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Wstęp 
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z Polski, w procesie recenzowania prac naukowych udział biorą również nau-
kowcy zagraniczni. Czasopismo znakomicie wpisuje się w strategię uczelni, jak 
również wypełnia lukę na polskim rynku naukowym i wydawniczym związaną z 
interdyscyplinarnością nauk w zakresie społecznym i ekonomicznym. Dzięki sta-
raniom zespołu redakcyjnego czasopismo zaowocowało kolejnymi tomami, w 
których publikowane są różne elementy problematyki naukowej ujęte prospek-
tywnie, np. praktyków działających w sektorze nauk ekonomicznych lub społecz-
nych, ale również przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, jak historyków, antropo-
logów, pedagogów, filozofów, socjologów, medioznawców.  

Zapraszamy zatem do zapoznania się z artykułami naszych autorów. 
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Sociálne aspekty kyberšikanovania a možnosti 

školského sociálneho pracovníka pri prevencii 

kyberšikanovania 

 
Anna Hudecová  

Katedra sociálnej práce 
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Univerzita Mateja Bela 
anna.hudecova@umb.sk 

 
 

Social aspects of cyberbullying and the role of a school social worker in 
preventing it 

 

The paper is focused on the issue of cyberbullying as a form of risk behavior 
of children and youth. It presents the results of research conducted in second-
ary schools in the Banská Bystrica region which was aimed at detecting the 
presence and consequences of cyberbullying.  
 
Keywords: cyberbullying; virtual world; consequences of cyberbullying; forms 
of cyberbullying 

 
 

 
Úvod 

 
Rozvoj nových technológií ovplyvňuje náš život vo všetkých oblastiach. 

Úplnou samozrejmosťou sa stalo využívanie všetkých elektronických médií. Bez 
týchto vymožeností si svoj život už ani nevieme predstaviť. Každá nová techno-
lógia však v sebe skrýva paradox, prináša výhody, môže obohatiť život človeka, ale 
súčasne môže byť aj nositeľom mnohých negatívnych javov súvisiacich s rizikovým 



Anna Hudecová 

10 

správaním jednotlivcov. Platí to aj v prípade rozvoja nových informačných tech-
nológií, vrátane internetu a ostatných elektronických médií. Samozrejmosťou sa 
stáva, že deti a mládež trávia značný čas vo virtuálnom priestore. Predstavuje 
pre nich zábavu, ale aj značné riziká. Za jedno z týchto rizík považujeme kyberši-
kanovanie. Nie je to nový jav, zmenil sa len charakter ubližovania iným. Je to 
prejav agresie v inom – virtuálnom prostredí, ktorú považujeme za rizikové sprá-
vanie. Charakteristickým znakom kyberšikanovania je zneužitie moderných ko-
munikačných technológií na ubližovanie a psychické týranie. Reprezentuje sprá-
vanie, v ktorom sa ignorujú mravné pravidlá komunikácie, prevláda bezcitnosť a 
arogancia. Z týchto dôvodov je dôležité, viesť deti a mládež k tomu, aby dokázali 
bezpečne využívať kyberpriestor a moderné technológie ale viesť ich aj k zodpo-
vednosti za svoje konanie vo virtuálnom prostredí.  
 
1. Virtuálne prostredie a kyberšikanovanie 
 

Existencia digitálnych technológií a predovšetkým internetu poskytuje mož-
nosť vzniku virtuálneho prostredia, ktoré slúži na diskutovanie vymieňanie si in-
formácií, ale je to aj miesto kde sa môžu ľudia vzájomne urážať, ponižovať a kde 
môže prebiehať kyberšikanovanie. Značnou výhodou rozvoja nových technológií 
je umožnenie neobmedzenej a bezhraničnej komunikácie, ale na druhej strane to 
predstavuje riziko, na ktoré treba upozorniť. Ide o to, že správanie ľudí v ky-
berpriestore býva odlišné od správania v reálnom svete. V kyberpriestore sa mení 
nielen vnímanie druhých ľudí, ale aj vnímanie samého seba (Hulanová, 2012, s. 
28). Dôvodom tejto zmeny je to, že pri komunikácii tvárou v tvár platia isté pra-
vidlá, ktoré sú ovplyvnené a riadené sociálnymi normami. Tieto zabezpečujú vzá-
jomnú slušnosť komunikujúcich. V kyberpriestore sa mení bežná komunikácia a 
sociálne normy tu strácajú svoju platnosť. Podľa Hulanovej (2012) dochádza k 
efektu desinhibície. Komunikujúci nemajú zábrany, stráca sa plachosť, ostych, roz-
paky a často dochádza aj k obchádzaniu a porušovaniu zákazov a zákonov. Komu-
nikácia sa prejavuje značnou odviazanosťou, ktorá často vedie k extrémom. 

On-line komunikácia teda prebieha otvorenejšie, ale často na úkor sluš-
nosti. Anonymita spôsobuje, že sa komunikujúci cítia bezpečne, neboja sa odsú-
denia alebo odhalenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú túto skutočnosť sú: 

 anonymita – nikto nevie, kto som,  

 neviditeľnosť – nikto nevidí, ako sa tvárim, ako vyzerám, 

 asynchronizácia komunikácie – reakciu si môžem premyslieť, nemusím 
reagovať okamžite, bezprostredne, 

 fantázia – celé dianie prebieha v mojej fantázii 

 neutralizácia sociálneho statusu – nie je dôležité, aké mám postavenie v 
reálnom živote (Suler, 2008).  
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Na základe týchto skutočností je možné predpokladať, že zrod a rozvoj ky-
berpriestoru bude viesť k postupnej premene človeka, jeho životného štýlu aj 
jeho vnútorného sveta. Virtuálny svet je fantazijným miestom oddeleným od re-
álneho sveta. Podstatným však je, že hranice medzi reálnym a virtuálnym svetom 
sú difúzne. Práve táto skutočnosť predstavuje nebezpečenstvo a riziká. Za naj-
zraniteľnejšiu a súčasne aj rizikovú kategóriou v tejto súvislosti považujeme deti 
a mládež. Digitálne médiá pre nich na jednej strane predstavujú možnosť, pro-
stredníctvom ktorej sa môžu vzdelávať a získavať množstvo nových informácií, 
ale na druhej strane predstavujú riziko, ktoré môže spôsobiť zníženie ich pozná-
vacích funkcií, zvýšený potenciál vyvolávať závislosť na internete a iných digitál-
nych technológiach, ale aj jednoduchší kontakt s agresormi. Je to ovplyvnené 
skutočnosťou, že jednotlivci, ktorí žijú život virtuálnych svetov často nevnímajú, 
že hranice medzi reálnym a virtuálnym sú veľmi priepustné. Môžeme teda kon-
štatovať, že virtuálny svet má svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky.  
 
Pozitíva virtuálneho sveta: 

 vytvorenie príjemného a bezpečného prostredia – je povinnosťou do-
spelých vytvoriť bezpečné prostredie predovšetkým zabezpečením kva-
litného obsahu a kvalitných informácií; 

 spájanie ľudí rôznych kultúr – prostredníctvom virtuálneho sveta môžu 
komunikovať a vzájomne sa poznávať ľudia rôznych kultúr. Konflikty me-
dzi jednotlivými národmi vychádzajú zo vzájomného nepochopenia a ne-
poznania sa;  

 rýchle získavanie informácií, skúseností – existujú rôzne on-line metódy 
získavania vedomostí a skúseností; 

 zdravotne postihnutý človek môže prostredníctvom digitálnych médií pre-
žívať psychickú a emocionálnu slobodu a jednoduchšie nadväzovať kon-
takty, ktoré by v dôsledku svojho hendikepu v reálnom svete nenadviazal; 

 možnosť odborného rastu prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do 
audiokonferencií s odborníkmi z rôznych krajín; 

 ľudia so špecifickými potrebami majú prístup ku vzdelávacím materiá-
lom priamo z domu.  

 

Negatíva virtuálneho sveta: 

 imaginárne svety spájajú ľudí rôznych kultúr, kde si ľudia prinášajú svoje 
zvláštnosti ale aj predsudky; 

 je to priestor pre uverejnenie rasistických, extrémistických, deviantných 
názorov a šírenie týchto názorov; 

 vytváranie nebezpečného prostredia – zmena identity (napríklad: 50-
ročný človek, môže vystupovať ako 10-ročný chlapec – riziko pedofílie); 
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 virtuálna komunikácia sa vyznačuje stratou osobných aspektov never-
bálnej komunikácie. Virtuálnu komunikáciu nemôžeme považovať za pl-
nohodnotné osobné stretnutie;  

 závislosť na virtuálnych hrách, sociálnych sieťach; 

 šírenie fotografií, blogov, web stránok s hanlivým obsahom, s nepravdi-
vými informáciami, ktoré môžu poškodzovať dobré meno jednotlivca; 

 sociálna izolácia; 

 syndróm digitálnej demencie – ľahšia cesta získavania informácií pro-
stredníctvom digitálnych médií spôsobuje, že naše duševné schopnosti 
sa nerozvíjajú, dokonca upadajú.  

 desinhibícia – najvýraznejším znakom internetovej komunikácie je de-
sinhibičný efekt. Elektronická komunikácia mení zaužívané spôsoby ko-
munikácie. Jej najvýraznejším znakom je odloženie zábran v komunikácii, 
prekonanie nesmelosti, plachosti, v extrémnych podobách môže ísť o 
obchádzanie zákazov, istú neviazanosť. Ľudia sú v prostredí internetu 
otvorenejší, rýchlejšie o sebe prezradia aj dôverné a intímne informácie;  

- kyberšikanovanie a jeho najrôznejšie formy ako provokovanie (flaming), 
obťažovanie (harassment), poníženie (denigration), vylúčenie (ex-
clusion), zosobnenie (impersonation), odhaľovanie intímností (outing), 
podvod (trickery), kyberprenasledovanie (cyberstalking), priame hrozby 
a stresujúci materiál (cyberthreats), sexting, happy slapping, hejtovanie, 
nevyžiadaná pošta (spamy, hoax, víry...), kybergrooming. 

 
1.1. Komparácia tradičného šikanovania a kyberšikanovania  

 
Kyberšikanovanie je s tradičným šikanovaním úzko prepojené, musíme však 

zobrať do úvahy aj charakteristiky, ktorými sa od seba odlišujú. 
Existuje niekoľko dôležitých rozdielov medzi tradičným a elektronickým šikanovaním: 

 Pri kyberšikanovaní nie je pravidlom, že obeť je obťažovaná opakovane. Na-
príklad hanlivá web-stránka často ostáva on-line počas dlhšieho obdobia a 
môže ju potom prečítať mnoho ľudí. Naopak slovná urážka mizne v mo-
mente, kedy je vyslovená a počujú ju len v danom čase prítomné osoby.  

 Kyberšikanovanie sa odohráva bez časového obmedzenia. To znamená, 
že hanlivé web stránky alebo videá umiestnené na internete môžu ško-
diť sústavne. 

 V prípade tradičného šikanovania je fyzická sila šikanujúceho často dô-
ležitým faktorom v mocenskom vzťahu s obeťou. Naproti tomu moc ky-
beršikanujúcich sa odvíja najmä od ich počítačových a internetových 
znalostí a zručností. Ak jednotlivec dokáže vytvoriť web-stránku, môže 
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vytvoriť aj hanlivú. Vážne škody sa však dajú napáchať aj s použitím re-
latívne jednoduchých nástrojov, akými sú e-maily či rýchla pošta. 

 Kyberšikanujúci nie sú schopní vidieť, ako obeť reaguje na šikanovanie, 
takže sú si menej vedomí ublíženia spôsobeného ich konaním. 

 Predstieranie falošnej identity a v dôsledku toho anonymné obťažovanie 
obete. Virtuálny priestor umožňuje vydávať sa za inú osobu, predstierať 
plnoletosť, iné pohlavie a pod. Pri tradičnom šikanovaní to nie je možné.  

 
Nové možnosti využívania moderných technológii prinášajú so sebou pa-

radoxy. Na jednej strane digitálny svet a technologické možnosti uľahčujú život 
človeka, na druhej strane prinášajú nebezpečenstvo v podobe agresie a mani-
pulácie človeka. Vážnym nebezpečenstvom je kyberšikanovanie, ktoré sofistiko-
vaným spôsobom ubližuje človeku a často nahlodáva jeho duševné zdravie. Zá-
sluhou rozvoja moderných informačných a komunikačných technológií nadobú-
dajú viaceré oblasti života ako vzdelávanie, ekonomika, politika, veda a výskum, 
ale aj kriminalita a nárast ďalších patologických javov svoju virtuálnu podobu. 
Jedným z typických produktov daného vývoja je internet a sociálne siete. Kyber-
šikanovanie sa v súčasnej dobe rozmáha predovšetkým prostredníctvom sociál-
nych sietí a má veľmi širokú škálu prejavov. Užívateľov internetu a sociálnych 
sietí tvorí veľmi často dospievajúca mládež, ktorá hľadá aj prostredníctvom 
tohto média alternatívnu formu zábavy. Často sa vydávajú za niekoho iného, v 
mnohých prípadoch zatajujú svoj nízky vek s cieľom dostať sa medzi dospelých 
so snahou vstupovať do diskusií, ktoré by v reálnom živote boli pre nich nedo-
stupné. Vo svojich statusoch či komentároch na sociálnych sieťach, v diskusiách 
či blogoch dávajú najavo svoj hnev, nespokojnosť ba dokonca i agresiu. Svojím 
emóciám nechávajú voľný priebeh, bez ohľadu na normy spoločnosti. Umožňuje 
im to anonymita, ktorá zaručí, že ich správanie nebude sankcionované (Hude-
cová, Šavrnochová, 2014). Agresor má teda nespočetné možnosti ako útočiť. Vý-
razným rizikom sú vážnejšie psychické dôsledky v porovnaní so šikanovaním. 
Psychické dôsledky môžu byť niekedy až katastrofické, preto je veľmi dôležitá 
obozretnosť a starostlivé zvažovanie každého kroku a dôsledkov svojho konania 
na sociálnych sieťach. Dôvodom je skutočnosť, že extrémny tlak na obeť môže 
spôsobiť traumu a takú psychickú záťaž, ktorá môže viesť až k samovražde obete 
(Bělík, 2014). Na základe spomenutých odlišností Vašutová (2010) poskytuje 
komparáciu tradičného šikanovania a kyberšikanovania.  
 
1.2. Dôsledky elektronického šikanovania  

 
Dôsledky kyberšikanovania sú veľmi vážne. Obeť síce nemá modriny po 

tele, zato má však psychickú ujmu, ktorá môže na mladom človeku zanechať 
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stopu na celý život. Technologický pokrok rýchlo napreduje čo predpokladá aj v 
budúcnosti výrazný pokrok komunikačných technológií. S tým súvisí skutočnosť, 
že virtuálny svet bude čoraz bližší a elektronickí agresori budú čoraz rafinova-
nejší. Jedným z dôsledkov je aj to, že obeť nevníma elektronické šikanovanie ako 
šikanovanie, nevie sa brániť, a preto sa uzatvára do seba, má pocit, že okolie 
jeho problém nepochopí. Obete kyberšikanovania sa stránia druhých, vyhľadá-
vajú samotu, trpia depresiami a často majú aj psychosomatické príznaky napr. 
bolesť žalúdka (Hollá, 2010). Obete elektronického šikanovania y strácajú pevnú 
pôdu pod nohami. Ak navyše absentuje podpora zo strany rodiny či priateľov, 
obeť stráca dôveru v ľudí, nikomu neverí a dostáva sa do stavu úplnej bezmoc-
nosti, pričom sú už známe aj prípady suicidálnych sklonov. 

Ďalším dôsledkom kyberšikanovania je sociálne vylúčenie v prostredí vir-
tuálneho sveta. Človek nežije ako izolovaná bytosť. Žije v sociálnom prostredí, 
kde sa na každom kroku stretáva s inými ľuďmi, s ktorými je spojený sieťou spo-
ločných potrieb, záujmov, závislostí a pod. Pre človeka je sociálny kontakt s inými 
ľuďmi dôležitý a jeho obmedzenie je obmedzením jeho základnej potreby. Vylú-
čenie z online virtuálneho sveta znamená pre mladého človeka niečo podobné 
ako sociálne vylúčenie jednotlivca v skutočnom svete. Takáto forma kyberšika-
novania je nebezpečná z dôvodu, že jedinec stráca svoje kontakty, nemôže uspo-
kojovať svoju potrebu sociálneho kontaktu, dostavuje sa pocit osamelosti, zby-
točnosti, uzatvára sa do seba, stráca sebaúctu i schopnosť nadväzovania nových 
kontaktov. Závažnejšou sa stáva tento problém vtedy ak kontakty vo virtuálnom 
svete boli pre jednotlivca väčšinovými alebo dokonca jedinými.  

Kyberšikanovanie v školskom prostredí má za následok zhoršenie celkovej 
klímy v školskej triede. Dôsledky sa prejavujú v oblasti sociálnych vzťahov a do-
týka sa to najmä komunikácie medzi žiakmi. V komunikácii sa často objavujú vul-
garizmy, ktoré sú dôsledkom anonymity a presvedčenia, že takéto správanie ne-
môže byť odhalené. Ďalším vážnym dôsledkom je narušenie vzájomnej dôvery. 
V takomto kolektíve sa znižuje emocionalita žiakov a dochádza k úpadku morál-
nych hodnôt. Pod vplyvom agresorov kyberšikanovania v triede vznikajú, rozši-
rujú sa, ba dokonca sa môžu osvojovať také pravidlá a hodnoty, ktoré nekoreš-
pondujú s mravnými normami. Ide o hanenie, sociálne vylúčenie, krutosť a pod. 
(Hanuliaková, Hollá, 2010). 
 
1.3. Školská sociálna práca ako prostriedok eliminovania problému kyberšikanovania 

 
Školské prostredie je významné z hľadiska personálneho rozvoja každého 

jednotlivca, a to nielen z hľadiska jeho vedomostí a zručností, ale aj v oblasti me-
dziľudských vzťahov. Škola je po rodine druhým socializačným činiteľom, v ktorom 
dieťa zažíva rôzne situácie a interakcie s ostatnými, socializuje sa a postupne sa 
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učí zvládať aj rôzne záťažové situácie. Ako konštatuje Šavrnochová (2013), práve 
v tomto prostredí sa mládež v rôznych sociálnych situáciách učí vytvárať si vzťahy 
k iným osobám a súčasne sa učí hodnotiť samého seba vo vzťahu k iným. Ado-
lescenti si v tomto období často kladú otázky typu: Kto som? Aký som človek? 
Čo zo mňa bude?...  

V súčasnosti však musíme konštatovať, že školské prostredie sa stáva často 
rizikovým prostredím. Stále častejšie tu identifikujeme nárast sociálno-patolo-
gických javov, agresívneho správania, vrátane šikanovania a rôznych foriem ky-
beršikanovania. Narastajúce sociálne problémy súvisiace s narušením sociálnych 
vzťahov, ohrozením mravných hodnôt a nárastom rizikového správania detí a 
mládeže vyvolávajú potrebu riešenia tejto situácie. Jednou z možností riešenia 
je vytvoriť priestor pre školskú sociálnu prácu. V tejto súvislosti musíme však kon-
štatovať, že školská sociálna práca nemá na Slovensku legislatívne ukotvenie. 
Podľa Matulayovej (2008) je problémom aj to, že opodstatnenosť a zdôvodnenie 
významu školskej sociálnej práce nemá dostatočnú oporu ani v odbornej litera-
túre. Iná je situácia v niektorých západoeurópskych krajinách a najmä v USA kde 
na rozdiel od Slovenska patrí školská sociálna práca k najstarším aplikovaným ob-
lastiam sociálnej práce. Najvýraznejšie sa táto situácia prejavuje v USA, funguje to 
najmä na báze kontaktu sociálneho pracovníka s rodinou. Školská sociálna práca 
tak ponúka pomoc žiakom a ich rodinám v rôznych oblastiach. Ako konštatuje Le-
vická (2008) uplatňuje sa pri riešení sociálnych problémov, podpore detí so špe-
ciálnymi potrebami (talentovaných, handicapovaných), pomoc dieťaťu pri integ-
rácii dieťaťa do školy, zapojenie rodičov, inštitúcii a dobrovoľníkov do práce s deťmi 
v škole, uskutočňovanie preventívnych programov a aktivít, podpora nemajetných 
žiakov, sociálnu a právnu ochranu detí, vyhľadávaciu, mapovaciu a intervenčnú 
činnosť, štúdium sociálnych problémov a hľadanie alternatívnych metód na ich 
odstránenie. Školská sociálna práca má teda veľmi široký rozsah svojho pôsobe-
nia. Na základe uvedenej skutočnosti môžeme školského sociálneho pracovníka 
charakterizovať ako sociálneho pracovníka pracujúceho v prostredí školy, ktorý sa 
prostredníctvom preventívnych, podporných a nápravných opatrení snaží zlepšiť 
podmienky prekážajúce procesu učenia a poskytuje sociálne služby a asistenciu k 
zlepšeniu spoločenského a duševného fungovania detí a ich rodín. 

Za primárnu úlohu školského sociálneho pracovníka možno považovať 
identifikáciu problémov žiaka a nájsť prepojenie škola ‒ rodina ‒ komunita. V 
ostatnom období sa však tieto úlohy školskej sociálnej práce začínajú aj v zahra-
ničí rozširovať. Pribúdajú výzvy smerom k ohrozeným skupinám žiakov, ktorí sú 
zapletení do činnosti gangov, drogovej činnosti, školského násilia a do mnohých 
ďalších problémov so správaním (Skyba, 2015). Práve táto skutočnosť môže byť 
inšpiratívnou aj pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku. Súvisí to 
s mnohými narastajúcimi a gradujúcimi problémami, s ktorými sa stretávame v 
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prostredí rodiny, školy či komunity aj u nás. Ide o nárast a gradáciu násilia, ktoré 
má rôzne podoby, a ktoré zasahuje čoraz mladšie vekové kategórie. Je samozrej-
mým, že táto skutočnosť ohrozuje kvalitu prostredia, v ktorom sa deti a mládež 
pohybujú. Ak je prostredie, v ktorej deti a mladí ľudia žijú nebezpečné, ak na-
rastá agresivita a rizikové správanie má to negatívne dôsledky. Prejaví sa to na 
nielen na výsledkoch v škole, ale aj na osobnostnom rozvoji detí a mládeže. Škol-
ský sociálny pracovník je preto v pozícii, aby sa priamo podieľal na zmene kvality 
prostredia. Jeho úlohou je posúdiť potreby ich klientov a poskytnúť pomoc k 
zlepšeniu ich situácie. To často zahŕňa koordináciu potrebných služieb na pomoc 
deťom alebo rodinám. Školského sociálneho pracovníka môžeme teda zjedno-
dušene charakterizovať ako sociálneho pracovníka pracujúceho v prostredí 
školy, ktorý sa prostredníctvom preventívnych, podporných a nápravných opat-
rení snaží zlepšiť prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Je to odborník, ktorý dosta-
točne dobre pozná školské prostredie a problémy, s ktorými sa stretávajú nielen 
žiaci a ich rodičia, ale aj pedagogickí a iní zamestnanci školy. V spolupráci s os-
tatnými (učiteľmi, žiakmi, rodičmi ap.) sa podieľa na vytváraní priateľskej atmo-
sféry čím znižuje výskyt sociálno-patologických javov akými sú záškoláctvo, ag-
resivita, šikanovanie a kyberšikanovanie. Zavedenie školskej sociálnej práce sa 
javí ako jedna z možností ako robiť kvalitnú sociálnu prevenciu zameranú na roz-
voj správneho vzťahu k vlastnému vzdelávaniu, k škole, ale aj k sebe samému a 
svojmu okoliu (Levická, 2008, s. 13). Služby, ktoré by mohli poskytovať školy pro-
stredníctvom školskej sociálnej práce, by umožnili žiakom a ich rodinám preko-
nať sociálne a osobné problémy, ktoré nemusia vždy súvisieť len s ťažkosťami v 
učení. Problémy, ktoré sa môžu prejavovať školskou neúspešnosťou môžu mno-
hokrát súvisieť práve s novodobým fenoménom agresívnych prejavov s kyberši-
kanovaním, ktoré má mnoho negatívnych dôsledkov na psychiku obetí, a od toho 
sa často krát odvíjajú zhoršené výsledky v škole (Mátel, Janechová, Roman, 2011). 
V rámci školy a školského prostredia v súčasnosti na eliminácii problémov partici-
pujú viacerí odborní pracovníci školy. Na rozdiel od sociálnych pracovníkov majú 
pre svoje pôsobenie oporu v legislatíve. V čom by bol teda školský sociálny pra-
covník prínosom? Aké sú argumenty pre jeho etablovanie v školskom prostredí? 
Sociálny pracovník vzhľadom na širokospektrálnosť profesie sociálnej práce je od-
borníkom na rôzne oblasti života človeka. Oblasti, ktorým sa sociálny pracovník 
môže venovať by nemali mať podľa Koscurovej (2013) apriori negatívnu konotá-
ciu. Sociálny pracovník by mal pracovať aj s pozitívnymi prvkami klienta a posilňo-
vať ich. V rámci jeho aktivít ide teda o pozitívnu podporu a rozvoj osobnosti 
klienta. V tomto prípade to nie je len samotný žiak ale aj pedagóg a rodič. Ďalšou 
rovinou jeho pôsobenia podľa Koscurovej (2014) je rovina posúdenia rizikového 
správania z hľadiska výskytu rizikového správania žiaka, pedagóga či rodiča.  
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Za významnú považujeme preventívnu činnosť školského sociálneho pra-
covníka. Jeho úlohou je v rámci prevencie identifikovať problém, včas odhaliť 
náznaky sociálno-patologického správania detí a mládeže, venovať pozornosť 
monitoringu žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov podozrivých zo 
záškoláctva, žiakov s problémovým správaním, žiakov s výrazne neuspokojivými 
výsledkami i sociálne zanedbaných žiakov. Jeho úlohy v rámci primárnej preven-
cie spočívajú aj v šírení informácií o hrozbách elektronického šikanovania a jeho 
negatívnych dôsledkoch nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. V sekundárnej pre-
vencii venuje pozornosť podchyteniu skupiny, alebo jednotlivca, ktorý sa nachá-
dza v rizikovom prostredí, alebo situácií. Jeho záujem by sa mal orientovať na 
rizikové skupiny žiakov, ktorí pochádzajú napríklad z málo podnetného prostre-
dia, alebo z rodiny s výskytom sociálnej patológie. V terciárnej prevencii je úlo-
hou zabrániť prehlbovaniu alebo opakovaniu sociálno-patologického správania 
a napomáhať žiakom riešiť sociálne a osobnostné problémy. Dôležitou úlohou je 
tiež vytvorenie kontaktu s odbornými inštitúciami, odborníkmi, pedagógmi, i zá-
konnými zástupcami dieťaťa, s ktorými pri riešení problému nevyhnutne spolu-
pracuje. Intervencia školského sociálneho pracovníka sa má zameriavať hlavne 
na aktivity akými sú: šikanovanie, agresivita, záškoláctvo, požívanie omamných 
a psychotropných látok, sexuálny nátlak (Ciuttová 2008, s. 36-37). Školský so-
ciálny pracovník je teda odborník, ktorý pôsobí priamo v prostredí školy, dosta-
točne dobre pozná školské prostredie (jeho klímu), pozná problémy, s ktorými 
sa stretávajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj pedagogickí a iní zamestnanci školy.  

Aktivity a činnosti školského sociálneho pracovníka z hľadiska prevencie by 
mali smerovať k rôznym cieľovým skupinám v školskom prostredí. Na základe týchto 
skutočností môžeme vymedziť dôvody etablovania školskej sociálnej práce ako aj 
pozície školského sociálneho pracovníka aj na našich školách. Je to predovšetkým: 

 nárast a gradácia sociálno-patologických javov, vrátane násilia v škole a 
rôznych foriem kyberšikanovania, 

 nárast intolerancie a extrémizmu dôsledkom čoho sa zvyšuje neznášan-
livosť „iných“ detí a potláča sa sloboda a pocit bezpečnosti, 

 nárast vandalizmu u detí, ktorý sa prejavuje v poškodzovaní majetku a 
zdravia iných, 

 preťaženosť učiteľov, ktorí majú problém zvládnuť popri vyučovaní aj so-
cializačnú stránku detí a nemajú profesionálnu odbornú oporu, s ktorou 
môžu kedykoľvek diskutovať a riešiť problém,  

 neefektívna spolupráca rodičov problémových detí so školou prejavu-
júca sa v neriešení situácie v rodine, 

 neefektívna spolupráca pedagógov a odborníkov, ktorí sú pripravení rie-
šiť problém gradujúceho násilia v škole,  
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 neefektívna práca pedagógov so žiakmi vyžadujúcimi si osobitnú pozor-
nosť (mimo špeciálnych tried) a podceňovanie problémov detí, 

 neefektívne a zastaralé prístupy prevencie voči sociálno-patologickým javom, 

 absencia mapovacej a vyhľadávacej činnosti zameranej na sociálno-pa-
tologické javy, teda hľadanie problémov pokiaľ ešte veľmi neprepukli. 

 
Domnievame sa, že všetky tieto skutočnosti prispievajú k hromadeniu a 

pretrvávaniu problémov žiakov a zároveň predstavujú určitý argument pre škol-
skú sociálnu prácu. Jedným z významných argumentov zavedenia školskej sociál-
nej práce na Slovensku sú aj výsledky realizovaného výskumu, ktorý uskutočnila 
Skyba (2015) na základných školách v prešovskom kraji. Na základe rozhovorov 
skúmaní učitelia a učiteľky zdôvodňovali potrebu implementácie školskej sociál-
nej práce. Výsledky výskumu poukázali na tieto zistenia: 

 preťaženosť učiteľov/učiteliek vyplývajúca z riešenia problémov žiakov/žia-
čok a ich rodín; 

 deklarovaná potreba existencie profesionála/profesionálky pre zabezpe-
čenie komunikácie s rodinou – chýbajúcim elementom v školách je tzv. 
prostredník medzi rodinou, školou, žiakom, prípadne ďalšími inštitúciami;  

 nedostatočná účinnosť používaných intervencií zo strany zamestnan-
cov/zamestnankýň školy;  

 nárast výchovných a ďalších problémov žiakov/žiačok;  

 nárast ťažkostí v sociálnych interakciách znemožňujúce žiakom úzky 
vzťah s ostatnými v rámci prostredia (učiteľmi, spolužiakmi, rodičmi a i.).  

 
2. Kyberšikanovanie v Banskobystrickom kraji v kontexte empirických zistení  
 

Výskum kyberšikanovania bol realizovaný v rámci vedeckovýskumného 
projektu VEGA 1/1062/11 „Sociálno-pedagogické aspekty cyberbullyingu v pod-
mienkach základných a stredných škôl“. Cieľom výskumu bolo zistiť existenciu 
kyberšikanovania na základných a stredných školách v banskobystrickom kraji, 
zistiť výskyt a formy kyberšikanovania v diáde žiak – žiak a žiak – učiteľ.  

Zisťovanie potrebných údajov v rámci stredných škôl bolo zrealizované 
prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie. Otázky v dotazníku boli zame-
rané na tri okruhy: 

 informácie o tom, aké materiály skúmaní respondenti zverejňujú na in-
ternete a koľko času trávia na internete, 

 druhým okruhom otázok sme skúmali či sociálna sieť, ktorá poskytuje 
väčšiu anonymitu je aj častejšie zneužívaná na kyberšikanovanie,  
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 v poslednom okruhu sme zisťovali, či sa nami skúmaní respondenti 
stretli s kyberšikanovaním učiteľov, prípadne či aj sami boli svedkami, 
alebo účastníkmi kyberšikanovania učiteľov. 

 
V rámci výskumu sme formulovali tieto výskumné otázky:  

 Je zverejňovanie dôverných osobných informácií na internete príčinou 
častejších kyberútokov zo strany e-agresorov?  

 Je výskyt a vyššia frekvencia kyberšikanovania determinovaná anonymi-
tou virtuálneho prostredia?  

 Je podľa názoru respondentov príčinou kyberšikanovania učiteľov nízky 
spoločenský status učiteľa? 

 
Výber výskumnej vzorky bol náhodný, podmienený ochotou a možnos-

ťami spolupráce skúmaných škôl a učiteľov. Výskumu sa zúčastnilo 400 žiakov 
stredných škôl. Vekové rozpätie sa pohybovalo od 14 do 20 rokov. V prvej časti 
výskumu sme sa zamerali na zistenie frekvencie pripájania sa na internet, času 
stráveného na internete a informácie, ktoré respondenti zverejňujú.  

Na základe formulovania výskumných problémov sme stanovili hypotézy:  
 

H1: Respondenti, ktorí o sebe zverejňujú dôverné osobné informácie sa č a 
s t e j š i e stávajú obeťami kyberšikanovania.  

H2: Výskyt a vyššia frekvencia kyberšikanovania je determinovaná anonymi-
tou virtuálneho prostredia.  

 
Pri overovaní hypotéz sme sa zamerali aj na skutočnosť koľko času denne 

trávia naši respondenti aktívne na internete, či už surfovaním, chatovaním, poze-
raním videí, prípadne inými aktivitami. Na základe získaných údajov môžeme kon-
štatovať, že 38,3% respondentov uviedlo, že trávi na internete 1-2 hodiny denne, 
3-4 hodiny denne uviedlo 34,2% respondentov. Zarážajúcou skutočnosťou je to, 
že 15,3% respondentov uviedlo 5 a viac hodín denne strávených na internete. V 
tejto súvislosti to už môžeme spájať s rizikom nelátkovej závislosti a ďalšími nega-
tívnymi dôsledkami, vrátane nezodpovedného konania k sebe samému.  

V súvislosti s overením H1 sme zisťovali aké informácie naši respondenti 
zverejňujú na internete (graf 1).  
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 Pohlavie 372 93,0% 

 Meno 363 90,8% 
 Fotografie 348 87,0% 

 Priezvisko 325 81,3% 

 Videá 108 27,0% 

 Miesto bydliska 92 23,0% 

 Adresu 43 10,8% 

 Telefónne číslo 35 8,8% 

 Iná odpoveď 20 5,0% 
 

Graf 1. Prehľad o informáciách, ktoré o sebe respondenti zverejňujú na internete. 

 
Na základe získaných výskumných zistení konštatujeme, že zo strany skú-

maných respondentov ide o zverejňovanie informácií, ktoré sú veľmi často pred-
metom zneužitia. Najčastejšie zverejňujú pohlavie (93%), nasleduje meno 
(90,8%), ale aj fotografia, ktorú uviedlo až 87% respondentov. Sme presvedčení 
o tom, že práve zverejnením týchto údajov sa najmä dievčatá vystavujú nebez-
pečenstvu kyberútokov zo strany agresorov a vystavujú sa špecifickým formám 
kyberšikanovania, ako je sexting, grooming. V súvislosti so zverejnením profilo-
vej fotografie sme u respondentov zisťovali, či boli kontaktovaní cudzou osobou 
na základe zverejnenej fotografie.  

64,3% respondentov odpovedalo, že bolo kontaktovaných na základe pro-
filovej fotky. Mohli by sme teda predpokladať, že na základe ich správania sa 
mohli stať obeťami kyberšikanovania. Následne sme však neskúmali, či sa aj re-
álne stali obeťami groomingu či sextingu. Ide teda len o hypotetický predpoklad.  

K nezodpovednému správaniu sa na internete patrí aj poskytovanie svojho 
telefónneho čísla neznámej osobe. Aj respondenti našej výskumnej vzorky po-
tvrdili, že poskytli svoje telefónne číslo neznámej osobe. Následne boli touto 
osobou kontaktovaní. Osoba, ktorej poskytli telefónne číslo ich po čase začala 
obťažovať telefonátmi, SMS-kami do takej miery, že ju museli blokovať. Respon-
denti nám teda nepriamo potvrdili, že sa stali obeťami kyberšikanovania.  
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3. Anonymita virtuálneho prostredia a jej vplyv na výskyt kyberšikanovania 
 
V H2 sme predpokladali, že anonymita virtuálneho prostredia ovplyvňuje 

výskyt ale aj vyššiu frekvenciu kyberšikanovania. Vo výskume sme sa zamerali na 
to, s akými nepríjemnými zážitkami sa naši respondenti stretli na internete a aká 
bola ich reakcia. Zaujímalo nás aj to, na ktorej sociálnej sieti sa stretli s nejakou 
formou kyberšikanovania (graf 2).  
 

 

 Sexuálne narážky a návrhy 193 48,3% 
 Vulgarizmy a nadávky na moju osobu 142 35,5% 
 Posmievanie sa a zosmiešňovanie mojej osoby 119 29,7% 
 Iné (vlastná odpoveď) 84 21,0% 
 Vyhrážanie 56 14,0% 
 Vydieranie 22 5,5% 

 

Graf 2. Formy kyberšikanovania. 

 
48% (193) respondentov potvrdilo, že sa s kyberšikanovaním stretli. Naj-

častejšími odpoveďami respondentov boli: sexuálne narážky a návrhy. Závažnou 
skutočnosťou v tejto súvislosti je to, že z našich respondentov 60% tvorili res-
pondentky ženského pohlavia, ktoré na svojich profiloch zverejňujú fotografie 
často intímneho charakteru. Nasledovali vulgarizmy, nadávky, ktoré uviedlo 
35,5% respondentov. Nezanedbateľným je však aj ignorácia a zosmiešňovanie 
obete, čo následne vedie k tomu, že obeť sa cíti ponížená a exkludovaná. 

Keďže sme vychádzali z predpokladu, že anonymita virtuálneho prostredia 
má vplyv na kyberšikanovanie, zaujímalo nás, na akých sociálnych sieťach majú 
naši respondenti založený svoj internetový profil. Respondenti mali možnosť 
označiť viac odpovedí, preto celkový súčet presahuje 100%.  

Najväčší počet respondentov 365 (91,3%) označilo, že má svoj internetový 
profil založený na najväčšej a najznámejšej sociálnej sieti Facebook. Ďalšími so-
ciálnymi sieťami, ktoré respondenti uvádzali, boli: Skype, Twitter, Gmail, My-
Space, ICQ, Yahoo. V súvislosti s našim výskumom nás zaujímalo, na ktorej so-
ciálnej sieti sú naši respondenti zaregistrovaní pod svojím skutočným menom 
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(graf 3). Keďže respondenti mali možnosť uviesť viacero možností, celkový súčet 
presahuje 100%.  

 

 

 Facebook 348 87,0% 
 Nikde 52 13,0% 
 Iná 37 9,2% 
 Pokec 34 8,5% 

 

Graf 3. Sociálna sieť, na ktorej respondent vystupuje pod pravým menom. 

 
Na základe uvedených odpovedí môžeme konštatovať, že Facebook vyšiel 

ako sociálna sieť, kde 348 (87%) našich respondentov vystupuje pod svojím pra-
vým menom. Zároveň ju teda považujeme za sociálnu sieť s najnižšou anonymi-
tou. Berieme však do úvahy skutočnosť, že na každej sociálnej sieti, vrátane Fa-
cebooku si môže človek vytvoriť falošný profil pod iným menom, preto zistené 
údaje nemožno zovšeobecniť.  

Zaujímalo nás tiež, na ktorej sociálnej sieti je podľa našich respondentov 
najviac, resp. najčastejšie človek vystavený kyberšikanovaniu. Z našich respon-
dentov malo na sociálnej sieti Facebook vytvorený účet 91,3% respondentov, 
pričom pod pravým menom vystupuje na tejto sociálnej sieti 87%. Na sociálnej 
sieti Pokec má vytvorený profil 59,5%, ale pod pravým menom vystupuje len 
8,5% respondentov. Z týchto respondentov 64,8% potvrdilo, že minimálne raz 
dostali správu, ktorá ich urážala, ponižovala alebo im bola inak nepríjemná. Kon-
štatovali, že Pokec, ako sociálna sieť, poskytuje vyššiu mieru anonymity a je čas-
tejšie zneužívaný ako priestor na kyberšikanovanie.  

Pozornosť vo výskume sme venovali aj výskytu kyberšikanovania v diáde 
žiak – učiteľ. Skúsenosť s kyberšikanovaním učiteľov potvrdilo 49,5% responden-
tov našej výskumnej vzorky. Najčastejším typom, podľa ich výpovedí, boli poni-
žujúce SMS, zverejňovanie statusov s nadávkami a vulgarizmami na učiteľa 
(54,4%), ale aj zosmiešňujúce fotografie učiteľa. V menšej miere sa respondenti 
stretli s videom, falošným profilom učiteľa a MMS.  

V súvislosti s kyberšikanovaním učiteľov nás zaujímal názor našich respon-
dentov, ako hodnotia postavenie učiteľa, či problém kyberšikanovania učiteľov nie 
je podľa ich názoru ovplyvnený práve sociálnym statusom učiteľa. Z ich odpovedí 
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vyplýva, že 55% považuje postavenie učiteľov za priemerné a 29% za zlé. Na 
otázku v čom vidia príčiny kyberšikanovania učiteľa respondenti uviedli:  

 arogantné správanie a drzosť žiakov,  

 nerešpektovanie autority učiteľa,  

 absencia úcty voči nemu aj zo strany rodičov,  

 zlé finančné ohodnotenie,  

 nedostatočné zručnosti v oblasti moderných informačných technológií.  
 
Záver 

 
Kyberšikanovanie ako rizikové správanie si vyžaduje omnoho viac pozor-

nosti ako doteraz. Súvisí to s rozvojom a nárastom digitalizácie a s tým spojených 
rizík kyberšikanovania. Sociálne dopady na jednotlivca a spoločnosť možno po-
važovať za omnoho drastickejšie ako pri tradičnej forme šikanovania. Dôvodom 
je skutočnosť, že obeť kyberšikanovania môže byť napádaná nepretržite 24 ho-
dín denne a pocit bezpečia nenachádza ani v prostredí rodiny kde sa predtým 
cítila v bezpečí. Nedostatok informácií o tomto jave spôsobuje, že dochádza k 
zanedbávaniu kontroly činnosti detí a mladých ľudí na internete, a preto kyber-
šikanovanie nadobúda rozmer globálneho problému.  
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Úvod 

 
Všetky krajiny sveta majú eminentný záujem na tom, aby sa vo výchove a 

vzdelávaní kládol dôraz na osvojenie a rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré 
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patria medzi hlavné ciele výchovy a vzdelávania. Len tak sa človek stáva tvori-
vým, adaptabilným a schopným aplikovať získané vedomosti v praktickom ži-
vote. Slovensko podobne ako štáty OECD a ostatné štáty EÚ na ne kladie dôraz. 
Za kľúčové kompetencie v základnom strategickom dokumente Milénium – Ná-
rodný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 
20 rokov z roku 2002 sú považované okrem iných:  

 komunikačné schopnosti a spôsobilosti,  

 pracovať s modernými informačnými technológiami (Milénium, s. 19-20).  
 

Mať komunikačné schopnosti a spôsobilosti znamená nielen vedieť sa 
ústne a písomne vyjadrovať a vedieť čítať s porozumením, ale mať ich znamená 
tiež schopnosť dokázať informácie vyhľadať, uchovávať ich, vedieť ich používať 
a spracúvať, tvoriť informácie nielen v materinskom jazyku, ale tiež v cudzích 
jazykoch. Dôležitosť kľúčovej kompetencie spočíva v schopnosti vyjadrovať svoje 
myšlienky, pocity a názory ústnou alebo písomnou formou. Poznaním cudzieho 
jazyka ide o možnosť využívať cudzojazyčnú literatúru, zúčastňovať sa odbor-
ných stáži v iných štátoch, komunikovať a spolupracovať s osobami z celého 
sveta, t. j. predstavuje zručnosti pre komunikáciu v cudzom jazyku. Rozvíjať ko-
munikačné schopnosti a spôsobilosti možno len komunikáciou. 

 
1. Vzťah medzi komunikáciou a informačnými technológiami 

 
Podľa Tomkovej (2014, s. 9) „komunikácia je považovaná za základnú 

zložku medziľudskej interakcie. Slúži na prenos a odovzdávanie rôznych infor-
mačných obsahov“. Ďalej autorka uvádza, že „ju rozdeľujeme podľa použitých 
komunikačných prostriedkov na tri základné formy: 

 verbálnu komunikáciu, 

 neverbálnu komunikáciu, 

 komunikáciu činom“. 
Komunikáciu možno tiež definovať ako „prenos najrozličnejších informač-

ných obsahov v rámci rozličných komunikačných systémov s použitím rozličných 
komunikačných médií, najmä prostredníctvom jazyka“ (kol. autorov, 1997, s. 
489). Ku komunikačným médiám patria informačné technológie. Práca s moder-
nými informačnými technológiami predstavuje kľúčovú kompetenciu. Ide o 
schopnosť pracovať s osobným počítačom, internetom, využívať rozličné infor-
mačné zdroje a informácie v pracovnom aj mimopracovnom čase. „Všeobecne 
povedané, ich význam predstavujú vlastnosti, ktoré robia človeka schopného pl-
niť dané úlohy. Pri ich plnení v dnešnej modernej spoločnosti sú neodmysliteľné, 
pretože umožňujú v krátkom čase získať veľké množstvo aktuálnych informácií“ 
(Vargová, Cygnar, 2016, s. 9).  
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K využívaniu informačných technológií vo vzdelávaní sa vyjadrili Prauzner 
a Ptak (2014). Uvádzajú, že:  

 
problem wykorzystania technologii informacyjnej w szkole opisywany powszechnie 
na wielu łamach stron edukacyjnych jest nadal nierozwiązany i chociaż z roku na rok 
zmniejsza się dystans pomiędzy szkołami wysoce rozwiniętymi i mniej, to nadal wy-
daje się on istotny. Główną ideą popularyzacji kształcenia z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych jest nie tyle ustawiczne mówienie i udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie: „czy”, ale przede wszystkim na pytanie: „jak nauczać, jak wzbudzić zainteresowa-
nie uczniów”? Ta główna myśl powinna towarzyszyć wszystkim praktykom nauczania 
i pedagogom, bo to dzięki ich zaangażowaniu powstaną gotowe rozwiązania techno-
logiczne przydatne i łatwe w drożeniu w praktyce szkolnej. (s. 91)  

 
Podľa autorov hlavnou myšlienkou popularizácie vzdelávania s využitím 

moderných informačných prostriedkov je predovšetkým odpovedať na otázku 
ako učiť a ako vzbudiť záujem žiakov o vzdelávanie. Hlavná myšlienka by mala 
sprevádzať všetky postupy výučby učiteľov tak, aby nové technológie boli využi-
teľné tak v ich práci ako aj v práci žiaka.  

Pracovať s modernými informačnými technológiami musia rovnako vedieť 
učitelia ako aj žiaci. V školských podmienkach ide hlavne o využívanie multime-
diálnych prostriedkov. Už nestačí, aby učiteľ používal len bežné kancelárske ba-
líky, ale aby bol schopný sám tvoriť a vedel pracovať s multimédiami a rôznymi 
špecializovanými programami. Učiteľ musí byť schopný nájsť si aktuálne infor-
mácie na internete a vedieť ich správne použiť vo vzdelávacom procese.  

Využitie informačných technológií vo vzdelávaní je v súčasnosti výraznej-
šie. Presvedčujú nás o tom výskumy a prieskumy uskutočnené u nás aj v zahra-
ničí. Napr. Chráska (2014, s. 49) popisuje výskum v Českej republike, ktorého cie-
ľom bolo zistiť názory učiteľov na využitie informačných technológií v edukácii 
na základných školách. Porovnával názory učiteľov získaných v roku 2004 a v roku 
2014. Zistil, že rok 2014 mal pozitívny posun oproti roku 2004. Učitelia využívali 
informačné technológie významnejšie častejšie, vyhľadávali viac nové informá-
cie a podstatne viac spolupracovali s ostatnými užívateľmi počítačových sietí. 

Vargová (2014, s. 61) v prieskume, ktorý uskutočnila v roku 2013, zisťovala 
u učiteľov primárneho vzdelávania ich názory na výhody používania informač-
ných technológií v predmete pracovné vyučovanie. Prieskumu sa zúčastnilo 19 
respondentov z okresov Nitra, Topoľčany a Šaľa. Z celkového počtu responden-
tov 41% uviedlo, že vyučovacia hodina s použitím informačných technológií je 
zaujímavejšia a efektívnejšia. Iní boli názoru (33%), že ak ich žiak využíva vo vzde-
lávaní, získa viac aktuálnych informácií a 22% uviedlo, že ich používaním sa po-
skytuje žiakom možnosť jednoduchej vizualizácie.  
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V prieskume, v ktorom Lukácsová (2015) zisťovala ako učitelia využívajú 
multimediálne prostriedky v primárnom vzdelávaní (lokalita Bratislava a okolie 
Bratislavy) bolo zistené, že z celkového počtu 60 respondentov, 25 učiteľov 
(42%) uviedlo, že multimediálne prostriedky na hodinách pracovného vyučova-
nia využívajú v maximálnej miere, 31 učiteľov (51%) uviedlo, že by používalo 
multimediálne prostriedky, keby boli dostupnejšie učebné materiály a 4 učitelia 
(7%) uviedli, že nemajú vzťah k moderným technológiám, alebo sa boja, že niečo 
pokazia na nich, tak ich pre istotu radšej nepoužívajú (tabuľka 1). 
 
Tabuľka 1: Používanie multimediálnych prostriedkov učiteľmi  
 

Respondenti 
Celkom 

 
Používajú  

maximálne 
Nemajú  

dostupné materiály 
Nemajú k tomu vzťah 

počet resp. počet resp. % počet resp. % počet resp. % 

Celkovo 60 25 42,00 31 51,00 4 7,00 

Muži 18 17 94,40 1 5,60 0 0,00 

Ženy 42 8 19,10 30 71,40 4 9,52 

Do 30 rokov 16 15 93,70 1 6,30 0 0,00 
30-50 rokov 29 7 24,10 21 72,40 1 3,50 

Nad 50 rokov 15 2 13,30 10 66,70 3 20,00 

Z Bratislavy 30 18 60,00 12 40,00 0 0,00 

Z okolia Bratislavy 30 7 23,30 19 63,30 4 13,40 
 

Zdroj: Lukácsová, 2015. 

 

Uvedomujeme si, že učitelia ako respondenti v uvedených prieskumoch pred-
stavujú len malú vzorku respondentov. Pri prieskume s väčším počtom responden-
tov z viacerých oblastí Slovenska by sa určite získali iné výsledky. Predpokladáme, že 
v súčasnosti že viac ako 80% učiteľov si vzdelávanie nevie predstaviť bez informač-
ných technológií. Vzdelávanie podporené informačnými technológiami sa stalo sa-
mozrejmosťou. Vyplýva to aj z doby, v ktorej žijeme, keď informačné technológie 
vytvorili štvrté prostredie človeka (po spoločnosti, prírode a technike).  

Komunikáciu s využitím informačných a komunikačných technológií predstavujú 
informačné kompetencie potrebné pre využívanie moderných informačných techno-
lógií a potrebné na prácu s informáciami. Implementáciou informačných technológií 
„do vzdelávacieho procesu s využitím inovačných foriem vzdelávania sa tak zvýši kvalita 
vzdelávania, budú sa rozvíjať informačné kompetencie a formovať celkový postoj žiaka 
k technike a k technickým prostriedkom“ (Vargová, Cygnar, 2016, s. 52). 

 
2. Rozvoj komunikačných schopností žiakov s podporou informačných technológií 

 

Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov základných škôl pomocou infor-
mačných technológií sa stáva v súčasnosti bežnou realitou. Pomáhajú k tomu 
moderné učebné pomôcky, ku ktorým patria multimédiá. Majerníková a Vargová 
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(Vargová a kol., 2014b, s. 214) sa v príspevku zaoberajú komunikáciou a jej pod-
porou prostredníctvom multimediálneho vzdelávacieho DVD, určené pre učite-
ľov základných škôl vyučujúcich v primárnom vzdelávaní. DVD bolo pripravené 
tak, že obsahovalo ukážkové vyučovacie hodiny pre 1. stupeň z oblastí: 

 Umenie a kultúra, predmet výtvarná výchova pre 1. stupeň. 

 Jazyk a komunikácia, predmet slovenský jazyk a literatúra pre 1. stupeň.  

 Príroda a spoločnosť, predmet prírodoveda pre 1. stupeň. 
Ďalej autorky uvádzajú, že podľa zdrojov Štátneho pedagogického ústavu 

„v jazykovej časti, oblasti jazyk a komunikácia, sú určujúce ciele rozvíjania komu-
nikatívnych schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich 
uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu ja-
zykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie“. Vydaním ukážkovej hodiny pre 
1. stupeň základnej školy v predmete slovenský jazyk s problematikou „čítania“ 
bolo pripraviť názornú ukážku rozvoja čitateľskej gramotnosti na vyučovaní. V 
rámci neho sa rozvíjajú komunikatívne kompetencie, ktoré budú následne:  

 
istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučova-
cích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Najväčší akcent sa pritom v tejto 
vzdelávacej oblasti kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, 
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. (Majerníková, Vargová, 2014b) 

 
Pozitívna stránka multimediálneho prostriedku spočíva v tom, že okrem 

metodiky pripravenej vyučovacej hodiny uvádza aj spôsob pedagogickej komu-
nikácie medzi učiteľom a žiakmi.  

Problematika obsahovej náplne DVD bola rovnako vybraná na základe prie-
skumu nedostatkovej didaktickej literatúry v základných školách, ktorá by učiteľom 
pomáhala pri nácviku čítania nie len pri zvládnutí techniky čítania, ale aj pri nácviku 
techniky čítania a porozumenia prečítaného zároveň. Spôsob práce s textom, ktorý 
je v ukážke, je možné aplikovať i na iných vyučovacích predmetoch, napríklad v 
predmete prírodoveda, vlastiveda, matematika alebo v pracovnom vyučovaní.  

Práca žiakov s informačnými technológiami má pozitívne stránky ale môže 
mať svoje riziká. Autorky Kožuchová a Karasová z výsledkov získaných z výskumu 
a z dlhodobého pozorovania výučby na cvičných školách vymedzili riziká a prob-
lémy využívania informačných komunikačných technológií. Môže to byť: 

 

 Frustrácia žiakov z toho, akým spôsobom zobrazuje interaktívna tabuľa 
ich konkrétny písomný prejav. Stáva sa to v prípadoch používania inter-
aktívneho pera, kde si žiak tieni na snímaciu plochu. Najmä mladší žiaci 
majú problém udržať pomerne hrubé pero, čo môže mať negatívny vplyv 
na ich pisateľské zručnosti (držanie pera, spoliehanie sa na to, že počítač 
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za neho opraví písmo i pravopis, využívanie emotikonov a mnohých skra-
tiek prevzatých aj z anglického jazyka a i.).  

 Nepoužívanie diakritiky pri písaní v internetovom prostredí.  

 Znižovanie celkovej úrovne vyjadrovania, keďže žiaci trávia množstvo času 
s počítačom, kde v prevažnej miere komunikácia prebieha v prostredí so-
ciálnych sietí, chatovaním, mailovaním. Žiaci sa nesnažia rozvíjať svoj 
ústny prejav, skôr ho degradujú (používanie slangových slov, nesprávna 
štylizácia, hovorové slová mladých). (Kožuchová, Karasová, 2014, s. 167) 

 
Bobot a kol. problémy a riziká nevidia v informačných komunikačných 

technológiách ale skôr v ľuďoch, ktorí môžu svojou neznalosťou a neschopnos-
ťou smerovať k viacerým problémom:  

 

 Strata identity, ktorá hrozí zvlášť žiakom. Každý človek je individualitou, 
preto ak sa činnosť organizuje prácou v skupinách, jeho intelekt sa môže 
dostať na úroveň priemeru skupiny. Informačné komunikačné technoló-
gie poskytujú nástroje na vstup do takýchto komunít, najmä virtuálnych, 
a tak sa stáva problémom strata schopnosti mať vlastný názor. 

 Strata klasických zručností, ktoré súvisia s tým, že informačné komuni-
kačné technológie považujeme za nástroj na všetko. Ľahko sa môže stať, 
že žiak istým spôsobom zabudne písať písane alebo maľovať na papier. 

 Strata slobody, pod ktorou autori chápu možnosť výberu. Súvisí s možnosťou 
preferovania informácií prostredníctvom internetu, pričom tie nemusia byť 
pravdivé alebo môžu zavádzať recipienta (možnosť manipulácie, podávania 
nepravdivých informácií a pod.). (Kožuchová, Karasová, 2014, s. 166-167) 

 
3. Prieskum na vybraných základných školách v primárnom vzdelávaní 

 
Rozvíjanie komunikačných schopností žiakov základných škôl s využívaním 

informačných komunikačných technológií (internetu) sme sledovali v Poľsku na 
vybraných základných školách. Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín. 
Prvú skupinu tvorilo 35 učiteľov základnej školy, ktorí vyučujú predmet informa-
tika v 4. ročníku. V rámci ankety sme im položili dve otázky. Cieľom prieskumu 
bolo zistiť či podľa ich názoru: 

 žiaci 4. ročníka komunikujú s inými užívateľmi internetu prostredníctvom 
e-mailu, 

 didaktické nástroje podporujú rozvoj komunikačných schopností žiakov. 
Na prvú položku učitelia mali možnosť odpovedať odpoveďou – áno, nie, 

neviem. Prehodnotením ankety sme zistili, že podľa názoru učiteľov žiaci využí-
vajú internet na komunikáciu nasledovne: 
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 21 učiteľov (60%) odpovedalo áno, komunikujú, 

 4 učitelia (11,5%) sú názoru, že žiaci nekomunikujú,  

 10 učiteľov (28,5%) nevedelo, či žiaci komunikujú (graf 1). 
 

 
 

Graf 1. Rozvoj komunikačných schopností žiakov. 

 
Druhou položkou sme zisťovali názor učiteľov či didaktické nástroje ako sú 

vyučovacie metódy, organizačné formy a informačné prostriedky, ktoré použí-
vajú v edukácii, podporujú u žiakov rozvíjanie komunikačných schopností. Na 
položku učitelia odpovedali:  

 31 učiteľov (88,7%) – áno,  

 3 učitelia (8,5%) – nie,  

 1 učiteľ (2,8%) – neviem (graf 2).  
 

 
 

Graf 2. Podpora didaktických nástrojov. 

 
Druhú skupinu respondentov tvorilo 189 žiakov štvrtých ročníkov vybraných 
tried (obrázok 1). 
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Obrázok 1. Práca žiakov s informačnými technológiami. 
 
Respondenti na položku či používajú e-mail na komunikáciu s inými užíva-

teľmi internetu odpovedali: 

 166 žiakov (87, 8%) – áno,  

 23 žiakov (12,2%) – nie (graf 3).  
 

 
 

Graf 3. Komunikácia s inými osobami. 

 
Viac ako polovica respondentov (87,8%) odpovedala, že e-mail je prostrie-

dok, ktorý používajú na komunikáciu so svojimi priateľmi a inými užívateľmi in-
ternetu. Z odpovedí respondentov možno konštatovať, že komunikácia prostred-
níctvom e-mailov sa stáva bežná nielen u dospelých ale tiež u žiakov základnej 
školy už v primárnom vzdelávaní.  

Keď sme porovnávali odpovede oboch skupín respondentov (učiteľov a 
žiakov), ktorých sme sa pýtali či žiaci využívajú internet na komunikáciu s inými 
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užívateľmi zistili sme, že odpovede, resp. názor respondentov sa trochu líšil (ta-
buľka 2). 60% učiteľov bolo názoru, že žiaci používajú internet na komunikáciu s 
inými osobami. Ich názor nebol celkom potvrdený odpoveďami žiakov, pretože 
87,8% žiakov označilo odpoveď – áno, používajú internet na komunikáciu. Zva-
žovali sme odpovede učiteľov hlavne v súvislosti s odpoveďou neviem. 

 
Tabuľka 2: Porovnanie odpovedí respondentov na možnosť komunikácie s využitím internetu (%) 
 

Respondenti Áno Nie Neviem 
Učitelia 60,0 11,5 28,5 

Žiaci 87,8 12,2 - 

 
V prieskume sme predpokladali, že učiteľ, ktorý si nebol istý či žiaci komu-

nikujú s inými užívateľmi internetu, dal odpoveď ‒ neviem. Pri prehodnotení ich 
odpovedí sme prišli k názoru, že ak by sme spočítali odpovede ‒ áno a neviem, 
zistili by sme, že odpovede oboch skupín respondentov boli približne rovnaké 
(tabuľka 3). 88,5% učiteľov by si myslelo, že žiaci používajú internet na komuni-
káciu s inými osobami, tak ako v prieskume odpovedalo 87,8% žiakov. 
 
Tabuľka 3: Komunikácia žiakov prostredníctvom internetu (%) 
 

Respondenti Áno Nie 

Učitelia 88,5 11,5 

Žiaci 87,8 12,2 

 
Pri prehodnotení odpovedí nás zaujímalo ako odpovedali žiaci z mesta a 

žiaci na vidieku z pohľadu využívania internetu, a teda ich komunikácie s inými 
užívateľmi internetu. Preto sme porovnali ich odpovede. Zistili sme, že všetci 
respondenti z vidieka, teda 40 žiakov, využíva internet, čo znamená 100% žiakov 
komunikuje s inými užívateľmi prostredníctvom e-mailu. Respondenti z mesta, 
ktorí boli v počte 166, používa internet 126 žiakov (84,56%) a 23 žiakov (15,44%) 
nekomunikuje s inými užívateľmi internetu (tabuľka 4). 
 
Tabuľka 4: Komunikácia žiakov prostredníctvom internetu v meste a na vidieku  
 

Miesto školy 
Odpovede žiakov 

Áno % Nie % Spolu žiakov 

Mesto 126 84,56 23 15,44 149 
Vidiek 40 100,00 0 0,00 40 

Spolu 166  23  189 

 
Z výsledkov prieskumu možno konštatovať, že žiaci základných škôl už v pri-

márnom vzdelávaní využívajú informačné technológie nielen na získanie vedomostí, 
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informácií a zručností s informačnými technológiami ale využívajú ich aj na ko-
munikáciu s inými užívateľmi internetu. 

 
Záver 

 
Komunikácia na základnej škole prostredníctvom informačných technoló-

gií sa v súčasnosti stáva samozrejmosťou. Ich používanie, t. j. práca s modernými 
technickými prostriedkami prináša nové kvality vo výchove a vzdelávaní. Rozvíja 
kľúčové kompetencie žiakov, najmä informačné kompetencie a komunikačné 
schopnosti žiakov.  

Výchova a vzdelávanie žiakov v základnej škole vo všetkých krajinách sveta 
je podporené informačnými technológiami. Tie sa stali neodmysliteľnou súčas-
ťou práce učiteľa a práce žiaka. Podporujú kvalitu vzdelávania, ktorá úzko súvisí 
s požiadavkami spoločnosti a s neustálym rozvojom vedy a techniky. Sústavne je 
odborníkmi sledovaná z dôvodu, aby najnovšie technológie človek mohol využiť 
vo svoj prospech, a aby rovnako boli začlenené do vzdelávania.  
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Media coverage of municipal investments implemented by means  
of European Union funds: A case study of  

Portal Wielkoplski Wschodniej LM.pl 
 

Municipalities attach great importance to EU funds and promote municipal in-
vestments carried out with the participation of EU funds, and the Internet gives 
journalists endless possibilities when it comes to addressing these issues. How-
ever, editorial staff are not the only authors of materials published in the media. 
Municipal offices employ media consultants who are responsible for creating a 
particular image of investments financed from EU funds. The LM.pl portal is the 
most popular one in the region and, for many people, also the first source of 
local information. Therefore, it is also a major source of knowledge regarding 
planning, implementation and finalization of municipal investments, as well as 
the subsequent stages of raising funds from the European Union.  
 

Keywords: raising funds from the EU; media relations; local government; local 
and regional media 
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z UE, ma pokazać, w jaki sposób gminy zmierzają do wypromowania takich inwe-
stycji. W subregionie konińskim dwa samorządy zasługują na szczególną uwagę 
jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych na miejskie inwestycje i ich promo-
cję w lokalnych i regionalnych mediach. Jednym z nich jest samorząd Konin, który 
tylko w 2011 roku pozyskał ponad 16 milionów złotych z funduszy unijnych i tym 
samym w rankingu samorządów Rzeczpospolitej w 2012 roku zajął pierwsze miej-
sce w kategorii miast na prawach powiatu w dziedzinie wykorzystywania środków 
finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej widocznych w 
mediach i najczęściej komentowanych inwestycji, które zrealizowano przy wspar-
ciu funduszy europejskich, była budowa Bulwarów Nadwarciańskich i zagospoda-
rowanie terenów nadbrzeżnych oraz utworzenie nowej przeprawy przez Wartę. 
Budowa bulwarów kosztowała blisko 14 mln zł. Kwota ta w 65% została sfinanso-
wana ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będą-
cych w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, pozostałe 35% stanowiły 
środki z budżetu miasta. Na budowę przeprawy miasto otrzymało 42 mln euro, co 
stanowiło 75% wartości inwestycji. Pozostałą kwotę dołożył samorząd.  

Najdroższą inwestycją w historii miasta, której realizacji podjął się samo-
rząd Turku, drugiego z poddanych analizie miast, było uzbrojenie terenów Tu-
reckiej Strefy Inwestycyjnej oraz budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębior-
czości. Blisko 35 mln zł kosztowało wybudowanie infrastruktury drogowej, kana-
lizacji, kanałów teleinformatycznych oraz sieci gazowej. Inkubator przedsiębior-
czości kosztował ponad 10 mln zł. Inwestycje te udało się zrealizować tylko dzięki 
wsparciu finansowemu pochodzącemu ze środków Unii Europejskiej.  

Wydarzenia związane z planowaniem, przygotowywaniem i wreszcie kolej-
nymi etapami realizacji wspomnianych inwestycji wiele razy pojawiały się w lokal-
nych mediach, także tych elektronicznych. Najstarszym i najbardziej popularnym 
w subregionie konińskim jest Portal Wielkopolski Wschodniej LM.pl. Jest to ko-
mercyjny ogólnoinformacyjny portal należący do prywatnej spółki LM Lokalne 
Media. Swoim zasięgiem obejmuje subregion koniński, w skład którego wchodzą 
cztery powiaty: koniński, kolski, słupecki oraz turecki. Istniejący od 1999 roku ser-
wis notuje miesięcznie (grudzień 2011, badania Google) ponad 12,5 mln odsłon i 
387 tys. unikalnych użytkowników, co oznacza, że każdy z wszystkich mieszkańców 
regionu posiadających dostęp do internetu odwiedza portal przynajmniej raz w 
miesiącu. Największym zainteresowaniem użytkowników, poza serwisem ogłosze-
niowym, cieszy się dział aktualności, w którym codziennie można znaleźć informa-
cje z regionu. Portal Wielkopolski Wschodniej jest najbardziej popularnym porta-
lem ogólnoinformacyjnym w regionie i dla wielu mieszkańców także pierwszym 
źródłem lokalnych informacji, a zatem także głównym źródłem wiedzy dotyczącym 
planowania, realizacji i finalizacji inwestycji komunalnych, a także kolejnych etapów 
pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. 
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Samorządy traktują pozyskiwanie unijnych funduszy w kategorii sukcesu i 
w taki sposób chcą pokazywać je społeczeństwu w procesie komunikowania lo-
kalnego. Właśnie dlatego, jak wskazuje Kowalczyk (2003, s. 125), niezwykle 
ważna jest umiejętność sprawnego porozumiewania się ze środowiskiem, także 
tym lokalnym. Może ona przesądzić o sukcesach lub też niepowodzeniach reali-
zowanego przedsięwzięcia. Dlatego należy opracować takie strategie komuniko-
wania, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele.  
 
1. O komunikowaniu w ujęciu lokalnym 

 
Proces komunikowania w ujęciu lokalnym stanowi nie tylko jeden z prze-

jawów, ale przede wszystkim główny czynnik rozwoju społecznego (Michalczyk, 
2000, s. 39). Komunikowanie na poziomie lokalnym definiuje się jako ograni-
czoną, niezapośredniczoną bądź medialną wymianę wiedzy, informacji między 
członkami (mieszkańcami) danej wspólnoty lokalnej ‒ gminy, miasta, powiatu 
itp. Jako cel tej wymiany informacji i wiedzy wskazuje się realizowanie bieżącego 
porozumienia. Na komunikowanie lokalne składają się wszelkie akty, procesy i 
zjawiska, w trakcie których dochodzi do wytwarzania, zbierania, selekcji, prze-
kształcania, interpretowania, oceny i przekazywania informacji między jednost-
kami, organizacjami i grupami a jednostkami, grupami i organizacjami występu-
jącymi w lokalnej społeczności (Kowalczyk, 2008, s. 42). 

Nadawcą ustrukturyzowanym w procesach komunikowania lokalnego jest 
chociażby samorząd terytorialny. Jest znany odbiorcy, znana jest jego orientacja 
polityczna i może być stronniczy. Komunikaty przenoszone są w kierunku od na-
dawcy do odbiorcy głównie za pośrednictwem lokalnej prasy, radia czy telewizji, 
a także strony internetowej poświęconej społeczności lokalnej, Biuletynu Infor-
macji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacyjnych jed-
nostek komunalnych i regionalnych portalów informacyjnych. Odbiorcą w komu-
nikowaniu lokalnym są wszyscy członkowie lokalnej społeczności, którzy charak-
teryzują się różnym stopniem aktywności, wyrażanym przez korzystanie z lokal-
nych środków przekazu. Szeroka aktywność to korzystanie jednocześnie z prasy, 
radia, telewizji i internetu, natomiast wąska ogranicza się do jednego z mediów 
(Kowalczyk, 2008, s. 46-47).  

Jednym celów nadawcy jest oddziaływanie na opinię publiczną. Jej znacze-
nie podkreślał już przed laty Florian Znaniecki, uznając opinię publiczną za ele-
ment konieczny dla podtrzymywania wspólnoty lokalnej. To właśnie opinia pu-
bliczna sprawia, że niektóre zdarzenia stają się fundamentem wspólnych doświad-
czeń, a media są jednym z podstawowych czynników kształtujących tę opinię. Dla 
Znanieckiego i Thomasa (1975, s. 111-113) taki środek przekazu, będący jedno-
cześnie narzędziem do budowania solidarności społecznej, stanowiła prasa. 
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Dziś dynamiczny rozwój internetu sprawia, że portale informacyjne zy-
skują coraz większy udział w kształtowaniu opinii publicznej. Szybkość dostarcza-
nia informacji i wyposażenie odbiorców w narzędzia, dzięki którym mogą sami 
wyrażać swoje opinie, sprawia, że wzrasta zaangażowanie użytkowników różno-
rodnych portali. Siłę oddziaływania internetu zaczął odkrywać także samorząd 
terytorialny, którego jednostki starają się, aby informacje o ich działaniach wi-
doczne były już nie tylko w mediach tradycyjnych, ale też na regionalnych i lo-
kalnych portalach informacyjnych.  

W jaki sposób samorządy starają się przekazywać informacje mediom? W 
komunikacji zewnętrznej samorządy dysponują różnymi formami, do których za-
licza się: politykę informacyjną, lobbing, wsparcie instytucjonalne, media rela-
tions (Giedrojć, 2004, s. 27). 

Aby realizować swoje cele w tej dziedzinie, samorządy muszą współpra-
cować z różnymi grupami, z określoną publicznością. Kluczowym rodzajem pu-
bliczności, dzięki której można osiągać swoje cele, są media, będące jednocze-
śnie pośrednikiem między organizacją samorządową a pozostałymi grupami od-
biorców. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej strategii media rela-
tions. Jak wskazuje Jabłoński (2006, s. 29-30), chodzi o zbudowanie takiego sys-
temu nawiązywania i podtrzymywania relacji z mediami, który pozwoli na osią-
gnięcie wspólnego celu, jakim jest upublicznienie wiarygodnego przekazu.  

Informacja, jaka dociera do dziennikarza od organizacji, w tym konkret-
nym przypadku od przedstawicieli danego samorządu, podlega zniekształceniu. 
Dziennikarz jest bowiem nie tylko biernym pośrednikiem w procesie komuniko-
wania lokalnego, ale także selekcjonerem napływających do redakcji informacji. 
Zadaniem specjalistów od media relations jest natomiast zadbanie o to, aby jak 
największa część z przekazywanej mediom informacji ukazała się nienaruszona 
(Jabłoński, 2006, s. 31).  
 
2. Samorząd w komunikowaniu lokalnym 

 
Samorządy Konina i Turku w różny sposób starały się docierać do mediów 

z informacjami dotyczącymi pozyskanych funduszy. W Turku, specjalnie na po-
trzeby prezentacji w mediach inwestycji komunalnych realizowanych z udziałem 
środków europejskich, utworzono stanowisko doradcy burmistrza do spraw me-
diów. Osoba pełniąca tę funkcję w rzeczywistości stała się specjalistą od media 
relations. Odpowiedzialna była za tworzenie informacji oraz przekazywanie ich 
mediom nie tylko w formie artykułów, ale też bezpośrednio podczas spotkań i 
konferencji prasowych. Pełnomocnik do spraw mediów informował o każdym 
etapie realizowania inwestycji, począwszy od złożenia wniosku, aż pod oddanie 
inwestycji do użytku. Samorząd utworzył również specjalną stronę internetową, 
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na której znalazły się informacje o wszystkich projektach, realizowanych przez 
gminę miejską Turek oraz jej jednostki organizacyjne. Urząd Miejski w Koninie o 
pozyskiwanych środkach informował media jedynie za pośrednictwem rzecznika 
prasowego. Oprócz gotowych materiałów nadsyłanych do redakcji, organizo-
wano konferencje prasowe z władzami miasta i kierownikami poszczególnych 
jednostek organizacyjnych.  
 
3. Newsy i pseudowydarzenia 

 
W ten sposób w regionalnych mediach pojawiały się nie tylko informacje 

o wydarzeniach spontanicznych, ale także teksty opracowane przez specjalistów 
od media relations lub rzeczników prasowych. W tym miejscu zachodzi koniecz-
ność dokonania rozróżnienia między newsem o wydarzeniu a pseudowydarze-
niem. Jak wskazuje Jabłoński (2006, s. 67), news jest wynikiem pracy reporter-
skiej i stanowi relację zaistniałych zdarzeń. To jest pojedyncza informacja, jaką 
przekazują media, ale nie jest tożsama z tzw. artykułem dziennikarskim. 

Jak powstaje news? Jabłoński, opierając się na Nimmo (1978, s. 184), 
wskazuje cztery etapy powstawania newsa. Pierwszy z nich to zdarzenie, będące 
punktem wyjścia. Obecne w nim wydarzenie, czyli jeden fakt łamiący dany po-
rządek, to kolejny przyczynek do stworzenia newsa. Pojawia się dostrzegana 
przez ludzi niezwykłość, jeden element, który odbiega od przewidywanego toku 
wydarzeń. Zaczynają pojawiać się dziennikarze, którzy za zadanie mają opisanie 
tego, co się stało. Dziennikarski opis zostaje przetworzony przez redaktorów i 
reporterów, a następnie przedostaje się do mediów.  

News, szczególnie z dziennikarskiego punktu widzenia, powinien spełniać 
dwa warunki, a mianowicie zainteresować dziennikarza, bo newsem jest to, o 
czym on sam wcześniej nie wiedział. Newsem jest także wszystko, co sam uzna 
za news (Jabłoński, 2006, s. 67).  

Obok wydarzeń i newsów w mediach pojawiają się także pseudowydarze-
nia. To kategoria informacji i wydarzeń, które są przygotowywane tylko na uży-
tek mediów, ale nie mają jasnego związku z rzeczywistym wydarzeniem. Zazwy-
czaj jedno pseudowydarzenie staje się czynnikiem wywołującym kolejne. Pseu-
dowydarzenia najczęściej mają formę regularnie przesyłanych do mediów infor-
macji. Są powszechne, ale przez to nie mają gwarancji natychmiastowej publika-
cji. Pod pojęciem pseudowydarzeń kryją się chociażby konferencje czy briefingi 
prasowe oraz wydawane dla mediów oświadczenia. Mogą to być także oparte 
na tradycji wydarzenia, takie jak obchody świąt narodowych, albo takie, które 
przyjmują postać rzekomo spontanicznych wydarzeń, choć de facto zostały za-
planowane wcześniej przez sztab specjalistów (Jabłoński, 2006, s. 77).  
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Wraz z pseudowydarzeniami w mediach pojawiają się także pseudoeks-
perci. To dziennikarze, którzy nie są bezstronnymi reporterami, ale stają się ko-
mentatorami i specjalistami. Zwykle nie są bezpośrednimi świadkami zdarzeń, w 
których komentowaniu uczestniczą, a zatem bardzo często nie są w stanie wyka-
zać się wystarczającą wiedzą w zakresie omawianych problemów. W swoich wy-
powiedziach rzadko odnoszą się do teraźniejszości, a zamiast tego skupiają się 
na przewidywaniu zdarzeń, spekulacjach i domysłach. Relacje prezentowane 
przez pseudoekspertów są przeważnie jednostronne (Jabłoński, 2006, s. 79). 
 
4. Studium przypadku 

 
Pośród informacji na temat inwestycji realizowanych w subregionie koniń-

skim przy wsparciu unijnych funduszy, które ukazały się na Portalu Wielkopolski 
Wschodniej, znajdują się zarówno newsy, jak i pseudowydarzenia, które po-
wstały wyłącznie na użytek mediów. Szczegółowej analizie sposobu prezentowa-
nia w internecie poddane zostały trzy inwestycje – zagospodarowanie terenów 
nadbrzeżnych i budowa Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie, a także komplek-
sowe uzbrojenie Terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej i budowa Tureckiego In-
kubatora Przedsiębiorczości. 

Na Portalu Wielkopolski Wschodniej LM.pl od 2009 roku ukazało się blisko 
50 informacji, w tym także materiały filmowe dotyczące budowy Bulwarów Nad-
warciańskich. W artykule Nadwarciańskie marzenia, z lipca 2009 roku, portal 
poinformował o tym, że po wielu latach oczekiwań budowa bulwarów zostanie 
zrealizowana. We wrześniu 2009 roku podpisano umowę na jej dofinansowanie 
ze środków unijnych. Na drugi dzień po podpisaniu umowy na portalu pojawiła 
się informacja o tym wydarzeniu, zaś umowa na realizację inwestycji została 
podpisana dopiero 10 lutego 2010 roku. Natomiast w październiku 2010 roku 
miała zakończyć się budowa bulwarów. Jednak termin uległ przesunięciu ze 
względu na powódź. Pozostałe wydarzenia związane z kolejnymi etapami reali-
zacji inwestycji były na bieżąco opisywane na portalu LM.pl.  

Podczas realizowania inwestycji media odnotowywały nie tylko wydarze-
nia, ale także pseudowydarzenia związane z zagospodarowaniem terenów nad-
rzecznych. Portal informował np. o spotkaniu mieszkańców z samorządowcami i 
działaczami społecznymi, podczas którego informowano o szansie, jaką dla mia-
sta jest budowa bulwarów. Portal przytaczał wypowiedzi radnych: „Wielkie 
szczęście. Człowiek przez tyle lat zabiegał, żeby zrobić coś ponadczasowego, 
przekonywał, że to dobre i celowe. Cieszę się, że po 10 latach udało się” ‒ Kazi-
mierz Lipiński, pomysłodawca inwestycji, oraz osób zajmujących się turystyką w re-
gionie: „Bulwary są szansą dla starówki, podobne działają w innych miastach Polski, 
w Europie i spełniają wspaniałą rolę. To może być miejsce, gdzie rozpoczynają się 
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wycieczki, wyprawy i spływy” ‒ Wanda Gruszczyńska z PTTK w Koninie (Bulwary 
przywrócą życie na starówce, 2010). Takie wydarzenie, jak spotkanie z mieszkań-
cami można uznać za pseudowydarzenie, które miało skierować uwagę zapro-
szonych dziennikarzy na korzyści płynące z budowy Bulwarów Nadwarciańskich, 
a następnie przedstawić koncepcję realizacji inwestycji w pozytywnym świetle. 

Wiele artykułów dotyczących budowy bulwaru powstało w czasie powo-
dzi, która opóźniła prace i w konsekwencji oddanie inwestycji do użytku. W tek-
stach Bulwary czekają na spadek, Woda zalewa bulwary oraz Bulwary na wodzie 
pisano o problemach z podtopieniami, woda zalała część placu budowy i zagro-
ziła wałom. Ze względu na podnoszący się poziom wody prace trzeba było prze-
rwać. Informacja o kłopotach z ukończeniem inwestycji, opatrzona komenta-
rzami wiceprezydenta Konina, również znalazła się na portalu:  

 
Najpierw inwestycję opóźniła sroga zima, teraz powódź powoduje kolejne komplikacje. 
Budowa bulwarów nadwarciańskich miała być ukończona do końca listopada. Na inwe-
stycję wartą ponad 8,5 mln złotych miasto otrzymało dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Prace zostały wstrzymane, co więcej, zgromadzoną wcześniej ziemię i 
piasek zużyto do wzmacniania wałów. Andrzej Sybis, zastępca prezydenta Konina, 
mówi, że prace będzie można wznowić, gdy opadnie woda. (Bulwary na wodzie, 2010) 

 
Portal oprócz opisywania kolejnych etapów realizacji inwestycji, informo-

wał również o kwestiach związanych z funkcjonowaniem bulwarów. W artykule 
„Bulwary bez opłat” znalazły się informacje o tym, że przez pięć lat od oddania 
inwestycji do użytku nie będzie można otworzyć tam kawiarnianych ogródków, 
lodziarni, punktów handlowych. Artykuł wraz z dołączonym do niego materia-
łem filmowym jest relacją z konferencji wiceprezydenta Konina. Było to więc ko-
lejne pseudowydarzenie zorganizowane po to, aby przyciągnąć uwagę mediów 
(Konin: Bulwary bez opłat, 2011).  

Na portalu zamieszczano także informacje związane z funkcjonowaniem 
konińskich bulwarów już po ich oficjalnym oddaniu do użytku. Zagospodaro-
wane nadbrzeże stało się miejscem, gdzie zorganizowano Dni Konina czy piknik 
rodzinny, a w 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Koninie na bulwarach przygotowali uroczysty apel z okazji Święta Nie-
podległości. Organizacja imprez okolicznościowych i obchodów świąt państwo-
wych na terenie bulwarów także ma za zadanie przyciągać uwagę dziennikarzy. 
Relacje z takich uroczystości niosą ze sobą pozytywny komunikat o tym, że inwe-
stycja, w tym przypadku bulwary, tętni życiem i jest chętnie wykorzystywana, a 
więc była w pewnym wymiarze opłacalna i jest społecznie użyteczna.  

Poza sporadycznymi przypadkami materiałów będących zapisem konfe-
rencji prasowych, obraz inwestycji realizowanej przy wsparciu środków unijnych, 
jaką jest budowa Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie, to efekt reporterskiej 
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pracy dziennikarzy portalu LM.pl. Samorząd nie zdecydował się na zatrudnienie spe-
cjalisty od media relations, który zajmowałby się podtrzymywaniem kontaktów z me-
diami i na bieżąco przekazywał informacje mediom. Dlatego większość artykułów opi-
sujących kolejne etapy realizacji inwestycji to newsy, a nie pseudowydarzenia.  

Inaczej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o największą i najdroższą in-
westycję w historii samorządu gminy miejskiej Turek, a więc o budowę Turec-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości i kompleksowe uzbrojenie terenów Turec-
kiej Strefy Inwestycyjnej. Jak wspomniano, pozyskując kolejne fundusze unijne 
władze miasta zdecydowały się na zatrudnienie specjalisty zajmującego się kon-
taktem z mediami. Doradca burmistrza informował dziennikarzy o bieżących wy-
darzeniach związanych z kolejnymi etapami realizowanych inwestycji, organizo-
wał konferencje prasowe, a także przesyłał gotowe teksty do wykorzystania 
przez redakcje lokalnych i regionalnych mediów.  

W okresie od sierpnia 2010 roku do grudnia 2012 roku na portalu LM.pl 
ukazało się 20 artykułów związanych ze wspomnianymi inwestycjami. Niemal 
wszystkie z nich to informacje nadesłane do redakcji przez specjalistę od media 
relations, zatrudnionego przez burmistrza Turku. Pierwszą informacją dotyczącą 
pozyskanych środków na uzbrojenie strefy inwestycyjnej był tekst z 10 lutego 2010 
roku Strefa się uzbroi. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisano w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Poznaniu 18 sierpnia 2010 roku. Dwa dni później, 10 sierp-
nia, na Portalu Wielkopolski Wschodniej ukazał się tekst nadesłany przez doradcę 
burmistrza, w którym informowano o podpisaniu umowy. Tekst przedstawia po-
zyskanie środków unijnych jako jeden z większych sukcesów samorządu:  

 
Kolejne miliony umożliwią wybudowanie na terenach TSI m.in. trzech kilometrów dróg 
z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, kanalizacją odprowadzającą wody deszczowe i 
oświetleniem ulicznym; ronda na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Górniczej, sieci ka-
nalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej oraz dwóch podczyszczalni wód desz-
czowych, sieci kanałów telekomunikacyjnych, infrastruktury energetycznej oraz sieci 
gazowej średniego ciśnienia. […] Dzięki takiemu kompleksowemu uzbrojeniu tereny TSI 
będą gotowe do prowadzenia tam dowolnej działalności gospodarczej. A im lepiej przy-
gotowane tereny inwestycyjne, tym większa szansa na pozyskanie inwestora. To z kolei 
oznacza szansę na nowe miejsca pracy dla turkowian. (Miliony dla Turku, 2010) 

 
W maju 2010 roku na portalu pojawiła się pierwsza informacja dotycząca 

możliwości pozyskania przez gminę miejską Turek funduszy unijnych na budowę 
Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Informowano wówczas o tym, że: 

 
projekt Urzędu Miejskiego w Turku dotyczący budowy inkubatora przedsiębiorczości 
na terenach Tureckiej Strefy Inwestycyjnej został sklasyfikowany na 4. miejscu listy 
projektów wyłonionych do dofinansowania. To oznacza, że Turek ma ogromną szansę 
pozyskać kolejne 5 mln zł ze środków unijnych. (Turek: Szansa na unijną kasę, 2010) 
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Urząd Miejski w Turku na bieżąco informował media o kolejnych etapach 
prowadzonych inwestycji. Dziennikarze portalu korzystali z gotowych tekstów 
nadsyłanych przez doradcę burmistrza do spraw mediów, dokonując w nich jed-
nak modyfikacji w taki sposób, aby odzwierciedlały jedynie stan faktyczny, a nie 
zawierały sformułowań wartościujących. Podobnie jak w przypadku inwestycji 
komunalnych prowadzonych przez samorząd miasta Konina, także tutaj na por-
talu pojawiały się relacje z tzw. pseudowydarzeń. W kwietniu 2011 roku bur-
mistrz Turku, Zdzisław Czapla, wystąpił w programie telewizyjnym TVN CNBC Biz-
nes, gdzie opowiadał o inicjatywie wybudowania Tureckiego Inkubatora Przed-
siębiorczości. Doradca burmistrza przesłał tekst o udziale burmistrza w progra-
mie TVN do lokalnych i regionalnych redakcji. Ukazał się on także na Portalu 
Wielkopolski Wschodniej. W informacji tej znalazł się opis programu:  

 
Audycja była poświęcona między innymi budowie w naszym mieście Tureckiego In-
kubatora Przedsiębiorczości. Burmistrz Czapla odpowiadał na pytania w oddziale TVN 
w Poznaniu, podczas łączenia na żywo ze studiem telewizyjnym TVN CNBC Biznes w 
Warszawie. Na pytanie prowadzącego program oświadczył, że inkubator będzie do-
stępny dla wszystkich osób z pomysłem na własny biznes, a nieposiadających wła-
snego kapitału. Burmistrz zapewnił również, że korzystający w przyszłości z usług in-
kubatora mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i pomoc ze strony samorządu”. (Tu-
rek: Inkubator w TVN, 2010) 

 
Przekazywanie informacji do mediów nie zakończyło się wraz z oddaniem obu 

inwestycji do użytku. Samorząd dba o to, aby wiadomości o wydarzeniach, które 
mają miejsce w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej na bieżąco docierały do lokalnych i 
regionalnych środków przekazu. Do redakcji nadsyłano m.in. teksty dotyczące firm, 
które zamierzają prowadzić działalność na terenach TSI („Pierwsi w strefie”, 2010). 
 
Podsumowanie 

 
Analizując podane przykłady, można wysnuć wniosek, że zatrudnienie 

przez samorząd specjalisty, którego zadaniem jest komunikowanie się z mediami 
i przesyłanie bardzo często gotowych do opublikowania informacji, z jednej 
strony niejako daje gwarancję zainteresowania mediów prowadzonymi przez 
jednostkę samorządu terytorialnego działaniami. Redakcje, publikując nadsy-
łane teksty, podają komunikat w formie oczekiwanej przez samorząd, pozba-
wione często krytycznego komentarza. Z drugiej jednak strony, tak jak w przy-
kładzie gminy miejskiej Turek, gotowa informacja nadesłana do wszystkich lokal-
nych i regionalnych mediów jest dla redakcji mniej atrakcyjna. Nie są to zatem 
artykuły zamieszczane w pierwszej kolejności, bezpośrednio po wydarzeniu, a 
często pojawiają się na stronie portalu z kilkudniowym opóźnieniem.  
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Na Portalu Wielkopolski Wschodniej ukazało się zdecydowanie mniej ar-
tykułów dotyczących inwestycji prowadzonych przez samorząd miasta Turku. 
Może być to wynikiem polegania dziennikarzy jedynie na kontaktach z doradcą 
medialnym burmistrza. W Koninie, gdzie Urząd Miejski przekazywał informacje 
mediom jedynie za pośrednictwem rzeczników prasowych, pracowników magi-
stratu i podczas konferencji prasowych, bardziej widoczna jest praca reporterska 
dziennikarzy portalu. Rzetelna praca dziennikarska może z kolei motywować sa-
morząd do większego wysiłku w przedstawianiu inwestycji.  

Samorządy, zarówno gminy miejskiej Turek, jak miasta Konina, doskonale 
zdawały sobie sprawę, że sposób prezentowania w mediach inwestycji jest równie 
ważny, jak sam proces ich realizacji. Stąd duża uwaga przywiązywana do tego, ja-
kie komunikaty i w jaki sposób przedostają się do lokalnych środków przekazu. 
Omawiane tutaj jednostki samorządu terytorialnego wybrały różne formy komu-
nikowania się z lokalnymi i regionalnymi mediami, jednak ich cele był takie same: 
w jak najlepszym świetle przedstawić społeczności lokalnej swój sukces, jakim 
było pozyskanie środków unijnych na realizowanie inwestycji komunalnych. 
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Investing in small and medium-sized farms:  
Results of research conducted in Opole Province 

 

The purpose of the article is to present the results of research conducted by 
the author in the Opole Province. The research project delas with social and 
economic transformation in family farms of the region. It is based on the re-
sults of the analysis carried out in July 2012 in the Opole Province in 383 indi-
vidual farms sized 2–30 ha. The study shows that the farms cannot cope in the 
free-market economy as this type of economyfavours big agrarian manufac-
tures. Addiotional incomes are not sufficient to fund modernization. There-
fore, farmers do not invest in the development of their farms. However, they 
do not sell their farms, and it is disadvantageous from the viewpoint of agrar-
ian structure. This is particularly a problem in the case of small farms. 
 
Keywords: family farms; investing farms; Opole Province 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
Indywidualne gospodarstwa rolne są podmiotami, które w znacznym stop-

niu decydują o obliczu polskiej wsi. Mimo prognozowanych przemian, wciąż 
istotną rolę odgrywają gospodarstwa znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych, 
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najczęściej stanowiące rodzinną własność i spełniające kryteria, które pozwalają 
je zakwalifikować do gospodarstw rodzinnych. 

Gospodarstwo rolne, które angażuje do pracy rodzinę właściciela, po-
winno umożliwiać rodzinie utrzymanie się z tej pracy. Dotyczy to z jednej strony 
zapewnienia określonego poziomu życia, z drugiej – możliwości wykształcenia i 
stabilizacji ekonomicznej dzieci. Ponadto dochody uzyskiwane z tylko tego go-
spodarstwa powinny również pozwalać na finansowanie jego rozwoju (inwesty-
cje w gospodarstwo). 

Tymczasem, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, mamy w Polsce do 
czynienia z inną sytuacją. Przemiany, jakie zaszły po roku 1989, sprawiły, że 
znaczna część gospodarstw rolnych stała się nierozwojowa (zob. np. Dzun, 
Józwiak, 2008, s. 11; Gorlach, 2009, s. 176; Wilkin, 1996, s. 332). Dotyczy to 
przede wszystkim gospodarstw małych i średnich, do 30 ha. Jak wskazuje J. Ze-
gar, współcześnie dopiero gospodarstwa o obszarze co najmniej 30ha są w stanie 
zapewnić utrzymanie rodziny właściciela z dochodów uzyskiwanych z tych go-
spodarstw (Zegar, 2009, s. 259, 264). 

Akcesja Polski do UE z jednej strony pogłębiła te problemy, wprowadzając 
m.in. szereg uregulowań dotyczących produkcji rolnej, z drugiej jednak zastosowała 
instrumenty o „socjalnym” charakterze (wg określenia Halamskiej, 2007), które za-
pewniają niezbyt wysokie, ale pewne dochody (dopłaty bezpośrednie, renty struk-
turalne) i skutecznie powstrzymują właścicieli gospodarstw przed ich sprzedażą. 
Niestety, powstrzymują też przez modernizowaniem gospodarstw rolnych. 

 
1. Cel, przedmiot i metoda badań 

 
W lipcu 2012 r. zostały zrealizowane badania na terenach wiejskich woje-

wództwa opolskiego w ramach ćwiczeń terenowych studentów socjologii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Badaniami objęte zostały obszary sześciu wylosowanych 
powiatów województwa: powiatu opolskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, 
prudnickiego, strzeleckiego i namysłowskiego. Próba została dobrana w sposób 
losowy dwustopniowy: najpierw wylosowano powiaty, w których metodą ustalo-
nej ścieżki (random route) dobierano gospodarstwa rolne. Do badań został wyko-
rzystany kwestionariusz wywiadu. W wyniku zrealizowanych badań zgromadzono 
423 wywiady. Z uwagi na niekompletność danych w części z nich, analizie poddano 
ostatecznie 383 wywiady kwestionariuszowe. Głównym celem badawczym była 
charakterystyka indywidualnych gospodarstw rolnych o wielkości od 2 ha do 30 
ha po wejściu Polski do UE oraz naszkicowanie głównych tendencji ich przemian. 
Dla uzyskania pełnego obrazu zjawiska analizie poddano również dane zastane.  

Badania dotyczyły szeregu charakterystyk pogrupowanych w kilka kategorii 
wg ustalonych szczegółowych pytań badawczych, służących realizacji szczegółowych 
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celów badawczych. Wśród tych ostatnich znalazła się m.in. charakterystyka in-
westycji dokonywanych w małych i średnich gospodarstwach. Uzyskane w bada-
niach kwestionariuszowych wyniki zostały poddane analizie przy użyciu pro-
gramu SPSS do statystycznej analizy danych. 

 
2. Charakterystyka badanych gospodarstw 

 
Wśród badanych gospodarstw przeważały te większe obszarowo, co poka-

zuje tabela 1. Spośród badanych gospodarstw 25,3% prowadziło w momencie 
badania produkcję specjalistyczną, wśród nich zaś ok. 75% taką, która jest objęta 
dopłatami unijnymi. Najczęściej produkcja specjalistyczna obejmowała w bada-
nych gospodarstwach produkcję mleka. 

 
Tabela 1: Struktura obszarowa badanych gospodarstw (n = 383) 
 

Wielkość gospodarstwa (w ha) Liczba gospodarstw 
Ogółem 
(w %) 

2-5 59 15,4 
> 5 -7 33 8,6 
> 7-10 47 12,3 

> 10-15 58 15,1 
> 15-20 59 15,4 
> 20-25 42 11,0 
> 25-30 85 22,2 

Razem 383 100,0 

 
Obecni główni użytkownicy (kierownicy) w większości przypadków w cza-

sie prowadzenia gospodarstwa rolnego zmieniali jego obszar. Ponad połowa z 
nich powiększała gospodarstwo, niecałe 14% ‒ dokonało pomniejszenia. Nieco 
więcej niż 1/3 badanych nie dokonywała żadnych zmian obszarowych. Najbar-
dziej stabilne pozostają pod tym względem gospodarstwa średniej wielkości. 

Wśród respondentów (kierowników gospodarstw rolnych) przeważali męż-
czyźni (ok. 70%), w zdecydowanej większości w wieku produkcyjnym (tabela 2). 

 
Tabela 2: Wiek badanych a płeć ‒ w % (n = 383) 
 

Wiek 
Płeć 

Razem 
Kobiety Mężczyźni 

< 25 9,0 16,2 14,1 
25-35 51,4 17,3 27,2 

> 35-55 13,5 55,1 43,1 
> 55-65 1,8 9,2 7,0 

> 65 24,3 2,2 8,6 

Razem 100,0 100,0 100,0 
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Największy odsetek badanych legitymował się wykształceniem zasadni-
czym zawodowym (głównie nierolniczym), najmniejszy ‒ wykształceniem poli-
cealnym i licencjackim. Niewiele było również osób z wykształceniem wyższym. 

W próbie znalazło się stosunkowo dużo osób z wykształceniem średnim, 
przy czym jest to przeważnie wykształcenie średnie zawodowe ‒ osób z wy-
kształceniem średnim ogólnokształcącym było zaledwie ok. 2%. Struktura wy-
kształcenia badanych w dużym stopniu zbieżna jest ze strukturą wykształcenia 
ludności województwa opolskiego w ogóle, które od lat zajmuje ostatnie miejsca 
w rankingu województw pod względem poziomu wykształcenia ludności. 

W próbie zdecydowanie więcej było gospodarstw ludności rodzimej niż 
ludności napływowej. Udział tych pierwszych wyniósł aż 71,3%. Określenie od-
setka ludności rodzimej w próbie jest istotne z co najmniej dwóch powodów. Po 
pierwsze, między ludnością rodzimą a napływową w okresie zagospodarowywa-
nia m.in. Opolszczyzny po II wojnie światowej zauważalne były różnice kultu-
rowe i cywilizacyjne. Podnoszony ostatnio relatywnie często problem adaptacji 
przesiedleńców na tzw. Ziemiach Odzyskanych do warunków, jakie tu zastali, 
wskazuje jednoznacznie, że cechowali się swego rodzaju zapóźnieniem cywiliza-
cyjnym w stosunku do rodzimych mieszkańców tych ziem. Stwierdzenie to nie 
ma charakteru oceniającego, a stanowi określenie faktu, o jakim mówią sami 
zainteresowani. Przesiedleńcy wszędzie wokół znajdowali „obiekty świadczące 
o zupełnie innym stylu życia i spędzania czasu wolnego […], nowoczesną infra-
strukturą techniczną […], krajobraz lub pewne jego elementy” (Nijakowski, 
2006, s. 187). Istotne jest w tym kontekście, że na ziemi opolskiej – w porówna-
niu np. z Dolnym Śląskiem – rodzimych mieszkańców zostało dużo i te różnice 
oraz problemy w adaptacji były szczególnie wyraźne. 

Innym, charakterystycznym zjawiskiem dla województwa opolskiego, zja-
wiskiem jest okresowa emigracja zarobkowa części mieszkańców, zwłaszcza lud-
ności rodzimej, do pracy za granicę – i jest to drugi z powodów uzasadniających 
wagę wskazania liczebności rodzimych mieszkańców w próbie. 

O zaistnieniu i trwaniu migracji określonego typu na Opolszczyźnie zade-
cydował szereg czynników o charakterze historycznym, etnicznym, społecznym, 
kulturowym, politycznym oraz ekonomicznym, wśród których zasadniczą rolę 
odegrać przyszło, zdaniem badaczy, tym pierwszym. Te czynniki to przede 
wszystkim wypędzenie i wysiedlenie ludności regionu w latach 1945-1948, prze-
śladowania wobec ludności pochodzenia niemieckiego w latach powojennych, 
odrębność etniczna ludności rodzimej Śląska, możliwość uzyskania drugiego 
(niemieckiego) obywatelstwa przez ludność rodzimą Opolszczyzny, antynie-
miecka polityka władz PRL i powiązania rodzinne mieszkańców Śląska Opolskiego 
z Niemcami (Jończy, 2003). Współcześnie nie bez znaczenia pozostają jednak inne 
czynniki, tj. te o charakterze społecznym (sieci migracyjne), ekonomicznym (brak 
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pracy w regionie, zbyt niskie zarobki) lub kulturowym (wzór stabilizowania spo-
łeczno-ekonomicznego młodych ludzi, w który wpisana jest migracja, jak rów-
nież sam wzorzec realizowanych wyjazdów migracyjnych). 

Badania opolskich migracji skupiają się przede wszystkim na analizie sytu-
acji w centralno-wschodniej części województwa. To na tym obszarze przeważa 
ludność rodzima (Jończy, 2008, s. 41), a to właśnie duży odsetek mieszkańców 
rodzimych stanowi klucz do analizy migracji z tego regionu. Znane i szeroko dys-
kutowane badania opolskiego ekonomisty, Jończego (2003), pozwoliły ustalić, że 
jeszcze na początku XXI w. 84% gdziekolwiek zarobkujących rodzimych miesz-
kańców tego województwa pracowało za granicą. Asumpt do tych wyjazdów sta-
nowiły przede wszystkim wyższe zarobki w krajach przyjmujących (Niemczech i 
Holandii) niż w Polsce (średnio pięć razy więcej niż w Polsce). W swojej później-
szej pracy, zatytułowanej Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2008), Jończy wskazuje wyraźnie, że w 
miarę upływu lat emigracja zarobkowa stawała się problemem nie tyle woje-
wództwa opolskiego jako całego regionu, lecz raczej zjawiskiem charakteryzują-
cym opolskie wsie, a dominującym wśród zamieszkującej je ludności rodzimej.  

Wprawdzie ostatnie badania pokazują, ze sytuacja w tym zakresie powoli 
ulega zmianie, nadal jednak okresowo wyjeżdża do pracy głównie ludność ro-
dzima województwa. Skala migracji w tej zbiorowości zmniejszyła się z ok. 43% 
ludności w wieku produkcyjnym w roku 2004 do ok. 22% w 2010 (Jończy, 2011, 
s. 145-146), ale jest to ciągle znacząca liczba. Nadal znajdujemy też na mapie 
Opolszczyzny wiele wsi z wysokim, sięgającym połowy mieszkańców, odsetkiem 
migrujących (Jończy, Rokita-Poskart, 2012, s. 101).  

Migrują za granicę wyłącznie przedstawiciele rodzin ludności rodzimej, co 
obrazuje podstawową różnicę między sytuacją indywidualnych gospodarstw rol-
nych ludności rodzimej i napływowej. Spośród ogółu badanych ok. 14,5% wska-
zało jako źródło dodatkowych dochodów w swoim gospodarstwie domowym 
pracę za granicą. Pozwala to stwierdzić, że co siódme gospodarstwo domowe 
ludności wiejskiej związanej z rolnictwem jest zasilane środkami z pracy za gra-
nicą. Jeśli jednak uwzględnić, że wyjeżdżającymi są jedynie przedstawiciele lud-
ności rodzimej, należy uznać, że co piąte gospodarstwo ludności rodzimej jest 
zasilane środkami, których źródłem jest praca zarobkowa za granicą. 

Oczywiście nie tyle ważny jest sam fakt wyjazdów do pracy za granicę 
przedstawiciela indywidualnego gospodarstwa rolnego, ile raczej konsekwencje 
tego stanu. Te są głównie – choć nie wyłącznie – natury ekonomicznej. Przede 
wszystkim bowiem gospodarstwa takie mają wyższe dochody. Oznacza to poten-
cjalnie większą zdolność inwestycyjną takich gospodarstw.  
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3. Wyniki badań 
 
O przyszłości indywidualnych gospodarstw rolnych decyduje szereg czynni-

ków, wśród których jednym z ważniejszych jest inwestowanie w gospodarstwo. Go-
spodarstwa, w które ich użytkownicy nie inwestują, nie są w stanie w pełni odtwo-
rzyć zużywającego się z czasem potencjału produkcyjnego. Niedoinwestowanie go-
spodarstw oznacza więc tak naprawdę brak możliwości działania w dłuższym czasie.  

Opolska wieś od dziesięcioleci zasilana jest środkami z zagranicy. Jak już 
zostało wspomniane, od dawna są to środki transferowane za pośrednictwem 
emigrantów zarobkowych (zwłaszcza uczestników migracji wahadłowych, nie-
pełnych). Współcześnie dodać należy również środki unijne. Podkreślenia jednak 
wymaga, że tak w jednym, jak i w drugim przypadku, są to środki transferowane 
na opolską wieś w ogóle, a nie tylko do rolnictwa.  

Transfery unijne nie znajdują przełożenia na inwestycje. Najpopularniejsze 
spośród form wsparcia dotacje (Marks-Bielska, 2009, s. 135-136) i renty struktu-
ralne (Halamska, 2007, s. 11; Bułkowska, Chmurzyńska, 2007, s. 15) nie są wydatko-
wane na rozwój gospodarstw. Sami rolnicy zdają się traktować te środki po prostu 
jako dochód z gospodarstwa rolnego. Świadczyć o tym mogą dwie obserwacje ze 
zrealizowanych badań. Po pierwsze, dla ponad 70% badanych gospodarstw rolnych 
dochód z pracy we własnym gospodarstwie stanowił więcej niż 50% dochodu go-
spodarstwa domowego w ogóle. Wynik taki jest wysoki na tle wyników ostatniego 
spisu, dodatkowo budzi zastanowienie z uwagi na to, że jest osiągany w grupie go-
spodarstw rolnych o wielkości do 30 ha. Obserwacja taka skłania do uznania, że 
prawdopodobnie jako dochody z gospodarstwa rolnego są traktowane przez re-
spondentów również dochody obejmujące wszelkiego rodzaju środki unijne.  

 
Tabela 3: Udział dochodów z gospodarstwa rolnego w dochodach gospodarstwa domowego 
użytkownika w % (n = 383) 
 

Wyszczególnienie Wskazania w % 

Mniej niż 50% 25,4 
Połowę 1,6 
Więcej niż 50% 73,0 

Razem 100,0 

 
Tak częste wskazania na przewyższający 50% udział dochodu rolniczego w 

ogólnym dochodzie gospodarstwa (tabela 3) musiałyby oznaczać, że zdecydo-
wana większość badanych sprzedaje znaczną część swojej produkcji i dodatkowo 
– że produkcji tej jest dość dużo. Można by uznać też, że dochody w rodzinach 
rolniczych są na tyle niskie, że nawet niewielka sprzedaż produktów rolnych po-
woduje, że udział dochodu rolniczego jest wysoki. Przeczyć temu wydają się jednak 
dane dotyczące poziomu życia gospodarstw domowych, w tym także gospodarstw 
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domowych ludności wiejskiej związanej z rolnictwem – w województwie opol-
skim (zawarte np. w cyklicznych Diagnozach Społecznych), a także dobre wypo-
sażenie i dobry stan mieszkań (potwierdzony m.in. wynikami PSR 2010). 

Po drugie, większość badanych wskazała, że nie wnioskowała o wsparcie 
unijne (ok. 80%). Takie odpowiedzi są zaskakujące, ponieważ m.in. wysoki udział 
płatności obszarowych wskazuje, że odsetek wnioskujących o wsparcie ze środ-
ków z UE jest jednak nieco wyższy. Dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (www.arimr.pl) pokazują, że wnioski o płatności obszarowe w woje-
wództwie opolskim składa rokrocznie ok. 27 500 indywidualnych gospodarstw 
rolnych, co stanowi ponad 60% wszystkich gospodarstw rolnych regionu, a od-
setek ten jest jeszcze większy, jeśli odejmiemy te poniżej 1 ha (jako że i tak nie 
mają możliwości otrzymania dopłat, a takich gospodarstw również nie było w 
zrealizowanej próbie badawczej). 

W efekcie należy uznać, że rolnicy dopłat bezpośrednich nie traktują jako 
wsparcia, o które się wnioskuje (mimo że formalna procedura związana z ich 
otrzymaniem obejmuje m.in. złożenie wniosku), a jako takie uznają tylko to 
wsparcie, które wiąże się ze zmianami, modernizacją, zakupami nowych maszyn 
itp. Popularność, powszechność dopłat być może powoduje, że nie są uznawane 
za szczególną formę wsparcia i dlatego badani rolnicy nie wspominają o wnio-
skowaniu o nie. Przy tej okazji warto również zaznaczyć, że na tę popularność 
wpływ może mieć ich charakter. Dopłaty są wydatkowane przez rolników w za-
leżności od ich bieżących potrzeb; nie mają – w przeciwieństwie do innych form 
wsparcia – charakteru dotacji celowych, których przeznaczenie (i efekty wydat-
kowania) jest kontrolowane.  

Środki, jakie trafiają na opolską wieś za pośrednictwem migrantów zarobko-
wych, również nie są przeznaczane na modernizację gospodarstw rolnych (tabela 4).  

 
Tabela 4: Wydatkowanie środków z pracy zarobkowej za granicą (n = 55) 
 

Wyszczególnienie Liczba wskazań Wskazania w % 

Codzienne życie rodziny 25 45,5 
Sprzęt RTV 6 10,9 
Remont w obejściu 10 18,2 
Mieszkanie/ dom 7 12,7 
Inna odpowiedź 7 12,7 

 
Na pierwszych miejscach listy wydatków migrantów od lat znajdują się te 

o charakterze konsumpcyjnym – na codzienne życie oraz szeroko rozumiane in-
westycje w mieszkanie (dom). Wydatki migrantów od lat pozostają jednak nie-
zmienne i jest to niezależne od demograficznych i społecznych cech migrantów. 
Wyniki wieloletnich badań Jończego, ale też innych badaczy opolskich migracji 
(m.in. Kaczmarczyka), pokazują, że środki przywiezione z zagranicy wydawane 
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są na zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb konsumpcyjnych, wśród któ-
rych – poza bieżącymi potrzebami żywieniowymi i związanymi z utrzymaniem 
rodziny – prym wiodą wydatki na sprzęt do domu oraz remontowanie domu.  

Na bazie przytoczonych obserwacji uprawnione jest stwierdzenie, że z różnych 
powodów rolnicy nie powiększają obszaru gospodarstwa rolnego oraz nie inwestują 
w maszyny i urządzenia do produkcji rolnej (mimo ich rynkowej dostępności).  

W związku z powyższym wskazać należy na przemiany w zakresie priory-
tetów w zaspokajaniu potrzeb gospodarstwa domowego, które użytkuje gospo-
darstwo rolne. Nierozdzielność budżetów ‒ gospodarstwa rolnego oraz obsługu-
jącego je gospodarstwa domowego ‒ sprawia, że środki, jakie pozostają do dys-
pozycji na realizację potrzeb każdego z tych gospodarstw są niejako wspólne. 

Współcześnie prymat mają potrzeby konsumpcyjne rodziny. Oczywiście błę-
dem byłoby twierdzić, że jest to zmiana, która stała się widoczna dopiero dzisiaj – 
zjawisko to jest obserwowane już od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Zrealizowane badania dostarczają jednak kolejnych argumen-
tów potwierdzających tę zmianę. Wśród tych argumentów należy wskazać prefe-
rowane przez badanych kierunki wydatkowania ewentualnych „wolnych pienię-
dzy” oraz opisane już kierunki wydatkowania środków przez migrantów (tabela 5). 

 
Tabela 5: Przeznaczenie „wolnych pieniędzy” przez respondentów (n = 383) 
 

Wyszczególnienie Wskazania w % 

Uruchomienie bieżącej produkcji rolnej 23,1 
Codzienne życie rodziny 10,3 
Zakup sprzętu RTV 1,7 
Zakup maszyny do gospodarstwa rolnego 18,7 
Wakacje 10,3 
Studia dla dzieci/ szkoła dla dzieci 3,6 
Remont w obejściu 2,2 
Powiększenie gospodarstwa 6,6 
Zakup sprzętu AGD 1,7 
Samochód 2,2 
Mieszkanie (kupno)/ dom (budowa) 3,1 
Remont domu 3,1 
Spłata kredytów/ pożyczek 3,1 
Oszczędności 3,9 
Remont pomieszczeń gospodarczych 1,1 
Inna odpowiedź 5,3 

 
Zsumowanie odsetków w ramach poszczególnych kategorii potrzeb (pro-

dukcyjnych, czyli dotyczących gospodarstwa rolnego oraz konsumpcyjnych, tj. 
związanych z gospodarstwem domowym), pokazuje, że wydatki na cele produk-
cyjne i konsumpcyjne rozkładają się równomiernie (odpowiednio 51,7% i 48,3% 
wskazań). Dla uzyskania pełnego obrazu warto jednak odnieść się do szerszego 
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kontekstu dokonywanych wyborów. Nie bez wpływu na powyższe wyniki pozo-
staje miejsce realizacji badań: Opolszczyzna jest jednym z bardziej zamożnych 
regionów kraju, głównie właśnie dzięki środkom przywożonym z zagranicy przez 
tymczasowych migrantów. Jeśli do oficjalnych dochodów ujmowanych w staty-
stykach GUS doliczyć te, które osiągają migranci zarobkowi, Opolszczyzna jest 
drugim – po mazowieckim – województwem w kraju pod względem zamożności 
mieszkańców. W efekcie znaczna część potrzeb konsumpcyjnych tych gospo-
darstw jest realizowana na bieżąco i niekoniecznie dodatkowe pieniądze są na 
ich zaspokojenie potrzebne. 

Zarówno w omawianych badaniach, jak i we wcześniejszych badaniach 
własnych związanych z migracjami zarobkowymi młodzieży z Opolszczyzny, zre-
alizowanych w roku 2008, otrzymałam zbliżone wyniki dotyczące kierunków wy-
datkowania środków przywiezionych przez migrantów z zagranicy. Oznacza to 
przede wszystkim, że od wielu już lat migranci konsumują środki zarobione za 
granicą i nie dokonują inwestycji.  

Wydaje się zatem, że możemy mówić o zjawisku utracenia przez rolników 
zdolności do samoeksploatacji. W przypadku tych, którzy rozpoczynali samo-
dzielne gospodarowanie przed rokiem 1989, można by dodatkowo wskazać na 
chęć zrealizowania odłożonego z lat wcześniejszych popytu konsumpcyjnego (na 
wyposażenia mieszkań itd.). Jednak istotne wydaje się, że zaspokajanie szeroko 
rozumianych potrzeb konsumpcyjnych bierze prymat nad produkcyjnymi rów-
nież w przypadku rolników młodszych stażem.  

W efekcie można uznać, że ma miejsce przełamanie pewnego wzoru – 
wzoru dobrego gospodarza. O zakupach, inwestycjach i kolejności realizowanych 
potrzeb gospodarstwa domowego decydują obiektywne warunki związane z do-
stępnością określonych dóbr i posiadanymi środkami na ich nabycie, ale także – 
a może przede wszystkim ‒ subiektywne wyobrażenie rolników o wyznacznikach 
nowoczesności, postępu, atrybutach zmodernizowanego gospodarstwa rolnego 
(zob. Kłopot 1996, s. 170). Dzisiaj na nowoczesność i zaradność gospodarza 
wskazuje przede wszystkim, jak można przypuszczać na bazie zrealizowanych ba-
dań, wysoki poziom konsumpcji, zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, a nie-
koniecznie realizowanie tych o charakterze produkcyjnym. 

Narzucona modernizacja lat siedemdziesiątych spowodowała, że we wzór 
dobrego rolnika wpisana była samowystarczalność. Wówczas to właśnie posiadanie 
wyposażenia, maszyn, urządzeń decydowało o byciu dobrym gospodarzem. Dzisiaj, 
mimo że nie ma problemu z dostępnością, rolnicy już tak w warsztat pracy nie in-
westują. Oczywiście owa dostępność rynku maszyn i urządzeń dla mniejszych ob-
szarowo gospodarstw rolnych jest również dyskusyjna, jednak z pewnością zakup 
maszyny do gospodarstwa rolnego jest znacznie łatwiejszy niż 40 lat temu. 
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Dawniej rolnik identyfikował się z ziemią. Drugorzędną kwestią było, ile 
miał tej ziemi – ważne, że był rolnikiem. Tymczasem dzisiaj rolnikiem jest ten, co 
gospodaruje na większej powierzchni i jest silnie związany z rynkiem. Wygląd 
współczesnych domów i obejść rolników w mniejszym stopniu niż kiedyś ową 
„rolniczość” ukazuje. W mało którym z badanych gospodarstw centralne miejsce 
na podwórku zajmowała maszyna rolnicza. Pługi, kombajny i inne maszyny i 
urządzenia do produkcji rolnej chowane są w szopach i garażach zlokalizowanych 
na tyłach domostw, zaś fronty zajmują wypielęgnowane trawniki, obsadzone 
kwiatami i dekoracyjnymi drzewkami. Centralne miejsce na podjeździe zajmuje 
nie nieco zużyty ciągnik, ale błyszczący nowością – często jedynie nowością la-
kieru – samochód osobowy. Prestiżowa funkcja majątku produkcyjnego i zabu-
dowań gospodarskich (Styk 2008, s. 5) dzisiaj praktycznie nie występuje. Daw-
niej o miejscu przedmiotu decydowała jego funkcja, dzisiaj – walory dekoracyjne 
w miejsce użytkowych, i tę zmianę widać. 

Należy przy tym zauważyć, że opolskie gospodarstwa rolne są relatywnie 
dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia w porównaniu z gospodarstwami rol-
nymi w Polsce w ogóle. Częste są zakupy, zwłaszcza ciągników (i tutaj znowu za-
znacza się wpływ środków z UE), znacznie gorzej wygląda sytuacja ze sprzętem 
bardziej specjalistycznym, jednak i tutaj opolskie gospodarstwa nie wypadają źle 
na tle kraju. Zupełnie inny obraz zobaczymy natomiast przez pryzmat innych niż 
zakup maszyn i urządzeń, faktycznie dokonywanych inwestycji gospodarzy. Wyniki 
badań pozwalają uznać, że w przeważającej mierze inwestycje w gospodarstwie 
(obejściu) mają charakter pojedynczych prac, nie dotyczą kompleksowych robót. 
Są dokonywane zazwyczaj po roku 2004, chociaż i w pozostałych, wyodrębnionych 
na potrzeby badań okresach, blisko 1/4 badanych realizowała ostatnią inwestycję. 
Znamienne, że najmniejszy odsetek badanych podejmował takie działania w naj-
trudniejszym dla rolnictwa okresie między rokiem 1989 a 1997 (tabela 6).  

 
Tabela 6: Data ostatniej inwestycji/budowy w obejściu (n = 383) 
 

Wyszczególnienie Wskazania w % 

Przed rokiem 1989 24,2 
Między rokiem 1989 a 1997 16,1 
Między rokiem 1997 a 2004 22,6 
Po roku 2004 30,6 
Nie było inwestycji/budowy 6,5 

Razem 100,0 

 
Wśród najczęściej wymienianych przez badanych inwestycji znalazły się 

budowy podjazdów i ramp (ponad 30%), wymiana ogrodzenia w obejścia (ok. 
30%), przebudowa budynków w obejściu (ok. 20%) oraz dobudowa budynku go-
spodarczego (18%). Ostatni z wymienianych rodzajów prac dotyczył najstarszego 
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okresu, tj. przed rokiem 1989, po roku 2004 natomiast częściej dokonywano 
przebudowy (często wiązało się to z dostosowaniem produkcji rolniczej do wy-
mogów stawianych producentom rolnym w przepisach unijnych, co zaznaczali 
sami badani, charakteryzując dokonywane prace). 

W przeciwieństwie do inwestycji, których rolnicy dokonują relatywnie 
rzadko, remonty obejścia dokonywane są właściwie na bieżąco. Wśród odpowie-
dzi na pytanie o ostatni remont często wskazywano, że: „ciągle coś tam się robi”, 
przy czym zdecydowana większość tych remontów to tynkowanie, malowanie, 
bielenie ścian oraz naprawa dachu. Rzadkie były remonty bardziej specjali-
styczne; w tylko 14 przypadkach badani wskazali na taki – wśród nich były: do-
stosowanie obory lub chlewni zgodnie z normami unijnymi; dostosowanie do 
hodowli bezściółkowej, modernizacja zabudowań. Co istotne, wszystkie te 14 
przypadków obejmuje remonty dokonane po roku 2004, co pozwala wniosko-
wać, że znaczna ich część, jeśli nie wszystkie, finansowana jest ze środków UE w 
ramach projektów modernizacyjnych. Przemawia za tym fakt, że projekty takie 
obejmują – poza najczęstszymi chyba zakupami nowych maszyn – właśnie do-
stosowanie produkcji do unijnych norm lub specjalizację produkcji, a wskazane 
zakresy prac remontowych mają właśnie taki charakter.  

Prace wskazywane jako remonty lub inwestycje w majątku produkcyjnym 
często mają bardzo zbliżony charakter; są przez badanych różnie traktowane – 
widać to zwłaszcza wyraźnie w przebudowach budynków gospodarczych w celu 
dostosowania ich do produkcji rolniczej odpowiadającej wymogom stawianym 
przez Unię Europejską (tabela 7). 

 
Tabela 7: Data ostatniego remontu w obejściu (n = 383) 
 

Wyszczególnienie Wskazania w % 

Przed rokiem 1989 3,2 
Między rokiem 1989 a 1997 14,5 
Między rokiem 1997 a 2004 6,5 
Po roku 2004 72,6 
Nie robiłem/-am remontu 3,2 

Razem 100,0 

 
W tym miejscu warto moim zdaniem zwrócić uwagę, że bieżące remonty w 

głównej mierze obejmują to, co widoczne na zewnątrz – tynki, malowanie ścian, 
dachy. Niewiele było wskazań na okres przed 1989 rokiem jako ten, w którym zrea-
lizowano remont. Jest to czas stosunkowo dawny i dokonane wówczas prace wyma-
gają już z pewnością poprawy. Podobnie jak w przypadku inwestycji, tak i przy re-
montach uderza nikły odsetek gospodarstw remontujących obejście między rokiem 
1989 a 1997, który to okres zaznaczył się dla rolnictwa szczególnie niekorzystnie.  
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Gospodarze, którzy nie dokonywali żadnych remontów, to kierownicy gospo-
darstw najmłodsi stażem (i wiekiem), którzy dopiero rozpoczęli gospodarowanie. 
Można wnioskować, że młodsi stażem gospodarowania respondenci w większo-
ści dopiero wybudowali swoje gospodarstwa, co tłumaczy brak prac remonto-
wych w tychże. Ponadto można również przypuszczać, że ci, co objęli gospodar-
stwa, otrzymali je w bardzo dobrym stanie.  

W porównaniu z inwestycjami w gospodarstwo i remontami w gospodarstwie, 
inwestycje i remonty w częściach mieszkalnych (domu) prezentują się nieco bardziej 
okazale. Remonty w części mieszkalnej są również prowadzone na bieżąco, obejmują 
jednak prace o charakterze bardziej zaawansowanym, niż ma to miejsce w przy-
padku obejścia. Podobnie inwestycje, którymi najczęściej jest zakup wyposażenia lub 
dobudowanie części domu. I tutaj zdecydowana większość badanych wskazywała, że 
inwestycje te dokonywane były po roku 2004 (ponad 80% badanych). 

Na podstawie wyników zrealizowanych badań można stwierdzić, że użyt-
kownicy większych gospodarstw, którzy są silniej związani z rynkiem i utrzymują 
zarówno te gospodarstwa, jak i swoje gospodarstwa domowe ze środków uzy-
skiwanych z produkcji rolnej, identyfikują się z rolnictwem, czują się rolnikami i 
za takich się uważają. Mają maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej, są w 
większym stopniu samowystarczalni i na potrzebę tej samowystarczalności 
wskazują. Dokonują też większych inwestycji, częściej inwestują w gospodarstwa 
niż użytkownicy gospodarstw obszarowo mniejszych. 

 

Tabela 8: Wielkość gospodarstwa a realizacja celów życiowych zapewnienie dostatniego życia ‒ 
rodzinie, wykształcenia dzieci oraz rozwoju gospodarstwa (n = 383) 
 

Wielkość  
gospodar-

stwa (w ha) 

Liczba  
gospo-
darstw 

Dochody z gospodarstwa  
pozwalają zrealizować cele 

Dochody z gospodarstwa nie  
pozwalają na realizację celów 

Nie 
wiem/trudno  
powiedzieć 

< 5 n = 59 3 (5,1%) 52 (88,1%) 4 (6,8%) 
> 5-7 n = 33 4 (12,1%) 23 (69,7%) 6 (18,2%) 

> 7-10 n = 47 6 (12,8%) 37 (78,7%) 4 (8,5%) 
> 10-15 n = 58 13 (22,4%) 35 (60,3%) 10 (17,3%) 
> 15-20 n = 59 16 (27,1%) 37 (62,7%) 6 (10,2%) 
> 20-25 n = 42 10 (23,8%) 26 (61,9%) 6 (14,3%) 
> 25-30 n = 85 30 (35,3%) 32 (37,6%) 23 (27,1%) 

 

Użytkownicy większych gospodarstw częściej też twierdzą, że praca we 
własnym gospodarstwie i dochody z tej – i tylko z tej – pracy osiągane pozwalają 
im na realizację życiowych celów (tabela 8).  

 

Podsumowanie  
 

Wyniki zrealizowanych badań oraz analiza istniejących danych pozwalają 
stwierdzić, że okres poakcesyjny nie przyniósł zasadniczych zmian w sytuacji małych 
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i średnich gospodarstw rolnych. Wprawdzie napływ środków w sposób znaczący 
poprawił sytuację dochodową rolników, jednak środki te przeznaczane są na re-
alizację bieżących wydatków, przeważnie o charakterze konsumpcyjnym. Po-
twierdza to tendencję, która na opolskiej wsi widoczna jest już od wielu lat, m.in. 
w analizie kierunków wydatkowania środków z zarobków uzyskiwanych za gra-
nicą przez opolskich migrantów. Oczywiście możliwość uzyskania dotacji na mo-
dernizację gospodarstw skutkuje dokonywanymi przebudowami zabudowań go-
spodarskich i zakupem nowoczesnych maszyn (głównie ciągników), jednak w 
przypadku małych i średnich gospodarstw nie jest to częste – wiele z nich nie 
podejmuje żadnych działań inwestycyjnych. Dopłaty bezpośrednie, ciągle silne 
przywiązanie do ziemi (zwłaszcza w przypadku ludności rodzimej) oraz niepew-
ność sytuacji gospodarczej w regionie sprawiają, że rolnicy nie pozbywają się 
również swoich gospodarstw, co nie sprzyja korzystnym przemianom struktury 
agrarnej i warunkuje jej petryfikację w kolejnym już okresie. 
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Social work – definitional questions 
 

This article presents some of the formal determinants of the definition of so-
cial work as a practical activity and, at the same time, as a scientific discipline. 
It also shows a few examples of some alternative directions that the concreti-
zation of this definition may take. The main intention of the author is to draw 
attention to the close relationship between the process of constitution of the 
theory of social work and making certain decisions of a philosophical nature. 

 
Keywords: social work; social work theory; social problems; goals of social work 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
W literaturze przedmiotu spotykamy rozmaite definicje pracy socjalnej. Z 

grubsza biorąc, są one dość podobne. Eksponuje się w nich zwykle trzy najistot-
niejsze momenty pracy socjalnej. Po pierwsze, jej podwójne – prospołeczne, a za-
razem zindywidualizowane cele, po drugie, jej pomocową formę, po trzecie, jej 
instytucjonalny charakter. Zróżnicowanie spotykanych definicji wynika zapewne z 
dwóch okoliczności. Najpierw z tego, że każda z nich usiłuje nieco skonkretyzować 
wspomniane, bardzo ogólne, wręcz formalne, założenia. Ale i z tego, że same te 
założenia mogą być w różny sposób uprawomocniane. Poniżej spróbujemy przyj-
rzeć się w sposób możliwie najogólniejszy jednym i drugim okolicznościom.  
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1. Ogólne wyznaczniki definicji  
 
Możemy przyjąć, że praca socjalna jest pewnym rodzajem działalności, która 

rozwija się i ewoluuje w rozmaitych krajach od przeszło stu lat. Szczególnemu 
usystematyzowaniu i teoretycznej refleksji działalność ta jest tradycyjnie podda-
wana w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii i Niemczech. Nasze pytanie dotyczy najpierw najogólniejszych uwarun-
kowań tej refleksji, następnie zaś dziedziny lub dziedzin naukowych, które są do 
niej najbardziej predestynowane. Trzeba też zapytać o jej charakter, zwłaszcza o 
stopień jej teoretyczności.  

Teoretyczna refleksja dotycząca pracy socjalnej miała zazwyczaj na celu 
ustalenie odpowiednich jej metod. Zakładano więc pewne jej cele, obszary i 
formy, i próbowano znaleźć stosowne do nich, najefektywniejsze modele i metody 
(standardy). Rozstrzyganie o tym, które z nich są najefektywniejsze zależało od 
przyjmowanych założeń oraz od dziedziny naukowej, do której w tych ustaleniach 
szczególnie się odwoływano. W opinii Szmagalskiego, „trudności z ustaleniem 
znaczenia wiedzy naukowej w praktyce pracy socjalnej są oczywiste, skoro – jak 
się powszechnie przyjmuje – jest ta praktyka ‘mieszanką nauki i sztuki’ i skoro jej 
cele są wywodzone z ideologii” (Szmagalski, 1996, s. 126). Faktycznie, wspo-
mniane założenia, dotyczące zwłaszcza celów pracy socjalnej, wywodzone były 
zwykle z pewnych ideologii społecznych. Jak pisze Szmagalski, na gruncie amery-
kańskim od lat dwudziestych do sześćdziesiątych ubiegłego wieku dominował 
nurt „nakazujący naprawę ‘ułomnej’ jednostki”, natomiast wcześniej i później do-
chodziła do głosu ideologia „żądająca naprawy społeczeństwa w drodze reform 
[…], potem radykalizująca się w żądaniu zmiany ustroju polityczno-ekonomicz-
nego” (Szmagalski, 1996, s. 148-151). Każdą z tych ideologii można uogólnić: 
pierwszą z nich nazwijmy na nasz użytek „pracą z…”, ponieważ chodziłoby o wspo-
maganie jednostek lub grup w ich normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie; 
drugą nazwijmy „pracą dla…”, ponieważ chodziłoby o dokonanie takich zmian spo-
łecznych, które będą sprzyjały takiemu normalnemu funkcjonowaniu.  

Choć ideologie te ukierunkowują pracę socjalną w dwie przeciwne strony, 
wydaje się, że oba te podejścia wzajemnie się uzupełniają i nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby je harmonijnie łączyć. Takie tendencje pojawiły się współcześnie w 
amerykańskiej pracy socjalnej. Postuluje się tam podejście systemowe, którego 
najbardziej znaną wersją jest podejście ekologiczne (Szmagalski, 1996, s. 133-
136). Z jednej strony zauważa się, że jednostka ludzka lub grupa funkcjonuje 
(mniej lub bardziej problemowo) w środowisku społecznym, z drugiej zaś po-
strzega się owo środowisko jako funkcjonujące (lepiej lub gorzej) dla poszczegól-
nych jednostek albo grup. Oczywiście takie czy inne ideologie, na których bazuje 
praca socjalna odwołują się do rozmaitych założeń filozoficznych i religijnych 
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(krótko: światopoglądowych), natomiast w ich konkretyzacji pośredniczą dok-
tryny społeczno-polityczno-ekonomiczne. Dominujące w danym okresie i społe-
czeństwie doktryny są albo zgodne z oficjalną polityką władzy, albo też stymulują 
działania kierujące się przeciwko niej1. Prowadzona jest więc tzw. polityka spo-
łeczna, której częścią jest polityka socjalna, szczególnie w postaci mniej lub bar-
dziej zdecentralizowanej pomocy społecznej (Kurzynowski, Błędowski, 2002; Su-
pińska 1991; Krzyszkowski; Szmagalski, 1996).  

 
2. Praca socjalna jako dyscyplina naukowa 

 
Dość powszechne jest przekonanie, że teoretyczna refleksja nad pracą so-

cjalną wypracowywana jest na obszarze nauk stosowanych. Nauki stosowane 
przeciwstawiane są zwykle naukom podstawowym. Te drugie mogą mieć cha-
rakter wysoce abstrakcyjny, natomiast pierwsze, opierając się na nich, podpo-
rządkowane są rozwiązywaniu praktycznych problemów. Przykładem nauk sto-
sowanych jest medycyna, biotechnologia, rolnictwo lub socjologia stosowana. 
Nauki stosowane mają najczęściej charakter interdyscyplinarny, ponieważ każda 
z nich bazuje z reguły na więcej niż jednej nauce podstawowej. Teoretyczną re-
fleksję nad pracą socjalną można traktować jako jedną z wielu dziedzin socjologii 
stosowanej, zwykle jednak wskazuje się na jeszcze inne, mające dla niej zasad-
nicze znaczenie nauki podstawowe. Amerykanie odwoływali się najczęściej do 
psychologii, socjologii lub psychologii społecznej. David Howe, Brytyjczyk, zalicza 
ją do „stosowanych nauk psychospołecznych” (Howe, 2011, s. 19)2. W kręgu nie-
mieckim i francuskim postrzega się ją w nurcie pedagogiki społecznej. Na grun-
cie polskim tradycyjnie włączano ją w obręb pedagogiki społecznej (Radlińska, 
1961; Kamiński 1972; Marynowicz-Hetka, 1984). Wskazuje się też na kulturo-
znawstwo, politologię, teorię organizacji i zarządzania, teorię systemów, teorię 
zdrowia publicznego i in. Komentując ten stan rzeczy, Szatur-Jaworska pisze, że 
teoria pracy socjalnej:  

 
jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, gdyż wykorzystuje dorobek teoretyczny, 
metodologiczny i diagnostyczny innych nauk. […] zawiera definicje (oryginalne i za-
pożyczone z innych dyscyplin naukowych), twierdzenia o różnym stopniu ogólności 

                                                             
1 Hasła niezgodne z polityką społeczną panującego reżimu politycznego głosili na przykład 
polscy działacze społeczni pod koniec XIX w. (praca organiczna, praca u podstaw). 
2 Tłumacząc wielość i różnorodność pojawiających się na jej gruncie teorii, stwierdza on, że 
w obrębie tychże nauk „sformułowano najróżniejsze koncepcje jednostki ludzkiej, więzi spo-
łecznej, rodziny, grupy, wspólnoty, wreszcie kultury i społeczeństwa w ogóle. Obfitość teorii 
pracy socjalnej jest odbiciem owego nagromadzenia idei, które z kolei zdaje sprawę z bogac-
twa ludzkiego doświadczenia” (tamże).  
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(w tym teorie i prawa nauki powstałe na gruncie innych nauk), zdania opisowe, sądy 
o charakterze aksjologicznym (wartości, wzorce, normy itp.) oraz wskazania prak-
tyczne (do nich zaliczają się np. ustalenia metodyki pracy socjalnej). (s. 56) 

 
Co powinno rozstrzygać o definicji przedmiotu pracy socjalnej jako odrębnej 

dyscypliny naukowej? Jaki winien być jej zakres i stopień teoretyczności? Odpo-
wiedź wydaje się zależeć od tego, w którą stronę będą zorientowane nasze intuicje, 
które czynimy punktem wyjścia naszych konstytuujących tę dziedzinę ustaleń. 
Możliwe są dwie zasadnicze orientacje. Pierwsza z nich odwołuje się do opisu róż-
norodnych działań, jakie były i są podejmowane w różnych krajach (czyli do pew-
nych praktyk), a które to działania można w taki lub inny sposób usystematyzować 
i uogólnić w pojęciu pracy socjalnej. Druga z tych orientacji – przeciwnie – odwołuje 
się do rozmaitych abstrakcyjnych (filozoficznych) koncepcji człowieka, społeczeń-
stwa i państwa, wywodząc z nich pewne normy, zasady i postulaty, które dają się 
usystematyzować pod hasłem pracy socjalnej3. Zauważmy, że w obydwu przypad-
kach wspomnianymi rozumowaniami kierują pewne intuicje dotyczące istoty pracy 
socjalnej. Intuicje te kształtują się na styku obydwu tych orientacji, umożliwiając 
ich wzajemną konfrontację. Jednak, w zależności od przyjętej orientacji, definicje 
pracy socjalnej mają charakter albo bardziej indukcyjny, albo bardziej konstruk-
cyjny, projektujący. W gruncie rzeczy są więc zawsze definicjami regulującymi, o 
czym w dużej mierze przesądza stosowany charakter tej dyscypliny. Pisze Czarnecki: 

 
Jednym z podstawowych zadań teorii pracy socjalnej jest wypracowanie definicji 
praktyki pracy socjalnej. Definicja ta odnosić się może bądź do ideału pracy socjalnej, 
bądź do stanu faktycznego, tzn. do modelu pracy socjalnej faktycznie realizowanego 
w danym systemie pomocy społecznej. W jednym i drugim przypadku, definiując 
pracę socjalną, należy w pierwszej kolejności określić jej cel, przedmiot oraz metody. 
Zarówno cel, jak i przedmiot pracy socjalnej nie należą jednak do sfery faktów […]. 
Chcąc zatem wskazać cel pracy socjalnej […], teoretycy pracy socjalnej stają przed 
koniecznością dokonania rozstrzygnięć arbitralnych, opartych nie tyle na bezstronnej, 
naukowej wiedzy, co na osobistych przekonaniach, własnym światopoglądzie i akcepto-
wanej przez siebie koncepcji człowieka i społeczeństwa. Ten pozanaukowy, stricte filozo-
ficzny wymiar teorii pracy socjalnej wydaje się być niedoceniany, w gruncie rzeczy jednak 
stanowi on fundament tej dyscypliny, bowiem od tego, w jaki sposób scharakteryzujemy 

                                                             
3 Np. Grzybek wymienia w tym kontekście następujące zasady: „1) zasada dobra wspólnego, 2) 
zasada pomocniczości (istota zasady pomocniczości opiera się na pozostawieniu społeczności 
mniejszej – rodzina, miejscowość – możliwości i instrumentów do rozwiązywania problemów lo-
kalnych w własnym zakresie), 3) zasada sprawiedliwości, 4) zasada miłosierdzia i solidarności” 
(Grzybek, 2006, s. 56-57). W globalnej definicji pracy socjalnej (przyjętej w 2014 r. przez Między-
narodową Federację Pracowników Socjalnych ‒ IFSW) wymienia się następujące kluczowe za-
sady: „sprawiedliwość społeczną, prawa człowieka, wspólnotowe poczucie odpowiedzialności 
(collective responsibility) i poszanowanie dla różnic” (Global definition of social work, 2014).  
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„dobrostan” jednostki oraz ideał relacji pomiędzy jednostką a grupą społeczną, zależy 
nie tylko metoda badań naukowych, lecz przede wszystkim jej przedmiot tych badań. 
(Czarnecki, 2002, s. 405-410) 

 
Tytułem przykładu, wskażmy, jak określane są w związku z obranym spo-

sobem definiowania jednostki i grupy potrzebujące wsparcia poprzez pracę so-
cjalną, tzw. klienci, co przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1: Adresaci pomocy socjalnej wedle rodzaju definicji 
 

Definicje zorientowane empirycznie Definicje zorientowane projektująco 

 Jednostki i rodziny niebędące w stanie zaspo-
koić własnych potrzeb (niewydolne ekono-
micznie, społecznie lub fizycznie) 

 Jednostki, rodziny i inne grupy społeczne i 
społeczności niemogące podołać niekorzyst-
nym sytuacjom życiowym, sieroty, niepełno-
sprawni, starzy, ofiary rozmaitych zdarzeń lo-
sowych, np. Przemocy, klęsk żywiołowych, 
bezrobocia, konfliktów społecznych 

 Jednostki i grupy dotknięte patologią spo-
łeczną, w szczególności niepotrafiące pora-
dzić sobie z rozmaitymi uzależnieniami  

 Jednostki i rodziny mające problem z uzyska-
niem usług i dostępem do zasobów w społecz-
ności lokalnej, np. Wskutek dyskryminacji  

 Jednostki i rodziny wymagające stosownego 
poradnictwa i psychoterapii w związku ze 
swoją trudną sytuacją społeczną 

 Jednostki i rodziny dysfunkcyjne (niezdolne 
do funkcjonowania w społeczeństwie) 

 Społecznie upośledzeni (lub zagrożeni tym 
stanem) 

 Społecznie wykluczeni (lub zagrożeni tym sta-
nem) 

 Jednostki i grupy mające trudności z osiągnię-
ciem odpowiedniego stopnia socjalizacji 
umożliwiającego zachowanie własnej godno-
ści, poczucie autonomii, poczucie odpowie-
dzialność czy rozwój osobowy  

 Nieumiejące korzystać z własnego potencjału 
w celu osiągnięcia możliwego dobrostanu lub 
choćby w celu zachowana własnej godności  

 Jednostki niedostatecznie zmotywowane do 
korzystania z możliwości, które oferuje im 
społeczeństwo; niepotrafiące angażować się 
w życie społeczne  

 Jednostki niepotrafiące samodzielnie odzy-
skać poczucia kontroli nad własnym życiem 
(nieumiejące albo niemające dość sił, by prze-
zwyciężyć trudności) 

 
3. Wybrane definicje 

 
Definicje zorientowane empirycznie mówią raczej o wspomaganiu niewy-

dolnych jednostek i grup w ich normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. 
To, czy organizacja społeczeństwa sprzyja takiemu normalnemu funkcjonowa-
niu, czy nie, nie ma tu większego znaczenia. Natomiast definicje projektujące 
mówią raczej o pracy na rzecz normalnego funkcjonowania jednostek w społe-
czeństwie albo więcej: na rzecz normalnie funkcjonującego społeczeństwa 
(względnie społeczności lokalnych), czyli takiego, które społeczne upośledzenie 
i niedostosowanie generuje w stopniu jak najmniejszym i które podporządko-
wane jest realizacji dobra jednostek4.  
                                                             
4 Przypomnijmy koncepcję Arystotelesa, wedle której etyka służy doskonaleniu moralnemu 
człowieka, zaś polityka – jako nakierowana na dobro wspólne – pełni wobec niej rolę służebną. 
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Przykładem definicji pierwszego typu jest określenie zawarte w polskiej 
ustawie o pomocy społecznej w 2004 roku. Mówi ona mianowicie, że „praca so-
cjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania [wyróżnienie S.B.] 
osób i rodzin w ich środowisku społecznym” (Ustawa, 2004, art., 15, 1). A wcze-
śniej: chodzi o „pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie [wyróżnienie S.B.] poprzez peł-
nienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających 
temu celowi” (Ustawa, 2004, art. 6, 12). Takiemu rozumieniu pracy socjalnej bli-
skie są różne modele pomocy społecznej. Warto w tym miejscu zestawić rozma-
ite cele, jakie przyświecają pracy socjalnej (a raczej pomocy społecznej) w nie-
których krajach europejskich. W tabeli 2 wykorzystałem dane Marszałkowskiej 
(2005, s. 5-8), które pokazują nadrzędne cele pomocy społecznej w wybranych 
krajach europejskich. 
 
Tabela 2: Nadrzędne cele pomocy społecznej w wybranych krajach europejskich 
 

Kraj Wspomaganie funkcjonowania jednostek i grup w społeczeństwie 
Niemcy Zwalczanie ubóstwa społecznego osób i rodzin  

Rozwiązywanie problemów społecznych 

Francja  Walka z ubóstwem 
Walka z izolacją społeczną 
Popieranie stowarzyszeń i gospodarki społecznej 

Dania Zintegrowanie ze społeczeństwem osób korzystających z pomocy społecznej, 
stosownie do ich możliwości 

Finlandia/Włochy Reintegracja z rynkiem pracy 

Holandia  
(gmina Emmen) 

Rozwój świadomości lokalnej i odpowiedzialności obywatelskiej 
Przyczynianie się do polepszenia jakości życia obywateli poprzez: 

• stymulację aktywności obywatelskiej 
• dostępność instytucji 

Polska Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życio-
wych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości 

kraj Wspomaganie funkcjonowania jednostek i grup w społeczeństwie 

 
Nieco bardziej wyważony charakter ma definicja globalna pracy socjalnej, która 

mówi o „wspieraniu społecznego rozwoju, integracji społecznej oraz upodmiotowie-
nia (empowerment) i wyzwolenia ludzi. […] aby […] mogli sprostać życiowym wyzwa-
niom i zwiększać swój dobrostan (wellbeing)” (Global definition of social work, 2014)5. 

                                                             
W tym sensie praca socjalna jako wspomaganie funkcjonowania jednostek i grup w społe-
czeństwie miałaby charakter drugorzędny, natomiast jej pierwszorzędne znaczenie miałaby 
praca na rzecz sprzyjającego osiąganiu jednostkowych i grupowych celów społeczeństwa. 
5 Oryginalny zapis: “[…] that promotes social change and development, social cohesion, and 
the empowerment and liberation of people. […] social work engages people and structures 
to address life challenges and enhance wellbeing”.  
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W komentarzu do tej definicji za misję pracy socjalnej uznano „umożliwienie 
wszystkim ludziom rozwoju ich pełnego potencjału, wzbogacenie ich życia i zapo-
bieganie dysfunkcjom” (Global definition of social work, 2014). Zwróćmy jeszcze na 
użyte w definicji charakterystyczne słowo „empowerment”. W omawianym kon-
tekście oznacza ono działania wzmacniające pozycję społeczną poszczególnych jed-
nostek i grup w rozmaitych wymiarach – duchowym, ekonomicznym czy politycz-
nym. Działania te mają służyć odzyskiwaniu „poczucia kontroli nad własnym życiem 
oraz autentycznej możliwości wpływu na kształt i treść społeczno-politycznego ży-
cia zbiorowego” (Szarfenberg)6. Rekonstruując bardziej szczegółowe ujęcia, Kaź-
mierczak wymienia trzy wzajemnie powiązane wymiary tego procesu:  
 

rozwijanie pozytywnego obrazu siebie jako kogoś, kto jest w stanie skutecznie wpły-
wać na rzeczywistość; kształcenie wiedzy i zdolności potrzebnych do krytycznego ro-
zumienia sieci czynników społecznych i politycznych współkształtujących środowisko 
życia klienta; rozwijanie zasobów i strategii niezbędnych do osiągania indywidualnych 
i zbiorowych celów. (2006, s. 112) 

 
Autor pisze o trzech poziomach owego wzmacniania: osobistym, interper-

sonalnym i politycznym. Każdy z nich polegałby w ogólności na odzyskiwania 
zdolności odrzucania opresji, rozumianej jako „zjawisko uwarunkowane struktu-
ralnie i mające destrukcyjny wpływ na jednostki i grupy, które jej doświadczają” 
(Kaźmierczak, 2006, s. 111).  

W podobnym duchu, choć nieco dalej idące, jest określenie celu pracy so-
cjalnej zawarte w Rezolucji nr 16 (67) Rady Europy, które mówi, że to:  
 

ułatwianie wzajemnego [wyróżnienie S.B.] przystosowania jednostek, rodzin, grup i śro-
dowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidu-
alnej poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interperso-
nalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. (za: Wódz, 1996, s. 12) 

 
Obecnie dość powszechnie przyjmuje się, że praca socjalna ma na celu 

umożliwienie zarówno poprawnego funkcjonowania jednostek i grup w środo-
wisku, jak i przekształcanie tego środowiska w takim kierunku, aby umożliwiać 
im zaspokajanie potrzeb, wypełnianie rozmaitych życiowych zadań i realizację 
aspiracji życiowych, zgodnie z duchem sprawiedliwości społecznej. Jest więc 

                                                             
6 Autor zwraca uwagę na podobną intencję definicji, sformułowanej przez Radlińską, która 
mówi o „wydobywaniu i pomnażaniu sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspól-
nego działania dla dobra ludzi” (1961, s. 355). Pernell (za: Szmagalski, 1996, s. 153) nato-
miast zbyt ogólnikowo charakteryzuje „empowernment” jako „proces, przez który osoby i 
grupy rozwijają świadomość swoich zdolności kontrolowania lub wpływania na siebie i in-
nych oraz uczą się umiejętności efektywnego stosowania swego wpływu”. 
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praca socjalna jednym z instrumentów ukierunkowanej zmiany społecznej (Kaź-
mierczak, 2006, s. 95-104). Idąc w tym kierunku, należy się jednak zastanowić 
nad granicami jej zakresu. Jak pisze Granosik (2013), jest ona:  
 

narzędziem konstruowania spójności społecznej, równości szans, praw człowieka, spra-
wiedliwości społecznej. […] jest […] rodzajem posłannictwa społecznego, lub, formułu-
jąc to w bardziej rynkowej nomenklaturze, rodzajem usługi na społeczne, a może nawet 
kulturowe zamówienie. Z drugiej strony, praca socjalna jest w swej ogólnej istocie pracą 
na rzecz społeczeństwa jako całości, nie tylko wybranych jego obszarów. (s. 285) 

 
Autor zwraca dalej uwagę, iż do tak szeroko rozumianą pracę socjalną można by 
określać za pomocą nieco zapomnianego pojęcia: praca społeczna7.  

 
Podsumowanie 
 

W teoriach pracy socjalnej dominuje jej węższe znaczenie, akcentujące jej 
rolę w przezwyciężaniu rozmaitych problemów socjalnych. Zazwyczaj chodzi o 
problemy, których źródłem jest niewydolność jednostek czy grup, jednak źródło 
problemów socjalnych może tkwić w pewnych makrostrukturach (Czarnecki, 
2002, s. 114). Trzeba więc postawić pytanie, czy możliwa jest jedna, spójna, zhar-
monizowana i dalekosiężna praktyka pracy socjalnej, nakierowana jednocześnie 
na oba te źródła. Przy obecnym stanie zaawansowania teoretycznej refleksji nad 
pracą socjalną nie wydaje się to jeszcze możliwe. Wydaje się jednak, że właśnie 
w tym kierunku refleksja ta powinna zmierzać. Warunkiem tego jest uzyskanie 
przezeń odpowiedniego stopnia teoretycznej spójności i abstrakcji, co jest zada-
niem niezmiernie trudnym, zważywszy na jej interdyscyplinarne korzenie i nada-
jące jej sens, jednak bardzo dyskusyjne, aspekty aksjologiczne. Warto też zwró-
cić uwagę na kwestię zasadniczą: generalne założenie, że celem pracy socjalnej 
jest rozwiązywanie (lub pomoc w rozwiązywaniu) pewnych problemów wspiera 
się na przekonaniu, że w lepiej funkcjonującym społeczeństwie problemy takie 
powinny się pojawiać rzadziej lub powinny być sprawniej neutralizowane. 
Wbrew pozorom, przekonanie to jest dalekie od oczywistości. 

                                                             
7 Sugerowałbym w tym miejscu stosowane również określenie „inżynieria społeczna”. 
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Abbagnano’s perspective on traditional philosophy:  

Augustine, Descartes, and Kant 
 

The article discusses the issue of possibilities in the context of Abbagnano’s per-
spective on traditional philosophy. Following the founder of the philosophy of 
possibilities, certain philosophers were selected who in the opinion of the Ital-
ian existentialist had a significant impact on culture and philosophical tradition. 
Therefore, only three figures are discussed: Augustine, Descartes and Kant. 
 
Keywords: Abbagnano; the possibility Augustine; God, Descartes; res cogi-
tans; res extensa; Kant; cognition 

 
 
 
Wprowadzenie 

 
Charakterystyczną cechą filozofii Abbagnano było nieustanne odnoszenie 

się do „tradycji filozoficznej”. Dobra znajomość historii myśli ludzkiej pozwoliła 
mu ustosunkować się do problemów zaistniałych w teraźniejszości, odnosząc je 
jednocześnie do systemów wypracowanych w przeszłości. Przyczyniała się ona 
też do wydobycia różnic, dając w ten sposób możliwość sprecyzowania własnego 
stanowiska (Sciacca, 1971). Stwierdzenie to nie jest oparte na hipotetycznym 
dochodzeniu, a raczej na opinii samego autora filozofii możliwości. Podkreślał 
on, że analizując „tradycyjną filozofię”, badacz dostrzega istnienie możliwości, 
ale determinowanej przez różne czynniki, np. Boga, świat, kategorie.  
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Wybór postaci i ich systemów przez Abbagnano był spowodowany proble-
matyką, jaką owi filozofowie podejmowali. Nadto uważał on, że w historii myśli 
ludzkiej oni właśnie wywarli największy wpływ (Abbagnano, 2001). Nierzadko, 
zdaniem Abbagnano, naciskali, by ich odkrycia stały się fundamentem całej filo-
zofii. Wydaje się, że ta sytuacja pozwala z jednej strony ukazać podejście Abba-
gnano do „tradycyjnej filozofii”, zaś z drugiej dostrzec, w jakich warunkach my-
ślowych rodziła się filozofia możliwości. 
 
1. Ontologia Platońsko-Augustiańska  

 
Ontologia platońsko-augustiańska, zdaniem Abbagnano, dotyka tylko i wy-

łącznie faktu bytu. Dla tej filozofii materia i forma stanowią jej zasadniczy element. 
Oczywiście autorowi nie chodziło o arystotelesowską koncepcję bytu, ale o zwróce-
nie uwagi, że ontologia ta zamyka się w złożeniu bytowym, gdzie formą jest idea. 

Słowo idea pochodzi od Platona. Dokładne łacińskie tłumaczenie tego 
greckiego słowa brzmi forma albo species. Czasami tłumaczy się je, używając 
słowa ratio. Niemniej termin ratio odpowiada dokładnie słowu logos, a nie idea. 
Konieczne jest więc, by przyjąć słowo idea jako forma, gdyż pojęcie ratio może 
oznaczać idee jako zasady poznania i zrozumienia rzeczy. Toteż idea, forma, spe-
cies i ratio były ostatecznie u Augustyna synonimami. 

Augustyńskie idee są więc głównymi formami rzeczy. Same nie będąc ufor-
mowane, są wieczne i zawsze w tym samym stanie. Idee nie powstają ani nie 
giną. Przez nie uformowane jest wszystko, co może się zrodzić i zginąć oraz 
wszystko, co się rodzi i ginie (Gilson, 1953). Toteż rzeczy istnieją w sobie samych 
i w swych własnych naturach oraz w Bogu i w swych wiecznych ideach. To po-
dwójne istnienie jest zresztą równoczesne. Wszystkie zatem rzeczy, które są 
obecne w świecie, są równocześnie w Bogu, w jego myślach (Brown, 1993). Jak 
zatem w tym „świecie” można dostrzec możliwość? 

Trudność wyjaśnienia augustiańskiego istnienia pochodzi bez wątpienia 
stąd, że biskup Hippony usiłował tłumaczyć ontologię Platona w perspektywie 
Pisma Świętego. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że nawrócony Augustyn zajął się 
filozofią platońską w dziełach neoplatonika Plotyna. To spowodowało, że odkrył 
w tej filozofii chrześcijańskiego Boga wraz ze wszystkimi jego własnościami. Jed-
ność plotyńska stawała się dla niego Bogiem Ojcem, pierwszą Osobą Trójcy Świę-
tej. Inteligencja Plotyna utożsamiana była w myśli Augustyna z drugą Osobą 
Trójcy Świętej, czyli z Logosem. 

Dla Abbagnano wysiłki, jakie zaistniały w historii, były dowodem na to, że 
filozofia „objawia” swą nieustanną moc w poszukiwaniu możliwości, w zrozu-
mieniu bytu, a tym samym jest próbą utrzymania człowieka w istnieniu. Poszu-
kiwanie bytu może być, zdaniem filozofa, zwielokrotnione przez odwołanie się 
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do tradycji filozofii, choćby nawet greckiej. Niemniej wielokrotność winna okre-
ślać cel poszukiwań. Człowiek jako byt rusza, by odszukać byt, dlatego, według 
Abbagnano, ontologia Augustyna jest próbą zrozumienia bytu1.  

Ontologię platońsko-augustiańską można rozważyć, zdaniem włoskiego fi-
lozofa, etapami, mianowicie: najpierw trzeba sobie uzmysłowić, czym jest 
forma; następnie przejść do zagadnienia istnienia, dokonując odwrócenia pro-
blemu, jakim jest fakt bytu istniejącego, czyli podejść do bytu i określić w nim 
istnienie, ale tylko w jego jedność i tymczasowości – przygodności; wreszcie 
wskazać, czy jawi się możliwość (Abbagnano, 1942).  

Abbagnano w swych poszukiwaniach podkreślił, że Augustyn zanim został 
chrześcijaninem, był manichejczykiem i jednocześnie wyznawał zasady materiali-
zmu (Heller, Liana, Mączka, Skoczny, 2001). W owej epoce, zaznaczał autor Diziona-
rio, biskup Hippony uważał, że zasada istnienia – Bóg ‒ to ciało subtelne i promie-
niujące. Każde więc ciało, które uczestniczy w jakimś stopniu w świetle, wydawało 
mu się częścią Boga. W wyniku tego Augustyn, dotykając istnienia bytów, podkre-
ślał, że świat pochodzi z niczego – ex nihilo, czyli świat i byty w nim istniejące mogą 
pochodzić od Istoty Istniejącej. Na kanwie tego zrodził się inny problem dotyczący 
istnienia bytów. Chodziło o substancję, z której miałyby się brać rzeczy świata. 

W konsekwencji przyjęcie tej zasady wskazywałoby, że substancja pierwsza 
może być skończona, a nawet ulec zniszczeniu. Augustyn podawał, że to przypusz-
czenie jest nieprawdziwe, gdyż coś, co jest zasadą świata, nie może być skończone. 
A zatem świat i wszelkie istnienie pochodzi z niczego. Tak więc bez żadnej uprzed-
nio istniejącej materii Istota Istniejąca chciała, żeby rzeczy były i stały się. To wła-
śnie nazywa się stworzeniem ex nihil (Chadwick, 1983). Pierwszym więc zagadnie-
niem istnienia bytów jest moment stworzenia z niczego: „in principio creavit […] 
coelum et terram“ (Bibliorum Sacrorum, 1929). W przeróżne sposoby można ro-
zumieć znaczenie owego „in principio”, ale istotne jest to, że zasada ta wskazuje 
na istnienie bytów. Ów wniosek postawiony przez Augustyna dotyka faktu, że czas 
i byty nie istniały przed tym momentem, czyli istnienie można zaobserwować do-
piero po tej chwili. Według Augustyna, jeśli istnienie świata nie dokonałoby się 
przez słowo z niczego, istniałby tylko Ten, który określił się, że jest. 

Nadto, zdaniem Augustyna, mając na względzie Istotę Istniejącą, nie ma 
dla Niej ani przed, ani po. Ona jest w nieruchomej wieczności. To spojrzenie spo-
wodowało, że Augustyn dotknął zagadnienia czasu, usiłując przełożyć je na ter-
miny wieczności. Uważał przy tym, że trzeba zrozumieć początek, gdyż on bierze 
się z niczego (Augustyn z Hippony, b.d.w.a). Dlatego, zdaniem Augustyna, 
wszelka próba wypracowania stosunku łączącego czas z wiecznością nie udaje 

                                                             
1 Augustyn, zdaniem Abbagnano, ujmuje Boga jako zasadę istnienia w perspektywie metafi-
zyki Plotyna. Wszechświat Plotyna pozostaje typowo platoński.  
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się, ponieważ chodzi tu o porównanie dwóch różnych sposobów trwania opar-
tych na dwóch różnych sposobach bytowania, z których jeden przynależy Istocie 
Istniejącej, a drugi bytom przygodnym (Augustyn z Hippony, b.d.w.b).  

Stoicy, zdaniem Abbagnano, pokonali tę trudność, odwołując się do wiecz-
nego cyklu, złożonego z okresów następujących po sobie, który miałby wiecznie 
odnowić naturę. Jedynym więc rozwiązaniem takowego ujęcia jest przypuszcze-
nie, że świat trwa wiecznie, a skończona liczba bytów, które się na świat składają, 
ustawicznie po sobie następuje, znikając, aby powrócić, jak w zamkniętym kole. 

Dla Augustyna nie było powodów, by przyjmować, że świat zawsze istniał. 
Trudność tego zagadnienia polega na tym, że wieczność, w myśl jego ontologii, 
nie jest człowiekowi dostępna. Także czas, który otacza byt, jest rzeczywistością 
tajemniczą. Cała substancja spoczywa w niepodzielnej chwili, jaką jest teraźniej-
szość. Otóż to, co jest niepodzielne, nie może być dłuższe ani krótsze niż jest 
(Budzik, 1991). Jak więc człowiek, według Augustyna, może mówić o dłuższym 
lub krótszym czasie, a nawet o czasie dwa razy większym niż inny? Dla rozwiąza-
nia tego zagadnienia próbowano utożsamić czas z ruchem. To powoduje, zda-
niem Abbagnano, ujawnienie się możliwości. 

W myśli Augustyna możliwość utożsamiana była z racją istnienia Boga. Czło-
wiek poszukuje Boga, dlatego konieczne jest, by uświadomić sobie istnienie w Bogu. 
A więc metoda przyjęta przez Augustyna, ujawniająca możliwość, miała charakter 
zdecydowanego oparcia się na istnieniu Boga. Stąd dla niego ważne było, aby odkryć 
ciało i duszę, a wówczas odkryje się to, czego się poszukuje. Wszystkie dowody odręb-
ności duszy i ciała opierają się na zasadzie, że rzeczy, w których myśl rozpoznaje ko-
nieczne właściwości istotnie odrębne, są również koniecznie rzeczami odrębnymi. 
Wystarczy więc określić duszę i ciało, by zobaczyć, czy ich istoty mogą się mieszać. 
Otóż ciało jest czymś rozpostartym w długości, szerokości i głębokości. Uznają to wszy-
scy matematycy, dla których ciało jest tym, co zajmuje pewne miejsce w trzech wy-
miarach w taki sposób, że mniejszym jego częściom odpowiada mniejsza przestrzeń, 
a większe części zajmują więcej przestrzeni (Augustyn z Hippony, b.d.w.c). Tymczasem 
żadna z tych własności nie może być uznana za przynależną do natury duszy.  

Abbagnano, analizując myśl Augustyna, podobnie jak inni filozofowie uka-
zał jej powiązanie z filozofią platońską. Jednocześnie wskazał, że należy zwrócić 
uwagę na jej rozumienie istnienia, by w ten sposób dojść do istoty zagadnienia, 
jakim jest możliwość. Poznanie augustiańskiego istnienia należy rozważać w per-
spektywie odwrotności, czyli określić, jak było wspomniane, istnienie bytów 
przygodnych, a następnie przejść do zasad możliwości, które jawią się w jego 
myśli jako poznanie ciała i duszy w świetle Istoty Istniejącej.  

Augustyn, zdaniem Abbagnano, czerpał w tym świecie z idei, która zamyka 
się w koncepcji przygodności, a w ten sposób bytność człowieka zostaje podpo-
rządkowana jakiejś istocie. Ta koncepcja bierze swój początek w filozofii Platona, 
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gdzie istota rzeczy jest usytuowana bezwarunkowo w świecie idei. Tym samym 
„rozrzuca się”, jak podawał Abbagnano, doczesność, w której żyje człowiek. Pla-
tońsko-augustiański człowiek czerpie więc wszelkie sądy, wszelką działalność z 
rozumienia „tamtego świata”, przypuszczając, że obecność ich jawi się w czło-
wieku jako kształt tamtej istoty.  

Ontologia Augustyna, zdaniem Abbagnano, swym rozwojem i określe-
niami nie wzbogacała rozumienia istnienia. Dowody i hipotezy zostały przedsta-
wione przez biskupa Hippony jako podstawowy temat. Poniekąd w tym ujęciu 
zakończył się cykl, jak twierdził Abbagnano, metafizyki starożytnej, gdyż w swej 
obecności człowiek określił byt, czyli byt człowieka został odkryty. W tym kształ-
cie zostało mimo wszystko postawione pytanie o byt i jego problem, a tym sa-
mym zapytano o możliwość. 

Byt, w myśli Augustyna, został zdefiniowany i jednocześnie określony jako 
coś, co opiera się na Ipsum Esse. Zatem byt w badaniu teoretycznym, podkreślał 
Abbagnano, został „utematowiony”, a owo „utematowienie” wskazuje na deter-
minację bytu, który w swej transcendencji tworzy się jedynie w świecie idei. 
Człowiek rozpoznaje go tylko w świetle swego widzenia idei, gdzie możliwość 
jako możliwość ponadzmysłowa traci swą rację bytu, gdyż jest określona przez 
byt, ale nie należy do istoty bytu. Dlatego byt musi, jak mówił Abbagnano, 
„awansować go” w swych decyzjach jako ukazanie swych własnych możliwości.  

Augustiańska filozofia zawierała, według Abbagnano, widoczne braki, 
gdyż problem istnienia nie „objawiał się” jako problem podstawowy. A zatem 
„auto-objawienie” nie jest istotą w bycie, gdyż tą istotą jest Słowo i Prawda jako 
natura bytu. Tym Słowem zdeterminowana jest ludzkość, czyli podstawą i uspra-
wiedliwieniem człowieka i jego natury jest tylko Bóg. Dla Abbagnano ontologia 
augustiańska nie była usprawiedliwieniem ludzkiego bytu, który objawia się 
tylko w mocy Istoty Istniejącej.  

 
2. Filozofia Kartezjusza  

 
Filozofia Kartezjusza posłużyła Abbagnano, by wykazać, że możliwość w 

„tradycyjnym” ujęciu jako coś „pozytywnego” w egzystencji człowieka nie wy-
stępuje. Abbagnano swą analizę struktury filozofii nowożytnej ropoczął, jak 
miało to miejsce w spostrzeżeniach dotyczących platońsko-augustiańskiej onto-
logi, od bytu. Na kanwie tego przeszedł do struktury filozofii, by wskazać, jak jest 
rozumiana możliwość i samo istnienie. 

U początków nowożytnej filozofii bytu, twierdził Abbagnano powołując się na 
tradycję historii filozofii, legło zdanie Kartezjusza: Cogito ergo sum. W zdaniu tym 
wszelka świadomość bytu, świata w całości, sprowadzona została do samoświado-
mości ludzkiego podmiotu jako niepodważalnej podstawy pewności (Abbagnano, 
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2001). Tym samym ustanowiona została tutaj nowa pozycja człowieka i prymat 
ludzkiego „ja” jako istoty istniejącej niezależnie od świata rzeczy zastanych. 
Dzięki autorowi Medytacji, człowiek zyskał przeświadczenie, że jest tym bytem, 
którego „bycie” jest najbardziej pewne. Idąc dalej, Abbagnano wskazywał, że fi-
lozof ustanawiał podmiot jako jedyną i pewną prawdę, która staje się miarą 
wszelkiej pewności prawdy i prawa. 

Człowiek zatem istnieje, gdyż doprowadził się do stanu absolutnego wątpienia, 
czyli uwyraźnił siebie dzięki zakwestionowaniu tego, co dotychczas uważane było za 
najbardziej oczywiste, co podmiot otrzymywywał od zmysłów. Kartezjusz uzewnętrz-
niając cogito, a jednocześnie korzystając z metodologicznego wątpienia, ukazał zmy-
sły jako coś nieadekwatnego w poznaniu swego istnienia, gdyż zmysły mogą łudzić, 
szczególnie jeśli idzie o przedmioty małe i bardziej oddalone (Descartes, 1998). 

Abbagnano, analizując myśl Kartezjusza, zwrócił uwagę na cogito ergo sum, 
podkreślając, że człowiek nie musi wątpić, by istnieć. Nie jest więc koniecznością 
odkrywanie swego istnienia przez fakt wątpienia. Człowiek widzi, że istnieje, nie-
mniej jest jakby zmuszony „odszukać” byt, by to istnienie stało się realizacją wła-
snych możliwości. Filozof również podkreślił, że metodologiczne wątpienie nie może 
stać się zasadą istnienia, gdyż neguje w sobie byt jako byt, a wskazuje na esencjalną 
stronę człowieka. Człowiek więc, mimo „ucieczki” od złożenia bytowego, nie może 
od niego „odejść”. W tym wypadku to esencja wyprzedza egzystencję.  

Abbagnano także podkreślał, że w takim rozumieniu człowieka i jego ist-
nienia nie ujawnia się możliwość (Abbagnano, 2001). Zasada cogito jest za-
mknięta w sobie, trzeba ją przełamać, czyli odwołać się do czegoś, co pozwoli 
wyjść z własnego „ja”. Kartezjusz w początkowej fazie, zdaniem filozofa, nie do-
strzegł tego. Dlatego rozważał metodologiczne dubitatio, podając, że trudno 
wątpić w to, że teraz tutaj jestem, że siedzę koło ognia, że jestem odziany w zi-
mową szatę, że dotykam tego papieru rękoma, przez co odkrywa się istnienie, a 
tym samym w jakiś sposób zaprzeczyć temu, co widzi, uznając to za niepraw-
dziwe (Descartes, 2001). Czy czyniąc tak jak Kartezjusz, stwierdzał Abbagnano, 
człowiek nie musiałby porównać siebie do szaleńca?  

Odpowiedź, w myśl nauki francuskiego filozofa, jest jednoznaczna i prze-
cząca. Kartezjusz wypowiadając zdanie nie złożone cogito ergo sum ukazał, że 
skoro podmiot myśli, to z pewnością „ja” myśli, a nie ktoś inny, a skoro „ja” jest 
myślące, to znaczy, że istnieje.  

Ta samoświadomość została potraktowana jako ostateczne uprawomocnie-
nie istnienia podmiotu. Niewątpliwie jest to ostateczny poziom uzasadnienia 
obiektywności istnienia, do jakiej może poprowadzić wątpienie jako metoda. Ina-
czej mówiąc, autor Zasad udzielając odpowiedzi na pytanie o istnienie podmiotu, 
zwracał się ku sobie, by tam odnaleść źródło istnienia bytu. Dzięki temu zwrotowi 
Kartezjusz odkrył świadomość ludzkiego cogito jako faktu niepodważalnego.  
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Martin Heidegger analizując kartezjańskie odkrycie, twierdził, że dążenie 
człowieka do bycia podmiotem ma swoje źródło w zerwaniu więzów z biblijno-
chrześcijańską prawdą. To objawienie biblijne poparte autorytetem Kościoła 
było dotychczas prawdą i pewnością co do pytań o charakter bytu. Tak więc 
prawda miała charakter doktryny, zaś człowiek jej nie ustanawiał, lecz tylko przy-
swajał (Heidegger, 1999). Zerwanie z tym źródłem pewności i prawdy, zdaniem 
Abbagnano, czyni człowieka w pewnym sensie wolnym od religijnych principiów. 
Dalej podkreślał w swych analizach, że nowa definicja człowieka istniejącego, 
ujmując go w pojęcie ego cogito, otwiera przed człowiekiem niemożliwość, gdzie 
bezwarunkowa samorealizacja człowieka zostaje podporządkowana zasadzie 
dualistycznej, to jest: świadomość – dusza, działanie – materia. 

Poszukiwania Kartezjusza, podkreślał Abbagnano, nie były jedynie próbą 
znalezienia punktu, na którym podmiot ludzki istniejący mógłby oprzeć eksplo-
rację byt. W dziejach nowożytnych człowiek próbował odkryć siebie jako cen-
trum i miarę, doprowadzając się do pozycji władcy, tzn. usiłując zabezpieczyć 
siebie (Abbagnano, 1993). Cogito ergo sum było punktem, faktem, a zarazem 
ideą postępu, w której poźniejsi filozofowie, antropolodzy lub socjologowie, zda-
niem Abbagnano, odnaleźli swoistą błędną pewność wobec bytu. A zatem Kar-
tezjański byt był bytem esencjalnym, gdzie cogito wznosząc się do sum, mimo 
tego wysiłku, wskazywało na byt esencjalny. Byt tworzył się w subiektywności 
podmiotowej, czyli w „byciu” podmiotowością. Kartezjusz, ciągnął dalej Abba-
gnano, mówiąc o istnieniu, zwracał się ku sobie, dzieląc świat podmiotu na dwie 
substancje. Opowiadał się za złożeniem bytowym, ale odmiennie rozumianym, 
niż miało to miejsce w klasycznej tradycji filozoficznej. Byt jako taki istnieje dzięki 
faktowi Deus, niemniej bytuje niezależnie od niego (Czajkowski, 1936). 

Kartezjańska filozofia, nazwana mianem dualizmu ontologicznego, zaj-
muje się, mówiąc najogólniej, strukturą podmiotu, a w konsekwencji życiem 
człowieka. Struktura podmiotu to res estensa i res cogitans. Res extensa jest w 
zasadzie jednym niezróżnicowanym środowiskiem najdrobniejszych cząstek, na-
zywanych przez samego filozofa cząstkami rzeczy rozciągłej będącymi w ruchu. 
Zatem z punktu widzenia człowieka każde ciało może być podzielone na nieskoń-
czoną ilość. Cząstki te uzewnętrzniają budulec wszechświata, a ulegając miejsco-
wym skupieniom, tworzą stopniowo cząstki elementów gęstszych od niego sa-
mego2: „W ten sposób mamy różne rodzaje materii” (Czajkowski, 1936). Zagęsz-
czenie materii spowodowane jest, według Kartezjusza, łączeniem się drobin 
pierwszego elementu, którego cząstki przylegając do siebie, stanowią jedno 

                                                             
2 O materii rozciągłej Descartes (za: Pascal, 1989) pisał, że „materia ta może być podzielona 
w każdej części i według wszelkich kształtów, jakie możemy sobie wyobrazić, i że każda jej 
część zdolna jest przyjąć wszystkie ruchy, jakie możemy sobie wyobrazić” (s. 16).  
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względem bardziej niż one ruchomego środowiska, które je otacza: „nie znajduję 
żadnej innej różnicy między ciałami stałymi i ciekłymi z wyjątkiem tej, że cząstki 
jednych mogą być oddzielone od siebie o wiele łatwiej niż te, należące do dru-
gich” (Descartes, 2001).  

Całość złożonych oddziaływań przedmiotów zewnętrznych na ciało czło-
wieka Kant redukował wyłącznie do poruszeń. Koncepcja res extensa została po-
wiązana z zasadą ruchu. Ruch powoduje, że świat rzeczy rozciągłej nigdy nie uzy-
skuje jakiejś skończonej formy i nie można wskazać w niej na ten jedyny mo-
ment, w którym zaistniałby bezruch. Nawet te ciała, które określa się mianem 
stałych, są nieustannie w ruchu, w związku z czym są rzeczywiście płynne (Bar-
toszewski, 2007). Ta charakterystyka ciał dotyczy ich wielkości, a zarazem szyb-
kości ruchu, nie zaś jakości. Wszystkie elementy res extensa zostały pozbawione 
wszelkich jakości i nie są ani zimne, ani gorące, ani wilgotne, ani suche, ani cięż-
kie, ani lekkie (Bartoszewski, 2006). Jedynie wielkość i ruch materii, która jest 
jednorodna, powoduje w duszach istot świadomych rozmaite myśli związane z 
jakościami. Element materii w podmiocie zostaje pozbawiony tego wszystkiego, 
co łączy się z czynnościami świadomości (Morawiec, 1970). Dodatkowo zaś, bę-
dąc tylko nieczułą i pozbawioną myślenia masą, zostaje skutecznie pozbawiony 
jedności z człowiekiem duchowym3. 

Problematyka podmiotu i powiązanie go z substancją cogito doprowadziła 
do tego, że to, co było jasne i wyraźne, stało się niepewne. Kartezjusz bowiem 
mówił o pewności poznania cogito sum, ale w związku z zarzutami ów filozof był 
zmuszony odwołać się do bardzo szczegółowych sformułowań (Bednarowski, 
2001). I dopiero zdefiniowanie res cogito pozwoliło ująć człowieka jako byt rze-
czywisty. Niemniej nim do tego doszło, autor musiał uargumentować, czym jest 
owo res cogitans w człowieku.  

Wyznaczone przez Kartezjusza cogito rodziło następujące pytanie: na ile 
cogitans może istnieć i być jednocześnie w samodzielności swego bytu pojęte 
niezależnie? Czy świat istnieje, czy też nie? Od cogito do ego cogito Kartezjusz 
doszedł na podstawie wątpienia metodologicznego. Autor uważał, że można 
wątpić w istnienie świata rzeczy zastanych, albowiem świat może być jedynie 
cogitationes, rozumiane w dwojaki sposób: 

 albo podmiot jest ich twórcą, 

 albo Bóg lub inny zwodziciel mu je narzuca (Chudy, 1982). 

                                                             
3 Dzięki Kartezjuszowi nastąpił zasadniczy zwrot. Przesunął on wszelkie atuty z zewnątrz przy-
rody w sferę subiektywności odczuwającego podmiotu, co w konsekwencji pozwoliło również 
uniezależnić podmiot od sfery własnej emocjonalności. Podmiot naszego autora implicite 
wchłonął niejako w siebie to, czego nie był w stanie skontrolować w świecie przyrody. Natura 
została podporządkowana racjonalności, a podmiot uzyskał świadomościowy status wrażeń.  
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Jeżeli zatem podmiot istniejący w sobie jest ich twórcą, to mimo wszystko 
istnieje. Podobnie jeśli zwodziciel podmiotowi je narzuca ‒ również istnieje. Wy-
nika stąd, że podmiot istnieje niezależnie od świata. Wydaje się więc, że koniecz-
nym warunkiem wątpienia w istnienie świata jest transcendencja i to taka, że z 
istnieniem poznania nie jest wcale związane istnienie przedmiotu poznawanego. 
Kartezusz podchodzi realnie do istniejącego ciała, negując je. W wyniku tego 
konstytuuje własną świadomość, własne „ja” (Schneiders, 1994). Świadomość, 
oprócz tego, że jest w bycie samodzielna, jest także niezależna, dlatego że przed-
miot uświadomiony i konstytuowany przez świadomość jest właśnie samą świa-
domością (Luijpen, 1972).  

Kartezjański podmiot o tyle jest podmiotem, o ile posiada w sobie świa-
domość, która jest nierozciągła, tzn. nie zajmuje miejsca w przestrzeni. Jaźń jest 
czymś jednym i prostym, co nie składa się z części. Ciało natomiast składa się z 
części. Istotne dla res cogito jest to, że przeciwstawia się materii na takiej zasa-
dzie, że jest ona traktowana jak byt korpuskularny, coś cząstkowego. Przeciwsta-
wieniem do niej jest duch, który nie ma natury cząsteczkowej, nie jest ani częścią 
niczego, ani sam nie ma żadnych części. Stąd powiedzenie ego cogito, cogito 
ergo sum. Na pytanie zaś: kim jestem?, filozof odpowiadał: tym, który myśli. 
Gdyby „ja” istniało jako podmiot materialny, gdyby nie było w podmiocie innych 
czynności poza czynnościami czysto materialnymi, wówczas nie byłoby podstaw 
określenia „ja” (Krąpiec, 1974). Nie można powiedzieć, że „ja” jest w głowie, po-
nieważ to „ja” nie jest żadną cząsteczką niczego, ani też nie ma żadnych części. 
Według Kartezjusza res cogitans jest poza polem relacji części do całości. W całej 
materii obowiązuje stosunek dychotomiczny. Wszystko, co materialne, jest zaw-
sze w stosunku do czegoś, jak i części do całości. To, co nie jest materialne, jest 
poza tym polem; nie przysługuje chrakterystyka korpuskularna temu, co nie jest 
materialne. To coś, co ma niekorpuskularną naturę, ma pewien istotny atrybut: 
jest podmiotem i posiada atrybuty myślenia i chcenia. 

Dwa atrybuty, myślenie i chcenie, traktuje się jako podmiot osobowy. W 
kartezjańskim podmiocie trzeba odróżnić osobowy podmiot od osobowości (Ko-
pania, 2002)4. Osobowość w antropologii francuskiego filozofa jest niejako re-
dutą, która in concreto pozostaje w stosunku do ciała i duszy, czyli do całej reszty. 

                                                             
4 Jednym z najważniejszych momentów przełomowych w rozwoju naszej cywilizacji 
był czas narodzin filozofii kartezjańskiej. Dostrzega się przełomową rolę kartezjań-
skiej wizji świata przede wszystkim w odniesieniu do rozwoju nowożytnej nauki. 
Mniejszą wagę przywiązuje się do kartezjańskiej wizji człowieka, a nawet sądzi, że 
antropologia kartezjańska została sfalsyfikowana. Jest to pogląd błędny. Kartezjań-
skie rozumienie człowieka musi być oczywiście na nowo odczytywane i interpretowane 
w świetle czasów nowych, jednak trwałym wkładem w nasze rozumienie samych siebie 
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Wytwarza osobowość, jednocześnie zmieniając ją i polepszając. Podmiot oso-
bowy w myśli Descartesa jest jedyny w swoim rodzaju. Ten sam podmiot, osoba, 
to jest to, co Ludwik Chmaj nazywa „ja”, czyli to, co jest niewymierne, nie pod-
lega kwalifikacjom. Jest najważniejszym elementem to, że „ja” to „ja” (Krąpiec, 
1974), oraz równocześnie jest nieokreślone poza tym, że jest podmiotem tych 
dwóch atrybutów: myśli i chcenia (Descartes, 1995). Najbliższym otoczeniem 
osoby jest jej ciało. Niemniej u Descartesa res extensa jest elementem przyczy-
niającym się do eliminowania treści o wieloznacznej i nieostrej postaci. W tym 
sensie jest w podmiocie instancją redukującą. Pozbawia podmiot dowolności ru-
chu i wytycza swój kres w jego alienacji. W tym miejscu chodzi autorowi przede 
wszystkim o czytelność w stopniu, który wyzwala podmiot od konieczności kon-
sultowania własnych myśli z myślami innych ludzi. Z punktu widzenia interesów 
człowieka jako istoty społecznej, res cogitans przekształca każdego, kto się z nim 
utożsamia, w kogoś nad wyraz pewnego. Z drugiej strony, na tej właśnie drodze 
ludzie tworzą wspólnotę. 

Kartezjańska myśl filozoficzna, zdaniem Abbagnano, była metafizyczną 
próbą wyjaśnienia wszystkiego. Spowodowała, że istnienie człowieka uwarun-
kowane było świadomością istniejącego „ja”. Na kanwie tego byt jako byt uka-
zany został jako coś, co realizuje zasadę istnienia. Niemniej istnienie nie zdra-
dzało możliwości, a jedynie szereg uwarunkowań, które były konieczne do dzia-
łania człowieka i podporządkowane mechanicznym strukturom. Mechanika kar-
tezjańska spowodowała zanegowanie bytu ludzkiego, nie tylko jako istoty wol-
nej, ale także jako bytu możliwości. Filozofia francuskiego myśliciela pozostała w 
ścisłym związku z fizyką, która z kolei dostarczała intuicji do twierdzeń metafi-
zycznych. Twórca nowej wizji człowieka i jego istnienia na podstawie swojego 
działa nie stawiał pytania o możliwości czlowieka, ale zatrzymał się na namięt-
nościach. Te uwarunkowania zwalniały go, zdaniem Abbagnano, od dalszych po-
szukiwań (Abbagnano, 1976). 

Idąc dalej za włoskim filozofem, trzeba powiedzieć, że fizyczne ujęcie 
świata przez Kartezjusza spowodowało „zjawienie się“ niemożliwości. Była to 
bowiem koncepcja opierająca się na geometrii, a ta prowadziła Kartezjusza do 
uznania w świecie zderzeń. Te zaś wprowadzały nieciągłość między konfigura-
cjami ciał przed i po zderzeniu. Co więcej, powodowała ona nieciągłość samego czasu. 
Tak głębokie rozdarcie ruchu stanowi lukę w racjonalności nie tylko fizyki, ale i całego 
świata ludzkiej egzystencji, stąd musi być należycie dowiedzione metafizycznie. Owo 

                                                             
pozostają dwie tezy antropologii kartezjańskiej. Pierwsza z nich głosi, że nasza świa-
domość samych siebie jest warunkiem koniecznym i wyznacznikiem naszego czło-
wieczeństwa; druga głosi, że nasze ciało jest wobec nas autonomiczne i nie współ-
tworzy naszego człowieczeństwa (por. Kopania, 2002, s. 21). 
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uzasadnienie dało Kartezjuszowi możność głoszenia, że świat jest nieustannie 
stwarzany przez Boga. Teza ta w pełni odrzuca istnienie, które wyprzedza esen-
cję, tym samym filozof podkreślał, że świat uwarunkowany jest mechanicznie, 
co pociąga za sobą, w opinii Abbagnano, konsekwencje opierające się na tak 
zwanych konfiguracjach ciał, które zmieniają się jako ciąg w historii świata.  

Niestety, negacja istnienia i możliwości może zostać dostrzeżona przez fakt 
ciągu konfiguracji. Niemniej dla Kartezjusza, jak twierdził Abbagnano, ów brak 
został przełamany przez twórczą moc Boga, którego kreacjonizm dostarcza ist-
nienia. To uzasadnienie stanu początkowego istnienia świata i jego możliwości 
dotyczy pierwszej konfiguracji i zwie się usprawiedliwieniem faktu, zaś przejście 
między konfiguracjami – prawo zderzeń – badacze myśli Kartezjusza nazywają 
usprawiedliwieniem prawa.  

Istnienie u Kartezjusza jest niewątpliwie podporządkowane mechanice, zaś 
dualizm ontologiczny odgrywa w niej kluczową rolę, podobnie jak Deus w ruchu, 
stając się jedynie początkiem, przyczyną poruszenia pierwszej konfiguracji. Stąd 
istnienie nie wyprzedza esencji, jak chcieli egzystencjaliści, a substancja nie jest 
substancją, w myśl której, jak zauważał Abbagnano, rozumie się ramowe princi-
pium istnienia, gdzie istnienie przedstawia się jako zobowiązanie i decyzja, czyli 
uzewnętrznia się zasadniczo stosunek podmiotu z substancją (Abbagnano, 2001). 
Substancję zatem można by ująć jako „twórcę” aktu bytowego, który określa skoń-
czoność i indywidualność czynu „ja”. Substancja jest w sobie i musi być powszechna, 
określająca siebie w czynie. Człowiek nie rozpozna jej, jeśli nie rozpozna siebie w 
działaniu, zaś u Kartezjusza substancja uwewnętrzniona jest w rozciągłości, stąd 
ciało może tracić cechy: barwę, ciężar, zapach, nie przestając jednak być sobą. 
Wszakże gdyby straciło principium, czyli rozciągłość, przestałoby w ogóle istnieć.  

Rozpatrując kartezjańską filozofię, Abbagnano podkreślił, że niewątpliwie 
dla Kartezjusza źródlem filozofii nie było istnienie, a metodologiczne wątpienie. W 
skutek tego koncepcja filozoficzna, opierając się na tej metodzie, ukazała ostry du-
alizm rzeczy rozciągłej i rzeczy duchowej. W ten sposób wskazała, że możliwość w 
świecie res extensa jest zdeterminowana przez mechanizmy świata materii, zaś w 
res cogitans występuje jako coś, co może realizować się, ale nie jako wybór między 
jedną a drugą możliwością, lecz jako działanie uwarunkowane światem. 

Res extensa i res cogitans doprowadziły do wyeliminowania wszelkiej możli-
wości. Kartezjusz, według Abbagnano, wybrał drogę, która wiodła go od świadomo-
ści ego, cogito, przez stwierdzenie przygodności własnej jaźni, do Bytu Absolutnego, 
czyli Boga, a od Niego do istnienia zewnętrznego (Alquié, 1989). Bóg stał się gwa-
rancją prawdziwości istnienia, res cogitans et res exstensa, podobnie jak prawdy 
wieczne były potrzebne, by człowiek mógł poznać i zrozumieć własne istnienie.  

Ponato łatwo dostrzec nośność kartezjańskiej filozofii. Byt nie jest obecny 
w człowieku, mimo że określa jego strukturę w fakcie cogito. Kartezjusz postąpił 



Jakub Bartoszewski 

88 

naprzód: określił naturę przedmiotu myślącego na tym świecie, korzystając z za-
sad metafizycznych. W ten sposób punkt wyjścia zamykał możliwość, a jedno-
cześnie zablokował prawdziwy problem bytu. 

 
3. Idealizm Immanuela Kanta  

 
Filozoficzne konsekwencje myśli Kanta dostrzegalne są, zdaniem Abba-

gnano, w fakcie postrzegania człowieka i jego istnienia. Kant w swojej części 
dzieła zajął się dialektyką i „logiką pozoru”5, czyli tendencjami czystego inte-
lektu. Chodzi o to, że Kant w wyniku podkreślenia kategorii do określenia tego, 
co „jakby” wykracza poza obręb możliwego doświadczenia, wskazał je jako za-
sadę wszelkiego istnienia. 

W tym miejscu trzeba podkreślić, że Kant był zwolennikiem tezy o „dwóch 
pniach poznania“. W Estetyce transcendentalnej podkreślał znaczenie form aprio-
rycznych zmysłów, które stanowią warunek naukowego charakteru czystej mate-
matyki (Kant, 1986). W Analityce transcendentalnej wykazywał znaczenie aprio-
rycznych kategorii i zasad intelektu, które warunkują naukowe przyrodoznawstwo 
(Kant, 1986). Odmienne miejsce w strukturze Krytyki czystego rozumu zajmowała 
dialektyka transcendentalna, wykazująca, że aprioryczne idee rozumu pełnią w 
poznaniu funkcję wyłącznie regulatywną, nie zaś konstytutywną. Według Kanta 
należy zdecydowanie odróżniać logikę transcendentalną (analitykę i dialektykę 
transcendentalną) od logiki formalnej. Bowiem logika formalna zajmuje się wy-
łącznie formami myślenia, natomiast logika transcendentalna odnosi się do treści 
możliwego doświadczenia, badając zakres oraz ważność przedmiotową apriorycz-
nego poznania. Wynika stąd ważny wniosek dla rozumienia kantowskich kategorii 
intelektu. Choć nazwa „kategorie” stanowi nawiązanie do terminu Arystotelesa, 
to jednak „kategorie” Kanta nie pełnią funkcji logicznej ani metafizycznej w zna-
czeniu metafizyki klasycznej, lecz funkcję epistemologiczną. Kant rozumiał katego-
rie jako konieczne czynności intelektu, umożliwiające syntezę różnorodności da-
nych naocznych wrażeń, innymi słowy – przejście od sądów spostrzeżeniowych do 
doświadczalnych (Abbagnano, 1979). Kategorie konstytuują zatem przyrodę jako 
całość powiązanych ze sobą zjawisk w jednym doświadczeniu.  

Zgodnie z ideą „przewrotu kopernikańskiego” Kanta, intelekt dyktuje prawa 
przyrodzie, nie zaś odczytuje je z przyrody. W sensie właściwym kategorie nie są 
tym samym, co pojęcia, choć zdarzało się Kantowi traktować je jako synonimy 

                                                             
5 Wyrażenie „logika pozoru” jest określeniem dwuznacznym. Oznacza, po pierwsze, umoco-
wane w racjonalności mechanizmy generujące bezprzedmiotowe tezy na temat świata. Po 
drugie, Kant jako dialektykę określa własną refleksję nad owymi prowadzącymi do iluzji ro-
zumowaniami. Staram się używać tych wyrażeń w taki sposób, aby kontekst wskazywał, 
które ze znaczeń mam na myśli. 
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(Galerowicz, 1992). Od pojęć empirycznych odróżniał pojęcia czyste, te zaś dzie-
lił na aprioryczne kategorie intelektu i na aprioryczne idee rozumu. Jednak kate-
gorie wiążą się z funkcjami sądzenia, tak jak idee rozumu – z funkcjami wniosko-
wania. Z drugiej strony, kategorie łączą się ściśle z zasadami intelektu: aksjoma-
tami naoczności, antycypacjami spostrzeżenia, analogiami doświadczenia i po-
stulatami myślenia empirycznego w ogóle (Kant, 1957). 

Abbagnano podkreślił, że następstwem przyjęcia idei transcendentalnych 
jest konkretna wizja rzeczywistości, gdzie „centralą”, według myśli Kanta, jest ludzki 
rozum, czyli absolutny podmiot samego siebie. Cała rzeczywistość jest zależna od 
niego pod względem formalnego określenia (Abbagnano, 1977). Oczywiście, Ab-
bagnano ontologię Kanta rozumiał szerzej niż sam Kant, który w swych docieka-
niach zatrzymał się na przedmiocie poznania. Autor filozofii możliwości podkreślił 
nadto, że Kant w swej filozofii nie był w stanie uniknąć tradycyjnej metafizyki, do 
której należy refleksja nad tym, co w bycie zasadnicze i pierwotne. A zatem, idąc za 
Abbagnano, trzeba powiedzieć, że ośrodkiem systemu metafizyki Kanta i ujawnie-
niem możliwości są pojęcia wiedzy a priori i poznanie transcendentalne.  

W centrum kantowskiego wszechświata wiedzy, zdaniem filozofa możli-
wości, znajduje się rozum człowieka, który z jednej strony przedstawia sobie rze-
czy, tajemniczo „organizując” je, a z drugiej poznaje je pojęciowo. Ludzkie przed-
stawienie rzeczy, jakie są dane, nie dostosowuje się zatem do tych rzeczy samych 
w sobie, a raczej do ludzkiego sposobu przedstawienia ich. Rozum panuje nad 
formą zjawisk, co jednak nie wyklucza pewnej empiryczności poznania wyraża-
nej pojęciem a posteriori, a warunkowanej, według Kanta, materialnym aspek-
tem wrażeń zmysłowych (Kant, 1957). 

W związku z tym Kant definiuje nowy rodzaj poznania transcendentalnego. 
Nazywa transcendentalnym wszelkie poznanie, które zajmuje się w ogóle nie tyle 
przedmiotami, ile sposobem ludzkiego poznawania przedmiotów, o ile sposób ten 
ma być a priori możliwy. Istotna jest także uwaga następująca: nie każde poznanie 
a priori winno się nazywać transcendentalnym, to jest dotyczącym apriorycznej 
możliwości poznania lub jego stosowania, lecz tylko to, przez które człowiek po-
znaje, w jaki sposób pewne dane przedstawienia lub pojęcia bywają stosowane 
albo są możliwe tylko a priori. Dlatego ani przestrzeń, ani żadne jej geometryczne 
określenie a priori nie jest transcendentalnym przedstawieniem. Transcendental-
nym może się nazywać jedynie poznanie, że te przedstawienia nie są wcale po-
chodzenia empirycznego, tudzież możliwość, w jaki sposób mogą się one mimo to 
a priori odnosić do przedmiotów doświadczenia (Marion, 2008). 

Przejmując kantowskie pojęcia poznania transcendentalnego i wiedzy a 
priori, głównie w odniesieniu do fizyki nowożytnej, trzeba jednak podkreślić, że 
należy interpretować ją szerzej. Zakłada się zatem, że poznanie transcendentalne 
powinno prowadzić do wiedzy o tym, co sytuuje się przed wiedzą empiryczną, jaką 
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zna człowiek jako jej konieczny warunek, i jako to, co nieempiryczne, lecz ko-
nieczne, odnosi się do empirii. Doprowadzić winno do wiedzy, co i jak tworzy jed-
nię, stwarzając możliwość wiedzy a priori, czyli wiedzy biorącej się wprawdzie z 
umysłu człowieka, lecz źródłowo zakotwiczonej w empirii, jako koniecznego wa-
runku tej empirii. Tylko w tej jedni wiedza nieempiryczna, dotycząca empirii, może 
mieć sens. Nie można bowiem zasadnie wiedzieć, co sytuuje się przed wszelką 
empirią, nie wiedząc zarazem, jak to nieempiryczne może odnosić się do empirii 
(Abbagnano, 2001). W tym rozumieniu każda wiedza a priori, dotycząca tego, co i 
jak usytuowane jest przed empirią, powinna być umiejscowiona w jakimś określo-
nym kontekście empirycznym. W przypadku fizyki nowożytnej odpowiednikiem 
empirii jest m.in. nowożytny eksperyment sprawdzający, wiedza a priori może zaś 
dotyczyć nowożytnego podmiotu w momencie wglądu w naturę rzeczy.  

Wiedza a priori nie jest synonimem wiedzy rozumowanej niezależnie od 
empirii na gruncie pewnych przesłanek intelektualnych. Jest wiedzą dotyczącą 
natury całego poznającego podmiotu w części niepodległej badaniu empirycz-
nemu, gdyż warunkującej z koniecznością każdą empirię, także tę dotyczącą 
człowieka. Jest wiedzą o tym, co usytuowane jest przed wszystkim, co dostępne 
empirycznemu poznaniu z podmiotu i świata zewnętrznego. W szczególności 
wiedza a priori może dotyczyć formy nakładanej przez ludzi, w tym przez umysł 
człowieka na empiryczny świat po to, by świat ten mógł być rozumiany.  

Tak rozumiana wiedza a priori zrodzić się może tylko w umyśle aktywnego 
poznawczo człowieka jako samozrozumienie. Można nią wyeksplikować to, co 
nazwałem wewnętrzną perspektywą podmiotu. Konkretyzuje się ona w obsza-
rze rozumu człowieka odpowiednią wiedzą pojęciową. Może następnie stanowić 
podstawę rozumowania dotyczącego natury poznania postrzeganego „od we-
wnątrz”. Najpełniej wyrazić się może spójnym systemem pojęć teorii poznania, 
która wyraża istotę poznania i sprzyja samorealizacji wglądu. Rozwijana tutaj 
teoria poznania jest manifestacją apriorycznego aspektu nowożytnego pod-
miotu poznawania. Jest także propozycją samorozumienia podmiotu.  

Kantowski człowiek poznający, mówił Abbagnano, stając na wprost świata, 
nie wykorzystuje całego swojego potencjału poznawczego, w tym manualnej ak-
tywności przetwarzającej. Jego percepcja świata jest tylko prostym, zmysłowym 
oglądem (Abbagnano, 1988). Z drugiej strony ‒ w ujęciu Kanta, zdaniem Abba-
gnano, nie ma znaczenia, czy i jak rzeczywistość niezależna odpowiada na zabiegi 
poznawcze człowieka. Kant zakładał, że rozum podmiotu jest granicą świata, 
poza którym znajduje się niepoznawalny byt-w-sobie (Abbagnano, 1967). W 
swej metafizyce Kant nie wnikał w naturę uwarunkowań świata ze strony bytu-
w-sobie, choć takie uwarunkowania zakładał. 

Ponadto Abbagnano zauważył, że świadomość u Kanta zdradza byt. Etap 
ten filozof nazywał metafizyką, w której człowiek nakierunkowuje się w swym 
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działaniu, „włączając” w ten sposób możliwość. Metafizyka Kanta określa więc 
warunki, które umożliwiają człowiekowi odkrycie bytu w swej obiektywności 
(Abbagnano, 1988). To spojrzenie wskazuje, że Kant, mimo swej radykalizacji 
Kartezjusza, odkrywał w świadomości, podobnie jak francuski filozof, własne ist-
nienie. Może ono być rozważane tylko z perspektywy subiektywnej, gdzie głębia 
działania wiąże się z zasadami a priori, które dają gwarancję poznania istnienia 
jako „osobliwej rzeczywistości”. 

Abbagnanowski sens możliwości wykraczał poza dotychczasową tradycję 
Kanta. Widząc problem możliwości, filozof odrzucał transcendentalny wymiar po-
znania, w którym, jak mówił Kant (1957), „wśród postaw […] możliwości doświad-
czenia znajdujemy […] coś koniecznego, a mianowicie prawa ogólne”. Otóż taka wi-
zja, zdaniem Abbagnano, jest przyjęciem metafizyki, a zarazem jej uzasadnieniem. 

Idąc dalej, według Abbagnano, „świat istnienia“ i możliwość zamykają się 
w filozofii Kanta w świadomości. By móc jednak dotknąć możliwości kantow-
skiej, trzeba, twierdził Abbagnano (1988), już wcześniej odpowiedzieć na pyta-
nie: w jaki sposób możliwe jest poznanie bytu? Metaphysica generalis jest zało-
żeniem, metaphysica specialis – możliwością poznania jakiegoś określonego 
bytu, np. człowieka. Zakłada to bowiem uprzednie rozumienie tego bytu jako 
bytu po prostu. Poszukując uzasadnienia metafizyki, człowiek przede wszystkim 
winien rozstrzygnąć, co umożliwia mu odnoszenie się do bytu jako bytu. Krytyka 
czystego rozumu, jak pokazywał Abbagnano, była próbą takowego rozstrzygnięcia. 
W konsekwencji dotarcie do bytu wiąże się z wnioskowaniem dialektycznym. 
Ujawnia się głównie w przypadku idei kosmologicznych odnoszących się do świata 
przyrody, które mimo że transcendują obszar możliwego doświadczenia, niejako 
zewnętrznie go określając, nie zrywają całkowicie więzów łączących rozum z inte-
lektem w jego wiedzotwórczej funkcji (Abbagnano, 1988). Obejmują całościowo i 
jedynie hipotetycznie sferę empirii, wyznaczają kierunek poznaniu, czyli regulują 
je. Właściwe zadanie idei transcendentalnych jest więc przede wszystkim teleolo-
giczne. Ustanawiają one bowiem przed intelektem zupełny cel jako ostateczną 
rzeczywistość poznawczą, niemożliwą wprawdzie do osiągnięcia, ale pozwalającą 
badaniu empirycznemu na orientację co do własnego postępu.  

Abbagnano w tradycji Kanta dostrzegał reinterpretację pewnych pojęć Kar-
tezjusza. Niemniej zamiarem Abbagnano nie było dotarcie do tych pojęć, ale uka-
zanie możliwości. Filozof, wskazując na myśl Kanta, który wypracował nowe spoj-
rzenie na świat, dostrzegał sens świata, ale z pominięciem możliwości. Dlatego, 
zdaniem Abbagnano, nie są istotne słowa Kanta, lecz to, do czego odsyłają i na co 
wskazują, czyli brak możliwości (Abbagnano, 1987). Oczywiście w tym miejscu 
trzeba by postawić pytanie: czy interpretacja Kanta nie idzie zbyt daleko?  

Abbagnanowska interpretacja była próbą przezwyciężenia filozoficznej 
pozycji Kanta, próbą modyfikacji filozofii transcendentalnej (Abbagnano, 1965). 
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Na czym więc polegało dokonane przez Abbagnano wskazanie możliwości u 
Kanta? Warunkiem filozofii Abbagnano był „ruch“ ku bytowi. Kant, zdaniem wło-
skiego filozofa, w swym fenomenie dotknął bytu w sensie „ogólnym“, bytu w so-
bie. To „zdradzało“ istnienie, ale w myśl filozofa możliwości ‒ „ogólnie“, które znaj-
dowało się na tym świecie i konstytuowało byt. W następstwie tego byt jako fe-
nomen został zdeterminowany w pełni, gdyż rzeczy w sobie nie da się poznać. Dla-
tego odwołanie się do bytu w sobie przez Kanta wskazywało, zdaniem Abbagnano, 
na elementy metafizyki, które uzupełniały ontologię filozofa z Królewca. Ontologia 
zaś rozważa warunki, które ukazją możliwość osiągnięcia bytu. Byt w tych warun-
kach musi wskazać na transcendencję, która ujawnia się w świadomości.  

Istotę wysiłku, jak stwierdzał Abbagnano, związanego z odkryciem bytu 
ujawniał Kant w metafizyce. To ona okazuje się warunkiem „ponadzmysłowym“, 
umożliwiając w ten sposób dotarcie do bytu jako fenomenu. Należy jednak pod-
kreślić, że aby odkryć byt, konieczna jest trancendencja. „Ukazuje“ ona postać 
rzeczy samych i ostatecznie jest podstawą całości, która wskazuje na byt jako byt 
absolutny (Abbagnano, 1965).  

W tak rozumianej ontologii człowiek – subiectum ‒ tworzy się jako byt fe-
nomenalny. Dzięki temu może „ruszyć“ ku własnemu istnieniu, ale mając tylko na 
względzie zasadę a priori. Tymczasem dla Abbagnano, zgodnie z jego wykładnią 
filozofii Kanta, zjawisko bytu nie było tożsame z rzeczą, gdyż byt w zjawisku jest 
tym samym bytem, co byt w sobie. Jawność bytu jako przedmiotu, o której mówił 
Kant, dla Abbagnano była tożsama z jawnością bytu jako bytu. Stąd warunki trans-
cendentalne przedmiotu były wówczas dlań warunkami ontologicznym.  

Natomiast zdaniem Kanta, warunki pojawienia się przedmiotu leżą w pod-
miocie. Przedmiotowość możliwa jest dzięki specyficznej strukturze podmiotu, 
z powodu tej specyfiki nazwanego właśnie transcendentalnym, tzn. tworzącym 
transcendencję. U Kanta transcendencja to proces wykraczania człowieka ku 
przedmiotom właśnie ze względu na ich przedmiotowość, ujawnianie przedmio-
tów jako takich. Podmiot w swej funkcji transcendentalnej tworzy horyzont 
przedmiotowości w ogóle i przez to umożliwia poznanie, a zarazem ujawnia 
możliwość: „warunki możliwości doświadczenia w ogóle są zarazem warunkami 
możliwości przedmiotów doświadczenia“ (Kant, 1967). 

Tymczasem dla Abbagnano transcendencja to proces „wykraczania” nie 
ku przedmiotowi, lecz ku istnieniu. „Istnienie jest transcendencją. Aktem istot-
nym budowy bytu jest akt transcendencji” (Abbagnano, 1988). Stwierdzenie to 
nie dotyczy warunków odniesienia do przedmiotu, a więc nie w analizie pod-
miotu trzeba szukać na nie odpowiedzi. Transcendencja jest charakterystyką 
pewnego istnienia nie jako podmiotu, lecz jako bytu.  

A zatem celem spojrzenia na idealizm Kanta było zwrócenie uwagi, czy wy-
stępuje w niej możliwość. Oczywiście, według Abbagnano, istnieje możliwość, 
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ale jako możliwość ontologiczna, czyli możliwość wyjaśnienia bytu, odsłonięcia 
bytu jako bytu. A odsłonięcie to, inaczej ujmując transcendencję, jest specyfiką 
ludzkiego sposobu istnienia. Stąd pytanie o możliwość jest zarazem pytaniem o 
sens lub o warunek możliwości. Jak zatem wygląda odpowiedź?  

Istnienie u Kanta zostało odkryte w subiektywnym podmiocie, możliwość 
odkrycia bytu dokonuje się na kanwie zasady transcendentalnej i faktów zwią-
zanych z a priori. Niemniej możliwość jako możliwość zamknięta jest w niemoż-
liwości, gdyż jawiący się byt w pewien sposób determinuje człowieka. Dla Abba-
gnano istnienie było podstawą jawności bytu jako bytu, a tym samym ukazywało 
możliwość możliwości, a także ujawniało się jako zasada ontologiczna (Cantillo, 
1991; Zanone, 2001).  

Oznacza to, że człowiek nie może wyeliminować swej możliwości. Nato-
miast dla Kanta możliwość uwarunkowana była w przedmiocie i podmiocie rów-
nocześnie. Pierwsze pokazuje się jako coś, co zjawia się człowiekowi, drugie w 
fakcie transcendencji i a priori odkrywa fenomen. A zatem byt nie przedstawia 
się jako problem, w którym człowiek stara się odnaleźć byt, ale jako coś, co uwa-
runkowane jest możliwością fenomenu. Toteż zasada ta uzewnętrznia się w 
transcendencji, która posiada potrójną charakterystykę: absolutna jedność my-
ślącego podmiotu (dusza), absolutna jedność szeregu warunków zjawiska (świat, 
przyroda) i absolutna jedność wszelkich przedmiotów myślenia w ogóle (Bóg). 
Wszystkie te zabiegi mają charakter absolutności, czyli proklamują pewien po-
rządek dogmatyczny, a tym samym wykluczają możliwość jako taką  

.  
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Disability and social exclusion during the political system transformation  

in Poland after 1989 
 

Disability is perceived as health and psychological problems, but also as diffi-
culties with functioning within the society. The last example is very important 
from a sociological point of view because it has impact on everyday life and 
social roles. The literature shows how most people perceive the disabled. This 
kind of perception takes a certain shape due to widespread stereotypes. Such 
attitudes may ofted lead to the isolation of the “different” ones. This article 
presents mechanisms of social exclusion which were developed in Poland dur-
ing the transformation period after 1989, with illustrative examples of people 
with disabilities. 
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Współczesna cywilizacja techniczna sprawia, że stajemy się istotami 

coraz bardziej otępiałymi na drugich, coraz bardziej w ucieczce od ich 

konkretnych bólów. Ślepnąc na człowieka, staramy się przynajmniej 

pamiętać o „zasadach postępowania” wobec niego. Wierność wobec 

zasad ma nam zastąpić wierność, jaką winniśmy człowiekowi… 

Józef Tischner, Myśli wyszukane, s. 64 
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Wprowadzenie 
 

Przemiany ustrojowe w Polsce, zapoczątkowane po 1989 roku, przyczyniły 
się do wielu zmian zachodzących się w różnych obszarach życia społecznego, go-
spodarczego, politycznego czy kulturalnego. Ze względu na podejmowaną pro-
blematykę, autorka zwraca szczególną uwagę na zmiany społeczne dokonujące 
się w stosunku do osób niepełnosprawnych w szerokim zakresie pojęciowym w 
aspekcie wykluczenia społecznego.  

Podmiotowość osób niepełnosprawnych stanowi wynik przemian doko-
nujących się w świadomości naszego społeczeństwa. Wiąże się to ze zmianą hie-
rarchii wartości oraz metod działań w wielu obszarach życia ludzkiego, wyzby-
ciem się uprzedzeń oraz dostrzeganiem partnera w każdym człowieku. Terminy 
„niepełnosprawność” lub „upośledzenie” często są używane zamiennie i sygna-
lizują potrzebę zwracania uwagi na indywidualne potrzeby osób, wynikające z 
ograniczeń funkcjonalnych w zakresie sprawności fizycznej, intelektualnej, na-
rządów zmysłów, choroby somatycznej lub umysłowej. Osoby z niepełnospraw-
nością nie stanowią grupy jednorodnej. Do tej zbiorowości zalicza się osoby o 
zróżnicowanych zaburzeniach i stopniu niepełnosprawności funkcji biologicz-
nych, psychicznych, społecznych.  

Postrzeganie osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo jest bardzo 
zróżnicowane, jej głównym wyznacznikiem, jak zauważa autorka, jest rodzaj nie-
pełnosprawności oraz stan wiedzy dotyczący tej grupy społecznej. 
 
1. Osoby niepełnosprawne w literaturze przedmiotu  
 

Człowiek z wrodzoną lub nabytą w toku życia niepełnosprawnością jest czę-
ścią społeczeństwa. Niepełnosprawny, to według Słownika psychologii, osoba nie 
w pełni sprawna fizycznie lub umysłowo. Termin ten został zastąpiony stosowa-
nym wcześniej potocznym określeniem kaleka. Jak podaje autor (Sillami, 1994, s. 
172), szacuje się, że około 14% ogółu ludności na świecie to osoby poszkodowane 
na zdrowiu fizycznie lub psychicznie w sposób czasowy lub trwały. Z ogólnej liczby 
ludności ok. 3,5% jest dotkniętych inwalidztwem ciężkim. Osoby z niepełnospraw-
nością nie stanowią grupy jednorodnej. Do tej zbiorowości zalicza się zróżnico-
wane zaburzenia funkcji biologicznych, psychicznych i społecznych. 

W literaturze socjologicznej spotykamy różne określenia postrzegania 
osób niepełnosprawnych. Jak podkreśla Turowski (2001, s. 44), pojęcie postawy 
rozumiane jest w dwojaki sposób. Pierwszy to definicja sytuacji, jakiej dokonuje 
jednostka, podejmując interakcję skierowaną do innej osoby jako partnera inte-
rakcji. W takim ujęciu definicja sytuacji jest początkiem działania, interakcji, a 
nie jej psychologicznym umotywowaniem. Inne rozumienie postawy to, według 



Niepełnosprawność a wykluczenie społeczne w okresie przemian ustrojowych w Polsce po 1989 roku 

99 

autora, element osobowości, postrzegany jako gotowość jednostki do określo-
nego zachowania się względem danego przedmiotu postawy.  

Osobowość jednostki obejmuje i wyraża się w określonych postawach 
względem różnych elementów rzeczywistości. Jak podaje Sołoma (1998, s. 67), 
postawy różnią się między sobą pod wieloma względami. Do ważniejszych wśród 
nich zaliczyć można kierunek i intensywność, treść i zakres obiektu, złożoność i 
zwartość oraz trwałość postawy. Przez kierunek postawy rozumiemy rodzaj 
uczucia do obiektu postawy. Może być to uczucie pozytywne lub negatywne, 
skłaniające do oddalania się od obiektu lub wręcz unikania.  

Z kierunkiem postawy łączy się ściśle intensywność, inaczej siła postawy. 
Każda postawa znajduje swoje miejsce w określonym punkcie skali przebiegają-
cej od wartości stopniowanych dodatnio, przez punkt zerowy do wzrastających 
wartości ujemnych.  

Treścią obiektu natomiast nazywamy rodzaj rzeczy, zjawisk bądź stanów, 
których postawy dotyczą. Zakres obiektu określa liczebność cech obiektu w polu 
widzenia podmiotu postawy. Złożoność postawy określana jest jako stopień 
kompletności jej komponentów. Mogą występować postawy pełne, w których 
występują wszystkie trzy komponenty: poznawczy, emocjonalno-motywacyjny 
oraz behawioralny, jak również niepełne, w których brakuje jednego obiektu, 
będącego w zasięgu podmiotu postawy.  

Zwartość postawy natomiast to stopień harmonijności poszczególnych ele-
mentów. Trwałość postawy wiąże się ze stopniem jej stabilności. Formowanie postaw, 
oraz ich przeobrażanie, powstaje w wyniku procesów, w których istotną rolę odgry-
wają poszczególne właściwości osobowości człowieka, jak i warunki zewnętrzne.  

 
2. Wykluczenie społeczne a niepełnosprawność 
 

Osoby w jakikolwiek sposób odbiegające od ogólnie przyjętych norm, wy-
różniają się pozytywnie lub negatywnie. W otoczeniu człowieka spotykamy 
osoby reprezentujące różne kategorie społeczne, jak bezdomni, bezrobotni, 
mniejszości narodowe, religijne, seksualne, osoby z niepełnosprawnością, byli 
pensjonariusze szpitali psychiatrycznych, byli skazani, bierni alkoholicy i narko-
mani. Każda z wymienionych kategorii społecznych posiada swoją tożsamość.  

Problem marginalizacji i wykluczenia społecznego jest jedną z ważniej-
szych kwestii moralnych i politycznych, trudnych do pogodzenia z poczuciem 
sprawiedliwości, a zasięg tego zjawiska jest nieobojętny dla kształtu życia pu-
blicznego. Im większej części społeczeństwa problem ten dotyka, tym niższa na 
ogół jest kultura polityczna i słabsze społeczeństwo. Przyklejenie komuś ety-
kietki zaburzonego psychicznie lub umysłowo jest zawsze sprawą osądu innych 
ludzi. Jak zauważa Zimbardo (2002, s. 662), psycholog społeczny, nawet osąd 
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profesjonalny może pozostawać pod wpływem kontekstu i być stronniczy z po-
wodu rasy, płci albo uprzedzeń. Osoby cierpiące na zaburzenia poddane są czę-
sto napiętnowaniu, które nie dotyka innych chorych. Nienormalność jest orze-
kana na podstawie stopnia zgodności działań jednostki ze zbiorem wskaźników 
obejmujących cierpienie, nieprzystosowanie, irracjonalność lub nieprzewidy-
walność oraz skrępowanie obserwatora. W przeszłości uważano zjawiska psy-
chopatologiczne za skutek działania złych duchów lub słabego charakteru.  

Na przestrzeni lat sytuacja ulegała ciągłym zmianom, często wynikającym 
ze wzrostu świadomości społecznej i nabywanej wiedzy. Współcześnie wymienia 
się istnienie zróżnicowanych podejść do badania etiologii. Biologiczne związane 
jest z anomaliami mózgu, procesów biochemicznych oraz wpływem genetycz-
nym. Podejście psychologiczne natomiast obejmuje modele: psychodynamiczny, 
behawioralny i poznawczy. Interakcjoniści łączą wszystkie punkty widzenia. 

Z psychologicznego punktu widzenia osoby z zaburzeniami psychicznymi są 
dewiantami. Jednak dewiacja (lub anomalia) rzadko jest używana w wolnym od 
wartościowania sensie statystycznym. W praktyce bycie dewiantem oznacza niż-
szość moralną i pociąga za sobą odrzucenie społeczne. Uważa się, że każde społe-
czeństwo definiuje samo siebie negatywnie przez wskazanie, co nie jest, a co jest 
właściwe, ustalając w ten sposób granice tego, co społecznie akceptowalne.  

Pojęcie stygmatu ma pochodzenie społeczne, ale jego identyfikacja potrze-
buje cechy oraz języka stosunków społecznych. Oznacza to, że stygmatyzacja nie 
jest traktowana jako znak, który pozwala na wyróżnienie, np. osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu, ale jako rezultat szeroko rozumianych interakcji społecznych, w 
których uczestniczy. Dlatego tożsamość społeczna nawiązuje do identyfikacji 
osoby z grupą, z którą jest utożsamiana społecznie i do której przynależy. Odróż-
nianie siebie jako np. osoby z niepełnosprawnością jest w tym przypadku językiem 
komunikacji społecznej. Osoba z deficytami postrzega siebie i innych poprzez 
normy i wartości, jakie oferuje jej społeczeństwo i kultura. Dlatego proces stygma-
tyzacji wywołuje niższy status społeczny. Tym samym, przez proces naznaczania, 
osoba z określoną cechą zaliczana do grupy niepełnosprawnych, uzyskuje niższy 
status społeczny. Skutki takich zmian mogą być bardzo rozległe. To szczególny pro-
ces społecznego powstawania stereotypu. W sytuacjach naznaczania (etykietowa-
nia) uogólnianie cech i zachowań odnosi się do grupy, w której identyczne cechy 
zostaną przypisane wszystkim osobom z takim samym stygmatem.  

Piętno jako stygmat może być różnie postrzegane i odbierane. Osoby z niepeł-
nosprawnością narządu ruchu, poruszające się na wózkach inwalidzkich, pozostają w 
gorszej sytuacji niż przedstawiciele mniejszości społecznych. Również te osoby, u któ-
rych niepełnosprawność ruchowa jest łatwo zauważalna, jako stygmatyzowani, sta-
rają się dążyć do ukrycia swojego naznaczenia, w sposób jak najbardziej skuteczny. W 
przypadku sprzężonego inwalidztwa, zatuszowanie naznaczenia nie jest możliwe.  
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Myślenie o niepełnosprawności w kontekście bezradności nie ma swojego 
racjonalnego uzasadnienia. Jednak postawy, stosunki i relacje z nimi mogą w 
efekcie doprowadzić do ich bezradności w różnych obszarach życia codziennego. 
Stygmat, który istnieje bez społecznego odbicia nie jest tak niszczący i rujnujący 
dla osoby naznaczonej, jak ma to miejsce w wypadku jego obecności. Ukrywanie 
stygmatu związane jest z zachowaniem zmierzającym do jego zamazania. Zacho-
wanie to może przyjmować różne formy, czasami jest to kompensacja wybranej 
drogi życiowej odwracającej uwagę, jak również może stać się zachowaniem nie-
zgodnym z normami społecznymi. Charakterystyczne i warte podkreślenia jest 
to, że stopień destrukcji stygmatu, zwłaszcza dotyczącego zdrowia, nie jest tak 
bardzo związany ze stopniem i widocznością np. dysfunkcji narządów ruchu, jak 
ze społeczną akceptacją człowieka. 
 
3. Zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo 
 

Losy osób niepełnosprawnych zmieniały się w ciągu wieków ze względu 
na rozwój idei humanizmu i wzrost równouprawnienia. Podmiotowe traktowa-
nie osób niepełnosprawnych jest wynikiem głębokich przeobrażeń, jakie miały 
miejsce w świadomości naszego społeczeństwa. Zjawisko to związane jest ze 
zmianą hierarchii wartości i metod działania w wielu dziedzinach życia, wyzby-
ciem się uprzedzeń oraz dostrzeganiem partnera w każdym człowieku.  

Mimo wielu zmian, które niewątpliwie zaszły w postrzeganiu osób niepeł-
nosprawnych, nadal zauważalny jest proces naznaczania, wykluczenia tej grupy 
społecznej. Terminy: stygmat, stygmatyzacja, wykluczenie są szeroko rozumiane 
i używane w płaszczyźnie nauk społecznych. Stygmatyzacja jest procesem spo-
łecznego etykietowania, wykluczenia (ekskluzji), który skutkuje zatarciem cech 
związanych ze źródłem marginalizacji. Pojęcia te używane są także w języku po-
tocznym, gdzie nie są wyraźnie sprecyzowane, odwołują się do wielu dziedzin 
życia społecznego. Potoczne rozumienie zjawiska związane jest ze społecznym 
brakiem akceptacji, która wynika najczęściej z niewiedzy, nieznajomości tematu.  

Mówiąc o niepełnosprawności w literaturze, często można znaleźć odnie-
sienie do dewiacji. Jak podkreśla Szacka (2003, s. 167), „dewiacja jest rozumiana 
szeroko, jako każda odbiegająca od norm inność, która wywołuje reakcje spo-
łeczne”. Dewiantem jest nie tylko ten, kto narusza normy społeczne, ale także 
ten, który swoim wyglądem oraz sposobem bycia odbiega od oczekiwań spo-
łecznych. Tak określana definicja daje możliwość bardzo szerokiego spojrzenia 
na niepełnosprawność w aspekcie dewiacji. Wskazuje na występowanie zjawiska 
naznaczania inności tylko ze względu na wyróżnianie w negatywnym sensie oraz 
odejście od norm społecznie akceptowanych. 
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Zmiany ustrojowe w Polsce zapoczątkowane w 1989 roku otworzyły ważny 
rozdział w historii naszego kraju. W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z 
różnymi opracowaniami dotyczącymi korzyści płynących z tego procesu. Dzięki 
trwającym w Polsce zmianom, sytuacja polityczna poprawiła się na korzyść jed-
nostki i jej działań. Okres ten zapoczątkował możliwość tworzenia partii politycz-
nych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  

Również w stosunku do osób niepełnosprawnych narodziły się nowe moż-
liwości zrzeszania w różne grupy. Pozwoliło to na większe możliwości pomocy ze 
strony określonych ugrupowań, jak również wzajemnego wsparcia i współpracy. 
Wprowadzone zmiany związane były także z podwyższeniem warunków życia, 
wprowadzaniem na rynek nowych technologii.  

Zaistniała sytuacja i wprowadzane systematyczne zmiany społeczne miały 
również wpływ na poziom życia osób niepełnosprawnych. Jak podaje Stochmia-
łek (2003, s. 403), „bieg życia ludzkiego związany jest z występowaniem trud-
nych sytuacji, nieoczekiwanych wydarzeń o charakterze przykrym lub nagroma-
dzonych w czasie uciążliwych sytuacji, ograniczających poziom jakości życia i czę-
sto zagrażających dalszej egzystencji”. Wśród nich znajduje się m.in. choroba, 
sieroctwo, utrata pracy, niepełnosprawność, ubóstwo społeczne. To ostatnie 
często było związane właśnie w kontekście niepełnosprawności ze względu na 
mniejsze szanse na zdobycie wykształcenia oraz miejsca na rynku pracy.  

W literaturze przedmiotu terminem „ubóstwo” można określić stan poni-
żej pewnego zmiennego w czasie progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jed-
nostki, rodziny lub grupy społecznej. W rozumieniu potocznym, ubogi to osoba, 
która nie ma jedzenia, picia, ubrania, pieniędzy, nie ma pracy oraz jest chory. 
Przyczyn ubóstwa wyszukuje się w uszczerbku zdrowia, nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rodziny i innych. Przekonania dotyczące relacji społecznych 
między ubogimi a społeczeństwem to obojętność i agresja wobec nich.  

Analizując sytuację osób niepełnosprawnych w kontekście zmian społecz-
nych w Polsce, można zauważyć tendencję do różnicowania zarówno w postrze-
ganiu omawianej grupy, ich pozycji, jak i pełnionych ról społecznych. Studiowanie 
literatury przedmiotu, jak i obserwacja własna, nasuwają wniosek, że osoby z upo-
śledzeniem oraz chore psychicznie są gorzej odbierane przez społeczeństwo niż 
osoby z normą intelektualną, ale posiadające pewne ograniczenia, deficyty. 
 
Podsumowanie 
 

Problematyka związana z marginalizacją i wykluczeniem społecznym na-
leży do ważniejszych kwestii moralnych i politycznych, trudnych do pogodzenia 
z poczuciem sprawiedliwości. Zasięg zjawiska jest niezwykle istotny dla kształtu 
życia publicznego. Im większej części społeczeństwa problem ten dotyka, tym 
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niższa na ogół jest kultura polityczna i słabsze społeczeństwo obywatelskie. Jak 
zauważa Janocha (2005, s. 376), zarówno marginalizacja, jak i wykluczenie ozna-
czają zjawiska, które są ze sobą mocno powiązane; jednostki, których sytuacja 
została ukazana jako wykluczenie społeczne, na mocy definicji są na marginesie 
rozmaitych wymiarów życia publicznego; z kolei osoby zmarginalizowane nieko-
niecznie muszą znajdować się w sytuacji wykluczenia społecznego, mogą uczest-
niczyć we wszystkich istotnych wymiarach życia, chociaż w stopniu o wiele 
mniejszym niż reszta społeczeństwa.  

Pojęcie marginalizacji jest więc szersze niż pojęcie wykluczenia. Osoby wy-
kluczone chcą uczestniczyć w głównym nurcie życia społecznego, ale nie wiedzą 
jak to zrobić albo napotykają na przeszkody, których sami nie są w stanie pokonać. 
Natomiast ludzie zmarginalizowani to tacy, którzy niekiedy uczestniczą w życiu 
społecznym, a niekiedy nie, ale ich dorywcze uczestnictwo, bez pomocy z ze-
wnątrz, nie przekształca się w trwałą obecność w głównych nurtach życia publicz-
nego. Wykluczenie jest więc drastyczniejszym przypadkiem niż marginalizacja, 
choć zjawisko marginalizacji także zalicza się do trudnych problemów społecznych, 
w których rozwiązaniu musi się uwzględnić pomoc społeczna lub państwo, lub 
jedno i drugie. W literaturze przedmiotowej wyróżnia się cztery wymiary z życia 
publicznego: ekonomiczny, cywilny, aksjologiczny, polityczny. Z marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym możemy mieć do czynienia w każdej z tych przestrzeni. 
Jak zaznacza Frieske (2005, s. 376), zazwyczaj poszczególne rodzaje wykluczenia 
kumulują się, tworząc syndrom biedy. Oznacza to, że ̇wykluczenie z udziału w prze-
strzeni ekonomicznej z dużym prawdopodobieństwem współwystępuje z wyklu-
czeniem z udziału w pozostałych przestrzeniach życia społecznego. 

Zmiany ustrojowe w Polsce niewątpliwie przyczyniły się do zmian w za-
chowaniu i postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Prowadzone przez autorkę 
artykułu obserwacje, trwające od 1996 roku, potwierdzają powyższe stwierdze-
nie. Stan wiedzy dotyczący osób niepełnosprawnych niewątpliwie uległ znaczą-
cemu wzrostowi. Również odejście od utartych stereotypów związanych z nie-
pełnosprawnością, obawami przed odmiennością, chorobą czy etykietowaniem 
tej grupy, przyczyniło się do zmniejszenia zagrożenia związanego z wykluczeniem 
społecznym osób niepełnosprawnych.  

.  
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twierdzane przez redakcję w ciągu kilku dni.  
 
2. Wstępna kwalifikacja oraz proces recenzji  
 

Zgłoszenie jest rozpatrywane przez redakcję KSSE. O wynikach powiada-
mia się autora, a artykuł po wstępnej ocenie przesyła do recenzji z zachowaniem 
anonimowości. Dane autora są zakodowane, podobnie recenzenta („double-
blind review proces”). W przypadku negatywnej recenzji, np. jednej z dwóch, 
redakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji. 
Autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest  
w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów. W przy-
padku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. Redakcja skrupulat-
nie przestrzega procedur „ghostwriting”, „guest authorship” (opracowanych na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  
 
3. Opracowanie artykułu  
 

Tekst powinien obejmować określone części zgodnie z ogólnymi wymaga-
niami artykułów naukowych.  
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4. Normy edytorskie  
 
A. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format 
doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:  

 format (rozmiar papieru) – A4,  
 marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,  
 czcionka – Times New Roman 12 pkt,  
 interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,  
 akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),  
 tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),  
 dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie 

(bez podkreślania),  
 wypunktowanie – dopuszczalne znaki „•”, „–”,  
 tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 11 pkt, wyrównany do le-

wej, (Tabela1.),  
 tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolo-

rów i cieniowania),  
 styl tabeli – prosty (siatka),  
 tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 11 pkt, wyśrodko-

wany, (Rys. 1.),  
 elementy graficzne – czarno-białe,  
 źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt, wyśrodkowane,  
 poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.  

 
B. Układ artykułu  
 
Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej 

Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej 

Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej 

Wstęp – tekst wyjustowany 

Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponume-
rowane i pogrubione 

Zakończenie – tekst wyjustowany 

Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany 

Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany 

Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – od 500 do 1000 znaków (ze spa-
cjami); tekst wyjustowany 

Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów  
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C. Zasady przygotowania przypisów 
 

Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (Ame-
rican Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany sty-
lem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w nawia-
sach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, 
rok wydania oraz ewentualnie stronę cytowanej publikacji. 

Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opi-
sane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w ję-
zyku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można 
pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie  (http://www.pwsz.konin.edu.pl/ 
userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf) lub wydawcy (http://liberilibri.pl). 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł. 
Użyto je m.in. w niżej podanych publikacjach (E. Przykłady pozycji bibliograficznych). 

Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo  
w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby 
autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje 
opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/). 

W przypadku języka niemieckiego polecamy pozycję Zusammenfassung der 
APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007), która znajduje się w sieci 
(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf). 

Można również skorzystać z książki Cieciucha (2013), napisanej w języku pol-
skim, oraz artykułów w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language 
Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publika-
cje te są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami, w których użyto stylu APA. 

 
Pracę należy dostarczyć redakcji KSSE w wersjach zapisanej na płycie CD.  

 
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, naduży-
wanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.  
 
UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej 
(mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, 
powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny  
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości). 
 
Bibliografia  
APA-Style (6th) Kurz-Manual. (2015). Pobrane z: http://www.scm.nomos.de/  

fileadmin/scm/doc/APA-6.pdf 
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Harasimczuk, J., Cieciuch J. (2012). Standardy edytorskie naukowych tekstów psycho-
logicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. 

Publication manual of the American Psychological Association (wyd. 6). (2010). 
Washington, DC: American Psychological Association. 

Zusammenfassung der APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten. (2007). 
Basel: Institut für Psychologie, Universität Basel. Pobrane z: http://www. 
gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf 

 
E. Przykłady pozycji bibliograficznych 
 
Bibliografia powinna zawierać jedynie te pozycje, na które autor powołuje się w tekście. 
 
Cambridge declaration on consciousness. (2012). Pobrane z: http://fcmconference. 

org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf 
Cenoz, J., Genesee, F., Gorter, D. (2014). Critical analysis of CLIL: Taking stock and 

looking forward. Applied Linguistics, 35, 243-262. 
Cenoz, J., Jessner, U. (2009). The study of multilingualism in educational con-

texts. W: L. Aronin, B. Hufeisen (red.), The exploration of multilingualism 
(s. 121-138). Clevedon: Multilingual Matters. 

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wcze-
snej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri. 

Corbett, G. G. (2000). Number. Cambridge: Cambridge University Press. 
DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second lan-

guage acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22(4), 499-533. 
Pobrane z: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid= 
67466&jid=SLA&volumeId=22&issueId=04&aid=67465 

Dörnyei, Z., Ushioda, E. (red.). (2009). Motivation, language identity and the L2 
self. Bristol: Multilingual Matters. 

Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman. 
Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń 

angielskich w języku polskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 
Marian, V., Shook, A. (2012, October 31). The cognitive benefits of being bilingual. 

Cerebrum. Pobrane z: http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=39638 
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