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Szanowni Czytelnicy! 
Oddajemy do Waszych r k kolejny numer czasopisma pedagogicznego. Pragniemy, 

aby by o ono forum dzielenia si  z innymi naukowcami i praktykami wynikami swoich ba-
da  w zakresie pedagogiki. Pedagogiki w bardzo szerokim znaczeniu, pocz wszy od pro-
blematyki zwi zanej z teori  wychowania, poprzez ró ne obszary tematyki ogólnopedago-
gicznej, po przedstawienie bada  z zakresu dydaktyk przedmiotowych. B dziemy oczeki-
wali na artyku y przedstawiaj ce najnowsze badania z pogranicza pedagogiki i psychologii, 
a szczególnie z zakresu neurodydaktyki. B dziemy te  zamieszczali krótkie recenzje cie-
kawych ksi ek o tematyce pedagogicznej. Wszystkich ch tnych gor co zapraszamy do 
wspó pracy. Szczególnie liczymy na artyku y, w których autorzy b d  przedstawiali wyniki 
ostatnio przeprowadzonych bada . Artyku y prosimy nadsy a  na adres redakcji. 

W numerze tym zamieszczono artyku y maj ce dwóch autorów. Jednym z nich jest 
pracownik naukowy, a drugim student. Artyku y te s  plonem dzia a  maj cych na celu 
w czenie studentów do bada  naukowych. 

Powszechnie przyj a si  zasada, e prace naukowe mog  powstawa  tylko w zaciszu 
gabinetów naukowców. W czenie studentów do prac naukowo-badawczych pozwala na 
rozszerzenie ich horyzontów my lowych, a zarazem zaszczepienie potrzeby prowadzenia 
bada , i prze amanie wyobra enia, e dobr  prac  naukow  mo e wykona  tylko wysokiej 
klasy naukowiec profesjonalista.  

M odzi ludzie maj  zupe nie inne spojrzenie na otaczaj c  ich rzeczywisto , nie posia-
daj  wyrobionych wieloletnich nawyków, a co za tym idzie s  wolni od stereotypów. Podej-
muj  cz sto zagadnienia, które uchodz  uwadze rutynowych badaczy. Dlatego zach cam 
równie  do publikowania wyników bada  naukowych prowadzonych razem ze studentami. 

Tre  zamieszczonych w tym numerze artyku ów jest zró nicowana, jednak przedsta-
wiono w nich istotne problemy i dylematy wspó czesnej pedagogiki.  

Micha  Korbelak i Justyna Burkot w swoim artykule Autorytet nauczyciela w percep-
cji uczniów i ich rodziców poruszaj  jak e aktualny i wa ny zw aszcza w dobie przemian 
pogl dów w pedagogice na proces wychowawczy. Swoje rozwa ania popieraj  wynikami 
przeprowadzonych bada .

Rozwa ania o szkolnym obowi zku dziecka – w kontek cie spo ecznej debaty i wyni-
ków bada  to artyku  autorstwa Janusza Morbitzera i Joanny Nowak, w którym autorzy od-
nosz  si  do problemu szkolnego obowi zku dziecka, który jest coraz cz ciej dyskutowa-
ny w naszym spo ecze stwie.

Ryszard Mysior i Tomasz M ynaryk zajmuj  si  problematyk  uzale nienia nielet-
nich, co przedstawiaj  w artykule Blokowisko du ego miasta miejscem inicjacyjnego kon-
taktu ze rodkami odurzaj cymi.

Kolejny artyku , autorstwa Jana Rajmunda Pa ki i Moniki Grabowskiej, zatytu owany 
Z bada  nad zjawiskiem k amstwa w ród uczniów porusza ci gle istotny problem, jakim 
jest mówienie nieprawdy przez uczniów. Rozwa ania poparte s  wynikami bada .



6

prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko 

Aktualnym problemem w dobie post puj cej komputeryzacji jest, czy preferowa
e-podr czniki, czy pozosta  przy tradycyjnych wersjach papierowych. Co o tym s dz  sami 
uczniowie, zawarte jest w opracowaniu Jana Rajmunda Pa ki i Bo eny Lazarowicz, zatytu-
owanym E-podr cznik czy podr cznik w wersji papierowej – w opinii uczniów.

Yurii Pelekh i Klaudia Sorys na podstawie przeprowadzonych bada  zajmuj  si  pro-
blematyk  zwi zan  z emitowaniem reklam telewizyjnych ogl danych przez dzieci. Pro-
blematyk  t  przedstawiaj  w opracowaniu Reklama telewizyjna i jej odbiór przez dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Anna Wawrzonkiewicz-S omska i Paulina Cabak pokazuj , jakim zagro eniem dla 
wspó czesnego cz owieka s  sekty. Przedstawiaj  problemy zwi zane z powstawaniem sekt 
oraz werbowaniem do niej cz onków.  

Redaktor naczelny 
prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Pa ko

Tarnów 2016 
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Autorytet nauczyciela  
w percepcji uczniów i ich rodziców 

Michał Korbelak, Justyna Burkot1 
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t:  Prezentowany artyku  dotyczy autorytetu nauczyciela. Przedstawiono w nim jego 
definicj  w uj ciu kilku ró nych autorów ksi ek oraz badanej grupy osób. Wyró niono kilka 
rodzajów autorytetów nauczycieli: ze wzgl du na zakres wp ywu autorytetu, ze wzgl du na ro-
dzaj kwalifikacji nauczyciela oraz ze wzgl du na charakter stanów psychicznych, których wy-
st powanie uzale nione jest od poszczególnych kryteriów. Poruszone zosta o równie  zagad-
nienie dotycz ce roli, jak  pe ni autorytet nauczyciela w procesie nauczania oraz uczenia 
uczniów. W niniejszym artykule omówiono w skrócie grup  osób badanych, miejsce bada ,
a tak e przyj te na potrzeby prowadzonych bada : problem g ówny, hipotezy oraz zmienne. 
Ukazano, jakie znaczenie – zdaniem uczniów oraz rodziców – pe ni autorytet nauczyciela, jakie 
cechy wp ywaj  pozytywnie, a jakie negatywnie na jego posiadanie oraz jakie filary warunkuj
jego wyst powanie. Przytoczono cel bada  dla uzyskania niezb dnych informacji dotycz cych 
znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym rodowisku szkolnym oraz roli, jak  odgrywa on 
w procesie nauczania, jak i uczenia si  poszczególnych uczniów. Ponadto przyj ty zosta  pro-
blem g ówny, sformu owano tak e hipotez  g ówn  oraz hipotezy szczegó owe. W podsumo-
waniu podano wnioski ko cowe, wynikaj ce z analizy przeprowadzonych bada .

S o w a  k l u c z o w e: autorytet, nauczyciel, ucze , edukacja, rozwój, wychowawca, moty-
wacja, szacunek, zaufanie 

1. Wprowadzenie 

Autorytet to z aciny ‘powaga’, ‘znaczenie’. Cz owiek z autorytetem jest powa ny, 
wiarygodny, znacz cy i godny zaufania. Autorytet nie zawiera w sobie adnego przymusu, 
a cz owiek z autorytetem poci ga innych swoj  ogromn  wewn trzn  si . Skuteczno
ka dej pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela z uczniami, jak równie  mo liwo ci

Korespondencja w sprawie artyku u: dr Micha  Korbelak, Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia  Nauk 
Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, tel. +48 14 65 65 524, 
e-mail: michal.korbelak@mwse.edu.pl. 
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wywierania na nich wp ywu i budzenia motywacji do nauki w du ej mierze uzale nione s
od tego, czy dany wychowawca cieszy si  w ród swoich uczniów autorytetem (Paszkie-
wicz, 2014). We wspó czesnej pedagogice poj cie „autorytet nauczyciela” rozumiane jest 
jako „szacunek, zaufanie i powa anie dla nauczyciela jako eksperta naukowego, doradcy, 
przewodnika w trudno ciach” (Ró ycka, 2004, s. 254). Autorytet nauczyciela definiowany 
jest równie  jako „zespó  wielu ró norodnych w a ciwo ci wychowawcy, dzi ki którym 
ucze  bez wyra nych zakazów i bez strachu przed kar  ulega wychowawczemu wp ywowi 
nauczyciela, a w szczególno ci ch tnie stara si  stosowa  do jego wymaga ” (Pomyka o, 
1993, s. 35). Nauczyciel z autorytetem to osoba ceniona i szanowana przez uczniów, sta-
nowi ca wzór do na ladowania. Posiada du y zasób wiedzy z przedmiotu, którego naucza, 
a tak e pozytywne cechy osobowo ci, które motywuj  uczniów do nauki oraz pomagaj
w obraniu dalszej drogi yciowej (Kaszubska, 2013, s. 34). Posiadany przez nauczyciela 
autorytet powinien ujawnia  si  przede wszystkim w atmosferze oraz szacunku dla 
uczniów. Na autorytet sk ada si : prawo  charakteru, wysoka kultura osobista (czyli kla-
sa), kapita  intelektualny, zaufanie innych, fachowo , a tak e odwaga cywilna. ród em 
autorytetu nauczyciela mog  wi c by  nie tylko jego umiej tno ci, wiedza oraz cechy oso-
bowo ciowe, ale tak e okre lony sposób dzia ania i post powania zgodny z takimi warto-
ciami jak: sprawiedliwo , uczciwo , prawdomówno  oraz szacunek do drugiego cz o-

wieka (Paszkiewicz, 2014, s. 112). 

2. Rodzaje autorytetu nauczyciela 

Autorytet nauczyciela nie jest wi c „zjawiskiem wyst puj cym samoistnie, lecz jest z o-
onym zjawiskiem spo ecznym, które wynika ze specyficznych stosunków interpersonalnych 

i stanowi istotny element niektórych dziedzin ycia spo ecznego” (Badura, 1981, s. 95). To od 
samych nauczycieli zale y, czy daj c przyk ad swoim post powaniem oraz podejmuj c wysi-
ek zwi zany z rozumieniem wiata, stan  si  dla uczniów autorytetem, czy jedynie zagubi

si  w chaosie informacji otaczaj cego wiata i jego z o ono ci (Le niak, 2008). Istnieje du a
rozbie no  mi dzy potrzeb  posiadania autorytetu a sposobem jego zdobywania. Potrzeba ta 
dotyczy g ównie nauczycieli, natomiast drogi prowadz ce do jej zdobycia s  zró nicowane. 
Powoduje to powstanie ró nego rodzaju autorytetów, których wyst powanie uzale nione jest 
od poszczególnych kryteriów (Jazkiewicz, 1999). 

Wyró ni  mo na nast puj ce rodzaje autorytetu nauczyciela (Szempruch, 2013): 
1. Ze wzgl du na zakres wp ywu autorytetu: 

a u t o r y t e t  r o d o w i s k o w y  – nauczyciel staje si  tutaj autorytetem dla ro-
dziców, innych podmiotów, a tak e partnerów procesu pedagogicznego 
w rodowisku, w zakresie programowania, organizowania, koordynowania oraz 
egzekwowania dzia a  wychowawczych;
a u t o r y t e t  s z k o l n y  – nauczyciel jest autorytetem przede wszystkim dla 
uczniów, z którymi prowadzi zaj cia w szkole.

2. Ze wzgl du na rodzaj kwalifikacji nauczyciela: 
a u t o r y t e t  n a u k o w y  (intelektualny) – oznacza dyspozycje instrumentalne 
z zakresu wiedzy oraz specjalno ci zawodowej nauczyciela. Wi e si  on z zaufa-
niem w prawdziwo  wypowiedzi, uzasadnie  oraz twierdze ;
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samych nauczycieli zale y, czy daj c przyk ad swoim post powaniem oraz podejmuj c wysi-
ek zwi zany z rozumieniem wiata, stan  si  dla uczniów autorytetem, czy jedynie zagubi

si  w chaosie informacji otaczaj cego wiata i jego z o ono ci (Le niak, 2008). Istnieje du a
rozbie no  mi dzy potrzeb  posiadania autorytetu a sposobem jego zdobywania. Potrzeba ta 
dotyczy g ównie nauczycieli, natomiast drogi prowadz ce do jej zdobycia s  zró nicowane. 
Powoduje to powstanie ró nego rodzaju autorytetów, których wyst powanie uzale nione jest 
od poszczególnych kryteriów (Jazkiewicz, 1999). 

Wyró ni  mo na nast puj ce rodzaje autorytetu nauczyciela (Szempruch, 2013): 
1. Ze wzgl du na zakres wp ywu autorytetu: 

a u t o r y t e t  r o d o w i s k o w y  – nauczyciel staje si  tutaj autorytetem dla ro-
dziców, innych podmiotów, a tak e partnerów procesu pedagogicznego 
w rodowisku, w zakresie programowania, organizowania, koordynowania oraz 
egzekwowania dzia a  wychowawczych;
a u t o r y t e t  s z k o l n y  – nauczyciel jest autorytetem przede wszystkim dla 
uczniów, z którymi prowadzi zaj cia w szkole.

2. Ze wzgl du na rodzaj kwalifikacji nauczyciela: 
a u t o r y t e t  n a u k o w y  (intelektualny) – oznacza dyspozycje instrumentalne 
z zakresu wiedzy oraz specjalno ci zawodowej nauczyciela. Wi e si  on z zaufa-
niem w prawdziwo  wypowiedzi, uzasadnie  oraz twierdze ;
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a u t o r y t e t  m o r a l n y  (wychowawczy) – dotyczy dyspozycji kierowanych 
w rozumieniu norm i zasad post powania wobec uczniów. Jest on rozpatrywany 
w kontek cie norm etycznych, które obowi zuj  w zawodzie nauczyciela, a tak e
w kategoriach obowi zków i powinno ci.

3.  Ze wzgl du na charakter stanów psychicznych: 
a u t o r y t e t  z e w n t r z n y – wynika z dzy w adzy i wygórowanych ambicji 
nauczyciela, d cego do podporz dkowania sobie uczniów poprzez stosowanie 
wobec nich przymusu oraz ustanowienie zakazów i nakazów, nie za  z osobistych 
jego zalet czy te  us ug. Nauczyciela takiego charakteryzuje wrogo  wobec in-
dywidualizmu ucznia oraz wymuszanie uleg o ci. Autorytet ten wykorzystywany 
jest w wychowaniu autorytatywnym;
a u t o r y t e t  w e w n t r z n y – intencj  dzia a  nauczyciela jest tutaj przede 
wszystkim dobro uczniów, a tak e pobudzanie ich energii twórczej, mobilizowanie 
do dzia ania i wysi ku oraz wytrwa o ci w realizacji przyj tych celów. Nauczyciel 
taki konstruktywnie wp ywa na post powanie swoich uczniów, mobilizuj c ich do 
samodzielnego dzia ania, poprzez stymulowanie ich wyobra ni oraz intelektu.

W rodowisku szkolnym, w którym przebywaj  uczniowie, mo na spotka  dwa pod-
stawowe typy autorytetu nauczyciela (Paszkiewicz, 2014): 

a u t o r y t e t  u j a r z m i a j c y  – oparty na bezwzgl dnym podporz dkowaniu si
wychowanków. Nauczyciel buduj cy swój autorytet w powy szej formie t umi sa-
modzielno  oraz inicjatyw  swoich uczniów, narzucaj c im z góry gotowe wzory, 
s dy i postawy. Zmusza on tym samym uczniów do zajmowania biernej postawy, 
która powoduje wywo anie w nich poczucia braku wiary we w asne mo liwo ci;
a u t o r y t e t  w y z w a l a j c y – polega na budzeniu przez nauczyciela inicja-
tywy w uczniach, a tak e kszta ceniu ich samodzielno ci. Nauczyciel sk ania tym 
samym uczniów do aktywnej postawy, budz c w nich wiar  we w asne mo liwo-
ci oraz rozwijaj c twórcze postawy, zdolne do samodzielnego doskonalenia w a-

snej osobowo ci.
W rodowisku szkolnym preferuje si  wyst powanie autorytetu nauczyciela, któremu 

uczniowie dobrowolnie si  podporz dkowuj  i wysoko sobie go ceni , nie czyni c tego jedy-
nie ze strachu, obowi zku czy te  podporz dkowuj c si  poleceniu. Autorytet wychowawcy 
nie powinien ogranicza  rozwoju intelektualnego oraz spo eczno-moralnego uczniów, lecz 
przede wszystkim winien go wspomaga , a tak e sk ania  do samodzielnego doskonalenia 
w asnej osobowo ci, rozwijania postaw twórczych i wiary we w asne si y oraz mo liwo ci. 
Nauczyciel swoj  postaw , cechami osobowo ci, a tak e sposobem dzia ania ma budzi
uznanie, podziw oraz ch  wspó pracy, a nie jedynie l k i strach. Autorytet nauczyciela powi-
nien dawa  wi c uczniowi szans  wyboru lepszej drogi rozwoju, a nie ogranicza  jego wol-
no  (Jazukiewicz, 1999, s. 71).  

3.  Rola oraz znaczenie autorytetu nauczyciela w rodowisku
szkolnym w oparciu o wyniki przeprowadzonych bada

Celem prowadzonych bada  ankietowych by o uzyskanie niezb dnych informacji do-
tycz cych znaczenia autorytetu nauczyciela w badanym rodowisku szkolnym oraz roli, ja-
k  odgrywa on w procesie nauczania, jak i uczenia si  poszczególnych uczniów. Badaniami 
zosta o obj tych 73 uczniów Zespo u Szkó  im. Jana Paw a II w Stró ówce, którzy dobro-
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4. Charakteryzuje si  wysokim  
poziomem wiedzy ogólnej 30 41% 

5.  Potrafi by  krytyczny wobec siebie 25 34% 

6. Jest zaanga owany w dzia alno  spo eczn ,
polityczn , religijn 22 30% 

7. Ci gle podnosi swoje kwalifikacje  
(studia podyplomowe, kursy itp.) 21 29% 

8.  Odznacza si  idealn  postaw  moraln  i etyczn  16 22% 

9.  Zachowuje dystans w relacjach z uczniami 16 22% 

* % nie sumuj  si  do 100, gdy  respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety. 

Nauczyciel z autorytetem jest osob  obdarzon  przez uczniów wielkim szacunkiem. 
Stanowi on wzór warty na ladowania. Zdaniem uczniów nauczyciel z autorytetem to 
przede wszystkim nauczyciel z powo ania (46%), traktuj cy uczniów po partnersku (44%). 
Cechuje go wysoka kultura osobista (41%), wysoki poziom wiedzy ogólnej (41%) oraz 
krytycyzm wobec samego siebie (34%). Jest zaanga owany w dzia alno  spo eczn , poli-
tyczn , religijn  (30%). Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, realizuj c studia pody-
plomowe, kursy (29%). Odznacza si  idealn  postaw  moraln  i etyczn  (22%). Zachowuje 
dystans w relacjach z uczniami (22%). 

Tabela 2. Cechy negatywnie wp ywaj ce na sposób postrzegania nauczyciela 

Lp. Negatywne cechy nauczyciela Liczba
odpowiedzi 

Odsetek  
badanych*

1.  Niesprawiedliwo  wobec uczniów 62 84% 

2.  Surowo  41 56% 

3.  Brak zaanga owania w prac  z uczniami 39 53% 

4. Brak umiej tno ci zainteresowania  
uczniów tematem 35 48% 

5.  Dystans w kontaktach z uczniami 16 22% 

6.  Ci g a nieobecno  14 19% 

7.  Luki w wiedzy 13 18% 

8.  Niekonsekwencja 12 16% 

* % nie sumuj  si  do 100, gdy  respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety.  
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Wed ug badanej grupy uczniów nauczyciela bez autorytetu wyró nia przede wszystkim 
niesprawiedliwo  wobec uczniów (84%), surowo  (56%), brak zaanga owania w prac
z nimi (53%), a tak e nieumiej tno  zainteresowania uczniów tematem zaj  (48%), dystans 
w kontaktach z uczniami (22%), ci g a nieobecno  (19%), luki w wiedzy (18%) oraz nie-
konsekwencja (16%). 

Nauczyciel bez autorytetu swoim przyk adem i postaw  nie motywuje uczniów do na-
uki oraz rozwijania i pog biania swoich zainteresowa . Prowadzi on cz sto swoje zaj cia
w ma o interesuj cy i atrakcyjny sposób, uczniowie ignoruj  jego polecenia i przeszkadzaj
w prowadzeniu zaj . Brak autorytetu nauczyciela wp ywa zatem w sposób negatywny na 
ogólny poziom edukacji. 

Natomiast z punktu widzenia rodziców nauczyciel z autorytetem wp ywa w znacz cy
sposób na proces kszta cenia. Zach ca on uczniów do nauki, staje si  dla nich wzorcem do 
na ladowania, mobilizuje do rozwijania i pog biania zainteresowa , poszerzania zakresu po-
siadanych umiej tno ci, jak równie  otwierania si  na to, co nowe, a dotychczas nieznane. 

Tabela 3. Istotne cechy charakteryzuj ce nauczyciela z autorytetem w opiniach rodziców 

Lp. Cechy
charakteryzuj ce nauczyciela z autorytetem 

Liczba
odpowiedzi 

Odsetek  
badanych*

1.  Jest nauczycielem z powo ania 45 83% 

2. Charakteryzuje si  wysokim poziomem wiedzy 
ogólnej 27 50% 

3.  Odznacza si  wysok  kultur  osobist  25 46% 

4.  Odznacza si  idealn  postaw  moraln  i etyczn  21 39% 

5. Ci gle podnosi swoje kwalifikacje (studia  
podyplomowe, kursy itp.) 21 39% 

6.  Traktuje uczniów po partnersku 19 31% 

7.  Potrafi by  krytyczny wobec siebie 13 24% 

8.  Zachowuje dystans w relacjach z uczniami 11 20% 

9. Jest zaanga owany w dzia alno  spo eczn ,
polityczn , religijn 10 19% 

* % nie sumuj  si  do 100, gdy  respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety. 

Nauczyciel z autorytetem to przede wszystkim nauczyciel z powo ania (83%). Cechu-
je go wysoki poziom wiedzy ogólnej (50%) oraz wysoka kultura osobista (46%). Odznacza 
si  on idealn  postaw  moraln  oraz etyczn  (39%). Podnosi w asne kwalifikacje (39%), 
a ponadto traktuje uczniów po partnersku (31%). Potrafi by  krytyczny wobec siebie 
(24%), zachowuje dystans w relacja z uczniami (20%) i jest zaanga owany w okre lony ro-
dzaj dzia alno ci (19%).  
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Jak wynika z analizy bada  przeprowadzonych w gronie rodziców, nauczyciel winien 
posiada  autorytet, gdy  wzrasta wówczas poziom edukacji. Zdaniem rodziców uczniowie 
niech tnie ucz szczaj  na zaj cia do wychowawców, którzy budz  l k, niepokój, brak em-
patii, ignoruj  uczniów. 

Na potrzeby prowadzonych bada  przyj ty zosta  problem g ówny: Jaki wp yw na 
efektywno  nauczania ma autorytet nauczyciela? Na podstawie zgromadzonych odpowie-
dzi nale a o stwierdzi , i  autorytet nauczyciela wp ywa w pozytywny sposób na proces 
edukacji uczniów. Dzi ki swojej postawie, cechom osobowo ciowym, a tak e odpowied-
niemu przygotowaniu metodycznemu mobilizuje on uczniów do nauki oraz rozwijania 
i pog biania swoich zainteresowa . Potrafi w bardzo atwy, przyjemny i zarazem zrozu-
mia y sposób przekaza  dzieciom wiedz . Uczniowie bardzo ch tnie ucz szczaj  na jego 
lekcje i – co najwa niejsze – chc  si  uczy  i poszerza  swoje zainteresowania. Z problemu 
g ównego wynikaj  problemy szczegó owe: W jaki sposób brak autorytetu os abia proces 
nauczania oraz w jaki sposób nauczyciel z autorytetem motywuje uczniów do nauki, a tym 
samym pozytywnie wp ywa na proces nauczania i zwi ksza szacunek w ród uczniów? 

W odpowiedzi na postawiony problem g ówny sformu owano tak e nast puj c  hipo-
tez  g ówn , która brzmi: Przypuszcza si , i  na korzystne efekty w procesie nauczania 
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rodziców (tabela 4). Najwa niejszym czynnikiem kszta tuj cym autorytet nauczyciela s
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Tabela 4. Filary warunkuj ce posiadanie przez nauczyciela autorytetu 

Filary warunkuj ce
posiadanie autorytetu 

Wskazania uczniów Wskazania rodziców 

N % N %

Cechy
osobowo ciowe 36 49 23 43 

Posiadana wiedza 27 37 21 39 

Przygotowanie  
metodyczne 10 14 10 18 

Razem 73 100 54 100 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników ankiety. 

4. Podsumowanie 

Autorytet nauczyciela odgrywa ogromn  rol  w procesie edukacji uczniów, jest on 
przede wszystkim rodkiem prowadz cym do realizacji zada  wychowawczych. Pobudza 
inicjatyw  uczniów, kszta ci ich samodzielno  oraz aktywizuje do samokszta cenia 
i samowychowania, zapewniaj c im jednocze nie zadowolenie i szcz cie osobiste. 

Jak wynika z analizy literatury oraz prowadzonych w ród uczniów bada , niski po-
ziom autorytetu nauczyciela mo e tak e wp ywa  w sposób ograniczaj cy na wszechstron-
ny rozwój uczniów. W ród uczniów zdecydowanym poparciem cieszy si  autorytet na-
uczyciela, który pobudza ich inicjatyw , kszta ci samodzielno  oraz wp ywa mobilizuj co 
na proces samokszta cenia i samowychowania. Relacja ucze  – nauczyciel wynikaj ca
z posiadania autorytetu wskazuje na wspó zale no  obu stron, jest to wi  oparta na sza-
cunku i wzajemnym zaufaniu. 

Podsumowuj c przeprowadzone badania i zgromadzony dzi ki nim materia , mo na
stwierdzi , e autorytet nauczyciela pe ni znacz c  rol  w procesie edukacji. Wp ywa pozy-
tywnie na nastawienie uczniów wobec osoby wychowawcy oraz sposobu uczenia si . Jego 
oddzia ywanie jest zgodne z interesem drugiej osoby i jest przez ni  dobrowolnie przyjmo-
wane. Staje si  on dla nich wzorcem wartym na ladowania, a tak e osob , na któr  zawsze 
mog  liczy .

Nale y pami ta , e w procesie edukacji uczniów wa ne jest nie tylko to, co mówi 
nauczyciel-wychowawca, lecz tak e jak to robi, kiedy i gdzie wypowiada swoje zdanie oraz 
w jakim stopniu to, co mówi, zgadza si  z tym, co czyni w rzeczywisto ci. Je li oczekujemy 
czego  od uczniów, winni my tego samego wymaga  od siebie. Nauczyciel musi wi c post -
powa  zgodnie z uznanym przez siebie systemem warto ci. Je li chce, aby uczniowie byli do-
brze przygotowani do zaj , sam musi wywi zywa  si  w sposób nale yty z podejmowanych 
zada . Je li chce, aby uczniowie go s uchali, sam musi nauczy  si  ich uwa nie s ucha . Na-
uczyciel buduje swój autorytet w oczach uczniów zachowaniem i postaw  W budowanie au-
torytetu wychowawca powinien anga owa  si  we wszystkich obszarach ycia, nie tylko za-
wodowego i spo ecznego, ale tak e osobistego.  
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Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców

Je li nauczyciel nie b dzie wykonywa  swojej pracy z zami owaniem i pasj , kocha  te-
go, co robi, podnosi  swojej wiedzy i rozwija  zainteresowa , nie przyniesie to zamierzonych 
korzy ci w procesie edukacji. Osoba taka nie wp ynie równie  pozytywnie swoim post po-
waniem, cechami osobowo ci na proces nauczania oraz uczenia si  uczniów. Nauczyciel bez 
autorytetu nie jest osob  po dan  w rodowisku szkolnym, poniewa  wp ywa on negatywnie 
na proces edukacji uczniów. Autorytet nauczyciela zawsze kojarzony b dzie z osob  godn
zaufania, na której mo na polega , stanowi c  wzór dla innych. Ka da szko a powinna wi c
w swoim gronie pedagogicznym posiada  takich przedstawicieli. Dzi ki nim nauka staje si
dla uczniów czym atwym i przyjemnym, daj cym wiele rado ci i zadowolenia, a nie wynika 
jedynie z przymusu czy te  obawy i strachu przed kar .
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The teacher as a role model as perceived by pupils and their parents  

A b s t r a c t:  This article concerns the topic of the teacher as a role model, and presents the 
definition of this term based on the opinion of several different authors, and a studied group of 
people. This article addressed several types of “teacher as a role model” figures and further dis-
cusses the distinction, qualifications, and specific criteria of each category. Further, this article 
addresses the role of the teacher as a role model as it applies to the influence a teacher has in the 
teaching and learning process. This article shortly describes the group of studied people, the 
place of study, and the followings aspects adopted for the purposes of the conducted studies: the 
main problem, hypotheses and variables. Both pupils and parents’ views on the importance of 
the “teacher as a role model” have been shown, as well as the relation of positive and negative 
influence a teacher can have on the student body. The objective of the study was to gather nec-
essary information about the importance of the teacher as a role model in the school environ-
ment, the role played by the role model in the teaching process, as well as its impact on the  
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learning process of individual pupils. In addition to discussing the main problem, the main hy-
pothesis and specific hypotheses have been formulated. Final conclusions that result from the 
analysis of the conducted studies have been described in the conclusion. 

K e y  w o r d s: role model, teacher, pupil, education, development, tutor, motivation, respect, trust 
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Rozważania o szkolnym obowiązku  
dziecka --- w kontekście społecznej  
debaty i wyników badań 

Janusz Morbitzer, Joanna Nowak  
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t:  W artykule podj to problem sytuacji dziecka rozpoczynaj cego nauk  w szkole 
podstawowej. Ukazano szerok  debat , jaka rozpocz a si  – i w zasadzie trwa nadal – nad pro-
blemem wieku dziecka, które powinno by  obj te obowi zkiem szkolnym. Przywo ano argu-
menty zarówno zwolenników, jak i przeciwników rozpoczynania edukacji szkolnej w wieku 
sze ciu lat. Opisano szczególnie istotne dla tej debaty za o enia reformy o wiaty z 30 sierpnia 
2013 roku wraz z jej nowelizacjami. Przedstawiono wyniki bada  ankietowych, jakie zosta y
przeprowadzone w lutym 2016 roku w jednej z niepublicznych szkó  podstawowych w Tarno-
wie w ród nauczycieli i rodziców oraz p yn ce z nich wnioski i postulaty. Zwrócono równie
uwag  na spo eczny wymiar decyzji o rozpocz ciu przez dziecko obowi zku szkolnego i na ko-
nieczno  kszta towania dobrej wspó pracy mi dzy rodzicami a szko .

S o w a  k l u c z o w e: reforma, obowi zek szkolny, rozwój dziecka, badania ankietowe, edu-
kacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna  

1. Wprowadzenie 

Wspó cze nie yjemy w epoce nieustannych zmian, które polski socjolog Zygmunt 
Bauman okre li  mianem p ynnej nowoczesno ci (Bauman, 2012). Zmiany te dotycz  nie-
mal wszystkich obszarów naszego ycia, w tym tak wra liwych, jak edukacja, w szczegól-
no ci edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.  

Gor cym tematem jest obecnie wiek, w jakim dziecko powinno podj  obowi zek 
szkolny. Temat ten jest bardzo popularny zarówno w ród rodziców, nauczycieli, jak i innych 
osób zwi zanych z edukacj  b d  tylko ni  zainteresowanych. Ka dy chce mie  pewno , e

Korespondencja w sprawie artyku u: prof. MWSE, dr hab. Janusz Morbitzer, Ma opolska Wy sza Szko a Ekono-
miczna, Wydzia  Nauk Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, 
tel. +48 14 65 65 524, e-mail: janusz.morbitzer@mwse.edu.pl. 
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jego pociecha b dzie si  w szkole czu  bezpiecznie i komfortowo, e b dzie to w a ciwe
miejsce dalszego rozwoju dziecka. Niestety, nie wszyscy rodzice maj  takie poczucie. U wie-
lu z nich pojawiaj  si  liczne obawy, czy pierwszoklasista jest na tyle samodzielny, aby pora-
dzi  sobie w szkole nie tylko ze stresem, ale i z nowymi obowi zkami, czy jest na tyle dojrza-
y, aby nawi zywa  poprawne relacje z innymi dzie mi i umie  z nimi wspó pracowa .

Dyskusje na temat wieku rozpocz cia przez dziecko obowi zku szkolnego bardzo 
cz sto przybieraj  charakter emocjonalny, maj  silne zabarwienie polityczne, a argumenty 
merytoryczne s  marginalizowane.  

Angielski edukator Ken Robinson1, ceniony specjalista w zakresie kreatywno ci i poten-
cja u ludzkiego, podkre la, e zasadniczym pytaniem nie jest to, w jakim wieku dzieci zaczy-
naj  szko , ale w jaki sposób je na pocz tku uczymy. Zapytany, jak  decyzj  podj by
w sprawie ewentualnego pos ania sze ciolatka do szko y, odpowiedzia : „Je li w Polsce dzieci 
maj  rok wcze niej by  przygotowywane do standaryzowanych egzaminów i wkuwa  wie-
dz , siedz c w awkach, to oczywi cie zag osowa bym przeciw. Ale je li mia by to by  rok 
takiej edukacji, za któr  si  opowiadam, a wi c pozwalaj cy dzieciom na swobodn  zabaw ,
prac  nad projektami, sp dzanie czasu razem, cieszenie si  z przebywania w szkole i nawi -
zywania znajomo ci, to jestem zdecydowanie za. Moje dzieci posz y do obka bardzo wcze-
nie, ale wietnie si  tam bawi y. Je li dzieci w Polsce maj  pój  do szko y wcze niej kosz-

tem czasu na kreatywn  zabaw  czy na uspo ecznianie si , czego w tym wieku potrzebuj , to 
widzia bym w tym du y problem” (Wywiad…, 2015). Z wypowiedzi tej wynika, e najwa -
niejsze jest to, jakie szko y oferujemy dzieciom, a nie to, kiedy je do nich po lemy. Ten klu-
czowy merytorycznie argument zosta  niestety zagubiony w emocjonalnym zgie ku, jaki to-
warzyszy  starciom zwolenników i przeciwników wcze niejszej szkolnej edukacji.  

Wielu wspó czesnych rodziców wykazuje te  nadmiern  opieku czo . S  oni okre lani 
mianem helicopter parents (Bayless, 2016; B k, 2016), gdy  jak helikoptery kr  nad swo-
imi dzie mi, nieustannie monitoruj c ich poczynania, ograniczaj c samodzielno  i w rezulta-
cie wychowuj c je na emocjonalne i spo eczne kaleki. Tacy rodzice d  do maksymalnie 
mo liwego odroczenia w czasie podj cia przez swoje dzieci nauki w szkole.  

Znamienna by a te  reakcja wielu rodziców, a tak e innych osób mniej osobi cie zain-
teresowanych tematyk , na twitterow  wypowied  z sierpnia 2015 roku prof. Jerzego Vetu-
laniego – jednego z najbardziej znanych i cenionych w wiecie polskich naukowców: psy-
chofarmakologa, neurobiologa, biochemika, profesora nauk przyrodniczych, cz onka Pol-
skiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiej tno ci, jednego z najcz ciej cytowanych 
naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Stwierdzi  on, e „Sze ciolatki niezdolne 
do rozpocz cia nauki s  albo niedorozwini te, albo chore, albo leniwe, albo g upio chowa-
ne. Wspó czujmy rodzicom” (Tomczuk, 2015).  

Ta by  mo e kontrowersyjna wypowied  spotka a si  z niewybredn  krytyk  wi k-
szo ci internautów, ca kowicie emocjonaln  i najcz ciej pozbawion  racjonalnej argumen-
tacji. Ale by y te  i takie wpisy: „Od dziesi ciu lat mam do czynienia z rodzinami korea -
skimi w Polsce. Te dzieci zaczynaj  edukacj  w wieku 4 lat. Z pi ciolatkiem, sze ciolat-
kiem mo na swobodnie rozmawia  po angielsku. Po roku pobytu du o mówi  po polsku. 
Nie wspomn  o pos ugiwaniu si  wszelkimi sprz tami elektronicznymi. Wczoraj pi ciolet-
nia dziewczynka Seo Yeon [so jan] pokaza a mi w moim nowym telefonie ró ne cuda. Jed-
na rzecz, która te  rzuci a mi si  w oczy: Korea czycy nie s  agresywni w stosunku do 

1 Ken Robinson urodzi  si  w roku 1950 w Liverpoolu. W roku 2001 opu ci  Wielk  Brytani  i zamieszka  w Los 
Angeles (USA). 
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mianem helicopter parents (Bayless, 2016; B k, 2016), gdy  jak helikoptery kr  nad swo-
imi dzie mi, nieustannie monitoruj c ich poczynania, ograniczaj c samodzielno  i w rezulta-
cie wychowuj c je na emocjonalne i spo eczne kaleki. Tacy rodzice d  do maksymalnie 
mo liwego odroczenia w czasie podj cia przez swoje dzieci nauki w szkole.  

Znamienna by a te  reakcja wielu rodziców, a tak e innych osób mniej osobi cie zain-
teresowanych tematyk , na twitterow  wypowied  z sierpnia 2015 roku prof. Jerzego Vetu-
laniego – jednego z najbardziej znanych i cenionych w wiecie polskich naukowców: psy-
chofarmakologa, neurobiologa, biochemika, profesora nauk przyrodniczych, cz onka Pol-
skiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiej tno ci, jednego z najcz ciej cytowanych 
naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Stwierdzi  on, e „Sze ciolatki niezdolne 
do rozpocz cia nauki s  albo niedorozwini te, albo chore, albo leniwe, albo g upio chowa-
ne. Wspó czujmy rodzicom” (Tomczuk, 2015).  

Ta by  mo e kontrowersyjna wypowied  spotka a si  z niewybredn  krytyk  wi k-
szo ci internautów, ca kowicie emocjonaln  i najcz ciej pozbawion  racjonalnej argumen-
tacji. Ale by y te  i takie wpisy: „Od dziesi ciu lat mam do czynienia z rodzinami korea -
skimi w Polsce. Te dzieci zaczynaj  edukacj  w wieku 4 lat. Z pi ciolatkiem, sze ciolat-
kiem mo na swobodnie rozmawia  po angielsku. Po roku pobytu du o mówi  po polsku. 
Nie wspomn  o pos ugiwaniu si  wszelkimi sprz tami elektronicznymi. Wczoraj pi ciolet-
nia dziewczynka Seo Yeon [so jan] pokaza a mi w moim nowym telefonie ró ne cuda. Jed-
na rzecz, która te  rzuci a mi si  w oczy: Korea czycy nie s  agresywni w stosunku do 

1 Ken Robinson urodzi  si  w roku 1950 w Liverpoolu. W roku 2001 opu ci  Wielk  Brytani  i zamieszka  w Los 
Angeles (USA). 
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dzieci. Zero krzyku, szarpania, bicia. Jak dziecko si  buntuje, to matka zostawia wszystko 
(gotowanie, sprz tanie, prasowanie, gadanie przez telefon), siada na pod odze i t umaczy 
dziecku, co le robi. Dziecko ryczy, krzyczy, a ta ze stoickim spokojem mówi, np. ju  ja-
d a  dzisiaj lody, jutro dostaniesz nowe, albo ogl da a  ju  godzin  TV i wi cej dzisiaj ju
nie b dziesz, umówili my si , e grasz tylko 20 minut na tablecie. Rodzice s  konsekwent-
ni i nie ma mowy, aby dziecko wymusi o co  wi cej ni  by o w umowie. My l , e polskie 
dzieci te  mog  si  uczy  w wieku sze ciu lat, tylko czy rodzice chc  mie  wi cej obo-
wi zków?” (Vetulani, 2015).  

2. Reforma o wiatowa z roku 2013 i jej nowelizacje

Reforma o wiaty z 2013 roku, dotycz ca sytuacji edukacyjnej dzieci sze cioletnich,
przez wielu uwa ana by a za jedn  z najwa niejszych zmian w polskim szkolnictwie.  

Zgodnie z ustaw  z 30 sierpnia 2013 roku we wrze niu 2014 roku w szko ach podsta-
wowych pojawi y si  dzieci sze cioletnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. 
Ich rówie nicy urodzeni w drugiej po owie roku do szko y przybyli w roku 2015. Zmiana 
dotychczasowej sytuacji dzieci sze cioletnich mia a swoich zwolenników i przeciwników 
zarówno w ród rodziców, jak i nauczycieli czy psychologów. Osoby, które uwa a y, e re-
forma o wiaty z 2013 roku wprowadza a korzystne zmiany, ch tnie podkre la y, e pos a-
nie dziecka do szko y wcze niej przyczyni si  do szybszego zdiagnozowania trudno ci
w nauce i ich wyeliminowania. Zwolennicy zauwa ali równie , e dziecko wcze niej sko -
czy swoj  edukacj , a tym samym b dzie aktywne zawodowo o rok d u ej, co mia o si
wi za  z korzy ciami gospodarczymi i ekonomicznymi. Pojawia y si  równie  g osy sprze-
ciwu, podkre laj ce, e obecnie szko y nie s  dostosowane do potrzeb dzieci sze cioletnich,
mali uczniowie nie wykazuj  si  dostatecznie rozwini t  umiej tno ci  koncentracji uwagi, 
a ich rozwój emocjonalny cz sto uniemo liwia prawid ow  adaptacj  do nowych warun-
ków. Przeciwnicy reformy zdecydowali si  na wiele protestów, które jednak okaza y si
bezskuteczne, a ustawa zosta a wdro ona w ycie. Niezale nie od opinii wszyscy zgodnie 
twierdzili, e pojawienie si  w szkole dzieci sze cioletnich wymaga od nauczycieli zmiany 
sposobu codziennej pracy.  

Temat dotycz cy dzieci sze cioletnich sta  si  w Polsce kwesti  polityczn . Obni enie 
wieku rozpocz cia nauki w klasie pierwszej by o sporym wyzwaniem dla kilku kolejnych 
ministrów edukacji.  

Jednym ze spo ecznych sprzeciwów pos ania dziecka sze cioletniego do szko y by a ak-
cja „Ratujmy Maluchy”. Osoby bior ce w niej udzia  by y przekonane, e na chwil  obecn
polskie szkolnictwo nie jest gotowe na tego typu zmiany. Podkre la y one, e proces kszta -
cenia w klasach ni szych nie zawsze przypomina nauczanie zintegrowane. Codzienna praca 
nauczyciela z uczniami opiera si  – ich zdaniem – tylko i wy cznie na tradycyjnych zaj -
ciach, w czasie których dziecko, siedz c w szkolnych awkach, wype nia karty pracy (Ba a-
chowicz, 2014).  

Pojawienie si  dzieci sze cioletnich w szkole wi za o si  z wieloma planami, które, 
bior c pod uwag  codzienn  szkoln  rzeczywisto , musia y by  dostosowane do panuj -
cych realiów. Postanowiono, by nauczyciel – wychowawca klasy, podobnie jak nauczyciel 
w edukacji przedszkolnej, mia  do pomocy drug  osob  w nauczaniu i wychowaniu dzieci 
sze cioletnich. Pomys  ten nie zosta  jednak wdro ony, podobnie jak propozycja, by mali 
uczniowie w szko ach podstawowych mieli osobn wietlic  b d  sal  z przydzielon  dla 
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nich nauczycielk , która mia aby po zako czonych lekcjach sprawowa  opiek  i organizo-
wa  zaj cia dostosowane do ich mo liwo ci. Propozycja ta rzadko by a realizowana. Tylko 
nieliczne szko y mog y pozwoli  sobie na to, by przeznaczy  osobne pomieszczenie dla 
dzieci sze cioletnich, dlatego po zako czonych zaj ciach uczniowie klas pierwszych prze-
bywali w ogólnodost pnej wietlicy szkolnej. Uda o si  natomiast zrealizowa  za o enie,
zgodnie z którym sale lekcyjne podzielone s  na dwie cz ci. Pierwsz  z nich jest cz
edukacyjna, mieszcz ca stoliki uczniowskie, tablic  i biurko nauczyciela. Drug  cz  sali 
stanowi miejsce przeznaczone do zabawy. To tak zwana cz  rekreacyjna, w której znaj-
duje si  dywan, zabawki.  

Wskazane jest, by sze cioletni uczniowie zaj cia lekcyjne sp dzali nie tylko w aw-
kach, ale i na kolorowym dywanie, na którym mog  na przyk ad s ucha  opowiadania czy-
tanego przez nauczyciela. Lekcje w pierwszych klasach mia y si  odbywa  w systemie bez 
dzwonków, umo liwiaj c nauczycielom dostosowanie ich przebiegu do aktualnego samo-
poczucia wychowanków. Podstawa programowa zach ca do tego, by w klasach znajdowa y
si  liczne pomoce dydaktyczne i przedmioty, które b d  wykorzystywane podczas zaj
lekcyjnych. Mowa wi c o wszelkich pomocach u atwiaj cych opanowanie umiej tno ci
dodawania i odejmowania, jak liczmany, patyczki, gry dydaktyczne itp., zalecane s  tak e
k ciki tematyczne czy klasowe biblioteczki. Nale y w tym miejscu podkre li , e niejedno-
krotnie olbrzymi wk ad w wyposa enie klasy w te sprz ty i pomoce maj  równie  rodzice 
sze ciolatków. Obecnie uczniowie klas pierwszych maj  mo liwo  pozostawienia w klasie 
swoich przyborów b d  ksi ek (Smole , Pi ko , 2013, s. 13). W cz ci rekreacyjnej klasy, 
oprócz typowych zabawek, mog  si  równie  znale  przybory dydaktyczne wykonane 
z naturalnych materia ów. Nauczyciele korzystaj cy z tej alternatywy maj wiadomo , e
zalet  takich rodków jest nie tylko ich przyst pno  i niska cena. Ogromnym pozytywem 
jest tak e fakt, e dziecko poznaje dzi ki nim swoje najbli sze rodowisko, rozpoznaje ro-
liny, ich zapach, struktur , budow  i sposób wykorzystania. Podczas ka dego z etapów 

pracy z naturalnym materia em – zbieranie, suszenie, przygotowanie zabawek – zaanga o-
wane s  wszystkie zmys y. Dziecko mo e dotyka , w cha , porównywa , s ucha  wyda-
wanych odg osów. Produkty sypkie mo na wykorzysta  do zaj  matematycznych, gdy 
mowa jest o obj to ci czy wielko ci. Mo na je tak e zastosowa  do wicze  na koncentra-
cj  lub koordynacj  ruchow . Dla niektórych dzieci w tym wieku nie lada wyzwaniem b -
dzie przesypanie kaszy z naczynia do w skiego s oiczka, tak by nie rozsypa adnego zia-
renka. Mali uczniowie maj  tak e problemy z tworzeniem szeregów. Z materia ów dost p-
nych wokó  nas i kolorowych obrazków mo na stworzy  ciekawe gry planszowe (Fischer-
Tietze, 2004, s. 176–177).  

Sprawuj ca urz d ministra edukacji narodowej do 2015 roku Joanna Kluzik-
Rostkowska proponowa a równie , by nauczyciele pracuj cy w klasach czwartych byli 
szkoleni, a tym samym odpowiednio przygotowani do pracy z dzie mi, które w szkole po-
jawi y si  w wieku sze ciu lat, tak by mog y one agodnie przej  z edukacji wczesnoszkol-
nej do edukacji, w której dominuje nauczanie przedmiotowe. W 2014 roku minister zapo-
wiedzia a, e dokona pewnych zmian w zakresie funkcjonowania klasy, która liczy  mia a
co najwy ej 25 uczniów. W tym czasie proponowano, by rodzice mieli wi kszy wp yw na 
los dziecka. Zwi kszy y si  uprawnienia rodziców, którzy mogli odroczy  edukacj  szkoln
swojego dziecka w przypadku, gdy uzyskano tak  opini  w poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Ustalono, e rodzice mog  mie  prawo do pos ania pierwszoklasisty po-
nownie do przedszkola, by tam odpowiednio przygotowa  si  do nowej roli. W sytuacji, 
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gdy ucze  mia by problemy w szkole, rodzic móg  z o y  wniosek o edukacj  domow  dla 
swojego dziecka (Polak, 2013). 

Uprawnienia rodziców mia y si  zwi kszy , jednak nikt nie zaproponowa  radykal-
nych zmian w systemie o wiaty, o których pisze mi dzy innymi wspomniany Ken Robin-
son, zwolennik tezy, e najlepiej dostosowa  program nauczania do mo liwo ci i umiej t-
no ci uczniów. W szko ach typowe jest, e dzieci w tym samym wieku chodz  do jednej 
klasy, ucz  si  tych samych przedmiotów, zgodnie z jednakow  dla wszystkich podstaw
programow , co w ród nauczycieli bywa nazywane „zasad  uniwersalnego rozmiaru”. Na-
uczyciel, pracuj c z liczn  klas , nie jest w stanie dostrzec ró nic pomi dzy dzie mi, a co 
za tym idzie, nie mo e dostosowa  poziomu zada  do mo liwo ci ka dego dziecka. 
K. Robinson zwraca uwag  na fakt, e wychowawca klasy pierwszej b dzie mia  do czy-
nienia z ró nymi dzie mi. Cz  z nich b dzie ju  p ynnie czyta  i pi knie pisa , inne b d
jedynie zna y alfabet i litery, pozostali natomiast nie b d  posiada  takich umiej tno ci
i dla nich podzia  wyrazu na sylaby b dzie nie lada wyzwaniem. Wszystkie te dzieci po 
pewnym czasie b d  p ynnie czyta y, jednak w chwili obecnej dostrzec mo na pomi dzy 
nimi znacz ce ró nice (Robinson, Aronica, 2015, s. 124–125).  

Wszelkie planowane zmiany dotycz ce dzieci sze cioletnich doczeka y si  wielu ko-
mentarzy i ocen. Zespó  Problemowy do spraw Polityki O wiatowej Komitetu Nauk Peda-
gogicznych PAN przygotowa  dokument, w którym oceni , e jedynym s usznym za o e-
niem jest ograniczenie liczebno ci klas do 25 uczniów. Natomiast obni enie wieku rozpo-
cz cia przez dzieci nauki w szkole podstawowej nale y okre li  jako zjawisko negatywne, 
bowiem jest to dzia anie niezgodne z zasadami spo ecze stwa demokratycznego. Podkre-
lono braki w przygotowaniu planów reguluj cych ca odzienn  opiek  nad dzie mi 

w wieku sze ciu lat. Zwrócono uwag  na przestarza y system nauczania. Zdaniem osób 
przygotowuj cych ten dokument sam pomys  obni enia wieku szkolnego jest s uszny, nale-
y jednak gruntownie zreformowa  polsk  szko  (Ba achowicz, 2014).  

Dla rodziców, którzy nie byli przekonani, czy ich dziecko poradzi sobie w szkolnej rze-
czywisto ci, pewnym rozwi zaniem jest nowelizacja opisanej wy ej reformy. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej znios o obowi zek rozpocz cia przez dziecko sze cioletnie nauki 
w szkole podstawowej. Pos owie z Prawa i Sprawiedliwo ci oraz partii Kukiz’15 g osowali za 
tym, by dziecko sta o si  uczniem w wieku siedmiu lat, przeciwni temu byli pos owie z Plat-
formy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Nowelizacja przewiduje, e dziecko sze cioletnie b -
dzie mog o pój  do szko y i sta  si  uczniem pierwszej klasy, gdy odb dzie roczne przygo-
towanie przedszkolne. W innym wypadku potrzebna b dzie pozytywna opinia z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej. Zmiany zak adaj  równie , e dzieci, które rozpocz y nauk
w szkole w wieku sze ciu lat, b d  mog y powtórzy  klas  pierwsz  w kolejnym roku. Rodzi-
ce, którzy zdecyduj  si  na takie rozwi zanie, b d  zobowi zani do z o enia odpowiedniego 
wniosku. Tym samym dziecko nie b dzie podlega o klasyfikacji rocznej i nie otrzyma promo-
cji do klasy drugiej. Rodzice zadecyduj , czy b dzie ono kontynuowa o nauk  w pierwszej 
klasie, czy powróci do przedszkola. Prawo do decyzji o powtórzeniu roku przez dziecko b d
mieli równie  rodzice dzieci urodzonych w pierwszej po owie 2008 roku, bowiem te dzieci 
jako pierwsze rozpocz y obowi zkow  nauk  w klasie pierwszej.  

Nowelizacja dotycz ca sytuacji dziecka sze cioletniego w Polsce wprowadzi a kolejne 
istotne zmiany. Dotycz  one zarówno dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli pracuj cych 
w szko ach i przedszkolach. Obawy rodziców dotycz ce tego, czy ich dziecko jest ju  goto-
we, by z przedszkolaka sta  si  uczniem, s  w pe ni uzasadnione. Pojawi y si  liczne pytania, 
czy szko a jest odpowiednio przygotowana do rozpocz cia pracy z dzie mi, czy umiej tno ci
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i rozwój tych dzieci pozwol  im prawid owo realizowa  obowi zek szkolny oraz czy b d
one umia y sprosta  wymaganiom i oczekiwaniom systemu. Te liczne problemy spowodowa-
y, e bardzo popularne sta y si  dyskusje i debaty nad tym, czy wspó czesna polska szko a

oraz polskie dzieci s  gotowe na to, by dobrze i solidnie ze sob  wspó pracowa .
Temat rozpocz cia przez dziecko nauki w szkole anga uje zainteresowane osoby emo-

cjonalnie i generuje wiele ró nych opinii. Niektórzy uwa aj , e to niemo liwe, by dziecko 
przyzwyczajone do zabawy i beztroskiego sp dzania czasu by o w stanie wytrzyma  w klasie 
szkolnej na typowej, tradycyjnej lekcji. Cz  osób popiera pogl d, e obowi zek szkolny nie 
powinien dotyczy  dzieci sze cioletnich ze wzgl du na brak wyposa enia wi kszo ci szkó
w odpowiedni sprz t i miejsce do zabaw. Dla tych osób dziecko sze cioletnie poch oni te jest 
zabaw , która niekoniecznie wi e si  z rozwijaniem umiej tno ci szkolnych, takich jak li-
czenie i pisanie. Osoby te uwa aj , e szko a, pomimo obietnic i zapewnie , nie realizuje 
w pe ni wszystkich postulatów. Wymaga od dzieci, by te podczas 45-minutowej lekcji skon-
centrowa y si  na podawanych przez nauczyciela informacjach, a zabawa, która mia a by
nieod cznym elementem szkolnej edukacji, to jedynie drobny sk adnik, stosowany przez na-
uczyciela zbyt rzadko. Wed ug tych osób nadal w szkolnej rzeczywisto ci dominuj  metody 
s owne, takie jak opis czy pogadanka, a wszelkie nowo ci dotycz  tylko szkó  w wi kszych 
miastach. Osoby te w instytucji przedszkola dostrzegaj  bezpieczny azyl dla swojego dziecka, 
w którym b dzie ono przygotowywa o si  do rozpocz cia nauki w szkole podstawowej.  

Profesor Danuta Waloszek prowadzi a wraz ze swymi studentami badania, wykazuj c,
e w ród obaw rodziców wymieni  nale y tak e nieporadno  dziecka, które zdaniem rodzi-

ców nie radzi sobie z wi kszo ci  czynno ci, jakie powinno wykonywa  samodzielnie. Ko-
lejny argument to czekaj ce na dzieci zagro enia zwi zane z narkotykami, przemoc  fizyczn
i seksualn  ze strony starszych kolegów, która jest niebezpieczna dla zdrowia i ycia naj-
m odszych uczniów. Ta grupa doros ych nie bierze pod uwag  zdania dzieci, które pozytyw-
nie wypowiadaj  si  na temat szko y i akcentuj , e s  ju  gotowe, by rozpocz  tam nauk ,
bowiem uwa aj , e ma e dzieci nie znaj  szkolnych realiów (Waloszek, 2015, s. 392–393).  

Inni natomiast s  zwolennikami tego, by dziecko sta o si  uczniem i w szkole podsta-
wowej zdobywa o wymagane umiej tno ci. G osz  oni, e dobrze przygotowana szko a to 
doskona e miejsce do rozwijania dzieci cej kreatywno ci, w którym ich pociechy bez wi k-
szego wysi ku mog  zdoby  bardzo cenne umiej tno ci oraz doskonali  te, które ju  posia-
daj . Osoby te popieraj  pogl d, e ma y ucze  to dla szko y pewne wyzwanie, jednak od-
powiednie przygotowanie infrastrukturalne, jak i przygotowanie merytoryczne nauczycieli 
pozwol  dzieciom sprawnie funkcjonowa  w spo eczno ci szkolnej i uzyskiwa  satysfak-
cjonuj ce wyniki w nauce.  

Truizmem jest stwierdzenie, e szko a to miejsce, w którym dziecko sp dza bardzo du o
czasu, nawi zuje nowe znajomo ci, zdobywa wiedz , rozwija zainteresowania i pasje. Szko a
to nie tylko budynek, ale przede wszystkim pracuj cy tam ludzie. Wspó cze nie wymaga si ,
by nauczyciel pracuj cy z dzie mi w edukacji wczesnoszkolnej by  wykszta conym specjali-
st , stale rozwijaj cym swoje kompetencje. Wed ug niektórych to w a nie dzi ki takim oso-
bom dziecko bez wi kszych problemów mo e sta  si  uczniem, jednocze nie nie trac c dzie-
ci cej fantazji, ekspresji, naturalnej ciekawo ci i ch ci odkrywania nowych zak tków wiata.

Bior c pod uwag , e szko a spe nia wiele istotnych funkcji, nale y doda , e przedszko-
le to równie  miejsce, w którym dzieci nabywaj  licznych cennych umiej tno ci i wiadomo ci 
o tym, co ich otacza. Ucz  si  te  prawid owego funkcjonowania w grupie rówie niczej.  

By  mo e dlatego tak trudno jest rodzicom rozstrzygn , w którym miejscu ich pocie-
cha b dzie si  czu a bardziej komfortowo. Aby podj  jak najlepsz  decyzj , nale y zastano-
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wi  si , czy rozwój emocjonalny, psychiczny i spo eczny danego dziecka zapewni mu w a-
ciwe realizowanie funkcji ucznia, czy mo e jeszcze przedszkolaka. Nale y jednocze nie pa-

mi ta , e ka de dziecko jest inne i dlatego tak nie atwo jest jednoznacznie okre li , gdzie 
powinno ono ucz szcza  – do przedszkola czy do szko y podstawowej.  

3. Badania i najwa niejsze wnioski

Przedstawione dotychczas rozwa ania sk aniaj  do sformu owania istotnego spo ecznie 
pytania – problemu badawczego: Jaka jest opinia doros ych na temat rozpocz cia przez 
dziecko nauki w szkole podstawowej? Przedmiotem bada  warto uczyni  problem podejmo-
wania obowi zku szkolnego przez dziecko, pozna  pogl dy, a przede wszystkim ewentualne 
obawy, jakie towarzysz  zarówno rodzicom, jak i nauczycielom w zwi zku z tym obowi z-
kiem. Dla tak sformu owanego problemu badawczego nie sposób jest postawi  odpowiedniej 
hipotezy, zatem odpowiedzi na niego nale y poszukiwa  na drodze bada  empirycznych.  

Stosowne badania zosta y zrealizowane w lutym 2016 roku w nale cej do Zespo u
Szkó  Niepublicznych w Tarnowie Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Polskiej Mary-
narki Handlowej (Nowak, 2016). Szko a ta powsta a w 2012 roku, po likwidacji Publicznej 
Szko y Podstawowej nr 19 w Tarnowie. Siedzib  placówki jest budynek przy ulicy ks. Sko-
rupki 9. Atutem szko y jest dobre umiejscowienie. Po o ona jest ona w zacisznym i spo-
kojnym miejscu na obrze ach miasta. Szko a jest otwarta i skoncentrowana na potrzebach 
dzieci, o czym wiadcz  zgromadzone na korytarzach i w salach kolorowe pami tkowe dy-
plomy uczestnictwa w ró norodnych konkursach. Uczniowie klas pierwszych maj  w szko-
le oddzielne pi tro (parter). Sale s  przestronne, dostosowane do w a ciwo ci rozwojowych 
dzieci, wyposa one w odpowiednie pomoce dydaktyczne i szereg zabawek, które zach caj
ma ych uczniów do podejmowania ró norodnej aktywno ci oraz sprzyjaj  rozwijaniu zain-
teresowa . Na parterze mie ci si  tak e szkolna wietlica, która otwarta jest w godzinach 
6.30–16.30. Wszystkie pomieszczenia znajduj ce si  na parterze zosta y odnowione. ciany
sal zosta y pomalowane na przyjazne dla dzieci kolory, które zach caj  do przebywania 
w tym miejscu. Wewn trz szko y, na parterze, znajduje si  du y, przestronny hol, szatnia 
dla dzieci, azienka dla ch opców i dziewczynek. Na pi trze znajduje si  5 sal lekcyjnych, 
pokój nauczycielski, biblioteka, szkolny sklepik. Na drugim pi trze mieszcz  si  sale lek-
cyjne starszych klas, pocz wszy od klasy czwartej szko y podstawowej, a ko cz c na trze-
ciej klasie gimnazjum. Szkolny ogród wyposa ony jest w nowoczesny sprz t do zabaw 
oraz przyrz dy rekreacyjne umo liwiaj ce wszechstronny rozwój dziecka.  

Badaniami ankietowymi obj tych zosta o 20 nauczycieli pracuj cych z uczniami klas 
pierwszych. Przebadano równie  40 rodziców. W grupie respondentów by o 36 kobiet 
i 4 m czyzn.

Na podstawie zgromadzonego materia u badawczego i jego analizy sformu owano 
poni sze wnioski.  

Edukacja przedszkolna ma pozytywny wp yw na sytuacj  dziecka rozpoczynaj -
cego nauk  w szkole podstawowej. Dzieci, które rozpocz y nauk  w szkole pod-
stawowej, ucz szcza y do przedszkola i tam przy pomocy nauczycieli edukacji 
przedszkolnej i rodziców przygotowywa y si  do nowego zadania – roli ucznia.  
Rozwój pierwszoklasistów oceniany jest jako prawid owy.  
Dostrzegalne s  ró nice mi dzy uczniem sze cioletnim a jego siedmioletnim kole-
g . Analizuj c wypowiedzi nauczycieli, wyodr bniono 4 ogólne grupy ró nic:  
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1) dziecko sze cioletnie potrzebuje wi cej czasu na wykonanie zada , którym towa-
rzyszy skupienie uwagi i koncentracja, podczas zaj  nieustannie pyta, kiedy za-
ko czy si  lekcja, kiedy wykonywa  b dzie inne zadanie, jest niekiedy marudne 
i znudzone przebiegiem zaj ;

2) dziecko siedmioletnie d y do uzyskania jak najlepszej oceny, jest nastawione na 
sukces, za poprawne wykonanie zadania oczekuje oceny;  

3) sze cioletni ucze  ch tnie podejmuje ró norodne dzia ania, jest otwarty na nowe 
zadania, wykonuj c dzia anie, anga uje si  ca ym sob ;

4) dziecko siedmioletnie jest bardziej roszczeniowe, potrafi przeciwstawi  si  star-
szemu koledze, kole ance.  
Opinia nauczycieli edukacji przedszkolnej, w asne spostrze enia rodziców oraz 
zdanie fachowców okaza y si  najwa niejszymi sugestiami dotycz cymi pos ania 
dziecka do klasy pierwszej. Mniej istotne by o zdanie dziecka, najbli szej rodziny 
lub rodziców, których dzieci ucz szczaj  ju  do szko y.
Wi kszo ci rodziców, którzy zdecydowali si  pos a  swoje dziecko do klasy pierw-
szej, nie towarzyszy y adne obawy. Je li ju  si  pojawi y, zwi zane by y z niesamo-
dzielno ci  dziecka, zbyt licznymi klasami. Znacz ce okaza y si  tu tak e nowe obo-
wi zki, nie tylko te, które dotyczy y dziecka i odrabiania przez nie zada  domowych, 
ale i nowe zadania rodziców, które wi za y si  z niemo no ci  pogodzenia pracy za-
wodowej z udzia em w zebraniach, konsultacjach, wa nych wydarzeniach szkolnych.  
Nauczyciele rozpoczynaj cy prac  z pierwszoklasistami obawiali si  przede 
wszystkim du ej emocjonalno ci dzieci, która jest trudna do opanowania, oraz 
nieufno ci ze strony rodziców. Obawy dotyczy y tak e innego stylu pracy, 
uwzgl dniaj cego pojawienie si  w klasie pierwszej sze ciolatków.
Zaj cia adaptacyjne pozytywnie wp ywaj  na przystosowanie dziecka do nowej sy-
tuacji. S  one cz sto wykorzystywane w szko ach podstawowych. Ich zalety do-
strzegaj  zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Wed ug pierwszych cenne jest, e po-
kazuj , w jaki sposób pracuje szko a oraz z jakimi nauczycielami dziecko rozpocznie 
wspó prac  w pierwszej klasie. Nauczyciele doceniaj , e zaj cia adaptacyjne umo -
liwiaj  dziecku oswojenie si  z now  sytuacj .
Wspó czesna szko a spe nia wiele wa nych funkcji. Oprócz przekazywania wiedzy 
i rozwijania zainteresowa  uczniów ma pozytywnie wp ywa  na ich rozwój, przygo-
towa  do funkcjonowania w szybko zmieniaj cym si wiecie. Aby tak wa ne funkcje 
zosta y prawid owo wype nione, szko a musi dba  o nieustanny rozwój swojej kadry.  
Rodzice uczniów klas pierwszych, jak i wi kszo  nauczycieli, dostrzegaj  wy-

cznie pozytywne zmiany w zachowaniu swych dzieci. Nieliczni nauczyciele pra-
cuj cy w klasach pierwszych zauwa aj  zarówno zmiany pozytywne, jak i nega-
tywne. Najcz ciej opisywanymi pozytywnymi zmianami u pierwszoklasistów s :
wi ksza samodzielno  w wykonywaniu zada  oraz podejmowaniu decyzji, wzrost 
pewno ci siebie, a tak e lepsza organizacja pracy. Pozytywne zmiany dotycz
równie  kontaktów z rówie nikami. Pierwszoklasi ci atwo zawieraj  znajomo ci. 
W ród negatywnych zmian nauczyciele wymieniali zazwyczaj: wiadome niesto-
sowanie si  do polece  nauczyciela, notoryczne przeszkadzanie na lekcji, które 
wcze niej u tych dzieci nie wyst powa o.  
Szko y podstawowe s  odpowiednio przygotowane do potrzeb pierwszoklasistów. 
Dzieci maj  zapewnione odpowiednie miejsce do zabawy, jak i nauki. Liczebno
klas sprzyja indywidualnemu nauczaniu podczas zaj .
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klas sprzyja indywidualnemu nauczaniu podczas zaj .
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Dzieciom ucz szczaj cym do klasy pierwszej zapewniono opiek wietlicow  przed 
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chowania i nauczania. Najwi ksz  popularno ci  w ród metod wychowawczych cie-
sz  si : metoda perswazji, zadaniowa i nagradzania. Wychowawcy cz sto wykorzy-
stuj  tak e metod  modelowania i metod  karania. Bior c pod uwag , e nauczanie 
w klasach pierwszych ma swoj  specyfik , nauczyciele wykorzystuj  metody s ow-
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W placówce, w której pracuj  badani nauczyciele, wykorzystuje si  przede wszyst-
kim ksi ki oraz przedmioty codziennego u ytku. Szczególnie cenne we wczesnym 
nauczaniu jest odwo ywanie si  do prze y  i do wiadcze  dziecka, dlatego korzystna 
sytuacja wyst puje w momencie, gdy oprócz omawiania danych tre ci na podstawie 
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Ogólnodost pne, bezp atne podr czniki zosta y pozytywnie ocenione przez rodzi-
ców i wi kszo  nauczycieli. Ich g ówn  zalet  jest strona graficzna. Zwrócono 
równie  uwag  na to, e dziecko, wykonuj c zawarte w nich zadania, musi liczy  na 
pomoc osoby doros ej, bowiem tre  zada  nie jest dla niego zrozumia a i jasna.  
Pierwszoklasi ci na wykonanie zada  domowych po wi caj  zazwyczaj od 30 do 60 
minut dziennie. Rodzice i nauczyciele uwa aj , e jest to wystarczaj ca ilo  czasu. 
Zadania domowe s  wykorzystywane po to, by utrwali  wiedz  zdobyt  na zaj ciach 
lekcyjnych, uczy  obowi zkowo ci oraz rozwija  zainteresowania dzieci.  
W klasach pierwszych szko y podstawowej dominuje ocenianie tradycyjne – ocena od 
1 do 6. Najlepsz  motywacj  dziecka do nauki s  pochwa y nauczyciela i rodziców.  
Uczniowie klas pierwszych mog  bra  udzia  w ró norodnych zaj ciach pozalek-
cyjnych dostosowanych do ich wieku, zainteresowa , mo liwo ci i predyspozycji.  
Szko a zapewnia rodzicom i ich dzieciom dost p do specjalistów wspieraj cych 
prawid owy rozwój ucznia.  
Uczniowie klas pierwszych maj  bardzo dobre relacje z ucz cymi ich nauczycie-
lami. Kontakty mi dzy nauczycielami a rodzicami mo na okre li  jako dobre.  
Rodzice uczniów klas pierwszych uwa aj , e nauczyciel ich dziecka powinien 
by  przede wszystkim osob  odpowiedzialn . Nauczyciele doceniaj  w swoim 
zawodzie osoby, które wykazuj  si  kreatywno ci  i pomys owo ci , oraz te, które 
chc  nieustannie doskonali  w asne umiej tno ci.
Nauczyciel pracuj cy w klasie pierwszej pe ni przede wszystkim rol  przewodnika. 
Jest dla dzieci tak e mistrzem, który w asnym przyk adem pokazuje, jak nale y si
zachowywa .
Wi kszo  dzieci ucz szczaj cych do klasy pierwszej dobrze czuje si  w szkole 
podstawowej. 

W odniesieniu do powy szych uogólnie  sformu owano nast puj ce postulaty:  
Rodzice i ich dzieci powinni korzysta  z mo liwo ci udzia u w zaj ciach adapta-
cyjnych organizowanych w szkole.  
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Warto, by nauczyciele pami tali o dostosowaniu sposobu prowadzenia zaj  do 
wieku uczniów.  
Zaleca si , by proces nauczania w klasach pierwszych wi za  si  z poszukiwaniem 
przez nauczycieli innowacyjnych sposobów pracy, tak aby nauczanie by o procesem 
nieustannej dzieci cej przygody. Stosowanie ró norodnych metod stwarza okazj  do 
zdobycia nowej wiedzy zarówno dzieciom wybitnie zdolnym, jak i tym, które maj
problemy z przyswojeniem wiadomo ci i potrzebuj  wsparcia doros ej osoby.  
Wychowawcy klas pierwszych powinni rozbudza  w dzieciach zaciekawienie 
miejscem zamieszkania, tradycjami i kultur  miasta oraz pa stwa.  
Trudno jednoznacznie wskaza , jak  ilo  czasu ucze  klasy pierwszej powinien 
przeznaczy  na odrobienie pracy domowej. Warto pami ta , e ilo  zadania nie 
mo e przekracza  realnych mo liwo ci dziecka. Zadanie powinno by  utrwale-
niem wiedzy, któr  dziecko zdoby o podczas zaj  lekcyjnych. Nie musi by  to 
typowe zadanie w zeszycie wicze  lub podr czniku, mo e by  to projekt, makie-
ta, praca przestrzenna. Wa ne, by jego wykonanie by o mo liwe dla ucznia klasy 
pierwszej.
Zaleca si , by wietlica szkolna posiada a miejsce do komfortowego rozwi zywa-
nia zada  domowych.  
Nauczyciele pracuj cy w klasach pierwszych powinni cz ciej wykorzystywa  ró -
norodne sposoby oceniania. Warto zainwestowa  w kolorowe piecz tki z motywuj -
cym napisem i informacj  zwrotn  dla rodziców. Równie wa na dla dziecka jest po-
chwa a s owna nauczyciela na forum klasy, która motywuje i wzmacnia poczucie 
warto ci.
Szko a powinna zadba  o to, by nauczyciele mieli do dyspozycji nowoczesny sprz t
multimedialny, który pozwoli im urozmaici  zaj cia i wprowadzi  najm odszych 
uczniów w cyfrowy wiat.

4. Podsumowanie 

Tematyka dotycz ca sytuacji dziecka rozpoczynaj cego nauk  w szkole podstawowej 
jest wa na zarówno dla nauczycieli pracuj cych z najm odszymi uczniami w szkole podsta-
wowej, jak i dla rodziców tych dzieci. Poznaj c dok adnie ró norodne aspekty funkcjonowa-
nia dziecka w szkole, osoby doros e mog  podj  dzia ania, by wspiera  najm odszych w pe -
nieniu nowych obowi zków, zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowa .

Decyzja o pos aniu dziecka do szko y b d  odroczeniu obowi zku szkolnego ma tak e
swój g boki wymiar spo eczny. Ma ona bezpo redni wp yw na przej cie dziecka do dalszych 
etapów edukacyjnych, a w dalszej perspektywie ma wp yw bardziej po redni na moment jego 
wkroczenia na rynek pracy. Ale najistotniejsze wydaje si  kszta towanie ju  od samego po-
cz tku pozytywnych relacji rodziców ze szko . Ich zaanga owanie, dobra wspó praca na linii 
szko a – rodzice s  kluczowe dla budowania odpowiedniego klimatu przez ca y czas ucz sz-
czania dziecka do szko y. Konieczna jest tu szeroko rozumiana edukacja doros ych, gdy
ogólna wiedza pedagogiczna i ogólna kultura s  istotnymi warunkami poprawnej, partnerskiej 
wspó pracy rodziców ze szko . Wspó praca oparta na wiedzy, wzajemnym zaufaniu i do-
strzeganiu wspólnego celu, jakim jest dobro dziecka, w du ej mierze gwarantuje ujednolice-
nie oddzia ywa  dydaktyczno-wychowawczych szko y i rodziny, a tak e wspó dzia anie 
w zakresie rozpoznawania mo liwo ci rozwojowych dziecka.
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Considerations about the school duty of a child  
in the context of a public discussion and the results of the study  

A b s t r a c t:  The article revolves around the issue of most advantageous age at which a child 
should enter primary school. This debate concerns the age at which a child should be subject 
to compulsory education. Arguments of both supporters and opponents of starting the education 
at the age of 6 have been presented in the article. Moreover, guidelines of the educational re-
form from the 30th of August, 2013 with amendments have been described. The article presents 
the results, conclusions and statements of questionnaires conducted among parents and teachers 
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in February 2016 in a private primary school in Tarnów. Moreover, attention has been drawn 
to the social aspect of the decision about starting compulsory education and the necessity 
of shaping good cooperation between parents and schools. 

K e y  w o r d s:  reform, school duty, child development, questionnaire, preschool education, 
early education  
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Blokowisko dużego miasta  
miejscem inicjacyjnego kontaktu 
ze środkami odurzającymi 

Ryszard Mysior, Tomasz Młynaryk1 
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A b s t r a k t:  W pierwszej cz ci artyku u przywo ywane s  podstawowe poj cia i przedsta-
wione w uj ciu socjokulturowym determinanty wp ywaj ce na uzale nienie od alkoholu i in-
nych substancji odurzaj cych. W tej cz ci zasygnalizowano równie  wp yw alkoholu i innych 
substancji odurzaj cych na organizm m odego cz owieka. W nast pnej cz ci artyku u przed-
stawiono przyj t  metodyk  prowadzonych bada  oraz charakterystyk rodowiska rodzinnego 
grupy badanej. W ostatniej, trzeciej cz ci prezentowane s  wyniki bada  przeprowadzonych 
w ród m odzie y z miejskich blokowisk, wsparte badaniami prowadzonymi na szkolnych gru-
pach uczniów.  

Celem bada  by o poznanie skali spo ywania przez m odych ludzi alkoholu i innych rodków
odurzaj cych oraz przyczyn i okoliczno ci, w jakich dochodzi do odurzania si . Integraln  cz -
ci  tego rozdzia u s  wyprowadzone z bada  wnioski. 

S o w a  k l u c z o w e:  uzale nienie, model socjokulturowy, inicjacja alkoholowa 

1. Wprowadzenie 

W Polsce od kilkunastu lat mo na zaobserwowa  post puj ce zjawisko spo ywania 
alkoholu i rodków psychoaktywnych. Niepokoj ce jest, e po rodki skutkuj ce uzale nie-
niem si gaj  coraz m odsi, nierzadko uczniowie starszych klas szkó  podstawowych. W ród 
przyczyn tego zjawiska eksperci wskazuj  zmiany spo eczne i obyczajowe, którym towa-
rzysz  poczucie niepewno ci i zagro enia wyra aj ce si  frustracj  i stresem.

Korespondencja w sprawie artyku u: dr Ryszard Mysior, Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna, Wydzia  Nauk 
Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, tel. +48 14 65 65 524,  
e-mail: ryszard.mysior@mwse.edu.pl. 
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Zasadniczym celem podj tych bada  by o poznanie, w jakim stopniu spo ywanie 
przez m odych ludzi alkoholu i innych rodków odurzaj cych jest zjawiskiem masowym 
oraz jakie s  okoliczno ci, w których  dochodzi do inicjacji. Sformu owane cele pomocni-
cze, jak: stosunek nieletnich do rodków odurzaj cych, cz stotliwo  i przyczyny ich spo-
ywania czy wiadomo  konsekwencji pierwszego si gni cia po rodki odurzaj ce, po-

winny zapewni ad metodologiczny w planowanych badaniach.  
Badania przeprowadzono w latach 2013–2015 w ród uczniów szkó  gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych oraz w ród m odzie y spotykaj cej si  w ró nych miejscach na tere-
nie blokowisk miejskich Tarnowa. W przypadku szkolnych grup uczniowskich badania 
prowadzono w wybranych szko ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zastosowaniem 
metody sonda u diagnostycznego, techniki ankietowania, na wyselekcjonowanej metod
losowego doboru systematycznego grupie 200 uczniów. W przypadku grup niezorganizo-
wanych (licz cych cznie 50 osób) korzystano z techniki wywiadu i obserwacji ukrytych. 
Badanie prowadzono równocze nie na kilku miejskich osiedlach (blokowiskach) przez 
okres jednego roku. W ród uczniów grup szkolnych i m odzie y z grup niesformalizowa-
nych badania prowadzili studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedago-
gika z Ma opolskiej Wy szej Szko y Ekonomicznej w Tarnowie. 

Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie, w jaki sposób w ród nieletnich 
mieszka ców blokowisk na terenie du ego miasta dochodzi do inicjacyjnego kontaktu ze 
rodkami odurzaj cymi, które po krótkim okresie spo ywania mog  silnie uzale nia .

2. Zarys uzale nie  w wietle literatury 

2.1. Poj cie uzale nienia 

Termin „uzale nienie”, bliskoznaczny z terminami „na óg” i „zale no ”, mimo po-
wszechnego u ywania i szerokiego zainteresowania badaczy nie jest jednoznacznie defi-
niowany. Okre lenie to stosowane jest przede wszystkim, ale nie wy cznie, do opisu za-
chowa  zwi zanych z u ywaniem (spo ywaniem) substancji psychoaktywnych (Stutton, 
2001, s. 699).  

W powszechnym rozumieniu uzale nieniem okre la si  nawracaj ce zaburzenia, które 
mog  obejmowa  procesy psychiczne, wegetatywne i somatyczne. Cech  podstawow  uza-
le nienia jest kompulsywne poszukiwanie dost pu do czynnika uzale niaj cego oraz utrata 
kontroli nad zachowaniami pop dowymi, czyli stanem aktywuj cym zachowanie jednostki, 
ukierunkowanym na zaspokojenie potrzeby. Stan uzale nienia kojarzony powszechnie ze 
spo ywaniem rodków odurzaj cych mo e równie  przyjmowa  form  zwyk ej codziennej 
aktywno ci w postaci np. jedzenia, pracy, zakupów, powtarzaj cych si  czynno ci bez ich 
racjonalnego wyja nienia.  

Philip Robson uzale nienie definiuje jako form  uwi zienia w okre lonym schemacie my-
lenia, który polega na pragnieniu dokonania czego , co – je eli zostaje zaspokojone – eliminuje 

napi cie i negatywne odczucia. Pomimo osi gni cia chwilowego stanu równowagi potrzeba po-
jawia si  ponownie z siln  determinacj  jej zaspokojenia (Robson, 1977, s. 163). Oznacza to, e
powstaj ce uzale nienie dzia a wed ug mechanizmu spirali: coraz cz ciej pojawia si  potrzeba 
i wymaga ona coraz intensywniejszego zaspokojenia. Anna Dodziuk pisze, e cz owiek uzale -
niony wci  na nowo u ywa sztucznego sposobu uzyskania doznania – niezale nie od tego, czy 
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Zasadniczym celem podj tych bada  by o poznanie, w jakim stopniu spo ywanie 
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spo ywaniem rodków odurzaj cych mo e równie  przyjmowa  form  zwyk ej codziennej 
aktywno ci w postaci np. jedzenia, pracy, zakupów, powtarzaj cych si  czynno ci bez ich 
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chodzi o senno , czy te  wzmo on ywotno  – które powinno by  wynikiem harmonijnej 
równowagi panuj cej w ca ym jego yciu (Dodziuk, 2007, s. 61–62). 

Problematyka uzale nie , mimo i  obejmuje ca y wachlarz powoduj cych je przy-
czyn, najpowszechniej rozumiana jest jako uzale nienie od substancji odurzaj cych, do któ-
rych zalicza si  przede wszystkim alkohol, narkotyki oraz nikotyn . Podstawowym wska -
nikiem wiadcz cym o uzale nieniu jest pojawienie si  trwa ej oraz nawracaj cej reakcji 
w postaci poszukiwania oraz przyjmowania kolejnych, zwi kszaj cych si  porcji substan-
cji. Jest to skutek zmian neuroadaptacyjnych zachodz cych pod wp ywem d ugotrwa ego 
przyjmowania rodka psychoaktywnego (Rabe-Jab o ska, 2004, s. 339–340).  

2.2. Skala zjawiska uzale nie  w ród dzieci i m odzie y

Dok adne okre lenie skali zjawiska uzale nie  w ród dzieci i m odzie y jest niezmiernie 
trudne. Alkohol pije si  wsz dzie: w du ych miastach, w ma ych miejscowo ciach, a tak e na 
wsi. Istnieje spo eczne przyzwolenie na spo ywanie alkoholu i równocze nie spo eczny ostra-
cyzm w stosunku do osób uzale nionych. Pawe  Skoczylas i Micha  R. ebrowski zauwa aj ,
e zmianie ulega wiek inicjacji alkoholowej i po alkohol si gaj  osoby coraz m odsze. Ich 

zdaniem g ównym determinantem takiego stanu rzeczy jest brak podstawowej kontroli ze 
strony rodziców, a tak e zanik wi zi wewn trzrodzinnych oraz dysfunkcjonalno  rodzin. 
„Dzieci, które nie znajduj  w rodzinach zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak: po-
czucie bezpiecze stwa, afiliacji, wi zi z bliskimi – cz sto si gaj  po alkohol. Panuj ca w ro-
dzinie patologia pog bia dodatkowo problem. Dzieci i m odzie  z rodzin dysfunkcyjnych, 
nara one s  cz sto na bod ce, przekraczaj ce mo liwo ci ich mechanizmów przystosowaw-
czych, w wyniku czego mo e utrwali  si  u nich poczucie beznadziejno ci, bezradno ci, niska 
samoocena, etc.” (Skoczylas, ebrowski, 2009, s. 271–272).  

Na podstawie bada  ankietowanych przeprowadzonych w 2011 roku w ramach Euro-
pejskiego Programu Bada  Szkolnych na temat Alkoholu i Innych Narkotyków – ESPAD 
w ród uczniów w wieku pomi dzy 15. a 16. rokiem ycia oraz mi dzy 17. a 18. rokiem 
stwierdzono, e najbardziej rozpowszechnion  substancj  odurzaj c  jest alkohol (EMCDDA, 
2012). Uzyskane wyniki dowiod y mi dzy innymi, e alkohol spo ywa ponad 95% 
uczniów starszych oraz ponad 87% m odszych. Badania wykaza y ponadto, e najwi ksz
popularno ci  w ród m odzie y cieszy si  piwo, ale wzrastaj  równie  wska niki spo ywa-
nia napojów wysokoprocentowych. Z przeprowadzonych bada  wynika równie , e spad-
kowi uleg a cz sto  spo ywania alkoholu, a tak e ilo  alkoholu wypijanego jednorazowo. 
Niemniej, jak wskazuj  wyniki bada , a  70% m odzie y starszej oraz 50% ich m odszych 
kolegów przyzna o si  do tego, e w ci gu ostatniego roku zdarzy o si  im upi . Na pod-
stawie uzyskanych danych zauwa ono, e alkohol jest rodkiem coraz trudnej dost pnym, 
cho  wska niki jego dost pno ci s  nadal wysokie. Równocze nie badania ujawni y nega-
tywne tendencje w spo ywaniu innych substancji odurzaj cych. W ród m odych ludzi co-
raz wi kszy odsetek ch tnie eksperymentuje z takimi substancjami, jak: marihuana lub ha-
szysz, amfetamina, LSD lub inne halucynogeny, kokaina, heroina, ekstazy, grzyby halucy-
nogenne itp. Tendencj  wzrostow  w tym wypadku zanotowano zarówno w ród uczniów 
m odszych, jak i starszych (EMCDDA, 2012).  
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Janusz Sieros awski pisa , e o ile w 2007 roku nast pi  silny spadek odsetka ekspe-
rymentuj cych z przetworami konopi zarówno w m odszej grupie, jak i w ród uczniów 
szkó  ponadgimnazjalnych, o tyle w 2011 roku w obu grupach nast pi  wzrost – i to do nie-
notowanego dotychczas poziomu (Sieros awski, 2011, s. 41). 

Licznie prezentowane dane na temat skali wyst puj cych uzale nie  wskazuj , e
polska m odzie  wydaje si  nara ona na uzale nienie od nikotyny. Porównanie wyników 
bada  z 2011 roku z danymi z lat 2003 i 2007 wykaza o lekki wzrost odsetka uczniów, któ-
rzy maj  do wiadczenia z paleniem tytoniu (Sieros awski, 2011, s. 13–14). 

2.3. Wp yw uzale nie  na rozwój dzieci i m odzie y

Spo ywanie substancji odurzaj cych, a tak e podejmowanie innych zachowa  prowa-
dz cych do rozwoju uzale nienia, wywiera negatywny wp yw na rozwój dzieci 
i m odzie y. Jak podkre laj  Dorota o nierczuk-Kieliszek i wspó autorzy, w przypadku 
m odego, rozwijaj cego si  organizmu nadu ywanie alkoholu w krótkim czasie powoduje 
nieodwracalne zmiany w postaci ró nego rodzaju uszkodze  organicznych. Zaburzona zo-
staje równie  sfera psychiczna, gdzie dochodzi g ównie do dysfunkcji pami ci i os abienia 
krytycyzmu. Powstaj  konflikty w sferze interakcji spo ecznych ( o nierczuk-Kieliszek 
i in., 2013, s. 162). Analogiczne spostrze enia wysuwaj  Joanna Sadowska-Mazuryk 
i wspó autorzy, którzy zauwa aj , e spo ywanie alkoholu we wczesnym etapie rozwojo-
wym niesie za sob  powa ne, negatywne konsekwencje zarówno w aspekcie rozwoju fi-
zycznego, jak i spo ecznego. W ród efektów picia alkoholu przez dzieci i m odzie  autorzy 
wyró niaj  mi dzy innymi: problemy zdrowotne, konflikty z prawem, wypadki i urazy, po-
dejmowanie zachowa  ryzykownych w postaci wczesnej inicjacji seksualnej, a tak e pro-
blemy w nauce, czego konsekwencj  mo e by  przerwanie edukacji prowadz ce do trudno-
ci w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, a tym samym brak mo liwo ci utrzymania si ,

co z kolei mo e przyczynia  si  do wykolejenia (Sadowska-Mazuryk, Tomczuk-Ismer, Ja-
kubczyk, Wojnar, 2013, s. 177). 

Podobnie jak alkohol negatywny wp yw na rozwój i funkcjonowanie cz owieka ma 
równie  za ywanie narkotyków, które s rodkami psychoaktywnymi, co oznacza, e inge-
ruj  w psychik  jednostki i zmieniaj  j . Zdaniem Philipa Robsona za ywanie narkotyków 
oraz uzale nienie od nich oddzia uje negatywnie na wiele aspektów codziennego funkcjo-
nowania cz owieka. Autor podkre la mi dzy innymi, e wp yw tych rodków na energi ,
koncentracj , nastrój i samopoczucie fizyczne niejednokrotnie przyczynia si  do napi
i destrukcji rodziny, a tak e do konfrontacji i rozczarowa  w szkole czy w miejscu pracy 
(Robson, 1997, s. 32). Analizuj c wp yw poszczególnych rodków narkotycznych, Bohdan 
T. Woronowicz zauwa y , e w ka dym przypadku przyczyniaj  si  one do wyniszczenia 
organizmu i spadku odporno ci. Osoby uzale nione od tych substancji maj  tendencj  do 
popadania w paranoje, waha  nastroju; obserwuje si  u nich utrat  masy cia a. Najbardziej 
zagra aj ce jest jednak przekonanie w ród m odzie y, i  si ganie po rodki odurzaj ce
w sposób rekreacyjny, to znaczy dla poprawy samopoczucia, jest bezpieczne.
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2.4. Sposoby zapobiegania uzale nieniom 

Na wst pie analizy zagadnienia dotycz cego sposobów zapobiegania uzale nieniom 
w ród dzieci i m odzie y nale y podkre li , e – w przewa aj cej liczbie przypadków – 
przyczyn spo ywania alkoholu, za ywania narkotyków czy innych substancji odurzaj cych 
przez t  grup  spo eczn  nale y upatrywa  w zaburzonych relacjach wewn trzrodzinnych. 
Nie otrzymuj c zrozumienia w domu rodzinnym, m odzie  poszukuje go poza nim, wybie-
raj c cz sto niew a ciwe grupy rówie nicze. Badacze w tej kwestii s  zgodni, e dzia ania
profilaktyczne powinny rozpocz  si  od edukacji rodziców dotycz cej ich obowi zków 
oraz zada  wychowawczych. Joanna Szyma ska podkre la, e pierwszym i podstawowym 
ogniwem profilaktyki powinni by  rodzice. Gdy dziecko powiela ich zachowania, stosuj
kary albo, próbuj c ustrzec przed podobnymi zachowaniami, daj  przekaz: RÓB TO, CO 
CI MÓWI , A NIE TO, CO JA ROBI ! Jednak dzieci post puj  z regu y odwrotnie ni
ycz  sobie ich opiekunowie. Obserwuj  i kopiuj  zachowania osób znacz cych (Szyma -

ska, 2012, s. 50). Autorka zauwa a jednocze nie, e cz stym problemem, w przypadku pro-
filaktyki uzale nie  realizowanej przez szko  czy te  inne instytucje, jest „torpedowanie” 
tych dzia a  przez rodziców. Dokonuj  tego przede wszystkim opiekunowie, którzy sami 
przejawiaj  zachowania problemowe w postaci palenia papierosów czy spo ywania alkoho-
lu. Z tego wzgl du konieczne jest zaznajamianie rodziców z podstawami programów profi-
laktycznych, realizowanych w ród dzieci i m odzie y, z ich celami, przekazywanymi war-
to ciami oraz zamierzonymi efektami. Ze wzgl du na to, e rodzice stanowi  wzór do na-
ladowania przez dzieci, to w a nie oni powinni stanowi  integraln  cz  profilaktyki. 

Wzrost ich kompetencji przyczynia si  bowiem do budowania w a ciwych relacji i nawi -
zywania wi zi. Edukacja rodziców powinna obejmowa  tak  tematyk , jak: potrzeby roz-
wojowe dzieci na okre lonym etapie rozwoju, wiczenie umiej tno ci komunikacyjnych, 
wprowadzanie i utrzymywanie zdrowej dyscypliny, stanowczo  i konsekwencja w utrzy-
mywaniu regu , konieczno  anga owania si  w ycie dziecka i jego aktywno , prowadze-
nie z dzie mi rozmów dotycz cych potencjalnych zagro e  itp. 

3. Charakterystyka badanej grupy 

W badaniu grup sformalizowanych (szkolnych) uczestniczy o 200 uczniów, w tym 
trzy czwarte (75%) badanych by o uczniami gimnazjów w przedziale wiekowym od 13. do 
16. roku ycia. Pozostali ucz szczali do szkó  ponadgimnazjalnych. W grupach szkolnych 
przewa a y dziewcz ta (53%), natomiast w grupie nieformalnej ch opcy (62%). W niefor-
malnej grupie najwi kszy odsetek stanowili m odzi ludzie w przedziale wiekowym pomi -
dzy 13. a 18. rokiem ycia (88%), w tym co trzeci pomi dzy 13. a 15. rokiem ycia. M odsi 
stanowili najmniej liczn  grup  (12%).  

Wykszta cenie rodziców m odzie y uczestnicz cej w badaniu by o znacznie zró ni-
cowane. W grupie uczniów szko y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dwie trzecie matek 
(66%) mia o wykszta cenie rednie i wy sze, z przewag  wykszta cenia wy szego. Od-
wrotnie w ród ojców: najliczniejsza grupa mia a wykszta cenie rednie zawodowe, mniej-
sza wy sze. Zdecydowanie gorzej byli wykszta ceni rodzice m odzie y grupy nieformalnej, 
w której co trzecia matka mia a wykszta cenie wy sze (34%) i co czwarta wykszta cenie 
rednie (26%). W ród ojców co pi ty mia  wykszta cenie wy sze (22%) i co trzeci rednie 
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zawodowe (32%). Szczegó owa analiza wykszta cenia rodziców potwierdzi a równo  po-
ziomu wykszta cenia rodziców w znacznej grupie rodzin (36%).  

Analiza zawodów rodziców i sytuacji ekonomicznej rodzin wykaza a znaczne zró ni-
cowanie. Szczególnie wyra nie zarysowa a si  niekorzystna sytuacja ekonomiczna rodzin 
grupy nieformalnej m odzie y. W przypadku rodzin grupy szkolnej uczniów, zw aszcza 
z wykszta ceniem wy szym, zadzia a a ju  zasada spójno ci statusowej.  

Porównanie obydwu grup wed ug kryterium pozycji zawodowej i ekonomicznej ro-
dziców wykaza o, e dwie trzecie (66%) m odzie y z grupy nieformalnej pochodzi z rodzin 
o ni szym statusie. Upowa nia to do wnioskowania, e w jednej trzeciej rodzin powinna 
wyst powa  do  wysoka kultura ycia rodzinnego, poniewa  wy sze wykszta cenie, 
szczególnie matek, oddzia uje edukacyjnie i kulturotwórczo na zachowania w rodzinie, 
a poprawne relacje w tych rodzinach powinny by  standardem.  

M odzi ludzie uczestnicz cy w badaniu pochodzili z rodzin o zró nicowanej sytuacji 
rodzinnej. Dwie trzecie uczniów i m odzie y (68%) pochodzi o z rodzin pe nych, ale o ró -
nej liczbie rodze stwa. Analiza porównawcza pomi dzy rodzinami grupy szkolnej i grupy 
nieformalnej wykaza a, e wi kszy odsetek m odych ludzi z grupy nieformalnej pochodzi 
z rodzin zrekonstruowanych lub rozbitych. Komentarze m odzie y, cz ciej ni  uczniów, 
wskazywa y na dysfunkcjonalno  rodzin.  

Szczegó owa analiza udzielonych odpowiedzi uczniów grupy szkolnej uprawnia do 
wnioskowania, e uczniowie tej grupy mieszkaj cy w blokowiskach maj  inklinacje do 
spotka  w ramach nieformalnych grup osiedlowych. Ujmuj c problem jako ciowo, wed ug
przyj tych kryteriów b d  to uczniowie z rodzin niepe nych i zrekonstruowanych oraz 
o ni szej pozycji zawodowej i ekonomicznej.  

4.  Postawy prezentowane przez m odzie  wobec alkoholu
oraz innych substancji uzale niaj cych

4.1. Jakie m odzie  ma nastawienie do substancji odurzaj cych? 

W ka dym sklepie kolorowe butelki o ró nej pojemno ci, szeroki bukiet smakowy 
i do  sympatycznie brzmi ce nazwy ró nych gatunków wódek i nalewek oraz – co naj-
wa niejsze – przyst pna cena zach caj  m odego cz owieka do kupna alkoholu. M ody al-
koholik na spotkaniu z m odzie  wspomina : „Najbardziej emocjonuj cy i stresogenny dla 
osoby niepe noletniej by  samodzielny zakup pierwszej butelki alkoholu, zreszt  zako czo-
ny sukcesem. Wtedy zosta a przekroczona psychologiczna bariera”.  

Pierwszym zagadnieniem interesuj cym badacza by o poznanie stosunku (odniesie-
nia) m odych ludzi do alkoholu i innych rodków odurzaj cych. Swoje nastawienie mogli 
wyrazi  przez zaznaczenie jednej z trzech odpowiedzi: pozytywny, negatywny, oboj tny.

Uzyskane odpowiedzi wykaza y, e znaczna grupa m odzie y osiedlowej przejawia 
pozytywny stosunek do alkoholu (42%). Pozostali deklaruj  wobec niego oboj tno  (44%) 
lub maj  negatywne nastawienie (14%). Kontrolne pytanie o stosunek do poszczególnych 
gatunków alkoholi wykaza o, e m odzie  ma pozytywny stosunek do piwa (52%) i wódki 
(42%), innych gatunków alkoholi (40%) i wina (24%).  

Wi ksz  czujno  m odzie  zachowuje w stosunku do narkotyków. Po owa (50%) po-
strzega je negatywnie, ale co pi ty (20%) ma pozytywne nastawienie, zw aszcza do marihuany. 
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Nastawienie m odzie y do narkotyków twardych jest zdecydowanie negatywne (72%). W prze-
ciwie stwie do narkotyków mi kkich m odzie  obawia si  narkotyków twardych.  

Szczegó owa analiza danych upowa nia do wnioskowania, e m odzie  warto ciuje 
napoje alkoholowe i narkotyki g ównie wed ug skutków dzia ania i ich szkodliwo ci. Piwo 
czy te  marihuan  uwa a za rodki bezpieczne, których mo na u ywa  bez obawy uzale -
nienia, je eli kontroluje si  dawk  i cz stotliwo  u ywania. Komentarze tej grupy wskazu-
j  na do wiadczenia m odzie y z narkotykami mi kkimi, np. z do  popularn  marihuan .

M odzie  odnosi si  negatywnie do rodków odurzaj cych typu dopalacze (64%), po-
dobnie jak do narkotyków twardych (75%). Negatywne odniesienie nie wynika z obawy 
szybkiego uzale nienia, ale z nieprzewidywalno ci skutków. Co trzeci m ody cz owiek 
(32%) ma pozytywny stosunek do narkotyków twardych i dopalaczy i uwa a je za bez-
pieczne, je eli pochodz  z pewnego ród a.

Najpopularniejszym, powszechnie dost pnym i tolerowanym rodkiem odurzaj cym
jest akceptowana prawie przez dwie trzecie m odzie y (66%) nikotyna zawarta w papiero-
sach. Pozosta a grupa badanych ma do palenia papierosów stosunek zdecydowanie oboj t-
ny (18%) b d  negatywny (14%). 

Dane dotycz ce spo ywania leków przeciwbólowych i nasennych w ilo ciach powo-
duj cych odurzenie potwierdzi y, e dwie trzecie m odzie y (66%) odnosi si  do nich obo-
j tnie. S  w grupie osoby, które w ogóle nie toleruj  tego rodzaju substancji i przejawiaj
wobec nich stosunek negatywny (14%). Pozostali (20%) maj  do tych rodków nastawienie 
pozytywne. Uwa aj , e s  skuteczne w osi ganiu stanu odurzenia i bezpieczne 
w spo ywaniu. Problemem, jak wskazuje m odzie , jest ograniczony do nich dost p.  

Badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych wskazuj  na ewolucj  postaw uczniów w stosunku do rodków odurzaj cych 
zwi zan  z latami nauki i wiekiem badanych. M odsi gimnazjali ci w zdecydowanej wi k-
szo ci (73%) dokonali do  radykalnej negatywnej oceny alkoholu i innych rodków odu-
rzaj cych, w przeciwie stwie do swoich starszych kolegów ze szkó  ponadgimnazjalnych. 
Zmiana nastawienia uwidoczni a si  tak e w odniesieniu do rodków odurzaj cych.
Zmniejszy  si  odsetek uczniów o nastawieniu oboj tnym, natomiast wzrós  procent o na-
stawieniu pozytywnym w wi kszym stopniu ni  negatywnym.  

Szczegó owa analiza danych umo liwi a sformu owanie wniosku, e im starsza m o-
dzie , tym bardziej ma ona okre lony stosunek do papierosów, alkoholu, narkotyków 
mi kkich i leków. Negatywny stosunek m odzie y do narkotyków twardych oraz dopalaczy 
utrzymuje si  na tym samym poziomie.  

Prezentowane dane wyra aj ce stosunek m odych ludzi do alkoholu i innych substancji 
odurzaj cych mog  budzi  zaniepokojenie z uwagi na niski wska nik negatywnego i oboj t-
nego odniesienia do papierosów, alkoholu, narkotyków mi kkich i leków. Pozytywne nasta-
wienie lub warunkowa oboj tno  mo e wiadczy  o braku psychologicznej bariery po-
wstrzymuj cej przed si gni ciem po raz pierwszy po te substancje. Oznacza  mo e tak e
przejmowanie przez m odzie  kulturowego stereotypu opartego na warto ciowaniu substancji 
uzale niaj cych wed ug kryterium mniejszej szkodliwo ci i spo ecznego przyzwolenia.
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4.2. Jaka jest skala spo ywania alkoholu przez m odzie ?

Analiza danych o spo yciu alkoholu przez m odzie  wykaza a niespójno
z deklaracjami odniesienia si  (nastawienia) do tych substancji. Co czwarty m ody cz o-
wiek (24%) zadeklarowa , e nigdy nie pi  alkoholu i równocze nie stara  si  unika  towa-
rzystwa osób spo ywaj cych alkohol (20%). Pozostali nie potwierdzili niespo ywania al-
koholu (70%) i unikania przebywania w towarzystwie osób pij cych (70%). Mimo e m o-
dzie y nie imponuj  rówie nicy pij cy alkohol (70%), to jednak po owa badanej grupy 
(52%) lubi przebywa  w towarzystwie osób pij cych. Równocze nie prawie dwie trzecie 
m odzie y (64%) przyzna o, e lubi alkohol (62%) i traktuje go jako substancj  pomagaj c
si  rozlu ni  (64%), pozwalaj c  lepiej si  bawi  (62%) i nawi zywa  kontakty interperso-
nalne (54%). Po owa m odzie y (52%) potwierdzi a, e podczas spotka  kole e skich spo-
ywa a alkohol i to w du ych ilo ciach. Oznacza to, e m odzie  generalnie nie stroni od 

alkoholu i kultywuje tradycj  spo ywania tego rodzaju napojów przy nadarzaj cych si
okazjach w przekonaniu, e spo ywanie alkoholu nie jest szkodliwe dla zdrowia i jest bez-
pieczne, je eli spo ycie si  kontroluje.  

Analogiczne badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów gimnazjów i szkó
ponadgimnazjalnych potwierdzi y prezentowane postawy m odzie y grupy nieformalnej 
(osiedlowej). W ród uczniów wyra nie zarysowuje si  grupa osób o identycznym nasta-
wieniu do alkoholu. rednio tylko co czwarty ucze  (24%) prezentuje negatywn  postaw
do spo ywania alkoholu, konsekwentnie unika jego spo ywania i przebywania w towarzy-
stwie osób pij cych. Pozostali uczniowie w ró nym stopniu, najcz ciej w zale no ci od 
wzorca rodzinnego (48%), przejmuj  kultur  spo ywania alkoholu.  

4.3. Jaka jest skala przyjmowania narkotyków przez m odzie ?

Odpowiedzi m odzie y potwierdzi y konsekwentn  postaw  w odniesieniu do narko-
tyków. Dwie trzecie m odzie y stroni od narkotyków mi kkich (66%) i nigdy ich nie za y-
wa o (62%). Odwrotnie ni  w przypadku alkoholu m odzie  uwa a, e narkotyki nie s
rodkiem relaksuj cym (66%), nie u atwiaj  nawi zywania kontaktów (76%), nie pomagaj

w zapominaniu o codziennych problemach (72%). Wi kszo  m odzie y przyzna a, rów-
nie  odwrotnie ni  w przypadku alkoholu, e nie lubi przebywa  w towarzystwie osób za-
ywaj cych narkotyki (76%). Nie imponuj  im tak e rówie nicy pod wp ywem narkotyków 

(86%). Jeden z badanych wyja ni : „koledzy pod wp ywem alkoholu s  przewidywalni, 
czasem dowcipni, czasem mieszni, w przeciwie stwie do tych agresywnych pod wp ywem 
narkotyków”. Szczegó owa analiza porównawcza postaw gimnazjalistów i m odzie y grupy 
nieformalnej w stosunku do alkoholu i narkotyków wykaza a du  zbie no .

4.4. Czy palenie papierosów jest ju  norm  w ród m odzie y?

M odzie  si ga po papierosy, mimo e ma wiadomo  ich negatywnego wp ywu na 
zdrowie (86%). W przeciwie stwie do narkotyków prawie po owa m odzie y lubi i pali pa-
pierosy (52%). W ocenie m odzie y palenie papierosów jest w modzie (60%), pozwala po-
czu  si  bardziej doros ym (62%), pozwala si  zrelaksowa  (56%) i roz adowa  stres 
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(52%). Z drugiej strony uczniowie przyznaj , e paleniem papierosów mog  co najwy ej
zaimponowa  m odszym kolegom.  

4.5. Jak cz sto m odzie  si ga po alkohol i inne rodki odurzaj ce?

Odniesienie do alkoholu i innych rodków odurzaj cych oraz fakt spo ywania tych 
substancji tworzy niepe ny obraz, poniewa  m odzie  niejednokrotnie podaje sprzeczne 
b d  niepe ne informacje. Kszta tuj cy si  obraz zosta  zweryfikowany przez pytanie kon-
trolne o cz sto  spo ywania tych substancji.  

Jedna trzecia m odzie y pali papierosy codziennie (34%), a co szósty m ody cz owiek 
kilka razy w tygodniu (16%). Prezentowane dane koresponduj  z wcze niejszymi 
i potwierdzaj , e po owa badanej m odzie y regularnie pali papierosy. W ród tej grupy s
osoby, które inicjacj  nikotynow  przesz y w szkole podstawowej (25%).  

Odwo uj c si  do bada  liczniejszej grupy gimnazjalistów, mo na wnioskowa , e
statystycznie w ka dej klasie szkolnej regularnie pali papierosy co najmniej jedna trzecia 
uczniów. Liczba ta wzrasta do po owy uczniów w klasie, je li w grupie pal cych zostan
uwzgl dnieni tak e ci, którzy si gaj  po papierosy kilka razy w tygodniu. Na podstawie 
komentarzy uczniów mo na wnioskowa , e deklaruj cy si  jako regularni palacze to oso-
by silnie uzale nione od nikotyny. Uczniowie klas starszych szko y gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej nie ukrywaj , e pal  papierosy na ka dej przerwie mi dzylekcyjnej. Starsi 
uczniowie szko y ponadgimnazjalnej nieoficjalnie przyznaj , e im wy szy etap edukacji, 
tym wi ksza tolerancja ze strony szko y. Interesuj cy jest komentarz jednego z uczniów: 
„nie ma oficjalnego przyzwolenia, ale nieoficjalnie toleruje si  palenie papierosów w miej-
scach dyskretnych”.

Obok nikotyny m odzie  kilka razy w tygodniu spo ywa piwo (26%), rzadziej wódk
(6%), wino (4%), a tak e marihuan  (6%) oraz dopalacze (4%). W ród rodków farmako-
logicznych najpopularniejsze s  leki przeciwbólowe (16%).  

Zaskakuj ca jest zgodno  odpowiedzi m odzie y na powtórzone pytanie, dlaczego 
si ga po rodki odurzaj ce, skoro ani paleniem papierosów, ani spo ywaniem alkoholu nie 
jest w stanie zaimponowa  m odszym kolegom, a takie zachowania mog  by  przyczyn
problemów rodzinnych i szkolnych. M odzi ludzie przyznali, e palenie papierosów i spo-
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wy jednostki zapobiega wykluczeniu z tej spo eczno ci (84%). 
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potwierdzi a, e m odzie  cz ciej si ga po piwo ni  po inne rodki odurzaj ce. M odzie
po prostu dzia a racjonalnie i korzysta z tego, co jest atwo dost pne i tanie. 
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4.7.  W jakich okoliczno ciach m odzie  najcz ciej si ga po rodki  
odurzaj ce?

Nieletni mieszka cy osiedli spo ywaj  alkohol najcz ciej podczas spotka  kole e -
skich (72%) na podwórku (58%) lub w pubie (53%). O ile katalogi miejsc spo ywania nar-
kotyków i alkoholu s  zbie ne, o tyle w przypadku papierosów trudno wskaza  miejsca, 
gdzie m odzie  nie pali. W katalogu tym wysok  pozycj  zajmuje szko a (62%) i podwórko 
osiedlowe (58%).  

Niebezpiecznym okresem dla m odzie y s  wakacje. O ile w ci gu roku szkolnego 
m odzie  najcz ciej spo ywa alkohol i narkotyki w weekendy, o tyle w okresie d u szych 
ferii i wakacji zanika ograniczenie zwi zane z obowi zkiem szkolnym. M odzi ludzie przy-
znaj , e w tym czasie cz ciej i w wi kszych ilo ciach spo ywaj  alkohol (46%), cz ciej
te  si gaj  po narkotyki (18%) i za ywaj rodki farmakologiczne o dzia aniu odurzaj cym 
(12%).  

5.  Inicjacyjny kontakt z alkoholem i rodkami odurzaj cymi
w ród m odzie y

Inicjacja to zapocz tkowanie lub rozpocz cie czego . Dorastaj ca m odzie ,
a nierzadko ju  starsze dzieci, mniej lub bardziej wiadomie inicjuj  ró ne zachowania ry-
zykowne, jak: palenie tytoniu, picie napojów alkoholowych, za ywanie narkotyków i le-
ków psychoaktywnych, których skutkiem jest bezpo rednie lub po rednie pogorszenie sta-
nu zdrowia i szkody spo eczne.  

5.1.  W jakich okoliczno ciach dochodzi do inicjacyjnego kontaktu
ze rodkami odurzaj cymi? 

Wywiady prowadzone z m odzie  w ró nych przedzia ach wiekowych potwierdzi y
wielo  funkcjonuj cych na terenie du ych osiedli nieformalnych grup m odzie owych 
o ró nej liczebno ci. Na podstawie obserwacji mo na zauwa y , e spoiwem grupy s  rela-
cje kole e skie pomi dzy najstarsz  m odzie . W grupach tych nie obowi zuje hierar-
chiczno , jednak przestrzegana jest zasada starsze stwa. Zwyczajowo m odsi podporz d-
kowuj  si  starszym, je eli chc  funkcjonowa  w wybranym kr gu. Celem wieczornych 
spotka  starszej m odzie y s  najcz ciej „lu ne” kole e skie rozmowy. W czasie tych 
spotka  pali si  papierosy, pije piwo, czasem wódk , rzadko spo ywa si  narkotyki. W spo-
tkaniach tych rol  statystów pe ni  m odsi, je eli zostali dopuszczeni do towarzystwa.  

Na pytanie o okoliczno ci inicjacji nikotynowej zdecydowana grupa m odzie y (90%) 
zaprzecza, jakoby nast pi a ona w towarzystwie starszych roczników grupy blokowej. Za-
zwyczaj pierwszy papieros zosta  wypalony w grupie rówie ników szkolnych, w drodze 
powrotnej ze szko y. Niemniej m odzie  przyznaje, e spotkania grupy blokowej sprzyja y
pog bianiu si  na ogu, ale te  zaznacza, i  nikt ich nie namawia  do palenia papierosów. 
Z opinii badanych wynika, e „to wychodzi o tak spontanicznie, jak wszyscy palili papiero-
sy, to te  wypada o”.  
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M odzi ludzie pytani, w jakich okoliczno ciach dosz o do inicjacji alkoholowej, wska-
zywali najcz ciej spotkania kole e skie, prywatki w gronie szkolnych kolegów (25%), 
wycieczki szkolne (25%), mieszkanie rodziców (25%) i skwer na osiedlu (25%). Pierw-
szym alkoholem, spo ywanym najcz ciej na prób , by o piwo, wódka i drinki. Jeden 
z uczestników tych spotka  relacjonowa : „W okresie wakacyjnym grupa spotyka a si
prawie codziennie. Norm  by o spo ywanie piwa, ale nierzadko pojawia a si  równie
wódka. Do grupy nale a o si  wkupi , dotyczy o to zw aszcza m odszych. Aby unikn
k opotów, alkohol zakupywa  jeden ze starszych kolegów, najlepiej pe noletni. Sporadycz-
nie pojawia y si  dragi”.  

Wed ug relacji m odzie y do inicjacji narkotykowej dochodzi o najcz ciej na impre-
zach domowych w zamkni tym gronie rówie ników (40%). Ucze  z grupy szkolnej rela-
cjonowa  imprez  towarzysk  nast puj co: „Raz w miesi cu organizowana by a sponta-
niczna impreza towarzyska, aby si  wyluzowa . Ka dy przynosi , co móg . Najwi cej by o
piwa i wódki. Pojawia y si  te  narkotyki (marihuana) i dopalacze oraz rodki farmakolo-
giczne przyniesione wed ug indywidualnych potrzeb. Nigdy nie by o narkotyków twar-
dych. Najwi cej osób pi o piwo zmieszane z wódk . Niektórzy wzmacniali alkohol rod-
kami farmakologicznymi, inni jeszcze przepalali dragami”.  

5.2. Jak cz sto m odzie  wprowadza si  w stan odurzenia? 

Styl konsumpcji alkoholu w ród m odzie y jest zró nicowany i w du ym stopniu za-
le ny od kultury rodowiska rodzinnego. M odzie  najcz ciej deklaruje kulturalny styl 
konsumpcji polegaj cy na kontroli ilo ci wypitego alkoholu. Szczegó owa analiza wykaza-
a jednak w wielu wypadkach sprzeczno  deklaracji ze stanem faktycznym. Nieznacznie 

wi cej ni  jedna trzecia m odzie y zaprzeczy a, aby zdarzy o si  im spo ywa  alkohol lub 
za ywa  narkotyki w ilo ci powoduj cej utrat wiadomo ci (36%). W pytaniu kontrolnym 
co czwarty m ody cz owiek (24%) przyzna , e takie przypadki zdarza y si , ale rzadko. 
Równoliczna grupa nie kry a, e stan utraty wiadomo ci zdarza  si  do  cz sto. Tylko 
jedna z ankietowanych osób przyzna a, e ka dorazowo wzmacnia a dzia anie alkoholu in-
nymi substancjami odurzaj cymi i robi a to, a  do utraty wiadomo ci. Szczegó owa anali-
za odpowiedzi uczniów prowadzi jednak do wniosku, e takich osób by o wi cej (16%).  

Badania prowadzone na liczniejszej grupie gimnazjalistów i uczniów szkó  ponad-
gimnazjalnych potwierdzi y prezentowane sytuacje. Celem spo ywania alkoholu dla okre-
lonej grupy m odzie y (16%) by o wprowadzanie si  w euforyczny stan odurzenia, który 
atwiej by o osi gn , mieszaj c alkohol z innymi substancjami psychoaktywnymi. Ozna-

cza to, e znaczna grupa uczniów podejmuje niebezpieczne dla zdrowia eksperymenty, któ-
re mog  si  zako czy  uzale nieniem krzy owym.  

5.3.  Jakie s  przyczyny spo ywania alkoholu  
i innych rodków odurzaj cych przez m odzie ?

M odzie , przebywaj c w liczniejszym towarzystwie, ma problemy z nawi zaniem 
bezpo redniej komunikacji werbalnej, traci poczucie pewno ci w kontaktach z innymi oso-
bami, nie umie nawi za  pozytywnych relacji z nimi. Obserwuj c bezpo rednie spotkania 
m odzie y, mo na zauwa y  cechy analfabetyzmu towarzyskiego. Alkohol, w ocenie m o-
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dzie y, likwiduje, a przynajmniej ogranicza bariery funkcjonowania w grupie towarzyskiej 
(58%). Mniejsza grupa m odzie y spo ywa alkohol z ciekawo ci (32%) i z nudów (30%) 
oraz bez powodu (20%). W przypadku narkotyków wysokie miejsce w katalogu przyczyn 
zajmuje potrzeba zaimponowania rówie nikom (14%). W ocenie m odzie y najpopularniej-
szym i najskuteczniejszym rodkiem w prze amywaniu barier s  papierosy. Papierosy palo-
ne s  przede wszystkim w celu podtrzymania kontaktów towarzyskich (48%), bez powodu 
(32%), z nudów (30%), a tak e w celu odreagowania ró norodnych problemów domowych 
(28%), szkolnych (24%) lub rówie niczych (24%).

Katalog przyczyn spo ywania alkoholu i narkotyków mi kkich oraz palenia papiero-
sów przez m odzie  grupy nieformalnej jest zbie ny z przyczynami podawanymi przez 
uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podstawow  przyczyn  jest nuda wy-
nikaj ca z braku zainteresowa  i obowi zków pozaszkolnych. Prawie dwie trzecie uczniów 
nie ma pomys u, jak zagospodarowa  czas pozaszkolny, dlatego sp dzaj  go w towarzy-
stwie kolegów, przyjmuj c ich styl sp dzania czasu (64%). Rozmawiaj  z kolegami 
o nieistotnych problemach, pal c papierosy i popijaj c piwo. Jak sami przyznaj , odwzo-
rowuj  domowy styl sp dzania czasu przez niektórych rodziców (36%). 

5.4. Jaki jest stosunek m odzie y do uzale nionych kolegów? 

Badania przeprowadzone w ród uczniów liceum ogólnokszta c cego wykaza y, e
prawie po owa uczniów (44%) zauwa y a u swoich kolegów oznaki nadu ywania alkoholu 
i substancji odurzaj cych. Oznacza to, e uczniowie potrafi  odczyta  symptomy i maj
wiadomo  konsekwencji nadu ywania tych rodków. Liceali ci preferuj  alkohol (71%), 

nast pnie narkotyki (34%) i dopalacze (31%). Nieznacznie wi cej ni  po owa (56%) 
uczniów deklarowa a pozytywne nastawienie do kolegów spo ywaj cych alkohol lub sub-
stancje odurzaj ce, ale bli szy kontakt podtrzymywa  tylko co trzeci (36%). Niewielka gru-
pa uczniów (11%) z uwagi na w asne bezpiecze stwo zdecydowanie ograniczy a kontakty 
z kolegami nadu ywaj cymi alkoholu lub innych substancji odurzaj cych. Podobn  posta-
w  jak uczniowie przyjmuj  ucz cy. W ocenie uczniów nauczyciele zauwa ali symptomy 
nadu ywania rodków odurzaj cych, ale tylko co pi ty reagowa  (22%). Szko a, pomimo 
podejmowanych dzia a  profilaktycznych, w przypadku konkretnego ucznia nie potrafi a
udzieli  skutecznego wsparcia (39%).  

6. Wnioski  

Zasadniczym celem podj tych bada  by o poznanie rozmiarów spo ywania przez 
m odych ludzi alkoholu i innych rodków odurzaj cych oraz przyczyn i okoliczno ci, w ja-
kich nast puje odurzanie si .

Wyniki bada  m odzie y z podwórkowej grupy nieformalnej i uczniów na ró nych 
szczeblach kszta cenia, poddane analizie ilo ciowej i jako ciowej, umo liwi y sformu owa-
nie nast puj cych wniosków:  

1. Stosunek nieletnich mieszka ców blokowisk oraz uczniów do alkoholu i innych 
rodków odurzaj cych ewoluuje wraz z wiekiem, zw aszcza w grupie o nastawie-

niu oboj tnym. Im wy szy szczebel edukacji, tym czytelniejszy jest podzia  na 
uczniów o pozytywnym i negatywnym nastawieniu do alkoholu i innych substan-
cji odurzaj cych.  
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2. Najpopularniejsz  w ród uczniów i najcz ciej spo ywan  u ywk  s  papierosy, na-
st pnie piwo i alkohol, narkotyki mi kkie i dopalacze oraz leki przeciwbólowe. Zde-
cydowanie negatywne odniesienie maj  m odzi ludzie do narkotyków twardych. Mimo 
wiadomo ci szkodliwego wp ywu tych substancji na ich stan zdrowia i prawdopodo-

bie stwa uzale nienia uwa a, e umiej tne eksperymentowanie z alkoholem i innymi 
rodkami odurzaj cymi nie b dzie mia o negatywnych skutków.  

3. Alkohol i inne rodki odurzaj ce s  spo ywane przez m odych ludzi, poniewa  te sub-
stancje pozwalaj  im si  rozlu ni  i zapomnie  o codziennych problemach. Codzienn
u ywk  dla najwi kszej grupy s  papierosy i piwo, po które m odzie  si ga kilka razy 
w tygodniu.  

4. M odzi ludzie przechodz  inicjacj  nikotynow  i alkoholow  najcz ciej w ród 
rówie ników szkolnych podczas spotka  i imprez kole e skich, cz ciej podczas 
wakacji ni  w roku szkolnym. Spotkania m odzie y w grupach nieformalnych na 
podwórkach osiedlowych s  istotnym elementem procesu uzale nienia, zw aszcza
od nikotyny i alkoholu.  

5. M odzie  si ga po alkohol i inne rodki odurzaj ce w celu dotrzymania towarzy-
stwa znajomym, z ciekawo ci, z nudów, ale te  bez powodu. Problem spo ywania 
alkoholu oraz rodków odurzaj cych przez uczniów ma pod o e mi dzy innymi 
w kulturze ycia rodzinnego.  
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A b s t r a k t:  K amstwo jest jednym z powszechnych i od wielu lat aktualnych tematów. 
Szczególnie jest ono istotne, gdy wyst puje w procesie wychowywania m odego cz owieka. 
K amstwo mo e by  rozpatrywane w ró nych aspektach, którymi mog  by : aspekt moralny, 
prawny, a nawet filozoficzny. Z tego powodu podj to badania nad zjawiskiem k amstwa w ród 
uczniów. Z przeprowadzonych bada  wynika, e k amstwo jest zjawiskiem powszechnym, 
a pobudki jego stosowania s  w wi kszo ci przypadków egoistyczne. Doro li, g ównie rodzice 
i nauczyciele, u wiadamiaj , e k amstwo jest dzia aniem nagannym. Natomiast uczniowie, 
zdaj c sobie spraw  z negatywnej oceny k amstwa, cz sto si  nim pos uguj , ale sami nie chc
by  ok amywani. Dlatego wydaje si , e nale y eliminowa  w procesie wychowywania nie sa-
mo k amstwo, gdy  jest to nieskuteczne, a przyczyny k amstwa.

S o w a  k l u c z o w e:  k amstwo, ok amywanie, wychowywanie  

1. Wprowadzenie 

K amstwo jest tematem powszednim, niezmiennie zwi zanym z moralno ci , czasami 
traktuje si  go, jako umiej tno , czasami te , jako sztuk . Zdarza si , e staje si  proble-
mem prawniczym, innym razem za  filozoficznym.  

Co s dzili na temat k amstwa staro ytni? Nie mieli oni z k amstwem najmniejszych 
problemów, nie mieli te  wyrzutów sumienia z powodu pos ugiwania si  nim. Poj cie
k amstwa, jako takiego, po prostu by o im obce. Greckie s owo yeudox oznacza o g ównie 
czynno  tworzenia swoistej fikcji. Nie by o ró nicy pomi dzy fikcj , fa szem a wprowa-
dzaniem w b d. Przypuszcza  mo emy, e kunszt k amania traktowano jako umiej tno
bardzo przydatn  w yciu. Nie zadawano sobie trudu, aby oceni  je z moralnego punktu 
widzenia (Derrida, 2005, s. 25–31). 
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Autor IV-wiecznego traktatu o k amstwie, Augustyn z Hippony, dzieli  k amstwa na 
mniej i bardziej godne pot pienia. Uwa a  jednak, e wypowiadanie fa szywych zda  nie-
koniecznie trzeba uwa a  za k amstwo, gdy  wtedy wszelkie arty powinny by  traktowane 
jako k amstwo. By  zdania, e nawet dla zbawienia kogo  nie powinno si  pos ugiwa
k amstwem (Jak k ama …, 2012) 

Ma y s ownik psychologiczny tak definiuje k amstwo: „k amstwo jest to wypowied
nieprawdziwa, tj. niezgodna z rzeczywisto ci , przy czym k amca wie, jak jest naprawd
i zdaje sobie spraw  z nieprawdziwo ci swojej wypowiedzi – w odró nieniu od wypowie-
dzi mylnych, które s  równie  nieprawdziwe, ale wypowiadaj cy jest równie  przekonany 
o ich prawdziwo ci”(Ekel i in., 1965, s. 20). 

Wincenty Oko  równie  uwa a, i  „k amstwo jest wypowiedzi  fa szyw , której ce-
lem jest wiadome wprowadzenie otoczenia w b d. Nie jest k amstwem wypowied  myl-
na, któr  wyg asza kto  w przekonaniu o jej prawdziwo ci” (Oko , 1975, s. 43). 

Stan B. Walters w swej ksi k  przytacza nast puj c  definicj : „Zaciemnianie, dez-
informacja, wprowadzanie w b d, zatajanie, ukrywanie, kr cenie, gmatwanie, oszukiwa-
nie, fabrykowanie, maskowanie, zniekszta canie, koloryzowanie, dwuznaczno , k am-
stewko, zmy lanie, falsyfikowanie, przekr canie, fa szowanie, unikanie, opó nianie, wy-
wieranie wp ywu, k amstwo” (Walters, 2003, s. 14–15). 

Moralno  danej jednostki objawia si  w stosunku do zasad post powania, jakie obo-
wi zuj  w jej otoczeniu. Tak na przyk ad „k amliwe lub prawdomówne post powanie mo e
by  okre lane jako moralnie z e lub dobre tylko wtedy, gdy w okre lonym spo ecze stwie 
obowi zuje zasada prawdomówno ci” (Lewiton, 1956). 

Celem wychowania jest doprowadzenie do tego, aby dziecko w danych sytuacjach za-
chowywa o si  zawsze w sposób zgodny z przyj tymi moralnymi regu ami post powania. 
„Aby jednak móc zachowywa  si  w sposób, który odpowiada moralnym zasadom trzeba je 
zna , czyli wiedzie  jak si  zachowywa , potrzebne s  równie  pewne umiej tno ci po -
danego zachowania si , jak równie  nale y mie  ch  oraz potrzeb  takiego zachowania. 
Zatem wychowanie moralne jest nie tylko prostym wiczeniem w post powaniu, ale rów-
nie  rozwijaniem uczu , woli, oraz wiedzy, po ród odpowiednich form post powania” 
(Malewska, Muszy ski, 1962, s. 24–28). 

Badania wskazuj , e je li w grupie osób obie p cie mówi  tyle samo, to ludzie i tak 
s dz , e wi cej mówi y kobiety. Niewykluczone jest zatem to, e bardzo podobny stereo-
typ funkcjonuje w obr bie k amstwa. 

Poza ró nicami w cz stotliwo ci b d  sk onno ci do k amstwa pomi dzy ch opcami
i dziewcz tami nale y uwzgl dni  jeszcze odmienny sposób komunikowania si  obu p ci. 
Kobiety i m czy ni nie tylko k ami  w zupe nie inny sposób, ale mog  równie  odbiera
jako nieprawdziwe komunikaty otrzymywane od osoby p ci przeciwnej, podczas gdy inten-
cja wprowadzenia w b d niekoniecznie musia a towarzyszy  nadawcy. Bardzo cz sto zda-
rzaj  si  sytuacje, kiedy kobieta mówi: „w prawo”, pokazuj c w tym samym czasie r k
w lewo, a wi c myli kierunek prawy z lewym. Cho  sama nie stwierdza, e to k amstwo, 
m czyzna uzna to za ewidentne wprowadzenie w b d (Witkowski, 2002). 

Nietrudno si  domy li , e uczennice, które ukrywaj  swoje najskrytsze tajemnice 
przed swoimi kole ankami, zostan  cz ciej pos dzone o k amstwo. Przypuszcza  nale a-
oby równie , e cz  m ska, która nie wyjawia swych sekretów, mo e zosta  nazwana 

k amcami przez bliskie im kobiety. Poniewa  norma polegaj ca na wyjawianiu sekretów 
jest obca wiatu m czyzn, prawdopodobne b dzie im si  to przytrafia  (Witkowski, 2006). 
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Ró nic w komunikowaniu si  obu p ci jest oczywi cie o wiele wi cej ni  tylko te, któ-
re dotycz  tajemnic i szczegó ów. Wymienione zosta y takie, które zasadniczo mog  by
zwi zane z k amstwem albo sprawi  wra enie k amstwa (Witkowski, 2002, s. 161–166). 

Bardzo interesuj cy jest fakt, e stopie  rygoryzmu w interpretacji s ów: „nie nale y k a-
ma ” zmniejsza si  wraz z miejsko ci . Dzieci mieszkaj ce na wsi o wiele cz ciej uwa aj , e
nie wolno k ama  nigdy, w przeciwie stwie do dzieci mieszkaj cych w ma ych miastach, przy 
czym te ostatnie twierdz  tak cz ciej ani eli dzieci z miast rednich i wielkich. Dzieci z miast 
rzadziej traktuj  nakaz prawdomówno ci jako co  obowi zuj cego bezwzgl dnie. By  mo e
dzieje si  tak dlatego, e rodowisko wiejskie wpaja wi kszy szacunek do przestrzegania naka-
zów moralnych. Przyczyn  jest prawdopodobnie fakt, e k amstwo na wsi jest du o atwiejsze 
do wykrycia ni  w miastach, poniewa  prawie wszyscy si  znaj . Dzieci wiejskie rygorystycz-
nie oceniaj  mówienie nieprawdy, poniewa  jest ono surowiej postrzegane i karane (Kunicka, 
1948, s. 48–56). Wi kszo  dzieci nie uwa a, e nakaz mówienia prawdy obowi zuje w ka dej 
sytuacji oraz e najwi cej rygoru wobec prawdomówno ci wykazuj  dzieci mieszkaj ce na wsi 
(Malewska, Muszy ski, 1962, s. 69–71). 

Znaczna cz  dzieci, zbli aj c si  do okresu dojrzewania, podlega coraz silniejszym 
wp ywom swoich rówie ników. W coraz wi kszym stopniu pod aj  za osobami, które opo-
wiadaj  si  za czym , co rodzice uwa aj  za co  z ego. Dobr  wiadomo ci  jest fakt, i  z cza-
sem sytuacja ulega zmianie na dobre. M odzi ludzie przewa nie staj  si  bardzo odporni na 
presj , jak  wywieraj  rówie nicy, i ju  tak bardzo nie odtr caj  pogl dów rodziców (Gordon, 
2000). 

May i Hartshorne odkryli, e dzieci, które mówi  nieprawd , maj  takich samych przy-
jació  – przyjació , którzy k ami  (Aronson, 1997). Najsilniejsze jest powi zanie mi dzy 
dzie mi, które chodz  do tej samej klasy. Dzieci, które maj  tendencj  do bardzo cz stego
k amstwa, przyja ni  si  z dzie mi, które uznawane s  przez innych za osoby ami ce prawo 
b d  twardzieli. Mimo tego, e wszystkie dzieci s  podatne na presj  rówie nicz , gdy wcho-
dz  w okres dojrzewania, to nie ka de z nich sk oni si  ku zjawisku, jakim jest oszustwo 
i k amstwo (Aronson, 1997, s. 143–150).  

Problem k amstwa nie ogranicza si  do jednarozowego aktu powiedzenia nieprawdy, 
gdy  cz sto to jednarozowe k amstwo powoduje dalsze. Mo na to porówna  do s ów
Arystotelesa: „Nieznaczne odchylenie od prawdy, pope nione na samym pocz tku, ro nie do 
rozmiarów dziesi tków tysi cy, w miar  jak post puje badanie” (Arystoteles, 1980, s. 14). 
Podobnie jest z k amstwem. Wydaje si  czasem, e ma e niewinne „k amstewko” nie jest 
szkodliwe, jednak z czasem poci ga ono za sob  nast pne i tak mo na doj  do powa nego 
k amstwa, które w konsekwencji mo e by  przykre dla osoby k ami cej.  

2. K amstwo uczniów w wietle przeprowadzonych bada

Celem pracy by o zbadanie zjawiska k amstwa w ród dzieci w wieku szkolnym na 
przyk adzie uczniów ucz szczaj cych do wybranych szkó  w okr gu tarnowskim. Przyst -
puj c do bada , postawiono hipotez : K amstwo w ród dzieci w wieku szkolnym jest zja-
wiskiem powszechnym. 

Badania przeprowadzono w ród uczniów ucz szczaj cych do Zespo u Szkó  Publicz-
nych w Koszycach Wielkich oraz do Szko y Podstawowej nr 14 w Tarnowie-Krzy u. 
W badaniach uczestniczy o 56 uczennic oraz 45 uczniów. Na 101 ankietowanych tylko jed-
na osoba stwierdzi a, e nie wie, co to jest k amstwo. 
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Tylko dwie osoby spo ród ankietowanych odpowiedzia y, e nie zdarza im si  k a-
ma , pozostali (99 osób) przyznali si  do pos ugiwania si  k amstwem. 

Nieca e dwie trzecie ankietowanych deklaruje, e k amie rzadko, natomiast prawie 
jedna trzecia przyznaje, e cz sto dopuszcza si  k amstwa (rysunek 1). Przy wyborze od-
powiedzi na pytanie: „Jak cz sto zdarza ci si  k ama ?” jedna osoba odpowiedzia a, e nig-
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Rysunek 2. Osoby najcz ciej ok amywane przez badanych uczniów 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie: Czy zdarzy o Ci si  namawia  innych do k amstwa? 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Oko o 36% badanych uczniów twierdzi, e ok amywanie przychodzi im atwo. Pozo-
stali s  zdania, e k amstwo nie jest proste. Prawie wszyscy ankietowani przyznali si , e
nie czuj  satysfakcji z pos ugiwania si  k amstwem. 

Zdecydowana wi kszo  ankietowanych (64,4%) uwa a, e osoby ok amywane mog
straci  do nich zaufanie. Zaledwie kilku ankietowanych stwierdzi o, e nie interesuj  ich 
odczucia ok amywanych. Odpowiedzi uczniów na pytanie o samopoczucie ok amywanych 
ilustruje rysunek 5. 

Rysunek 5. Samopoczucie ok amywanych w opinii badanych uczniów 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Oko o 86% ankietowanych uwa a ok amywanie za z e post powanie, natomiast pozo-
stali nie widz  w k amstwie niczego z ego.

Prawie jedna trzecia ankietowanych podaje za przyczyn  k amstwa strach przed kar ,
a co szósty ucze  k amie, bo chce si  popisa . W ród pozosta ych przyczyn k amstwa wy-
mieniano obaw  przed reakcj  rodziców, z ymi stopniami czy sprawieniem komu  przykro-
ci. Odpowiedzi uczniów pokazano na rysunku 6. 

Rysunek 6. Przyczyny k amstwa 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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serwowane k amstwo.  
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dzi takiej udzieli o 96 osób, pozosta e nie odpowiedzia y na to pytanie). Co pi ty badany, 
gdyby zosta  ok amany, odczuwa by z o , a równie  co pi ty dozna by z tego powodu 
przykro ci.

Jedna pi ta ankietowanych stwierdzi a, e by aby z a, gdyby zosta a ok amana, nato-
miast prawie jednej pi tej by oby przykro. Inne reakcje obrazuje rysunek 7.
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Rysunek 7. Deklarowane reakcje uczniów na ich ok amanie  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Badanych uczniów zapytano o konsekwencje pos ugiwania si  k amstwem. Ponad po-
owa ankietowanych (58,4%) przyzna a, e nie ponios a z tego tytu u adnych konsekwen-

cji. Spotka y one natomiast oko o 39% respondentów. 
Oko o jedna trzecia ankietowanych stwierdza, e le si  czuje, gdy k amie, ponad jedna 

czwarta ma wyrzuty sumienia, natomiast oko o jedna szósta czuje wstyd. Tylko jeden ankieto-
wany stwierdzi , e dobrze si  czuje, gdy sk amie. Samopoczucie badanych, gdy sk ami , przed-
stawia rysunek 8. 

Rysunek 8. Samopoczucie uczniów, kiedy dopuszcz  si  k amstwa  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Kiedy zapytano wprost o wyrzuty sumienia lub ich brak po sk amaniu, liczba osób, 
które odczuwaj  wyrzuty sumienia, wzros a do 70,3%. Pozostali uczniowie nie odczuwali 
po swoim k amstwie adnych wyrzutów sumienia. 

Prawie co dziesi ty ucze  (10,1%) by  kiedy  zmuszany do mówienia nieprawdy, na-
tomiast 14,8% respondentów samo nak ania o innych do k amstwa. Okazuje si  przy tym, 
e a  93,1% ankietowanych uczniów wiedzia a, e k amstwo jest z ym post powaniem, 

a wiedza ta pochodzi a z przekazu osób doros ych. Tylko 5,9% badanych twierdzi o, e nie 
zosta o przez doros ych u wiadomionych, i  k amstwo jest czym  z ym. O tym, e k am-
stwo jest z e, ankietowanych u wiadamiali g ównie rodzice, w mniejszym stopniu czynili to 
nauczyciele. Marginalna by a tutaj rola rówie ników (rysunek 9). 

Rysunek 9. Osoby, które najcz ciej u wiadamia y ankietowanym z o k amstwa  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Tylko jedna trzecia ankietowanych uwa a, e k amstwo mo na ukry , zdecydowana 
wi kszo  (69,3%) jest zdania, e nie jest to mo liwe.

Uczniów zapytano w ankiecie o odczucia zwi zane z k amstwem: „Czy dobrze jest 
czasem sk ama ?”. Prawie po owa uczniów stwierdzi a, e nie, co pi ty badany uzna , e
dobrze jest czasem sk ama , pozostali uczniowie uwa aj , e jest to w a ciwe w pewnych 
okoliczno ciach (rysunek 10). 
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Rysunek 10. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dobrze jest czasem sk ama ?

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Co dziesi ty ucze  stwierdzi , e pos uguj c si  k amstwem, bierze przyk ad z doro-
s ych, natomiast tylko co dwudziesty przyzna , e do k amstwa namawiaj  go doro li.

Przewa aj ca wi kszo  ankietowanych (82,2%) próbowa a naprawi  k amstwo 
i przeprosi  osob  ok aman .

Pytanie podsumowuj ce ankiet  mia o na celu sprawdzenie, jak ankietowani postrze-
gaj  zjawisko k amstwa. 73,3% uczniów uwa a, e mówienie nieprawdy jest czym  z ym, 
14,8% uwa a k amstwo za co  dobrego, natomiast 10,9% stwierdzi o, e zjawisko to jest 
dobre i z e, natomiast jeden ankietowany nie udzieli  odpowiedzi (rysunek 11). 

Rysunek 11. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy uwa asz, e k amstwo jest czym  z ym? 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

46,6%

20,8%

16,8%

4,9% 4,9%
3,0% 3,0%

nie tak tak, by nie
sprawi komu
przykro ci

tak, aby uwolni
si od

obowi zków

tak, gdy chce si
zatai z e stopnie

tak, gdy robi si
komu

niespodziank

tak, by unikn
o mieszenia

73,3%

14,8%
10,9%

k amstwo to co z ego k amstwo to co dobrego k amstwo to co dobrego i z ego



52 

Jan Rajmund Paśko, Monika Grabowska 

Rysunek 10. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dobrze jest czasem sk ama ?

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Co dziesi ty ucze  stwierdzi , e pos uguj c si  k amstwem, bierze przyk ad z doro-
s ych, natomiast tylko co dwudziesty przyzna , e do k amstwa namawiaj  go doro li.

Przewa aj ca wi kszo  ankietowanych (82,2%) próbowa a naprawi  k amstwo 
i przeprosi  osob  ok aman .

Pytanie podsumowuj ce ankiet  mia o na celu sprawdzenie, jak ankietowani postrze-
gaj  zjawisko k amstwa. 73,3% uczniów uwa a, e mówienie nieprawdy jest czym  z ym, 
14,8% uwa a k amstwo za co  dobrego, natomiast 10,9% stwierdzi o, e zjawisko to jest 
dobre i z e, natomiast jeden ankietowany nie udzieli  odpowiedzi (rysunek 11). 

Rysunek 11. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy uwa asz, e k amstwo jest czym  z ym? 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

46,6%

20,8%

16,8%

4,9% 4,9%
3,0% 3,0%

nie tak tak, by nie
sprawi komu
przykro ci

tak, aby uwolni
si od

obowi zków

tak, gdy chce si
zatai z e stopnie

tak, gdy robi si
komu

niespodziank

tak, by unikn
o mieszenia

73,3%

14,8%
10,9%

k amstwo to co z ego k amstwo to co dobrego k amstwo to co dobrego i z ego

53 

Z badań nad zjawiskiem kłamstwa wśród uczniów

3. Podsumowanie 

Analiza wyników bada  empirycznych przeprowadzonych w ród uczniów i uczennic 
klas szóstych szkó  podstawowych potwierdzi a postawion  hipotez : „K amstwo w ród 
dzieci w wieku szkolnym jest zjawiskiem powszechnym”.  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e prawie wszyscy uczniowie wiedz , czym jest 
zjawisko k amstwa. S  te  przez doros ych u wiadamiani o k amstwie jako nieprawid owej 
drodze post powania. Jednak pomimo tego k ami . Niektórzy z nich podaj  ró ne motywy 
takiego post powania. Du y procent ankietowanych obawia si  konsekwencji k amstwa, co 
nie wstrzymuje ich przed pos ugiwaniem si  nieprawd . Ankietowani zdaj  sobie spraw ,
e k amstwem mog  wyrz dzi  krzywd  innym. Chocia  wielu uczniów przyznaje si  do 

pos ugiwania si  k amstwem, sami nie chcieliby by  ok amywani.  
Wyniki bada  u wiadamiaj  nam, e k amstwo jest nadal powszechnym zjawiskiem 

w ród m odzie y, z czego wynika, e dotychczasowe metody wychowawcze, maj ce za 
zadanie wyeliminowanie k amstwa, nie sprawdzi y si .

Przyczyny tego mo na upatrywa  w próbie eliminacji k amstwa jako takiego, a nie 
jego przyczyn. Dlatego wydaje si  konieczne kontynuowanie prac maj cych na celu 
g bsze zbadanie przyczyn i uwarunkowa  k amstwa w ród obecnie ucz szczaj cych do 
szko y uczniów.  
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Conclusions of studies on lying among pupils 

A b s t r a c t: For many years, lying has been a timely topic. It is especially important if it is present 
in the process of a young person’s upbringing. A lie can be analysed in many different ways includ-
ing: moral, legal and even philosophical. That is why studies on the lying among pupils have been 
carried out. Based on the conducted studies, it can be concluded that lying is a common phenome-
non, and the reasons for it are mostly egoistic. Adults, mainly parents and teachers, raise awareness 
among children and inform them that lying is reprehensible. On the other hand, students, while be-
ing aware of the negative nature of the lie, use it often. That said, they themselves do not want to be 
lied to. That is why it seems that the sole act of lying should not be forbidden in the upbringing as it 
is not that common. What should receive more attention are the causes of lying.  

K e y  w o r d s:  lie, lying, upbringing  
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in the process of a young person’s upbringing. A lie can be analysed in many different ways includ-
ing: moral, legal and even philosophical. That is why studies on the lying among pupils have been 
carried out. Based on the conducted studies, it can be concluded that lying is a common phenome-
non, and the reasons for it are mostly egoistic. Adults, mainly parents and teachers, raise awareness 
among children and inform them that lying is reprehensible. On the other hand, students, while be-
ing aware of the negative nature of the lie, use it often. That said, they themselves do not want to be 
lied to. That is why it seems that the sole act of lying should not be forbidden in the upbringing as it 
is not that common. What should receive more attention are the causes of lying.  

K e y  w o r d s:  lie, lying, upbringing  
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E-podręcznik czy podręcznik  
w wersji papierowej --- w opinii uczniów 

Jan Rajmund Paśko, Bożena Lazarowicz1 
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t: W zwi zku z rozwojem technik komputerowych i coraz powszechniejszym u ywa-
niem komputera i korzystaniem z Internetu pojawi  si  nowy rodzaj podr czników szkolnych 
okre lanych mianem e-podr czników. Przeprowadzono badania na wybranej grupie uczniów, któ-
rzy korzystali wcze niej z klasycznych podr czników okre lanych mianem papierowych, a obec-
nie korzystaj  z e-podr czników. Badania mia y za zadanie zdoby  informacje, który z rodzajów 
podr czników preferuj  uczniowie. Badania przeprowadzono na grupie 84 uczniów szkó  w Za-
wadzie i Jod ówce-Wa kach. Z analizy odpowiedzi uczniów mo na wnioskowa , e e-podr cznik 
dominuje na lekcjach, z czego wi kszo  uczniów jest zadowolona. Natomiast w domu wol  ko-
rzysta  i korzystaj  z tradycyjnych podr czników papierowych. Wyniki bada  s  jakby sygna em, 
e aktywizuj ce formy nauczania stosowane w czasie lekcji s  dla uczniów ma o atrakcyjne. Na-

uczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainteresowa  uczniów, dlatego chc , aby na pewnych 
etapach lekcji zast powa  go komputer.  

S o w a  k l u c z o w e: e-podr cznik, podr cznik szkolny, nauczanie, edukacja, technologie 
informatyczne 

1. Wprowadzenie 

Nowe technologie informatyczne pozwalaj  na zmian  dotychczasowych metod w pracy 
dydaktycznej. Wprowadzanie nowych form pracy powinno stymulowa  aktywno  eduka-
cyjn  ucznia. W dzisiejszych czasach dzieci dobrze odnajduj  si  w przestrzeni wirtualnej, 
ch tnie korzystaj c z komputera czy tabletu. Proces nauczania i uczenia si  dzi ki dost powi 
do Internetu oraz coraz wi kszej dost pno ci e-podr czników pozwala organizowa  kszta ce-
nie uczniów z wykorzystaniem ró nych formy przekazu.  
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nomiczna, Wydzia  Nauk Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów,  
Poland, tel. +48 14 65 65 524, e-mail: jan.pasko@mwse.edu.pl. 
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Szko a stoi przed trudnym zadaniem umiej tnego wykorzystania komputera w procesie 
kszta cenia. Zmieniaj ca si  rzeczywisto  powoduje, e pami ciowe opanowywanie materia-
u musi przekszta ci  si  w metody poszukiwawcze, gromadzenie i analiz  informacji. Jest to 

sposób na efektywne przygotowanie dziecka do ycia i funkcjonowania w dzisiejszym wie-
cie. Ogromn  rol  przypisuje si  nauczycielom, którzy nie tylko musz  posiada  wiedz
i umiej tno ci wykorzystania programów komputerowych, ale te  powinni kompetentnie 
i twórczo pos ugiwa  si  nimi w procesie kszta cenia. Z przeprowadzonych bada  wynika, e
ju  dziesi  lat temu uczniowie stawiali do  du e wymagania nauczycielom w zakresie sto-
sowania technik informatycznych. Najwi ksze oczekiwania, oprócz nauczycieli informatyki, 
mieli wobec nauczycieli chemii, fizyki i matematyki (Pa ko, 2006, s. 136–141). 

Po dany jest w tej sytuacji „animator wskazuj cy drogi do wiedzy”. Najwa niejszym 
zadaniem nauczycieli jest wykszta cenie u uczniów umiej tno ci odnalezienia warto ciowych 
informacji. Proces nauczania i uczenia si  z pomoc  nowych mediów pozwala popularyzowa
my lenie twórcze. Szko a powinna wspiera  ucznia, pomaga  odkrywa , analizowa , inter-
pretowa  poj cia i znaczenia oraz krytycznie postrzega  rzeczywisto . Dzi ki temu ucznio-
wie potrafi  zadawa  pytania, zastanawiaj  si  nad tym, co si  dzieje, a tak e s  w stanie pla-
nowa  w asn  przysz o  (Juszczyk, Siemieniecki, 2002, s. 337–338). 

Wszelkie zmiany, jakie dokonuj  si  w ostatnich latach, oraz dynamiczny rozwój po-
woduj , e cz owiek musi by  przygotowany na dostosowywanie si  do nowych sytuacji 
w wielu dziedzinach dzia alno ci. Jedn  z nich jest pojawienie si  sieci komputerowych 
w komunikacji masowej. Nowoczesno  wymaga zetkni cia si  z technik  informatyczn .
Polska szko a umo liwia uczniom prac  z komputerem od pierwszej klasy szko y podsta-
wowej, kiedy to zaj cia komputerowe s  dla dzieci obowi zkowe. Podczas tych lekcji dzie-
ci wicz  umiej tno ci pracy przy komputerze, tworz c rysunki, teksty, animacje, rozwijaj
ponadto swoje zainteresowania (Podstawa programowa…, 2012). 

Podr cznik jest dobr  metod  dzia ania nauczyciela, który swobodnie planuje proces 
kszta cenia. Znacz cy jest dzi  dost p do wysokiej jako ci materia ów edukacyjnych. Podczas 
pracy na zaj ciach nauczyciel sam je wykorzystuje oraz proponuje swoim uczniom. Nowocze-
sne technologie wytyczy y nowy kierunek rozwoju wspó czesnej edukacji. Cyfryzacja polskiej 
szko y doprowadzi a do powstania nowego typu podr cznika. Wersja papierowego podr czni-
ka zosta a uzupe niona o e-podr cznik. Na pocz tku zastanawiano si , czym ma by  ten nowy 
rodzaj podr cznika. Czy b dzie to tylko podr cznik szkolny, ale dost pny w komputerze, czy 
b dzie on zawiera  specjalne materia y opracowane za pomoc  narz dzi internetowych, 
uwzgl dniaj c pomys y na aktywne uczenie si , a mo e e-podr cznik umo liwi dope nienie 
tradycyjnych podr czników o zestawy wicze  i prezentacji (Czetwerty ska, 2012, s. 8–11). 

Klasyczny podr cznik jest stosowany od wieków i bardzo mocno zaznaczy  swoj
obecno  i pozycj  w procesie kszta cenia. E-podr cznik jest kolejnym etapem w rozwoju do-
st pu do wiedzy. Oznacza to, e ka dy mo e w sposób funkcjonalny i nieograniczony korzy-
sta  z konkretnego zbioru. Istot  powstania projektu e-podr czników jest to, e korzystanie 
z nich b dzie mo liwe w ka dym momencie, ale te  – co wa niejsze – dost p do wiedzy 
b d  mia y osoby cierpi ce na wszelkiego rodzaju niepe nosprawno ci (Wojewodzic, 2013, 
s. 66–67). Podr czniki te przygotowywane s  przez specjalne zespo y z o one z pracowników 
uczelni wy szych, redaktorów, metodyków, nauczycieli, przy wspó pracy z uczniami i rodzi-
cami. Dzi ki temu mo liwa jest zmiana lub przekszta canie tre ci e-podr czników (Pleba -
ska, 2014, s. 76–77).  
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E-podr cznik pozwala dobra  materia  do realizacji na lekcji tak, aby odpowiada  uczniom 
i nauczycielom. Nauczyciele dostaj  mo liwo  stworzenia swojej wersji e-podr cznika z wy-
korzystaniem posiadanych zasobów w asnych i e-podr cznika. „Nowe wydanie” elektronicz-
nego podr cznika b dzie dostosowane do indywidualnych potrzeb danej klasy i jej uczniów. 
Nauczyciel mo e wybra  takie metody nauczania, jakie najbardziej mu odpowiadaj .

Podr cznik elektroniczny umo liwia uczniom aktywne zdobywanie wiedzy. Dzi ki wy-
korzystaniu ró nego rodzaju technik multimedialnych uczniowie, poprzez wykonywanie wi-
cze  interaktywnych, doskonal  w asne umiej tno ci. Praca z e-podr cznikiem umo liwia 
rozwój indywidualnego procesu kszta cenia oraz realizacj  tre ci programowych w dowol-
nym czasie, w dowolnym tempie, a tak e nieograniczon  liczb  powtórze  zamieszczonych 
w nim tre ci. Uczniowie mog  tworzy  w asne notatki. Do procesu kszta cenia w cza si
równie  media spo eczno ciowe, które pozwalaj  na prac  w grupach, czy te  zadania projek-
towe w wersji online (Pokrzycka, 2015, s. 48–49). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje dziesi  elementów, które mo na wyko-
na  z pomoc  e-podr cznika, a nie mo na zrobi  z wydaniem papierowym. Wymienia takie 
mo liwo ci, jak (MEN, 2015): 

s uchanie audio, 
ogl danie wideo, 
podkre lanie tekstu (bez niszczenia ksi ki), 
rozwi zywanie testów, 
kopiowanie fragmentów do cytatów, 
powi kszanie zdj ,
automatyczne sprawdzanie niezrozumia ych terminów czy s ów, 
zabranie wszystkich ksi ek (wersja cyfrowa) na wyjazd, wakacje, 
wysy anie wiadomo ci e-mail do nauczyciela, 
t umaczenie tekstu na inne j zyki.

Aktualny post p technologiczny umo liwia aktywne zdobywanie wiedzy. Podr cznik 
tradycyjny utrudnia  aktywno  ucznia, który „odbiera ” gotow  wiedz  od nauczyciela. 
Dzi ki elektronicznym podr cznikom szko a mo e przesta  wydawa  si  nudna. Uczniowie 
ch tniej podejm  wyzwania, jakie stawia  b d  nauczyciele. Dzieci i m odzie  rozwin
w asne kszta cenie poprzez twórcz  prac , kreatywnie i z zaanga owaniem zrealizuj  po-
stawione przed nimi zadania. 

E-podr czniki pozwalaj  na przeprowadzenie lekcji w ca o ci w klasie szkolnej, mog
by  równie  wykorzystywane poza szko . Przyk adami zastosowa  e-podr czników s :
prace domowe uczniów (z pomoc  e-podr cznika), lekcje multiprzedmiotowe, ró nego ro-
dzaju metody prowadzania zaj  – odwrócona klasa, WebQest, metoda projektu, ekspery-
mentu, metoda rywalizacji, game based learning (edukacja z u yciem gier). 

Lekcja z wykorzystaniem e-podr cznika mo e by  przeprowadzona w formie nauczania 
tradycyjnego przy pomocy tre ci zawartych w elektronicznym podr czniku. B dzie to uatrak-
cyjnienie lekcji. Zdobywanie wiedzy odbywa  si  b dzie za pomoc  tre ci e-podr cznika, ze 
wspó dzia aniem ró nych innych metod, dowolnie wybranych przez prowadz cego. Drugim 
rodzajem lekcji mo e by  nauczanie e-learningowe. W tym wypadku e-podr cznik jest sto-
sowany do wyszukiwania tre ci online; tak e pozosta e procesy dydaktyczne odbywaj  si
online, na przyk ad z pomoc  platformy e-learningowej. Wyst puje te  nauczanie mieszane 
(blended learning). Wykorzystywana jest wtedy tradycyjna forma nauczania, któr czy si
z e-learningiem. 
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E-podr cznik ma za zadanie s u y  uczniom i nauczycielom jako wiadomy element 
wspó czesnej edukacji. Wykorzystanie kana ów spo eczno ciowych, mo liwo  interakcji 
uczniów, praca grupowa, projekty online s  sposobem na interesuj ce wspó czesnych uczniów 
metody kszta cenia, które u atwiaj  proces samokszta cenia (Pleba ska, 2014, s. 77–80). 

Wed ug Krystyny de Mezer-Breli skiej i Józefa Skrzypczaka (2012), podr cznik elek-
troniczny opracowano po to, aby w pe ni wyczerpa  mo liwo ci nowoczesnych multime-
diów. Jest on wspó czesnym rodkiem masowego przekazu, który w sposób cyfrowy zapi-
suje informacje. To przestrze  ogromnych rozmiarów. Mo liwe jest przekazywanie infor-
macji z elektronicznych no ników (teksty, obrazy, d wi ki, filmy). 

Nauczyciele oraz uczniowie mog  wykorzystywa  takie elementy e-podr cznika, jak: 
warstwa tekstowa z danymi i ilustracjami, 
spis tre ci, który posiada aktywne linki umo liwiaj ce przej cie do wybranego 
rozdzia u lub sekcji, 
narz dzia edytorskie: pod wietlenia, notatki, zakre lacze – pozwalaj  na zazna-
czanie interesuj cych lub wa nych fragmentów, 
narz dzia wizualizacji: tak zwany zoom (przybli enie obrazu), 
mo liwo  drukowania stron, 
interaktywne s owniki. 

E-podr czniki zawieraj  dokumenty tekstowe, fotografie, filmy, nagrania, modele 3D, 
quizy, testy, gry edukacyjne. Wszystkie te elementy maj  pos u y  zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom, aby jak najpe niej zrealizowa  proces nauczania i uczenia si . S  jednym 
ze sposobów zdobycia wiedzy przy u yciu nowoczesnych technologii, tak naturalnych 
w yciu ka dego wspó czesnego ucznia (Lorens, 2013, s. 39–40). 

Podr czniki elektroniczne nie zast puj  tradycyjnych podr czników. E-podr cznik to 
pomoc dydaktyczna i narz dzie, które jest uzupe nieniem, rozszerzeniem istniej cych pod-
r czników. Nauczyciel wybiera, w jaki sposób i jak  metod  b dzie pracowa . Mo e wska-
za  uczniom rozwi zywanie interaktywnych wicze  lub wybra  si  razem z nimi na wir-
tualny spacer po wybranym miejscu na wiecie. E-podr czniki pozwalaj  na prac  metod
„odwróconej klasy”, inspiruj  do tworzenia projektów badawczych (O projekcie, 2016). 

Wspó czesna edukacja ma wi c przed sob  wiele wyzwa . Zobowi zana jest do tego, 
aby uczniowie mieli nieograniczone mo liwo ci rozwoju, mogli kszta towa  zainteresowa-
nia. Nauczyciele powinni nakierowywa  podopiecznych na dzia alno  badawcz . Wszyst-
ko to za pomoc  innowacyjnych zasobów dydaktycznych. W ten sposób ucze  mo e posze-
rza  wiedz , ale równie  dokonywa  post pów w rozwoju moralnym i spo ecznym. 

E-podr czniki s wietnym narz dziem do pracy zarówno na zaj ciach lekcyjnych, jak 
i w domu. Pokazywanie filmów w klasie, ogl danie zdj  lub fragmentów tekstów za pomoc
rzutnika multimedialnego jest ciekawym sposobem na zainteresowanie uczniów wybranym 
zagadnieniem. W domu uczniowie mog  natomiast przygotowa  si  do lekcji, powtarza  ma-
teria  i utrwala  go, ale równie  odrabia  zadania domowe (Po co nam…, 2015, s. 4). 

Powszechnie na temat e-podr czników wypowiadaj  si  doro li, w du ej mierze pasjo-
naci technologii informatycznych. Ciekawe jest, jak na ich temat wypowiadaj  si  uczniowie 
maj cy do dyspozycji e-podr czniki i korzystaj cy te  z podr czników drukowanych.
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czanie interesuj cych lub wa nych fragmentów, 
narz dzia wizualizacji: tak zwany zoom (przybli enie obrazu), 
mo liwo  drukowania stron, 
interaktywne s owniki. 

E-podr czniki zawieraj  dokumenty tekstowe, fotografie, filmy, nagrania, modele 3D, 
quizy, testy, gry edukacyjne. Wszystkie te elementy maj  pos u y  zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom, aby jak najpe niej zrealizowa  proces nauczania i uczenia si . S  jednym 
ze sposobów zdobycia wiedzy przy u yciu nowoczesnych technologii, tak naturalnych 
w yciu ka dego wspó czesnego ucznia (Lorens, 2013, s. 39–40). 

Podr czniki elektroniczne nie zast puj  tradycyjnych podr czników. E-podr cznik to 
pomoc dydaktyczna i narz dzie, które jest uzupe nieniem, rozszerzeniem istniej cych pod-
r czników. Nauczyciel wybiera, w jaki sposób i jak  metod  b dzie pracowa . Mo e wska-
za  uczniom rozwi zywanie interaktywnych wicze  lub wybra  si  razem z nimi na wir-
tualny spacer po wybranym miejscu na wiecie. E-podr czniki pozwalaj  na prac  metod
„odwróconej klasy”, inspiruj  do tworzenia projektów badawczych (O projekcie, 2016). 

Wspó czesna edukacja ma wi c przed sob  wiele wyzwa . Zobowi zana jest do tego, 
aby uczniowie mieli nieograniczone mo liwo ci rozwoju, mogli kszta towa  zainteresowa-
nia. Nauczyciele powinni nakierowywa  podopiecznych na dzia alno  badawcz . Wszyst-
ko to za pomoc  innowacyjnych zasobów dydaktycznych. W ten sposób ucze  mo e posze-
rza  wiedz , ale równie  dokonywa  post pów w rozwoju moralnym i spo ecznym. 

E-podr czniki s wietnym narz dziem do pracy zarówno na zaj ciach lekcyjnych, jak 
i w domu. Pokazywanie filmów w klasie, ogl danie zdj  lub fragmentów tekstów za pomoc
rzutnika multimedialnego jest ciekawym sposobem na zainteresowanie uczniów wybranym 
zagadnieniem. W domu uczniowie mog  natomiast przygotowa  si  do lekcji, powtarza  ma-
teria  i utrwala  go, ale równie  odrabia  zadania domowe (Po co nam…, 2015, s. 4). 

Powszechnie na temat e-podr czników wypowiadaj  si  doro li, w du ej mierze pasjo-
naci technologii informatycznych. Ciekawe jest, jak na ich temat wypowiadaj  si  uczniowie 
maj cy do dyspozycji e-podr czniki i korzystaj cy te  z podr czników drukowanych.
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2. Badania 

Celem przeprowadzonych bada  by o zdobycie informacji na temat stosunku uczniów 
do e-podr czników w porównaniu z podr cznikami drukowanymi. Na potrzeby bada  po-
stawiono hipotez : Uczniowie korzystaj cy z e-podr czników s  z nich w pe ni zadowoleni 
i przedk adaj  je nad podr czniki drukowane. 

Badania zosta y przeprowadzone w 2016 roku w dwóch szko ach (w jednej znajdowa-
a si  szko a podstawowa i gimnazjum) na terenie gminy Tarnów w klasach, w których 

uczniowie korzystali z e-podr czników.
W tabeli 1 zosta y umieszczone dane dotycz ce wieku i liczby uczniów w klasach, 

w których przeprowadzono badania. 

Tabela 1. Dane dotycz ce wieku i liczby badanych 

Szko a Klasa Wiek Liczba uczniów 

Szko a Podstawowa  
w Zawadzie IV–VI 11–13 lat 23 

Gimnazjum w Zawadzie I–III 14–16 lat 32 

Szko a Podstawowa  
w Jod ówce-Wa kach IV–VI 11–13 lat 29 

Ogó em   84 

r ó d o: opracowanie w asne. 

W badaniu wzi o uczniów 84 uczniów, z czego 46,4% stanowi y dziewcz ta, a 53,6% 
ch opcy. Uczniowie szko y podstawowej w miejscowo ci Jod ówka-Wa ki stanowili 34,5% 
badanych (20 dziewcz t i 9 ch opców). Wi kszo  ankietowanych uczniów, czyli 65,5%, 
ucz szcza a do szko y w Zawadzie. 13 badanych uczy o si  w klasie IV, 21 w klasie V, na-
tomiast 18 w klasie VI. Do I klasy gimnazjum ucz szcza o 14 uczniów, do II – 10, nato-
miast do klasy III – 8 uczniów. 

Oko o 15% ankietowanych oszacowa o czas sp dzony przy komputerze na 3–4 godzi-
ny dziennie. Natomiast oko o jedna pi ta uczniów sp dza a przy komputerze kilka godzin 
w tygodniu. Trzy osoby nie udzieli y odpowiedzi. Czas sp dzony przy komputerze ilustruje 
rysunek 1.  
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3. Wnioski 

Przyj ta hipoteza badawcza potwierdzi a si  w odniesieniu do wykorzystania  
e-podr cznika podczas lekcji. Natomiast nie potwierdzi a si  wzgl dem domowej pracy 
ucznia.

Kompleksowa analiza odpowiedzi na pytana pozwala na wyodr bnienie dwóch obra-
zów korzystania z e-podr cznika. Jednym z nich jest podr cznik jako materia  do przygo-
towywania si  do lekcji, czyli do pracy domowej ucznia. W tym przypadku nie jest on 
przez uczniów preferowany. Z niektórych wypowiedzi wynika, e prawdopodobnie jest on 
trudniejszy i bardziej czasoch onny w stosowaniu ni  podr cznik papierowy. Drugi, pe -
niejszy obraz dotyczy korzystania z podr cznika w czasie lekcji. Z uzyskanych odpowiedzi 
mo na wnioskowa , e uczniowie chcieliby korzysta  z e-podr cznika na lekcji, upatruj c
w nim jej uatrakcyjnienia poprzez filmy, testy.  

Jednak dok adna analiza uzyskanych odpowiedzi sk ania do stwierdzenia, e wiele 
spo ród nich ma charakter deklaratywny. Uczniowie wiedz , jak by  powinno, jednak nie 
korzystaj  z tego. Pisz , e zalet  jest atwa dost pno  e-podr cznika, ale ograniczaj  si
do korzystania z niego w szkole.  

Natomiast z dok adnej analizy wy ania si  do  niepokoj ce stwierdzenie. E-podr cznik 
zaczyna dominowa  na lekcji nad nauczycielem. Czy by Jan Amos Kome ski mia  racj ,
twierdz c, e w procesie edukacji wa niejszy od nauczyciela jest podr cznik? 

Wyniki bada  s  jakby sygna em, e nauczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainte-
resowa  uczniów, dlatego chc  oni, aby na pewnych etapach lekcji zast powa  go komputer. 

Bibliografia

Czetwerty ska, G. (2012). E-podr cznik – a có  to takiego? Meritum, 27(4).  
Juszczyk, S., Siemieniecki, B. (2002). Komputer w edukacji. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemie-

niecki, K. Wenta (red.). Edukacja medialna. Toru : Wydawnictwo Adam Marsza ek. 
Lorens, R. (2013). E-podr cznik w ramach projektu cyfrowa szko a. E-mentor, 4.
MEN. (2015). 10 rzeczy, które mo na zrobi  z e-podr cznikiem, a nie mo na zrobi  z papierowym 

wydaniem [online, dost p: 2016-03-03]. Dost pny w Internecie: https://men.gov.pl/wp-content/ 
uploads/2015/05/info_cs.jpg. 

Mezer-Breli ska de, K., Skrzypczak, J. (2012). Ewolucja podr czników szkolnych. W: W. Skrzy-
dlewski, S. Dylak (red.). Media, edukacja, kultura: w stron  edukacji medialnej (s. 180–190). 
Pozna ; Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. 

O projekcie. (2016). Platforma epodreczniki.pl [online, dost p: 2016-03-02]. Dost pny w Internecie: 
http://www.epodreczniki.pl/begin/o-projekcie. 

Pa ko, J.R. (2006). Jakie umiej tno ci z zakresu TI powinien w oczach uczniów posiada  nauczyciel. 
W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kompetencje i standardy kszta cenia (s. 136–141). 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 

Pleba ska, M. (2014). E-podr czniki. Edukacja i Dialog, 11/12.
Po co nam e-podr czniki? (2015). Trendy, 4, 4–6. 
Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla szkó  podstawowych. (2012). Rozporz dzenie z dnia 

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta -
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó . Dz.U. z 2012 r. poz. 977 z pó n. zm. 



64 

Jan Rajmund Paśko, Bożena Lazarowicz 

3. Wnioski 

Przyj ta hipoteza badawcza potwierdzi a si  w odniesieniu do wykorzystania  
e-podr cznika podczas lekcji. Natomiast nie potwierdzi a si  wzgl dem domowej pracy 
ucznia.

Kompleksowa analiza odpowiedzi na pytana pozwala na wyodr bnienie dwóch obra-
zów korzystania z e-podr cznika. Jednym z nich jest podr cznik jako materia  do przygo-
towywania si  do lekcji, czyli do pracy domowej ucznia. W tym przypadku nie jest on 
przez uczniów preferowany. Z niektórych wypowiedzi wynika, e prawdopodobnie jest on 
trudniejszy i bardziej czasoch onny w stosowaniu ni  podr cznik papierowy. Drugi, pe -
niejszy obraz dotyczy korzystania z podr cznika w czasie lekcji. Z uzyskanych odpowiedzi 
mo na wnioskowa , e uczniowie chcieliby korzysta  z e-podr cznika na lekcji, upatruj c
w nim jej uatrakcyjnienia poprzez filmy, testy.  

Jednak dok adna analiza uzyskanych odpowiedzi sk ania do stwierdzenia, e wiele 
spo ród nich ma charakter deklaratywny. Uczniowie wiedz , jak by  powinno, jednak nie 
korzystaj  z tego. Pisz , e zalet  jest atwa dost pno  e-podr cznika, ale ograniczaj  si
do korzystania z niego w szkole.  

Natomiast z dok adnej analizy wy ania si  do  niepokoj ce stwierdzenie. E-podr cznik 
zaczyna dominowa  na lekcji nad nauczycielem. Czy by Jan Amos Kome ski mia  racj ,
twierdz c, e w procesie edukacji wa niejszy od nauczyciela jest podr cznik? 

Wyniki bada  s  jakby sygna em, e nauczyciel nie potrafi w odpowiedni sposób zainte-
resowa  uczniów, dlatego chc  oni, aby na pewnych etapach lekcji zast powa  go komputer. 

Bibliografia

Czetwerty ska, G. (2012). E-podr cznik – a có  to takiego? Meritum, 27(4).  
Juszczyk, S., Siemieniecki, B. (2002). Komputer w edukacji. W: J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemie-

niecki, K. Wenta (red.). Edukacja medialna. Toru : Wydawnictwo Adam Marsza ek. 
Lorens, R. (2013). E-podr cznik w ramach projektu cyfrowa szko a. E-mentor, 4.
MEN. (2015). 10 rzeczy, które mo na zrobi  z e-podr cznikiem, a nie mo na zrobi  z papierowym 

wydaniem [online, dost p: 2016-03-03]. Dost pny w Internecie: https://men.gov.pl/wp-content/ 
uploads/2015/05/info_cs.jpg. 

Mezer-Breli ska de, K., Skrzypczak, J. (2012). Ewolucja podr czników szkolnych. W: W. Skrzy-
dlewski, S. Dylak (red.). Media, edukacja, kultura: w stron  edukacji medialnej (s. 180–190). 
Pozna ; Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. 

O projekcie. (2016). Platforma epodreczniki.pl [online, dost p: 2016-03-02]. Dost pny w Internecie: 
http://www.epodreczniki.pl/begin/o-projekcie. 

Pa ko, J.R. (2006). Jakie umiej tno ci z zakresu TI powinien w oczach uczniów posiada  nauczyciel. 
W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kompetencje i standardy kszta cenia (s. 136–141). 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 

Pleba ska, M. (2014). E-podr czniki. Edukacja i Dialog, 11/12.
Po co nam e-podr czniki? (2015). Trendy, 4, 4–6. 
Podstawa programowa kszta cenia ogólnego dla szkó  podstawowych. (2012). Rozporz dzenie z dnia 

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta -
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó . Dz.U. z 2012 r. poz. 977 z pó n. zm. 

65 

E-podręcznik czy podręcznik w wersji papierowej --- w opinii uczniów

Pokrzycka, L. (2015). E-podr czniki do kszta cenia ogólnego: projekt O rodka Rozwoju Edukacji. 
Nowa Szko a, 5.

Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 roku. Tekst jednolity. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156. 
Wojewodzic, K. (2013). E-podr cznik dost pny dla wszystkich. Edukacja i Dialog, 11/12.

E-textbook versus paperback textbook in the eyes of pupils 

A b s t r a c t: Due to the development of computer techniques and the common use of computers 
and the Internet, a new type of school textbooks called e-textbooks has appeared. Studies have 
been carried out on a selected group of students who have previously used classic textbooks, called 
paperback textbooks, and who are currently using e-textbooks. The main aim of these studies was 
to obtain information about the type of textbooks that pupils prefer. Studies have been conducted 
on a group of 84 pupils from schools in Zawada and Jod ówka-Wa ki. Based on the analysis of the 
pupils’ answers, it can be concluded that e-textbooks dominate during classes, and most of pupils 
are happy because of that. However, they prefer to use, and use, traditional paperback textbooks at 
home. The results of the studies are a signal indicating that the choice of interactive teaching 
methods during classes is not very compelling for pupils. A teacher cannot get pupils interested 
which is why they prefer for him to be substituted by a computer at certain stages of the class. 

K e y  w o r d s: e-textbook, school textbook, teaching, education, information technologies  
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A b s t r a k t: Artyku  podejmuje problematyk  wp ywu telewizji, a w szczególno ci reklamy te-
lewizyjnej na przebieg wychowania i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Jest to wielo-
aspektowa analiza czynników cywilizacyjnych, kulturowych i rodzinnych w tym kontek cie. 
Podkre lono zw aszcza psychologiczno-pedagogiczn  rang  tego problemu. 

W wietle bada  w asnych i innych autorów, badaczy tej dziedziny, telewizja jako medium od-
grywa wa n  rol  kulturotwórcz , obyczajow , kszta tuj c  modele ycia i osobowo  dzieci. 
Dominacja telewizji w yciu dziecka zaburza naturalne procesy rozwoju sfery emocjonalnej, 
uczuciowej i prawid owej socjalizacji etycznej. Wspó cze nie reklama medialna sta a si  inte-
graln  cz ci  swoistej kultury wychowania, znakiem obecnej cywilizacji. Na tym tle powstaj
powa ne dylematy wymagaj ce diagnozy i nowych zastosowa  w praktyce wychowawczo-
opieku czej. Konieczne staje si  poszukiwanie racjonalnego kompromisu, upowszechnianie 
wiedzy o pozytywnych w a ciwo ciach telewizji i negatywnym wp ywie reklamy na ca okszta t
psychospo ecznego, emocjonalnego i aksjologicznego rozwoju dziecka we wczesnym okresie 
jego ycia. Niezb dne zw aszcza staje si  przygotowanie rodziców do racjonalnego i wy-
biórczego korzystania z mediów w z o onym procesie wspó ycia i funkcji rodziny w wycho-
waniu dzieci na ludzi samodzielnie i krytycznie my l cych. 

S o w a  k l u c z o w e: edukacja, wychowanie, osobowo , warto ci, media, reklama, rozwój 

1. Wprowadzenie 

Kontakt m odego pokolenia z mass mediami, a zw aszcza z telewizj  rozpoczyna si
bardzo wcze nie. Ma to miejsce od momentu, kiedy poziom rozwoju dziecka pozwala mu na 
skupienie uwagi na ekranie. Kiedy dziecko ogl da program telewizyjny, przestaje istnie  dla 
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tel. +48 14 65 65 524, e-mail: pelekhyurii@ukr.net. 
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niego ca y wiat, natomiast rodzice mog  wtedy odpocz , zaj  si  swoimi sprawami, nie 
zastanawiaj c si  nad tym, jakie tre ci kryj  krótkie, migotliwe i kolorowe spoty reklamowe. 

Wspó cze nie reklama na dobre zago ci a w naszej rzeczywisto ci, sta a si  zjawi-
skiem wszechobecnym. Spotykamy si  z ni  niemal w ka dym miejscu: w szkole, w cen-
trum handlowym, na ulicy i w domu – w ró nej postaci: jako spot reklamowy, ulotka, bro-
szura, bilbord. Jest to zjawisko, które cz sto destabilizuje ycie rodzinne, proces rozwoju 
dziecka – jego zrównowa one, harmonijne wychowanie. 

2.  Kulturowy i psychologiczno-pedagogiczny charakter
przekazu telewizyjnego 

Psychologia wychowawcza definiuje poj cie podatny jako cech  osoby daj cej si a-
two sterowa , uleg ej, ufnej i pos usznej, nieodpornej na dzia anie ró nych, cz sto przypad-
kowych czynników zewn trznych. Podatno  charakteryzuje si  równie  takimi cechami, 
jak: otwarto , sk onno  i gotowo  do przyswajania nowych tre ci narzucanych – w tym 
przypadku przez telewizj . Mo e mie  znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne, 
w zale no ci od kontekstu. Strona negatywna ujawnia si  pod postaci  takich cech, jak: 
s abo  niezale nego my lenia, bierno  przystosowawcza i sk onno  do uzale nienia. Za
w znaczeniu pozytywnym osoba przejawiaj ca podatno  jest postrzegana jako otwarta, go-
towa do komunikowania si , pojednawcza, niedogmatyczna i umiarkowana (Reber, Reber, 
2008, s. 536). Dodajmy tak e poznawcze zainteresowania otaczaj cym wiatem. 

Dzieci stanowi  znaczn  cz  widowni reklam telewizyjnych, ch tnie z nich korzy-
staj  i jako konsumenci maj  potencjalne znaczenie dla reklamodawców. S owo podatno
ci le czy si  z dzieckiem, które nie rozumie jeszcze mechanizmów oddzia ywania re-

klam telewizyjnych, a ze wzgl du na brak krytycyzmu wskazuje na sk onno  do na lado-
wania. St d te  dziecko jest otwarte na wszystkie pokusy – p yn ce za po rednictwem te-
lewizji – niezg bionego przez nie wiata. Jak wskaza  Janusz Korczak, „dzieci stanowi
du  odsetk  ludzko ci, ludno ci, narodu, mieszka ców, wspó obywateli – stali towarzy-
sze. By y, b d  i s ” (cyt. za: Krajewska, 2013, s. 34).  

Reklamy poprzedzaj , a nawet przerywaj  programy, wielokrotnie si  powtarzaj .
St d te  mo na wnioskowa , e zawarte w nich tre ci maj  ogromn  si  zakodowania si
w pami ci odbiorcy. Mog  wytworzy  skojarzenia i, co najwa niejsze, wywiera  wp yw na 
rozwój sfery emocjonalnej i systemu warto ci.

Wyniki bada  pokazuj , e „dzieci polskie, zanim rozpoczn  nauk  szkoln , maj  za 
sob  od 2 do 3 tys. godzin sp dzonych przed szklanym ekranem, starsze, 8–12 letnie, po-
wi caj  telewizji rednio 2–5 godzin ka dego dnia. Ogl daj  one programy telewizyjne 

o ró nej porze dnia, rano, po po udniu, wieczorem, a tak e niektóre z nich w nocy” (Izdeb-
ska, 1996, s. 18, cyt. za: aciak, 2003, s. 141). Po owa czasu antenowego ró nych stacji te-
lewizyjnych jest wype niona programami i filmami dla dzieci oraz m odzie y. Co szóste 
dziecko w wieku 6–13 lat ma na w asno  swój telewizor, 61% dzieci w wieku 3–13 lat 
w cza telewizor raz dziennie, 8% dzieci sp dza dziennie wi cej, ni  5 godzin przed telewi-
zorem, wynika to tak e z bada  naukowych przeprowadzonych w Niemczech (Sitarczyk, 

ukasik, 2005, s. 18).   
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Wspó cze nie przekaz reklamy telewizyjnej traktuje si  jako wa ny problem psycho-
logiczno-pedagogiczny (Reber, Reber, 2008, s. 578). Jednym z zada  pedagogów, nauczy-
cieli i rodziców jest kszta towanie u podopiecznych pozytywnego postrzegania wiata 
i samych siebie, w a ciwej hierarchii warto ci, celów i norm wspó ycia. Jest to te  d enie
do wychowania dziecka o harmonijnej to samo ci. Jak stwierdza Zbyszko Melosik, we 
wspó czesnej rzeczywisto ci trudno jest si  odnale , odpowiedzie  na pytania: Jakim by ?
W jaki sposób y ? Jak wychowywa ? (Melosik, 2003, s. 19). Niestety normy i warto ci
prezentowane na szklanym ekranie nie pomagaj  odpowiedzie  na te pytania. Wr cz prze-
ciwnie, uderzaj  w autonomi  cz owieka, próbuj  nim manipulowa , zak ócaj  obiektywne 
postrzeganie rzeczywisto ci, zak ócaj  aktywno  w asn , która wp ywa na kszta towanie 
osobowo ci cz owieka. 

Przez wp yw przekazów medialnych rozumie si  „proces, który przejawia si  w zmia-
nach dotycz cych postaw, pogl dów, ocen moralnych estetycznych” (Gajda, 2005, s. 20, 
cyt. za: Kuchta, 2011, s. 30). Dzieci s  z natury otwarte na perswazj , manipulacj . Uwo-
dzone rytmiczn , atrakcyjn  muzyk , ciekawymi efektami wietlnymi, kolorow  barw ,
pogr aj  si  w fikcyjn  rzeczywisto , w której mo na mie  wszystko, wystarczy „to” ku-
pi  – przecie  to takie proste, „przecie  wi kszo  moich kolegów to ma” (Ku pit, 2006, 
s. 20). Wspó czesne dzieci stwo jest skoncentrowane wokó  mediów – multimediów, czyli 
wokó  telewizji, komputera i Internetu (Matyjas, 2008, s. 92). 

3.  Reklama telewizyjna (multimedialna) jako sk adnik
wspó czesnej kultury wychowania 

W dzisiejszych czasach reklama internetowa i telewizyjna si ga szczytu instrumental-
nej ingerencji w integralno  i autonomi  osobow  cz owieka. „Dzisiejszy wiat reklamo-
wy nie jest zunifikowany i u adzony, charakteryzuje go wielo  estetyk, rodków perswa-
zyjnych i filozofii oddzia ywania” (Napiera a, 2012, s. 20–22). 

Wspó cze nie doro li i dzieci maj  styczno  z reklam  niemal e na ka dym kroku. 
Wspó czesnemu cz owiekowi reklama kojarzy si  z przeszkod  wprowadzaj c  chaos 
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nie okre lili wiek XX mianem kultu reklamy. „Reklama przenikn a do naszego j zyka, do 
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sposobu, w jaki postrzegamy wiat, kszta tujemy swoje relacje z innymi lud mi, my limy” 
(Litwi ska, 2008, s. 20). 

We wspó czesnych czasach w znacznej mierze adresatami przekazów reklamowych 
sta y si  dzieci. Najm odsi s  adresatami reklam ze wzgl du na ich podatno  na perswazj ,
ograniczony krytycyzm w stosunku do odbieranych tre ci. W zwi zku z tym daje si  wy-
ró ni  spo eczno-pedagogiczne i psychologiczne uwarunkowania reklamy kierowanej do 
dzieci (Ry ko-Krupniewska, 2008, s. 19).  

Do spo ecznych czynników warunkuj cych efektywno  reklamy kierowanej do dzie-
ci mo na zaliczy : nieskr powan  sugestywno , kontrol , nacisk, otwarto  na nowe pro-
dukty, odwag  w podejmowaniu decyzji, atwo  akceptacji zmian cywilizacyjnych; wier-
no  reklam; zast powanie czytania ksi ek ogl daniem telewizji; ukierunkowywanie dzie-
ci cych zainteresowa , kszta towanie upodoba ; ograniczon  kontrol  rodziców i wiado-
mo  swobodnego dost pu dzieci do telewizji; sugestywno  i niemo no  przeciwstawia-
nia si  wp ywom perswazji. Dynamika, psychologiczne dopasowanie i zwi z o  reklamy 
u atwiaj  najm odszym koncentracj  uwagi; wywo uja silne emocje, wzbudzaj  oczekiwa-
nia i potrzeby; kszta tuj  wra liwo  na bod ce p yn ce ze wiata warto ci. Inicjuj  rów-
nie  niepo dane cechy: atwowierno , bezrefleksyjno , nadmiern  ufno , entuzjazm 
wobec pseudonowo ci (Ry ko-Krupniewska, 2008, s. 24–29). 

4.  Dylematy pedagogiczne wobec wszechobecnej reklamy 
medialnej

W Polsce zainteresowanie problematyk  dzieci jako adresatów reklam nasili o si
w latach dziewi dziesi tych. Dzieci zyska y miano „instrumentów” niezb dnych do pozy-
skania doros ych konsumentów. W du ej mierze wyznacza y rynek zakupów oddzia uj cy na 
innych, przede wszystkim na rodziców. Jest to problem psychologiczno-pedagogiczny, po-
niewa  dotyka m odego, nieu wiadomionego odbiorcy, jakim jest dziecko. Staje si  ono 
rodkiem do osi gni cia celu komercyjnego, traktowane jest w kategoriach przedmiotu, a nie 

podmiotu. Reklama zatem umniejsza pozytywne, edukacyjne i wychowawcze mo liwo ci
telewizji w kulturowej narracji. 

Wszelkie dzia ania marketingowe s  opracowywane w taki sposób, by zaanga owa
i rozbudzi  u dziecka aktywno  zmys owo-poznawcz . Proces zwany kreowaniem polega 
na przemawianiu g ównie do zmys ów. Kiedy dziecko widzi reklamowany produkt, np. 
Kinder Niespodziank , czekoladowe jajko i zach caj cy szkic umieszczonej w nim zabaw-
ki niespodzianki, pobudza to jego wyobra ni  (Linsdstrom, 2005, s. 123).  

Telewizja najbardziej anga uje zmys  wzroku i s uchu, a ruchliwo  dziecka w wieku 
przedszkolnym sprawia, e odbiera ono wiat wieloma zmys ami (polisensorycznie). Po-
nadto jego aktywno  ruchowa jest zahamowana, dlatego te  telewizja kszta tuje statyczne 
funkcjonowanie zmys ów i umys u (Tuszy ska-Bogucka, 2006, s. 42). 

W reklamie telewizyjnej proces przyswajania informacji rozpoczyna si  od podst pnego
przyci gni cia uwagi dziecka. Ciekawa tre  reklamy, sposób, forma jej przekazania, tzw. 
kontrast (przejawia si  w tym, e informacja przebija si  z otoczenia, wykorzystuj c takie 
elementy, jak: si a d wi ku, kolor czy intensywno ) przyci gaj  uwag  m odego widza. Za-
chodzi intensywne prze ywanie niepokoju wobec nowo ci, a nasilenie i rozwój ciekawo ci
powoduje powstanie zainteresowania (Izdebska, 1996, s. 43). Towarzyszy temu ruch, który 
jest wa nym elementem wszystkich reklam, poniewa  przyci ga oraz dzia a o ywczo. 



70 

Yurii Pelekh, Klaudia Sorys 

sposobu, w jaki postrzegamy wiat, kszta tujemy swoje relacje z innymi lud mi, my limy” 
(Litwi ska, 2008, s. 20). 

We wspó czesnych czasach w znacznej mierze adresatami przekazów reklamowych 
sta y si  dzieci. Najm odsi s  adresatami reklam ze wzgl du na ich podatno  na perswazj ,
ograniczony krytycyzm w stosunku do odbieranych tre ci. W zwi zku z tym daje si  wy-
ró ni  spo eczno-pedagogiczne i psychologiczne uwarunkowania reklamy kierowanej do 
dzieci (Ry ko-Krupniewska, 2008, s. 19).  

Do spo ecznych czynników warunkuj cych efektywno  reklamy kierowanej do dzie-
ci mo na zaliczy : nieskr powan  sugestywno , kontrol , nacisk, otwarto  na nowe pro-
dukty, odwag  w podejmowaniu decyzji, atwo  akceptacji zmian cywilizacyjnych; wier-
no  reklam; zast powanie czytania ksi ek ogl daniem telewizji; ukierunkowywanie dzie-
ci cych zainteresowa , kszta towanie upodoba ; ograniczon  kontrol  rodziców i wiado-
mo  swobodnego dost pu dzieci do telewizji; sugestywno  i niemo no  przeciwstawia-
nia si  wp ywom perswazji. Dynamika, psychologiczne dopasowanie i zwi z o  reklamy 
u atwiaj  najm odszym koncentracj  uwagi; wywo uja silne emocje, wzbudzaj  oczekiwa-
nia i potrzeby; kszta tuj  wra liwo  na bod ce p yn ce ze wiata warto ci. Inicjuj  rów-
nie  niepo dane cechy: atwowierno , bezrefleksyjno , nadmiern  ufno , entuzjazm 
wobec pseudonowo ci (Ry ko-Krupniewska, 2008, s. 24–29). 

4.  Dylematy pedagogiczne wobec wszechobecnej reklamy 
medialnej

W Polsce zainteresowanie problematyk  dzieci jako adresatów reklam nasili o si
w latach dziewi dziesi tych. Dzieci zyska y miano „instrumentów” niezb dnych do pozy-
skania doros ych konsumentów. W du ej mierze wyznacza y rynek zakupów oddzia uj cy na 
innych, przede wszystkim na rodziców. Jest to problem psychologiczno-pedagogiczny, po-
niewa  dotyka m odego, nieu wiadomionego odbiorcy, jakim jest dziecko. Staje si  ono 
rodkiem do osi gni cia celu komercyjnego, traktowane jest w kategoriach przedmiotu, a nie 

podmiotu. Reklama zatem umniejsza pozytywne, edukacyjne i wychowawcze mo liwo ci
telewizji w kulturowej narracji. 

Wszelkie dzia ania marketingowe s  opracowywane w taki sposób, by zaanga owa
i rozbudzi  u dziecka aktywno  zmys owo-poznawcz . Proces zwany kreowaniem polega 
na przemawianiu g ównie do zmys ów. Kiedy dziecko widzi reklamowany produkt, np. 
Kinder Niespodziank , czekoladowe jajko i zach caj cy szkic umieszczonej w nim zabaw-
ki niespodzianki, pobudza to jego wyobra ni  (Linsdstrom, 2005, s. 123).  

Telewizja najbardziej anga uje zmys  wzroku i s uchu, a ruchliwo  dziecka w wieku 
przedszkolnym sprawia, e odbiera ono wiat wieloma zmys ami (polisensorycznie). Po-
nadto jego aktywno  ruchowa jest zahamowana, dlatego te  telewizja kszta tuje statyczne 
funkcjonowanie zmys ów i umys u (Tuszy ska-Bogucka, 2006, s. 42). 

W reklamie telewizyjnej proces przyswajania informacji rozpoczyna si  od podst pnego
przyci gni cia uwagi dziecka. Ciekawa tre  reklamy, sposób, forma jej przekazania, tzw. 
kontrast (przejawia si  w tym, e informacja przebija si  z otoczenia, wykorzystuj c takie 
elementy, jak: si a d wi ku, kolor czy intensywno ) przyci gaj  uwag  m odego widza. Za-
chodzi intensywne prze ywanie niepokoju wobec nowo ci, a nasilenie i rozwój ciekawo ci
powoduje powstanie zainteresowania (Izdebska, 1996, s. 43). Towarzyszy temu ruch, który 
jest wa nym elementem wszystkich reklam, poniewa  przyci ga oraz dzia a o ywczo. 

71 

Reklama telewizyjna i jej odbiór przez dzieci w wieku przedszkolnym

Na psychik  dzieci silny wp yw maj  doznania muzyczne. Znane i ciekawe postacie 
z bajek, filmów, mieszne slogany i powiedzenia, zabawne sytuacje sprawiaj , e dzieci 
w wieku przedszkolnym z niecierpliwo ci  oczekuj  na swoj  ulubion  reklam  (Bujak-
Lechowicz, 2007, s. 146).  

Dzieci, ogl daj c film, nie tylko doznaj  wra e  wzrokowych, ale tak e s uchaj , czu-
j  i prze ywaj . Podczas s uchania rodek ci ko ci kieruje si  w stron  uczu . Wyja nia to 
fakt, dlaczego wiele dzieci podczas scen grozy, trzymaj cych w napi ciu, najpierw zatyka 
uszy, a dopiero potem zamyka oczy lub wychodzi z pokoju, by si  odseparowa  (Rogge, 
1999, s. 43–44). 

Kolejnym argumentem wiadcz cym o tym, e dzieci w wieku przedszkolnym s  po-
datne na przekaz reklamy telewizyjnej, jest rozwijaj cy si  w tym wieku proces na ladow-
nictwa i identyfikacji. Mechanizm identyfikacji wi e si  z wyszukiwaniem wzorów za-
chowa  oraz dzia a , nast pnie uto samianiem si  z nimi i ch ci  ich na ladownictwa. Ten 
typ identyfikacji polega na prze ywaniu losów bohatera z telewizji tak, jakby to by y losy 
w asne dziecka. Reklamy dla dzieci cz sto ukazuj  ró ne animowane postacie i bohaterów 
znanych z filmów rysunkowych. S  to bohaterowie, którzy maj  za zadanie wywo a  ch
identyfikacji ze strony odbiorcy – w tym przypadku dziecka.  

Obserwujemy tak e komunikaty reklamowe, które s  kierowane do dzieci i osób doro-
s ych jednocze nie. Zadaniem dziecka jest os abi  krytycyzm doros ego i wywo a  u niego 
pozytywne nastawienia. Dziecko powinno odnie  wra enie, e je li uda mu si  namówi  ro-
dzica na zakup reklamowanego proszku, wy wiadczy mu przys ug , nie b dzie tak e winione 
np. za powsta e plamy. Dziecko stawiane jest wi c w roli po rednika w dotarciu do doros ego
klienta. Robert Nowacki podaje cztery sposoby wykorzystywania dzieci w reklamach telewi-
zyjnych (Nowacki, 2009, s. 236–237). Jeden z nich dotyczy reklam produktów, które s  two-
rzone z my l  o najm odszych, a kupowane i u ywane przez rodziców, którzy staj  si  w tym 
przypadku g ównymi adresatami reklam. Reklamy te przedstawiaj  g ównie produkty ywno-
ciowe i kosmetyczno-higieniczne. Pokazuj  one dzieci zdrowe, szcz liwe pe ne energii, su-

geruj c, e dzieje si  tak dzi ki stosowaniu odpowiednich produktów. W tego typu reklamach 
cz sto wyst puj  „eksperci” czy „fachowcy” polecaj cy produkty najwy szej jako ci, np. 
Gerber (slogan: „Gerber to firma, której zale y na zdrowiu i prawid owym rozwoju Twojego 
dziecka”), Nivea (slogan: „Zdrowa skóra od chwili narodzin”) i wiele innych (Nowacki, 
2009, s. 236). 

Bardzo cz sto niewiedza dzieci jest wykorzystywana w reklamach produktów, do któ-
rych zakupu zach ca argumentacja racjonalna. Zadaniem dzieci jest stworzenie odpowied-
niej aury emocjonalnej, której celem jest zach canie doros ego nabywcy do konkretnego 
zachowania (Nowacki, 2009, s. 236). 

Bior c pod uwag  zdolno ci i ograniczenia rozwojowe dziecka w wieku przedszkol-
nym, zaleca si , by dzieci te ogl da y programy, które przedstawiaj  pozytywne aspekty 
ycia, wnosz  sprzyjaj cy i agodny klimat emocjonalny, prospo eczny, przyja nie nasta-

wiony do ludzi. Bowiem jedynie takie tre ci sprzyjaj  kszta towaniu si  równowagi emo-
cjonalnej i dobrej adaptacji spo ecznej dziecka (Guz, 2005, s. 29).
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5. W poszukiwaniu kompromisu cywilizacyjno-edukacyjnego 

Reklamy telewizyjne cz sto pokazuj , e najwa niejsze w yciu jest posiadanie, by 
mie  – bo inni ju  to maj , by kupi  – bo inni te  to kupi . Po co? By zaspokoi  swoje po-
trzeby i nie odbiega  od reszty spo ecze stwa.

Zdaniem Manfreda Spitzera, który bada  oddzia ywanie przemocy wyst puj cej 
w telewizji i w grach komputerowych, „dzieci ogl daj ce cz sto telewizj  s wiadkami 
wielu aktów przemocy, i przez to ucz  si  jej stosowania” (za: Holtkamp, 2009, s. 145).  

Telewizja prezentuje widzom setki wzorów zachowa  agresywnych, które wp ywaj
na postawy dzieci, ich funkcje poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Cz sto w zwiastu-
nach (reklamach) wyst puje nadreprezentacja agresji wobec rzeczywistego stanu rzeczy. 
Mali odbiorcy b dnie interpretuj  tego typu sceny, s  przekonani o powszechno ci prze-
mocy w stosunkach mi dzyludzkich. W ten sposób dzieci wyobra aj  sobie, e zachowania 
agresywne s  normalne i powszechnie przyj te, nie wywo uj  u nich tym samym poczucia 
winy. Powtarzane sceny przemocy i krzywdy z pocz tku wzruszaj  odbiorc , jednak z cza-
sem obrazy te s  coraz bardziej oboj tne. Dochodzi do procesu dezintegracji, pojawia si
zoboj tnienie na sceny tego typu, które musz  by  coraz bardziej wstrz saj ce, eby mog y
wywo a  reakcj  (Braun-Ga kowska, Ga a, Ulfik-Jaworska, D browska, 2003, s. 26–27). 
Programy informacyjne, audycje dla dzieci, reklamy, zwiastuny filmów s  przesycone ob-
razami destrukcyjnymi (Braun-Ga kowska, 2008, s. 297–411). 

Wielo  i ró norodno  informacji, które docieraj  do dziecka w bardzo krótkim czasie, 
powoduj  dezorganizacj  tego, co wa ne, i tego, co jest mniej istotne. Utrudnia to rozwój kry-
tycznego my lenia oraz aktywne i kreatywne zastosowanie zdobytych wiadomo ci. Cierpi na 
tym tak e umiej tno  dostrzegania i klasyfikowania realiów ycia, czyli segregacja tego, co 
jest rzeczywiste, od tego, co fikcyjne; tego, co dobre, od tego, co z e (Tuszy ska-Bogucka, 
2006, s. 42–43). 

6. Badania 

Problem badawczy sformu owano nast puj co: Jak dziecko w wieku przedszkolnym 
odbiera i interpretuje wiat przedstawiony w reklamie telewizyjnej? 

Postawiono hipotez , e wiele dzieci ogl daj cych reklam  zdaje sobie spraw  z jej 
roli. 

Badania przeprowadzone zosta y w ród dzieci w jednym z przedszkoli publicznych 
oraz w klasie „0”. Badania dzieci przeprowadzono w formie wywiadu, natomiast rodzice 
mieli do wype nienia kwestionariusz ankiety. Badaniami obj to 23 pi ciolatków i 7 sze-
ciolatków (16 dziewczynek i 14 ch opców). Natomiast badaniami ankietowymi obj to 38 

rodziców, w tym równie  rodziców czterolatków. 
W ród 30 badanych czworo dzieci stwierdzi o, e nie ogl da telewizji, natomiast dzie-

si cioro – e nie wie, co to jest reklama telewizyjna. Tabela 1 przedstawia odpowiedzi 
dzieci na pytania, po co s  reklamy.  
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Tabela 1. Cele reklamy wed ug badanych dzieci 

Reklamy wed ug badanych Liczba i odsetek odpowiedzi 

Zach caj  do kupowania 13 44% 

Jako przerywnik 3 10% 
Inne: „ eby to pokaza ”,
„ eby promowa ”,
„ eby zobaczy  co  nowego”, 
„ eby wiedzie , co jest w sklepie” 

4 13% 

Nie wiem 10 33% 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Ponad po owa dzieci (17) stwierdzi a, e lubi ogl da  reklamy. Pozostali (13) nie lubi
ich ogl da . Tylko dziewi cioro dzieci bior cych udzia  w badaniu stwierdzi o, e ma ulu-
bion  reklam . W tabeli 2 zestawiano cechy reklam czyni ce z nich atrakcj  dla dzieci. 

Tabela 2. Cechy atrakcyjnej dla dzieci reklamy 

Cechy reklamy Liczba i odsetek odpowiedzi 

S  fajne 2 7% 

Weso e, mieszne 4 12% 

Kolorowe 4 13% 

Wyst puj  postacie z bajek 2 7% 
Inne: „mówi cy ko ”,
„ta cuj ce dzieci”,  
„skacz ce, mówi ce zwierz tka”,
„o jogurtach”, „bo s  tam adne, nowe rzeczy” 

5 17% 

Brak odpowiedzi 13 44% 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

19 dzieci spo ród ankietowanych stwierdzi o, e ma ch  posiadanego reklamowane-
go produktu. 

Badaniami obj to 38 rodziców dzieci cztero-, pi cio- i sze cioletnich. Zapytano ich 
mi dzy innymi o czas po wi cany przez dzieci na ogl danie programów telewizyjnych. 
Wed ug o wiadczenia rodziców tylko czworo dzieci w ogóle nie ogl da telewizji. Prawie 
po owa dzieci ogl da programy telewizyjne nie d u ej ni  godzin  dziennie, a tylko troje 
dzieci – wed ug deklaracji rodziców – co najmniej 4 godziny. Odpowiedzi rodziców ilu-
struje tabela 3.  
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Tabela 3. Czas sp dzany przed TV przez dzieci w wieku przedszkolnym 

Liczba godzin Liczba i odsetek odpowiedzi 

do 1 18 47% 

2 13 34% 

3 4 11% 

4 i wi cej 3 8% 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Badanych doros ych zapytano o wp yw reklamy na ich dzieci. Tylko sze cioro rodzi-
ców stwierdzi o, e dzieci nie s  podatne na reklam . W tabeli 4 przedstawiono czynniki, 
jakie wed ug rodziców wiadcz  o podatno ci na reklam . Sze cioro rodziców nie udzieli o
odpowiedzi na to pytanie. 

Tabela 4. Czynniki wiadcz ce o podatno ci dziecka w wieku przedszkolnym  
na przekaz reklamowy 

Cecha dziecka powoduj ca podatno  na reklam Liczba i odsetek odpowiedzi 
Obni ona zdolno  dziecka do przetwarzania  
informacji o produkcie 8 21% 

Traktowanie przez dzieci tre ci przekazywanych  
przez reklam  jako rzeczywistych 7 18% 

Obni ony poziom krytycyzmu w stosunku  
do reklam ( atwowierno , naiwno ) 7 18% 

Podatno  na wp ywy wzorców,  
na ladowanie idoli 6 16% 

Brak mo liwo ci obrony przed perswazj  4 11% 

Brak odpowiedzi 6 16% 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

W opinii rodziców 24 dzieci przerywa zabaw  w celu obejrzenia reklamy. W tabeli 5 
zestawiono najcz stsze wed ug rodziców reakcje dzieci na ogl dan  w telewizji reklam .
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Tabela 5. Najcz stsze reakcje dzieci na widzian  lub s yszan  reklam  nadawan  w TV 

Reakcja dziecka Liczba i odsetek odpowiedzi*

Cieszy si , gdy  lubi ogl da  reklamy 10 26% 

Mówi: „kupisz mi to?” 14 37% 

Zmienia program, szukaj c czego  innego 3 8% 

Reklamy s  mu oboj tne 7 18% 

Denerwuje si , poniewa  nie lubi ogl da  reklam 2 5% 
Z o ci si , gdy  reklamy przerywaj  mu  
serie nast puj cych po sobie bajek 9 24% 

Inne 1 3% 

* Respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

24 rodziców przyzna o, e dzieci decyduj  o wyborze kupionych produktów. Wed ug
15 rodziców wybierane produkty s  znane z reklam. W tabeli 6 zestawiono, jakie wed ug 
rodziców czynniki maj  negatywny wp yw na rozwój dziecka.  

Tabela 6. Negatywny wp yw reklam telewizyjnych na rozwój dziecka 

Czynnik negatywny Liczba i odsetek odpowiedzi*

Wzbudzanie potrzeb – pragnienie zaspokojenia –  
zakup towaru 30 79% 

akomstwo – promowanie reklamowanych  
s odyczy 8 21% 

Agresywno , przemoc w reklamach 17 45% 

Erotyzm wyst puj cy w reklamach 15 39% 

Manipulacja dzie mi 15 39% 
wiat reklamy jako wiat fantazji, naiwno ci

i magii, zafa szowanie obrazu rzeczywisto ci 10 26% 

Przejmowanie wyra e  i zwrotów u ywanych  
w reklamach i pos ugiwanie si  nimi w yciu  
codziennym 

10 26% 

Narzucanie mody 9 24% 

* Respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Tabela 7 przedstawia sytuacje wyst puj ce w rodzinach, b d ce skutkiem ogl dania 
reklam. 

Tabela 7. Sytuacje wychowawcze b d ce skutkiem ogl dania reklam 

Opis sytuacji Liczba i odsetek odpowiedzi*

Moje dziecko cz sto nak ania mnie do zakupu  
reklamowanego produktu 12 32% 

Moje dziecko wykazuje agresj  w sytuacji, kiedy  
odmawiam mu zakupu reklamowanego produktu 2 5% 

Reklamy s  przyczyn  sytuacji stresowych  
w przypadkach, gdy nie jest zaspokojona potrzeba  
mojego dziecka 

13 34% 

Reklamy nie maj  wi kszego wp ywu na powstawanie 
konfliktów w yciu mojej rodziny 7 18% 

Moje dziecko nie wykazuje ch ci i inicjatywy  
do posiadania reklamowanych produktów 5 13% 

Moje dziecko przyjmuje argumenty, kiedy odmawiam 
zakupu reklamowanego produktu 6 16% 

adne z powy szych sytuacji nie wyst puj
w mojej rodzinie 4 11% 

Inne 1 3% 

* Respondenci mogli wybra  wi cej ni  jedn  odpowied .

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

7. Podsumowanie 

Wyniki polskich i ameryka skich bada  dowodz , e dzieci ogl daj  reklamy telewi-
zyjne przez rednio 3 godziny tygodniowo. W przeprowadzonych badaniach liczba godzin 
sp dzanych przed komputerem jest mniejsza, gdy  niewiele mniej ni  po owa badanych 
dzieci sp dza tylko 1 godzin  dziennie przed telewizorem. Jest to zrozumia e, gdy  przez 
du  cz  dnia dzieci przebywaj  w przedszkolu. 

Z analizy wypowiedzi dzieci wynika, e niektóre z nich nie ogl daj  telewizji, a oko o
jedna trzecia nie wie, co to s  reklamy. Natomiast ponad po owa z tych, którzy wiedz ,
czym s  reklamy, rozumie, e s  one zach t  do robienia odpowiednich zakupów. Dzieci 
w reklamach widz  co miesznego, kolorowego, jest jednak grupa dzieci, która nie widzi 
w nich nic ciekawego. Mimo to ponad po owa przyznaje si  do ch ci posiadania reklamo-
wanego produktu. 

Wypowiedzi cz ci rodziców zwi zane z ogl daniem reklam zbli one s  do przedsta-
wianych w literaturze tego tematu. Postawiona hipoteza zosta a w wyniku bada  potwier-
dzona. Oko o po owa dzieci wie, jakie s  zadania reklamy. 
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Z przeprowadzonych bada  wynika, e w grupie badanych dzieci u wi kszo ci nie 
wyst puje w sposób jaskrawy problem zwi zany z reklamami emitowanymi w telewizji, 
a u cz ci nawet nie ma go wcale. 
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TV advertisements and their reception by children at preschool age  

A b s t r a c t: The article takes up the topic of the influence of TV, and TV advertisements 
in particular, on the course of the child’s upbringing and their development at preschool age. 
It presents a multifaceted analysis of civilizational, cultural and family factors in this context. 
The psychological and pedagogical importance of this issue has been particularly emphasized. 

In the light of the author’s own studies and research carried out by other authors, namely schol-
ars in this field, it can be stated that the TV as a medium plays an important, culture-creating 
and moral role that shapes both the children’s lifestyles and their personality. The TV’s domi-
nance in the child’s life interferes with natural emotional development processes and their cor-
rect socialization by means of ethics. Nowadays, media advertisements have become an integral 
part of the present-day upbringing culture, a sign of our times. Due to that situation, serious di-
lemmas that require diagnosis and new solutions with regard to the practise of upbringing and 
care have appeared. It has become necessary to look for a rational compromise between the dis-
semination of knowledge about the positive qualities of the TV and the negative influence 
of advertisements on the psychosocial, emotional and axiological entirety of children’s devel-
opment at the early stage of their life. It has become particularly necessary to prepare parents 
for a rational and selective use of media in the complex reality of cohabitation, as well as to talk 
about the family’s role in the child’s upbringing, allowing it to become an independently and 
critically thinking person. 

K e y  w o r d s: education, upbringing, personality, values, media, advertisement, development 
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Sekty jako zagrożenie dla człowieka 

Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, Paulina Cabak1 
Wydział Nauk Społecznych, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 

A b s t r a k t: Celem artyku u jest zbadanie, czy sekty s  obecnie jednym z najwi kszych zagro-
e  dla wspó czesnego cz owieka, a przy tym dostarczenie informacji niezb dnych w rozpo-

znawaniu pojawiaj cych si  zagro e  oraz projektowaniu i realizowaniu dzia a  zapobiegaw-
czych. Artyku  zawiera równie  dane na temat powstawania i funkcjonowania sekt jako zbio-
rowo ci wywieraj cych wp yw na osoby podatne na sugestie. Ma on zwróci  uwag  na fakt, e
styl ycia proponowany cz owiekowi przez sekty cz sto jest odpowiedzi  na jego niezaspoko-
jone indywidualne potrzeby i oczekiwania, zazwyczaj niedostrzegane przez najbli sze otocze-
nie. Artyku  ma charakter informacyjno-profilaktyczno-pomocniczy.

S o w a  k l u c z o w e: sekty, werbunek, przynale no  do sekt, zagro enia, profilaktyka 

1. Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach cz owiek musi y  w bardzo szybkim tempie. Wszechobecna 
presja – ekonomiczna, zawodowa czy rodzinna – powoduje, e niemal ka da godzina naszego 
dnia jest zaplanowana, a niepowodzenie na jakimkolwiek polu wi e si  bardzo cz sto z du-
ym stresem. Taka sytuacja powoduje, e ludzie coraz cz ciej popadaj  w depresje, na ogi

lub wik aj  si  w kontakty ze wspólnotami, które tylko czekaj  na to, by wykorzysta  ich s a-
bo  psychiczn . Jednym z rodzajów takich wspólnot s  sekty, które stanowi  dzi  bardzo 
powa ne zagro enie dla cz owieka, wbrew obiegowej opinii nie tylko tego m odego.

Sekty s  dos ownie wsz dzie, otaczaj  nas z ka dej strony, a najgorsze jest w tym 
wszystkim to, e rozwijaj  si  w zastraszaj co szybkim tempie i systematycznie przybywa 
ich coraz wi cej. Zagra aj  ka demu cz owiekowi, niezale nie od wieku, p ci, statusu spo-
ecznego, miejsca zamieszkania czy te  pozycji duchowej. Wkraczaj  w ka d  dziedzin
ycia cz owieka, cz sto robi c to subtelnie, w sposób trudny do wykrycia. Dopiero 

z perspektywy osób trzecich, stoj cych z boku cz owieka uwik anego w sekt , mo na za-
uwa y , jakie konsekwencje niesie za sob  przynale no  do niej. Nierzadko zdarza si ,

Korespondencja w sprawie artyku u: prof. MWSE, dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-S omska, Ma opolska Wy sza 
Szko a Ekonomiczna, Wydzia  Nauk Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów, 
Poland, tel. +48 14 65 65 524, e-mail: a.wawrzonkiewicz@op.pl. 
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e konsekwencje te odbijaj  si  na zmianie ca ego ycia adepta. Na szcz cie takim lu-
dziom da si  jeszcze pomóc. Kluczem do tego jest zrozumienie, w jaki sposób sekty po-
wstaj , funkcjonuj , jak werbuj  nowych cz onków i jaki wp yw maj  na osoby, które znaj-
duj  si  w ich kr gu. 

Poni szy artyku  stara si  odpowiedzie  na pytanie, czy sekty s  obecnie jednym 
z najwi kszych zagro e  dla cz owieka podatnego (z ró nych powodów) na wp ywy osób 
trzecich i zbiorowo ci. Odpowiedzi autorki stara y si  uzyska  poprzez analiz  powstawa-
nia i funkcjonowania sekt oraz werbowania przez nie nowych cz onków, a tak e poprzez 
zbadanie ich wp ywu na osoby werbowane oraz trudno ci w udzieleniu pomocy tego typu 
jednostkom. 

W tek cie wykorzystano metod  analityczno-porównawcz , a czasami tak e histo-
ryczn .

2. Jak rozpozna , czy mamy do czynienia z sekt ?

Przemiany gospodarczo-ekonomiczne i spo eczno-ustrojowe, jakie dokona y si
w ostatnich latach w naszym kraju, przynios y wiele nowych mo liwo ci dla rozwini cia 
si  rozmaitych ruchów religijnych, jak i sekt. Nietrudno si  domy li , e wykorzystuj  one 
maksymalnie swoje mo liwo ci i pr nie si  rozwijaj , zaskakuj c swoj  pomys owo ci
na to, jak pozyskiwa  wci  nowych cz onków. S  one zjawiskiem bardzo zró nicowanym, 
dlatego ludzie, którzy z ró nych przyczyn podatni s  na manipulacj , cz sto nawet nie wie-
dz , e w a nie zostali zwerbowani w ich struktury (Nowakowski, 1999, s. 3–4). Dlatego 
tak wa ne jest, eby zarówno osoby b d ce w grupie ryzyka, jak i ich najbli si mieli wia-
domo , jakie s  najwa niejsze cechy sekt, poprzez które naj atwiej je zidentyfikowa :

odizolowanie od Ko cio ów panuj cych w danym spo ecze stwie – zwykle sekty 
zaciekle krytykuj  religijne normy obowi zuj ce na danym obszarze i stoj  do 
nich w opozycji. To dlatego ciesz  si  one tak  uwag  mi dzy innymi osób zawie-
dzionych dzia aniami Ko cio a;
koncentracja na wybranych prawdach cz stkowych – osoby zwerbowane do sekty 
cz sto nie dostrzegaj  braku spójno ci w pogl dach g oszonych przez sekt  oraz 
tego, e ho duj  one wybranym prawdom. Pocz tkowo wydaje si  to wielk  zalet ,
poniewa  teoretycznie sekty maj  bardzo proste i uniwersalne odpowiedzi nawet 
na najtrudniejsze pytania, co pomaga im w pozyskiwaniu nowych cz onków (Pie-
trzyk, 1991, s. 6);  
cz onkowie s  przekonani o s uszno ci swojego oddzielenia si  od innych – ich 
wyobcowanie ze struktur spo ecznych poparte jest bardzo mocnym przekonaniem 
o s uszno ci podj cia takiego kroku – i zach caj  do tego inne osoby; 
ekskluzywizm – nie ka dy mo e nale e  do sekty – najcz ciej zapraszane s  do 
niej osoby podatne na manipulacj  lub zbli one wiatopogl dowo do pogl dów
cz onków sekty. Bycie w ekskluzywnym gronie jest kusz ce dla nowo werbowa-
nych, którzy bardzo szybko zamiast „ja” zaczynaj  my le  w kategoriach „my”; 
cis a hierarchia z widoczn  rol  przywódcy – najcz ciej rodowisko sekt jest 

mocno zhierarchizowane, a centralne miejsce zajmuje nieomylny, charyzmatyczny 
przywódca (guru), któremu pozostali cz onkowie winni s  bezwzgl dne pos u-
sze stwo (zwykle czerpie on z tego tytu u jakie  korzy ci). Nie jest mile widziane 
zadawanie pyta  i podwa anie decyzji lidera; 
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sekta wykorzystuje ludzi, którzy poszukuj  swojej to samo ci, drogi ycia, odpo-
wiedzi na nurtuj ce ich pytania, zubo aj c ich dodatkowo psychicznie, materialnie 
i moralnie – sami zwerbowani nie potrafi  jednak tego dostrzec; 
nikt nie ma kontroli nad finansami sekty, a wszyscy jej cz onkowie s  niezdolni 
do wzniecenia buntu przeciw liderowi, s  karani za nawet najmniejsze przewinienia, 
co wywo uje u nich permanentne poczucie winy (Kosi ska, Gajewski, 2000, s. 23–25). 

Powstawaniu i rozwojowi sekt sprzyja z pewno ci  zachwianie kondycji duchowej 
i emocjonalnej wspó czesnego cz owieka, pragnienie wiedzy tajemnej i przekonanie 
o wype nieniu si  apokaliptycznych wizji ludzko ci. W nowoczesnym spo ecze stwie infor-
macyjnym powoli rozmywa si  wi  rodzinna, która pe ni a dotychczas najwa niejsze egzy-
stencjonalne funkcje wobec jej cz onków. Na pytania dotycz ce sensu ludzkiego istnienia, 
dobra i z a, natury Boga i cz owieka w dzisiejszych czasach usi uj  odpowiedzie  w a nie 
sekty i nowe ruchy religijne, których ró norodno , a tak e wielo  proponowanych przez nie 
– nierzadko oryginalnych i ciekawych – koncepcji, mo e zrodzi  my li o nieistnieniu prawdy 
ostatecznej, co w konsekwencji doprowadza do atwiejszego otworzenia si  cz owieka 
na kontakty z liderami kontrowersyjnych organizacji (Kosi ska, 2000, s. 9–10). 

3. Rodzaje sekt 

Kiedy my limy o sektach, najcz ciej mamy w wyobra ni obraz grup budowanych na 
tle religijnym. W rzeczywisto ci jednak tego typu organizacje powstaj  z bardzo ró nych po-
budek – cz sto dla zmylenia osób bardziej uwa nych. Jakie wi c wyró niamy rodzaje sekt? 

Religijne – tutaj liderzy twierdz , e potrafi  nieomylnie, w sposób lepszy ni  kto-
kolwiek dotychczas, odczytywa wi te ksi gi (Biblia, Koran, Tora), poznali dro-
g  o wiecenia (religie dalekowschodnie) lub posiedli tajemn  wiedz  okultyzmu 
(inspiracje poga skie) albo istot egzystuj cych w wy szych sferach. Mamy zatem 
do czynienia z kultem lidera, czczonego niczym wys annik Boga, dzia aj cego po-
zornie wy cznie w wymiarze duchowym (w rzeczywisto ci zwykle wi e si  to 
z wielkimi benefitami materialnymi guru, który dba o ich pomno enie).
Polityczne – podstaw  ich dzia ania jest doktryna polityczna. Odznaczaj  si  sa-
mow adztwem, gdzie krytyków i przeciwników likwiduje si  b d  zamyka w wi -
zieniach. Charakteryzuje je brak mechanizmu kontroluj cego, który jest niezb d-
ny, by przeciwdzia a  nadu yciom w adzy. Zaniechana jest wolno  prasy czy te
prawo do swobodnego zrzeszania si  lub wolnych wyborów. To na przyk ad grupy 
terrorystyczne, z których wywodz  si  zamachowcy samobójcy przekonani o tym, 
e gin  w imi  wy szych idei. 

Terapeutyczne – ten rodzaj sekt prowadzi ró nego rodzaju warsztaty, gdzie niesto-
sownie post puj cy terapeuta, przekraczaj cy granice etyki zawodowej, mo e zo-
sta  przywódc  sekty. Nast puje to wskutek uzale nienia od siebie pacjentów, za-
miast pomocy im w prowadzeniu normalnego trybu ycia i osi gni ciu niezale -
no ci. Dochodzi do wykorzystywania pacjentów poprzez ich izolacj  od rodziny 
i przyjació , zdarzaj  si  te  przypadki seksualnych nadu y .
Prowadz ce dzia alno  handlow  – ten rodzaj sekt wykorzystuje wiedz  na temat 
ludzkich marze  o bogactwach i w adzy tylko po to, by schwyta  cz owieka w pu-
apk  jego w asnych pragnie . Sekty podst pnie zmuszaj  w ten sposób swoich 

cz onków do niemal niewolniczej pracy, która i tak nie przynosi adnych zysków 
lub tylko niewielkie korzy ci finansowe, rozbudzaj c jednocze nie nadziej  na po-
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tencjalne zyski. Niektóre z nich mog  posiada  charakter piramidalny o strukturze 
wielopoziomowej, gdzie cz onkowie podchwytliwie werbuj  nowych ludzi, 
a ci z kolei werbuj  nast pnych. W rzeczywisto ci w luksusy op ywaj  tylko ci, 
którzy s  na samej górze piramidy (Hassan, 2001, s. 30–33). 

Ka da sekta sk ada si  zatem z pewnych elementów, do których mo emy zaliczy :
struktur  grupow , doktryn , jak  si  kieruje, oraz to, co najwa niejsze i bez czego nie mo-
g aby w ogóle istnie , czyli okre lon  grup  ludzi, zajmuj c  zró nicowane pozycje. Sekta 
to grupa ludzi powi zana ze sob  ró nymi zale no ciami. Sk adaj  si  na ni  dwie yj ce
ze sob  w symbiozie grupy: z jednej strony przywódca – cz sto nazywany guru, nauczyciel, 
m drzec, lider, a z drugiej strony adepci – osoby b d ce cz onkami sekty, poddane przez 
niego dyscyplinie i kontroli znacznie surowszej od tej, jakiej podlegaj  wyznawcy jakiej-
kolwiek innej religii czy ideologii (Raport…, 2000). 

4. Przyczyny powstawania sekt 

Do zrozumienia zasad funkcjonowania sekt, a co za tym idzie – u wiadomienia sobie 
zagro e , jakie ze sob  nios  – konieczne jest poznanie mechanizmów ich powstawania. 
Warto szczególnie prze ledzi  przyczyny, b d ce bezpo rednimi pobudkami do ich zawi -
zywania si . Bardzo ciekawy podzia  tych przyczyn zaproponowali J. McDowell i D. Ste-
wart (1994, s. 13–16), którzy wyró nili: 

przyczyny ze sfery intelektualnej – wiele grup wykorzystuje niewiedz  ludzi i pró-
buje poprzez pozory naukowo ci wywrze  wra enie, zw aszcza na tych mniej zo-
rientowanych osobach. W wiecie, w którym ludzie pozbawieni s  pewno ci co do 
sensu egzystencji, w którym s  ci gle zabiegani i zdezorientowani szybko biegn -
cym czasem, kulty zdaj  si  im wychodzi  naprzeciw, dysponuj c gotowymi roz-
wi zaniami i udzielaj c autorytatywnych, prostych odpowiedzi na postawione 
przez nich pytania. Odpowiedzi te s  cz sto uproszczonymi wersjami tradycyjnych 
prawd i warto ci;
przyczyny ze sfery emocjonalnej – sekty zazwyczaj skupiaj  swoj  uwag  na oso-
bach, które prze ywaj  jaki  smutek w swoim yciu, i czyni  go ofiar  swojego 
werbowania, wykorzystuj c podstawow  potrzeb  emocjonaln  ka dego cz owieka. 
Wydaj  si  one mie  gotowe, nieko cz ce si  pok ady mi o ci i z przyjemno ci  ni
nas bombarduj . Oferuj  nowym cz onkom z udne ciep o, trosk , opiek  i poczucie 
bezpiecze stwa, przyja  i kole e stwo, w zamian sugeruj c wyznaczony cel y-
ciowy. W pierwszej kolejno ci przyci gnie to ludzi, którzy b d  mie  problemy 
z samoocen  i poczuciem w asnej warto ci, a nast pnie atwiej b dzie sektom skusi
osoby z rodzin, które nie funkcjonuj  prawid owo, gdy  grupa wydawa  si  b dzie 
drug , ale t  lepsz  rodzin  dla jednostki. Natomiast dla m odych ludzi bardziej po-
ci gaj ce i atrakcyjniejsze s  czynniki estetyczne, czyli np. tajemnicze spotkania, 
muzyka, taniec, piew, dobra zabawa. Cz onkowie sekt wtedy sprawiaj  dla nich 
wra enie beztroskich i szcz liwych ludzi, do których warto si  przy czy ;
przyczyny ze sfery spo ecznej – cz owiek jest istot  spo eczn  i na d u sz  met  pra-
gnie przynale e  do jakiej  grupy. Kiedy jednak zosta  wykluczony ze rodowiska, 
w którym do tej pory funkcjonuje (zwi zek wyznaniowy, praca, rodzina), jest bardzo 
podatny na wp yw osób trzecich i zach ty do przynale enia do grupy, która odzna-
cza si  bezwarunkowym przyj ciem nowej osoby do swojego grona. W a nie ta po-
trzeba przynale no ci spo ecznej cz sto stoi u podstaw powstawania sekt; 
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przyczyny ze sfery duchowej – sekty dok adaj  wszelkich stara , by zaspokoi  po-
trzeby duchowe cz owieka. S  odpowiedzi  na tkwi c  w cz owieku wrodzon  po-
trzeb  rozwoju i przemiany. Gdy osoba zacznie wychodzi  poza to, co ziemskie, 
i kieruje si  ku temu, co nadzwyczajne i duchowe, w pewnym momencie zaczyna 
zadawa  pytania o sens i cel ycia oraz zaczynaj  si  pojawia  w tpliwo ci doty-
cz ce mierci. Wówczas naprzeciw tym wszystkim zagadnieniom wychodzi sekta, 
zapewniaj c intensywne i ciekawe prze ycia religijne, tym samym wprowadzaj c
w wiat poci gaj cej tajemnicy. Lider grupy bardzo cz sto oferuje pomoc w po-
staci kierownictwa duchowego – wówczas staje si  dla swoich wyznawców prze-
wodnikiem, który pomaga im rozwi zywa  problemy, podejmowa  trudne decyzje 
yciowe, no i oczywi cie wybacza im pope niane b dy. 

Powy sze zestawienie daje jasno do zrozumienia, e sekty dzi ki swoim odpowied-
nim dzia aniom, b d c atrakcyjnymi tylko w swej zewn trznej formie, dotykaj  ludzi na 
poziome której  z tych czterech wymienionych p aszczyzn. Cz sto s yszy si , jak ludzie 
twierdz , e wcze niej nikt ich nie kocha , nie szanowa , nie rozumia , e ich ycie by o pu-
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perswazja, 
presja grupy, 
anga owanie autorytetów. 

2) Metody podtrzymywania zaanga owania – maj  na celu zadba  o to, eby 
u zwerbowanej osoby ukszta towa a si  nowa to samo  grupowa oraz to samo
ca kowitego pos usze stwa i podporz dkowania si  wszystkim panuj cym nor-
mom. Adept, uwa aj c, e pojawi a si  dla niego szansa na nowe, lepsze ycie,
poniek d na prób  zwi ksza swój stopie  zaanga owania. Jednak nowi cz onko-
wie nie wiedz  o tym, e grupa celowo zatai a wszelk  prawd  o sobie, aby zwer-
bowa  do siebie tych, którzy by  mo e nigdy by si  na wst pienie nie zdecydowa-
li, gdyby znali jej prawdziwe cele i normy. Wówczas na tym etapie zaanga owania 
adepta w grup  nie ma potrzeby rozbudowywania u niego jeszcze wi kszej moty-
wacji do przychodzenia na nast pne spotkania. Jednak lider i cz onkowie grupy 
stopniowo namawiaj  nowicjuszy do coraz to mocniejszych i g bszych form za-
anga owania. Podstawowym celem oddzia ywania grupy jest wi c wywo anie 
u jednostki wzgl dnie trwa ych zmian wszystkich postaw wobec ycia. Realizo-
wany jest on za pomoc  kilku metod podtrzymywania zaanga owania, takich jak: 
technika ma ych kroków, 
ukryty system kar i nagród, 
reinterpretacja rzeczywisto ci,
szanta  emocjonalny,  
autocenzura my lenia, 
techniki relaksacyjne i hipnotyczne. 

Przygl daj c si  wy ej opisanym czynnikom, mo emy stwierdzi , e manipulacyjny 
wp yw grupy jest przyjmowany za podstawowy i konieczny warunek przynale no ci
do sekt, lecz podatno  osobista uznawana jest za czynnik sprzyjaj cy zwerbowaniu.  

6. Etapy werbowania do sekt 

U ywaj c terminu „werbunek”, mamy na my li wszelkie dzia ania cz onków sekt, 
których celem jest „zdobycie sta ych adeptów”, to znaczy osób ci le zwi zanych z sekt
lub korzystaj cych z jej us ug, a tak e dzia ania skierowane na „zdobycie wiernych zwo-
lenników”, czyli osób przychylnie nastawionych do sekty, udzielaj cych jej poparcia. Wer-
bunek to nic innego jak namawianie kogo  do wzi cia udzia u w czym , namawianie 
do przyst pienia do czego  oraz staranie si  o pozyskanie sobie zwolenników (Nowakow-
ski, 2001, s. 13–23). 

Proces werbowania do sekt mo emy podzieli  na kilka podstawowych etapów (No-
wakowski, 1999, s. 22–24): 

Etap I „Uwodzenie” – polega na doprowadzaniu do tego, aby nowicjusz zachwyci
si , a przynajmniej zainteresowa  sekt . Cz onkom organizacji chodzi o to, eby 
pokaza  si  z jak najlepszej strony, uwydatniaj c swój atrakcyjny system warto ci.
Umiej tno  ta polega na skutecznym „sprzedaniu” si  w taki sposób, aby zwróci
na siebie uwag . Zazwyczaj osoby werbuj ce maj  opanowane to do perfekcji 
i zgrabnie odpowiadaj  na egzystencjonalne problemy ludzi, pos uguj c si
uproszczon , atwo przyswajaln  wizj wiata.  
Etap II „Zdobywanie kontroli nad umys em” – te dzia ania zmierzaj  do usuni cia 
starego systemu warto ci adepta, po to eby w jego miejsce wt oczy  nowe tre ci
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i stworzy  lepsz  wizj  rzeczywisto ci. Ma to na celu doprowadzi  cz owieka 
do momentu, w którym zw tpi w prawdziwo  w asnej wizji wiata. Krytykuje si
dotychczasowy styl ycia i hierarchi  warto ci, eby wywo a  ca kowit  dezorien-
tacj wiatopogl dow . Doprowadzenie jednostki do takiego stanu cz sto czy si
z nawrotem do zachowa  zale nych, zmierzaj cych do odnalezienia opieki i opar-
cia. Wtedy sekta zapewnia, e jedynie s uszn  drog  b dzie przyj cie jej nauczania 
i podporz dkowanie si  jej wskazówkom i regu om. 
Etap III „Formowanie nowej to samo ci” – w tym etapie sekta stara si  stworzy
nowy model zachowa , sposób my lenia i odczuwania adepta. Celem tego dzia a-
nia jest zast pienie dotychczasowego wiatopogl du. Sukces b dzie osi gni ty
w momencie, kiedy jednostka ca kowicie przyjmie nowy system warto ci i prze-
kona  oraz dokona si  wyra na metamorfoza – przejmie ona osobowo  odpowia-
daj c  idea owi grupy i zmieni swój dotychczasowy styl ycia, s ownictwo, zainte-
resowania, przyjació  na warto ci zalecane przez grup .

Po przeanalizowaniu wszystkich trzech etapów, nale y jeszcze zwróci  uwag  na fakt, 
e niektórzy nigdy nie s  ca kowicie „nawróceni”. Wówczas tacy adepci pozostaj

na obrze ach grupy i na pewno nie osi gn  wysokiej pozycji w hierarchii. Je li ca y proces 
zadzia a  na kandydata tylko cz ciowo albo w ogóle by  nieudany, mo e by  to skutkiem 
niezdolno ci dopasowania si  do oczekiwa  grupy albo niezwyk  zdolno ci  opierania si
presji lub równie mocnym zaanga owaniu si  w inne obowi zki poza grup .

7. Zagro enia p yn ce z przynale no ci do sekt 

Przynale no  do sekt powoduje szereg negatywnych konsekwencji – pocz wszy od 
znacz cych zmian w dotychczasowym yciu i zachowaniach, poprzez konsekwencje spo-
eczne, na zmianach w psychice, fizyczno ci i sferze religijnej cz owieka ko cz c. Dlatego 

tak wa ne jest u wiadomienie sobie, jakie zagro enia p yn  z przynale no ci do tego typu 
organizacji dla ka dego z wymienionych wy ej obszarów funkcjonowania (Gajewski, 
2011, s. 75): 

zmiany w dotychczasowym yciu i zachowaniu – przez wp yw cz onków sekty 
cz owiek bardzo szybko porzuca dotychczasowe zainteresowania, dawny styl y-
cia i znacz co zmienia widzenie wiata. Uwidocznia si  to mi dzy innymi 
w bezkrytycznym podej ciu do zalece  grupy oraz gloryfikacji jej zachowa  – ta-
ka osoba jest przekonana, e jej wspó bracia post puj  najlepiej, jak to tylko mo -
liwe, i to bez wzgl du na konsekwencje. W tym czasie zwykle zmienia si  s ow-
nictwo, wygl d zewn trzny, wystrój otoczenia, a nawet zwyczaje zwi zane 
z funkcjonowaniem osoby zwerbowanej – cz sto ze wzgl du na rytua y narzucane 
przez grup . Bliscy takiej osoby powinni zwróci  szczególn  uwag  na jej nag e
znikanie z domu (na przyk ad pod pretekstem uczestnictwa w ró nych kursach czy 
szkoleniach), brak powrotu do domu na noc, prowadzenie o ywionej korespon-
dencji (zw aszcza, je li tego wcze niej nie robi a) oraz zapo yczanie si  jej w ród 
rodziny i znajomych, a nawet kradzie e (w kolejnym etapie); 
konsekwencje spo eczne – w tym obszarze mamy do czynienia z nawarstwianiem 
si  problemów dotycz cych funkcjonowania osoby w dotychczasowej grupie ró-
wie niczej czy spo ecznej (szko a, rodzina, praca). Pojawiaj  si  nieporozumienia, 
k ótnie, spo eczna dezorientacja, zerwanie dotychczasowych przyja ni (najcz ciej
zast powane s  one nowymi znajomo ciami) oraz unikanie kontaktu z osobami ze 
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„starego” otoczenia. Osoba zwerbowana do sekty najcz ciej wydaje si  jakby 
nieobecna, a jej pogl dy polegaj  na postrzeganiu z o onej rzeczywisto ci w czar-
no-bia ych barwach; 
konsekwencje dla zdrowia psychicznego – w tym obszarze bardzo charaktery-
styczne jest wyst powanie hu tawki nastrojów – od euforycznej rado ci po depre-
sj . Nierzadko pojawia si  te  ci g y niepokój, stany l kowe, a nawet zmiana oso-
bowo ci. Osoba zwerbowana do sekty coraz ch tniej odrzuca dotychczasowy 
wiatopogl d (o ile nie zgadza si  ze zdaniem grupy), a wobec niezrozumienia 

otoczenia odosabnia si  i ucieka przed rzeczywisto ci . Charakterystycznym 
symptomem jest równie  poczucie winy z racji prowadzonego wcze niej sposobu 
ycia oraz fobia zwi zana z mo liwym odrzuceniem przez wspólnot  (zwykle po-

wi zana z rygorystycznym systemem kar i nagród w obr bie sekty); 
konsekwencje dla zdrowia fizycznego – przynale no  do sekty nie jest równie
bez wp ywu na zdrowie fizyczne osoby zwerbowanej. Zwykle objawia si  to wy-
czerpaniem organizmu, niedo ywieniem (wiele sekt zaleca ycie i cie ascetyczne, 
oparte na konkretnej diecie lub wr cz g odówce). Zdarza si  równie , i  miejsca 
w sekcie szukaj  osoby przewlekle chore, które w wyniku kontaktu z nowym ro-
dowiskiem odrzucaj  lekarstwa. W d u szym okresie mo e to prowadzi
do bezsenno ci, przem czenia, depresji, a nawet zgonu czy samobójstwa; 
konsekwencje w sferze religijno ci cz owieka – osoba zwerbowana porzuca swój 
dotychczasowy wiatopogl d, bezkrytycznie przyjmuj c pogl dy grupy, co wi e
si  z odrzuceniem zasad dotychczas wyznawanej religii. Zwykle zmienia si  ca y
jej system warto ci, a ycie duchowe kr ci si  wokó piewania nowych pie ni lub 
pozostawania w stanie medytacji. Cz sto bliscy osoby zwerbowanej do sekty 
b dnie odczytuj  jej zaczytanie w Bibli  jako oznak  religijno ci, gdy tymczasem 
mog  to by  praktyki zwi zane z zaleceniami sekty. Taka osoba nierzadko sama 
namawia swoich domowników na rozmow  na tematy religijne (co jest szczegól-
nie podejrzane wówczas, gdy wcze niej nie by a osob  zainteresowan  tym tema-
tem), a w skrajnym wypadku krytykuje nawet pogl dy swoich bliskich (co prowa-
dzi do jeszcze wi kszej alienacji) (Kosi ska, Gajewski, 2000, s. 63–65). 

Podsumowuj c omówione dotychczas konsekwencje wynikaj ce z przynale no ci do 
sekty, mo na stwierdzi , e powstaje tragiczny wiat straconych marze , planów, przyja ni 
i mi o ci, wiat utraconej nadziei na godne, dobre i twórcze ycie cz owieka. Sekty miesza-
j  ludziom w g owach, zdaj  si  oferowa  pomoc, a tej pomocy nie okazuj . wiatopogl d
sekt, pe en subtelno ci intelektualnych i teologicznych, mimo rozmaitych obietnic i dekla-
racji po pewnym czasie wnikliwego poznania zamiarów poszczególnych grup okazuje si
sztywny i surowy. W konsekwencji jawi si  jako nieadekwatny, je li chodzi o zrozumienie 
potrzeb cz owieka. Jednak g oszony przez sekty wiatopogl d nie jest jedyn  ich przy-
krywk . Zdaje si , e w nowych ruchach religijnych mo emy spotka  cz sto co  zupe nie 
przeciwnego, czyli poszukiwanie wolno ci i twórczo ci, a tak e religijno ci. Cz sto mo e
to by  jedynie sposób przymuszania jednostki do porzucenia wszystkich warto ci i spo-
ecznych pogl dów, a tak e kontaktów rodzinnych (Mountacir, 2001, s. 5–9). Wówczas lu-

dzie zazwyczaj trac  ca e swoje maj tki, odrzucaj wiat, w którym do tej pory yli, na 
rzecz sekty, a pó niej zostaj  samotni, bezradni, porzuceni i wtedy ju  nie maj  si  do kogo 
zwróci  o pomoc, gdy  uprzednio zerwali wszystkie wcze niejsze kontakty. Cz sto opisany 
stan rzeczy doprowadza takich ludzi do samobójstw. Czyli ogólnie rzecz ujmuj c, mo na 
powiedzie , e sekty chc  zdoby  ca ego cz owieka, zaw adn  jego sfer  psychofizyczn .
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8. Ochrona przed wp ywem sekty na m odych ludzi 

Kiedy za spraw  wy ej wymienionych przes anek mamy pewno , e bliska nam oso-
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nosi wisiorki i ozdoby, jak si  zmieni o jego zachowanie, jakiej s ucha muzyki, jakie 
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9. Podsumowanie 

Nie ulega w tpliwo ci, e problem sekt jest dzisiaj bardzo powa nym zagro eniem. 
Z powy szych rozwa a  jasno wynika, e sposób funkcjonowania tych zbiorowo ci jest 
oparty o techniki psychologiczne bazuj ce na manipulacji, a osoby werbowane to najcz -
ciej jednostki b d ce na zakr cie yciowym, rozbite psychicznie lub posiadaj ce bardzo 

du  potrzeb  przynale no ci do jakiej  grupy. W szczególnej grupie ryzyka s  ludzie m o-
dzi, zagubieni, buntuj cy si , szukaj cy swojego sposobu na ycie. Jednak e opisane w tre-
ci artyku u rodzaje sekt i sposoby ich dzia ania dobitnie dowodz , e problem ten mo e

dotyczy  ka dego z nas – bez wzgl du na wiek, p e , wyznanie czy pogl dy. Mechanizmy 
dzia ania sekt s  dzi  tak bardzo rozbudowane, e manipulacja drugim cz owiekiem odby-
wa si  w sposób zastraszaj co szybki i skuteczny. Werbownicy doskonale orientuj  si
we wszystkich problemach i potrzebach wspó czesnego cz owieka. Oferuj  takim ludziom 
nowy, pi kny wiat, w którym wszyscy s  dobrzy dla siebie, kochaj  si  i wzajemnie si
wspieraj . Ten wiat zazwyczaj jest zaprzeczeniem dotychczasowego. Wystarczy, e jed-
nostka zgodzi si  porzuci  i odej  od z ych i zgorzknia ych cz onków rodziny (izolacja – 
bardzo niebezpieczna na tym etapie), a mistrz poka e jej, jak ma godnie i w a ciwie y .
Dlatego tak wa na jest wiedza na temat sekt, mechanizmów ich funkcjonowania oraz pod-
stawowych zagadnie  zwi zanych z pomoc  drugiemu cz owiekowi w takiej sytuacji. 

Artyku  ten potwierdza zatem hipotez  postawion  we wst pie, i  sekty s  obecnie 
jednym z najwi kszych zagro e  dla wspó czesnego cz owieka.
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Sects as a threat to a human 

A b s t r a c t: The objective of this article is to investigate if sects are really one of the greatest 
threats to the contemporary man. At the same time, the article aims to provide information re-
quired for the identification of the emerging threats, as well as information necessary to design 
and implement preventive action. The article addresses data about the creation and workings of 
sects as collectives that influence susceptible people. The article’s objective is to draw attention 
to the fact that most of the time, the lifestyle suggested by sectarians is the answer to an indi-
vidual’s unfulfilled needs and expectations, usually unrecognized by the closest environment. 
The article is of informative, preventive, and auxiliary nature.  

K e y  w o r d s: sects, recruitment, affiliation with sects, threats, prevention 
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Recenzja 

Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Paśko, Fotografia i dydaktyka,  
Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, 220 s. 

Niniejsza publikacja sk ada si  z wprowadzenia i 11 nast puj cych rozdzia ów: 
1. Fotografia jako typ obrazowania wczoraj i dzi .
2. Laboratorium-atelier. Mi dzy yciem a mierci .
3. O pasji fotograficznej, naukowej i artystycznej. 
4. Czy tylko wynalazki, czy milowy krok w historii nauki, sztuki i dydaktyki? 
5. O ewolucji w nauce i fotografii.  
6. Fotografia naukowa i ilustracyjna. 
7. Fotografia podr cznikowa.  
8. Fotografia na onie przyrody i zwiedzanie wiata.
9. Gdy fotografia zago ci a w szkole… 

10. Triumf techniki? 
11. Zwyci stwo obrazu. 

Ju  z tytu ów rozdzia ów wynika, jak wielop aszczyznowe podej cie do przedstawia-
nego tematu wybrali Autorzy. Nie ograniczaj  si  Oni tylko do samej relacji fotografii, jako 
obrazu, z dydaktyk . Fotografia jest poruszana w publikacji zarówno z aspektów chemicz-
nych, technicznych, jak i artystycznych, co pozwoli o Autorom odnie  si  do problemów 
post pu technicznego, a zarazem wykorzystania fotografii w ró nych dziedzinach nauko-
wych, co jak s usznie zauwa ono, wi e si  nierozerwalnie z procesem dydaktycznym 
w szkole. Nie ulega w tpliwo ci, e jest to jedna z pierwszych ksi ek wydanych w j zyku 
polskim omawiaj ca zagadnienia zarówno z obszaru fotografii, jak i dydaktyki. Pomimo e
jest dwóch Autorów publikacji, czytaj c j , odnosi si  wra enie, e tekst pisa a jedna osoba, 
gdy  zachowana jest jednolito  stylu i narracji. Dodatkow  zalet  tekstu publikacji jest 
przeplatanie si  w tków dydaktycznych i fotograficznych, co tworzy jednolit  i spójn  ca-
o . Praca zas uguje na szczególn  uwag , gdy  Autorzy poruszyli zagadnienie, jakim jest 

wp yw fotografii na dydaktyk  oraz dydaktyki na fotografi . Jest ono tym bardziej istotne, 
i  fotografowanie sta o si  obecnie powszechne ze wzgl du na wykorzystanie do tego celu 
telefonów komórkowych.  

Autorzy w publikacji podzielili si  nie tylko swoimi do wiadczeniami dydaktycznymi 
i fotograficznymi, nie tylko zaprezentowali zdania innych specjalistów, ale w du ej mierze 
zaprezentowali swoje przemy lenia, co ksi k  czyni cenniejsz , a zarazem ciekawsz . Re-
cenzowana publikacja jest przyk adem interdyscyplinarnego podej cia do prezentowanych 
zagadnie , na co bez w tpienia mia o wp yw bogate do wiadczenie zawodowe jej Autorów. 
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Bardzo cenna jest narracja oparta na historii rozwoju fotografii. Pokazano nie tylko 
rozwój fotografii, ale i zmieniaj ce si  aspekty dydaktyczno-wychowawcze. Jest to tym 
cenniejsze, e w ostatnich czasach obserwuje si  odej cie od przedstawiania „korzeni” 
(chocia by w krótkim uj ciu) historii rozwoju danego zagadnienia.  

Wielu osobom fotografia kojarzy si  tylko z aktem mechanicznego tworzenia obrazu 
i mechanicznego jego przetwarzania. Natomiast w tym przypadku wykazano, jak dalece 
poza obraz si ga jej powi zanie i zarazem oddzia ywanie w obszarach takich nauk, jak: dy-
daktyka, fizyka, biologia, chemia, a nawet nauki spo eczne.  

Jak e trafnie dobrany jest tytu  publikacji, a na pierwszy rzut oka nasuwa si  pytanie: 
Dlaczego w tytule pracy na pierwszym planie pojawia si  nie dydaktyka, a fotografia? 
Przecie  dydaktyka ma d u sz  histori  i przez wiele lat mia a du o szerszy zakres oddzia-
ywania ni  fotografia. Ale wtedy by aby to ksi ka jak wiele innych, po wiecona dydakty-

ce z elementami dotycz cymi zagadnie  fotografii. W tym przypadku Autorzy, b d cy dy-
daktykami, postanowili da  pierwsze stwo fotografii jako dziedzinie obecnie popularnej. 
Autorzy pokazuj , jak wspó czesna technika coraz bardziej zbli a si  do dydaktyki, by si
z ni  zwi za , a nast pnie j  zdominowa .

Ta publikacja ksi kowa to nie tylko oparta no bogatej literaturze historia przenikania 
si  nawzajem fotografii z pedagogik  oraz innymi dziedzinami nauki, ale tak e wykazanie, 
jak w rozwoju spo ecze stwa istotnymi s  sprz enia. Rozwój fotografii umo liwi  post p
w innych dziedzinach, które z kolei stymulowa y dalszy rozwój fotografii. 

Czytaj c tekst recenzowanej publikacji, jawi si  obraz wielu bezimiennych pasjonatów fo-
tografii wykorzystuj cych j  do celów naukowych i dydaktyczno-wychowawczych. Pasjonaci 
fotografii, którymi s  mi dzy innymi nauczyciele i uczniowie, inspirowani zach t  wybitnych 
polskich fotografików uznanych nie tylko w Polsce, ale i na wiecie, rejestruj  obrazy otaczaj -
cego ich wiata. Fotografuj c, nie zawsze zdaj  sobie spraw  z tego, e s  twórcami obrazów 
stanowi cych niekiedy cenne dokumenty. Autorzy recenzowanej publikacji u wiadamiaj  czy-
telnikowi, jak trudne by y pocz tki fotografii i to nie tylko pod wzgl dem technicznym, ale rów-
nie  i pod wzgl dem uznania fotografii jako dziedziny sztuki. 

Cennym jest, e Autorzy publikacji w zasadzie swoje rozwa ania zako czyli na prze o-
mie XX i XXI wieku. Jest to bowiem okres, w którym zamkn  si  pewien sposób rejestracji 
obrazu, ale równie  zasz y istotne zmiany w dydaktyce. Jednak jak wynika z zako czenia pu-
blikacji, jej Autorzy zapowiadaj  kontynuacj  tematu ju  w realiach wspó czesnej techniki 
i planuj  wyda  kolejn  prac  po wi con  powi zaniom multimediów z dydaktyk .

Dodatkow  zalet  publikacji jest prosty j zyk, dostosowany do wymogów odbiorcy, 
co czyni ksi k atw  w odbiorze i zarazem nienu c . Nale y doda , i  praca zawiera 
wiele ciekawych rycin i oryginalnych fotografii. 

Reasumuj c, uwa am, e ksi ka autorstwa Katarzyny Potyra y i Jana Rajmunda Pa -
ki jest cenn  publikacj . Z jednej strony stanowi ona cenne opracowanie z naukowego 
punktu widzenia, ale dzi ki swoim walorom mo e by  te  interesuj c  pomoc  dydaktycz-
n  przeznaczon  nie tylko dla studentów kierunków pedagogicznych. Mo e tak e stanowi
wa ne ród o informacji dla hobbistów.  

Recenzowana ksi ka spe nia wszelkie warunki, aby zaliczy  j  do monografii na-
ukowych. 

Prof. UO, dr hab. Ryszard Gmoch 
(Uniwersytet Opolski) 
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nie  i pod wzgl dem uznania fotografii jako dziedziny sztuki. 

Cennym jest, e Autorzy publikacji w zasadzie swoje rozwa ania zako czyli na prze o-
mie XX i XXI wieku. Jest to bowiem okres, w którym zamkn  si  pewien sposób rejestracji 
obrazu, ale równie  zasz y istotne zmiany w dydaktyce. Jednak jak wynika z zako czenia pu-
blikacji, jej Autorzy zapowiadaj  kontynuacj  tematu ju  w realiach wspó czesnej techniki 
i planuj  wyda  kolejn  prac  po wi con  powi zaniom multimediów z dydaktyk .

Dodatkow  zalet  publikacji jest prosty j zyk, dostosowany do wymogów odbiorcy, 
co czyni ksi k atw  w odbiorze i zarazem nienu c . Nale y doda , i  praca zawiera 
wiele ciekawych rycin i oryginalnych fotografii. 

Reasumuj c, uwa am, e ksi ka autorstwa Katarzyny Potyra y i Jana Rajmunda Pa -
ki jest cenn  publikacj . Z jednej strony stanowi ona cenne opracowanie z naukowego 
punktu widzenia, ale dzi ki swoim walorom mo e by  te  interesuj c  pomoc  dydaktycz-
n  przeznaczon  nie tylko dla studentów kierunków pedagogicznych. Mo e tak e stanowi
wa ne ród o informacji dla hobbistów.  

Recenzowana ksi ka spe nia wszelkie warunki, aby zaliczy  j  do monografii na-
ukowych. 

Prof. UO, dr hab. Ryszard Gmoch 
(Uniwersytet Opolski) 



Informacja dla Autorów 

Redakcja przyjmuje do publikacji wy cznie teksty o charakterze naukowym po wi cone 
problemom teorii i praktyki nauk o wychowaniu. Prace nale y sk ada  w formie elektro-
nicznej (dokument MS Word przes any na p ycie CD/DVD lub e-mailem). Obj to  pracy 
( cznie z materia em ilustracyjnym, bibliografi  i streszczeniami) nie mo e przekracza
15 stron. Opracowanie powinno by  podzielone na cz ci i zawiera ródtytu y. Do tekstu 
nale y do czy  streszczenie w j zyku polskim i angielskim (150–200 s ów) zawieraj ce:
cel, metody, uzyskane wyniki oraz wnioski, a tak e s owa kluczowe w j zyku polskim 
i angielskim, które nie powtarzaj  s ów z tytu u. Szczegó owe informacje o sposobie przy-
gotowania tekstu do druku (format przypisów, bibliografia, opisy tablic i rysunków) s  za-
mieszczone na stronie internetowej Ma opolskiej Wy szej Szko y Ekonomicznej w Tarno-
wie: www.mwse.edu.pl. Teksty przygotowane w sposób niezgodny ze wskazówkami re-
dakcji nie b d  przyjmowane do druku. Autorów prosimy o do czenie do pracy pe nych 
danych adresowych (wraz z numerem telefonu i adresem e-mail), jak równie  informacji 
afiliacyjnej (tytu  naukowy, nazwa uczelni lub innej jednostki). Redakcja nie przyjmuje 
tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach. Warunkiem publikacji jest pozytywna 
recenzja wydawnicza. Redakcja nie zwraca nades anych tekstów i nie wyp aca honorariów 
autorskich. Prace opublikowane w „Problemach Wspó czesnej Pedagogiki” s  chronione 
prawami autorskimi, ich przedruk mo e nast pi  wy cznie za zgod  Redakcji. 

Information for the Authors 

The Editorial Board accepts for publication only scientific articles dedicated to the current 
issues in theory and practice of education. Entries should be submitted in electronic form 
(MS Word document sent on a CD/DVD or via e-mail). The length of work (including il-
lustrative material, bibliography and abstracts) must not exceed 15 pages. The publication 
should be divided into parts and contain headings. The text must be accompanied by an ab-
stract in Polish and English (150–200 words) including: purpose, methods, obtained results 
and conclusions as well as key words in English and Polish, which do not repeat words 
from the title. The detailed information on how to prepare a text print (format of the foot-
notes, bibliiography, descriptions of tables and figures) is posted on the website of the 
Malopolska School of Economics in Tarnów at: www.mwse.edu.pl. Prepared texts which 
do not adhere to the editorial guidelines will not be accepted for publication. We kindly ask 
the Authors to attach their full contact details (including telephone number and e-mail ad-
dress), as well as affiliate information (title, name of institution or other entity). The Edito-
rial Board does not accept texts that have been published in other publications. The condi-
tion for publication is a positive review by the Publishing House. The Editorial Board does 
not return the submitted texts and does not pay royalties. Papers published in Current  
Issues in Education are protected by copyright; they may only be reprinted with the consent 
of the Editorial Board. 


