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Marcin Muszyński

Międzypokoleniowe uczenie się – wprowadzenie

Streszczenie: Tekst jest wprowadzeniem w zagadnienie międzypokoleniowego uczenia się. 
Autor przedstawia zbiór założeń oraz teoretyczno-metodologiczne odniesienia do zjawis-
ka międzypokoleniowego uczenia się. Koncentruje się także na charakterystyce tego pojęcia 
w odniesieniu do innych terminów, które łączą się z przekazem wiedzy, umiejętności, jak i postaw 
pomiędzy generacjami. Wskazuje na drogę instytucjonalizacji międzypokoleniowego uczenia się.

Słowa kluczowe: Międzypokoleniowe uczenie się, pokolenie, różne formy uczenia się.

Wstęp

W ramach szeroko pojętej międzypokoleniowości istnieje wiele wątków. Ba-
dacze koncentrują swoje zainteresowania, między innymi, wokół międzypokole-
niowej redystrybucji wypracowanych dóbr, usług i pieniędzy, które analizowane są 
na podstawie ekonomicznych modeli (por. Prettner, Prskawetz, 2010, s. 197–214). 
Innym przykładem są programy kształcenia gerontologicznego, gdzie kładzie się 
silny akcent na pokonanie międzypokoleniowego dystansu (por. Cichy, Smith, 
2011, s. 137–154). Powstają także analizy porównawcze z zakresu międzypo-
koleniowych nierówności, będących wynikiem różnej długości trwania edukacji 
formalnej oraz zmieniającej się palety podstawowych umiejętności (por. Noël, de 
Broucker, 2001). Niezwykle ważne są także wątki dotyczące dawania świadectw 
ważnych wydarzeń. Symptomatyczne są tutaj programy edukacyjne, a także bez-
pośrednie kontakty z osobami będącymi świadkami wydarzeń, np. holokaustu (por. 
Mazor, Tal, 1996, s. 95–113). Można znaleźć także literaturę dotyczącą międzypo-
koleniowego uczenia się przez zabawę (por. Davis, Larkin, Grave, 2003, s. 42–49) 
oraz zbiór dobrze udokumentowanych badań na temat międzypokoleniowej trans-
misji antyspołecznych zachowań, agresji, przemocy domowej itp. (por. Cappell, 
Heiner, 1990, s. 135–152; Doumas, Margolin, John, 1994, s. 157–175; Tapscott, 
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Frick, Wootton, Kruh, 1996, s. 229–240). Unikalne są rozważania prowadzone 
w duchu filozofii moralności na temat międzypokoleniowej sprawiedliwości (por. 
Jecker, 1992, s. 495–509). Na tym tle pojawia się zjawisko międzypokoleniowego 
uczenia się.

Za źródło bezpośredniego zainteresowania się badaczy tym fenomenem, a tak-
że powstania międzynarodowych programów dotowanych, między innymi, przez 
Unię Europejską można uznać powiększające się różnice pokoleniowe1, powstałe 
na skutek silnej industrializacji społeczeństw w XX w. Życie społeczne zorganizo-
wane zostało na podstawie wieku chronologicznego. Nastąpiła segregacja na grupy 
osób charakteryzujących się wspólnotą doświadczeń i postaw wobec życia. Proces 
homogenizacji swoim zasięgiem objął szkoły, fabryki, przedsiębiorstwa oraz różne-
go rodzaju instytucje. Doprowadziło to, w wymiarze globalnym, do zaniku przekazu 
pokoleniowego i zwiększenia tzw. luki pokoleniowej. Z czasem w takim sposobie 
organizacji życia społecznego, opartym na podziale według wieku chronologicz-
nego, zaczęto upatrywać różnego rodzaju zagrożeń. Stały się one widoczne wraz 
z pojawieniem się zjawiska starzenia europejskich społeczeństw. Do najważniej-
szych zaliczyć należy: poluzowanie więzi rodzinnych, co prowadzić może do ży-
cia starszych osób w pojedynkę, atomizację społeczeństwa, rozumianą jako brak 
przejawów wspólnotowości oraz pogłębiające się nierówności ekonomiczne po-
między osobami pracującymi a emerytami. Te niekorzystne zjawiska doprowadziły 
do stworzenia w latach osiemdziesiątych, w Europie polityki wspierającej między-
pokoleniową solidarność, a z czasem międzypokoleniowe uczenie się. Do najważ-
niejszych międzynarodowych dokumentów, tworzących zręby tej polityki, należą; 
Wiedeński plan działań w kwestii starzenia się społeczeństw (Vienna International 
Plan of Action on Aging), będący pokłosiem Światowego Zgromadzenia na temat 
Starzenia się Społeczeństw, które obradowało w Wiedniu w 1982 r. W latach dzie-
więćdziesiątych XX w. pojawiło się hasło Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku 
(Society for All Ages), do którego konsekwentnie nawiązywano w wielu różnych 
dokumentach programowych, w tym w Programie Działania przyjętym na Świato-
wym Szczycie na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze w 1995 r. Kolejnym 
ważnym dokumentem wspierającym działania na rzecz wzmacniania międzypoko-
leniowej więzi jest Madrycki plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw 
(Madrid International Plan of Action on Aging), który powstał w 2002 r. w Madry-
cie podczas Drugiego Światowego Zgromadzenia w Sprawie Starzenia się Społe-
czeństw. Co więcej, rok 1999 nazwano Rokiem Ludzi Starych, a 2012 Europejskim 

1 M. Ossowska (1963) mianem pokolenia określa grupę jednostek charakteryzujących się 
wspólnymi postawami, które ukonstytuowały się pod wpływem wspólnych przeżyć historycznych. 
W gerontologii społecznej pojęcie generacji lub pokolenia znane jest także jako kohorta. Termin ten 
oznacza grupę z danego przedziału wiekowego z jednego roku lub kilku kolejnych roczników uro-
dzenia. Przynależność do kohorty oznacza wspólny dla grupy a zarazem unikalny rodowód. Innymi 
słowy, grupa doświadcza tych samych wydarzeń w tym samym przedziale czasowym. Każda kohor-
ta jest świadkiem bądź to innych wydarzeń, bądź doświadcza ich w innym momencie swojego życia.
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Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jednym 
z ważniejszych programów wykonawczych polityki wspierającej międzypokole-
niową solidarność i międzypokoleniowe uczenie się jest program Komisji Europej-
skiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong learning Programme).

Założenia międzypokoleniowego uczenia się  

Międzypokoleniowe uczenie się spoczywa na kilku ważnych założeniach. 
Jednym z najważniejszych jest uznanie potencjału, jaki drzemie we wspólnym 
uczeniu się osób starszych i młodszych. Człowiek bez względu na swoją pozy-
cję, punkt życia, w którym aktualnie się znajduje, posiada zdolność do transmisji 
swojej wiedzy i umiejętności. W edukacji dorosłych zalety uczenia się w gru-
pie zróżnicowanej wiekowo są powszechnie znane. Szczególną uwagę zwró-
cił na nie Howard McClusky (1990, s. 65–73). Wskazał on, że osoby starsze 
w kontakcie z młodszymi uczestnikami procesu edukacyjnego mogą przywołać 
zapomniane przez siebie ideały, do jakich kiedyś dążyli. Młodzi dorośli scharak-
teryzowani są przez tego badacza jako osoby o dużych oczekiwaniach, wielkich 
marzeniach i idealistycznym podejściu do rzeczywistości. Nierealistyczna wizja 
świata młodych dorosłych, w kontakcie z osobami starszymi, poddana jest sil-
nej korekcie. Z drugiej strony młodzi dorośli stymulują osoby starsze do więk-
szego wysiłku intelektualnego oraz podtrzymują ich zainteresowanie zmianami 
cywilizacyjnymi. Uczenie się w grupie zróżnicowanej wiekowo stwarza o wiele 
lepsze warunki do rozwoju jednostki. Następuje większa stymulacja, która zmu-
sza do wypracowania różnych strategii komunikacyjnych. Horst Siebert (2005, 
s. 129), omawiając zasady nauczania osób dorosłych, kieruje uwagę na zjawi-
sko tworzenia się tzw. dynamiki grupy. W grupie zróżnicowanej wiekowo osoby 
mają większą możliwość uczenia się Innego. Ważność omawianego założenia 
zostało także dostrzeżone w pedagogii Marii Montessori, gdzie istnieją mieszane 
grupy wiekowe.

Kolejne założenie międzypokoleniowego uczenia się można streścić w zda-
niu: Bycie z Innym prowadzi do oswojenia stereotypu „obcego”. Tym obcym 
dla starszych osób jest młodość, a dla młodszych – starość. Założenie to nawią-
zuje do koncepcji uczenia się współżycia (Learning to Live Together), jednego 
z czterech filarów edukacji (por. Delors, red., 1998). Odkrywanie obcego to ina-
czej ukazywanie różnorodności gatunku ludzkiego, to przeciwdziałanie stereoty-
pom, uproszczeniom, generalizacjom. Uczenie takie prowadzi do uświadomienia 
sobie współzależności z innymi, przyczynia się do redukcji obaw i wytworzenia 
zaufania oraz więzi pomiędzy pokoleniami.

Międzypokoleniowe uczenie się ma także istotny wpływ na zwiększenie ka-
pitału społecznego (Newman, Hatton-Yeo, 2008, s. 31–39). Chodzi tu o zjawisko 
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spajania i tworzenia sieci społecznej. Pierwszy przypadek nawiązuje do spo-
łecznego zaangażowania w różnego rodzaju aktywności skupiające grupy ludzi 
pod względem pewnych podobieństw (klasa społeczna, wiek, wykształcenie, płeć 
itp.). Natomiast tworzenie sieci społecznej prowadzi do utworzenia grupy osób 
posiadających odmienny wolumen społecznych zasobów. Osoby uczestniczące 
w międzypokoleniowym uczeniu się w niewątpliwy sposób wzmacniają swój ka-
pitał społeczny, a także czują się pewniej przy podejmowaniu działań na rzecz 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Teoretyczne i metodologiczne odniesienia do międzypokoleniowego 
uczenia się  

Najczęściej przytaczaną perspektywą odnoszącą się do analizy międzypo-
koleniowych relacji jest teoria dzieląca kulturę na trzy typy: postfiguratywaną, 
konfiguratywną i prefiguratywną. Szczegółową wykładnię tego podejścia można 
znaleźć w publikacji pt. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokolenio-
wego autorstwa Margaret Mead. W literaturze gerontologicznej jest wiele cieka-
wych nawiązań do wspomnianych trzech typów kultur w kontekście tworzenia 
i przekazie wzorów kultury. Obszerne odniesienia odnaleźć można w pracy Mar-
ka Niezabitowskiego pt. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy 
uczestnictwa społecznego. Z podejścia tego korzystają także autorzy tego tomu: 
Anna Sladek, Elżbieta Woźnicka oraz Renata Konieczna-Woźniak, czyniąc tę 
perspektywę teoretycznym interpretansem w badaniach własnych. Nie ma zatem 
potrzeby prezentacji tej koncepcji, ponieważ szczegółowe wyjaśnienia znajdzie 
Czytelnik we wspomnianych pracach autorów tego tomu.

Podobnie jest z nieco rzadziej wykorzystywaną przez badaczy pracą Karla 
Mannheima Problem pokoleń, która została napisana w 1923 r. Zdaniem Verna 
L. Bengtsona (1974, s. 1–30) jest to, na gruncie socjologicznym, bodaj najbar-
dziej usystematyzowana i w pełni rozwinięta koncepcja pokolenia. Tłumaczyć to 
można tym, że pojęcie generacji umieszczone zostało w kontekście społeczno-
-historycznym. Co więcej, koncepcja ta jest częścią szerszej perspektywy, miano-
wicie, socjologicznej teorii wiedzy. Istotne jest jeszcze to, że teoria Mannheima 
nawiązuje do takich kluczowych spraw, jak: związek pomiędzy aspektem bio-
logicznym a społecznym, naturą czasu, biografią jednostki a historią oraz zmia-
ną o charakterze jednostkowym a zmianą społeczną. Poruszany jest także wątek 
mechanizmu zmiany społecznej, a także socjopsychologiczny związek pomiędzy 
językiem a wiedzą. W przedłożonym opracowaniu teorię tę w swoich badaniach 
opisał i wykorzystał Marcin Rojek.

Powstają także nowsze opracowania, nie znane jeszcze w Polsce, w których 
badacze koncentrują się na wyłonieniu zbioru założeń pod międzypokoleniowe 
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uczenie się. Ciekawym przykładem jest propozycja pary uczonych Roberta i Paris 
Strom (2011, s. 133–146). Do najważniejszych formatywnych elementów nowo 
powstającego paradygmatu zaliczają: a) optymalne warunki wspierające mię-
dzypokoleniowe uczenie się, b) społeczne korzyści wzajemnego uczenia się oraz 
c) metody udoskonalające uczenie się w szkole oraz w rodzinie.

W pierwszym przypadku niezwykle istotne jest postrzeganie generacji 
jako swoistej kultury rozumianej jako unikalny zestaw doświadczeń mających 
wpływ na kształtowanie się pewnych postaw, opinii, wartości oraz sposobów 
myślenia. Ważna jest także ponowna redefinicja obrazu młodości, co związane 
jest z pełnieniem nowych ról wpływających na kształtowanie się tożsamości 
jednostki. Jak pokazują badania (Epstein: za Storm, Storm, 2011, s. 133–146), 
obraz młodości wśród osób dorosłych związany jest z takimi przymiotami, jak 
brak odpowiedzialności, unikanie poważnych życiowych zadań, a także brak 
umiejętności podejmowania ważnych decyzji. Robert Epstein dowodzi, że spo-
łeczeństwo zapomniało o tym, jak młodzi ludzie potrafią być zdolni, co jest 
przyczyną narastającej frustracji wśród osób będących w przedprożu dorosłości. 
Doniosłe znaczenie ma także zrozumienie przez społeczeństwo faktu, że osoby 
starsze zdolne są do uczenia się, które pozwala im na ciągły rozwój oraz adapta-
cję do zastanych warunków.

Kolejnym elementem nowo zarysowującego się paradygmatu są społeczne 
korzyści z uczenia się od siebie nawzajem. Znaczącą rolę w tym procesie od-
grywa sytuacja zamienności ról nauczyciela i ucznia. Transfer wiedzy, umiejęt-
ności oraz postaw może odbywać się w dwie strony. Ciekawym przykładem są 
zrealizowane przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersyte-
tu Łódzkiego dwa międzynarodowe projekty, uwzględniające ową zamienność 
ról. Celem pierwszego projektu było wypracowanie i przetestowanie metody-
ki mentoringu wspierającej rozwój osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia 
z naciskiem na ich stymulację do powrotu na rynek pracy (por. Dubas, Pyżalski, 
Muszyński, Pavel, 2008). Ze względu na specyficzną sytuację na rynku pracy, 
spowodowaną, z jednej strony, transformacją ustrojową w Polsce, która dopro-
wadziła do wzrostu znaczenia sektora usług kosztem rolnictwa, przemysłu cięż-
kiego i górnictwa, a z drugiej, pojawianie się nowych technologii dewaluujących 
kwalifikacje osób w niemobilnym wieku produkcyjnym (45–60/65 lat), stają-
cych się tym samym poważną barierą w ich aktywizacji zawodowej, w projekcie 
rolę mentorów pełnili ludzie dobrze zorientowani w wymaganiach rynku pracy. 
Były to przede wszystkim osoby młode. Relację pomiędzy mentorem a osobą 
radzącą się można by nazwać odwróconym mentoringiem (reverse mentoring). 
Charakterystyka tego pojęcia zawiera się w takim typie relacji, w której osoba 
młoda przekazuje osobie starszej wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowych 
technologii, nowych rozwiązań, mediów społecznościowych, a także uwrażliwia 
ją na nowe trendy.
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Głównym celem drugiego projektu było opracowanie materiałów szkole-
niowych, głównie z myślą o udziale ludzi starszych w procesie nauki między-
pokoleniowej. Zadaniem tych materiałów było nadanie wartości własnej wiedzy 
i przekazaniu jej następnym pokoleniom. Materiały te zostały przygotowane 
po przeprowadzaniu szczegółowej analizy mającej na celu określenie kluczo-
wych kompetencji, które senior powinien posiadać, aby móc w skuteczny, pełny 
i satysfakcjonujący sposób wziąć udział w procesie nauki międzypokoleniowej. 
Do kluczowych kompetencji temu sprzyjających zaliczone zostały umiejętności 
komunikacyjne, społeczne, strategie motywacji, przekaz życiowego doświadcze-
nia oraz metody nauczania w procesie nauki międzypokoleniowej2.

Ostatnim formatywnym elementem nowo powstającego paradygmatu jest udo-
skonalanie edukacji na gruncie szkolnym oraz rodzinnym. Zdaniem Roberta i Paris 
Strom (2011, s. 133–146) chodzi tu przede wszystkim, aby w procesie międzypokole-
niowego uczenia się wziąć pod uwagę głos młodych ludzi. Do tej pory wszelkie zmia-
ny, jakie zachodziły w tych dwóch instytucjach, odbywały się z pominięciem głosu 
uczniów. Wraz z pojawieniem się nowych technologii dających dostęp do wielu źró-
deł informacji nastąpiły znaczące zmiany w pełnieniu roli nauczyciela. Przestał być 
on „pasem transmisyjnym” doświadczeń (technologiczny model edukacji), stał się bo-
wiem konsultantem, doradcą (humanistyczny model edukacji), a także osobą kwestio-
nującą tożsamość słuchaczy (krytyczny model edukacji) (Malewski, 2000, s. 47–64). 
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że osoby mające wpływ na sprawy, które ich 
dotyczą, są bardziej zaangażowane i chętniej podejmują aktywność w celu realizacji 
danego zadania (Thomas: za Strom, Storm, 2011, s. 133–146). Jednym ze znaczących 
problemów w równouprawnieniu zabrania głosu wszystkich stron w międzypoko-
leniowej relacji jest zupełnie inny charakter edukacji osób starszych w czasach ich 
młodości. Przede wszystkim należało słuchać tego, co mówią dorośli oraz nauczyciel. 
W szkole dominowały metody podające. Dyskusje oraz prowadzenie rozmów w kla-
sie postrzegane były jako oznaka złego zachowania. Doświadczenia te mogą stanowić 
barierę w dopuszczaniu głosu osób młodszych i liczenia się z ich zdaniem.

Biorąc pod uwagę aspekt metodologiczny, należy stwierdzić, że przeprowa-
dzono wiele badań nad międzypokoleniowymi relacjami. Uczeni często koncen-
trują się na rodzinie, ponieważ wyniki takich analiz postrzegane są jako potencjal-
ne źródło danych na temat zmiany społecznej. Innymi słowy, międzypokoleniowe 
relacje mogą być postrzegane jako barometr, a niekiedy jako motor zmian spo-
łecznych. W tym kontekście najczęściej wykorzystywanymi metodami są badania 
przekrojowe, podłużne, etnograficzne, a także badanie historii życia (life history) 
oraz biegu życia (life-course)3.

2 Szczegółowe informacje na temat opisywanych projektów znaleźć można na stronie zaigs.
uni.lodz.pl. 

3 Przykłady zastosowania konkretnych metod odnaleźć można w: Bengtson, Biblarz, Roberts, 
2002; Brannen, Moss, Mooney, 2004 oraz zbiór 12 artykułów w Silverstein, 2004, w całości poświę-
conemu międzypokoleniowym relacjom na przestrzeni miejsca i czasu (Intergenerational Relations 
Across Time and Place).
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Międzypokoleniowe uczenie się – charakterystyka pojęcia  

Międzypokoleniowe uczenie się skoncentrowane jest na wzajemnym ucze-
niu się osób starszych i młodszych. Proces ten przebiega na trzech płaszczyznach: 
uczenia się od siebie nawzajem (learning form each other), wspólnego ucze-
nia się (learning with each other) oraz uczenia się o sobie nawzajem (learning 
about each other). W pierwszym przypadku dwie generacje dzielą się swoimi 
doświadczeniami z zakresu procesu uczenia się, a także aktywności szkoleniowej 
dla zdobycia wiedzy, która pozwoli im nabyć społeczne kompetencje, takie jak: 
umiejętności komunikacyjne, zachowania się w sposób asertywny, radzenia so-
bie z emocjami czy rozwiązywania konfliktów. Drugi wymiar obejmuje wspólne 
uczenie się dwóch różnych generacji o świecie, społeczeństwach, wydarzeniach 
globalnych i lokalnych, historii, inaczej wiadomości, które z jakiegoś względu są 
dla obu generacji ważne. Ostatni sposób uczenia się ukierunkowany jest na wy-
mianę doświadczeń, dzielenie się swoim światopoglądem, wartościami, aspiracja-
mi itp. (Brown, Ohsako, 2003, s. 151–165).

Międzypokoleniowe uczenie się określane jest także jako naturalna relacja 
zachodząca w domu pomiędzy rodzicami a dziećmi. Może być także postrzegane 
jako obustronny proces, w którym dzieci przekazują nowe umiejętności starszym 
pokoleniom (Seel, 2012, s. 1627).

Nieco inaczej ten termin definiuje Mandy Thomas (2009, s. 54), która uważa, 
że jest to forma zaangażowania przynajmniej dwóch pokoleń w daną czynność 
w celu odniesienia obopólnych korzyści. W toku tej aktywności wytwarzane są 
konkretne efekty uczenia się (learning outcomes), które mogą, lecz nie muszą być 
celem wspólnych działań. W proces ten zaangażowane mogą być różne genera-
cje, uczące się od siebie nawzajem lub wspólnie pod okiem tutora, facilitatora, 
edukatora.

Wokół pojęcia „międzypokoleniowe uczenie się” pojawiają się także takie 
terminy, jak: „mentorskie relacje międzypokoleniowe” (intergenerational men-
toring) – stosowane między innymi na określenie doradztwa i wsparcia prowa-
dzonego pomiędzy pokoleniami, „międzypokoleniowa praktyka” (intergenera-
tional practice), charakteryzowana jako taka aktywność, której głównym celem 
jest odniesienie korzyści z działań podjętych przez wszystkich uczestników danej 
aktywności. Prowadzi do wzajemnego zrozumienia, a także promuje zasadę sza-
cunku pomiędzy pokoleniami. Kolejna nazwa, jaką można spotkać w literaturze, 
to „międzypokoleniowe programy” (intergenerational programme models). Zna-
czenie tego pojęcia koncentruje się na różnego rodzaju modelach działań prak-
tycznych dotyczących międzypokoleniowego uczenia się, gdzie naczelną zasadą 
jest łącznie osób młodych i starszych w jedną społeczność w celu dania im po-
czucia sprawstwa, poczucia siły, sprawowania kontroli (empowerment) poprzez 
łączenie ich umiejętności, wiedzy oraz atutów wynikających z różnych trajektorii 
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biograficznych. Następny termin, „relacje międzypokoleniowe” (intergeneratio-
nal relations), wyraża się w interakcjach pomiędzy jednostkami reprezentującymi 
różne pokolenia, zachodzącymi w obrębie rodziny. Współpraca pomiędzy pokole-
niami nazwana jest solidarnością międzypokoleniową (intergenerational solida-
rity), a międzypokoleniowy przekaz (intergenerational transfer) rozumiany jest 
jako transfer ekonomicznych oraz społecznych zasobów pomiędzy generacjami4.

Granice semantyczne podanych terminów mogą z czasem ulec zmianie, po-
nieważ większość z nich nie ma jeszcze swoich słownikowych opracowań. Naj-
częściej definicje te stworzone zostały na użytek danego projektu dotyczącego 
szeroko rozumianej międzypokoleniowości.

Podsumowanie  

Międzypokoleniowe uczenie się jest zjawiskiem naturalnym, a przez to 
wszechobecnym, lecz społecznie „niewidzialnym”. Oznacza to, że występuje 
w większości sytuacji społecznych, takich jak chociażby wychowanie czy socja-
lizacja, choć z drugiej strony, samo pojęcie jest jeszcze mało znane, słabo roz-
poznane w publikacjach o charakterze naukowym. Podobnie było ze zjawiskiem 
uczenia się, które typowo wiązano z instytucjami oświatowymi. Dopiero od nie-
dawna badacze wskazują, że uczenie się może także odnosić się do sfery pozafor-
malnej i nieformalnej, czyniąc tym samym to zjawisko trudno uchwytnym.

Źródeł nieobecności w świadomości zjawiska międzypokoleniowego ucze-
nia można dopatrywać się w wielu czynnikach. Jednym z nich jest segregacja 
społeczeństw ze względu na wiek, która zaczyna się już od najmłodszych lat ży-
cia jednostki. Najlepiej widać to na przykładzie edukacji, w której podział ten 
utrzymuje się aż do okresu starości. Instytucjonalnie zorganizowany bieg życia 
jednostki daje niewiele możliwości doświadczania zjawiska międzypokoleniowe-
go uczenia się, ponieważ człowiek najczęściej przebywa w grupie rówieśniczej, 
począwszy od przedszkola a skończywszy na uniwersytetach trzeciego wieku. 
Zatem międzypokoleniowe uczenie się jest domeną sytuacji pozaformalnych 
i nieformalnych.

Podobnie jak uczenie się i wychowanie tak też i międzypokoleniowe ucze-
nie się powoli przechodzi drogę instytucjonalizacji, tj. od działań naturalnych ma-
jących swój wyraz w codzienności, w których jednostki nie do końca zdają sobie 
sprawę z tego, że zachodzi zjawisko międzypokoleniowego uczenia się (uczenie 
nieformalne), do działań bardziej sformalizowanych, których obecną emanacją 
są różnego rodzaju projekty (uczenie się pozaformalne), a w niedalekiej przy-
szłości być może i programy kształcenia (uczenie się formalne). Jak na razie opi-
sywana droga instytucjonalizacji jest centralnie sterowana poprzez odpowiednio 

4 Por. European Association for the Education of Adults. 
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skomponowaną politykę. Wyrazem tego jest wzrost zainteresowania krajów Unii 
Europejskiej, w tym i Polski, tworzeniem oraz uczestnictwem w programach mię-
dzypokoleniowego uczenia się. Spowodowane jest to ustalonymi odgórnie priory-
tetami, w ramach których otrzymywane są dotacje na ich realizację. Przykładem 
może być program Grundtvig, którego szósty priorytet odnosi się bezpośrednio 
do zjawiska uczenia pomiędzy pokoleniami. Jego wartość jest bezdyskusyjna, 
a ostatnio szczególnie ważna ze względu na trendy demograficzne krajów Unii 
Europejskiej i troskę o poprawę wskaźników gospodarczych. Należy jednak pa-
miętać, że ustalanie odgórnie strategicznych obszarów badań nie pozostaje bez 
wpływu na społeczność uczonych czy instytucje, które opracowują często projek-
ty jedynie dla pozyskania funduszy. Wyniki takich badań często odzwierciedlają 
oczekiwania zamawiającego, co każe przyglądać im się z dużą rezerwą. Dlatego 
najlepszą strategią są oddolne inicjatywy, w których projekty edukacyjne wynika-
ją z realnych potrzeb danej społeczności, a nie z obecnej koniunktury. Najbardziej 
rozpoznaną płaszczyzną międzypokoleniowego uczenia się jest obszar pozafor-
malny, gdzie można już mówić o tworzącej się świadomości i ważności tych dzia-
łań, które egzemplifikują się w różnorodnych projektach.

Do tej pory zrealizowano już kilka akcji mających na celu wspieranie mię-
dzypokoleniowego uczenia się, ale wciąż jest ich zbyt mało, by można mówić 
o ich znaczącym wkładzie w rozwój tej idei. Przygotowanie gruntu umożliwia-
jącego przebicie się zjawiska międzypokoleniowego uczenia się do świadomości 
opinii publicznej (uczenie nieformalne) w dużej mierze zależy od kontekstu for-
malnego, który potrafi zdiagnozować, zdefiniować oraz nadać odpowiedni sposób 
percepcji tego zjawiska czyniąc go „widzialnym”. Zadanie to wypełniają artykuły, 
opracowania oraz badania nad szeroko rozumianą międzypokoleniowością, które 
w Polsce mają już swoją historię5. Rolę taką pełnić może przedłożona publikacja, 
która jest zbiorem autorskich badań oraz refleksji na temat międzypokoleniowego 
uczenia się. W żadnej mierze nie pretenduje do całościowego ujęcia tego zagad-
nienia. Jest kolejnym przyczynkiem w nowo rozpoznawanym polu badawczym. 
Kolejne artykuły poszerzają nie tylko listę obszarów, lecz także specyficzne ujęcia 
uczenia się w wymiarze międzypokoleniowym.

Publikację rozpoczyna tekst Marcina Rojka pt. Międzypokoleniowe ucze-
nie się w kontekście badania historii życia, który ukazuje szeroką perspektywę 
rozumienia zjawiska uczenia się. Dokonana została prezentacja koncepcji wiedzy 
w ujęciu Karla Mannheima, którą Autor wiąże z międzypokoleniowym uczeniem. 
Przedstawione są także wyniki badań empirycznych brytyjskiego projektu ba-
dawczego Improving Learning through the Lifecourse.

5 Zobacz między innymi – Szafraniec, 2000; Szukalski, 2000, s. 17–21; Co zawdzięczamy…, 
2001; Olearczyk, 2002; Szukalski, 2003; Wrzesień, 2003; Bugajska, 2006; Bieńko, 2007; Szukal-
ski, 2008; Bugajska, 2010; Stefaniak-Hrycko, 2011; Szukalski, 2012; Karmolińska-Jagodzik, 2012; 
Uzar-Szcześniak, 2013.
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W kolejnych sześciu tekstach autorzy odnoszą się do procesu międzypokole-
niowego uczenia się, które biegnie od osób starszych (tradycji) do osób młodszych.

Lucyna Telka w tekście Wyobraźnia społeczna wychowawcy – perspektywa 
pedagogiki społecznej dokonuje analizy międzypokoleniowego uczenia się z per-
spektywy refleksyjnego wychowawcy. Autorka czyni kategorię wyobraźni spo-
łecznej osiowym pojęciem swojej pracy.

Ryszard Kałużny w artykule Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym 
dialogu dziadków i wnuków skupia się na roli dziadków będących źródłem oraz 
nośnikiem tradycyjnych wartości. Międzypokoleniowy przekaz możliwy jest po-
przez metodę dialogu.

Magdalena Sasin w tekście Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przy-
kładzie zainteresowań sztuką ukazuje fragment badań przeprowadzonych w pracy 
doktorskiej, a dotyczących zainteresowań kulturalnych młodzieży. Jak wynika z ba-
dań, przedproże dorosłości wypełnione jest pokoleniotwórczą aktywnością.

Elżbieta Woźnicka w artykule Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wy-
miar pisania pamiętników w Internecie przełamuje stereotyp osoby starszej jako 
cyfrowego analfabety, wskazując, że przestrzeń wirtualna może być kolejnym ob-
szarem międzypokoleniowego przekazu.

Opracowanie autorstwa Renaty Maciejewskiej Tradycja jako przedmiot prze-
kazu międzygeneracyjnego w dawnych społecznościach wiejskich ukazuje różne 
funkcje tradycji na wsi, którą także można potraktować jako źródło międzypoko-
leniowego uczenia się.

W artykule Międzypokoleniowy dialog a wartości religijne w radiowych ho-
miliach biskupa Józefa Zawitkowskiego Małgorzata Szokalak poddaje analizie 
teksty homilii biskupa Józefa Zawitkowskiego, który upatruje w międzypokole-
niowym dialogu remedium na upadek chrześcijańskich wartości oraz tradycji.

Artykuł Hanny Solarczyk-Szwec Pokolenia andragogów w Niemczech kon-
centruje uwagę na czterech generacjach społecznych, a konkretnie czterech po-
koleniach andragogów. Analiza dokonań niemieckich badaczy prowadzona jest 
w obrębie danej generacji.

Kolejny tekst ukazuje proces międzypokoleniowego uczenia się, któ-
re biegnie od osób młodszych do osób starszych. Renata Konieczna-Woźniak, 
w opracowaniu „Młodzi nauczyciele” a budowanie międzypokoleniowych relacji, 
przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 121 osób stu-
diujących pedagogikę, które ujawniły ważność przekazu wiedzy i umiejętności 
charakterystycznych dla kultury prefiguratywnej.

Wyróżnione przez Autorów poszczególne trzy kierunki międzypokoleniowe-
go uczenia się – oparte na autorytecie i tradycji, wzorowane na zachowaniach ró-
wieśniczych (w obrębie pokolenia) oraz biegnące od młodszej do starszej genera-
cji - rozważane są łącznie w tekście Anny Sladek Zdrowie jako obszar uczenia się 
(między)pokoleniowego, w którym proces uczenia się zdrowia rozpatrywany jest 
na tle trzech kultur: postfiguratywnej, kofiguratywnej i prefiguratywnej.
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Pracę zamykają dwa teksty poświęcone potencjałowi, jaki posiada między-
pokleniowe uczenie się w miejscu pracy.

Dorota Nawrat w artykule Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku 
pracy – wybrane strategie i metody zwraca uwagę na proces uczenia się w or-
ganizacji. Szczegółowo omawia dwie metody uczenia się oparte na dzieleniu się 
doświadczeniem – mentoring oraz intermentoring. Przedstawia także klasyczną 
koncepcję andragogiczną Malcolma Knowlesa w kontekście uczenia się przez 
doświadczenie.

Agata Matuszewska w opracowaniu Mentoring w przedsiębiorstwach 
na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej, będącym sprawozdaniem z wywia-
dów przeprowadzonych z dwoma menedżerami pracującymi w jednej z łódzkich 
instytucji finansowych, ukazuje proces mentoringu oraz metod stosowanych pod-
czas sesji.

Teksty zawarte w niniejszej publikacji mogą stanowić źródło wiedzy i inspi-
racji motywujących do podejmowania wysiłku na rzecz badań nad międzypoko-
leniowym uczeniem się.

Na koniec jako redaktor tomu chciałbym serdecznie podziękować Recenzen-
towi tej pracy, Pani prof. Oldze Czerniawskiej, za cenne wskazówki.
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Intergenerational Learning – Introduction  

Summary: The text is an introduction to the issue of intergenerational learning. The author presents 
a set of assumptions as well as theoretical and methodological references to the phenomenon of 
intergenerational learning. He also focuses on the specificity of this concept in reference to other 
terms related to knowledge and skills transfer as well as attitudes among generations. He points out 
the institutionalization of intergenerational learning.
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Marcin Rojek

Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania  
historii życia

Streszczenie: Artykuł ten dotyczy zjawiska międzypokoleniowego uczenia się człowieka 
dorosłego. Zestawiając różne definicyjne ujęcia uczenia się z koncepcją pokoleniowości Karla 
Mannheima, prezentuje propozycję jego rozumienia oraz rolę, jaką może pełnić w życiu człowieka 
dorosłego.

Słowa kluczowe: Uczenie się, uczenie się międzypokoleniowe, pokolenie, historia życia, socjolo-
gia wiedzy Karla Mannheima, projekt badawczy Improving Learning through the Lifecourse, rola 
uczenia się międzypokoleniowego.

Wstęp  

Uczenie się jest zjawiskiem, które od starożytności budzi zainteresowanie 
ludzi. Jak wynika z historii, prawie zawsze w ogólne myślenie o człowieku wpi-
sany był problem jego uczenia się i źródeł jego wiedzy (Ledzińska, Czerniawska, 
2011, s. 26).

Pierwsze próby analizy procesu uczenia się podejmowane były na gruncie 
filozoficznym i dotyczyły wiedzy człowieka, którą traktowano jako rezultat ucze-
nia się. Platon w dialogu Teaitet przywołuje słowa Sokratesa, dla którego wiedza 
to prawdziwe przekonania, to znaczy przekonania uzasadnione wcześniejszymi 
doświadczeniami i refleksjami.

Obecnie pojęcie „uczenie się” jest różnie rozumiane na gruncie poszczegól-
nych nauk, a także w obrębie jednej nauki przyjmuje różne definicje. W związku 
z tym wszelkie analizy uczenia się poprzedzone powinny być choćby podstawo-
wymi ustaleniami terminologicznymi, nakreślającymi jego perspektywę rozumie-
nia przyjętą przez Autora.
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Uczenie się – perspektywa rozumienia zjawiska i ustalenia 
terminologiczne 

Według definicji uczenia się, która na stałe wpisała się do pedagogicznego 
myślenia o tym pojęciu, jest „to proces, w którego toku na podstawie doświad-
czenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania 
lub ulegają zmianie formy wcześniej nabyte” (Okoń, 2007, s. 437).

Zdaniem Wincentego Okonia, do celów pedagogicznych szczególnie przy-
datna jest teoria uczenia się, obejmująca:

• wszystkie rodzaje uczenia się (uczenie się wiadomości, nabywanie umie-
jętności, nawyków i przyzwyczajeń, rozwijanie zdolności i przekonań),

• wszystkie sposoby uczenia się (uczenie się przez próby i błędy, naśladow-
nictwo, odkrywanie i działanie),

• wszystkie warunki uczenia się (wiek, środowisko, motywy, bodźce, zdolności),
• wszystkie rezultaty uczenia się (przyrost wiedzy i sprawności, rozwój 

uzdolnień i postaw, transfer, czyli wpływ skutków uczenia się jakichś wiadomości 
lub sprawności na inne nabywane przez osobę wiadomości i sprawności) (Okoń, 
2007, s. 437).

Jest to rozumienie uczenia się jako procesu, zachodzącego dzięki „plastyczno-
ści” układu nerwowego człowieka. Jednak na potrzeby niniejszych rozważań ko-
niecznie należy zaakcentować, że uczenie się jest także rodzajem aktywności wła-
snej człowieka. W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku czytamy, że uczenie się 
to „odbiór, przetwarzanie i przechowywanie informacji, w tym informacji zdoby-
wanych na skutek wykonywania różnorodnych działań” (Wrona, 2007, s. 873).

Można wstępnie przyjąć, że w przypadku uczenia się międzypokoleniowe-
go owymi działaniami będą relacje międzypokoleniowe. Działania te wywołują 
procesualną zmianę lub procesualny wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Czyniąc to ustalenie terminologiczne punktem wyjścia do analizy zjawi-
ska uczenia się międzypokoleniowego, przyjmuję, że istotne tu będzie nie tyle 
uczenie się przez warunkowanie (klasyczne lub instrumentalne), co uczenie się 
poznawcze i społeczno-kulturowe, w których nie jest konieczne jakiekolwiek 
wzmocnienie, choć wystąpienie wzmocnienia nie zakłóca ich przebiegu. Wyróż-
nia się następujące typy uczenia się poznawczego:

• uczenie się spostrzeżeniowe (percepcyjne), polegające na odbiorze sygna-
łów ze środowiska zewnętrznego, ich rozpoznawaniu i kategoryzacji, co jest wa-
runkiem pozostałych typów uczenia się poznawczego;

• uczenie się przez naśladownictwo modelu – informacje (obrazy i zacho-
wania) płynące ze spostrzeżeń są przetwarzane w reprezentacje wyobrażeniowe 
wykorzystywane do prób wyobrażonych zachowań, czego przykładem jest od-
działywanie współczesnych mediów, które prezentując się jako atrakcyjne dla od-
biorców, zwracają ich uwagę, wywołują tendencję do naśladownictwa, a w kon-
sekwencji zmianę w zachowywaniu się;



23

• uczenie się przez rozwiązywanie problemów – zachodzi, gdy jednostka 
staje w obliczu problemu, czyli zadania, na które nie ma gotowej odpowiedzi 
lub gotowego sposobu rozwiązania; polega ono na zaistnieniu problemu, jego roz-
wiązaniu i zapamiętaniu samego rozwiązania lub sposobu prowadzącego do roz-
wiązania problemu;

• nabywanie wiedzy – jest rezultatem kształcenia, samokształcenia lub wła-
snych doświadczeń życiowych (Wrona, 2007, s. 874).

Natomiast uczenie się społeczno-kulturowe, którego pierwszymi i głównymi 
przedstawicielami są: Lew Wygotski, Albert Bandura i Jerome Bruner, zakłada, 
że wszystkie wyższe procesy psychiczne mają „treść społeczną” (Wygotski, 1978, 
s. 88), co oznacza, że uczenie się zachodzi w społecznych interakcjach jednost-
ki, a kultura dostarcza treści myślenia, które rozszerzają repertuar sposobów my-
ślenia. Kultura, będąc wytworem ludzkiego umysłu, jednocześnie go kształtuje 
(Bruner, 2006, s. 17), przy czym J.S. Bruner rozumie kulturę szeroko i rozpatruje 
ją w skali „makro” jako „system wartości, praw, wymiany, zobowiązań, możli-
wości, władzy” (Bruner, 2006, s. 27) oraz w skali „mikro”: „bada to, jak wymogi 
systemu kulturowego wpływają na tych, którzy muszą w nim partycypować. […] 
koncentruje się na tym, jak poszczególne jednostki konstruują »swoje rzeczywi-
stości« i znaczenia które przystosowują je do systemu, z jakimi osobistymi kosz-
tami się to wiąże oraz z jakimi oczekiwanymi rezultatami” (Bruner, 2006, s. 27).

Reasumując problem współczesnego myślenia o uczeniu się, należy skonsta-
tować, że w znaczniej mierze dlatego, że istniało i istnieje uczenie się przez wa-
runkowanie, człowiek jako gatunek mógł przetrwać i przystosować się do zmie-
niających się warunków życia – warunków przyrodniczych/środowiskowych, 
społecznych i kulturowych. Uczenie się poznawcze już od starożytności było war-
tością samą w sobie wysoko cenioną, autoteliczną. Jako takie pozostawało jednak 
w sferze ideału, rzadko będąc świadomą praktyką, czemu sprzyjała społeczna, 
a przede wszystkim instytucjonalna (szkolna) dominacja nauczania i kształcenia 
nad uczeniem się. Natomiast uczenie się społeczno-kulturowe koncentruje się 
na uczeniu się subiektywnie doświadczanym przez każdego człowieka w jego re-
lacjach społeczno-kulturowych, a nie na uczeniu się „sztucznie” wywoływanym 
przez bodziec lub działanie nauczyciela.

Początek popularności uczenia się (najpierw poznawczego, a później społecz-
no-kulturowego) datuje się na początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 
kiedy to ukazał się międzynarodowy raport edukacyjny Edgarda Faure’a Uczyć się 
aby być (1972). Popularność ta wzmocniona przez rozwój idei społeczno-kultu-
rowego uczenia się oraz następny dokument – Raport Jacquesa Delorsa Edukacja 
jest w niej ukryty skarb1 (1996) trwa do dziś. Wskazuje na to Teresa Bauman, 
twierdząc, że „renesans uczenia się, zarówno szkolnego, jak i pozaszkolnego 

1 W Raporcie Jacquesa Delorsa edukacja oparta jest nie na nauczaniu czy kształceniu, 
ale na czterech filarach uczenia się: uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby 
żyć wspólnie i uczyć się, aby być. 
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już się rozpoczął. Jest to proces zmierzający w kierunku ogromnej jakościowej 
zmiany w edukacji, proces trudny, […], ale nieodwracalny. […] Dostrzega się 
współcześnie sygnały o zmierzchu prymatu nauczania nad uczeniem się (przy-
najmniej poza szkołą) ze względu na małą efektywność nauczania w porównaniu 
z ogromnym potencjałem uczeniem się (Bauman, 2005, s. 9–10).

W odniesieniu do uczenia się szkolnego (dzieci i młodzieży) zmiana ta pole-
ga na tym, że szkoła ma nie tylko instrumentalnie wyposażyć ucznia w „gotową” 
wiedzę, ale przygotować go do zarządzania nią, zainicjować myślenie o własnym 
uczeniu się, nauczyć jak autonomicznie uczyć się, jak indywidualnie konstru-
ować i rekonstruować wiedzę. A ponieważ myślenie o szkole nigdy nie jest (i nie 
może być) pozbawione namysłu nad rolą nauczyciela, to zmieniła się również 
jego funkcja. Jak twierdzi Ewa Filipiak, „nauczycielowi przypada już nie rola 
»solisty«, ale »akompaniatora« facylitatora rozwoju ucznia, organizatora kontek-
stu rozwojowego uczenia się, towarzyszącego dziecku w procesie uczenia się, 
w sposób wrażliwy »kierującego« umysłem dziecka, (uczestniczącego w tworze-
niu znaczeń, a nie modelującego)” (Filipiak, 2008, s. 17). Autorka, zauważa też, 
że w odniesieniu do dzieci i młodzieży „istotnym zadaniem edukacji jest nie tyle 
przekaz (przyswojenie) określonej wiedzy i zestawu umiejętności, ale opanowa-
nie uniwersalnych, wyższych funkcji psychicznych, wymaganych do analizy rze-
czywistości” (Filipiak, 2008, s. 24).

Gwałtowny wzrost popularności uczenia się widoczny jest jeszcze wyraź-
niej w odniesieniu do ludzi dorosłych. Brytyjski badacz i teoretyk uczenia się 
– Gert Biesta – uważa, że uczenie się jest mechanizmem całożyciowego rozwo-
ju, rodzajem ciągłego ustosunkowywania się jednostki do wydarzeń życiowych 
w celu osiągania poczucia kontroli nad różnymi aspektami jej życia (Biesta, 2011, 
s. 6). Podobnie szeroko rozumieją uczenie się polscy andragodzy. Zdaniem Elż-
biety Dubas, „życie ludzkie – rozwój – uczenie się stanowią swoistą triadę on-
tologiczno-antropologiczną określającą człowieczeństwo. Uczenie się jest więc 
ważne dla bycia, a raczej stawania się człowiekiem. Wartość człowieka określona 
jest w takim ujęciu przez uczenie się. Parafrazując znaną myśl, można by rzec: 
uczę się, więc jestem (Dubas, 2005, s. 26).

Słowa te wyrażają zmianę, jaka w ciągu ostatnich lat dokonała się w andra-
gogice, czyli „naturalnej” dla uczenia się dorosłych dziedzinie nauki. Zmiana ta 
polega na tym, że andragogika z nauki o edukacji dorosłych i nauki o edukacyj-
nym wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego stała się nauką o uczeniu się 
dorosłych. Ojciec amerykańskiej andragogiki Malcolm Knowles i jego współpra-
cownicy stoją nawet na stanowisku, że andragogika jest niczym innym jak teorią 
uczenia się dorosłych (Knowles, Holton, Swanson, 2009, s. 42), a Mieczysław 
Malewski zwraca uwagę na „paradygmatyczną zmianę”, jaka dokonała się w tej 
nauce, a której początki sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zmiana 
ta polega na tym, że w edukacji dorosłych punkt ciężkości został przeniesiony 
z nauczania ludzi dorosłych przez instytucje na ich indywidualne uczenie się. 
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Przesunięcie to realizowało się równolegle z kwestionowaniem przydatności 
i wartości profesjonalnej wiedzy naukowej i obniżaniem jej statusu na rzecz wie-
dzy indywidualnej, wynikającej z osobistego, codziennego doświadczenia (Ma-
lewski, 2011, s. 47). Jest to uczenie się nieformalne, w świecie życia, w natural-
nych warunkach, co integruje proces działania i poznawania. Takie uczenie się 
charakteryzuje się tym, że:

• jest związane z działaniem w sytuacjach codziennych;
• jego rezultatem jest wiedza – pochodna problemowi i użyteczna w innych 

podobnych mu problemach (sytuacjach życiowych);
• jest efektem sposobów myślenia, postrzegania, kooperacji wszystkich 

uczestników zaangażowanych w rozwiązanie danego problemu;
• jest pochodną cech działania i właściwości sytuacji oraz ich kulturowego 

kontekstu.
Zarysowany powyżej szkic współczesnego rozumienia kategorii „uczenie 

się” był niezbędny do sformułowania konstatacji kluczowej dla wywodu o ucze-
niu się międzypokoleniowym. Brzmi ona następująco: współcześnie przedmio-
tem intensywnej koncentracji badaczy jest uczenie się rozumiane nie jako we-
wnętrzny, mechaniczny, „sztuczny” proces będący konsekwencją plastyczności 
układu nerwowego, ale jako sytuacja osadzona w kontekście, w której główną 
rolę odgrywają uczestnicy tej sytuacji. Tworzą oni społeczny i kulturowy kon-
tekst uczenia się, a ich wzajemne relacje są warunkiem i podstawowym źródłem 
uczenia się. W odniesieniu do uczenia się międzypokoleniowego, uczestnicy ci 
reprezentujący różne pokolenia, często, choć nie zawsze, będą wnosić odmienne 
konteksty społeczne i kulturowe w te relacje, co – jak wstępnie zakładam – deter-
minuje charakter uczenia się, różnicuje jego źródła, przedmiot i warunki, a tym 
samym wpływa na rezultaty uczenia się.

Zanim przejdę do kwestii rozumienia pojęcia „pokolenie”, wrócę do przy-
wołanej wcześniej „paradygmatycznej zmiany” w edukacji dorosłych, o której 
pisał Mieczysław Malewski. Warto dodać, że wyraża się ona też, wcześniej nie 
występującym, bogactwem rodzajów, sposobów/metod i dookreśleń uczenia się. 
Na gruncie pedagogiki można ich wymienić kilkadziesiąt, a najbardziej popularne 
to: uczenie się incydentalne, uczenie się niezamierzone i zamierzone, uczenie się 
mimowolne, uczenie się metodą prób i błędów, uczenie się przez naśladownictwo, 
uczenie się przez odkrywanie, uczenie się przez działanie, uczenie się całościo-
we, uczenie się częściami, uczenie się narracyjne, uczenie poznawcze, uczenie się 
na pamięć, uczenie się obserwacyjne, werbalne uczenie się, uczenie strategiczne, 
uczenie się zaplanowane, uczenie się zorganizowane, uczenie się z biografii (wła-
snej i innych osób), uczenie się przez całe życie, uczenie się przez rozwiązywanie 
problemów, uczenie się uczenia się itd. Pedagodzy mówią także o uczeniu się ję-
zykiem charakterystycznym dla psychologii. Stąd uczenie się skojarzeniowe, wa-
runkowe, „wszystko albo nic”, w jednej próbie, szeregowe (seryjne), selektywne 
(wybiórcze) i podprogowe.
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Na tym tle wyraźny jest brak międzypokoleniowego uczenia się2. Skłania to 
do namysłu nad genezą takiej sytuacji i jej uwarunkowaniami, co jednak wymaga 
odrębnego opracowania. Jednakże bez pogłębionej diagnozy sytuacja ta jawi się 
jako niekorzystna. Uczenie się międzypokoleniowe, nawet bez analiz teoretycz-
nych i empirycznych badań, rozumiane zaledwie intuicyjnie i wstępnie, wyda-
je się polegać na przekazie wiedzy, umiejętności i wartości, dziejącym się między 
przedstawicielami różnych pokoleń, w sytuacji ich wzajemnych kontaktów oraz 
na dzieleniu się doświadczeniami i socjalizacji. Pod pojęciem „międzypokole-
niowe uczenie się” kryje się więc proces będący ważnym elementem kształtowa-
nia się pedagogiki jako nauki o wychowaniu człowieka oraz warunkiem istnienia 
społeczeństwa i ciągłości kultury.

Relacje międzypokoleniowe jako źródło wiedzy w ujęciu 
Karla Mannheima  

Kwestią zasadniczą dla zagadnienia międzypokoleniowego uczenia się jest 
rozumienie pojęcia „pokolenie”, to pokoleniowość bowiem rozumiana jako przy-
należność do danego pokolenia wpływa na charakter uczenia się.

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku czytamy, że pokolenie „oznacza 
tu grupę ludzi o wspólnych postawach czy systemach wartości, które są efektem 
wspólnie przeżytego doświadczenia historycznego” (Galas, 2005, s. 513).

Jest to proste nawiązanie do socjologicznego ujęcia pojęcia „pokolenie”, 
dokonanego przez Marię Ossowską, które mówi, że pokolenie to grupa ludzi 
o wspólnych postawach wyznaczonych przez wspólnie przeżyte wydarzenia hi-
storyczne (Ossowska, 1963, s. 51). Warto nadmienić, że w socjologii występują 
też postulaty (Skarga, 1979, s. 68; Garniewicz, 1983, s. 76–77), że bardziej trafne 
jest określenie „formacja intelektualna”, ponieważ „nie ma człowieka myślącego, 
który nie byłby członkiem pewnej formacji intelektualnej. Natomiast przynależ-
ność do pokolenia […] przytrafia się tylko niektórym” (Garewicz, 1983, s. 77).

Nie wchodząc tu w semantyczny spór nad trafnością obu określeń, zwra-
cam się ku teoretycznej koncepcji, będącej genezą powyższego sposobu rozu-
mienia pojęcia „pokolenie” i która zawiera ideę wiodącą niniejszy wywód, czyli 
do teorii konstruowania wiedzy w relacjach społecznych opracowanej przez so-
cjologa wiedzy Karla Mannheima (1893–1947).

Na temat pojęcia „pokolenie” i zjawiska pokoleniowości wypowiadali się też 
filozofowie żyjący przed Karlem Mannheimem, między innymi: Auguste Comte 
(pozytywistyczna teoria pokolenia) i Wilhelm Dilthey (romantyczno-historyczna 

2 Żaden ze współczesnych słowników pedagogicznych (por. Słownik pedagogiczny, PWN, 
2009; Nowy słownik pedagogiczny, 2007; Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, 2007; Pedagogi-
ka. Leksykon, PWN, 1999) nie odnotowuje definicji tego pojęcia.
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teoria pokolenia). Jednak to podejście K. Mannheima jest najczęstszym źródłem 
odwołań w literaturze przedmiotu (także pedagogicznej) poświęconej problematyce 
pokoleń. Za zasadnością jego bliższego tu scharakteryzowania przemawia również 
okoliczność, że jego główna teza stanowiła punkt wyjścia do empirycznych ba-
dań nad uczeniem się międzypokoleniowym, zrealizowanych w latach 2008–2010 
przez brytyjskich badaczy uczenia się, których wyniki zostaną tu omówione.

K. Mannheim postrzegał problem pokoleń, relacje między przedstawiciela-
mi tego samego pokolenia i przedstawicielami różnych pokoleń jako zagadnienia 
z punktu widzenia nauki ważne. Twierdzi on, że „zupełnym nieporozumieniem 
jest przypuszczenie – jak to czyni wielu badaczy – że prawdziwy problem po-
koleń istnieje tylko do momentu, kiedy można ustalić ich rytm powtarzający się 
w niezmiennych odstępach. Nawet gdyby ustalenie takich odstępów okazało się 
niemożliwe, problem pokoleń pozostałby owocnym i ważnym polem badań” 
(Mannheim, 1992–1993, s. 143).

K. Mannheim zakładał, że każde pokolenie poprzez wspólne przeżycia i wza-
jemne relacje tworzy sobie tylko właściwą wiedzę. Polega to na tym, że „zawsze 
widzimy rzeczy już uformowane w specjalny sposób. Wymyślamy koncepcje zde-
finiowane w terminach konkretnego kontekstu. Forma i kontekst zależą w każdym 
przypadku od grupy, do której należymy. Prawdziwe zasymilowanie się z grupą 
wymaga czegoś więcej niż akceptacji jej osobliwych wartości – wymaga widze-
nia rzeczy z jej szczególnego >aspektu<, nadawania koncepcjom jej szczególnych 
odcieni znaczeniowych oraz doświadczania psychologicznych i intelektualnych 
impulsów w konfiguracji charakterystycznej dla tej grupy. Oznacza to dalej ab-
sorbowanie tych zasad interpretacyjno-formujących, które umożliwiają jednostce 
zajmowanie się nowymi wrażeniami i wydarzeniami w sposób z góry określony 
przez grupę” (Mannheim, 1992–1993, s. 158).

Wiedza jest więc społecznie wytwarzana i uzależniona od pozycji (także 
dziejowej/historycznej). Zauważył on, że „życie pokazuje właśnie, że zarówno 
pedagog, jak i polityk są w stanie w specyficznej dziedzinie działania, w rosnącej 
mierze, zdobywać wiedzę i w odpowiednich warunkach przekazywać ją dalej. 
Wynika z tego, że nasze pojęcie nauki jest o wiele za wąskie w dziedzinie istnie-
jących obszarów wiedzy i że możliwa i dająca się przekazać wiedza w żadnym 
wypadku nie kończy się tam, gdzie kończy się pole naszych dzisiejszych nauk. 
Jeśli jednak jest tak, że życie wykazuje możliwości wiedzy i różnych typów po-
znania tam, gdzie sama nauka przestaje aktywnie współdziałać, to rozwiązanie to 
może polegać na tym, że te typy wiedzy nazywamy >przednaukowymi< i pozo-
stawiamy je intuicji, tylko dlatego, żeby nie musieć rozsadzać własnej budowli. 
Przeciwnie, naszym obowiązkiem jest ująć właśnie od wewnątrz specyfikę tych 
naszych niezgłębionych rodzajów wiedzy i postawić sobie pytanie, czy horyzonty 
koncepcji nauki nie należy rozszerzyć tak, by były w stanie objąć rzekomo przed-
naukowe dziedziny wiedzy” (Mannheim, 1992, s. 131–132).
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W takim ujęciu człowiek i jego pokolenie wytwarzają i opanowują niepowta-
rzalną wiedzę, tak jak niepowtarzalny jest każdy moment dziejowy. Do wiedzy tej 
nie ma dostępu naukowiec, nie można jej opracować w formie podręcznika, a na-
uczyciel w szkole nie może przekazać jej uczniom (młodszemu pokoleniu). Taka 
wiedza, rozumiana tu szeroko jako wynik komunikowania się, spostrzegania, są-
dów o teoriach naukowych, przekonań i poglądów, jest sposobem na uzupełnienie 
wiedzy w jej hipostazowym ujęciu, jako wyemanowanej z absolutu, za pomocą 
kwantyfikacji, wersyfikacji i systematyzacji, która nie ujmuje konkretnego czaso-
wego umiejscowienia człowieka. Wzajemne relacje ludzi reprezentujących różne 
pokolenia lub wspólnoty umożliwiają dostęp do wiedzy uwzględniającej histo-
ryczny, społeczny i kulturowy kontekst jej powstania. Jednocześnie usuwa się 
ograniczenie w myśleniu polegające na historycznym umiejscowieniu danego 
człowieka. Zdaniem K. Mannheima, „jest jednak rzeczą pewną, że istnieje bardzo 
duży zakres treści dostępnych albo tylko dla określonych podmiotów indywidual-
nych, albo tylko dla określonych etapów historycznych lub też otwierających się 
jedynie wobec określonych tendencji społecznych. Przykładem sytuacji pierwszej 
jest, że tylko osoba kochająca lub nienawidząca spostrzega u człowieka kocha-
nego względnie nienawidzonego właściwości niedostrzegalne będącymi tylko 
widzami. Ale też czysto zmysłowym warunkiem poznania […] jest fakt, że okre-
ślone >właściwości< innych ludzi można ująć jedynie we współżyciu i we współ-
działaniu, nie tylko dlatego, że obserwacja innej osoby wymaga czasu, ale też 
dlatego, że inny człowiek wcale nie ma żadnych wydzielonych >właściwości<, 
które – jako to się zazwyczaj nietrafnie mówi – >wychodzą na jaw<. W człowieku 
rozgrywa się tu dynamiczny proces; właściwości powstają dopiero w działaniu 
i konfrontacji ze światem. Także i nasze samopoznanie nie dokonuje się w kon-
templacyjnej samoobserwacji, lecz dopiero w konfrontacji ze światem” (Mann-
heim, 1992, s. 135).

Wynika z tego, że w humanistyce istnieje wiedza i umiejętności, których 
uczenie się jest nie tylko uwarunkowane, ale nade wszystko wywołane przez hi-
storyczne warunki, takie jak obecność takich a nie innych autorytetów, charakte-
rystyczne postacie, zdarzenia, idee, stopień rozwoju gospodarczego, moda, życie 
duchowe lub pragnienia. Powtórzenie złożonej sekwencji tych warunków jest nie 
możliwe w następnych pokoleniach, zatem ich uczenie się będzie miało już inny 
charakter (przedmiot, treści, rezultaty, sposoby) i będzie prowadzić do innego ro-
dzaju wiedzy i umiejętności. Stoi to w sprzeczności z silnie obowiązującym inte-
lektualizmem, którego celem a zarazem cechą jest ahistoryczność. Jednak każda 
ahistoryczność jest ontologiczną i epistemologiczną redukcją, spłaszczeniem pro-
blematyki, zatarciem wyrazistości oraz swoistości przedmiotu uczenia się. Mają-
ca pierwotnie za cel umożliwienie człowiekowi orientacji w społecznym i kultu-
rowym dziedzictwie, w rzeczywistości uniemożliwia usytuowanie się w pozycji 
„na zewnątrz”, przyjęcie różnych kontekstów oraz przyjęcie postawy krytycznej 
i refleksyjnej poprzez porównanie tego, co było z tym, co jest i potencjalnie bę-
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dzie. Jest to zjawisko zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym 
z punktu widzenia pedagogiki, w tym andragogiki niekorzystne. K. Mannheim 
jest tu zdania, że „historia i toczące się życie ciągle nieświadomie eksperymen-
tują, by za każdym razem znaleźć najbardziej adekwatną formę kształcenia mło-
dego narybku w różnych dziedzinach. Życie wychowuje i bezustannie nas tresu-
je. Obyczajowość, postawy moralne wyrabiane są przy okazjach, których nigdy 
sobie nie uświadamiamy. Forma współżycia ustawicznie się zmienia; stosunki 
między jednym a drugim człowiekiem, między jednostką a grupą, przeobraża-
ją się z momentu na moment, w zależności od tego czy mamy do czynienia z su-
gestywnym oddziaływaniem, instynktownym współdziałaniem, poddawaniem się 
kierowaniu, zahamowaniu itp. Tu także w dużym stopniu niemożliwe jest sporzą-
dzenie całościowej typologii form przekazywania wiedzy. Powstają one i znikają 
w procesie historycznym i rzeczywiste ich poznanie może następować także tylko 
na podstawie żywego kontekstu i jego strukturalnych zmian, nie zaś w zawieszo-
nej w powietrzu przestrzeni” (Mannheim, 1992, s. 142).

Zdaniem K. Mannheima, na młode pokolenie wpływają dwie tendencje życia 
społecznego: pierwsza to homogenizowanie i intelektualizowanie sposobu prze-
kazywania i upowszechniania wiedzy, a druga, jej przeciwna, to tendencja „ro-
mantyczna”, odwołująca się do bardziej naturalnych form kształcenia następców. 
Pierwsza, wyraża się w dominacji wykładu i wszelkich sposobów jednostronne-
go przekazu (przemówień, opowiadań) w kształceniu i wychowaniu, co sprowa-
dza się do „przyjmowania do wiadomości” przez słuchacza określonych treści, 
często wysoce uporządkowanych, usystematyzowanych i typowych. Są to relacje 
typu „intelekt – intelekt” w wymyślonej przestrzeni, często oderwanej od konkre-
tu. Natomiast seminaria lub ćwiczenia mają jedynie skontrolować wiedzę w toku 
działania. Takie kształcenie sprowadza międzypokoleniowe relacje do relacji czy-
sto intelektualnych, zatracając ich wolicjonalny charakter, rozwijający całą oso-
bowość, a nie tylko intelekt.

Jak zauważa K. Mannheim, taki rodzaj dydaktyki jest nieadekwatny do na-
szych czasów (aczkolwiek skuteczny w przypadku tzw. wiedzy cywilizacyjnej3). 
Symptomy tej nieadekwatności najpierw ujawniły się w dziedzinach określanych 
mianem „sztuki”. Stworzono więc formę organizacji nauczania, bardziej „roman-
tyczną”, jaką jest warsztat (atelier), lepiej dopasowany do przedmiotu kształce-
nia, ponieważ implikuje on rodzaj współdziałania między mistrzem a uczniem. 
Uczeń pomaga mistrzowi i żyje tym samym życiem, jakie wiódł i wiedzie jego 
mistrz. Inicjatywa przechodzi od nauczyciela do ucznia, ale ten może ją odwza-
jemnić i w konkretny sposób wyrazić. Ta wspólnota wyraża się w jakości dzieła. 
Aktywowane w takich relacjach zostają wszystkie rozwojowe możliwości ucznia, 

3 Karl Mannheim określenie „wiedza cywilizacyjna” przytacza za Alfredem Weberem i rozu-
mie ją jako wiedzę, w której „impulsy woli nie sięgają do wiedzy samej” (Mannheim, 1992, s. 143). 
Współcześnie wiedza taka ujęta jest w konkretne dziedziny wiedzy, jak: informatyka, ekonomia, 
wszelkiego rodzaju nauki techniczne. 
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co powoduje, że metodą jego uczenia się jest nie „przyjmowanie do wiadomo-
ści”, a współdziałanie, natomiast przedmiotem uczenia się nie są treści, a kon-
kretna orientacja, kontekst ich usytuowania i możliwość ekspresji. Zdaniem 
K. Mannheima, orientacja powyższa zwyciężyła w rzemiośle artystycznym 
(warsztaty zawodowe) oraz w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (na-
uczanie zintegrowane, łącznie nauczanie z wychowaniem). W pozostałych dzie-
dzinach społecznej praktyki opieranie relacji międzypokoleniowych tylko na in-
telekcie powoduje, że zmieniają się one w sytuacje szkoleniowe i jako takie nie 
przyczyniają się do powstawania dobra wspólnego, używając dzisiejszego języka 
– nie tworzą kapitału społecznego. K. Mannheim sytuację tę konkluduje następu-
jąco: „bez pedagogicznego ukierunkowania na działanie podawana jedynie ency-
klopedyczna wiedza niewiele tu pomoże” (Mannheim, 1992, s. 146).

Przedstawione powyżej podstawowe złożenia teorii Mannheima, dotyczącej 
tworzenia wiedzy w relacjach społecznych, wskazują na duży edukacyjny poten-
cjał tkwiący zarówno wewnątrz danego pokolenia, jak i w relacjach międzypoko-
leniowych. Polega on na tym, że każde pokolenie tworzy swoistą i niepowtarzalną 
wiedzę, tak jak niepowtarzalne są okresy dziejowe. Pokolenie względem niego 
młodsze i starsze cierpi na jej deficyt, ponieważ samo posiada i tworzy inną wie-
dzę, w innych warunkach historycznych. Jest to jednak wiedza niewystarczająca, 
żeby przedstawiciele danego pokolenia mogli w pełni rozumieć samych siebie, 
swoje miejsce i rolę w historii, swoje zadania na przyszłość. Do tego potrzebna 
jest inna wiedza, uwzględniająca inny historyczny, społeczny lub kulturowy kon-
tekst i jako taka umożliwiająca spojrzenie na siebie „z zewnątrz”, co już samo 
w sobie ma właściwość edukacyjną.

Powyższe stanowisko Karla Mannheima w odniesieniu do problemu pokoleń 
zostało przyjęte przez brytyjskich badaczy uczenia się, którzy w ramach problemu 
uczenia się na przestrzeni życia (learning through the lifecourse) podjęli też pro-
blem uczenia się międzypokoleniowego (inter-generational learning).

Projekt Improving Learning throught the Lifecourse.  
Learning Lives4 jako przykład badań nad międzypokoleniowym 
uczeniem się  

Projekt Improving Learning throught the Lifecourse jest wyrazem coraz 
większego znaczenia, jakie badacze edukacji na całym świecie przypisują bardzo 
szeroko rozumianemu uczeniu się człowieka dorosłego. „Adult learning matters” 
(„uczenie się dorosłych dużo znaczy”) – takim zdaniem rozpoczyna się pierwszy 

4 Projekt ten zainicjowany został przez Martina Bloomera, realizowany był w latach 2004–
2008. Wzięli w nim udział przedstawiciele czterech uniwersytetów z Wielkiej Brytanii: w Exeter, 
Stirling, Leeds i Brighton.
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rozdział książki prezentującej ten projekt. W następnym rozdziale pada jeszcze 
wymowniejsze stwierdzenie – „all of us learn, all of the time” („wszyscy cały czas 
uczymy się”), będące punktem wyjścia dla dalszych poszukiwań badawczych.

Projekt badawczy dotyczył uczenia się na przestrzeni życia (learning thro-
ught the lifecourse), a jego celem było rozpoznanie i opisanie roli, jaką doro-
śli przypisują uczeniu się. W szczególności, badacze uczestniczący w projekcie 
(Gert Biesta, John Field, Phil Hodkinson, Flora J. Macleod, Ivor F. Goodson) za-
interesowani byli tym, jakie są relacje między uczeniem się a poczuciem sensu 
życia dorosłych oraz jak zmienia się życie pod wpływem uczenia się. Koncentro-
wali się oni też na związku uczenia się z tożsamością i z kształtowaniem obrazu 
samego siebie.

Badania prowadzone były na podstawie analizy historii życia i interpretacji 
przebiegu życia (combining life-history and interpretative lifecourse research). 
Takie podejście metodologiczne uzasadniono tym, że człowiek mówiąc i myśląc 
o przeszłości czyni to z perspektywy teraźniejszości. Zatem połączenie histo-
rii życia z jego bieżącą interpretacją pozwala na lepsze zrozumienie badanego 
problemu.

Zakres tematyczny badań obejmował pięć obszarów: uczenie się nieformal-
ne (informal learning), kształcenie formalne i szkolenia (formal education and 
training), uczenie się narracyjne (narrative learning), rola pokoleń (the role of 
generations) oraz przynależność społeczna i społeczne położenie (positions and 
dispositions).

Problem międzypokoleniowego uczenia się podjęty został w ramach obszaru 
czwartego – rola pokoleń.

Badacze ci, odwołując się do socjologicznych wyników badań, przyjęli za-
łożenie, że, po pierwsze, pokolenia są najbardziej widoczne na gruncie relacji 
rodzinnych, a po drugie, daną populację czyni pokoleniem wspólnie przeżyte 
lub przeżywane doświadczenia. Przyjęli też za Karlem Mannheimem pogląd, 
że relacje międzypokoleniowe umożliwiają „świeży kontakt” („fresh contact”) 
ze zgromadzonym dziedzictwem pokoleń. Wyróżnili też pięć przyczyn, dla któ-
rych pokolenia mają edukacyjny charakter („educational generations”):

• struktura i kultura szkoły, za którą w znacznej mierze odpowiada pokolenie 
średnie, w pierwszym rzędzie, wpływa na pokolenie najmłodsze;

• dopóki struktura i kultura szkoły w systemie edukacji są przedmiotem 
zmiany, kierunek tej zmiany może oddzielić najmłodsze pokolenie od innych po-
koleń;

• system szkolnictwa jest połączony z innymi sferami codziennego życia 
i z procesem osiągania dorosłości, w trakcie którego krystalizują się oczekiwania 
związane z przyszłą pracą i kształtuje się tożsamość;

• środowisko szkolne jest podstawą kształtowania się ruchów społecznych, 
charakterystycznych dla danego pokolenia (np. w Wielkiej Brytanii młodzież lat 
sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych);
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• wspólne dla pokoleń mogą być poglądy (negatywne lub pozytywne) na te-
mat całożyciowego uczenia się; np. tzw. pokolenie baby boomers, które postrze-
ga siebie jako „wiecznie młodych” jest entuzjastyczne nastawione do uczenia się 
i traktuje je jako formę ekspresji swojej młodzieńczej orientacji na życie (Biesta 
i in., 2010, s. 80).

Brytyjscy badacze zauważyli, że życie rodzinne jest środowiskiem obfitym 
w intymne i bezpośrednie możliwości nieformalnego uczenia się, których nad-
miar wpływa na wychowanie i kształcenie się człowieka przez całe życie. Jed-
nocześnie każde pokolenie, podlegając wychowaniu i kształceniu, podziela sądy 
i podglądy na temat uczenia się i jego roli w życiu funkcjonujące w poprzednim 
pokoleniu. Odnotowali także, że relacje między uczeniem się a pokoleniami mają 
już długą historię badań, ale relacje te były sprowadzane do transferu wiedzy 
i wartości, dokonującego się od pokoleń starszych ku młodszym. Według klasycz-
nego poglądu na międzypokoleniową socjalizację jest to jednokierunkowy proces 
polegający na nauczaniu i wychowaniu generacji młodszej przez starsze. Pogląd 
ten został zweryfikowany przez tzw. społeczeństwo informatyczne, w którym kie-
runek transferu bywa odwrotny, co możemy nazwać „inwersją socjalizacyjną” 
(„inverse socialisation”) i, co zdarza się, że doprowadza do konfliktów między-
pokoleniowych.

Używając zamiennie określeń „międzypokoleniowe uczenie się” (inter-ge-
nerational learning) i „międzypokoleniowy przekaz” (intre-generational trans-
mission) oraz lokując je w obszarze rodziny, edukacji i różnic pokoleniowych, 
G. Biesta i jego współpracownicy odnotowali, że w teorii i praktyce „potencjał 
międzypokoleniowego uczenia się jest opóźniony w rozwoju (underdeveloped). 
Jak dotąd są jedynie dowody, pochodzące z innych obszarów niż teoria ucze-
nia się, na to, że międzypokoleniowe relacje mogą korzystnie wpływać na ucze-
nie się, jak również wywoływać pozytywne efekty w indywidualnym samopo-
czuciu, w powodzeniu kraju i społecznej spójności. Jak dotychczas większość 
literatury ukazuje problem międzypokoleniowego uczenia się z perspektywy 
dzieci i młodzieży, ale są także dowody, że międzypokoleniowe relacje mogą re-
dukować izolację i podnosić poczucie własnej wartości, jak również pozwalają 
na nabywanie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności. Międzypokoleniowe ucze-
nie się jest więc, potencjalnie istotne nie tylko w dzieciństwie, ale na przestrzeni 
całego życia” (Biesta i in., 2010, s. 85).

Wyniki badań pokazały, że relacje międzypokoleniowe same w sobie nie są 
uczeniem się, ale jego źródłem. Narracja pokoleniowa ma charakter wspólnotowy, 
konstruują ją wspólne dla członków danego pokolenia doświadczenia i wspólne 
punkty orientacji, np. wspólnie uznawane wartości. Międzypokoleniowe relacje 
są metodą społecznego umiejscowienia oraz mają wpływ na ustosunkowanie się 
wobec własnego uczenia się. W międzypokoleniowym uczeniu się wyróżniającą 
rolę odgrywa tożsamość etniczna (ethnicity). Szczególne w grupach emigrantów 
pomaga utrzymać zbiorową tożsamość, jednocześnie umożliwiając przystosowa-
nie się do nowych warunków społeczno-kulturowych. W badaniach nad ucze-
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niem się międzypokoleniowym w grupie bengalskojęzycznych rodzin zostało 
dowiedzione, że dziadkowie traktowani byli jako źródło wiedzy, która została im 
w przeszłości przekazana, łącznie z kluczowymi społecznymi i komunikacyjnymi 
kompetencjami. Jednocześnie dzieci nabywały kompetencje, w które ich dziadko-
wie nie zostali wyposażeni, jak np. znajomość nowych technologii.

Na podstawie tych badań warto także odnotować, że szczególna rola przy-
pisywana jest przedstawicielom starszego pokolenia tam, gdzie matki są czyn-
ne zawodowo (Biesta i in., 2010, s. 83). Uczenie międzypokoleniowe dotyczy 
także ludzi dorosłych, którzy „porównują swoje doświadczenia i oczekiwania 
z doświadczeniami i oczekiwaniami swoich rodziców, a także z doświadczeniami 
i oczekiwaniami swoich dzieci. Kojarzą również wspólne doświadczenia eduka-
cyjne, jak studia wyższe lub edukację wczesnoszkolną, jako element swojej toż-
samości i nadziei na przyszłość” (Biesta i in., 2010, s. 72).

Zdarza się też, że relacje międzypokoleniowe są barierami uczenia się, gdy 
występuje niezrozumienie i sytuacje nieporozumienia. Co więcej, relacje mię-
dzypokoleniowe uczą także nierówności. Przykładem jest tu uczenie się kobiet 
w relacjach międzypokoleniowych. Rezultatem jest tu przekonanie oraz wiedza 
i umiejętności związane z tym, że opieką nad dziećmi i starszymi, niesamodziel-
nymi osobami powinny zajmować się kobiety, a nie mężczyźni.

Badacze brytyjscy zwrócili także uwagę na trudność w badaniu międzypo-
koleniowego uczenia się, polegające na różnym rozumieniu pojęcia „pokolenie” 
przez uczestników badań, a najczęściej jako

• rodzaj kontynuacji między przeszłością a teraźniejszością;
• czas, w którym wyróżniali się względem innych grup;
• okres, w jakiś sposób charakterystyczny, wyróżniający się (obyczajowości, 

charakterem relacji społecznych);
• rodzaj wspólnoty;
• sposób uwidoczniania kontrastu między grupami społecznymi;
• sposób opisu tego, co dla nich wspólne i tego, co odmienne.
Stąd kwestią zasadniczą a zarazem trudną dla dalszych badań nad międzypo-

koleniowym uczeniem się jest ustalenie i przyjęcie określonego rozumienia po-
jęcia „pokolenie” oraz upewnienie się badacza, że rozumie je tak samo jak osoby 
badane.

Podsumowanie  

Zaprezentowane tu, w pierwszej kolejności, współczesne rozumienie ucze-
nia się, następnie poglądy K. Mannheima na pokoleniowy proces tworzenia wie-
dzy oraz przykład badań nad uczeniem się międzypokoleniowym uprawniają 
w zakończeniu do konstatacji, że międzypokoleniowe uczenie się zachodzi w re-
lacjach międzypokoleniowych, ale jednocześnie same relacje nie są uczeniem się, 
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ale jego źródłem. Polega na nabywaniu nowej wiedzy, nowych umiejętności i po-
staw, ale zdarza się, że relacje międzypokoleniowe są sytuacją sprzyjającą wy-
twarzaniu nowej wiedzy i nowych umiejętności, których wcześniejsze pokolenie 
nie posiadało. Jako takie międzypokoleniowe uczenie się odgrywa istotną rolę 
w życiu człowieka, przyczyniając się do stymulowaniu jego całożyciowego wie-
lowymiarowego rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że w szczególności międzypo-
koleniowe uczenie się:

• umożliwia nabycie wiedzy, której nie ujmuje nauka, ponieważ wiedza ta 
uznana jest za nienaukową lub jest jeszcze nie odkryta i nie opisana; jako taka nie 
może być przedmiotem nauczania w szkole;

• uzupełnia uczenie się szkolne, którego przedmiotem jest wiedza obiektyw-
na, nie uwzględniająca indywidualnych racji;

• pozwala na dotarcie do „zasobów” kulturowych (wiedzy, umiejętności, 
wartości, postaw) nieobecnych lub mało obecnych w kształceniu formalnym;

• skutkuje wiedzą „neutralną”, wiedzą życiową, która nie stoi w sprzeczno-
ści z wiedzą naukową, wiedzą szkolną, ponieważ jest to inny typ wiedzy, zatem 
niemożliwa jest tu sprzeczność;

• oprócz „neutralnej” wiedzy rezultatem uczenia się międzypokoleniowego 
jest umiejętność usytuowania się jednostki „na zewnątrz” wobec jej własnego po-
kolenia oraz zmiana kontekstu myślenia, co jest czynnikiem prorozwojowym; po-
kolenia są „żywymi” kontekstami, a więc dla jednostki atrakcyjniejszymi w for-
mie i treści niż szkoła lub książka;

• sprzyja lepszemu samopoznaniu, spojrzeniu na siebie „oczami” innych 
osób, umożliwia życie życiem innych pokoleń, jako takie jest wzbogacające nie 
tylko intelektualnie, ale i duchowo, pozwala odróżnić się do innych, co z kolei 
kształtuje tożsamość;

• zapoznanie się człowieka z problemami innych pokoleń i jednostek oraz 
ze sposobami rozwiązania tych problemów pomaga zidentyfikować własne pro-
blemy i ułatwia ich rozwiązanie;

• znosi ahistoryczność poznania i ahistoryczność myślenia człowieka, po-
zwalając spojrzeć na rzeczywistość i siebie samego z perspektywy czasu;

• jest sposobem eksperymentowania z wiedzą w stosunkowo bezpiecznych 
warunkach poprzez szeroki zakres dowolności we wchodzeniu jednostki w rela-
cje międzypokoleniowe;

• polega na dobrowolności, a nie przymusie, tym samym stymuluje procesy 
wolicjonalne, którym szkoła nie sprzyja;

• humanizuje proces uczenia się, co jest korzystne wobec współczesnej 
tendencji do uczenia się treści prostych, utylitarnych, potocznych, sloganowych 
lub niepełnych (por. Potulicka, Rutkowiak 2010: 165–166);

• tworzy wspólnotę (społeczną, kulturową, duchową) poprzez rozpoznanie 
wspólnych wartości i celów.

Zagadnienie międzypokoleniowego uczenia się jawi się jako interesujące 
i ważne, pomimo że ze względu na wysoki poziom rozwoju wiedzy naukowej 
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i skomplikowanie świata takie uczenie się powinno być traktowane jako uzupeł-
nienie kształcenia formalnego, ponieważ nie jest go w stanie zastąpić. W kwestii 
międzypokoleniowego uczenia się młodzieży należy też uwzględnić okoliczność, 
że zdarza się, że młode pokolenie traktuje stan zastany jako przeszkodę na drodze 
do wolności i pragnie zerwania z tradycją, co manifestuje postawą buntu. Zatem 
młodzież nie zawsze chce świadomie uczyć się od pokoleń starszych.

Niemniej międzypokoleniowe uczenie się jest rodzajem całożyciowej aktyw-
ności edukacyjnej człowieka odzwierciedlającej się w historii jego życia. Wspo-
maganiem tej aktywności żywo zainteresowani są andragodzy i gerontolodzy 
społeczni.
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Intergenerational Learning in the Context of Life History Research  

Summary: This article presents some of possible understanding “learning” term and juxtaposes it 
with model of intergeneration relationship by Karl Mannheim in order to present one of possible 
understanding intergenerational learning phenomenon of this role of adults life.

Key Words: Learning, intergeneration learning, life course, sociology of knowledge established by 
Karl Mannheim, role of intergeneration learning.



Lucyna Telka

Wyobraźnia społeczna wychowawcy – perspektywa 
pedagogiki społecznej  

Streszczenie: Tekst stanowi prezentację przekonania, że wychowawca kształtuje swoją wyobraźnię 
społeczną poprzez wiedzę teoretyczną oraz w relacji z wychowankiem. Wychowawca jest gwarantem 
wychowania. W relacji z wychowankiem może spożytkować wyobraźnię bogatą i pobudzoną, 
ale też ma trudności w jej uwrażliwianiu. Kategoria międzypokoleniowego uczenia się analizowana 
jest z perspektywy refleksyjnego wychowawcy.

Słowa kluczowe: Wyobraźnia społeczna, osoba kluczowa, kwestionowanie praktyki, strategia i tak-
tyka w działaniu wychowawczym.

Wstęp  

Postawiona w artykule teza dotyczy wyobraźni społecznej wychowawcy 
w placówce w procesie międzypokoleniowego uczenia się. Termin „wyobraźnia 
społeczna”, wprowadzony do pedagogiki społecznej przez H. Radlińską (1961), 
uznać można za wciąż aktualny. Zachęca bowiem do podkreślenia stałego wy-
siłku intelektualnego i emocjonalnego wychowawcy w refleksji nad swoją prak-
tyką, relacjami z wychowankiem, warunkami towarzyszenia w rozwoju dziecku 
w placówce. Wychowawca uczy się przez całe życie, stoi wobec konieczności/
powinności kształtowania wciąż swoich umiejętności zawodowych. Jego wy-
obraźnię społeczną można opisać jako bogatą i pobudzaną (Marynowicz-Hetka, 
2006, s. 86). Jednak wyniki badań pokazują, że może ona być nie pobudzona i nie 
nawiązująca do aktualnej wiedzy teoretycznej (Telka, 2007; Klus-Stańska, No-
wicka, 2005; Piasecka, 2009). Aby dokonać analizy tezy, wybrano przykład z pola 
praktyki – relacje społeczne pomiędzy wychowawcą i wychowankiem – dziec-
kiem do trzeciego roku życia przebywającym w żłobku.

Kategoria „wyobraźnia społeczna” wychowawcy pozwala zastanowić się 
nad mentalnym – intelektualnym i emocjonalnym – wymiarem działania w polu 
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praktyki. H. Radlińska podkreśla sens celowego kształcenia wyobraźni. W jej po-
glądach wrażliwość na zdarzenia zachodzące „tu i teraz” oraz umiejętność ich 
interpretowania w odniesieniu do wiedzy przyswojonej (własnej, uwewnętrznio-
nej, stosowanej w praktyce), budowanej poprzez wiedzę teoretyczną (Radlińska, 
1961, s. 179), to umiejętność wychowawcy do odnoszenia części (zdarzenia, sy-
tuacji, „tu i teraz”) do całości (celu finalnego, logiki działania, przygotowania teo-
retycznego). Wyobraźnia społeczna wychowawcy charakteryzuje się spójnością 
tego, co wychowawca realizuje „tu i teraz” z logiką działania, która z kolei od-
nosi się do „zdyscyplinowanej refleksji”, jak podkreśla R. Leppert (2002, s. 167), 
określanej jako orientacje, nurty czy kierunki w myśleniu o wychowaniu. W pe-
dagogice społecznej jest to koncepcja niedyrektywnego wychowania, określana 
jako towarzyszenie w rozwoju.

H. Radlińska, stosując w swoich pracach pojęcie wyobraźni społecznej, uwy-
datniała w spożytkowanych dla jej opisania terminach takie czynności mentalne, 
jak obserwowanie, poszukiwanie współzależności, związków pomiędzy obserwo-
wanymi przejawami sytuacji. Pobudzona, bogata wyobraźnia społeczna sprzy-
ja szczególnej gotowości, sprawności warsztatowej wychowawcy do poznawa-
nia środowiska życia, obserwowania, gromadzenia informacji, poddawania ich 
analizie (Radlińska, 1961, s. 119), na podstawie przygotowania teoretycznego 
oraz przekonań na temat jakości życia. Wychowawca jest gwarantem wychowa-
nia. Jego pobudzona i bogata wyobraźnia społeczna pozwala mu zdać sprawę 
z całościowo ujmowanych poglądów na wychowanie, poszukiwać odpowiedzi 
na pytanie, kim jest wychowawca, kim jest wychowanek i jakie relacje wspólnie 
kształtują oraz urzeczywistniać przesłanki koncepcji wychowania we własnych 
działaniach wychowawczych.

Przejawy niedostatku wyobraźni społecznej  

Wyniki badań nad przestrzenią społeczną placówki (np. klasy szkolnej, grupy 
wychowawczej w żłobku) ujawniają problemy dotyczące zarówno relacji pomię-
dzy wychowawcami, jak też pomiędzy wychowawcą i wychowankiem. Proble-
my te dotyczą teoretycznych, metodologicznych, metodycznych, emocjonalnych 
przesłanek profesjonalnego działania (Telka, 2007; Klus-Stańska, Nowicka, 
2005). Niedostatek odniesień teoretycznych nie pozwala praktykom skutecznie 
odpowiedzieć na pytanie: czy nasza praktyka jest dobra? Brakuje bowiem uzasad-
nień dla podstawowych dla wychowawcy pytań: jakim jestem wychowawcą, kim 
jest wychowanek, jakie relacje razem budujemy? M.-A. Roux (2004, s. 116–119) 
zwraca uwagę, że wówczas pracownicy nie dostrzegają specyfiki swojej placówki 
wychowania, duża przestrzeń działań wychowawczych pozostaje bez pytań i re-
fleksji, ich wyobraźnia społeczna pozostaje unieruchomiona ramami rutyny. Au-
torka podkreśla także brak przyzwolenia wśród pracowników na innowacje, trud-
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ności z przyjmowaniem (uzasadnionej wynikami obserwacji) krytyki, rozumienie 
ewaluacji ich działań jako poszukiwanie błędów i obawę przed sankcjami. W re-
lacjach pomiędzy pracownikami dominować może komunikacja werbalna, która 
daje dużą swobodę interpretacji tego, co zostało powiedziane, jest okazjonalna, 
dotyczy spraw bieżących, może sprzyjać wrażeniu sprawności i efektywności 
działania (osiąganiu konkretnego rezultatu). Bariery samodzielnego dokonywania 
przez praktyków analizy pola praktyki (Telka, 2007), dotyczące braku wyraźnego 
określenia przez nich teorii, która orientuje ich działanie, sprzyjają powstawaniu 
relacji niesymetrycznych pomiędzy wychowawcą i wychowankiem, przemocy 
symbolicznej, zawłaszczaniu przestrzeni społecznej przez wychowawcę, nie-
zgodności działania wychowawcy wobec wychowanka z wynikami badań psy-
chologii rozwojowej, psychologii twórczości, niedostatki refleksji nad praktyką.

Rutyna powoduje zachowania defensywne, prowadzi do budowania „ciszy” 
wokół trudności i problemów powstałych w placówce (Castro, 2004, s. 3). Ruty-
na nie sprzyja wprowadzaniu zmian, doskonaleniu nowych umiejętności, wiedzy. 
Pojęcie rutyny można odnieść do ustrukturyzowanego sposobu myślenia o dzia-
łaniu w placówce, do pewności, lub raczej braku wątpliwości, w podejmowaniu 
poszczególnych zadań.

Wyobraźnia społeczna – możliwości pobudzania  

Zerwanie z rutyną umożliwia podjęcie innej możliwości komunikacji w pla-
cówce. Propozycją staje się tworzenie przestrzeni wymiany w zespole pedago-
gicznym, sposobności do spotkań, rozmów, zdefiniowanie miejsca kierownika 
wśród pracowników, charakteryzowanego najczęściej poprzez władzę i hierarchię 
w strukturze placówki.

A.-M. Fontaine (2001, s. 24–25) podkreśla, że wyobraźnię można pobudzać 
poprzez kwestionowanie praktyki, zadawanie pytań zaobserwowanym zdarze-
niom, odkrywanie rutyny w codziennych sytuacjach, samodzielne zgromadzenie 
informacji o danym zjawisku, a następnie poprzez wspólną rozmowę nazwanie 
jego przejawów w działaniu wychowawcy. Zadanie to wymaga odwagi mówienia 
o zdarzeniach codzienności, określenia swojego udziału w nich, poszukiwaniu 
sposobów, by ich unikać w przyszłości lub włączyć do sposobów działania. W ten 
sposób wyobraźnia społeczna wychowawcy może stawać się, powracając do po-
glądu E. Marynowicz-Hetki (2006, s. 86), bogata i pobudzana.

H. Radlińska zwraca uwagę, że wyobraźnia społeczna wychowawcy kształ-
towana jest „poprzez wzajemne kontrolowanie spostrzeżeń” (1961, s. 119). Spo-
łeczno-pedagogiczny punkt widzenia, charakteryzujący pedagogikę społeczną, 
pozwala wskazać, że wychowawca nie dokonuje refleksji nad swoją prakty-
ką samotnie, ale przy współudziale innych osób. Uczestniczenie wychowawcy 
w kulturze wiedzy, uczestniczenie w dyskusji na temat praktyki, kształtowanie 
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umiejętności globalnego ujmowania przez wychowawcę zagadnień odnoszą-
cych się do działania w polu praktyki w danej placówce jest możliwe w toku wy-
konywania zawodu dzięki wysiłkowi pracowników. Refleksja na temat własnej 
praktyki przez pracowników placówki pozwala poszukiwać odpowiedzi na py-
tania: co?, jak?, dlaczego się robi?, czy można coś robić inaczej?, sprzyja kształ-
towaniu wrażliwości społecznej, jej cel stanowi krytyczne spojrzenie na dotych-
czasowe działania wychowawcze, wyłanianie problemów, określanie możliwości 
zmiany czy też konieczności zmiany.

Kształtowanie wyobraźni społecznej, w świetle poglądów H. Radlińskiej 
(1961), charakteryzują dwie cechy, mianowicie, że proces ten dokonuje się po-
przez „siły” ludzi w danej placówce (zaangażowanie, pracę pracowników, użyt-
kowników, klientów) urzeczywistniane w imię „ideału” (koncepcji teoretycznej), 
który orientuje działania jednostkowe i grupowe oraz stanowi „całość” w myśle-
niu o podejmowanych działaniach wychowawczych.

Koncepcja osoby kluczowej  

Pojęcie osoby kluczowej ukazuje konsekwencje dla refleksji wychowawcy 
nad swoją praktyką. Wskazanie osoby kluczowej (pracownik – ja – jako oso-
ba kluczowa, Inny oraz nieobecny jako osoba kluczowa) związane jest, zdaniem 
E. Marynowicz-Hetki (2006, s. 462), z określeniem osoby podejmującej decyzje 
oraz kontekstu władzy, w którym te decyzje są podejmowane. Decyzje dotyczą 
kształtowania refleksji nad działaniem wychowawcy w polu praktyki poprzez 
uczestniczenie w przestrzeni edukacyjnej w placówce, przestrzeni dla dyskusji, 
analizy zdarzeń z pola praktyki, refleksji. W literaturze podkreślany jest pogląd, 
że władza jest niezbędna do działania w zespole (Barus-Michel, Enriquez 2002, 
s. 213). E. Marynowicz-Hetka, w podręczniku pedagogiki społecznej, podnosi 
kwestię aksjologicznego modelu podejmowania decyzji w relacjach pracownika 
placówki i jej użytkownika. W omawianej przez autorkę, za J. Gosselin (Ma-
rynowicz-Hetka 2006, s. 462–463), kwestii osoby kluczowej, pozwalającej ana-
lizować kierunek budowanych przez wychowawcę i wychowanka relacji, ich 
symetryczności lub asymetryczności, wskazana została możliwość usytuowania 
rozumienia tego pojęcia nie tylko w kimś (np. wychowawca, kierownik placów-
ki), ale też w czymś (np. wiedza teoretyczna, wiedza o wychowanku, uczestni-
czenie w kulturze wiedzy, kształtowanie wiedzy stosowanej w praktyce). Wiedza 
pozwala pracownikom analizować swoją praktykę, a następnie projektować dzia-
łania wychowawcze.

Z perspektywy trzech kategorii osoby kluczowej – ja, inny, nieobecny – ja 
jako osoba kluczowa najbardziej podatna jest na zagrożenia podejmowania decy-
zji w samotności. M.H. Soulet (1996, s. 126–127) wskazuje dwie kategorie dzia-
łań podejmowanych przez wychowawcę wobec wychowanka: strategię i taktyki.
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Taktykę w działaniu charakteryzuje niespójność, poddanie się okoliczno-
ściom, brak odniesienia do „projektu globalnego” (Soulet, 1996, s. 127), czyli 
koncepcji wychowania. Taktyka jest nieprzewidywalna, w działaniach wycho-
wawcy uwypukla przewagę emocjonalnej sfery osobowości, w szczególności 
prywatnych sposobów radzenia sobie w sytuacji. Taktyka oddala wychowawcę 
od profesjonalności w działaniu, czyni go podatnym na kierowanie się „rachubą 
chwili”, utrudnia podjęcie refleksji w toku działania. Taktyka w działaniu sprzyja 
zagrożeniom w podejmowaniu decyzji (np. poddawanie się presji, pośpiechowi). 
Czyni „Ja” jako osobę kluczową uwikłaną w relacje dominacji, rutyny, pozosta-
wiac ją w samotności, która utrudnia podjęcie refleksji nad działaniem.

Natomiast strategia działania wpisana jest w przyjęty w placówce projekt 
działań wychowawczych, ową całość, o której mówi H. Radlińska. Pozwala wy-
chowawcy odwoływać się do niego, nadaje sens jego działaniom. Wychowawca, 
stosując strategię w działaniu, podejmuje wysiłek, by oddzielać sferę prywatnego 
życia od publicznej sfery bycia wychowawcą. Dlatego też Inny jako osoba kluczo-
wa oraz nieobecny jako osoba kluczowa to te kategorie osoby kluczowej, które sta-
nowią gwarancję kształtowania w placówce przestrzeni do wymiany doświadczeń, 
analizowania zdarzeń z pola praktyki, czyli tworzenia czasoprzestrzeni do refleksji 
wychowawcy, poszukiwania wsparcia oraz dyskusji. To za pośrednictwem wiedzy 
dokonuje się przeniesienie akcentu z wychowawcy jako osoby kluczowej.

J. Barus-Michel i E. Enriquez (2002, s. 218–220) proponują pojęcie władzy 
strategicznej i kooperatywnej. Władza strategiczna związana jest z osobą kluczo-
wą nieobecną (np. kierownictwo placówki), która nie uczestniczy bezpośrednio 
w wykonywaniu zadań dla i z użytkownikami placówki. Ta osoba podejmuje 
zadanie planowania i organizowania działań placówki w perspektywie długo-
terminowej (wizja działania placówki, kierunki przeobrażeń, globalne problemy 
i oczekiwania klientów, użytkowników). Realizując władzę strategiczną, dyrektor 
zna (rozpoznaje) kompetencje, motywacje swoich pracowników, ale też proce-
sy nieuświadomione przez nich, które zachodzą w placówce i mogą zakłócać jej 
działania (konflikty, hierarchia). W swojej wizji rozwijającej się placówki dyrek-
tor podejmuje decyzje, aby mobilizować siły pracowników np. poprzez edukację, 
przy współpracy z uczelnią wyższą, proponowanie doskonalenia zawodowego, 
poprzez odwoływanie się do wiedzy.

Władza opierająca się na kooperacji związana jest z Innym jako osobą klu-
czową. Autorzy (Barus-Michel, Enriquez, 2002, s. 218–220) wskazują liderów 
(kierownik, opiekunki), którzy podejmują zadanie animowania zespołu pracow-
ników. Osoba lidera charakteryzowana jest jako ktoś, kto pomaga budować prze-
strzeń edukacji, wymiany, analizy praktyki, ktoś, kto słucha, rozmawia, ułatwia 
identyfikację i antycypowanie problemów, między innymi, poprzez swobodę eks-
presji słowa, dobrą komunikację w zespole, podejmowane zadania (np. edukacyj-
ne, projektowanie). Lider nie podejmuje decyzji, natomiast tworzy warunki, by 
były one podejmowane w zespole, przez zespół.
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Wydaje się, że dwie wskazane kategorie władzy odnoszą się do demokra-
tycznych sposobów komunikacji w zespole placówki. Pozwalają pracownikom, 
po pierwsze, kształtować kulturę praktyki, nawiązując tym do rozwoju organizacji 
i realizacji wizji osoby kluczowej nieobecnej; po drugie, pozwalają tworzyć ze-
spół, który dokonuje analizy codziennych problemów związanych z polem prak-
tyki, podejmuje prace nad projektowaniem koncepcji wychowania, doskonalenia 
swoich kompetencji. Można przypuszczać, że takie usytuowanie osoby kluczowej 
pozwala przenieść akcent z dorosłego, czyli pracownika, jako ja – osoba kluczo-
wa (wiedzącego, planującego, realizującego plan) na Innego i nieobecnego, w od-
niesieniu do których pracownik sytuuje się jako podmiot uczący się, aranżujący, 
poznający, krytyczny, refleksyjny.

Wskazanie wiedzy (dotyczącej wychowanka i relacji wychowawcy z nim) 
jako atrybutu osoby kluczowej poszerza perspektywę spojrzenia na pole prakty-
ki, czyli pozwala zapoczątkować zmianę wyobrażeń o działaniu, tworzyć kulturę 
działania, wnoszącą dążenie ku symetryczności, wzajemności w relacjach z wy-
chowankiem, z zespołem pedagogicznym. Wychowawca, stawiając pytania: co?, 
jak? dlaczego?, po co?, ma możliwość uwzględniania rzeczywistych oczekiwań 
wychowanka. Wychowawca buduje w sobie przekonanie, że warto podjąć pracę 
nad sobą, by zrozumieć wychowanka i relacje z nim. Podejmuje tym samym od-
powiedzialność za swoje działanie spójne, orientowane przez aktualną wiedzę, 
za aranżowanie sytuacji, tworzenie warunków do budowania zrównoważonych 
relacji z wychowankiem.

Przykład metodyczny  

Aby zilustrować kwestię wyobraźni społecznej w działaniu wychowawcy 
wobec wychowanka oraz zagadnienia międzypokoleniowego uczenia się, przy-
wołany został przykład z pola praktyki zachowań dziecka podczas rysowania 
w żłobku. Opis dotyczy sytuacji, podczas której 3,5-letni chłopiec wykonał dwa 
rysunki na temat zadany przez wychowawcę – szablon zwierzęcia i dowolny – ry-
sunek samochodu.

Chłopiec, tak jak inne dzieci w grupie, otrzymał karton z szablonem posta-
ci zwierzęcia. Dziecko wzięło kredkę do ręki i rozpoczęło zamazywanie szablo-
nu. Wzrok chłopca nie był skupiony na wykonywanej pracy. Prowadził kredkę 
ręką początkowo spokojnie, lecz w miarę zamalowywania szablonu ruch ręki 
stawał się bardziej powolny, a wzrok utkwiony był w przeciwległym oknie. Ry-
sowane kreski skupiały się coraz bardziej w jednym miejscu szablonu, nacisk 
ręki na kartkę pogłębiał się. W dalszym ciągu chłopiec „rysując” odrywał wzrok 
od wykonywanego zadania.

Obserwowałam te zachowania, jednak gdy rysowanie stało się monotonne 
i chaotyczne, zapytałam chłopca, czy mogę odwrócić kartkę na drugą stronę po to, 
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by mógł narysować, co chce. Dziecko uśmiechnęło się, wyraziło zgodę i na czy-
stej kartce zaczęło rysować. Rozpoczęłam rozmowę z dzieckiem na temat rysowa-
nego samochodu. Dowiedziałam się, gdzie dziecko rysuje koła, kierownicę, jak 
nazywa się marka auta. Rysunek 3,5-letniego dziecka przedstawia owal i wiele 
kresek i kół wokół niego znamionujących cechy charakterystyczne dla pojazdu.

Z tego rysunku dowiedziałam się, że dziecko kreśli piękne owale i szczegóły, 
że dużo wie o wyglądzie samochodu i pragnie oraz potrafi obrazować jego cechy 
za pomocą rysunku. Zobaczyłam również, że potrafi skupić wzrok i skoncentro-
wane pochylić głowę nad swoją pracą, potrafi opowiadać za pomocą rysunku. 
Mogę przypuszczać, że rysowanie to dla niego przyjemność, nie zaś grzeczne 
realizowanie poleceń dorosłych. Schemat ogranicza wychowanka, czysta kartka 
pokazuje szczegółową wiedzę dziecka o świecie.

Wyobraźnia nie pobudzona unieruchamia w rutynie zarówno dziecko, jak też 
dorosłego. Wychowawca pozostaje niewrażliwy na sygnały przekazywane przez 
dziecko, dzień po dniu. Nie zadaje pytań, nie wątpi, ponieważ nie gromadzi in-
formacji o rzeczywistości społecznej, którą współtworzy. Według M.-A. Fontaine 
(2000, s. 23), wychowawca w tym przypadku spostrzega coś, ale nie zatrzymu-
je się nad tym. Zapewne dlatego, jak podkreśla autorka, że nie postawił sobie 
celu, by obserwować w sposób zaplanowany, systematyczny i uważny ten frag-
ment swojej praktyki. Nic go zatem nie porusza, nie niepokoi. Pozostaje w rutynie 
codzienności, niestety wraz z wychowankiem. Uważa, że wie, co wychowanko-
wi jest potrzebne i nie weryfikuje tej wiedzy. Można powiedzieć, że wyobraźnia 
społeczna wychowawcy nie jest rozbudzona, charakteryzuje ją rozdźwięk mię-
dzy deklaracją „dla dobra dziecka” a działaniami dyrektywnym zamykającymi 
dziecko w wiedzy – władzy wychowawcy. Można też powiedzieć, że wyobraźnia 
wychowawcy jest uboga w wiedzę o rzeczywistych możliwościach, umiejętno-
ściach, oczekiwaniach oraz umożliwiającą tworzenie warunków pozwalających 
wychowankowi stawać się w sytuacji rysowania. W literaturze podejmującej za-
gadnienie aktywności rysunkowej dziecka podkreśla się bowiem, że małe dziecko 
potrafi rysować na swój własny sposób, rysuje całym sobą, wzbogacając swój 
rozwój (Szuman, 1990; Gloton, Clero, 1985; Piaget, 1999).

Na powyższym przykładzie widać, że proces międzypokoleniowego ucze-
nia się ma swoje ograniczenia. Wychowawca w rutynie codzienności nie ujaw-
nia w swoim działaniu wychowawczym gotowości, wrażliwości do dostrzegania 
sygnałów, jakie przekazuje swoim zachowaniem wychowanek. Sygnały te, jak 
wskazuje F. Imbert (1992, s. 184), są ukryte, nawet zakamuflowane dla wycho-
wawcy o nie rozbudzonej wyobraźni społecznej. Powyższy przykład pozwala 
charakteryzować kategorię Ja – jako osoba kluczowa i w związku z tym samot-
ność wychowawcy w podejmowaniu decyzji o warunkach procesu wychowania.

Można postawić hipotezę, że integracja zespołu pedagogicznego wokół pro-
blemów praktyki, rozwijanie kompetencji zawodowych, kultury działania, siebie 
– wychowawcy jako wątpiącego praktyka, dostrzeganie problemów codzienności 
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tkwiących we własnych kompetencjach pracownika, wyobrażeniach o działaniu, 
nabywana umiejętność globalnego podejścia do kwestii koncepcji działania pla-
cówki pozwoli na przewartościowanie pojęcia „dobro wychowanka”. W prze-
strzeni społecznej placówki „będzie odzyskiwał” on, dzięki wysiłkowi ucze-
nia się wychowawców, możliwość jej współtworzenia. Wychowawcy dostrzegą 
jego kompetencje w budowaniu relacji oraz w organizowaniu tej przestrzeni 
na swój własny – bogaty, skomplikowany – sposób. Dzięki pracy wychowawców 
nad sobą – wiedzy, kształtowaniu siebie, artykułowaniu celów finalnych z uwagi 
na wychowanka, dyskusji, uzgadnianiu poglądów na wychowanie dokonuje się 
możliwość tkwiąca w propozycji Innego i nieobecnego jako osobach kluczowych 
w międzypokoleniowym uczeniu się.

Na zakończenie  

Przywołany powyżej przykład z pola praktyki może wydawać się prosty, 
zwyczajny, łatwy do rozwiązania. Jednak tak nie jest. Wychowawcy bardzo 
długo akceptowali wiedzę teoretyczną na temat aktywności plastycznej małego 
dziecka nie opracowywanej dyrektywnie przez dorosłego (Telka, 2007). Obecnie 
nadal nie wszyscy są w stanie tę wiedzę akceptować i nadal wtłaczają dziecko 
w ramy szablonu. Zatem na zakończenie propozycja czytania jako intelektualny 
nawyk pozwalający wychowawcy dystansować się od Ja – jako osoby kluczowej, 
na rzecz kształtowania przestrzeni do dyskusji, wymiany na temat podejmowa-
nych działań wychowawczych.

A. Has-Tokarz, za Alberto de Manuelem, przypomina, że „nie możemy nie 
czytać. Czytanie jest jak oddychanie, to nasza podstawowa funkcja” (Has-Tokarz, 
2011, s. 205). Czytamy dla przyjemności, dla wiedzy, by uciec od rzeczywistości, 
czytamy z podziwem, z gniewem, z uprzedzeniami, z zapartym tchem. Jednak 
czytelnictwo książek nie jest już dziś powszechną normą kulturową (Has-Tokarz, 
2011, s. 205). Tymczasem czytanie przez wychowawców wybranych lektur, któ-
rych rejestr jest ustalany stopniowo, pozwala poznawać różne stanowiska teore-
tyczne, wiedzę o metodycznym wymiarze działania, pozwala budować własne 
poglądy wychowawcy, spierać się ze sobą i z innymi, może sprzyjać dyskusji, 
rozmowie, debacie o…, uczestniczyć w kulturze wiedzy, w procesie uczenia się 
(Telka, 2007, s. 176–177). Czytanie (Has-Tokarz, 2007; Rocławska-Daniluk, 
2008) pozwala człowiekowi kształtować swoje kompetencje językowe. Czytanie 
jako wysiłek ustawiczny może czasem męczyć, ale jest warunkiem bezwzględ-
nym kształtowania przez człowieka różnych umiejętności, np. pisania, krytyczne-
go myślenia, prezentowania swoich poglądów, uruchamia wyobraźnię.

Czytanie pozwala jednostce wpisywać się we wspólnotę symboliczną (Has-
-Tokarz, 2007, s. 212–213). Brak czytania może budować społeczne dystanse, 
niejasności, niezrozumienie, odmienne – niż współczesna wiedza to pokazuje 
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– nadawanie znaczenia sytuacjom wychowawczym, nieznajomość pojęć, niemoż-
ność nazwania tego, co się dzieje, interpretacji zdarzeń. Czytanie jest sposobem 
uczestniczenia w kulturze. Dla wychowawcy to poszukiwanie wspólnych symbo-
licznych doświadczeń w kształtowaniu wyobrażeń o wychowanku i wychowaw-
cy oraz relacjach, jakie mogą kształtować.

Anita Has-Tokarz (2007) analizuje ustosunkowanie profesjonalistów do tek-
stów kultury. Poglądy autorki wskazują bardzo wysokie wymagania wobec wy-
chowawcy. Dla profesjonalnego wychowawcy książka bowiem jest preferowanym 
środkiem przekazu, lektura jest zajęciem niezbędnym, czytający podejmuje wysi-
łek odczytania tekstu, często niebanalnie, krytycznie, interpretuje tekst, odczytuje 
metafory, symbole, alegorie, czyli potrafi przejść od treści tekstu do tego co zakryte, 
co w domyśle, potrafi wydobyć nieokreśloność, wieloznaczność – co ten tekst wy-
raża, charakteryzuje go żarliwość intelektualna. W ten sposób wychowawca może 
kształtować i pobudzać swoją wyobraźnię społeczną, uwrażliwiać ją, by uczyć się 
wychowanka, wrażliwie go obserwując, poznając. Wyobraźnia społeczna to poję-
cie określające umiejętność jednostki do przekraczania dotychczasowych granic. 
Jedną z możliwości sprostania temu zadaniu jest czytanie, dyskusja z innymi pra-
cownikami, obserwacja wychowanka i siebie w relacjach z nim.
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Sociological Imagination of an Educator – Social Education 
Perspective  

Summary: The text is the presentation of the belief that a tutor forms his/her social imagination 
through theoretical knowledge and relations with his/her charges. A tutor is the guarantor of educa-
tion. In his/her relationship with a charge he/she may utilise a vivid and boosted imagination, but 
he/she may also experience difficulties in sensitising. The category of intergenerational education is 
analysed from the perspective of a reflective tutor.

Key words: Social imagination, key person, linchpin, practice questioning, strategy and tactics in 
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Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym dialogu 
dziadków i wnuków

Streszczenie: Autor w artykule podejmuje rozważania dotyczące zagadnień wzajemnego ucze-
nia się dziadków i wnuków. Przybliża pojęcie rodziny oraz zwraca uwagę na role, jakie odgrywają 
dziadkowie we współczesnych rodzinach. Role dziadków postrzega i analizuje w kontekście trady-
cyjne oraz kulturowo pojmowanych wartości. Dokonuje interpretacji międzypokoleniowego ucze-
nia się z wykorzystaniem refleksyjnego dialogu. Dostrzega i opisuje korzyści (dziadków i wnuków) 
wynikające ze wzajemnego uczenia się.

Słowa kluczowe: Wartości, rodzina, dziadkowie, wnuki, uczenie się, refleksyjny dialog.

Wstęp  

Istnieje dość powszechne przekonanie, że żyjemy w czasach, w których kul-
tywowane tradycje i cenione wartości zostały zagubione w zamęcie spraw życia 
codziennego. Otaczająca człowieka rzeczywistość podlega ciągłej zmianie. Po-
nadto sam proces zmian w swej istocie jest tak gwałtowny, różnorodny i skom-
plikowany, że człowiek częstokroć staje się tylko jego świadkiem, a nie czynnym 
uczestnikiem owych przemian. Zdaje się, że w dobie życia w przyspieszonym 
tempie zasadne jest zwracanie baczniejszej uwagi nie na to, co pilne, ale na to, 
co ważne i trwałe. Tymi ważnymi desygnatami w życiu człowieka, swoistymi 
drogowskazami mogą być wartości. Według wyjaśnień zamieszczonych w Małym 
słowniku etycznym pod pojęciem wartości kryje się wszystko to, co uznawane 
jest za cenne, godne pożądania i wyboru. Wartości stanowią cel dążeń i moty-
wów działania każdego człowieka, są tym, co ma znaczenie, co nadaje sens jego 
poczynaniom (Jedynak, 1999, s. 280). Z perspektywy psychologicznej wartości 
mają charakter subiektywny i mogą oznaczać w ujęciu ogólnym abstrakcyjne 
reguły, wyznaczające wzorce zachowania w danej kulturze czy społeczeństwie, 
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które członkowie tego społeczeństwa skłonni są wysoko cenić (Baudrillard, 2001, 
s. 8). Tak postrzegane wartości, w znaczeniu pozytywnym, pozostają w bliskiej 
relacji z potrzebami rozwojowymi człowieka. Nie można bowiem funkcjonować 
bez kierowania się wartościami, dzięki nim możliwe jest zachowanie ładu spo-
łecznego i w miarę poprawne współistnienie ludzi.

Cenionymi wartościami w społeczeństwie polskim, niezmiennie od lat, po-
zostają: rodzina, praca, szkoła, religia, a nośnikami owych wartości są rodzi-
ce, dzieci, nauczyciele, duchowni. Czy jednak dla młodego pokolenia, żyjącego 
w dobie kultury konsumpcji, kultury typu instant, kultury pożądania i pragnień, 
są to wystarczające źródła podtrzymywania tradycyjnych – społecznie cenionych 
wartości? Można zaryzykować odpowiedź, że nie. Alternatywą na to, co płyt-
kie, nijakie, przepełnione pośpiechem, może być starsze pokolenie – pokolenie 
dziadków, hołdujące uznawanym wartościom i uczestniczące w wychowaniu 
wnuków. Dziadkowie mogą być źródłem i jednocześnie nośnikami tradycyjnych 
wartości, przy zachowaniu zdrowo-rozsądkowego zaangażowania w pełnienie 
funkcji wychowawczych. Prawidłowe relacje między dziadkami i wnukami są 
ważną sferą życia rodzinnego, są miernikiem więzi międzypokoleniowej. Kon-
takty dziadków z wnukami nie mogą jednak w żadnym wypadku zastępować 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziców czy instytucji oświatowych, 
ale nie ulega wątpliwości, że dziadkowie i wnukowie wzajemnie się potrzebują. 
Towarzyszy im specyficzna, refleksyjna więź wynikająca z doświadczenia życio-
wego dziadków, ze świadomości błędów popełnionych w wychowaniu własnych 
dzieci. Dziadkowie i wnukowie przedzieleni jednym pokoleniem są skłonni bar-
dziej racjonalnie i rozważnie, wzajemnie dostrzegać nurtujące ich problemy niż 
rodzice i dzieci.

Role dziadków w rodzinie  

Rodzina jest najważniejszym miejscem wszechstronnego rozwoju dziecka, 
jest pierwszą w jego życiu grupą społeczną, do której należy i w której uczy się 
jak funkcjonować. Jedynie w rodzinie istnieją niezbędne warunki do rozwoju fi-
zycznego, psychicznego, społecznego i duchowego zarówno młodego pokolenia, 
jak i dorosłych (Ostrowska, 2004, s. 3). Rodzina stanowi naturalną szkołę ży-
cia, jest także głównym źródłem socjalizacji, wychowania i kulturalizacji czło-
wieka. Jest sceną kształtowania relacji pokoleniowych przez kulturowy przekaz 
wartości oraz najważniejszym ogniwem procesu zmiany pokoleń (Doniec, 2004, 
s. 288). Do prawidłowego rozwoju potrzebna jest dziecku świadomość posiada-
nia rodziny, do której w dowolnej chwili może zwrócić się z każdym problemem 
i uzyskać wsparcie oraz pomoc. Rodzina jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych 
podstawowym zespołem życia – głównie emocjonalnego i kulturowego. Sytuacja 
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społeczno-ekonomiczna w Polsce przyczynia się do zwiększania liczby osób, któ-
re czują się zagubione w otaczającym świecie, postrzegając go jako chaotyczny 
i nieprzyjazny. Nie potrafią znaleźć w nim właściwego miejsca, czują się osaczeni 
zagrożeniami i trudnościami (Matyjas, 2008, s. 145).

Życie dla każdego człowieka jest formą wyzwania, z którym musi się zmie-
rzyć, wcielając się w różne role, wykonując zadania stawiane przed nim przez 
otaczającą rzeczywistość. Ponadto, będąc członkiem określonego systemu, pod-
porządkowuje się prawom w nim obowiązującym, podejmuje powierzane mu 
funkcje. Przechodząc przez kolejne fazy rozwoju społecznego, zgodnie z „pla-
nem” całożyciowych powinności, najpierw występuje w roli dziecka w rodzi-
nie pochodzenia, w dalszej kolejności najczęściej podejmuje się roli małżonka 
i rodzica, by w końcu wcielić się w rolę babci lub dziadka (Tyszkowa, 1991, 
s. 11). Zatem dziadkowie w swoje role wchodzą stopniowo i w sposób naturalny. 
Babcia z reguły zaczyna ją pełnić wcześniej niż dziadek, wcielając się w postać 
opiekunki i wykorzystując w tym celu doświadczenia z własnego macierzyństwa. 
Należy zauważyć, że o jakości pełnionych ról i interakcjach między najstarszym 
a najmłodszym pokoleniem w rodzinie decyduje wiele czynników. Niemniej 
jednak najważniejsze jest, aby rola dziadków była pełniona z radością, miłością 
i w sposób mądry, z zachowaniem powściągliwości przy doradzaniu, pouczaniu 
i moralizowaniu. Mądrość dziadków przejawia się między innymi w wyjątkowym 
zrozumieniu dla innych, umiejętności wydawania prawidłowych osądów i podej-
mowania powściągliwych decyzji, doskonałej komunikacji i swobodzie nawiązy-
wania relacji (Hill, 2009, s. 112–113).

Osoby starsze wcielające się w role dziadków winny być świadome, 
że dla wnucząt – przede wszystkim tych w najmłodszym wieku – są obok matki 
i ojca wzorcami do naśladowania. Są przewodnikami rozwijającego się dziecka 
po otaczającym środowisku, wprowadzają je systematycznie i stopniowo w jego 
tajniki. Stąd sposoby oddziaływania wychowawczego dziadków i rodziców wo-
bec dziecka powinny być takie same, ponieważ jedni i drudzy są dla niego symbo-
lem zmian i kształtowania form zachowań nawykowych. Jeśli dziadkowie tak poj-
mują swoje role, to dla rodziny bywają prawdziwym skarbem. Kształtują bowiem 
poczucie trwałości rodziny, obdarzają wnuków zainteresowaniem, przyjazną at-
mosferą i akceptacją, których to gestów, zdarza się, brakuje dzieciom ze strony 
rodziców. Czas wolny, którym dysponują dziadkowie, życzliwe i rozsądne za-
angażowanie w życie rodziny oraz doświadczenie życiowe sprzyjają poprawnej 
komunikacji, przyczyniają się do wyciszania lęków i obaw wnuków doznających 
okazjonalnych niepowodzeń, rozterek, czy porażek. W ten sposób tworzą nastrój 
wzajemnego zrozumienia, tolerancji, solidarności i lojalności, nastrój uprawnia-
jący do partnerstwa i dialogu.

Pełnione przez dziadków role w rodzinach mają ścisły związek z prefe-
rowanymi przez nich rodzajami aktywności zawodowej. Gdy dziadkowie są 
w wieku emerytalnym, a zatem mają za sobą okres pracy zawodowej, to swe 
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wysiłki koncentrują na aktywności w innych sferach życia. Przeważnie skupia-
ją się na życiu rodzinnym – poświęcają w znacznym stopniu swój czas na kon-
takty z wnukami. Maria Braun-Gałkowska, analizując pełnione współcześnie 
role osób starszych w społeczeństwie, wymienia rolę teściów, dziadków i sta-
rych przyjaciół jako te, które przyczyniają się do dialogu międzykulturowego. 
Ten z kolei zapewnia ciągłość kulturową, daje poczucie bliskości i chroni przed 
wyobcowaniem ze społeczeństwa (Braun-Gałkowska, 2006). W tym przekazie 
między starym i młodym pokoleniem, poza wiedzą i doświadczeniem, równie 
ważne jest podtrzymywanie tradycji kulturowej, kontynuowanie historii, odwo-
ływanie się do przeszłości i korzeni. Tak postrzegany przekaz międzykulturowy 
stanowi o tożsamości narodowej, pozwala także tworzyć przyszłość na funda-
mencie dokonań poprzedniej generacji (Trafiałek, 2001, s. 84). Niemniej jed-
nak, oprócz odwoływania się do przeszłości, będącej wskaźnikiem potrzymania 
pamięci historycznej w umysłach młodego pokolenia, należałoby uwzględniać 
– mając na uwadze przekaz międzypokoleniowy, pozytywne nastawienie do te-
raźniejszości.

Odgrywanie przez seniorów roli dziadków w polskich warunkach jest dość 
powszechne, ale jednocześnie dość trudne, bez względu na to, co o tej roli zwy-
kło się mówić. W wielu rodzinach to dziadkowie zaspokajają u dzieci (wnucząt) 
najistotniejsze potrzeby. Oni stanowią bezpośrednie środowisko, poświęcając 
nielimitowaną ilość czasu i energii na opiekę nad najmłodszym pokoleniem. 
Zdaje się, że dlatego między nimi i wnukami nawiązuje się niezwykle silna więź 
emocjonalna będąca źródłem poprawnych relacji. Takie relacje mają pozytywny 
wymiar wychowawczy wyrażony współzależnością: „Im więcej czasu dzieci 
spędzają z dziadkami, tym krytyczniej, z korzyścią dla siebie potrafią patrzeć 
i oceniać rzeczywistość” (Falkowska, 2002, s. 47). Z pedagogicznego punktu 
widzenia rola dziadków jest ważna również z tych względów, że od wielu lat od-
notowuje się wzrost inteligencji poznawczej dzieci i młodzieży, a równocześnie 
obniżanie inteligencji emocjonalnej. Taki stan rzeczy u jednych przejawia się 
poczuciem osamotnienia, nerwowości, przygnębienia, a u innych wybuchami 
złości, zachowaniami agresywnymi. Jednak zbytnie zaangażowanie dziadków 
w opiekę nad wnukami, jak słusznie zauważa M. Braun-Gałkowska, choć może 
być w danym okresie wygodne dla rodziców, to w konsekwencji jest dla wszyst-
kich stron niekorzystne. Rodziców pozbawia więzi uczuciowej, emocjonalnej 
z dziećmi. Jest niekorzystne dla dziadków, bo swoje dzieci wychowali, a zatem 
mają prawo – w pierwszej kolejności zajmowania się swoimi sprawami i wy-
poczynkiem. Dla wnuków, które powinny być wychowywane przez rodziców 
– starszych o jedno pokolenie, a nie dwa. Stąd rola dziadków w rodzinie jest 
bardzo ważna, ale nie mogą oni i nie powinni zastępować rodziców, bo zatraca-
ją wartości charakterystyczne dla pełnienia roli dziadków (Braun-Gałkowska, 
2006).
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Dialog jako sposób międzypokoleniowego uczenia się  

Dziadkowanie ma miejsce w rodzinach, w których trzy pokolenia funkcjonują 
w harmonijnym ładzie. Podstawę właściwej relacji międzypokoleniowej stanowi 
wspólna pomoc, głęboka więź emocjonalna, osobiste zaangażowanie i akceptacja 
przez członków rodziny takiej właśnie filozofii życia. Należy podkreślić, że około 
95% babć i dziadków opiekujących się wnukami pozostaje w bliskich i serdecz-
nych relacjach z ich rodzicami (por. Kowalczyk, 2001, s. 47). Natomiast tym, 
co czyni cennym wzajemne relacje dziadków z wnukami, jest ich dialogowość, 
ponieważ dialog jest podstawowym sposobem porozumiewania się ludzi. Zatem 
dziadkowanie oparte na dialogu stanowi szczególną formę interakcji wychowaw-
czej. Janusz Tarnowski wyróżnia trzy płaszczyzny dialogu: metodę, proces i po-
stawę. Zgodnie z jego teorią, metoda dialogu jest sposobem komunikacji, w której 
podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia się oraz współdziałania. 
W takim sposobie komunikowania ujawniają się trzy sfery psychiki ludzkiej: po-
znawcza, emocjonalna i społeczna. Proces dialogu natomiast to droga prowadzą-
ca, za pośrednictwem rozmowy, do porozumienia się partnerów, do zbliżenia ich 
punktu widzenia w spornych kwestiach. Z procesem mamy do czynienia wów-
czas, gdy chociażby jeden ze składowych metody został uwzględniony. Zaś posta-
wa w dialogu przejawia się gotowością otwierania się na rozumienie, zbliżanie się 
i współdziałanie z innymi ludźmi (Tarnowski, 2008, s. 258–259). Dialog jako 
wzajemna wymiana myśli i uczuć może być znaczącym i skutecznym sposobem 
międzypokoleniowego uczenia się dziadków i wnuków.

Przez uczenie się, według Wicentego Okonia, rozumiemy proces, w toku któ-
rego na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy 
zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte (Okoń, 
2004, s. 433). Uczenie się jest również procesem interaktywnym, w którym lu-
dzie uczą się jeden od drugiego i to nie tylko przez pokazywanie czy opowia-
danie o czymś, ale przez obserwowanie, naśladowanie, aktywny udział (Bruner, 
2006, s. 40–41). Ponadto uczenie się nie odbywa się wyłącznie w szkole, ale tak-
że w domu, gdy na forum rodzinnym omawiane są wydarzenia dnia codzienne-
go, w relacjach ze starszym rodzeństwem, we współpracy rodziców z dziećmi, 
dziadków z wnukami. Nabywanie, w środowisku rodzinnym, nowych zachowań 
lub modyfikowanie wcześniej nabytych następuje zarówno w sposób zamierzo-
ny, jak i niezamierzony. Zaś samo uczenie się, w takich okolicznościach określa-
my mianem społecznego, wzajemnego i międzypokoleniowego, gdyż zachodzi 
na skutek obecności innych osób oraz w kontekście zastosowania jego rezultatów. 
Ponadto uczenie się społeczne, jak określa Knud Illeris, to uczenie się życia w rze-
czywistości przepojonej sprzecznościami i rozwijanie zdolności radzenia sobie 
z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pozostając jednocześnie otwartym 
wobec wieloznaczności (Illeris, 2006, s. 142).
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Uczenie się międzypokoleniowe z wykorzystaniem dialogu w szczególności 
urzeczywistnia się przez wymianę informacji, wiedzy, poszukiwanie odpowie-
dzi na stawiane pytania, bez usiłowania przewartościowania opinii czy przeko-
nań jednej ze stron. Charakteryzuje się pełnym i odwzajemnionym otwarciem się, 
a tym samym, oddziaływaniem jednej strony na drugą. Oddziaływaniem poprzez 
dostarczanie argumentów, a nie usilnym przekonywaniem do argumentów, bez 
stosowania podtekstów manipulacji oraz narzucania swoich poglądów. Ucze-
nie się spełniające kryteria dialogu winno przebiegać w taki sposób, by żadna 
ze stron nie traktowała swego rozmówcy jako środka, lecz jako cel sam w so-
bie. Zaś postawa rozmówców wymaga koncentracji, refleksji i powściągliwości 
w krytykowaniu oraz powinna świadczyć nierozerwalnie o poszanowaniu godno-
ści osobistej i okazywaniu wzajemnej bezpośredniości.

Kolejnym warunkiem uczenia się międzypokoleniowego przez dialog jest 
uważne i cierpliwe słuchanie oraz bezwarunkowa wzajemna akceptacja rozmów-
ców, ich empatyczne rozumienie – wczuwanie się w wewnętrzny świat przeżyć 
bez porównywania się i oceniania. Uważne i cierpliwe słuchanie daje stronom 
dialogu możliwość samodzielnego i samorzutnego wypowiadania się na nurtu-
jące ich tematy, bez uprzywilejowanego dostępu do prawdy. Jeśli rozmowa ma 
przebiegać w formie dialogu refleksyjnego, to osoba znacząca (babcia, dziadek 
lub w innej sytuacji wnuczka, wnuczek) winna się powściągać od udzielania 
gotowych odpowiedzi na stawiane w trakcie rozmowy pytania. Nie powinna 
także formułować pełnych i wyczerpujących treści dotyczących kwestii, któ-
re stanowią podstawę prowadzonego dialogu. Winna natomiast tak pokierować 
rozmową, by jej uczestnicy próbowali samodzielnie formułować i artykułować 
odpowiedzi lub proponować nowe optymalne rozwiązania dla omawianych pro-
blemów. Taki dialog będzie miał znamiona uczenia się twórczego, rozumieją-
cego i będzie również w wysokim stopniu efektywny. Bo, jak twierdzi Jerome 
Bruner, „największą skuteczność w uczeniu się człowieka osiąga się wówczas, 
gdy jest ono partycypacyjne, proaktywne, wspólne, kooperatywne i nastawione 
raczej na tworzenie znaczeń, niż ich przyjmowanie w gotowej postaci” (Bruner, 
2006, s. 122).

Uogólniając powyższe rozważania, można stwierdzić, że dialog dziadków 
z wnukami różni się od zwykłej codziennej rozmowy czy przemyślanej dyskusji 
tym, że jest w wysokim stopniu inspirowany prawdziwą przyjemnością ich wza-
jemnego obcowania.

Korzyści dziadków i wnuków z międzypokoleniowego uczenia się  

Właściwe relacje między pokoleniami w rodzinie przysparzają korzyści 
nie tylko najmłodszym, lecz również osobom starszym występującym w roli 
dziadków. Dziadkowanie pozwala utrzymywać na wysokim poziomie poczucie 
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własnej wartości oraz spoglądać optymistycznie w przyszłość. Osoby starsze, 
przez pełnienie roli dziadków, uzyskują jednocześnie akceptację pozostałych 
członków rodziny, tym samym zapewniają sobie życzliwość, poczucie przyna-
leżności i przydatności. Bycie potrzebnym, uznawanym jest niezwykle ważne 
dla każdego człowieka, bez względu na wiek i pełnione role. Natomiast czyn-
ny styl życia, a do takiego można zaliczyć dziadkowanie, wpływa na lepszą 
kondycję psychofizyczną. Zaś aktywność polegająca na podejmowaniu czyn-
ności, ale czynności niewymuszonych wyższą koniecznością, czynności sen-
sownych i potrzebnych, wiąże się z wieloma wskaźnikami satysfakcji (Zych, 
1999, s. 37).

W układzie wzajemności między dziadkami i wnukami przyjmuje się, że jed-
ni i drudzy posiadają określone przekonania i idee, które poprzez dialog mogą 
zostać włączone w obszar wspólnych odniesień. Dziecko podobnie jak osoba do-
rosła, jest zdolne do rozumowania, znajdowania sensu, zarówno samodzielnie, jak 
również w rozmowie z innymi (por. Bruner, 2006, s. 86–87). Relacje międzyoso-
bowe oparte na dialogu są w naturalny sposób sytuacjami rozwojowymi. Zatem 
dialog dziadków z wnukami może pomóc wnuczkom lepiej rozumieć mniej jed-
nostronnie zjawiska społeczne, a dziadkom pozwoli wyraźniej dostrzegać zacho-
dzące wokół nich zmiany.

Systematyczne kontakty dziadków z wnukami tworzą między nimi silną więź 
emocjonalną, są świadectwem międzypokoleniowej przyjaźni. Uwzględniając 
wskazane relacje, można stwierdzić, że dziadkowie stają się przyjaciółmi wnu-
ków, służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Taki układ jest również 
akceptowany przez wnuków, ponieważ niejednokrotnie wolą dzielić się swoimi 
problemami z dziadkami niż z rodzicami. Ci, czując się bezpośrednio odpowie-
dzialni za los dzieci, w kontaktach z nimi dość często posługują się monologiem 
– w tym umoralniającym, zamiast przemyślanym partnerskim dialogiem o tre-
ściach istotnych z punktu widzenia młodego pokolenia. Dziadkowie, choć z re-
guły bardziej konserwatywni niż rodzice, niemniej jednak do planów życiowych 
wnuków, ich zachowania, sposobu bycia podchodzą z większym dystansem, tole-
rancją, zrozumieniem i zaufaniem. Zdaje się, że takie podejście do wnuków wy-
nika z ich gromadzonego przez całe życie doświadczenia, z perspektywicznego 
oglądu tego, co w ich życiu było i jest ważne, wartościowe, z mądrości życiowej. 
Mądrości postrzeganej jako zdolności segregowania problemów i ich rozwiązy-
wania, umiejętności uczenia innych ludzi strategii radzenia sobie z problemami, 
umiejętności przewidywania skutków podejmowanych decyzji, ostrożności oraz 
roztropności w wydawaniu sądów i opinii. Któż może być lepszym powiernikiem 
rozterek, wątpliwości, doradcą w trudnych sprawach, partnerem do rozmów, po-
zytywnym przewodnikiem, niż dziadkowie, którzy przez lata zdobywali wiedzę 
i gromadzili doświadczenia, ucząc się na sukcesach i porażkach własnych oraz 
innych ludzi.
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Podsumowanie  

Podejmowane problemy dotyczące międzypokoleniowego uczenia się są 
ważne chociażby z trzech powodów. Po pierwsze, we współczesnych czasach 
jesteśmy świadkami zmian przejawiających się zanikiem wielkich rodzin. Ro-
dzin, które skupiały we wspólnym ognisku domowym dziadków, rodziców, liczne 
rodzeństwo, samotne ciotki i wujów. Rodziny współczesne z reguły są dwupo-
koleniowe, z jednym lub dwójką dzieci, mieszkające we własnych oddzielnych 
mieszkaniach. Oddzielnie mieszkają dziadkowie, oddzielnie usamodzielniają-
ce się dzieci. Są to jednak rodziny utrzymujące częste kontakty, wspierające się 
i pomagające sobie wzajemnie. A zatem rodziny pozostające w dalszym ciągu 
– bez względu na zmiany – dla ogromnej większości dzieci i dorosłych podstawo-
wym zespołem wspólnego życia. Nastąpiło jedynie większe uniezależnienie się 
pokolenia dziadków od ich dzieci i wnuków. Podejmując się oceny więzi emo-
cjonalnych we współczesnych rodzinach, można uznać, że w większości z nich 
rola dziadków w kształtowaniu pokolenia wnuków nie została osłabiona, zmianie 
uległy jedynie formy i metody kontaktów rodzinnych.

Po drugie, istotne dla omawianych zagadnień są sposoby komunikowania się 
dziadków z wnukami. Byłoby pewnym anachronizmem sądzić, że we współcze-
snych czasach, w relacjach dziadków i wnuków transfer znaczeń kulturowych od-
bywa się tylko w jedną stronę – od starszej generacji w kierunku młodszej. Przy 
zmieniającej się w przyspieszonym tempie rzeczywistości jest ona w pełni rozumia-
na tylko przez najmłodsze pokolenie. Uwzględniając zatem międzypokoleniowe 
uczenie się, mamy do czynienia z transferem znaczeń w jednym i drugim kierunku 
– od dziadków do wnuków i od wnuków do dziadków. Tę zależność dostrzegła już 
w latach siedemdziesiątych Margared Mead, która pisała: „Jeszcze niedawno starsi 
mogli powiedzieć: posłuchaj jednak, ja też byłem młody [...]. Dziś młody czło-
wiek może odpowiedzieć: nigdy nie byłeś młody w takim świecie, w którym ja je-
stem młody i nigdy już nie będziesz” (Mead, 2000, s. 94). Dostrzegając pozytywną 
rolę dziadków w kształtowaniu młodego pokolenia, wskazane jest, by w relacjach 
z wnukami nie odwoływali się tylko do doświadczeń z przeszłości, ale uwzględniali 
potrzeby teraźniejszości i byli optymistycznie nastawieni do przyszłości.

Po trzecie, kwestie dotyczące międzypokoleniowego uczenia się mają zasad-
nicze znaczenie dla młodych ludzi. W relacjach dziadków z wnukami, ci drudzy 
mają możliwość dostrzeżenia charakterystycznych cech, sposobów współistnie-
nia z innymi ludźmi, które ważne są w całym życiu, a nie tylko w danym okresie. 
Doświadczenia dziadków ujawniane w refleksyjnym dialogu z wnukami mogą 
stanowić dla wnuków źródło wiedzy dostarczające przemyśleń i planów doty-
czących własnego życia. Mogą być bodźcem do zadumy i odróżnienia tego, co 
wartościowe od tego, co tylko jest modne; tego, co ważne od tego, co pilne; tego, 
co motywuje od tego, co zniewala i uzależnia; tego, co jest podstawą przyjaźni 
od tego, co jest formą autoreklamy.
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Intergenerational Learning in a Reflexive Dialogue between  
Grandparents and Grandchildren  

Summary: The author of the article discusses the issue of mutual learning between grandparents 
and grandchildren. He introduces the concept of family and highlights the roles that grandparents 
play in modern families. Perceives and analyzes the role of grandparents in the context of tradition-
ally and culturally understood values. He also interprets intergenerational learning with the use of 
reflexive dialogue. Moreover, he recognises and describes some of the benefits (for grandparents and 
grandchildren) resulting from mutual learning.

Key words: Values, family, grandparents, grandchildren, learning, reflexive dialogue.





Magdalena Sasin

Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przykładzie 
zainteresowań sztuką  

Streszczenie: Autorka zwraca uwagę na niedoceniany w badaniach zainteresowań aspekt przekazu 
międzypokoleniowego. Jego znaczenie potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych przez autorkę 
do pracy doktorskiej na temat zainteresowań kulturalnych młodzieży. Wynika z nich, że rodzinny 
przekaz międzypokoleniowy jest jednym z podstawowych czynników rozwoju zainteresowań, 
a z niego wywodzą się inne typy oddziaływań, w tym mediów oraz szkoły. Rodzina dostarcza 
wzorców zachowań i formułuje oczekiwania wobec dzieci. Zainteresowania w mniejszym stopniu 
korelują z wrodzonymi uzdolnieniami, w większym zaś – z zainteresowaniami rodziców, co wska-
zuje na decydujący wpływ wspólnego spędzania czasu wolnego. Rodzice mogą być bezpośrednimi 
przekazicielami wiedzy, ale także oddziaływać poprzez swój wpływ na sytuacje, w których dziecko 
ją nabywa, takie jak dobór lektur czy korzystanie z mediów. W przekazie międzypokoleniowym is-
totna jest nie tylko treść zainteresowań, ale sam fakt ich występowania w danej rodzinie, nastawienie 
poznawcze, nawyk pielęgnowania pasji. Godna uwagi jest także wspólnota zainteresowań młodzieży 
i dorosłych, większa niż we wcześniejszych pokoleniach. Rozwijanie nowych zainteresowań przez 
przedstawicieli starszego pokolenia pod wpływem dzieci jest jednym z przejawów kultury prefigu-
ratywnej, opisywanej przez Margaret Mead. Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań zachodzi 
także w innych środowiskach: w szkole oraz w mediach.

Słowa kluczowe: Zainteresowania, zainteresowania sztuką, transmisja międzypokoleniowa, mło-
dzież, kultura.

Wstęp  

Znaczenie przypisywane zainteresowaniom we współczesnych społeczeń-
stwach jest bardzo duże. Odgrywają one znaczącą rolę w charakteryzowaniu 
osobowości poszczególnych osób oraz postrzeganiu ich przez otoczenie, w któ-
rym funkcjonują. Młodzi ludzie pielęgnowanie swoich zainteresowań uważają 
na ogół za niezbędny element codziennego życia, rodzaj „koniecznego luksusu”, 
który daje wytchnienie od szkoły, studiów i pracy, jest wyrazem dbałości o siebie 
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i własny rozwój. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku szkolnym 
1999/2000 wśród licealistów we Wrocławiu (Wurszt, 2001, s. 41–43) wskazują, 
że niemal 95% uczniów ma pewne zainteresowania hobbistyczne.

W odróżnieniu od potocznego rozumienia terminu „zainteresowanie” psy-
cholodzy i pedagodzy zwracają uwagę, że musi być w nich obecny zarówno 
aspekt działaniowy, jak i poznawczy. Przyjmując za Antonią Gurycką, że zain-
teresowanie to: „względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania ota-
czającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej 
o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do otacza-
jących zjawisk, to znaczy: 1 – w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów 
i związków, zależności między nimi, a także wybranych problemów; 2 – w dąże-
niu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz 3 – w przeżywaniu różnorodnych 
uczuć (pozytywnych i negatywnych) związanych z nabywaniem i posiadaniem 
wiedzy” (Gurycka, 1989, s. 33–34), można uznać, że zainteresowania zaczyna-
ją się pojawiać u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a trwałe 
zainteresowania kształtują się dopiero u nastolatków.

Na kształt zainteresowań znaczący wpływ mają trzy główne środowiska: ro-
dzina, szkoła i grupa rówieśnicza. O znaczeniu grupy rówieśniczej powiedziano 
i napisano wiele. Znacznie mniejszą wagę przykłada się do oddziaływań między-
pokoleniowych, choć badania wskazują, że nie tracą one znaczenia mimo prze-
mian cywilizacyjnych, które w innych obszarach mogą prowadzić do pogłębia-
nia się luki międzypokoleniowej. Dlatego aspekt międzypokoleniowego przekazu 
zainteresowań może stać się istotnym tematem badań.

Oddziaływania międzypokoleniowe w rodzinie – indywidualne 
przypadki  

Znaczenie oddziaływań międzypokoleniowych potwierdzają wyniki badań, 
które przeprowadziłam na potrzeby pracy doktorskiej na temat zainteresowań 
kulturalnych młodzieży (Sasin, 2013). Praca dotyczyła oddziaływania mediów 
w kształtowaniu zainteresowań, nie dotykała zatem bezpośrednio zjawiska mię-
dzypokoleniowości. Mimo to temat ten pojawił się podczas wywiadów, które były 
częścią wykonanych badań.

Związek między funkcjami kulturotwórczymi mediów regionalnych oraz za-
interesowaniami kulturalnymi młodzieży licealnej badałam na przykładzie mediów 
łódzkich różnego rodzaju: prasy, radia, telewizji oraz Internetu. Badania prowa-
dzone były w 2008 i 2009 r., a procedura badawcza obejmowała trzy zróżnicowane 
metody: badania ilościowe (sondaż diagnostyczny), badania jakościowe (wywiad 
swobodny z elementami narracji) oraz typową dla badań medioznawczych analizę 
treści przekazów medialnych. Celem tak zróżnicowanego doboru metod było jak 
najwszechstronniejsze zgłębienie tematu i ukazanie go w zróżnicowany sposób.
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Kształtowanie się zainteresowań kulturalnych uzależnione jest od wielu 
czynników, związanych zarówno ze środowiskiem domowym, szkolnym, pozasz-
kolnym, jak i z szeroko rozumianą kulturą masową (tu plasuje się oddziaływanie 
mediów). Podczas wywiadów, starając się rekonstruować proces pojawienia się 
i rozwoju swoich zainteresowań, badani poruszali więc wiele różnych kwestii. 
Często wypowiadali się na temat stosunków z osobami bliskimi, opisywali wy-
brane aspekty relacji międzypokoleniowych w rodzinie i poza domem. Wiek roz-
mówców – 18–19 lat – sprawia, że wyniki badań można uznać za wartościowe 
także z punktu widzenia problematyki międzypokoleniowego uczenia się. Mło-
dzież w tym wieku znajduje się bowiem u progu okresu kształtowania tożsamości 
społecznej pokolenia, która przypada na czas od 19 do 26 roku życia (Wrzesień, 
Żurek, Przybył, 2005). Jest to okres najsilniejszej pokoleniotwórczej aktywności, 
kiedy jednocześnie kształtują się tożsamość indywidualna i społeczna tożsamość 
pokolenia, a młodzi ludzie są pełnoprawnymi podmiotami międzypokoleniowych 
relacji.

Wywiady przeprowadzono z sześcioma osobami, wyłonionymi na drodze do-
boru celowego spośród niemal 300 ankietowanych. Każda z osób reprezentowała 
odmienny zakres uczestnictwa w kulturze i odmienny wzór korzystania z mediów 
regionalnych, co stwierdzono na podstawie wyników badań ankietowych. U czte-
rech osób wpływ rodziny zaznaczył się w znaczącym stopniu, z czego u trzech 
wpływ ten miał przede wszystkim charakter międzypokoleniowy. W formie gra-
ficznej przedstawiają to tzw. sieci przyczynowe. Na wykresach można zauważyć, 
jaką wagę ma oddziaływanie rodziny (wyróżnione kolorem tła) w porównaniu 
z innymi czynnikami kształtowania zainteresowań. Należy ono do czynników 
najbardziej podstawowych, z których wywodzą się inne typy oddziaływań, w tym 
oddziaływanie mediów, a nawet szkoły.

Marcin to osoba o wyjątkowo szerokich, a jednocześnie silnych, ugruntowa-
nych zainteresowaniach. Zainteresowania muzyczne i taneczne, które wysuwa-
ją się u niego na pierwszy plan, datują się od dzieciństwa i zostały rozbudzone 
w domu przez rodziców (por. wykres 1). Z czasem ich treść podlegała pewnej 
modyfikacji, wciąż jednak są to zainteresowania artystyczne, związane z muzy-
ką. Początkowo chłopiec grał na sprezentowanej przez rodziców gitarze dziecię-
cej. Ponieważ nie został przyjęty do szkoły muzycznej, zaczął tańczyć w zespole 
„Pędziwiatry”. Jako uczeń szkoły podstawowej śpiewał też w chórze szkolnym. 
Aktywność związana z tańcem obecna jest w jego życiu do dziś. Wybór kierun-
ku studiów nie jest jednak powiązany z zainteresowaniami artystycznymi (studia 
prawnicze).

Wpływ rodziny u Marcina zaznacza się też w kształtowaniu zainteresowań 
szeroko pojętymi wydarzeniami regionalnymi: historią, geografią i polityką. Ba-
dany nie potrafi wskazać konkretnej osoby, która zainspirowałaby go do takiej 
aktywności, sądzi jednak, że znaczenie miał ogólny klimat poznawczy panujący 
w domu:
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Już w podstawówce zainteresowałem się regionem, szczególnie Łodzią. Chodziłem na różne-
go rodzaju konkursy. W sumie trudno określić początki. Nie było żadnej konkretnej osoby, która by 
mnie do tego inspirowała. Moi rodzice nie są znawcami Łodzi. Mama jest geografem... może trochę 
przez tę geografię, trochę się nią też interesuję. Może jakieś książki, bo sporo ich było w domu.

Zainteresowania regionem rozpoczęły się u Marcina od pasji historycznej, 
a później ich zakres rozszerzył się. Sprzyjały im sukcesy, jakie chłopak osiągał 
w szkolnych konkursach na ten temat.

Wykres 1. Wpływ przekazu międzypokoleniowego w domu rodzinnym na kształtowanie się  
zainteresowań sztuką u Marcina. Sieć przyczynowa

Michał interesuje się muzyką klasyczną. Początki tej pasji przypadły 
na czas długiej choroby – okres, kiedy chłopak miał więcej wolnego czasu 
i jednocześnie ograniczone możliwości zagospodarowania go (pobyt w szpi-
talu). Badany zwraca uwagę na wpływ domu rodzinnego, choć nie dotyczy on 
konkretnego gatunku muzyki, a raczej zwyczaju jej słuchania i uwrażliwienia 
na brzmienie:

Wcześniej miałem styczność z jazzem, bo mój tata dużo tego słuchał, ale bardziej podoba 
mi się fortepian i utwory z gitarą. Chciałem się na tym skupić.

Dopiero później w procesie rozwoju zainteresowań pojawiło się oddziaływa-
nie mediów (Michał rozpoczął kolekcjonowanie płyt z arcydziełami muzyki kla-
sycznej, dołączanych do „Gazety Wyborczej”, korzystał też z zasobów Internetu); 
gdyby nie dom rodzinny, być może nie odegrałyby one znaczącej roli.
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W kształtowaniu się zainteresowań sztuką u Michała istotne okazały się 
także inne czynniki, uwidocznione na wykresie 2: pasja społecznikowska, 
którą zapoczątkowała przynależność do harcerstwa – jedna z wypowiedzi ba-
danego:

Wszystkie moje obecne działania, w które się angażuję, są związane z harcerstwem, bo ono 
wchodzi w bardzo wiele płaszczyzn kulturalnych: imprezy sportowe, muzyczne, teatr, rajdy piesze. 
Człowiek poznaje nowych ludzi, wchodzi w nowe relacje i tak to się dzieje –

oraz negatywna opinia na temat kultury masowej, która skłoniła go do zwrócenia 
uwagi na bardziej elitarną muzykę poważną.

Wykres 2. Wpływ przekazu międzypokoleniowego w domu rodzinnym na kształtowanie się  
zainteresowań sztuką u Michała. Sieć przyczynowa

Przykładem wyjątkowo silnego wpływu rodziny jest historia Sandry. Jej ciot-
ka jest właścicielką wytwórni płytowej:
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W mojej rodzinie bardzo dużo osób zajmuje się muzyką. Ciocia ma własną wytwórnię pły-
tową. Zaczęła mi pokazywać różne „kawałki”, konkretne utwory, głównie hip-hopowe i folkowe. 
Zdarzało się, że byłam przy spotkaniach z artystami, mogłam z nimi porozmawiać. Dzięki cioci 
mam dostęp do wielu płyt.

Sandra muzyką interesuje się intensywnie od ok. pięciu lat, jednak już 
w szkole podstawowej uczyła się grać na gitarze.

Oprócz wpływu rodziny w kształtowaniu zainteresowań sztuką u Sandry 
istotne okazały się także inne czynniki (por. wykres 3). Chęć zdobycia akceptacji 
w środowisku rówieśniczym powoduje wybieranie preferowanych przez równo-
latków zainteresowań, zarówno w zakresie treści, jak i form ich przejawiania, 
co wiąże się z preferowanymi sposobami spędzania wolnego czasu. Zachowanie 
tego typu u nastolatków sprzyja powstawaniu swego rodzaju mody, która jest do-
datkowo podtrzymywana i lansowana przez media. Wpływ mediów zaznacza się 
silnie zwłaszcza w przypadku radia, które Sandra uważa za medium wyjątkowo 
nowoczesne, odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom współczesnej młodzieży. 
Preferuje radiowe audycji muzyczne.

Wykres 3. Wpływ przekazu międzypokoleniowego w domu rodzinnym na kształtowanie się  
zainteresowań sztuką u Sandry. Sieć przyczynowa

Z rozmowy z badanymi wynika, że zainteresowanie sprawami regionalnymi, 
w tym regionalnymi wydarzeniami kulturalnymi, jest większe u osób, które ak-
tywną postawę mogły obserwować w domu rodzinnym, natomiast znikome u tych, 
których domownicy nie interesowali się regionem i nie korzystali z mediów. 
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Przykładem osoby podchodzącej obojętnie do wydarzeń dziejących się w Łodzi 
i okolicach jest Joanna; z jej relacji wynika, że taką postawę wyniosła z domu 
rodzinnego. Brak zainteresowania regionem uwidaczniał się tam między innymi 
w braku zwyczaju korzystania z mediów regionalnych. Dziewczyna wyjaśnia:

U mnie w domu raczej nie czyta się gazet, z wyjątkiem czasopism z programem telewizyjnym.

Przeciwną postawę reprezentuje Marcin. Spośród sześciorga badanych dys-
ponuje on najwyższym stopniem znajomości zarówno Łodzi, jak i działających 
tu mediów regionalnych. Był członkiem Forum Młodych przy Urzędzie Mia-
sta Łodzi, brał udział w konkursach wiedzy o swoim mieście (między innymi 
„Województwo w sercu Polski”), doskonale orientuje się w ofercie łódzkich 
instytucji kulturalnych. Źródła tych zainteresowań i splot różnorakich oddzia-
ływań przedstawiono graficznie na wykresie 4. Z wypowiedzi Marcina wynika, 
że za najistotniejszy czynnik uważa on oddziaływanie domu rodzinnego:

Ja dwa czy trzy lata temu interesowałem się intensywnie polityką i oglądałem sporo telewizji, 
m.in. wszystkie regionalne informacje. Przyzwyczaiłem się. W rodzinie ludzie się interesują tym, co 
dzieje się na miejscu, nie tylko w Warszawie.

Niewątpliwie istotne znaczenie ma także postawa badanego wobec świata: 
cechuje go otwartość na nowe doświadczenia i chęć zdobywania wiedzy. Przyznał 
natomiast, że szkoła w znikomym stopniu rozbudza u uczniów zainteresowanie 
regionem.

Wykres 4. Wpływ przekazu międzypokoleniowego w domu rodzinnym na kształtowanie się  
zainteresowań wydarzeniami regionalnymi u Marcina. Sieć przyczynowa
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Pewne informacje na temat międzypokoleniowego przekazu zainteresowań 
dały także wyniki ankiet, będących częścią wspomnianych badań. Według ste-
reotypowych wyobrażeń, w okresie dojrzewania nastolatki często traktują swoje 
zainteresowania jako wyraz buntu przeciw starszemu pokoleniu, wybierają więc 
rodzaje aktywności jak najdalsze od upodobań starszych, kontestując wpajane im 
wartości. Odpowiedzi ankiety wskazują, że ten stereotypowy obraz nie zawsze 
znajduje pokrycie w rzeczywistości. Niemal 55% badanych zadeklarowało bo-
wiem, że ich zainteresowania podzielane są zarówno przez znajomych (rówieśni-
ków), jak i przez rodzinę.

W ankiecie znalazło się też pytanie o inspiracje ze strony innych osób w roz-
woju zainteresowań kulturalnych. Tutaj znowu ujawnia się duża rola rodziny: 
wiele osób przyznaje, że inspiruje się działaniami współdomowników, takich jak 
ojciec czy starszy brat. Świadczą o tym między innymi następujące wypowiedzi 
(to pytanie ankiety miało charakter otwarty):

Mój brat i tata są muzykami więc czas temu poświęcają.

Raczej nie [inspiruję się działaniem osób z najbliższego otoczenia], choć zainteresowaniem 
do danego rodzaju muzyki i zespołu „zaraził” mnie ojciec.

Inspiruję się działaniem otoczenia, w jakim przebywam: znajomi, rodzina.

Prawidłowości oddziaływań rodzinnych w przekazie zainteresowań  

Wyniki przedstawionych badań, literatura przedmiotu i codzienne obserwa-
cje pozwalają pokusić się o sformułowanie pewnych prawidłowości dotyczących 
międzypokoleniowego przekazu zainteresowań.

Choć ilość bodźców oddziałujących na dzieci i młodzież jest znacznie więk-
sza niż jeszcze 10 czy 20 lat temu, czemu sprzyja między innymi powszechny 
dostęp do Internetu i bogactwo innych mediów oraz szeroka oferta zajęć i dzia-
łań pozaszkolnych, przekaz międzypokoleniowy wciąż odgrywa znaczącą rolę 
w kształtowaniu zainteresowań.

Przejawiane zainteresowania są jednym z aspektów zjawiska określanego 
w socjologii jako habitus: „łączny rezultat oddziaływań socjalizacyjnych, jakim 
podlega w ciągu życia jednostka, rezultat interioryzowanych przez nią społecz-
nych norm i wartości, tj. całokształt nabytych przez nią i utrwalonych dyspozycji 
do postrzegania, oceniania i reagowania na świat zgodnie z ustalonymi w danym 
środowisku schematami” (Szacki, 2006, s. 894). Habitus może więc decydować 
o postawie, jaką młodzi ludzie przyjmują względem dóbr kultury: czy uważają je 
za istotne i warte uwagi, a ich znajomość – za jeden z wyznaczników wykształce-
nia i ogłady. Habitus przyswojony w środowisku rodzinnym staje się podstawą re-
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cepcji wiadomości i umiejętności szkolnych, zaś zdobyty w szkole przyczynia się 
do percepcji pozaszkolnych przekazów kulturowych i naukowych (Narkiewicz-
-Niedbalec, 2006, s. 106).

Wpływ rodziny wymieniany jest jako jeden z najważniejszych czynników 
przez badaczy zajmujących się zagadnieniem zainteresowań. D.E. Super wymie-
nia następujące czynniki: rodzina, środowisko, poziom społeczno-ekonomiczny, 
dziedziczność, uzdolnienia, ewentualne traumatyzujące przeżycia w dzieciństwie 
i w okresie dorastania. Pozostałe istotne czynniki to: płeć, dojrzałość fizyczna, 
wartości, aprobata otoczenia, identyfikacje, skłonności społeczne lub stadne oraz 
inne sposoby przystosowania, obraz samego siebie i przyjmowanie ról zawodo-
wych (Super, 1972). Na niemal wszystkie te czynniki znaczący wpływ mają wa-
runki panujące w rodzinie.

Wczesny etap życia jednostki jest dla rozwoju zainteresowań znaczący, po-
dobnie jak dla niemal wszystkich dziedzin rozwoju. Świadczy o tym między in-
nymi fakt, że zaobserwowano wpływ traumatyzujących przeżyć z dzieciństwa 
i okresu dorastania, podczas gdy doświadczenia z końca okresu dorastania i wieku 
dorosłego wydają się odgrywać stosunkowo niewielką rolę. Rodzina, zwłaszcza 
we wczesnym etapie życia, dostarcza wzorców zachowań, formułuje oczekiwania 
wobec dzieci, oddziałuje także poprzez swój status społeczno-ekonomiczny oraz 
układ ról, jakie narzuca swoim członkom. „Rodzina jest również sceną, na której 
rozgrywa się dramat” – pisze D.E. Super, zwracając uwagę na jej znaczenie w roz-
woju zainteresowań (Super, 1972, s. 204). Rodzina powinna tworzyć możliwość 
bezpośredniego wyrażania własnych potrzeb, skłonności i możliwości. Obecnie 
nie jest już zgodne z prawdą spostrzeżenie Antoniny Guryckiej, która pisała, 
że świadomość kierowania rozwojem dziecka i rozwojem jego zainteresowań 
jest w rodzinie bardzo niska. Współcześnie obserwuje się szereg przemyślanych 
i konsekwentnych działań rodziców, nakierowanych na rozwój zainteresowań 
dzieci. Ma to jednak miejsce głównie we wczesnym okresie ich życia. Gimna-
zjaliści i licealiści mają już znacznie większą swobodę samodzielnego wyboru. 
Można więc stwierdzić, że w rozwoju zainteresowań rodzina odgrywa decydującą 
rolę we wcześniejszych etapach życia dziecka, u nastolatków zaś ciężar wpływu 
przesuwa się na środowisko zewnętrzne: szkołę, rówieśników i media.

W zjawisku zainteresowań duży jest udział czynnika poznawczego, ponieważ 
zainteresowania mają największą szansę ujawnić się nie wtedy, gdy nic na dany 
temat nie wiemy, ale gdy występuje określony poziom wiedzy, pozwalający zdać 
sobie sprawę z własnej niewiedzy. Zwraca na to uwagę D.E. Berlyne: „Ciekawość 
poznawcza nie jest największa w przypadku największej ignorancji, lecz wzrasta 
aż do pewnego punktu w miarę wzrastania wiedzy” (Berlyne, 1969, za: Gurycka, 
1989, s. 151). Rola rodziców wyraża się tu w przekazywaniu wiedzy, a ten proces, 
zwłaszcza we wczesnym okresie życia i rozwoju dziecka, w znacznym stopniu 
zachodzi w domu. Z im młodszym dzieckiem mamy do czynienia, tym większą 
rolę w jego socjalizacji poznawczej odgrywa środowisko rodzinne. Nie zawsze 
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rodzice są bezpośrednimi przekazicielami wiedzy, ale mają znaczący wpływ 
na sytuacje, w których dziecko ją nabywa, takie jak dobór lektur czy korzystanie 
z mediów. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej propozycji aktywnego spę-
dzania wolnego czasu dla rodziców z dziećmi. Dzięki ciekawej ofercie filharmo-
nii, muzeów, domów kultury itp. rodzice mogą być towarzyszami własnych dzieci 
w eksplorowaniu wybranej dziedziny sztuki, a nawet samemu poszerzać wiedzę 
i umiejętności. Podczas zajęć typu warsztatowego uczą się, często przy okazji, jak 
można spędzać z dzieckiem twórczo czas.

Zainteresowania są w dużym stopniu związane z nauką szkolną, choćby dla-
tego, że wiedza nabywana podczas zajęć z określonych przedmiotów stymuluje 
pojawianie się nowych zainteresowań. Rola rodziców wyraża się tu w popieraniu 
starań uczniów i żywym stosunku do ich osiągnięć, wyrażaniu radości z sukcesów 
oraz pomocy w przezwyciężaniu pojawiających się trudności. Zwykle postawy 
rodziców nie są jednakowo żywe i pełne zaangażowania w przypadku wszystkich 
przedmiotów nauki szkolnej; ich preferencje często wynikają z własnych szkol-
nych doświadczeń oraz żywionych przekonań na temat ważności danego przed-
miotu i dziedziny wiedzy w życiu i dalszym kształceniu. W ten sposób rodzice, 
często nieświadomie, oddziałują na zainteresowania swych dzieci.

Przekaz międzypokoleniowy zachodzi także wtedy, gdy treść zaintereso-
wań dziecka w szczegółach różni się od zainteresowań rodzica. Niektóre z nich 
w kolejnym pokoleniu przybierają nieco inną formę lub treść, np. zainteresowa-
nia tańcem mogą dotyczyć innych gatunków tej sztuki, zainteresowania literaturą 
innego sposobu ich realizowania: w jednym pokoleniu głównie czytanie, w ko-
lejnym – samodzielne próby literackie itp. Zmianom w ich treści sprzyjają prze-
miany we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia, w tym w dziedzinie kultury. 
Dynamiczne zmiany w kulturze sprawiają, że jakakolwiek klasyfikacja treści za-
interesowań w krótkim czasie ulega dezaktualizacji, a w każdym razie znacznie 
zmienia się to, co kryje się pod określonymi pojęciami. Można to zaobserwo-
wać na przykładzie tabeli pt. Treści zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej, za-
mieszczonej w książce Rozwój i kształtowanie zainteresowań Antoniny Guryckiej 
(1989, s. 62–63). Wśród zainteresowań związanych ze sztuką wymienione są 
tam: rysunek, rzeźba, plastyka; taniec; śpiew; muzyka; żywe słowo, aktorstwo; 
fotografia, film; kukiełkarstwo. Obecnie kukiełkarstwo nie tylko wśród uczniów, 
ale i wśród dorosłych niemal całkiem zanikło, przetrwało jedynie w pracowniach 
teatrów lalkowych i w gronie osób kultywujących zwyczaje z przeszłości; termin 
ten funkcjonuje także w nowym znaczeniu: większości współczesnych nastolat-
ków kojarzy się z techniką animacji komputerowej. Film i fotografia dzięki roz-
wojowi technologii i znacznie większej dostępności sprzętu przybrały zupełnie 
nowe oblicze. By zajmować się fotografią, niekonieczna jest np. ciemnia – tako-
we zwykle znajdowały się przy szkołach lub domach kultury, co sprawiało, że za-
interesowania fotograficzne najczęściej rozwijane były w formie zorganizowa-
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nej. Znacząca zmiana nastąpiła także w zakresie aktywności określonej mianem 
„żywe słowo i aktorstwo”. Pojawienie się nowych zainteresowań jest możliwe 
dzięki rozwojowi cywilizacji i kultury; z tego powodu powstają pewne dziedzi-
ny zainteresowań, np. grafiką komputerową lub cyberprzestrzenią, inne zaś tracą 
popularność.

W przekazie międzypokoleniowym istotna jest nie tylko treść zaintereso-
wań, ale sam fakt ich występowania w danej rodzinie. Liczy się stosunek rodzi-
ców do aktywności nie przynoszącej dochodów i realnych korzyści, a przeciw-
nie – niejednokrotnie wymagającej nakładów, ale za to korzystnie wpływającej 
na rozwój jednostki – aktywności, jaką są zainteresowania. Znaczenie domu 
rodzinnego dotyczy więc przede wszystkim nastawienia poznawczego, otwar-
tości wobec świata, nawyku pielęgnowania własnych pasji – takie postawy 
przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dzieci z rodzin, gdzie do rozwi-
jania zainteresowań przywiązywano dużą wagę, nie szczędzono na nie czasu 
ani środków, są bardziej skłonne także w dorosłym życiu pielęgnować tę sferę 
własnej aktywności, choć jej charakter może być odmienny. Wzorce wyniesione 
z domu mają bowiem szczególnie dużą siłę oddziaływania, a zwyczaje, także 
te związane ze spędzaniem wolnego czasu i obcowaniem z dobrami kultury, są 
wyjątkowo trwałe.

Postawy rodzicielskie a rozwój zainteresowań

Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań związany jest także ze zdolno-
ściami, w których występuje znaczący czynnik dziedziczny i które są jednocze-
śnie silnie skorelowane z zainteresowaniami. Wpływ postaw rodziców na rozwój 
uzdolnień dzieci znalazł się w orbicie zainteresowań Henryka Sikory (Sikora, 
2006). Autor w zasadzie utożsamia zdolności realizacyjne (zwane też rzeczywi-
stymi) z zainteresowaniami, ale zauważa, że związek między zdolnościami poten-
cjalnymi a zainteresowaniami nie zawsze występuje. Z wyników przytaczanych 
przez niego badań wynika, że zainteresowania dzieci w mniejszym stopniu kore-
lują z ich wrodzonymi uzdolnieniami, w większym zaś – z zainteresowaniami ro-
dziców, co wskazuje na decydujący wpływ wspólnego spędzania czasu wolnego.

Autor odwołuje się do stosowanej w literaturze polskiej typologii postaw ro-
dzicielskich Marii Ziemskiej, traktując ją jako punkt wyjścia do swoich rozważań. 
Można przyjąć, że postawy, które sprzyjają rozwojowi uzdolnień dziecka, sprzy-
jają jednocześnie rozwojowi jego zainteresowań zarówno skorelowanych z tymi 
zdolnościami, jak i innych. Postawy pożądane to: akceptacja dziecka, współdzia-
łanie z nim i uznanie jego praw połączone z dawaniem mu swobody. Do niepo-
żądanych należy zaliczyć postawy: odtrącającą, unikającą, nadmiernie chroniącą 
i nadmiernie wymagającą.
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Postawa odtrącająca połączona z nadmiernym dystansem uczuciowym i do-
minacją rodziców powodują, że nie reagują oni na okazywane przez dzieci zainte-
resowania i uzdolnienia; w takiej sytuacji dzieci mogą tracić entuzjazm do swoich 
działań, gdyż nie widzą ich celu. Jest to ważne zwłaszcza w wieku przedszkol-
nym i młodszym szkolnym, kiedy dzieci bardzo łakną aprobaty rodziców. W wie-
ku młodzieńczym taki stosunek rodziców wobec dzieci może skutkować tym, 
że będą one bezkrytycznie poszukiwać wzorców w środowisku rówieśniczym, co 
grozi niewłaściwymi, a nawet niebezpiecznymi wyborami. Podobne skutki może 
przynieść nadmierny dystans połączony z nadmierną uległością rodziców w sto-
sunku do dziecka, która to postawa jest przepojona obojętnością; cechują ją luźne 
kontakty z dzieckiem.

Dominacja rodziców w połączeniu z nadmiernym skoncentrowaniem 
na dziecku to komponenty postawy nadmiernie wymagającej. Dziecko posta-
wione wobec wymagań przerastających jego możliwości, a niekiedy po prostu 
niezgodnych z zainteresowaniami, wzrasta pod presją rodzicielskiego autorytetu. 
Uniemożliwia to jego swobodny rozwój indywidualny, również w sferze zainte-
resowań. Nawet jeśli takie dziecko osiąga znaczące sukcesy w wymaganej przez 
rodziców dziedzinie, nie odczuwa radości z podejmowanych działań i osobistej 
satysfakcji.

Niekorzystna wychowawczo jest również postawa nadmiernie chroniąca, 
która łączy przesadną koncentrację na dziecku i uległość wobec niego. Taka po-
stawa również hamuje rozwój indywidualnych zainteresowań, ponieważ rodzice, 
w imię niewłaściwie pojętego dobra dziecka, ograniczają jego swobodę i samo-
dzielność.

Rozwojowi uzdolnień i zainteresowań sprzyja w pełni jedynie postawa ak-
ceptacji, współdziałania rodziców z dzieckiem oraz respektowania jego praw 
i właściwie pojmowanej swobody. Postawa współdziałająca polega na autentycz-
nym zaangażowaniu w sprawy dziecka, zainteresowaniu jego zabawą i pracą, 
w tym aktywnością w zakresie zainteresowań. Rodzice prezentujący taką posta-
wę pomagają dziecku poszerzać jego wiedzę, biorą udział w rozwiązywaniu jego 
problemów, chwalą wysiłki. Wzrastanie w takim środowisku sprzyja rozbudzaniu 
zamiłowań i zainteresowań. Istotną rolę odgrywa także uznanie praw dziecka, 
rozumiane jako stawianie mu adekwatnych wymagań w połączeniu z szacunkiem 
dla indywidualnych zachowań. Tacy rodzice przejawiają skłonność do świado-
mych intelektualnych oddziaływań na dziecko. Sprzyjającą eksploracji i pozna-
waniu świata samodzielność dziecka zapewniają rodzice, którzy dają mu swobodę 
odpowiednią dla jego fazy rozwojowej.

Reasumując, rozwojowi zainteresowań i uzdolnień najbardziej sprzyja „dom, 
w którym panuje odpowiedni klimat, w którym są zaspokajane potrzeby dziecka, 
a ono ma możliwość samorealizacji” (Sikora, 2006, s. 234). Takie środowisko 
rodzinne oddziałuje nie tylko w dzieciństwie, ale kształtuje intelektualne i emo-
cjonalne postawy dziecka wobec świata na całe jego dalsze życie.
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Mechanizmy transmisji międzypokoleniowej  

W socjologii wychowania wyróżnia się cztery typy napięć między przed-
stawicielami różnych pokoleń w rodzinie: antagonizację, koegzystencję, koope-
rację i asymilację (Wrzesień, 2003). Sednem antagonizacji jest konflikt między 
pokoleniami, brak wymiany informacji, ograniczanie interakcji do niezbędnego 
minimum, wrogie zachowania wzajemne, zanik transmisji międzykulturowej. 
Koegzystencja cechuje się izolacją grup pokoleniowych, ograniczonym przepły-
wem informacji i niezbyt dużą intensywnością interakcji. W rodzinach, w których 
dominuje kooperacja, występuje selektywność przepływu informacji, niezbyt 
intensywna i silnie ocenzurowana transmisja kulturowa, kontakty nacechowa-
ne wzajemną manipulacją. Asymilację zaś cechuje znaczne przenikanie norm, 
wartości i wzorów zachowań w relacjach między pokoleniami rodziców i dzieci, 
częstotliwość i intensywność interakcji jest tu bardzo wysoka, przy czym pewne 
typy informacji podlegają silnej kontroli. Choć transmisja międzypokoleniowa 
w typie asymilacyjnym jest cenzurowana i nie można jej określić mianem pełnej, 
wydaje się, że mimo wszystko jest to typ najbardziej pożądany z punktu widzenia 
przekazywania wartości kulturowych.

Wyróżniono trzy podstawowe mechanizmy transmisji międzypokoleniowej: 
naśladownictwo, modelowanie i identyfikację (Rostowska, 1995). Każdy z nich 
odgrywa pewną rolę w procesie transmisji zainteresowań. Naśladownictwo, 
które można określić jako „kopiowanie zachowania innych osób lub wzorowa-
nie się na tymże zachowaniu” (Rostowska, 1995, s. 19), odgrywa największą 
rolę we wczesnym okresie życia, gdy dzieci naśladują pewne aspekty zachowania 
dorosłych. Identyfikacja – „upodabnianie się podmiotu do innej jednostki będącej 
modelem” (Rostowska, 1995, s. 27) – odgrywa znaczącą rolę w procesie for-
mowania się ról społecznych, dotyczy więc zwłaszcza przekazu zainteresowań 
zawodowych. Mechanizmem doskonalszym od naśladowania i identyfikacji jest 
modelowanie, polegające na kształtowaniu schematów spostrzeżeniowo-poznaw-
czych, które warunkują odpowiednie formy zachowania się w określonych sytu-
acjach. Dzięki modelowaniu następuje przejmowanie pojęć, nabywanie nawyków 
i kształtowanie postaw, także w dziedzinie rozwoju zainteresowań.

Kolejne godne odnotowania zjawisko to stosunkowo duża – w porównaniu 
z wcześniejszymi pokoleniami – wspólnota zainteresowań młodzieży i dorosłych. 
Zjawisko to należy wiązać z dokonującymi się na naszych oczach zmianami 
w stylach wychowania młodego pokolenia. Jak zwraca uwagę Witold Wrzesień 
(2005), współcześnie obserwuje się zmiany relacji dorastającej młodzieży z ro-
dzicami, a jedną z ważniejszych cech tej relacji jest przyjaźń. Przyjaźń między 
rodzicami a dziećmi, zwłaszcza w okresie dojrzewania, do niedawna była zja-
wiskiem rzadkim. Obecnie nie tylko staje się coraz częstsza, ale wręcz zastępuje 
przyjaźnie wśród rówieśników, gdzie relacje często zdominowane są przez rywa-
lizację i interesowność.
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Większość rodziców oraz nauczycieli staje się coraz bardziej tolerancyjnych 
w zakresie aktywności podopiecznych, także jeśli chodzi o sposób spędzania 
przez nich wolnego czasu. Coraz rzadziej oczekuje się, że zainteresowania mło-
dzieży będą pokrywać się z tym, co bliskie jest starszemu pokoleniu. Jeśli tylko 
młodzi ludzie nie naruszają norm obyczajowych uznawanych w danym otoczeniu 
– a normy te znacznie się współcześnie liberalizują – mogą w większości przy-
padków liczyć na akceptację swoich działań. Można przypuszczać, że nie bez 
znaczenia jest tu upowszechnienie wiedzy na temat roli zainteresowań i swobod-
nej ekspresji w rozwoju osobowościowym i intelektualnym młodzieży.

Coraz częściej zdarza się nawet, że to przedstawiciele starszego pokolenia 
rozwijają nowe zainteresowania pod wpływem przykładu czy zachęty ze stro-
ny dzieci. Dotyczy to zwłaszcza korzystania ze zdobyczy współczesnej techni-
ki, np. Internetu czy fotografii cyfrowej. Zjawisko to należy interpretować jako 
jeden z przejawów kultury prefiguratywnej, scharakteryzowanej przez Margaret 
Mead (Włodarczyk, 2003). M. Mead wyróżniła trzy typy kultury: w kulturze 
postfiguratywnej socjalizacja młodego pokolenia przebiega zgodnie ze wzorami 
i oczekiwaniami starszego pokolenia, bez tolerancji ani dowolności; w kulturze 
kofiguratywnej grupy pokoleniowe współistnieją w atmosferze tolerancji wobec 
wzajemnych postaw i zachowań, dominującym wzorcem dla członków społe-
czeństw są zachowania rówieśników, jednak starsze pokolenia nadal odgrywają 
ważną rolę, określając formy i granice zachowań osób młodszych; w kulturze pre-
figuratywnej, uznawanej przez badaczkę za kulturę przyszłości, starsze pokolenie 
zostaje „odsunięte na boczny tor”. Dorośli nie tylko uznają niezależność dzieci 
i młodzieży, ale w znacznym stopniu czerpią od nich postawy i wzorce zachowań.

Przejmowanie przez rodziców zainteresowań dzieci związane jest z panującym 
kultem młodości, opisywanym między innymi przez Adama Regiewicza (2007). 
Jak zwraca uwagę autor, współczesna kultura popularna wykazuje wiele cech przy-
pisywanych młodości, takich jak: aktywność, bycie „tu i teraz”, natychmiastowość, 
intensywność doznań, spontaniczność. Ponieważ obecnie panuje kult młodości, 
a coraz więcej osób pragnie za wszelką cenę swą młodość przedłużyć, nie dziwi po-
szukiwanie jej atrybutów w kulturze. Pewnym fenomenem jest natomiast to, że ro-
dzice przejmują wzory kulturowe swoich dzieci, mimo że „kultura młodzieżowa 
jest odrębnym podsystemem kulturowym z własnymi wzorami i wzorcami kulturo-
wymi oraz wzorami zachowań komunikacyjnych” (Wrzesień, 2003).

Witold Wrzesień opisuje dwa subświaty życia codziennego w rodzinie z dzieć-
mi nastoletnimi lub starszymi: subświat pokolenia rodziców i subświat pokolenia 
dzieci. To zróżnicowanie zarysowuje się już w rodzinach z dziećmi od wieku oko-
ło 11 lat (Wrzesień, 2003). Przejawy istnienia subświata dzieci to m.in. dystanso-
wanie się ich od systemu normatywnego rodziców na rzecz systemu grupy rówie-
śniczej. Istnienie tych subświatów nie jest zjawiskiem negatywnym: umożliwia 
dzieciom rozwój samodzielności i wspiera ich socjalizację. W zainteresowaniach 
można jednak dostrzec czynnik, który te subświaty ma szansę do siebie zbliżyć 
i przedstawicielom obu pokoleń odnaleźć ich część wspólną.
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Środowisko rodzinne a zainteresowania twórcze  

W historii sztuki można znaleźć wiele przykładów zarówno na to, że osoby 
utalentowane rozwijają się w sprzyjającym rodzinnym środowisku, jak i na to, 
że geniusz może wyrosnąć i objawić się mimo najbardziej niesprzyjających ro-
dzinnych warunków. Zwykle łatwiej zapamiętać przykłady twórczych rodzin i ro-
dów, w których określony rodzaj aktywności artystycznej przekazywano z po-
kolenia na pokolenie. Johann Sebastian Bach wywodził się z rodziny, w której 
od pokoleń trudniono się uprawianiem muzyki i już przed jego urodzeniem wielu 
jej członków parało się kompozycją. Wolfgang Amadeus Mozart zasłynął jako 
cudowne dziecko dzięki ojcu Leopoldowi, który, sam będąc muzykiem, kierował 
jego karierą. Z rodziny muzycznej wywodził się słynny twórca oper Gioachino 
Rossini – jego ojciec był miejskim trębaczem. Muzyką wypełniony był dom Fry-
deryka Chopina, którego ojciec, guwerner hrabiego Skarbka, grywał na skrzyp-
cach, a matka – pianistka była pierwszą nauczycielką swego genialnego syna. To 
tylko kilka przykładów z jednej zaledwie dziedziny sztuki.

Mimo to Jonathan Feinstein, analizując problematykę kształtowania się sze-
roko pojętych zainteresowań twórczych (Feinstein, 2006), decydujące znaczenie 
przypisuje czynnikom wewnętrznym, znacznie mniejsze zaś – oddziaływaniu śro-
dowiska. „Spośród wszystkich bodźców, jakie na nas oddziałują, tylko niektóre 
przyciągają uwagę i prowadzą do rozbudzenia zainteresowań twórczych – zauwa-
ża. – Na tym etapie nie podejmujemy świadomych, wykalkulowanych decyzji 
co do przedmiotu zainteresowań – wstępny wybór dokonuje się spontanicznie, 
intuicyjnie, a nawet instynktownie. Często dopiero po pewnym czasie dana oso-
ba zdaje sobie sprawę z tego, jak głębokie zainteresowanie się w niej obudziło. 
Nawet jeśli znajdujemy się pod wpływem sugestii lub zachowań innych osób, 
w istocie zainteresowanie wypływa z wnętrza nas samych, uwarunkowane jest 
funkcjonowaniem naszych zmysłów i wrażliwości” (Feinstein, 2006). Na popar-
cie tezy, że pewne zainteresowania twórcze są uwarunkowane czynnikami bio-
logicznymi, J. Feinstein przywołuje przykłady naukowców i artystów, między 
innymi Charlesa Darwina i Paula Cezanne’a. Należy jednak pamiętać, że wybit-
ni twórcy, przywoływani przez autora w przykładach, są wyjątkami, a ponadto 
– że instynktowne działania danej osoby i „funkcjonowanie naszych zmysłów 
i wrażliwości”, o jakich pisze J. Feinstein, także dokonuje się nie bez wpływu 
środowiska rodzinnego.

Choć badania wskazują na dużą rolę rodziny w przekazie zainteresowań, siła 
tych oddziaływań może być znacząco zróżnicowana w konkretnych przypadkach. 
Stało się to przedmiotem badań Teresy Rostowskiej (1995). Autorka, analizując 
transmisję międzypokoleniową w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów 
osobowości, zajęła się między innymi przekazem zainteresowań zawodowych. 
Jest to szczególny rodzaj zainteresowań, do których rodzice przywiązują dużą 
wagę z uwagi na to, że determinują one przyszłość dzieci w jednej z ważniejszych 
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dziedzin ludzkiej aktywności, jaką jest życie zawodowe. Możliwości przekazu 
tych zainteresowań są także bardziej różnorodne; wpływ na nie ma między innymi 
bezpośrednie dziedziczenie spuścizny – firmy, warsztatu itp. Autorka stwierdziła, 
że ojcowie i matki w większym stopniu wpływają na zainteresowania zawodo-
we córek niż synów. Synowie matek pracujących zawodowo nie identyfikują się 
z nimi pod względem zainteresowań zawodowych. Inni badacze podkreślają po-
nadto, że na decyzje zawodowe synów wpływ ma prestiż zawodu ojca oraz jego 
status społeczny i ekonomiczny, a także serdeczny stosunek syna do ojca (Ro-
stowska, 1995).

Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań poza środowiskiem 
rodzinnym  

Pojęcie „transmisji międzypokoleniowej” w literaturze przedmiotu naj-
częściej odnosi się do środowiska rodzinnego (por. między innymi Rostowska, 
1995). Należy jednak zwrócić uwagę, że międzypokoleniowy przekaz zaintere-
sowań zachodzi także w innych środowiskach, choć wpływ domu rodzinnego ry-
suje się jako najsilniejszy i nie do zastąpienia. Pozarodzinne sposoby transmisji 
w przypadku młodzieży to środowisko szkolne oraz media, gdzie nadawcami ko-
munikatów są z reguły przedstawiciele starszego pokolenia.

Szkołę wymienia się jako jedno z najważniejszych miejsc wprowadzania 
w kulturę oraz przekazywania postaw i wartości. Dbałość o kształtowanie za-
interesowań, rozwój uzdolnień i zamiłowań uczniów należą do ważnych celów 
kształcenia ogólnego (Okoń, 1987, s. 77), choć jest to aspekt wciąż niedoceniany. 
J. Piaget postrzega nawet zainteresowania jako oś, wokół której powinien obra-
cać się, koncentrować cały system edukacyjny. W rozwoju zainteresowań w śro-
dowisku szkolnym szczególną rolę odgrywają dwa rodzaje oddziaływań: program 
nauczania, czyli treści programowe, oraz metody ich przekazywania. Program 
nauczania odgrywa – w ramach danego kraju – rolę unifikującą, natomiast me-
tody nauczania (mimo dążenia do ich ujednolicenia w szkolnictwie i wyraźnie 
zauważalnych trendów) – różnicującą. Badania J. Burskiej (z 1958 r., cyt. za: 
Gurycka, 1989, s. 146 i n.)potwierdzają istnienie zależności między zainteresowa-
niami uczniów klas V–VII a programem nauczania. Pojawienie się w programie 
nowych przedmiotów, takich jak biologia, historia, geografia czy chemia, wyprze-
dza u większości uczniów powstanie zainteresowań w tych dziedzinach.

Nauczyciele zaangażowani i pełni pasji, którzy starają się zarazić wychowan-
ków swoim hobby, pozostają w pamięci uczniów. Wróćmy do omawianych wyżej 
wywiadów. Oto niektóre wypowiedzi:

Mam porównanie na przykładzie dwóch bardzo różnych nauczycielek od muzyki. Jedna tylko 
odbębniała lekcje, inna była pełna pasji i pociągnęła nas w tę stronę. Kwestia tego, by coś pokazać 
w odpowiedni sposób (Maja).
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U mnie w szkole była jedna nauczycielka, pani od historii, która zachęcała nas do udziału 
w różnych imprezach, głównie Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Sama chodziła na wszystkie 
imprezy, opowiadała o tym uczniom, pokazywała nagrania i zdjęcia. (Sandra).

Podsumowanie  

W sytuacji tak dynamicznych jak obecnie zmian cywilizacyjnych szczegól-
nie istotne staje się podtrzymywanie przekazu dziedzictwa kulturowego i prze-
kazu wartości, co umożliwia zachowanie ciągłości bytu społeczno-kulturowego. 
Sprzyja temu podtrzymywanie bliskich relacji międzypokoleniowych. Przytoczo-
ne wyżej przykłady dowodzą, że do istotnych sposobów pielęgnowania takich 
relacji należy przekaz zainteresowań.

Na tej płaszczyźnie następuje wzajemne uczenie się przedstawicieli róż-
nych pokoleń: niekoniecznie sąsiadujących jak rodzice – dzieci, ale także bar-
dziej od siebie odległych, jak dziadkowie – wnuczęta. Buduje to autorytet osób 
starszych w oczach młodszych oraz ułatwia wzajemne zrozumienie, tolerancję 
dla wyborów i upodobań drugiej strony. Wspólne spędzanie czasu wolnego za-
cieśnia więzi emocjonalne między pokoleniami, co sprzyja przekazowi warto-
ści. Dzięki kontaktom z osobami starszymi zmienne zainteresowania nastolatków 
mają szansę być bardziej stabilne, a więc także bardziej dogłębne.

Międzypokoleniowy przekaz w kształtowaniu zainteresowań jawi się w świe-
tle badań jako niezwykle ważny i nie do zastąpienia. W związku z tym warto, by 
zarówno pedagodzy, jak i rodzice świadomi byli jego znaczenia. Instytucje kul-
tury powinny zaś przygotowywać propozycje zajęć, w których wspólnie mogli-
by brać udział przedstawiciele różnych pokoleń. Po raz kolejny potwierdza się, 
że miejsce pierwotnej socjalizacji, jaką jest rodzina, nie może być łatwo zastąpio-
ne, a oddziaływania bezpośrednie – relacje z rodzicami czy pedagogami – górują 
nad oddziaływaniami pośrednimi, takimi jak przekazy medialne.
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Intergenerational Transfer of Interests on the Example  
of an Interest in Arts  

Summary: The author indicates the aspect of intergenerational transmission of interests, which is 
underestimated in pedagogical and psychological research. Its importance is confirmed by results of 
research, done by the author for her doctoral dissertation on cultural interests among youths. They 
reveal, that family intergenerational transmission is one of basic factors in the development of inter-
ests and it creates the other kinds of influence, for instance at school and in media. Family creates 
behavioral patterns and formulates expectations for children. Interests correlate with innate talents 
less than with interests of parents, what indicates decisive influence of the time, spent together by 
parents and children. Parents might transmit knowledge directly or influence situations like choos-
ing readings or using media. Not only the content of interests, but also the fact, that they are impor-
tant for family members, is significant for intergenerational transmission. The other phenomenon of 
great importance is the fact, that parents and children have common interests – nowadays it happens 
more often that in previous generations. More and more people of previous generations develop new 
interests influenced by their children, which is one of examples of prefigurative culture, described 
by Margaret Mead. Intergenerational transmission of interests takes place also in other educational 
situations: at school and on media.

Key words: Interests, interests in art, intergenerational transmission, youth, culture.
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Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wymiar pisania 
pamiętników w Internecie  

Streszczenie: Artykuł koncentruje się wokół treści dotyczących uczestnictwa ludzi starszych 
w społeczeństwie informatycznym. Ukazuje, jakie nastąpiły zmiany w ostatnim czasie w tym zakre-
sie i w jaki sposób osoby starsze mogą stać się aktywnymi uczestnikami społeczności internau-
tów. Szczególnie podkreślone zostały walory pisania pamiętników internetowych jako wyjątkowej 
dla seniorów szansy i możliwości prezentowania swoich myśli, biografii, przeżyć. Pisanie blogów 
w Internecie nie musi być wyłącznie domeną osób młodych. Pisanie ich przez seniorów mogłoby 
mieć, biorąc pod uwagę przytoczony w artykule przykład bloga aktorki Zofii Czerwińskiej, charak-
ter międzygeneracyjny. Jak wynika z jego analizy, jest on czytany zarówno przez osoby młode, jak 
również wiekiem zbliżone do jego autorki, a nawet starsze.

Słowa kluczowe: Ludzie starsi, potrzeby osób starszych, społeczeństwo informatyczne, pamiętniki 
elektroniczne, biografia.

Relacje międzypokoleniowe w koncepcji Margaret Mead  

Można stwierdzić, że okres rozwoju nowych technologii, informatyzacji 
i szybkie tempo przemian kulturowych spowodował, że zwiększył się dystans, 
który dzieli pokolenia. Ludzie starsi stracili w dużej mierze przekonanie, że ich 
wiedza i umiejętności mogą być przydatne we współczesnym świecie. Mają po-
czucie, że korzyści ze współpracy międzypokoleniowej, jak również specyfika 
potrzeb osób starszych, nie są dostrzegane we współczesnym świecie. Wydawa-
ło się, a niektórym wydaje się nadal, że jedyną satysfakcję stanowi dla nich ofiaro-
wanie się bliźnim (pomoc dzieciom w wychowaniu wnuków, opieka nad chorymi 
oraz niedołężnymi). Tymczasem okazuje się, że osoby na emeryturze charakte-
ryzuje również „zdrowy egoizm” i chęć realizacji swoich marzeń. Do proble-
mu relacji międzygeneracyjnych odnosi się, najczęściej cytowana i przywo-
ływana, teoria Margaret Mead przedstawiona w książce Kultura i tożsamość. 
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Studium dystansu międzypokoleniowego (zob. Mead, 2000). Opisane w niej zo-
stały trzy typy społeczeństwa w oparciu o kierunek procesu uczenia się. Zamysł 
autorki można odczytać z tytułów rozdziałów:

1. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie.
2. Teraźniejszość. Kultury kofiguratywne, czyli odnalezieni rówieśnicy.
3. Przyszłość. Kultury prefiguratywne, czyli zagadkowe dzieci.

Społeczeństwa postfiguratywne opierają się na tradycyjnym schemacie cha-
rakterystycznym dla kultur pierwotnych: dzieci uczą się od dorosłych, aby później 
móc pełnić role społeczne. Brak źródeł pisanych zapewniał starszyźnie swoisty 
monopol na wiedzę. Cykl życia wyglądał podobnie dla poszczególnych pokoleń, 
natomiast tradycja była warunkiem ciągłości tożsamości społecznej. W tego typu 
kulturach istniała słaba skłonność do innowacji, natomiast silna tożsamość grupo-
wa i kontrola społeczna. W okresie makrospołecznych przemian wykształca się 
model kultury kofiguratywnej, w którym przekaz wiedzy następuje na dwóch po-
ziomach. Z jednej strony nadal jest ona transportowana od starszych do ich dzie-
ci, natomiast ta wiedza w nowej sytuacji już nie wystarcza. Młodzi zaczynają się 
uczyć od swoich rówieśników, co zmniejsza autorytet starszych. Pojawiają się ele-
menty konfliktu pokoleń. Kofiguratywność związana jest z procesem modernizacji 
i zawiera w sobie pierwiastek większej otwartości na zamiany. Autorka stwierdza, 
że stan taki jest tymczasowy i po zakończeniu reformowania struktur i instytucji 
społeczeństwo wraca do postfiguratyzmu. Trzeci model społeczeństwa – prefigu-
ratywny – zakłada powstanie społeczeństwa obejmującego cały świat. W zasadzie 
każdy człowiek szybko zyskuje informacje o tym, co się dzieje na całym świecie 
i reaguje na nią. Wszyscy ludzie na Ziemi stali się częścią systemu połączeń i prze-
pływu informacji, młodzi ludzi w każdej części świata stają przed sytuacją, z która 
nikt ze starszych nie spotkał się dotąd i nigdy się nie spotka. I odwrotnie, starsze 
pokolenie nie może już absolutnie liczyć na to, że w życiu ich dzieci powtórzy się 
ich własne doświadczenie. Współczesny antagonizm między rodzicami a dziećmi 
jest czymś więcej niż przejawem normalnego konfliktu pokoleń. Jego źródła zwią-
zane są ze zmianami spowodowanymi rozwojem techniki i globalizacji. Konklu-
zja jest taka, iż nawet mimo bliskiego spokrewnienia obie grupy wychowały się 
w dwóch całkowicie różnych nieporównywalnych światach. Dzisiaj zarówno ro-
dzice, jak i osoby starsze nie są przewodnikami ani we własnej kulturze, ani poza 
nią (zob. Mead, 2000). Skoro starsi i bardziej doświadczeni utracili swój autorytet, 
kto zatem jest głównym kreatorem współczesnego świata? W społeczeństwie pre-
figuratywnym odpowiedź brzmi: młodzież. To właśnie młode pokolenie staje się 
wzorem dla starszego, jak zachowywać się w świecie nieustających zmian, których 
tempo w dobie globalizacji stale rośnie. Do niedawna zwłaszcza w odniesieniu 
do płaszczyzny technologicznej prymat młodych wydawał się absolutny. Silny 
antagonizm między „starymi” a „młodymi” widoczny był również w kulturze. 
Na tym tle ugruntowały się stereotypy. I może dzięki rozwojowi nowych technolo-
gii i społeczeństwu informacyjnemu jest szansa na zmianę tego stanowiska.
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Sytuacja osób starszych w społeczeństwie informacyjnym  

Bardzo zmieniło się współczesne społeczeństwo, w którym wzrosła rola usług 
wszelkiego rodzaju, zmalało znaczenie prac prostych, powiększyło się natomiast 
znaczenie wiedzy, technik zarządzania i marketingu. Sprawą kluczową stały się 
rozmiar i rodzaj konsumpcji, zwiększyła się ilość czasu wolnego, kultura stała się 
masowa (zob. Lyotard, 1997; Szacki, 2002). W rozwoju współczesnego świata 
coraz większe znaczenie mają nowe technologie informacyjne, głownie kompu-
ter i jego możliwości, dostęp do Internetu, a także telefonia komórkowa. Rozpo-
wszechnienie się cyfrowych form przekazu wiąże się z transformacją społeczeństw 
z postindustrialnych w informacyjne. W związku z coraz żywszym rozwojem tech-
nologii następuje zmiana znaczenia czasu i przestrzeni. To, co szczególnie dzieli 
ludzi na uczestniczących i wykluczonych w społeczeństwie informacyjnym, to po-
ziom umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. To, co może dzielić 
społeczeństwo, to również umiejętności właściwej selekcji dostępnych w sieci in-
formacji. Sieć internetowa, upowszechniająca wiele wartościowych dóbr, ale rów-
nież to „interaktywny śmietnik”, krytykowana przez niektórych jako oferta kultury 
neojaskiniowej, może być dla osób intelektualnie przygotowanych do tego rodzaju 
odbioru niespotykanym dotychczas sezamem wiedzy, ale dla osób nie mających 
aksjologicznego systemu filtrującego zalewem często nieistotnych i niewiarygod-
nych informacji (zob. Krzysztofek, 2003, s. 18–37).

We wszelkich badaniach dotyczących poziomu oceny rozwoju polskiego spo-
łeczeństwa informacyjnego, emeryci i renciści należą zazwyczaj zawsze do gru-
py, która najrzadziej, spośród innych grup społecznych i wiekowych, posiada 
dostęp do Internetu i wysokich umiejętności technologicznych. Często seniorzy 
twierdzą, że nawet jeśli mają dostęp do Internetu, to w niewielkim zakresie z nie-
go korzystają albo wcale. Z badań wynika że seniorzy stosunkowo rzadko korzy-
stają z Internetu. Z komputera i Internetu korzystali prawie wszyscy ludzie młodzi 
i zdecydowana większość z kategorii wieku 25–34 lata. Podczas gdy wśród osób 
powyżej 65 roku życia nie korzysta prawie nikt. Wśród nie korzystających z In-
ternetu aż 73% to osoby powyżej 45 roku życia (tab. 1).

Tabela 1. Dynamika korzystania z Internetu w wybranych grupach społeczno-demograficznych 
w latach 2003–2009

Wiek 2003 2005 2007 2009
Ogółem 24 33 42 51

16–24 lata
25–34 lata
35–44 lata
45–59 lata
60–64 lata
65 i więcej 

59
36
26
13
 2
 2

73
49
35
22
 8
 3

77
60
46
32
14
 4

87
73
62
40
21
 6

Źródło: Ziębińska, 2010, s. 279.
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Międzypokoleniowe zróżnicowanie w zakresie korzystania z nowych tech-
nologii jest zatem bardzo silne. Jak wynika z powyższego, osoby starsze rzadko 
korzystają z nowych technologii, chociaż ten wskaźnik się zwiększa, ponieważ 
obecnie dostępna jest coraz większa ilość stron internetowych redagowanych 
dla seniorów i przez seniorów. Sami seniorzy zaś są grupą reprezentującą wyższy 
poziom wykształcenia niż osoby będące w tym wieku kilka lat temu. Najczęściej 
wymienianą przyczyną niekorzystania z Internetu nie jest wcale brak technicz-
nych możliwości korzystania z łącza czy zbyt duże koszty dostępu, ale bariery 
mentalne i kompetencyjne. Duża część seniorów po prostu nie czuje takiej potrze-
by korzystania z sieci internetowej. Wiele z tych osób nie wie, do czego można go 
wykorzystać, a właściwie, jak za jego pomocą można zaspokajać swoje potrzeby 
lub rozwiązywać problemy.

W najbliższej przyszłości sytuacja Polski i Europy determinowana będzie 
przez dwa główne nurty: z jednej strony paradygmatu społeczeństwa informacyj-
nego i gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej strony starzenia się społeczeń-
stwa. Te dwa czynniki muszą być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o znaczeniu strategicznym. Nowe miejsce i rola osób starszych w społeczeństwie 
trzeciej fali (Toffler, 1997) jest obecnie pytaniem otwartym. Odpowiedź na nie 
może mieć kluczowe znaczenie dla kształtu i funkcjonowania społeczeństwa in-
formacyjnego. Alvin Toffler podczas wizyty w Warszawie parę lat temu wygłosił 
tezę, że przegrani w cywilizacji trzeciej fali nie będą ci, którzy nie znają zasad 
pracy w Exelu, lecz ci, którzy nie potrafią się uczyć, skutecznie oduczać i uczyć 
się na nowo. Podobną refleksje odnajdujemy u Margaret Mead, która uważa, 
że należy odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniać wychowanie dorosłych, tak by-
śmy potrafili odkryć prefiguratywne sposoby uczenia się i przekazywania wiedzy, 
które uchronią nas przed zamknięciem sobie wielu możliwości na przyszłość. 
Musimy stworzyć nowe wzorce dla dorosłych, którzy powinni nauczyć dzieci nie 
tego, jak powinny się uczyć, i nie tego, z czym się powinny identyfikować, tylko 
tego, jaką wartością jest identyfikacja (Mead, 2000). Wyraźnie zarysowuje się tu 
idea uczenia się przez całe życie. Z jednej strony stanowi to dla osób starszych 
zagrożenie ze względu na malejące z wiekiem, zdaniem wielu badaczy, biolo-
giczne predyspozycje do percepcji informacji. Z drugiej strony, podczas gdy jed-
ne elementy inteligencji mogą ulegać osłabieniu, o tyle inne – wręcz odwrotnie. 
Zaistnienie zmian w aktywności umysłowej osób starszych zależy w ogromnym 
stopniu od długotrwałości treningu intelektualnego i osiągniętego poziomu umy-
słowości (Wiśniewska-Roszkowska, 1989). Warto przypomnieć fakt, że ogromna 
część największych postaci cywilizacji swoje najwybitniejsze dzieła stworzyła 
dopiero pod koniec życia.

Powstaje pytanie, na ile człowiek starszy może sprostać nowym wyzwaniom 
globalizującego i informatyzującego się świata? A można mieć w tym względzie 
wątpliwości, patrząc na kohorty wieku siedemdziesięcio- i osiemdziesięciolatków 
przez pryzmat analizy struktury według wieku użytkowników Internetu w Polsce, 
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w której jedynie dziesiątą część stanowią emeryci, w porównaniu z 41% w Nor-
wegii, 31% w Niemczech i 28% w Wielkiej Brytanii (PAN Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus, 2008). Rola osoby starszej jako internauty należy do grona 
stosunkowo nowych ról społecznych, które przynosi ze sobą rozwój cywiliza-
cji i społeczeństwa informacyjnego. Ponadto w obliczu trendu zmieniającej się 
dzietności, a także obserwowanego w Europie niżu demograficznego można wy-
snuć tezę, że funkcja opiekuńcza osób starszych w rodzinie, szczególnie opieka 
nad wnukami, pomoc pracującym dzieciom, będzie się stopniowo zmniejszać. 
O ile adekwatnie do tej sytuacji spełniony zostanie warunek rozwoju infrastruk-
tury: żłobki, przedszkola. Umożliwi to wzmocnienie innych ról społecznych osób 
starszych, w tym również ich dłuższą aktywność zawodową. Ponadto na rynku 
zaczyna być obecny specyficzny sektor związany z popytem kreowanym przez 
osoby starsze, np. usługi bankowe, turystyczne, pielęgnacyjne, a także techno-
logiczne. Coraz więcej osób w wieku emerytalnym korzysta z dostępu do Inter-
netu, posiada adresy mailowe i utrzymuje kontakt ze światem bez wychodzenia 
z domu. To ogromny komfort szczególnie dla osób z ograniczoną sprawnością 
i mobilnością życiową. To dowód na to, że ludzie w starszym wieku zaczynają nie 
tylko dostrzegać potrzebę elastycznych zachowań wobec nowości technicznych, 
ale – po przełamaniu barier nieufności co do swoich potencjalnych możliwości 
i umiejętności – dość szybko zaczynają aktywnie współuczestniczyć w procesie 
komunikowania się za pośrednictwem mediów elektronicznych. To co w mediach 
elektronicznych dla ludzi młodych postrzegane być może w kategorii zagrożeń 
(uzależnienia od Internetu i korespondencji elektronicznej, rozluźnienie więzi 
z rodziną, negatywny wpływ na interakcje społeczne), w odniesieniu do ludzi sta-
rych i w starszym wieku utożsamiane być powinno z samymi zaletami: podtrzy-
mywaniem aktywności intelektualnej i poczuciem ważności poprzez uczestnicze-
nie w różnych gremiach dyskusyjnych, utrzymywaniem rozległych kontaktów 
społecznych bez potrzeby opuszczania domu, wypełnianiem satysfakcjonującymi 
treściami rozległego marginesu czasu wolnego, z samokształceniem, aktywno-
ścią, poczuciem satysfakcji z własnej obecności w codziennych wydarzeniach 
zarówno społecznych, jak i towarzyskich (por. Trafiałek, 2007).

Badania CBOS (2010) pokazują osoby starsze jako wycofujące się z życia. 
Tylko 10% spośród ogółu ankietowanych pracuje zawodowo, a także w niewiel-
kim stopniu angażują się w pomoc rodzinie. Aktywność społeczna, samorządo-
wa czy polityczna również nie cieszy się wśród nich zainteresowaniem. Główną 
formą działalności dla badanych były kontakty towarzyskie głównie z rodziną, 
przyjaciółmi, znajomymi, z którymi mogą porozmawiać o sprawach osobistych 
lub zwrócić się o pomoc czy poradę. Ponadto z badań wynika, że seniorzy głów-
nie oglądają telewizję, słuchają radia, a ich wypoczynek ma bierny charakter. 
Znaczna część ludzi starszych nie odczuwa potrzeby korzystania z komputera, 
Internetu, ale także wyjścia do kina czy teatru (CBOS, 2010, s. 7–12). Jednakże 
analiza literatury gerontologicznej wskazuje, że osoby starsze odczuwają silną 
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potrzebę pełnienia rozmaitych ról społecznych. Obecnie zmienia się wizerunek 
osoby starszej z biernej na bardziej aktywną. Dlatego niektórzy z nich stają się 
bardzo czynni i dominujący w różnych grupach społecznych, stowarzyszeniach, 
pełnią znaczące role w życiu wspólnot lokalnych, w rodzinie, organizacjach spo-
łecznych, uniwersytetach trzeciego wieku, a także w innych formach życia spo-
łecznego (Konieczna-Woźnicka, 2001; Straś-Romanowska, 2002, s. 263–292; 
Trafiałek, 2003; Wnuk, 2005, s. 67–72; Ziębińska, 2010, s. 274–288).

Ludzie starsi chcą wykonywać społecznie użyteczne zadania, chcą być uzna-
ni za część społeczeństwa i społeczności, odgrywać w nich istotne role, a swój 
czas wolny wypełnić w sposób satysfakcjonujący. W związku z tym dla ludzi star-
szych ważne mogą być takie sfery życia, jak: życie rodzinne, zwłaszcza kontakt 
z wnukami, ochrona zdrowia, sfera kontaktów z instytucjami mogącymi zapewnić 
im uczestnictwo w życiu społecznym jako obywateli, konsumentów, petentów 
czy pacjentów. Ważny dla ludzi starszych jest również kontakt z grupą osób do-
branych na zasadzie podobieństwa sytuacji życiowej, wspólnych uczuć, wierzeń 
i przekonań. W takiej grupie ludzie starsi mogą zaspokoić bardzo ważną dla nich 
potrzebę akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, szczególnie dlatego, że kontakty 
w grupie są najważniejszym źródłem informacji zarówno o świecie, w którym 
żyją seniorzy, jak i o nich samych.

Biorąc pod uwagę takie stanowiska gerontologów, wskazujące na zwiększa-
jącą się aktywność osób starszych i ich potrzeby realizacji przypisanych im ról 
społecznych, nie będą mogli społecznie zaistnieć bez aktywnego włączenia się 
w społeczeństwo informacyjne. Powszechne staje się stwierdzenie – „nie ma Cię 
w Internecie – nie istniejesz”. Czy zatem świat kultury informacyjnej i nowych 
technologii może być dla osób starszych szansą na zaistnienie? Poprzez nikłe 
uczestnictwo w cyberprzestrzeni seniorzy nie wykorzystują wszystkich możli-
wości, jakie stwarza im współczesna cywilizacja, są wręcz grupą cyfrowo wy-
kluczoną. Nie rozmawiają za pośrednictwem Internetu z krewnymi i znajomymi, 
nie znają problemów społeczności lokalnej, tak jak młodsze osoby, które mogą 
sięgać po lokalne informacje do wielu internetowych źródeł (Ziębińska, 2010, 
s. 274–288). Do takiego stwierdzenia skłaniają wyniki badań nad zachowaniami 
internautów, które pokazują, że ci, którzy mają dostęp i korzystają z Internetu, 
rozmawiają i odwiedzają sąsiadów częściej niż inni, komunikują się w nowy spo-
sób przez e-mail, społeczności sieciowe, z przyjaciółmi, krewnymi i sąsiadami, 
a kontakty z tymi ludźmi wzmacniają się. Ponadto internauci częściej kontaktu-
ją się ze znajomymi mieszkającymi w tej samej miejscowości. Sąsiedzki i kole-
żeńskie e-maile zwiększają liczbę spotkań towarzyskich w miejscu zamieszkania, 
gdyż mieszkańcy składają sobie wizyty, uczestniczą w grillowaniu oraz różnych 
imprezach lokalnych. E-maile pomagają w realizacji lokalnych działań obywatel-
skich i politycznych, dotyczących wysokości czynszów i opłat, informacji konsu-
menckiej, ostrzeżeń o włamaniach czy wspólnych negocjacji z dostawcami usług 
internetowych (Goban-Klaus, 2005)
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Czy użycie nowych technologii może również zaspokoić ważne potrzeby ży-
ciowe osób starszych, związane z pełnionymi przez nich rolami społecznymi? 
Czy da im to szansę zaistnienia w nowych warunkach cywilizacyjnych na takich 
samych lub przynajmniej zbliżonych zasadach jak młodemu pokoleniu? Młode 
pokolenie może wprowadzać starsze w świat nowych technologii, nowej kultury 
itp. To ono może wskazywać sposoby zachowania, interpretowania różnych zja-
wisk natury gospodarczej, ekonomicznej, kulturowej czy nawet światopoglądo-
wej. Wydaje się, że można przedstawić wiele argumentów na potwierdzenie szans, 
jakie dają seniorom nowe technologie. Skoro starsi silnie odczuwają potrzebę peł-
nienia rozmaitych ról społecznych w środowisku rodzinnym i lokalnym, mają 
częstokroć rozwiniętą potrzebę przedstawiania swoich dokonań, to korzystanie 
z Internetu mogłoby sprzyjać możliwości realizacji tych potrzeb, w sposób czasem 
nieznany ludziom starszym. Fakt, że osoby starsze nie korzystają z nowoczesnych 
technologii w takim zakresie jak osoby młodsze, może mieć wpływ na osłabienie 
tychże potrzeb i ograniczanie aktywności społecznej. Uczestniczenie w świecie 
cyfrowych technologii pozwoli osobom starszym na większą swobodę w poszuki-
waniu informacji, ułatwi załatwienie wielu spraw w urzędach, pozwoli na szerszy 
dostęp do innych osób, znajomych, zrobienia zakupów, opłacenia rachunków itp. 
Szczególnie ważna sfera życia ludzi starszych, jaką jest życie rodzinne, mogłaby 
przynosić więcej satysfakcji, gdyby seniorzy mogli porozumiewać się z wnukami 
za pomocą narzędzi, które w komunikacji młodego pokolenia odgrywają ważną 
rolę. Do komunikacji z wnukami mogliby wykorzystać np. blogi. W ten świat 
nowych technologii bardzo często wprowadzają ich wnuki. Są dla nich pierwszy-
mi nauczycielami. Wtajemniczają ich w komunikację przez Internet. W sytuacji 
polskich seniorów może to mieć duże znaczenie, zwłaszcza że 74% z nich pro-
wadzi samodzielne gospodarstwo domowe (CBOS, 2010), dlatego mogą częściej 
czuć się samotni niż osoby mieszkające z kimś bliskim (Dubas, 2000). Kontakt 
przez e-mail i inne środki cyfrowej komunikacji mógłby pomóc także w zaspo-
kojeniu potrzeby poczucia bezpieczeństwa, a w przypadku, gdyby odbywał się 
z osobami w podobnej sytuacji życiowej, mógłby zaspokajać ważną potrzebę in-
formacji i wsparcia emocjonalnego. Ludzie starsi, mający rozbudzone potrzeby 
edukacyjne, mogliby również bardziej satysfakcjonująco je zaspokoić, szczegól-
nie dlatego, że również w polskim internecie publikuje się coraz więcej stron 
do nich adresowanych. Poza informacjami z dziedziny ochrony zdrowia, czasu 
wolnego, zabezpieczenia socjalnego ludzie starsi mają tam szanse wymienić swo-
je spostrzeżenia, np. na temat różnych problemów wieku starszego oraz produk-
tów i usług dla nich oferowanych.

Czy świat nowoczesnych technologii informacyjnych mógłby rzeczywiście 
poprawić jakość życia osób starszych, czy nowe formy komunikacji i uzyskiwa-
nia informacji są w ocenie ludzi starszych lepsze od dotychczas im znanych? 
Odpowiedź na to pytanie musi być poprzedzona bardziej szczegółowymi badania-
mi, które mogłyby być przeprowadzone np. na uniwersytetach trzeciego wieku, 
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gdzie coraz liczniejsze rzesze seniorów uczestniczą w kursach informatycznych, 
co jeszcze do niedawna nie było zjawiskiem tak powszechnym. W 2004/2005 r. 
w ponad połowie badanych uniwersytetów prowadzono takie zajęcia (Ziębińska, 
2010, s. 274–288). Jako najczęstszą przyczynę nieoferowania kursów podawano: 
„nikłe zainteresowanie ze strony słuchaczy”, „niemożność utrwalenia zdobytych 
wiadomości, powodowaną brakiem sprzętu w domu”, „brak odpowiedniej kadry 
uczącej seniorów lub brak pracowni”, pojawiły się również odpowiedzi wskazu-
jące, że tak nieznaczne zainteresowanie może wynikać z lęku przed nowościami: 
„takie zajęcia mają swoich zwolenników, ale są tacy, którzy uważają że nie dadzą 
sobie rady”, „prowadziliśmy takie zajęcia, ale zrezygnowaliśmy, bo ludzie nie 
posiadają własnych komputerów i szybko zapominali”. Z kolei w uniwersytetach, 
w których organizowano takie zajęcia, przedstawiono takie opinie: „zaintereso-
wanie tymi zajęciami jest ogromne, mamy już trzy poziomy zaawansowania”, 
„zorganizowaliśmy takie zajęcia i planujemy drugą edycję, bo zainteresowanie 
jest duże”. W badaniu zrealizowanym z udziałem 650 słuchaczy UTW, przepro-
wadzonym również w roku 2004/2005, w którym zadano pytanie o to, czy umie-
jętności obsługi komputera i Internetu mogą pomagać w życiu ludziom starszym, 
odpowiedzi twierdzącej udzieliło ponad 70% badanych. Badani, którzy udzielali 
odpowiedzi częściej niż osoby udzielającej odpowiedzi negatywnej, reprezento-
wali wyższy poziom wykształcenia, częściej również zamieszkiwali z dziećmi 
(Ziębińska, 2010, s. 274–288).

Blogi – pamiętniki internetowe  

Ciekawą formą aktywności osób starszych w interncie może być pisanie 
przez nich pamiętnika, tzw. bloga. Jest to nowe, atrakcyjne i specyficzne narzę-
dzie internetowe, które może być również szansą na komunikację międzypokole-
niową osób młodych i starszych. Niniejszy artykuł jest próbą poznania i diagnozy 
zjawiska „blogowania” przez seniorów.

Słowo „blog” kojarzy się z internetowym pamiętnikiem, pisanym głównie 
przez ludzi młodych, zainteresowanych nowinkami technicznymi. Blogi nie ko-
jarzą się, póki co, z osobami starszymi, którzy przed komputerem przesiadują ra-
czej rzadko, a może nawet wcale (o czym była mowa już wcześniej). Na szczęście 
ostatnio sytuacja uległa zmianie. Liczba osób starszych korzystających z kompu-
tera i Internetu cały czas rośnie. Powstało już sporo portali internetowych poświę-
conych seniorom, na których pisze się artykuły o różnej tematyce, skierowanej 
do tej grupy wiekowej. Coraz częściej osoby starsze są odbiorcami i autorami za-
mieszczanych treści w Internecie. Wielu z nich postrzega Internet jako miejsce 
zaistnienia, wypowiedzenia się. Właśnie takim obszarem jest blog. To prywatna 
strona w Internecie, prowadzona przez autora (jednego lub paru) i zajmująca się 
tematami, które autorów interesują. Blog najczęściej jest prowadzony jako ciąg no-
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tek czy postów, które pojawiają się w kolejności odwrotnie chronologicznej, czyli 
od najnowszych do najstarszych. Notki mogą być bardzo różnej treści – może to 
być pamiętnik, zbiór prywatnych refleksji, zbiór wiadomości, galeria zdjęć lub ilu-
stracji. Mogą to być eseje, poradniki, gry narracyjne czy przepisy kulinarne. Blogi 
są często miejscem pisania powieści w odcinkach czy zbiorami wierszy. Mogą 
być tworzone przez konkretne grupy w celu wymiany opinii, doświadczeń lub by 
mieć swoje własne miejsce w sieci. Piszący blogi muszą się liczyć z tym, że każ-
dy może go przeczytać, skomentować. Jest to swoistego rodzaju wynurzanie się 
na oczach innych, a nawet całego świata. Blogi zaczęły być popularne w 1990 r., 
kiedy to nastąpił ich rozwój. Były one budowane przez osoby, które miały do-
stęp do sieci, znały język html oraz posiadały umiejętności tworzenia stron www 
wraz z interaktywnymi linkami i obrazkami. Z czasem technologia internetowa 
rozwinęła się na tyle, iż zwykły przeciętny człowiek nie mający zupełnie poję-
cia o programowaniu stron mógł stać się autorem i twórcą miejsca prezentowania 
siebie, opowiadania o swoich zainteresowaniach, prezentowania fotografii, poezji 
i innych prac. Technicznie blogi są formą komunikowania o sobie innym. Składa-
ją się z elementów autoprezentacji oraz opinii blogowych gości. Całość składa się 
na portret jego autora. Ten elektroniczny dziennik jest dogodną formą dla osób, 
które nie chcą ujawnić pewnych informacji o sobie, które mogłyby utrudnić bądź 
uniemożliwić kontakty interpersonalne. O autorze bloga wiemy tylko tyle, ile uda 
nam się przeczytać. Blog stał się społecznym zjawiskiem, internetową publikacją 
nowej generacji, pozwalającą każdemu na zostanie własnym wydawcą.

Wśród różnych rodzaji blogów wyróżniamy: blogi personalne, które są ni-
czym innym jak pamiętnikiem lub dziennikiem. Blog może mieć formę środka 
masowego przekazu, gdzie jakaś osobowość mniej lub bardziej znana wygłasza 
opinie na dany temat, przekazuje informacje i skupia wokół siebie grono od-
biorców. Kolejnym rodzajem może być blog informacyjny, zawierający czasem 
więcej opinii niż faktów, lecz w zależności od autora staje się źródłem danych 
na konkretny temat. Wyróżnić możemy również blogi dziennikarskie oraz publi-
cystyczne, poetyckie oraz takie, gdzie autor publikuje swoją prozę. Korzystając 
z bloga, można prowadzić poradniki, dzielić się z innymi przepisami kulinarnymi 
lub ulubionymi linkami. To sposób na pokazanie, kim się jest i co chce się powie-
dzieć innym. Blogi dotyczące zdrowia zakładane są również przez kliniki oraz 
poradnie zdrowia w celu utrzymania kontaktu z pacjentem, możliwości informo-
wania go o innych placówkach specjalistycznych oraz odpowiadania na wszelkie 
nurtujące ich pytania.

Wartość blogów jest ogromna zarówno dla autorów, jak i gości je odwiedza-
jących. Jest to interaktywny pamiętnik pisany dla innych o sobie, o tym, co wokół 
nas. Blog prezentuje fragment rzeczywistości. Te osobliwe fragmenty ludzkich 
przeżyć stanowią rzeczywistość społeczną. Wybór treści pojawiających się w in-
ternetowym dzienniku podlega indywidualnemu wartościowaniu samego autora. 
Jest to zapis jednostkowych losów, indywidualnych osobowości, które poprzez 
sieć mogą kreować się na nowo.
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Pisanie blogów przez seniorów  

Pisanie bloga w Internecie przez osoby starsze może być procesem prezen-
tacji siebie, a także działaniem pomagającym w złożeniu w całość nieuporządko-
wanych fragmentów swojego życia. Wśród seniorów czynne bądź bierne korzy-
stanie z blogów jest bardziej popularne niż smsy czy komunikatory. Jak można 
wytłumaczyć ów fenomen? Otóż, seniorzy za pośrednictwem blogów mogą po-
dzielić się swoją wiedzą, zainteresowaniami i pragnieniami z dużą liczbą rówie-
śników i osób młodszych, tworząc w ten sposób społeczność, której członkowie 
czują się swobodnie, są rozumiani, zwierzają się z charakterystycznych dla siebie 
niepokojów i uzyskują szczere opinie i praktyczne porady. Popularność interne-
towych pamiętników jest wśród europejskich seniorów tak duża, że tworzone są 
strony zrzeszające starsze osoby piszące i czytające blogi. W Polsce najwięcej 
znajduje się na stronach przeznaczonych dla seniorów, między innymi www.se-
nior.pl; www.blogseniora.pl; www.klub.senior.pl/blogi/; www.seniorzy.blog.onet.
pl; www.senior.blox.pl.

Osoby starsze, które pisząc blogi, kierują się różnymi motywami, potrzebą 
kontaktu towarzyskiego, co jest pewnego rodzaju ekwiwalentem spotkań z dru-
gim człowiekiem. Inni poprzez blogi realizują potrzebę pisania, którą mogą wy-
kazać się dopiero na emeryturze. Często tworzą opowiadania, wiersze, anegdoty. 
Mogą również zaspokoić swoją potrzebę wyrażania opinii na bieżące tematy spo-
łeczne czy też w odniesieniu do wydarzeń historycznych. Dla niektórych pisanie 
blogów i kontakt z ich czytelnikami może być antidotum na samotność. Blog, po-
dobnie jak tradycyjny pamiętnik, może mieć również dla jego autora wymiar tera-
peutyczny. Blogi mają charakter rozważań, często w poczuciu tęsknoty za tym co 
minęło, o dokonaniach i osiągnięciach. Towarzyszy temu również analiza i ocena 
w kategorii powodzeń i niepowodzeń. Autorzy sami lub w towarzystwie innych 
wnikają w głąb własnego życia, następuje przypominanie wydarzeń z przeszłości. 
Często jest to również czas i miejsce przywoływania zdarzeń, o których znacze-
niu chcieliby zapomnieć. Takie składanie własnej biografii może mieć charakter 
terapeutyczny, o czym pisze Ducio Demetrio (2000), czy też może tworzyć wię-
zi międzypokoleniowe, opisywać subiektywnie znaną autorowi rzeczywistość. 
I jeśli zastanowić się nad tym, skąd bierze się potrzeba pisania o swoim życiu, 
jedną z odpowiedzi okazać się może właśnie przymus terapeutycznego podejścia 
do siebie, przymus realizujący się między innymi w trakcie pisania blogu, stają-
cego się swoistą terapią.

Blogi o charakterze biograficznym w większości opierają się właśnie na ana-
lizie wspomnień, osobistych lub charakterystycznych dla każdego pokolenia, 
wynikających z czasu historycznego lub kulturowego. Może to być wojna, re-
wolucja, powstanie, strajki, kataklizmy, wielkie odkrycia itp. Wydarzenia, któ-
re mają charakter globalny, a stają się kluczowymi i znaczącymi dla jednostki. 
Każde pokolenie, jak stwierdza D. Kimmel (2000), ma swoje wspomnienia swój 
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własny świat, własne wydarzenia, określane kamieniami milowymi, wpływają-
cymi na powstanie tożsamości jednostki i pokolenia. Wśród pamiętników można 
zauważyć te odwołujące się do przeżyć wojennych, przymusowej emigracji itp. 
Osoby starsze jako świadkowie tych wydarzeń mogą się nimi dzielić z młodszym 
pokoleniem. Ich narracja jest osobista i daje pełniejszy wyraz wydarzeniom, 
w których uczestniczyli. Blog może zastąpić opowieści babci czy dziadka, nieży-
jących bądź daleko zamieszkałych świadków historii.

Przyjmując założenie Pierre Dominicé, który wskazuje na niepowtarzalność 
i wyjątkowość każdej osoby, to każda historia życia zapisana w internetowym 
pamiętniku może mieć szczególne i niepowtarzalne znaczenie dla autora i czytel-
nika, nawet jeżeli jest ona zakorzeniona w dziedzictwie kulturowym tworzonym 
przez biografie wielu pokoleń. Autor zwraca uwagę na indywidualność przeżyć, 
ale także na ich uniwersalność. Ważne jest, więc dzielenie się swoimi doświad-
czeniami, wydarzeniami. Ponadto P. Dominicé podkreśla, że człowiek może być 
konstruktorem własnego życia. A takie możliwości daje mu pisanie elektroniczne-
go pamiętnika. Dzięki narracjom autorzy blogów mogą zdać sobie sprawę, że bez 
względu na szereg czynników, jakie wpływały na ich życiowe podróże, to oni 
są autorami własnego życia. Blog pozwala uzmysłowić sobie, że mamy wpływ 
na to, co dzieje się wokół, jest szansą na odbycie podróży. Podróż w rozumieniu 
P. Dominicé nie będzie tylko zmianą miejsca zamieszkania, pobytu, ale będzie to 
podróż w głąb siebie. Człowiek, sięgając do różnych wydarzeń swojego życia, 
bardziej lub mniej połączonych tematycznie, uświadamia sobie ważność niektó-
rych, ich znaczenie i wpływ na przebieg własnego życia. Jest to również droga 
do kształtowania swojej tożsamości.

Pisanie blogów osobistych, jak sugeruje sama nazwa, jest zajęciem intym-
nym. Autor blogu interpretuje rzeczywistość zgodnie z tym, jak rozumie i rze-
czywistość, i samego siebie. Czytanie blogów, podobnie jak innych materiałów 
autobiograficznych, to wyjątkowa możliwość zobaczenia świata czyimiś oczy-
ma, zgodnie z kategoriami używanymi przez narratora konkretnego tekstu. Autor 
czy narrator blogu niekoniecznie jest jednak jego bohaterem – ten ambiwalentny 
status osoby snującej opowieść jest analizowany zarówno przez literaturoznaw-
ców, jak i przez osoby zajmujące się badaniami biograficznymi. W nowocze-
snym świecie przed rewolucją informatyczną materiały autobiograficzne, takie 
jak dzienniki, pamiętniki, listy itp., były tworzone i udostępniane jedynie w prze-
strzeni prywatnej – pisano je na użytek własny, dzielono się nimi (ewentualnie) 
z bliskimi i znajomymi. Jedynie ludzie posiadający duży kapitał kulturowy, jak pi-
sarze, naukowcy, mogli liczyć na wydanie powstałych w ten sposób tekstów bądź 
pisali je z takim zamierzeniem, uznając, że ich refleksje są warte druku. Wraz 
z pojawieniem się blogów sytuacja uległa diametralnej zmianie – osobiste zapi-
ski, impresje i zwierzenia niejako wyszły z ukrycia. Zatem niezależnie od tego, 
czy mamy duży, czy mały kapitał kulturowy, możemy publikować w internecie 
swoje dzienniki i pamiętniki, zyskując, tym samym, dostęp do sfery publicznej 
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(co jednak nie oznacza, że nasze autobiograficzne relacje przestały być intym-
ne). Poznawcze, w blogach seniorów, mogą być ich biografie edukacyjne. Jednak 
w nielicznych blogach analizowane są doświadczenia szkolne, najczęściej ograni-
czając się do krótkiej informacji o wykształceniu autora czy też wspominane jest 
okazjonalne, incydentalne – uczenie się „przy okazji”.

Seniorów charakteryzuje spojrzenie na różne wydarzenia swojego życia 
w sposób edukacyjny – czego go nauczyły, jaki miały wpływ na bieg życia, na po-
dejmowane decyzje. Do głosu dochodzą doświadczenia niekoniecznie związane 
z kształceniem formalnym. Najczęściej jednak w blogach na znaczeniu zyskują 
wydarzenia dnia codziennego, ludzie, których spotykają autorzy na swojej dro-
dze, codzienne aktywność, zainteresowania – wszystko, co poddawane jest anali-
zie, nadawane są temu znaczenia o wymiarze edukacyjnym. Przykładem takiego 
blogu może być blog aktorki Zofii Czerwińskiej (www.zofiaczerwinska.pl). Przy-
toczny został ze względu na jego popularność. Autorka w licznych wywiadach, 
artykułach na swój temat wskazuje na taką aktywność, jako szczególnie interesu-
jącą i dostępną dla seniorów. Przełamuje tym samym stereotyp seniora, któremu 
nowe technologie są nieznane. Blog zawiera szczegółową autobiografię z opisem 
domu rodzinnego, pracy zawodowej rodziców, przenoszenia się z jednego miast 
do innego w Polsce, co było związane z pracą lekarza ojca Zofii Czerwińskiej.

Tatuś – doktor wszechnauk lekarskich, poliglota, był człowiekiem wielkiej mądrości i dobroci, 
a w dodatku znakomitym lekarzem ze specjalizacją interny, chirurgii i medycyny morskiej i tropi-
kalnej. Mamusia, całe życie „przy mężu”, była wyjątkowej piękności. Mama była osobą o gołębim 
sercu, ale niezwykle silnej, wręcz charyzmatycznej osobowości. Potrafiła zdominować całe otocze-
nie. Jednak ze mną jej się to nie udało, mimo że kochałyśmy się bezgranicznie.

Pokazuje atmosferę domu rodzinnego, kochającej i wspierającej się rodziny. 
Opisała swoje szczęśliwe dzieciństwo, które przerwała okupacja.

Tuż przed wojną pierwszy raz byłam w kinie. Na komedii polskiej – „Robert i Bertrand”, 
z uwielbiającą kino nianią, która zamiast do parku, szła ze mną do kina i jestem jej za to dozgonnie 
wdzięczna. Pewnie obejrzałabym wtedy więcej filmów, ale przed wojną w kinie na sali można było 
palić papierosy. Niania, kiedy wracała ze mną „ze spaceru”, strasznie śmierdziała tytoniem. Niania 
została zwolniona, a następna nie miała już tej pasji. Jednak zakochałam się w kinie…

Opisuje okres wojny, okupacji drogi do kariery zawodowej. Wspomina lata 
edukacji w szkole teatralnej, relacje z kolegami, oddaje klimat tamtych lat, tam-
tego pokolenia.

Potem zdałam do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i czas ten wspominam 
cudownie. Studia artystyczne w Krakowie mają specyficzną atmosferę tego miasta. Na dyplom gra-
łam Dulską. Całą szkołę przeszłam niemal bezkolizyjnie, a nawet z sukcesami, gdy grałam role cha-
rakterystyczne, gorzej było z dramatycznymi. I tak jest do dziś – łatwiej budzę śmiech niż wyciskam 
łzy. Podobno jednak to pierwsze jest trudniejsze, nie chcę oceniać. Najlepiej jednak wspominam 
egzamin do szkoły – mówiłam „żonę wacia” Gałczyńskiego parodiując Irenę Kwiatkowską – która 
w tym właśnie czasie była gwiazdą kabaretu „7 kotów” w Krakowie i też mówiła ten wiersz, dla niej 
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zresztą napisany. Komisja egzaminacyjna bez przesady płakała ze śmiechu – dostałam się z hukiem 
w aureoli talentu. Nie jestem pewna, ale takiego sukcesu już chyba nie powtórzyłam nigdy potem. 
Szkoła to był okres piękny – ten Kraków, ta artystyczna atmosfera, przyjaciele, miłość, szkoda, 
że potem nieustanna walka przyćmiewa uroki tego zawodu. Aktor musi być z marmuru i z żelaza, 
a i tak się załamuje. Jestem silna.

W pisanym, przez siebie pamiętniku dokonuje oceny swoich umiejętności, 
osiągnięć, przedstawia sytuacje ukazujące rzeczywistość, w której żyła, wycho-
wywała się i pracowała. Wartościuje i opisuje swoje przyjaźnie. Opisuje te naj-
bardziej znaczące w jej życiu, np. z Romanem Polańskim, Mariuszem Szczygłem 
– wskazując na rolę, jaką te osoby odegrały w jej życiu. Poznajemy aktorkę, jako 
autorkę złotych myśli i aforyzmów, które przytacza na swoim blogu. Z wpisów 
osób odwiedzających jej blog widać, że są to osoby w różnym wieku, a więc pisa-
na przez nią historia życia ma odbiór międzygeneracyjny.

Podsumowanie

Rozwój nowych technologii pociąga za sobą zmiany w instytucjach społecz-
nych, gospodarce, postępie technicznym i cywilizacyjnym. Ale także powoduje 
zmiany w charakterze kultury. Nie wszyscy mają jednak równe szanse uczestni-
czyć w tym procesie zmian i za nimi nadążyć. Niski udział osób starszych wśród 
korzystających z nowych technologii i przeciwnie najwyższy wśród młodzieży 
argumentuje koncepcję trzech kultur M. Mead (2000). Według niej we współ-
czesnym typie kultury określonej jako prefiguratywna to starsze osoby uczą się 
od młodych nowych postaw i zachowań, będących wynikiem między innymiii 
rozwoju nowych technologii. Pojawienie się nowych technologii musiało spowo-
dować rozpad systemu posfiguratywnego. Istotą systemu posfiguratywnego była 
bowiem powtarzalność, zaś nowe technologie siłą rzeczy tę powtarzalność likwi-
dują. Dzisiaj nowe pokolenia nie zastanawiają się, co myślą młodsi od nich. Starsi 
nie wiedzą więcej od młodszych, przynajmniej jeśli chodzi o istotne dziś sprawy. 
Nie ma już przodków i potomków w kulturowym sensie. Zgodnie z tą koncepcją 
rola ucznia i nauczyciela zostaje odwrócona i to młodzi stają się nauczycielami. 
To oni mają jedynie szansę stać się ekspertami w zakresie nowych technologii, oni 
bowiem mają inny stosunek do nowości technicznych. Osoby starsze w świecie 
nowoczesnych technologii mogą czuć się zagrożone lub bezradne. Z drugiej stro-
ny to świat nowych technologii mógłby im pomóc w realizacji ról społecznych, 
do których są przeznaczeni i tym samym poprawić ich samoocenę. Uczestnictwo 
w cyberprzestrzeni poprzez pisanie pamiętnika mogłoby spowodować, że życie 
seniorów byłoby ciekawsze, bardziej atrakcyjne, czuliby potrzebę aktywności 
dla innych – czytelników bloga. Poznanie świata w wymiarze informatycznym 
mogłoby pomóc, nie tyko osobom starszym lepiej zrozumieć obszary komunika-
cji charakterystyczne dla młodego pokolenia, ale również ludziom młodym mo-
głoby pomóc w poznaniu problemów i świata wartości osób starszych.
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Seniors Like Blogs – Intergenerational Dimension of Writing 
Diaries on the Internet  

Summary: Article focuses on the content connected with the participation of older people in the 
information society. The author describes changes that have occurred recently in this field as well as 
how older people can become active participants in the community of Internet users. Benefits from 
writing online diaries were particularly highlighted as a unique opportunity for seniors to present 
their thoughts, biography, and experience. Writing blogs on the internet, does not have to be the ex-
clusive domain of young people. Writing blogs by seniors could have an intergenerational character, 
what was proved by example given in the article about the blog run by Sophia Czerwińska the Polish 
actress. As the analysis of the blog actresses reveals, the blog is read both by young people as well 
as at the similar age to Sophia Czerwińska and even older.

Key words: Older people, needs of older people, information society, on-line diaries (e-diares), 
biography.



89

Renata Maciejewska

Tradycja jako przedmiot przekazu międzygeneracyjnego 
w dawnych społecznościach wiejskich

Streszczenie: Rozumienie pojęcia „tradycja” przysparza wielu trudności, gdyż w polskiej literaturze 
socjologicznej, etnograficznej czy antropologicznej rzadko spotyka się wyraźne określenie defini-
cyjne, w jakim pojęcie to jest stosowane. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, iż pojęcie 
tradycji nie posiada zbyt wielkiej mocy eksploracyjnej. Zrozumienie istoty tradycji jako przekazu 
międzygeneracyjnego w społecznościach wiejskich w Polsce nie jest możliwe bez rozważenia jej 
w szerszym kontekście eksplanacyjnym, uwzględniającym wpływ wielorakich czynników. Opra-
cowanie to ma wartość historyczną i porządkującą, a za oś rozważań porównawczych przyjęto prze-
kaz międzygeneracyjny funkcjonujący w tradycyjnym modelu społeczności wiejskich.

Słowa kluczowe: Tradycja, przekaz międzygeneracyjny, kultura ludowa.

Wstęp

Jednym z najważniejszych elementów życia wiejskiego w przeszłości była 
tradycja przekazywana w rodzinach i społecznościach lokalnych wyłącznie 
w drodze ustnej i bezpośredniej (Styk, 2009, s. 175). Badacze przyznają, iż pomi-
mo dokonujących się na wsi procesów transformacji i unifikacji z miastem „ele-
menty tradycji […] były w 1990 roku wciąż jeszcze najistotniejszymi czynnikami 
determinującymi funkcjonowanie polskiej wsi” (Yoshino, 1997, s. 24).

„Tradycja” (łac. tradito), czyli wręczanie, nauczanie, przekazywane to ter-
min, który nie doczekał się w literaturze pogłębionej analizy. Polisemiczność tego 
pojęcia powoduje, iż w literaturze występuje duży chaos semantyczny. Warto 
w tym miejscu przywołać pracę Jerzego Szackiego, który dokonał przeglądu pro-
blematyki tradycji. Wprawdzie jego praca nie doprowadziła ani do zaproponowa-
nia definicji, a tym bardziej do sformułowania teorii tradycji, ale jest chlubnym 
przykładem systematyzacji problematyki. W swojej klasyfikacji wyodrębnił trzy 
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sposoby pojmowania tradycji (rys. 1). W pierwszym, tzw. czynnościowym, trady-
cja utożsamiana jest z transmisją społeczną, a zainteresowanie badaczy skupia się 
na czynności międzygeneracyjnego przekazywania dóbr kulturowych. W drugim, 
przedmiotowym rozumieniu tradycji, ogniskiem zainteresowania badaczy sta-
je się już nie przebieg tej transmisji, lecz jej materia. Wreszcie trzecie rozumienie 
tradycji, zwane podmiotowym, koncentruje się na stosunku pokolenia (pozytyw-
nym czy negatywnym) do własnej przeszłości. Tutaj za tradycję uchodzi nie całe 
dziedzictwo, lecz jego fragmenty w odpowiedni sposób wartościowane i dobie-
rane według społecznego zapotrzebowania. J. Szacki proponuje, by w przypadku 
pierwszego rozumienia tradycji mówić o transmisji społecznej, w przypadku ro-
zumienia przedmiotowego o dziedzictwie społecznym, a termin „tradycja” rezer-
wuje dla owego podmiotowego rozumienia (Dziadzia, Kasperek, 2006, s. 78–95).

Rysunek. 1. Sposoby rozumienia tradycji
Źródło: opracowanie własne.

Współcześnie coraz częściej pisze się o kryzysie, a nawet śmierci tradycji 
(w ujęciu podmiotowym), a także o jej słabnącej roli jako ramy organizującej 
myślenie (Burszta, 2009, s. 179). Tradycja przestaje być symbolem trwałości, nie-
zmienności na rzecz modyfikacji, weryfikacji i dopasowania. To zjawisko współ-
cześnie przybiera na sile i w konsekwencji prowadzi do ubożenia zespołu przeko-
nań i wzorów postępowania przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

W tradycyjnych społecznościach wiejskich przeszłość i symbole otoczone 
były szacunkiem i estymą, a tradycja służyła kontroli nad działaniami jej człon-
ków. Należy jednak pamiętać, że każde pokolenie dokonuje selekcji elementów 
społecznego dziedzictwa i doboru nowych elementów, które stają się przed-
miotem ich wartościowania. Tworzona w ten sposób nowa tradycja rozumiana 
jako część dziedzictwa poddawana jest nieustannym wyborom i interpretacjom 
(Szacki, 1971, s. 176–178).
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Tradycję można rozpatrywać w szerszym i węższym znaczeniu. W tym 
pierwszym obejmuje ona zarówno wytwory materialnej, społecznej, jak i sym-
bolicznej kultury. W węższym znaczeniu kultura to te treści, które są uznawane 
przez daną zbiorowość za znaczące (wartości podstawowe) dla swojej tożsamo-
ści, umożliwiają jej autoidentyfikację i niezmienność oraz umożliwiają rozwój. 
Wśród elementów stanowiących zespoły treści tradycji można wyróżnić te, które 
są najbardziej istotne z ponadczasowego punktu widzenia (rys. 2).

Rysunek 2. Elementy zespołu treści tradycji
Źródło: opracowanie własne.

Elementy składające się na treść tradycji kształtowały tożsamość jednostkową 
oraz zbiorową jednostek i struktur społecznych. Ponadto były one społecznie po-
dzielane i powszechnie występowały w świadomości zbiorowej członków określo-
nej struktury społecznej. Skutkowało to funkcjonowaniem tradycji na poziomach 
mikro-, mezo- i makrostrukturalnym organizacji społeczeństwa (Styk, 2009, s. 170).

Tradycja w społecznościach wiejskich była i jest nadal tworzona i przeka-
zywana w określonym kontekście społeczno-kulturowym. Wartości i wynikające 
z nich normy i wzory zachowań, a także potrzeby i cele, jakie stawia sobie dana 
zbiorowość, są częściami składowymi owego kontekstu. Nie należy jednak za-
pominać o lokalnym układzie instytucjonalnym, lokalnych autorytetach i działa-
czach oraz kapitale społecznym mieszkańców mających ogromny wpływ na two-
rzenie społecznego kontekstu tradycji. W niniejszym tekście autorka podejmuje 
próbę wyjaśniania fenomenu trwałości, ciągłości i przekazu tradycji lokalnych 
z uwzględnieniem modelu tradycyjnej społeczności wiejskiej i koncepcji kultury 
ludowej K. Dobrowolskiego.

 
 

Wzory zachowań  
i style życia 

 
 

Obyczajowość
 

 
 

Akceptowane 
 i zinternalizowane 

normy 

 
 

Religia i typ religijności
 

 
 

Społeczne systemy 
wartości 

 
 

Światopogląd
 

 
 

Zespół treści tradycji
 



92

Społeczne funkcje tradycji w życiu dawnej wsi  

Tradycyjne społeczności wiejskie cechował znaczny stopień analfabetyzmu, 
co skutkowało nie tylko brakiem własnej literatury pisanej, ale również niemoż-
nością bezpośredniego do niej dostępu. Innymi cechami ważnymi z punktu wi-
dzenia problematyki tradycji były: izolacja od świata zewnętrznego w wymiarze 
horyzontalnym, wertykalnym i mentalnym. Izolacja horyzontalna sprowadzała się 
do małej ruchliwości przestrzennej chłopów, wertykalna związana była z nikłymi 
szansami na awans społeczny, a mentalna poległa na akceptacji takiego stanu rze-
czy jako faktu naturalnego i przyrodzonego (Stomma, 1986, s. 24).

W społecznościach wiejskich o tradycyjnym systemie nakazów i zakazów 
przekaz kultury odbywał się bez większych zakłóceń i miał charakter między-
generacyjny. Pokolenie starsze wprowadzało młodsze w świat wartości wyłącz-
nie w drodze komunikacji bezpośredniej, transmisji ustnej, głównie w rodzinie. 
Dzięki dominującej funkcji tradycji dopływ treści zewnętrznych był nieznaczny 
i ściśle reglamentowany przez systemy opinii lokalnej i kontroli społecznej. Tra-
dycja rozumiana jako dziedzictwo przodków była podstawowym źródłem kul-
tury dla mieszkańców wsi i stanowiła holistyczny system wartości rodzinnych 
adekwatny do stylów życia oraz potrzeb członków społeczności lokalnej. Treści 
kulturowe, przekazywane drogą przekazu ustnego powstałe dzięki gromadze-
niu przez pokolenia obserwacji i doświadczeń, były na tyle bogate, iż pozwala-
ły na trwanie i zrównoważony rozwój członków grupy terytorialnej. Tradycja 
w chłopskim świecie wartości była jej centralnym elementem, dzięki któremu 
społeczność lokalna silnie identyfikowała się z własną wsią i stanowiła zintegro-
wany względnie zamknięty układ społeczno-przestrzenny.

Tradycja w społecznym przekazie kultury ludowej  

K. Dobrowolski określa tradycję w sposób bardzo szeroki. Pisze: „Przez tra-
dycję rozumiemy w zasadzie wszelką spuściznę, którą ustępujące generacje prze-
kazują pokoleniom wchodzącym w życie” (Dobrowolski, 1966, s. 35). Zjawisko 
narastania tradycji najbardziej jest widoczne w agrarnych systemach kulturowych, 
które w swojej specyfice nie wytworzyły własnej historii pisanej i w których do-
minują treści rodzime. Świadomość przeszłości funkcjonuje jedynie w żywej pa-
mięci społecznej tworzącej historię mówioną (Styk, 2009, s. 171).

Kultura ludowa najwcześniej zaistniała w społeczeństwach preindustrial-
nych, a najpełniej rozwinęła się na ziemiach polskich w XIX w. Ten okres to 
także początek jej schyłku trwającego do współczesności, który został spowodo-
wany głównie przez instytucjonalizację życia społecznego mieszkańców wsi oraz 
rozwój piśmiennictwa i masowego przekazu kultury (Burszta, 1999, s. 116–118).
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Według J. Szczepańskiego kultura ludowa w rozumieniu szerszym (socjo-
logicznym, antropologicznym) to ogół wytworów działalności ludzi wsi: mate-
rialnych i niematerialnych, wartości, sposobów postępowania, zakazów i naka-
zów, tekstów słownych i muzycznych, wierzeń i obrzędów, wytworów przez tę 
zbiorowość przyjętych, utrwalonych i przekazywanych przez następne pokolenia. 
Rozumienie węższe wiąże lub nawet utożsamia kulturę ludową z działalnością 
artystyczną (rodzaj sztuki, twórcza kreacja) (Szczepański, 1990, s. 67).

Według J.S. Bystronia kultura ludowa to „zespół treści przekazywanych 
za pomocą tradycji ustnej, a więc właściwych nie tylko kulturze ludowej, lecz 
również różnym historycznym i współczesnym grupom społecznym, wyodręb-
nionym na podstawie bardzo różnych kryteriów (etniczne i etnograficzne, zawo-
dowe, religijne, stanowe, wieku” (Kutrzeba-Pojnarowa, 1965, s. 75).

Specyfika kultury ludowej ukształtowała się w wyniku odmiennego mecha-
nizmu kształtowania się zespołów treści niż w innych segmentach społeczeństwa. 
Ogromną rolę odgrywała tradycja, której strażnikami obok seniorów, stanowią-
cych autorytet gromady wiejskiej, było też duchowieństwo, dwór oraz oświata.

Każdy system kultury, w tym i ludowej, stanowi określony zespół jej treści 
i wzorów o pewnych cechach historycznie ukształtowanych. Według S. Czarnow-
skiego treści kultury warunkowane są czasem i przestrzenią, w której funkcjonują. 
Ponadto według autora mają zdolność do wędrowania (w ciągu wieków pewne 
cechy kulturowe charakterystyczne dla szlachty zostały przejęte przez niższe sta-
ny społeczne).

Model tradycyjnej kultury ludowej należy zaliczyć do trwałego dorobku pol-
skiej nauki. Najpełniej opisał ją K. Dobrowolski, który dokonał rekonstrukcji mo-
delu tradycyjnej kultury chłopskiej oraz stworzył teorię dysharmonii kulturowej 
(Dobrowolski, 1966, s. 34).

Autor wyodrębnił czynniki historyczne i ekonomiczne, które przyczyniły się 
do jej powstania, oraz czynniki, dzięki którym przez wieki przetrwała ona w pra-
wie nienaruszonym stanie. W jego dorobku naukowym wyraźnie zaznacza się re-
fleksja nad istotą i cechami charakterystycznymi kultury ludowej. Do najważniej-
szych zaliczył: tradycjonalizm i zachowawczość (niechęć do nowości płynących 
z zewnątrz), antyhistoryzm (wszystkie elementy kulturowe widziano na jednej 
płaszczyźnie czasowej jako istniejące od zawsze), silne tendencje uniformistyczne, 
duży autorytet starców, religijność z wyraźnie zaznaczonymi wpływami magiczno-
-rytualnymi, fatalizm, silne związki sąsiedzkie, poczucie solidarności z przyrodą, 
reifikacja (urzeczowienie) przedmiotów szczególnie mocno zaakcentowane w ele-
mentach kultury symbolicznej (symbole wiary), trójjedność chłopskiego systemu 
wartości (rodzina, gospodarstwo rolne oraz gospodarstwo domowe), powolny, sta-
bilny rozwój i zróżnicowanie terytorialne (Dobrowolski, 1966, s. 38).

Dobrowolski zwraca uwagę na specyficzne formy i narzędzia transmisji spo-
łecznej występującej w kulturze ludowej. Według autora swoistość kultury lu-
dowej determinuje szczególny rodzaj przekazu międzypokoleniowego, poprzez 
który dokonuje się dziedziczenie dorobku (Dobrowolski, 1966, s. 35) (rys. 3).
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Rysunek. 3. Sposoby i narzędzia transmisji społecznej w kulturze ludowej
Źródło: opracowanie własne.

Wytwory ludowe przekazywane na drodze transmisji społecznej charaktery-
zowały się:

a) anonimowością – brak autora indywidualnego, przypisane autorstwo 
zbiorowe;

b) wariantowością – różne wersje przedmiotu, treści utworu dostosowywane 
do konkretnej sytuacji lub odbiorcy;

c) prostotą, prymitywizmem – uproszczone formy wytworów ludowych wy-
nikające ze stosowania prostych narzędzi i technik wytwórczych (Bukraba-Ryl-
ska, 2002, s. 24)

Treści tradycyjnej kultury ludowej były kombinacją treści zewnętrznych do-
cierających do społeczności wiejskich i elementów rodzimych do potrzeb i po-
ziomu umysłowego, kulturowego i technicznego mieszkańców konkretnej wsi. 
W wyniku tego procesu powstawały nowe, specyficzne i swojskie zespoły treści 
spójne z lokalną tradycją (Bystroń, 1936, s. 105).

Podczas adaptacji nowych treści kulturowych dokonywał się proces ich prze-
twarzania (świadomego bądź nieświadomego), którego efektem końcowym były 
nowe idee lub ich zespoły. Przyswajaniu treści egzogenicznych towarzyszyła do-
słowność, bezpośredniość, bezkrytycyzm i prymitywizm, co z kolei powodowało 
zróżnicowanie regionalne i lokalne określonych wytworów kultury ludowej (By-
stroń, 1947, s. 6–7).

Postawy członków społeczności wobec treści przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie nie są uzależnione jedynie od świadomego bądź nieświadomego 
sposobu ich przejmowania. Ważne kryterium stanowi także stosunek emocjonal-
ny jednostki. Według K. Dobrowolskiego treści kulturowe transmitowane ustnie 
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można podzielić na te, które nie budzą w odbiorcach i nosicielach dziedzictwa 
reakcji emocjonalnych w postaci przywiązania. Zaliczyć do nich można ele-
menty tzw. literatury ludowej (bajki, facecje, humoreski). Drugą część stanowi 
grupa treści, z którymi kolejne pokolenia są silnie związane duchowo i starannie 
je kultywują chroniąc przez zatracaniem (Dobrowolski, 1966, s. 40). Dziedzic-
two przodków obok autorytetu, który J.S. Bystroń określa jako „wciąż czynną 
agencję, która przeprowadza segregowanie treści kulturalnych i wpływa na ich 
uznanie i rozpowszechnianie” (Bystroń, 1947, s. 27) wydają się być kluczowy-
mi czynnikami decydującymi o afirmacji określonych treści kulturowych. Także 
K. Dobrowolski zauważa silne oddziaływanie autorytetu w procesie trwania pew-
nych elementów kultury „Uznanie autorytetu było uznaniem określonego wytwo-
ru pozbawione w zasadzie krytycznej analizy, połączone natomiast z silną wiarą 
w jego wartość, a niekiedy wprost z przejawami czci” (Dobrowolski, 1966, s. 89).

Bystroń wyróżnia trzy rodzaje autorytetu:
1) systemu (np. religia, tradycja, moda – treści kulturowe przyjmuje się jako 

obowiązujące dla wszystkich członków grupy) (Bystroń, 1947, s. 27);
2) instytucji (np. ojciec, urzędnik, proboszcz – treści kulturowe ustalone 

są przez jednostkę, grupę społeczną lub sformalizowana instytucję społeczną) 
(Szczepański, 1990, s. 68);

3) osób (treści kulturowe podaje jednostka ciesząca się wysokim prestiżem 
w swojej grupie na drodze społecznej akceptacji jej kompetencji w danej dziedzi-
nie. Takie treści nie wymagają logicznego uzasadnienia, a przyjmowane są dlate-
go, iż tak mówili i robili ludzie starzy od zawsze) (Bystroń, 1947, s. 26).

W praktyce życia społecznego obserwujemy występowanie autorytetu tra-
dycji, instytucji lub jednostek. Tradycjonalizm lub też heterogeniczność kultu-
ry zależy od uznawanych w danej grupie autorytetów. Różnorodność kierunków 
i tempa rozwoju kulturowego jest wynikiem występującego typu autorytetu. Kry-
zys kultury następuje wtedy, kiedy w rzeczywistości społecznej nie są obecne 
autorytety (Bystroń, 1947, s. 27). Kryzys kultury to kryzys autorytetów.

Kolejnym zasygnalizowanym już wcześniej czynnikiem wpływającym wy-
raźnie na istnienie przekonania o trwałości czy wręcz odwieczności treści kul-
turowych był autorytet ludzi starych, „którzy przechowują troskliwie dziedzic-
two poprzednich pokoleń” (Bystroń, 1947, s. 7). W tradycyjnej kulturze ludowej 
transmisja społeczna opierała się na przekazie bezpośrednim, ustnym. Analfabe-
tyzm ludności chłopskiej wymuszał wobec przeszłości i dziedziczonych treści 
postawę wiary. Autorytet „siwych włosów” gwarantował autentyczność treści 
kulturowych. Wiara w prawdziwość dziedzictwa przodków opierała się na wierze 
w autorytet ludzi starych będących jedynym przekazicielem tradycji.

Podstawą ich autorytetu był fakt, że tylko oni byli świadkami użytkowania 
wzorów w przeszłości i ich skuteczności. Takim sposobem następowało wzmoc-
nienie autorytetu wytworów dzięki przekonaniu o ich dawności. Każda bowiem 
akceptacja na zasadzie wiary musi posiadać oparcie w autorytecie, którego 
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świadectwo nie musi być i najczęściej nie jest weryfikowane. Wydaje się, że wła-
śnie ta funkcja społeczna decydowała o poważaniu, jakim cieszyli się w społecz-
nościach chłopskich ludzie starzy (Tomicki, 1973, s. 46).

Warto jeszcze wspomnieć o panującym wśród ludności chłopskiej przeko-
naniu o wartości wytworów kulturowych jako o kolejnym czynniku decydują-
cym o istnieniu wiary w niezmienność treści. Za naruszenie uświęconych wzorów 
działania groziły sankcje „mistyczne” (Dobrowolski, 1966, s. 89). We wszystkich 
zabiegach magicznych ogromną rolę odgrywało zawsze ścisłe przestrzeganie usta-
lonego tradycją porządku czynności i formuł. Zmiana formuły, nieprzestrzeganie 
tradycyjnych zasad nie przynosiły zamierzonych wyników i powodowały represje 
sił magicznych, wobec których człowiek czuł się słaby i zależny (interwencja du-
chów przodków, uroki, klęski czy choroby). Najczęściej w formułach magicznych 
stosowano formę wierszowaną, ponieważ dawała ona większą pewność wiernego 
powtórzenia tekstu podczas wykonywania praktyk magicznych i dokładniejszego 
wtajemniczenia w wiedzę magiczną młodszych członków społeczności.

Kreacyjna funkcja człowieka polegała więc wyłącznie na powtarzaniu wzo-
rów działań odziedziczonych po minionych pokoleniach. Troska o niezmienność 
treści kulturowych była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Udoskonalanie 
czy też unowocześnianie tradycyjnych wzorów zachowań lub samowola spotyka-
ło się z powszechną obawą ściągnięcia niepowodzeń i sprowadzenia klęsk.

Aprobata i emocjonalne przywiązanie oparte na świadomym przekona-
niu o efektywności dawnych wzorów odgrywały również dużą rolę w niechęci 
do zmian metod gospodarowania, uprawy roli. Jak pisze K. Dobrowolski, „ogień 
w szałasach pasterskich zapalano nie zapałkami, ale archaicznym krzesiwem 
i hubką, […] wprowadzanie nowego sprzętu do szałasów, między innymi blasza-
nych naczyń, w okresie międzywojennym i po II wojnie, łączyło się z oporami, 
które wynikały z obawy, że nowy sprzęt spowoduje utratę pożytku z owiec” (Do-
browolski, 1966, s. 98–99). Z dużym sprzeciwem chłopów spotkało się również 
wprowadzenie w miejsce drewnianych żelaznych pługów, które kalecząc ziemię 
sprowadzą klęskę. Podobnie interpretowano pojawienie się różnorodnych ma-
szyn, jak sieczkarek, młockarni, których użycie miało się odbijać niekorzystnie 
na zbieranych plonach (Styk, 1993, s. 39–44).

Przekonanie o niezmienności tradycji i powtarzaniu jedynie dawnych wzorów 
i treści według odziedziczonych reguł, praktykowanych przez wszystkie minio-
ne pokolenia, skutkowało poczuciem systematycznego rekonstruowania wzorów 
zaistniałych w przeszłości, a w konsekwencji dehistoryzacją czasu. Przeszłość 
w kulturze wsi wartościowana była pozytywnie, co wiązało się z jej idealizowa-
niem. Przeszłość tradycyjnej społeczności wiejskiej była bowiem zawsze lepsza 
od teraźniejszości. Stanowiła relatywny punkt odniesienia w ocenach zachowań 
i w uzasadnianiu norm (Robotycki, 1995, s. 230).

W kulturze chłopskiej uznanie tradycji za podstawowy autorytet nie pro-
wadzi do zakwestionowania roli innych autorytetów, posiadających mniejszy 
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lub większy zasięg. Złożoność systemu kulturowego dopuszczała funkcjonowa-
nie jednocześnie wielu autorytetów. Wydaje się, że historia kultury społeczności 
chłopskich była ciągiem zmieniających się układów autorytetów, odnoszących się 
do różnych dziedzin życia, ale z dominującym miejscem tradycji (Tomicki, 1973, 
s. 57). Lata przed uwłaszczeniem można uznać za okres przewagi tradycji jako 
autorytetu określającego większość wzorów, norm i wartości obowiązujących 
w społecznościach chłopskich. W wieku XIX uwłaszczenie doprowadza do roz-
kwitu kultury chłopskiej poprzez dopływ treści zewnętrznych, ale równocześnie 
na skutek nowych warunków ekonomiczno-społecznych pojawiają się mechani-
zmy dezorganizujące. Następuje proces odchodzenia od tradycji jako wzoru życia 
jednostkowego i społecznego. Rozwój świadomości klasowej i systemu oświaty, 
ruchliwość wertykalna doprowadziły do odchodzenia od tradycji jako autorytetu 
kulturowego. Utrwalił się natomiast autorytet nauczyciela i wiedzy pisanej oraz 
mediów społecznych. Po II wojnie światowej dokonane zostało oficjalne zane-
gowanie tradycji jako zbioru przesądów i zabobonów. W związku z rozwojem 
przemysłu i wzmożoną urbanizacją zawód rolnika stracił dawny prestiż społeczny 
(Tomicki, 1973, s. 57). Z czasem pojawiły się na wsi autorytety nowe, wynika-
jące między inymi z wykształcenia, wykonywanego zawodu, udziału we władzy. 
Rezygnacja z tradycji wiejskiej stała się niezbędnym warunkiem wprowadzenia 
nowoczesnych wzorów zachowań i osiągnięcia nowych, przystających do ówcze-
snej rzeczywistości wartości. Kultura ludności wiejskiej zaczęła się upodabniać 
do kultury w innych segmentach społeczeństwa polskiego.

Podsumowanie  

Pomimo iż wraz z rozwojem kultury egalitarnej wyraźny staje się proces 
wypierania wielopokoleniowej tradycji współcześnie w niektórych rejonach Pol-
ski, np. na Kaszubach, Kurpiowszczyźnie, Podhalu, Podlasiu, prawdziwy rene-
sans przeżywają autentyczne i żywe zespoły treści tradycyjnej kultury ludowej. 
Tradycja stała się jednym z istotnych elementów aktywności lokalnej, a twórczo 
przekształcana spotyka się z szeroką akceptacją odbiorców w kraju i za grani-
cą. Społeczności lokalne zbierają legendy, przepisy kulinarne, rekonstruują sta-
re umiejętności, zwyczaje i obrzędy, przypominają lokalną historię, odtwarzają 
gwary. Przeczy to głoszonym twierdzeniom o zmierzchu i skansenizacji kultury 
ludowej. Autentyczne treści i formy tradycyjnej kultury ludowej stają się wizy-
tówką, znakiem firmowym oraz istotnym elementem marketingu regionalnego 
określonych zbiorowości lub społeczności. Tradycja przestaje być balastem i ha-
mulcem rozwoju społeczno-gospodarczego, a staje się ważnym elementem kultu-
ry i tożsamości lokalnej tak mocno poszukiwanej przez współczesnego człowieka 
tęskniącego za autentycznością i poczuciem zakorzenienia.
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Tradition as a Subject of Intergenerational Transfer in Rural 
Communities in the Past  

Summary: Understanding the notion of tradition is difficulties to give the definition. In the Polish 
literature sociological, ethnographic or anthropological rare clear definition, the extent to which this 
concept is applied. The consequence of this is that the notion of tradition does not have too great by 
explaining. Understanding the essence of tradition as to hand down tradition to posterity between 
generation in rural communities in Poland. It’s not possible without consideration of it in the wider 
context of the explaining, which takes account of the impact of multiple elements. For the axis of 
reflection comparative was adopted by functioning between generation in the traditional model of 
rural communities.

Key words: Tradition, transmission between generation, folk culture.
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Małgorzata Szokalak

Międzypokoleniowy dialog a wartości religijne w radiowych 
homiliach biskupa Józefa Zawitkowskiego  

Streszczenie: Na proces międzypokoleniowego uczenia się składają się relacje przekazy-
wania umiejętności, kompetencji, norm i wartości między pokoleniami. To także proces zmian 
trwających przez całe życia człowieka, polegający na udoskonaleniu wiedzy, doświadczeń oraz 
postaw zarówno przez młodsze, jak i starsze pokolenie. Rodzina jest płaszczyzną przekazywania 
chrześcijańskich wartości, nabywania doświadczeń, wiedzy o świecie i wszelkich norm. W rodzinie 
przez całe nasze życie znajdujemy się pod wpływem przekonań, wierzeń, priorytetów, norm i zasad 
uznawanych przez wszystkich jej członków. Powyższe zagadnienia stanowią podstawę do rozważań 
nad wartościami religijnymi i ich wpływem na międzypokoleniowy dialog i społeczne relacje; także 
nad wychowaniem religijnym człowieka, które oparte na dialogu i świadectwie wiary w Boga, 
stanowi skuteczną ochronę przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, uodparnia na bierność 
wobec życia. Za materiał badawczy posłużyły autorce homilie biskupa Józefa Zawitkowskiego 
wygłoszone w latach 1981–2008 na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

Słowa kluczowe: Międzypokoleniowe uczenie się, chrześcijańskie wartości rodzinne, homiletyka, 
kazania radiowe.

[…] trzeba ogłuchnąć jak Beethoven, aby dobrze usłyszeć;
oślepnąć jak Bach, aby dobrze zobaczyć;

oszaleć jak Van Gogh, aby trochę zrozumieć;
pokochać jak św. Franciszek, aby mieć tylko jedną tęsknotę

(Zawitkowski, 12.11.1989)

Wstęp

Międzypokoleniowe uczenie się można określić jako systematyczne prze-
kazywanie umiejętności, kompetencji, norm i wartości między pokoleniami, za-
chodzące w trakcie całego życia człowieka (Hoff, 2007, s.145). To także proces 
zmian, polegający na udoskonaleniu wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz 
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postaw zarówno przez młodsze, jak i starsze pokolenie, kiedy ich przedstawi-
ciele wspólnie spędzają czas i przy założeniu, że taki proces uczenia się nie ma 
końca (Villar, 2007, s. 148). Mówiąc o przekazie międzypokoleniowym, głównie 
mamy na uwadze przekazywanie światu systemu wartości, hierarchii i kultury. 
Jan Szczepański pisze: „przez wartość rozumiemy dowolny przedmiot material-
ny lub idealny, ideę lub instytucję, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, 
w stosunku do którego jednostki przyjmują postawę szacunku, przypisują mu 
ważną rolę w swoim życiu i dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przy-
mus” (por. Szczepański, 1970, s. 97–98).

Punktem odniesienia moich rozważań w zakresie międzypokoleniowego 
uczenia się, są w tej pracy teksty homilii biskupa Józefa Zawitkowskiego. Wy-
głoszone w latach 1981–2008 kazania pozwolą spojrzeć na wspomniany proces 
uczenia się z perspektywy wartości chrześcijańskich, na które składają się między 
innymi:

– godność osoby,
– świętość życia ludzkiego,
– centralna rola rodziny oparta na małżeństwie,
– wykształcenie,
– wolność myśli i słowa,
– wolność głoszenia własnych poglądów,
– wolność wyznawania religii,
– praca pojmowana jako dobro społeczne (por. Jan Paweł II, 2002).
Do spotkania pokoleń dochodzi na wielu różnych płaszczyznach, mających 

znaczenie w procesach przekazywania wiedzy. Najważniejszą i niezastąpioną 
rolę w międzypokoleniowym uczeniu się odgrywa rodzina, będąca źródłem i fun-
damentem społeczności ludzkiej. W żadnym wieku człowiek nie przestaje być 
ojcem albo matką, synem albo córką i właśnie ze względu na to ciąży na każ-
dym odpowiedzialność za tych, których obdarzyliśmy życiem, ale także za tych, 
od których życie otrzymaliśmy.

Międzypokoleniowy dialog w rodzinie buduje się na  
(por. Bassara, 2011):  

Wspólnym rozmawianiu ze sobą  

Rozmowa zbliża członków rodzin do siebie. Dziecko chce rozmawiać ze swo-
imi rodzicami; chce im opowiadać o swoich przeżyciach, chce pochwalić się 
swoimi osiągnięciami. Wzajemny dialog jest w stanie zlikwidować międzypo-
koleniowe bariery. W jednej z homilii biskup Zawitkowski wspomina: „W moim 
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domu w długie zimowe wieczory czytali książki. Czytał tata, ciocia Weronka, 
czasem wuj Tadek. Gdy myślę dziś o tych wydarzeniach w czasach, kiedy nie ma 
analfabetyzmu, kiedy księgi trafiły pod strzechy, pytam: Co się stało? Zniknęły 
strzechy, więc kto czyta książki?” (Zawitkowski, 12.11.1989). „Ze wzruszeniem 
wspominam rodzinny kościół, kiedy proboszcz stawał na ambonie i rozpoczynał 
czytanie Pisma Świętego a mama czyniła mi moją niezdarną ręką krzyż na czole, 
na ustach i na sercu. Pytałem w domu: – Mama, po co te trzy krzyżyki? – Żebyś, 
dziecko, słowa Pana Jezusa miał w swojej pamięci, w swoich ustach i w swoim 
sercu. Zapamiętałem to do dziś” (Zawitkowski, 22.01.1989).

Wspólnym rozwiązywaniu problemów  

Zbyt często lekceważymy problemy dotykające nasze dzieci w myśl zasa-
dy, jakie to problemy mogą mieć dzieci? Jeżeli rodzice nie staną na wysokości 
zadania i nie zainteresują się tym, co przeżywa ich dziecko, wtedy znajdzie ono 
sobie „rodzica zastępczego”. Może to oznaczać zerwanie więzi z prawdziwymi 
rodzicami kosztem kolegów, telewizji, gier komputerowych itp. Jeżeli ten stan 
utrzymuje się dłużej, może to popchnąć dzieci do szukania rozwiązania swoich 
problemów w alkoholu, narkotykach i przynależności do dziecięcych lub mło-
dzieżowych grup przestępczych. To rodzina musi być tym miejscem, gdzie roz-
wiązuje się problemy. „Łatwo biskupowi mówić – to są nasze dzieci! Grzeczne, 
uczesane dzieciaki to myśmy mieli w salkach katechetycznych, przy kościele. 
A w szkole są wszyscy. […] wśród nich są ci, co wąchają, ćpają, bawią się w seks. 
Wśród nich są złodzieje, gwałciciele, uliczni rozbójnicy. Oni nie chcą krzyża, 
modlitwy. I nie pomogą im ani rodzice, ani nauczyciele. […] Ja rozumiem, to są 
wyjątki. Ale to jest nasza droga. […] I właśnie w takiej prawdzie trzeba nam sta-
nąć wobec nich” (Zawitkowski, 06.09.1992).

Wspólnej pracy  

Rodzice są odpowiedzialni za wpojenie dzieciom pozytywnego stosunku 
do pracy. Praca w domu dla dobra rodziny nie musi być karą. Przez wciąganie 
do pracy kształtujemy przyszłe życie naszych dzieci. Jedną z ważniejszych funk-
cji rodziny jest proces socjalizacji, czyli przekazywania młodszym pokoleniom 
umiejętności istotnych z kulturowego punktu widzenia – wiedzy oraz wartości, 
które umożliwią im stanie się kompetentnymi członkami ich społeczności. Naj-
częściej taki proces odbywa się w sposób nieformalny, poprzez zezwolenie na jak 
największe uczestnictwo dzieci razem z osobami dorosłymi (Villar, 2007, s. 149). 
„Zużyte plastry, już bez miodu, zbierał dziadek na tak zwany susz. Przyszła zima, 
w domu znów zapachniało miodem, a dziadek topił susz w dużym garnku. Gorą-
cy susz wlewał do worka, a tata z wujkiem drążkiem wyciskali wosk tak jak się 
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wyciska ser. Worek leżał na desce, a wosk spływał do naczynia z wodą. […] 
W worku zostały brudy z suszu, a czysty wosk topił dziadek jeszcze raz i było 
odlewanie świec. Knoty do świec robił tata. Knot musiał być odpowiedni do gru-
bości świecy: zbyt cienki gasł, a za gruby topił za szybko świecę. Gdy była już 
czysta forma i naciągnięty knot, nalewał dziadek do blaszanej formy gorący wosk. 
Formę, napełnioną woskiem, trzeba było schłodzić w wodzie, i gdy już zastygł 
wosk, otwierało się formę i była gotowa świeca. Trzeba było ją oczyścić z nierów-
ności i położyć na równej, czystej desce, żeby się nie skrzywiła. Dziadziuś, po co 
robisz tyle świec? Bo to, dziecko, do kościoła. Na wielkie święta będą się palić 
w ołtarzu nasze świece” (Zawitkowski, 25.03.2004).

Wspólnej zabawie i składaniu świadectwa  

W pielęgnowaniu dobrych relacji rodzinnych dobra zabawa może nam spo-
ro pomóc. Nie trzeba jej unikać. „Pamiętam bardzo dobrze, jak na łące za wsią 
opowiadałaś mi o Matce Boskiej Gromnicznej, o Siewnej, Zagrzewnej i Zielnej. 
Zbierałem ci kwiatki, a ty wszystkie nazywałaś po imieniu i wszystkie miały 
imiona Matki Boskiej: to jest Matki Boskiej ziele, a te – perełki Matki Boskiej, 
a te – pantofelki Matki Boskiej, a te – Matki Boskiej korale, a te – Matki Boskiej 
dzwoneczki. I wydawało mi się, że Wy się Obie znacie, że Ona też tu po naszej 
łące chodzi, że razem z tobą pierze chusty w strumyku i suszycie je razem przy 
sobotnim słońcu. Wszystkie kwiaty zanieśliśmy do domu. Postawiłaś je w słoiku 
przed figurką Matki Boskiej” (Zawitkowski, 19.08.1984). Dzieci są dobrymi ob-
serwatorami i naśladowcami. Wiedzą, przed kim drzwi domu są otwarte, a przed 
kim zamknięte; wiedzą, w jaki sposób wypoczywamy, jak wydajemy pieniądze, 
a także jak pomagamy innym (Bassara, 2011). „Dobrze siali rolnicy, gdy potrafi-
li się modlić. Dobrze starsi budowali, gdy poświęcony był kamień węgielny. Do-
brze mama chleb dzieliła, gdy żegnała go krzyżem. Dobrze było w domu i miło, 
i ciepło, gdy wszyscy klękali do pacierza” (Zawitkowski, 23.10.1983). „W domu 
mojego dzieciństwa na noc dziadek zamykał okiennice. W okiennicach były dwa 
serduszka. One rano nas budziły blaskiem wschodzącego słońca. Jaki piękny był-
by świat widziany przez serce” (Zawitkowski, 17.05.2002).

Tradycyjne ujęcie zakłada jasno określony kierunek przepływu informacji 
przebiegający od pokolenia starszego do młodszego. Współcześnie, proces mię-
dzypokoleniowego uczenia się zachodzi w obu kierunkach. Nie jest tak, że tylko 
rodzice i dziadkowie uczą swoje dzieci i wnuki. Również najmłodsi edukują star-
szych. Najczęstsze przykłady takiego zwrotnego przekazywania wiedzy dotyczą 
korzystania z dóbr współczesnej technologii. „Dla mnie to za dużo naraz. Ko-
mórka, komputer, fax, Internet. Czuję się jak brzydkie kurczątko, które nie umie 
pływać z kaczkami. Zazdroszczę więc, gdy przedszkolaki bawią mnie grami kom-
puterowymi, gdy szkolniaki posługują się programami, spisują mi na dyskietkach 
i przesyłają do drukowania. Zazdroszczę internautom, bo ja szperam po encyklo-
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pediach, słownikach i leksykonach, a Rafał wyciska mi adres i mogę przeglądać 
sobie pozycje z Biblioteki Watykańskiej, z Biblioteki Narodowej i każdej innej. 
Mogę przejrzeć obrazy impresjonistów z Luwru, Galerii Drezdeńskiej czy pe-
tersburskiego Ermitażu. Chcę pisać list do Siostry Margarett z Chicago, a Łukasz 
mówi: po co? Będzie szedł tydzień. Podyktuj mi. Prześlę pocztą internetową” 
(Zawitkowski, 21.05.2006).

Wymiana umiejętności i wiedzy wykracza jednak poza tak prozaiczne, co-
dzienne czynności. W świetle badań, dziadkowie zostali uznani za strażników 
historii rodziny przekazujący wiedzę o jej dziejach, nierzadko podstawy wiary 
młodszym pokoleniom (por. Hoff, 2007, s. 146). W ten sposób, rodzi się pod-
stawowy dialog wiary między pokoleniami w ramach rodziny i wspólnoty. „Ty 
już nie pamiętasz prawdziwego siewcy. Pamiętam, jak mój dziadek rozwiązywał 
workom czupryny i modlitwą poświęcał ziarno. Potem przewiązywał się płachtą, 
nabierał ziarna i szedł boso po ciepłej roli, i siał” (Zawitkowski, 06.09.1981). 
„Chleb kojarzy mi się wciąż z ziarnem, z siewem, ze żniwami, z pieczeniem 
chleba, ze świeżym podpłomykiem, który niosłem do chrzestnej – bo chlebem 
trzeba się podzielić – z krzyżem na bochenku, z ucałowaniem okruszyny, która 
upadła na ziemię. Dzisiaj chleb kojarzy się z traktorem-»bizonem«, piekarnią-gi-
gantem, z produkcją, z budą na samochodzie z napisem »Pieczywo«, z wywiesz-
ką: »Chleb wczorajszy«, z siatką na zakupy i, o zgrozo, ze śmietnikiem, gdzie leży 
stary chleb. Bogaci jesteście chrześcijanie! Tak szybko zapomnieliście, co to głód 
i chleb na kartki. Brzydko jecie chleb, depczecie okruszyny. Nie spostrzegacie, 
że łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem” (Zawitkowski, 31.07.1988).

W międzypokoleniowym uczeniu się wewnątrz rodziny największym za-
interesowaniem cieszy się relacja pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem 
(dziadkowie i wnukowie). Najistotniejszą funkcją dziadka lub babci to bycie ro-
dzinną „skarbnicą mądrości”. Związana jest ona z dostarczaniem informacji o hi-
storii rodziny, z przekazywaniem wnukom wartości i rytuałów definiujących daną 
rodzinę. „Dziadek był pod Radzyminem w roku 1920. Uważałem go za bohatera, 
a dziadziuś tłumaczył, że pszczoły to są prawdziwe bohaterki, bo jak już stają 
w obronie królowej – to na całego. Gdy pszczoła ukąsi, to musi umrzeć, bo zosta-
wia żądło w ukąszonym wrogu i już nie ma czym jeść. Ojej! Musi umrzeć? Tak. Jak 
pszczoła walczy, to aż na śmierć, na całego” (Zawitkowski, 25.03.2004). Pod tym 
względem, relacja pomiędzy dziadkami a wnukami może być szczególnie bliska, 
ponieważ dziadkowie nie mają zazwyczaj wielu obowiązków dyscyplinujących 
(odpowiadają za nie rodzice). Ponadto dziadkowie stanowią dla swoich wnuków 
wzorzec starzenia się, postrzegania cyklu życia (Villar 2007, s. 149). Dziadkowie 
mają największy wpływ na wzbogacanie i umacnianie wartości kulturalnych […] 
tworzą dla wnuków emocjonalną świątynię, z dala od codziennego świata, w któ-
rej wspólne przebywanie daje poczucie miłości i bezpieczeństwa (Małecka, 1997, 
s. 14–16). „ Z […] zazdrością patrzyłem na dziadka, który szedł do pszczół bez 
maski, bez osłony. […] Dziadek był dobrym pszczelarzem. Obsługiwał pasiekę 
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dziedzica w Żdżarach, pana Łockowskiego. Pan dziedzic posłał go na kurs do Po-
znania. Miał więc dziadek trochę wiedzy teoretycznej, ale więcej doświadczenia. 
[…] Kiedy zmęczeni wracaliśmy od żniw, dziadek brał słomianą poduszkę i od-
poczywał przy ulu. Dziadziuś! I one cię nie pogryzą? Nie. Pszczoły są dobre, za-
jęte pracą. Gniewają się na tych, którzy im przeszkadzają albo którzy źle pachną. 
[…] Pszczoły rozmawiają ze sobą. Czasem z radości śpiewają. Pokazują i mówią, 
jaka będzie pogoda. Gdy zbliża się deszcz, wtedy się spieszą, są podenerwowa-
ne i nie wolno wtedy im przeszkadzać. […] Zobacz, dziecko, jakie te pszczoły 
mądre. One same budują sześcioboczne naczynka. Naczynka są idealnie równe, 
przystają do siebie i jest to najlepiej wyliczona kubatura, aby pomieściła jak naj-
więcej miodu” (Zawitkowski, 25.03.2004).

Kolejnym po rodzinie miejscem przekazywania wartości istotnych dla roz-
woju człowieka jest szkoła. Miejscem, w którym gromadzą się doświadczenia, 
wiedza o świecie, normy społeczno-moralne i religijne. Towarzyszące zaś temu 
przeżycia emocjonalne utrwalają i na stałe wiążą uczniów z wartościami, nor-
mami i zwyczajami, które mają decydujący wpływ na sens i jakość życia, rela-
cje interpersonalne. Wychowanie religijne stanowi silną barierę chroniącą przed 
podejmowaniem ryzykownych zachowań. Bez niego człowiek pozostanie bierny 
wobec życia i wobec siebie samego. Do młodzieży przemawiać powinien ten, 
kto ją lubi, a polubi ją ten, kto ją pozna i będzie szczerze młodzieżą zaintereso-
wany. Młodzi szukają ludzi godnych zaufania, gdyż czują się zagubieni w nowo-
czesnym, spluralizowanym społeczeństwie. Za mało mają doświadczenia życio-
wego, aby się w nim odnaleźć, odróżnić obiektywną prawdę od subiektywnych 
przekonań. Chętnie przyjmują zatem pomoc udzielaną im przez głosiciela słowa 
Bożego pod warunkiem jednak, że spotkanie z nim będzie miało charakter oso-
bowy, odbywać się będzie w klimacie zaufania, szczerości, że miejsce paterna-
lizmu i autorytaryzmu zajmie wspólne poszukiwanie, zaproszenie, propozycja, 
zachęta (Siwek, 2008, s. 16). Łatwiej uczyć, gdy ukazuje się jasno pewne wartości 
i ideały, na które można się powoływać. „My, starsi, we wrześniu wspominamy 
ze smętkiem dziecięce lata i naszą szkołę. Dla wielu z nas były to trudne dni. 
Dla wielu szkoła była niedostępna, dla wielu była tylko marzeniem. Książka była 
skarbem, tajemnicą. Polska książka była narażeniem życia. Mowa polska była 
przestępstwem. Tajne komplety – wyrokiem skazania na obóz i śmierć. Wtedy 
twierdzą był nam każdy próg, a mowa polska była mową matki, a pacierz po pol-
sku bohaterstwem dzieci z Wrześni” (Zawitkowski, 08.08.1985).

„W Bobrownikach poświęcałem sztandar z orłem i bobrami, bo w Bobrow-
nikach i chrzciłem też szkołę, dając jej imię Leokadii Ostrowskiej – nauczycielki 
z Bobrownik. Kto to taki? Pani, bo u nas na wsi, tylko nauczycielom mówi się 
Pani, Pan. Warszawianka przyszła na wieś, uczyła dzieci w izbie. Przyszła oku-
pacja, przyszedł niemiecki żandarm i wrzeszczał po niemiecku: »Zdejmij tego 
orła«. Nie! Na moich oczach orła nie zdejmiesz. Dostała za to pięścią w buzię 
i do śmierci nosiła ślad. Nasza Pani siedziała przy stole z kardynałem Hlon-
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dem, na plebani w Łowiczu, bo to była Pani! W latach pięćdziesiątych przyszedł 
do szkoły w Bobrownikach milicjant z Jamna i znów wrzeszczał: »Zdejmij ten 
krzyż«. O nie. Na moich oczach, w mojej szkole Krzyża nie zdejmiesz! Ale za to 
już po polsku posiedziała sobie w więzieniu. […] rodzice, nauczyciele i dzieciaki 
z Bobrownik. Pamiętajcie o testamencie swojej patronki. Niech przyjdą wielcy 
Europejczycy i niech się nauczą w Bobrownikach, że to Polska właśnie” (Za-
witkowski, 21.09.1997). „Dzieciaki! Krzyż wrócił do szkoły. Strzeżcie Go, bo 
to się znów niektórym nie podoba. […] Zachowajcie pamięć i tożsamość, bo was 
wchłoną bezbożne narody” (Zawitkowski, 13.09.2008).

Międzypokoleniowe uczenie się może zachodzić również w społecznościach 
lokalnych, stanowiąc warunek konieczny dla zachowania wiedzy lokalnej. „U na-
zaretanek w Żdżarach […] jest moja nauczycielka, siostra Miriam. To nasza si-
łaczka. Z Grodna przyszła. Po wojnie szkołę nam wystawiła. Mamy nasze uczy-
ła gotować, gospodarować. Ojców napędziła, aby gospodarstwa uporządkowali. 
Uczyła pielęgnować ogrody, sady, kwiaty. Zobacz, ilu ta siostra ma swoich ofice-
rów, urzędników, lekarzy, księży. Nikt jej nie odznaczył. Teraz tylko z pszczołami 
w rylskim lesie się przyjaźni, a my w święta jedziemy do Żdżar, żeby jej ręce 
ucałować” (Zawitkowski, 11.11.1984).

Podsumowanie  

Przemiany życia rodzinnego które zaszły w ostatnim stuleciu dowiodły, 
że w społeczeństwie dobrowolnych wyborów dzisiejszy model rodziny odbiega 
od tradycyjnego wzorca. Współczesny, hedonistyczny świat, coraz bardziej za-
mknięty na wartości religijne promuje nowe „normy” i „wartości” – przeciwne 
chrześcijańskiemu modelowi rodziny, w którym normalność jest mało atrakcyjna 
(Mielcarek, 2009, s. 15). W przeszłości było rzeczą oczywistą, że obowiązkiem 
dorosłych dzieci jest otoczenie opieką swoich rodziców. Rodzina była złączo-
na podstawową formę solidarności międzypokoleniowej. Najpierw istniała soli-
darność małżeńska, która oznaczała, że małżonkowie wiążą się ze sobą na dobre 
i na złe, zobowiązują się do wzajemnej opieki do końca życia. Owa solidarność 
małżonków obejmowała również dzieci, a ta z kolei rodziła solidarność między 
dorosłymi dziećmi i ich starzejącymi się rodzicami (Gądecki, 2007).

Różnorodność lansowanych obecnie stylów życia, norm etycznych, świa-
topoglądów, nowych środków informacji, nowych zwyczajów, mody, upadku 
autorytetów wśród ludzi i instytucji mających odpowiedzialność za wychowa-
nie oraz formowanie młodego pokolenia sprawiło, że współczesny wiek jest 
nazywany wiekiem kryzysu ludzkiej tożsamości. Biskup Józef Zawitkowski 
w swoich homiliach niejednokrotnie w dosadnych słowach odnosi się do cywi-
lizacyjnych zagrożeń: „nasze chrześcijaństwo co miało być solą ziemi tak zwie-
trzało, że nawet się nie przyda na posypanie ulic” (Zawitkowski, 12.02.1984). 
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Wielokrotnie podkreśla ogromne znaczenie międzypokoleniowego dialogu. Jego 
zdaniem dialog ten jest lekarstwem na płynące zagrożenia, ponieważ przekazy-
wanie chrześcijańskich wartości, tożsamości i tradycji ma swój początek w ro-
dzinach, gdzie „każde pokolenie i grupa społeczna ma do odegrania swoją rolę” 
(Jan Paweł II, 2004). Wykorzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy i mądro-
ści, jakimi mogą podzielić się starsi (ich świadectw na istnienie wartości chrze-
ścijańskich, humanistycznych, kulturowych, moralnych i społecznych), jest nie 
do przecenienia (por. Gądecki, 2007). Z kolei na młodym pokoleniu spoczywa 
obowiązek włączania ludzi starszych w aktywne życie społeczne; nie tylko po to, 
żeby coś dla nich zrobić, ale by zaakceptować ich jako odpowiedzialnych współ-
pracowników, którzy w możliwy dla nich sposób będą uczestniczyć w realizacji 
wspólnych przedsięwzięć.

Zdaniem biskupa Zawitkowskiego, międzypokoleniowy dialog stanowi 
również skuteczną receptę na współczesne problemy chrześcijaństwa. Na pyta-
nie o niebezpieczeństwo zlaicyzowania społeczeństwa ksiądz biskup odpowia-
da: „Moje pokolenie widziało jak diabli wzięli giganty bez Boga budowane. Gdy 
będę miał mocnych ojców, mądre mamy i dobrych nauczycieli – nie zlęknę się 
laicyzacji. To tylko moda – przeminie” (Linowski, Przybysz, 2008).
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Intergenerational Dialogue vs. Religious Values in Radio Homilies 
of Bishop Józef Zawitkowski

Summary: The transfer of knowledge among generations means handing down skills, competence, 
norms and values between older and younger people as well as changes lasting during the whole 
human life: knowledge, experience and attitudes. It refers to both the older generation influencing 
the younger one and vice versa. A family is the most important place, where values, experience, 
wisdom, knowledge about the world and all the norms are transmitted down the generations. During 
one’s whole life one is under the influence of what members of one’s family think, believe in, value 
and which principles they follow. The man’s religious upbringing and an authentic testimony of faith 
in God protect you from risky behavior and harden you to indifference towards life.

The above problems are the groundwork for consideration for religious values and the transfer 
of knowledge among different generations in sermons preached on Polish Radio 1 from 1981 to 
2008 by the Bishop Józef Zawitkowski. The issues are analyzed and based on successes of contem-
porary scientists who specialize in religious language. The results are confirmed by quotations from 
the Bishop’s texts and commented on.

Key words: Transfer of knowledge among generations, family values, homilies, radio sermons.
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Pokolenia andragogów w Niemczech  

Streszczenie: Przedmiotem artykułu są cztery pokolenia andragogów w Republice Federalnej 
Niemiec, którym towarzyszą reprezentatywne dla każdego pokolenia biografie. Celem analizy jest 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy następujące po sobie pokolenia niemieckich i polskich andra-
gogów kontynuują, czy też zrywają z dorobkiem poprzedniego pokolenia.

Słowa kluczowe: Andragodzy i w Niemczech, uczenie się międzypokoleniowe, biografie.

Wstęp  

Do analizy kolejnych pokoleń andragogów w Niemczech wykorzystuję so-
cjologiczną typologię pokoleń, w której dokonuje się rozróżnienia na generacje 
rodzinne (genealogiczne) i historyczno-społeczne (Słowińska, 2011, s. 224). W ni-
niejszym artykule interesują mnie generacje społeczne, której członkowie urodzi-
li się w tym samym przedziale czasu i w związku z tym doświadczali określonych 
zdarzeń historycznych, co implikuje różnorodne polityczne, kulturalne lub spo-
łeczne cechy wspólne (Franz i in. 2009, s. 27–28). To pozwala na wyróżnienie 
następujących podtypów generacji społecznej: 1) polityczny, który charakteryzuje 
poczucie MY, co może uczynić z generacji świadomą społeczną i polityczną całość; 
2) kulturowy, który nie tworzy kolektywnego podmiotu, właściwe są mu natomiast 
wspólne wartości postawy, style życia i 3) ekonomiczny, który łączy ekonomiczne 
szanse i ryzyka. W dyskursie edukacji międzypokoleniowej obok genealogicznego 
i historyczno-społecznego wyróżniane jest także pedagogiczne pojęcie pokolenia 
(Franz i in. 2009, s. 28), które także znajdzie zastosowanie w niniejszym artykule, 
szukając odpowiedzi na pytanie, czy następujące po sobie pokolenia niemieckich 
andragogów kontynuują, czy też zrywają z dorobkiem poprzedniego pokolenia. 
Przedmiotem analizy są pokolenia andragogów w Republice Federalnej Niemiec, 
którym towarzyszą charakterystyczne dla każdego pokolenia biografie.
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Generacja andragogów (1945–1960)  

Pierwsze powojenne pokolenie andragogów w Niemczech nosi cechy poko-
lenia politycznego, które charakteryzowało silne poczucie wspólnoty z pokole-
niem poprzedników okresu Republiki Weimarskiej.

Rozpoczynając dzieło odbudowy edukacji dorosłych w 1945 r., odwoły-
wano się do osób i ich doświadczeń, które w okresie Republiki Weimarskiej 
współtworzyły oświatę ludową, a w następującym po nim okresie (narodowe-
go socjalizmu) wybrali rzeczywistą lub wewnętrzną emigrację. Jako pierwsi 
do głosu doszli przedstawiciele „nowego” kierunku oświaty ludowej, którzy 
nadal wierzyli w siłę mieszczańsko-idealistycznej koncepcji edukacji doro-
słych, a w nowych warunkach dążyli poprzez oświatę do udzielenia pomocy 
życiowej, odbudowy starego porządku społecznego i demokratycznej integracji 
społeczeństwa (Nafzger-Glöser, 1994, s. 24). Pierwsi powojenni andragodzy 
byli kontynuatorami i zwolennikami orientacji humanistycznej/hermeneutycz-
nej oraz reprezentantami modernistycznego uniwersytetu – instytucji kontroli 
społecznej, relacji o pionowej hierarchii, cieszącej się społecznym prestiżem. 
Byli intelektualistami oderwanymi od rzeczywistości, którzy wierzyli w wy-
jaśniającą i sprawczą moc teorii, afirmując osiągnięcia nauki. W tym samym 
czasie zaczęli dochodzić do głosu andragodzy, którzy przystąpili aktywnie 
do meliorowania gruntu pod instytucjonalne podstawy andragogiki w uczel-
niach wyższych, organizując seminaria dla studentów zainteresowanych tą 
dziedziną. Reprezentowali tę grupę wówczas: Wilhelm Flitner w Hamburgu, 
Fritz Blättner w Uniwersytecie Kiel i Heinrich Weinstock w Uniwersytecie 
we Frankfurcie nad Menem (Borinski 1974, s. 91). Obok nauczania prowadzili 
też badania z zakresu andragogiki. F. Blättner prowadził badania empirycz-
ne praktyki edukacji dorosłych oraz dydaktyczne i metodyczne eksperymenty 
we współpracy z praktykami edukacji dorosłych, które następnie były wyko-
rzystywane w uniwersyteckim kształceniu andragogów, by zintensyfikować 
relacje między nauczaniem, badaniami i transferem innowacji do praktyki. 
Już nie popularyzacja wiedzy, ale dialog między naukowymi rozpoznania-
mi i szeroko rozumianą „hermeneutyką życia” staje się celem akademickich 
przedsięwzięć tamtego okresu, co wskazuje na odchodzenie od tradycji Re-
publiki Weimarskiej. Zgodnie z modernistycznym trendem otwierania się na-
uki na sprawy publiczne i praktykę zawodową także nauczanie uniwersyteckie 
ewoluuje w kierunku ściślejszych związków z problemami praktyki edukacji 
dorosłych (Brödel, 2000, s. 50–51).

Do osiągnięć tego okresu należy zaliczyć wypracowanie oryginalnej peda-
gogiczno-dydaktycznej i światopoglądowo-ideologicznej koncepcji edukacji do-
rosłych realizowanej z dużym powodzeniem w uniwersytetach powszechnych, 
podejmowanie treści wynikających z sytuacji życiowej uczestników, zdiagnozo-
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wanie zależności edukacji dalszej od kształcenia szkolnego i statusu społecznego, 
zainteresowanie robotników tematami praktycznymi, niewielki wpływ wieku bio-
logicznego na zdolność uczenia się. Zarzucano andragogice tworzonej przez po-
kolenie andragogów lat dwudziestych i pięćdziesiątych idealizm wyrażający się 
w odgórnym przyjęciu wartości, co prowadziło do ideologizacji wychowania. 
Stosowanie hermeneutycznego paradygmatu badań wpłynęło na redukcję wycho-
wania do relacji nauczyciel–wychowanek oraz koncentracji na przeszłości i teraź-
niejszości bez odwołań do przyszłości i podejmowania działań profilaktycznych, 
co mogło mieć wpływ na to, co się stało w Auschwitz.

Odejście analizowanej generacji uczonych nastąpiło w latach sześćdziesią-
tych i zbiegło się w czasie ze zmianą orientacji na krytyczną (krytyczny racjona-
lizm, teoria krytyczna) w naukach o wychowaniu.

Reprezentatywną dla tego pokolenia biografię reprezentuje Paul Honigsheim 
(1885–1963), który współtworzył andragogikę niemiecką w latach 1919–1960 
(Solarczyk-Szwec 2010, s. 171–187). Miał wszechstronne interdyscyplinarne wy-
kształcenie z pogranicza filozofii, politologii i socjologii, wieńcząc je habilitacją. 
Łącząc przez całe życie praktykę i teorię, pozostał outsiderem w jednym i drugim 
środowisku. Miał charakterystyczny dla tego okresu problem z wyznaczeniem 
granicy między działalnością polityczną, pedagogiczną i naukową, co prowa-
dziło do zdominowania aktywności naukowej przez praktykę pracy oświatowej 
wzmacnianą przez mały zasięg i brak zainteresowania pracami akademickimi 
z obszaru andragogiki. Zachował nonkonformistyczną postawę wobec ideologii 
faszystowskiej, wyemigrował, ale w powojennej rzeczywistości Niemiec nie od-
nalazł się w życiu zawodowym.

To pokolenie andragogów w Niemczech budowało swój status na wspólnocie 
teoretycznej i metodologicznej z poprzednim pokoleniem.

Generacja andragogów (1960–1980)  

Druga generacja andragogów w Republice Federalnej Niemiec nosi cechy 
pokolenia ekonomicznego, które wykorzystało dobrą ekonomiczno-gospodarczą 
sytuację swojego kraju do instytucjonalnej i kadrowej rozbudowy edukacji do-
rosłych w praktyce oświatowej oraz w szkołach wyższych. Tendencja ta zaczęła 
słabnąć w latach osiemdziesiątych, kiedy rozwijaniu różnych form kształcenia 
andragogicznego nie towarzyszył już liczbowy przyrost personelu naukowego, 
co stanowiło w tamtych okresie najsłabszy punkt procesu akademizacji edukacji 
dorosłych, rzutując negatywnie na aktywność badawczą oraz wykorzystywanie 
jej rezultatów w nauczaniu i praktyce.

Na pierwsze stanowisko profesora andragogiki został powołany w 1958 r. 
Fritz Borinski w Wolnym Uniwersytecie Berlina. W swojej pracy koncentro-
wał się na rozbudowie oferty kształcenia andragogów ma macierzystej uczelni. 
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W 1965 r. mianowanie na stanowisko profesora andragogiki otrzymał Joachim 
Knoll, który w Uniwersytecie Ruhry w Bochum zbudował ośrodek andragogiki 
porównawczej. Stawkę pierwszych nominacji na profesora andragogiki zamyka 
Horst Siebert, który w latach 1970–2010 kierował katedrą edukacji dorosłych 
w Uniwersytecie Hanoweru. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się 
między innymi na historii i przemianach oświaty dorosłych w RFN i NRD (Przy-
bylska 1996, s. 89–99; Dzięgielewska 1999, s. 79–90). To pokolenie naukowców, 
którzy wykształcenie zdobyli w tradycyjnym uniwersytecie, wniosło do andra-
gogiki cechy modernistycznej nauki i posag w postaci wiedzy zdobytej w trak-
cie studiów innych kierunków, np.: socjologii, historii, germanistyki, psychologii 
oraz w niektórych przypadkach doświadczeń wyniesionych z uniwersytetów po-
wszechnych, konfesyjnej edukacji dorosłych. Kompetencje andragogiczne zdo-
bywali poprzez uczenie się w działaniu, ponieważ dopiero im przypadła tak rola 
organizowania studiów andragogicznych, jak i prowadzenia pierwszych właści-
wych badań andragogicznych. Charakterystyczną dla tego okresu aktywnością na-
ukową andragogów są duże zespołowe badania empiryczne ilościowe i jakościo-
we, znane jako Studium Getyńskie (1966), Studium Oldenburskie (1971–1973), 
Studium Hanowerskie (1975) oraz Studium Heidelberskie (1979–1981) (Solar-
czyk-Szwec 2010, s. 188–190), które legitymizowały zwrot od ogólnokształcącej 
do zawodowej edukacji dorosłych.

Charakterystyczną dla tej generacji andragogów biografię reprezentuje Hans 
Tietgens (1922–2009). Po studiach z germanistyki, historii, psychologii, filozofii 
i nauk społecznych doktoryzował się z literaturoznawstwa, a następnie rozpo-
czął pracę nauczyciela w uniwersytetach ludowych. Wkrótce został dyrektorem 
Ośrodka Pedagogicznego (PAS) Niemieckiego Związku Uniwersytetów Lu-
dowych (dziś Niemiecki Instytut Edukacji Dorosłych – DIE), koncentrując się 
na budowaniu, dotąd sporadycznych, relacji między teorią i praktyką edukacji do-
rosłych w Niemczech. Celem tych związków było budzenie świadomości proble-
mów, poszerzanie horyzontów obserwacji, wzbogacanie repertuaru argumentów, 
refleksja nad własnym działaniem zarówno praktyków, jak i teoretyków edukacji 
dorosłych (Titgens 1994, s. 245). W swojej pracy na styku teorii i praktyki an-
dragogicznej koncentrował się na uczeniu się jako społecznej interakcji, poszu-
kiwaniu nowych wzorów zachowań i wzorów interpretacyjnych jako podstawy 
budowania nowych wariantów tożsamości, grupach defaworyzowanych w edu-
kacji dorosłych oraz profesjonalizacji i profesjonalizmie edukacji dorosłych (Sło-
wińska 2009, s. 405–414).

Oceniając to pokolenie andragogów, do jego osiągnięć należy zaliczyć: sfina-
lizowanie procesu konstytuowania się andragogiki jako nauki w uczelniach wyż-
szych, prowadzenie szeroko zakrojonych badań empirycznych, które uzasadniały 
instytucjonalną rozbudowę edukacji dorosłych w praktyce oświatowej i w uczel-
niach wyższych, intensyfikację procesu profesjonalizacji kadr oświaty dorosłych, 
zbudowanie pomostu między teorią i praktyką oraz towarzyszący temu rozwój 
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literatury i czasopiśmiennictwa andragogicznego. Niemieckim andragogom tego 
okresu zarzucić można podporządkowanie się polityczno-oświatowemu dyskur-
sowi oraz zdominowanie funkcji teoriotwórczej przez diagnostyczną funkcję ba-
dań naukowych.

Pokolenia andragogów w latach 1960–1980 budowało swój status w RFN 
w opozycji do poprzedniego pokolenia, faworyzując odmienny paradygmat ba-
dawczy, intensyfikując współpracę z praktykami i politykami oświatowymi.

Generacja andragogów (1980–2010)  

Trzecia generacja andragogów w RFN nosi cechy pokolenia politycznego, 
którego spoiwem są doświadczenia rewolty studenckiej 1968 r. Pod wpływem 
głoszonych wówczas haseł i odrodzonych na ich bazie teorii (np. krytycznej) 
przypadło im zadanie zmiany modelu uniwersytetu, odejścia od neutralności 
na rzecz społecznego zaangażowania, uznania wiedzy jako narzędzia zmiany 
społecznej.

To pokolenie andragogów osiągnęło samodzielność naukową w latach 
osiemdziesiątych, a w latach dziewięćdziesiątych zaczęło stopniowo obejmować 
kierownictwo katedr andragogiki w zachodnich i wschodnich krajach związko-
wych już zjednoczonej Republice Federalnej Niemiec. Sytuacja ekonomiczna 
końca lat dziewięćdziesiątych zahamowała zdynamizowany przez przełom po-
lityczny 1989 r. instytucjonalny i kadrowy rozwój oświaty dorosłych i andra-
gogiki. Mimo tych trudności w uczelniach wyższych Niemiec funkcjonuje dziś 
około 30 katedr edukacji dorosłych. Różnią się one między sobą liczbą pracow-
ników, aktywnością dydaktyczną, profilem nauczania i badań, jak i zakresem 
świadczenia usług dla praktyki. W uniwersytetach pracuje około 40 profesorów, 
współpracuje z nimi zbliżona liczba asystentów (dyplomowanych specjalistów, 
magistrów, doktorów). W sumie jest to grupa około 100 osób. Do niej zaliczyć 
należy także około 70 naukowców pracujących nad problematyką andragogicz-
ną w pozauniwersyteckich ośrodkach naukowo-badawczych. Taki stan liczbowy 
kadry naukowej zajmującej się edukacją dorosłych stawia Niemcy na pierwszym 
miejscu w świecie.

Analizowane pokolenie andragogów w Niemczech dokonało w metodologii 
badań andragogicznych zwrot w kierunku jakościowego paradygmatu, budowane-
go głównie na założeniach teorii krytycznej i konstruktywizmu. Refleksja i bada-
nia tego okresu przyczyniły się do nadania specyficznego rysu takim teoretycznym 
konstruktom, jak: środowisko życia, wiedza potoczna, wzory interpretacyjne, bio-
graficzność. Rozbudowane do teoretyczno-metodologicznych koncepcji stały się 
podstawą zwrotu w kierunku codzienności, przypisując pozanaukowej wiedzy 
oraz praktyce życia codziennego status materialnej podstawy budowania teorii 
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naukowych. W latach dziewięćdziesiątych pod wpływem socjologicznej dyskusji 
nad nowoczesnością, ponowoczesnością i refleksyjną nowoczesnością andrago-
dzy wrócili do badania uczestników i adresatów edukacji dorosłych w kontekście 
uwarunkowań socjokulturowych (Solarczyk 2010, s. 190–191).

Oceniając dorobek trzeciego pokolenia andragogów w Niemczech, do jego 
zasług można zaliczyć: dalszą akademizację edukacji dorosłych, integrację środo-
wiska teoretyków i praktyków między inymi poprzez wspólne projekty, aktywne 
wsparcie procesów transformacji społecznej i gospodarczej, otwartość na plura-
lizm teorii i metodologii. Ostatnia z wymienionych zasług może być także po-
strzegana jako przyczyna dostrzeganego aktualnie chaosu pojęć, teoretycznych 
orientacji i metodologicznych podejść, co prowadzi do rozmycia przedmiotu ba-
dań oraz andragogiki w naukach społecznych.

Reprezentatywną dla omawianego pokolenia andragogów w Niemczech 
biografię prezentuje Wiltrud Gieseke (Solarczyk, 2011), która od ponad 30 lat 
współuczestniczy w niemieckim i międzynarodowym dyskursie andragogicznym, 
podejmując prace naukowe w następujących obszarach:

– profesjonalizacja edukacji dorosłych,
– nauczanie i uczenie się dorosłych,
– programy kształcenia i doradztwo,
– badania biograficzne,
– adresaci i instytucje edukacji dorosłych,
– historia edukacji dorosłych.
Po złożeniu egzaminów nauczycielskich w 1970 r. w Oldenburgu podjęła 

studia z nauk pedagogicznych w Berlinie, które ukończyła w 1973 r. W 1980 r. 
obroniła pracę doktorską w Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Monastyrze 
pt. Jakość i struktura materiałów autoedukacyjnych kształcenia i dokształcania 
pedagogicznego. Habilitację uzyskała w 1987 r. na podstawie pracy O zawodo-
wej socjalizacji andragogów. Jakościowe studium wchodzenia w rolę zawodową. 
Pracę zawodową rozpoczęła w 1976 r. w Ośrodku Pedagogicznym Niemieckiego 
Związku Uniwersytetów Powszechnych (DVV) we Frankfurcie/M., uczestnicząc 
w projekcie opracowywania materiałów samokształceniowych dla etatowych 
pracowników edukacji dorosłych, a następnie w projekcie ewaluacji materiałów 
samokształceniowych. W latach 1980–1989 kontynuowała pracę naukową w Uni-
wersytecie w Oldenburgu, następnie w Bremie (do 1992 r.), by w 1992 r. objąć 
Katedrę Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Warte podkreślenia są Jej wspólne naukowe przedsięwzięcia z Polską udoku-
mentowane w publikacjach:

– Studenci a uniwersytet. Badania nad wyborem studiów i funkcjami uczelni 
(pod red. H. Depty, J. Półturzyckiego, J. Reichela, D. Schaale, E. Schulze Herr-
mann, H. Stock i E.A. Wesołowskiej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1995),

– Kultura studiowania w Polsce i w Niemczech. Studium porównawcze 
(pod red. H. Depty, W. Gieseke, R. Góralskiej, J. Półturzyckiego, J. Reichela, 
H. Stock i E.A. Wesołowskiej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001),
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– Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polce i w Niemczech (pod red. W. Gie-
seke, R. Siebers, H. Solarczyk, E.A. Wesołowskiej, Biblioteka Edukacji Doro-
słych, t. 24, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001),

– Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech. Studium przypadku: Berlin/
Brandenburgia, (pod red. W. Gieseke, K. Opelt, H. Stock, I. Börjesson, Wydaw-
nictwo ITEE, Warszawa–Płock 2005).

W swojej karierze zawodowej W. Gieseke kierowała 18 projektami badaw-
czymi, których rezultaty były podstawą licznych publikacji naukowych. W latach 
1984–2009 była kierownikiem, ekspertem lub doradcą 26 gremiów, a w latach 
2008–2010 – dziekanem IV Wydziału Filozoficznego w Uniwersytecie Humbold-
tów w Berlinie.

Analizowane pokolenie andragogów w Niemczech zbudowało ponownie 
swój status w opozycji do poprzedniego pokolenia, ale w odróżnieniu od niego 
buduje wspólnotę z pokoleniem następnym.

Generacja andragogów (2010 i dalej)  

Czwarte pokolenie andragogów w Niemczech nosi cechy pokolenia kultu-
rowego, które mimo doświadczenia 1989 r. nie tworzy kolektywnego podmiotu, 
chociaż posiada wspólne, właściwe dla swojego pokolenia, wartości, postawy 
i style życia. Większość z nich wykształcenie zdobyła już w ramach studiów pe-
dagogicznych, czasami w połączeniu ze studiami innych dyscyplin naukowych.

To pokolenie rozpoczyna dopiero budowanie samodzielnych karier akade-
mickich w trudnej sytuacji ekonomicznej, co skutkuje redukowaniem liczby eta-
tów w uczelniach wyższych i dezintegracją lokalnych środowisk akademickich 
andragogów. W odpowiedzi na nową sytuację budowane są sieci współpracy 
ośrodków akademickich i nieakademickich w kraju i za granicą. Istotnym skład-
nikiem ich pracy zawodowej jest ubieganie się i konkurowanie o środki zewnętrz-
ne na potrzeby badań naukowych, co prowadzi do podporządkowania potrzebom 
państwa, gospodarki, praktyki oświatowej. Występują w roli specjalistów, eks-
pertów, już nie idealistów czy humanistów o szerokich horyzontach, tworzących 
wspólnotę naukową. Dopasowując się do wymogów późnego modernizmu/re-
fleksyjnej modernizacji, chcą dostarczyć praktyce użytecznych wyników badań, 
tłumaczą nowe zjawiska kultury. Andragogice nadają inny sens, traktują ją nie 
jako wartość autoteliczną, odziedziczoną po poprzednich pokoleniach, lecz „jako 
produkt interakcji” o chwilowej ważności.

W porównaniu z innymi środowiskami naukowymi współczesne środowisko 
andragogów niemieckich charakteryzuje się wysokim stopniem heterogeniczności, 
która wyraża się mulitidyscyplinarnością pierwotnego wykształcenia, zróżnicowa-
nym stosunkiem do praktyki, odmiennymi sposobami łączenia teorii z praktyką, 
zróżnicowanymi kulturowymi uwarunkowaniami (Friedenthal-Haase, 2002, s. 26). 
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To utrudnia konsolidację tego środowiska w kierunku wspólnoty naukowej, co 
czyni go podatnym na kryzysy, zwroty i nowości innych środowisk naukowych. 
W opinii Marthy Friedenthal-Haase naukową komunikację wśród andragogów 
komplikuje wielość stosowanych paradygmatów, subiektywny dobór pojęć, frag-
mentaryzacja pola badawczego. Ideałem byłaby monokultura, ale ta zagrażałaby 
interdyscyplinarności andragogiki, której nośnikami są osoby stające z wyboru 
na obrzeżach dyscypliny, pochodzące z innych dyscyplin naukowych lub celowo 
krzyżujące różne perspektywy teoretyczne. W tej sytuacji postuluje się, by dbać 
o warunki skutecznej komunikacji poprzez współpracę w gremiach naukowych 
i polityczno-oświatowych, kodyfikację wiedzy w publikacjach naukowych, rozwój 
czasopiśmiennictwa.

Charakterystyczną biografię analizowanego pokolenia prezentuje Steffi Ro-
bak (ur. 1970), absolwentka pedagogiki i synologii, która wybrała andragogikę 
jako dziedzinę swojego awansu naukowego. W roku 2011 roku objęła Katedrę 
Edukacji Dorosłych na Uniwersytecie Hanoweru po odejściu Horsta Sieberta 
na emeryturę. Kieruje niewielkim zespołem współpracowników w porównaniu 
z czasami, kiedy jej poprzednik stał na czele zespołu kilkunastu osób działających 
w ramach instytutu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania edukacją 
dorosłych oraz zagadnień interkulturowości w edukacji dorosłych.

Czwarta generacja andragogów jest drugim pokoleniem andragogów w Niem-
czech, które nie buduje swojego statusu w opozycji do poprzedniego pokolenia.
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Generations of Andragogists in Germany  

Summary: This article presents four generations adult educator in the Federal Republic of Ger-
many, accompanied by representative of the biographies of each generation. The purpose of the 
analysis is to answer the question of whether successive generations of German adult educator 
continue or break with the achievements of the previous generation.
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Renata Konieczna-Woźniak

Młodzi „nauczyciele” a budowanie  
międzypokoleniowych relacji  

Streszczenie: Artykuł prezentuje problem dotyczący możliwości odwrócenia tradycyjnego 
porządku, który uznawał konieczność uczenia się ludzi młodych od starszych. Współcześnie ludzie 
młodzi już nieczęsto korzystają z autorytetu ludzi starszych i nie traktują ich jako nauczycieli życia. 
Dzieje się tak dlatego, że posiadają umiejętność dostępu do różnorodnych źródeł wiedzy i infor-
macji oraz elastyczność w dostosowywaniu się do wielu zmian. Z tych powodów coraz częściej to 
młodzi stają się „nauczycielami” starszego pokolenia. Prezentowane w artykule badania dowodzą, 
że młodzi, wykształceni ludzie dostrzegają obszary niekompetencji starszego pokolenia i są zain-
teresowani wspomaganiem uczenia się ludzi starszych. Wiedza i doświadczenie starszego pokolenia 
oraz umiejętności i tempo uczenia się ludzi młodych nie muszą być traktowane w sposób antago-
nistyczny. Połączenie tych przymiotów ludzi starszych i młodszych wydaje się szansą na lepsze 
poznanie obu generacji i zacieśnianie relacji międzypokoleniowych w rodzinach i poza nimi.

Słowa kluczowe: Dystans międzypokoleniowy, kompetencje ludzi dorosłych, reguła wzajemności, 
relacje międzygeneracyjne.

Wstęp

Czego Jaś się nie nauczył, tego nauczyć może się Jan. Współcześnie tak wła-
śnie, w kontekście całożyciowego rozwoju, można byłoby przekształcić znane 
porzekadło, aby powiedzieć o szansie na edukację człowieka, w każdym okresie 
jego dorosłego życia.

Czy jest tak jednak naprawdę? Czy uczenie się w okresie starzenia i starości 
człowieka jest powszechne i czego dotyczy? Kto dziś może być „nauczycielem” 
seniora? Czego ludzi młodzi mogą nauczyć osoby starsze? Czy wzajemne ucze-
nie się pokoleń przyczynić się może do realizacji założeń obchodzonego w 2012 r. 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokole-
niowej?
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Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na postawione pytania, na wstępie 
trzeba odwołać się do dość często przypominanej na gruncie gerontologii spo-
łecznej, a szczególnie gerontopedagogiki, teorii dystansu międzypokoleniowego 
Margaret Mead (1978).

Autorka tej koncepcji, już kilkadziesiąt lat temu, zwróciła uwagę na pogłę-
biający się w społeczeństwie amerykańskim dystans międzypokoleniowy. W swo-
jej koncepcji teoretycznej udowodniła, że był on konsekwencją przyjęcia i funk-
cjonowania określonej kultury. Wyróżniła i scharakteryzowała trzy typy kultur: 
postfiguratywne, kofiguratywne i prefiguratywne (Mead, 1978, s. 25).

Kultury postfiguratywne opierają się na autorytecie z przeszłości. Autorytet 
jest niepodważalny i wywiera wpływ na sposób wychowywania dzieci przez śred-
nie pokolenie. Proces wychowania dzieci odbywa się w taki sam sposób, w jaki 
wychowywane było pokolenie rodziców. Dzięki temu transmisja kultury kolejne-
mu pokoleniu następuje w całości, bez żadnych zmian.

Kofiguratywne kultury wzorują się na zachowaniach rówieśniczych. Mło-
dzi ludzie uczą się życia, obserwując zachowania swoich rówieśników. Taki 
wzór prowadzi jednak do rozbicia i zatomizowania wielopokoleniowych rodzin. 
W tego typu rodzinach brakuje już żywej ilustracji funkcjonowania międzypo-
koleniowego. Nieobecna jest powtarzalność podstawowych elementów kultury, 
a konsekwencją tych zjawisk jest pogłębiający się dystans międzypokoleniowy 
(Niezabitowski, 2007, s. 57–58).

Kultura prefiguratywna związana jest natomiast z niepewnością, z nową wie-
dzą i zmianą. Jest to rzeczywistość, w której dorośli mogą uczyć się od własnych 
dzieci. Dotychczasowy porządek zostaje w ten sposób zachwiany. W konsekwen-
cji zjawisko to prowadzi do jeszcze silniejszego dystansu międzypokoleniowego 
(Mead, 1978, s. 118). Analizując koncepcję, M. Mead nasuwa się pytanie, czy 
zawsze jednak tak musi być, czy odwrócenie ról „nauczycieli” i „uczniów” nie 
może choć w niektórych, wybranych kontekstach okazać się korzystne? Czy i ja-
kie efekty może przynieść obu stronom?

Chcąc rozpoznać dogłębnie ten problem, przeprowadziłam badania. Okre-
ślone zostały następujące podstawowe pytania badawcze: Czy współcześnie do-
rośli młodzi ludzie mogą uczyć swoich rodziców i dziadków (w znaczeniu babci 
i dziadków)? Jaki może być przedmiot tej edukacji? Czy, a jeśli tak, to dlaczego 
warto to robić? Jakie miejsca są odpowiednie dla międzypokoleniowej edukacji?

Studenci pedagogiki, różnych specjalności, zostali poproszeni o wyrażenie 
pisemnych opinii, by w ten sposób odpowiedzieć na postawione pytania badaw-
cze. Mieli również za zadanie sporządzenie listy tematów, które (ich zdaniem) 
mogą wzbogacić kompetencje osób dojrzałych wiekowo.

Uzyskany materiał badawczy jest bardzo interesujący. W większości były to 
rozbudowane wypowiedzi pisemne od 121 osób (89 kobiet i 32 mężczyzn). Wiek 
badanych mieścił się w przedziale od 20 do 25 lat. Zebrane opinie zostały podda-
ne analizie ilościowej i jakościowej. Warto też wspomnieć, że badanie to, oprócz 
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wartości poznawczej, miało też cel autoedukacyjny, ponieważ skłaniało studen-
tów do osobistych refleksji na temat sensu uczenia się osób starszych i ich relacji 
międzypokoleniowych w rodzinach.

Percepcja ludzi starszych  

Bogata obecnie literatura przedmiotu z obszaru gerontologii społecznej wska-
zuje na fakt, iż ludzie starsi, jako grupa, postrzegani są nadal przez osoby młode 
w sposób dość stereotypowy. Niestety, młodzi dorośli wybierają najczęściej nega-
tywny stereotyp, zgodnie z którym człowieka starszego odbierają jako osobę tracą-
cą z wiekiem nieomalże wszystko. Ludziom starszym ubywa: zdrowia, pieniędzy, 
urody, atrakcyjności, prestiżu, energii, pamięci itp. przymiotów ludzi młodych. Zy-
sków starości jest niewiele, choć istnieje też pozytywny stereotyp starości, na który 
składają się: mądrość życiowa, bogate doświadczenia, ciepło w kontaktach z wnu-
kami, spokój i opanowanie, tradycyjna, smaczna kuchnia prowadzona przez osoby 
starsze, głównie babcie. Niemniej jednak pejoratywnych wyznaczników starości 
jest znacznie więcej niż tych, które korzystnie opisują człowieka starszego. Stereo-
typy, jak wiadomo, są uogólnianymi przekonaniami, które powstają w rezultacie 
powierzchownego poznania, posiłkowania się obiegowymi opiniami. Mogą przy-
czyniać się do dyskryminowania ludzi. Związane są z mechanizmami percepcji 
interpersonalnej (Adler, Rosenfeld, Proctor II, 2006, s. 69–101).

Tom Kirkwood, autor znanej książki o starości: Czas naszego życia. Co wie-
my o starzeniu się człowieka (2005), jest zdania, że fatalizm i dyskryminacja osób 
w podeszłym wieku szczególnie silnie wpływają na zafałszowanie obrazu procesu 
starzenia się i starości (Kirkwood 2005, s. 32). Na dowód tego przedstawia nie-
zwykle sugestywny opis dotyczący rozbitków znajdujących się na łodzi (ich cha-
rakterystykę, sytuację osobistą, rodzinną, zawodową itp.), których trzeba szybko 
uratować. Wszystkich, ze względu na ograniczony czas, niestety nie uda się oca-
lić, trzeba więc dokonać wyboru. Dwoje rozbitków, spośród grupy oczekujących 
pomocy, to ludzie starsi. Autor tej historii tym samym stawia czytelników przed 
wyborem, w jakiej kolejności udzieliliby pomocy i ratowali życie tych ludzi. Su-
geruje, że wiek rozbitków miałby w takiej sytuacji szczególne znaczenie. „Nada-
wanie młodości pewnych przywilejów to jeszcze nie dyskryminacja starości. 
Dla wielu jest to prosty realizm” (Kirkwood, 2005, s. 36). Równocześnie opisana 
historia pokazuje, jaką pozycję społeczną najczęściej wyznacza się ludziom star-
szym. Podkreśla ponadto, jak życiowy wybór i dyskryminacja mogą być podykto-
wane wręcz jednym czynnikiem, którym jest metrykalny wiek człowieka.

Czy można to zmienić? Wydaje się to niezwykle trudne i wymagające spo-
ro czasu, ale na tworzenie pozytywnego wizerunku ludzi starszych z pewnością 
można wpływać i kreować go tak, by podnosić wartość człowieka starszego oraz 
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pokazywać osobom młodszym różne istotne role pełnione przez seniorów. Co-
raz częściej skuteczną strategią realizującą ten cel okazuje się całożyciowe ucze-
nie się osób starszych.

Rozległa programowo oferta edukacji dorosłych stwarza obecnie ludziom 
dojrzałym wiekowo wiele możliwości. Dowodem tego są niezwykle prężnie roz-
wijające się uniwersytety trzeciego wieku, które powstają już nawet w bardzo ma-
łych miastach (patrz: Raport z badania: ZOOM na UTW, Warszawa 2012). Ważna 
jest jednak wcześniej trafnie postawiona diagnoza dotycząca potrzeb w zakresie 
edukacji, dokonana na podstawie opinii seniorów, ale również ludzi młodszych. 
Pokazuje ona obszary niekompetencji ludzi starszych, dostrzegane też przez oso-
by młode. Takie rozpoznanie jest ważne do wypracowania odpowiednich strategii 
uczenia się ludzi starszych.

Ludzie młodzi dla ludzi starszych  

Współcześnie wiadomo, że dla zdecydowanej większości ludzi młodych 
stechnicyzowany świat jest powszechnym elementem ich środowiska życia. 
Dla osób starszych przestrzeń ta nie zawsze jest dostępna z powodu nieumiejęt-
ności poruszania się w niej. Życie i sprawne funkcjonowanie w świecie wiedzy 
i informacji wymaga dużej elastyczności i otwartości na zmiany, permanent-
nego uczenia się. Analiza wyników badań własnych pozwoliła na rozpoznanie 
obszarów niekompetencji ludzi starszych.

Priorytetowym obszarem edukacji osób starszych (zdaniem badanych, senio-
rzy posiadają najmniej umiejętności w tej dziedzinie) okazało się wejście w stech-
nicyzowany świat. Młodzi ludzie uznali je za najtrudniejsze wyzwanie dla ludzi 
dojrzałych wiekowo; 91 wypowiedzi dotykało tego problemu. Badani deklarowa-
li chęć uczenia swoich rodziców i dziadków korzystania z różnych urządzeń tech-
nicznej cywilizacji. Przykładem jest następujący fragment wypowiedzi: „Warto 
pokazać seniorom, że rozwój cywilizacyjny nie musi być taki zły”. Pośród szcze-
gółowych umiejętności w obszarze cywilizacji technicznej wymieniane były: ob-
sługa komputera, Internetu z wielostronnymi możliwościami jego wykorzysta-
nia (zakupy, sposób na samotność, dostęp do informacji, utrzymanie kontaktów 
z bliskimi, dostęp do konta bankowego itp.), telefonów komórkowych, urządzeń 
domowych, bankomatów itp. Młodzi ludzie podkreślali fakt, iż sprawne wykorzy-
stywanie tych urządzeń może sprzyjać jakości życia seniorów i dawać im poczu-
cie łączności z innymi, bezpieczeństwa, ponadto pozwala poszerzać ich wiedzę 
oraz sprawiać satysfakcję z „bycia na czasie”. Jedna z wypowiedzi podkreślała 
ponadto potencjalne korzyści płynące ze znajomości obsługi Internetu dla ludzi 
samotnych: „Mojego starszego wujka, który jest kawalerem, wprowadziłabym 
w wirtualny świat zabawy. Może zmieniłabym jego samotny los”.
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Drugim obszarem wymagającym edukacji seniorów okazała się, zdaniem 
ludzi młodych, sfera postaw, ponieważ badani byli zdania, że osobom starszym 
brakuje tolerancji dla odmienności. 26 wypowiedzi związanych było z tym pro-
blemem. Badani byli zdania, że ludzie starsi dość często przejawiają zachowa-
nia wskazujące na brak tolerancji dla wielu nowych zjawisk, sytuacji i wyda-
rzeń. Część młodych respondentów uważała, że starsi są konserwatywni, a ich 
postawy prowadzą do separowania się przez nich od młodszych oraz prowokują 
wzajemne antagonizmy. Jedna ze studentek tłumaczyła: „dziadkowie wolą od-
ciąć się od mody, nowych obyczajów, które są dla nich szokujące, trzeba im te 
nowe zjawiska tłumaczyć”. Nie zabrakło wręcz gorzkich uwag pod adresem osób 
starszych: „trzeba nauczyć miłości do swoich dzieci, a ich nie krytykować, na-
uczyć się też ich słuchać, nauczyć, że dzieci powinny żyć po swojemu”. Repertuar 
obszarów dostrzeganej nietolerancji u osób starszych był bardzo zróżnicowany. 
Brak przyzwolenia na odmienność dotyczył jednak, przede wszystkim, niezrozu-
mienia zachowań oraz wyglądu ludzi młodych, stylu ich ubierania. Oddawały to 
wypowiedzi, krytykujące postępowanie starszych osób, zbliżone do tej przykła-
dowej: „starsi nie powinni oceniać po wyglądzie”.

Trzeci obszar uczenia ludzi starszych związany był z otaczającą, zmienia-
jącą się niezwykle szybko rzeczywistością, codziennym funkcjonowaniem czło-
wieka w sytuacjach społecznych. Młodzi ludzie, 15 osób, uznali, że uczenie ludzi 
starszych powinno polegać na tłumaczeniu im zjawisk i zmian, które zachodzą 
wokół nas każdego dnia. Docierają do nas różne informacje, a seniorzy nie za-
wsze je rozumieją, dlatego nie nadążają za przemianami kulturowymi, cywiliza-
cyjnymi, politycznymi i je odrzucają.

Kolejny czwarty obszar edukacji seniorów związany był ze stylem ich życia. 
14 osób wyraziło opinie na temat tego, że trzeba ludzi starszych uczyć: po pierw-
sze, znajdowania czasu wyłącznie dla siebie, po drugie, aktywnego sposobu spę-
dzania czasu wolnego, po trzecie, umiejętności wypoczynku. Korzystnie byłoby 
zaszczepić też seniorom dobre nawyki związane z codziennym ruchem i aktyw-
nością fizyczną.

Sferą ważną jako obszar edukacji okazało się też życie psychiczne seniorów. 
Młodzi respondenci, 12 osób, byli zdania, że ludziom starszym trzeba pokazywać 
radość życia, uczyć ich optymizmu i cieszenia się każdą chwilą, warto nakłaniać 
ich też do tego, żeby chcieli się często spotykać z innymi i nie rezygnowali z ma-
rzeń. Starość bowiem często kojarzy się ze smutkiem i przygnębieniem. Taki też 
jej obraz przejmuje część starszych ludzi.

Obszar życia psychicznego wiąże się także z samooceną ludzi starszych. Ta 
ostatnia może uwzględniać między innymi wygląd. Część respondentów, tj. 11 
osób, uznało, że ludzi starszych warto też uczyć dbałości o swój wygląd. Szczegól-
nie dotyczyło to stroju, a więc modnego ubierania, jak również makijażu czy fryzur 
odpowiednich do mody i wieku. Wizerunek człowieka, jak wiadomo, w znaczącej 
mierze budowany jest w oparciu o pierwsze wrażenie, stąd sztuka prezentowania 
siebie z pewnością stanowi również ważny obszar całożyciowej edukacji seniorów.



124

Pozostałe wybory dotyczące zakresów edukacji, w których ludzie młodzi 
mogliby wchodzić w role „nauczycieli” ludzi starszych, związane były z pro-
blemami, takimi jak: zasady zdrowego odżywiania, oduczanie złych nawyków 
żywieniowych, przekonywanie ludzi starszych do tego, by pomagali innym 
(przykładowo: oddawać krew, przekazać po śmierci swoje organy wewnętrzne, 
wspierać finansowo potrzebujących), umiejętność radzenia sobie ze stresem, za-
chowanie dystansu do wielu wydarzeń, szczególnie politycznych, zwracanie uwa-
gi przy zakupach na terminy ważności produktów. Nauka, zdaniem respondentów, 
powinna dotyczyć też problemu zachowania szczególnej ostrożności przed ma-
nipulantami, naciągaczami sprzedającymi różne tandetne produkty. Nie zabrakło 
też wypowiedzi na temat edukacji zorganizowanej specjalnie dla seniorów, czyli 
w uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, stowarzyszeniach itp. W jej 
propagowaniu swój udział widzieli też ludzie młodzi. Kilku badanych deklarowa-
ło chęć uczenia seniorów języków obcych w różnych instytucjach dla seniorów.

Trzeba również na koniec wspomnieć o zebranych opiniach, które przeczy-
ły możliwości bycia „nauczycielem” ludzi starszych. Kilku respondentów uznało, 
że niewiele, albo wręcz niczego, nie są w stanie nauczyć ludzi starszych. Przekona-
nie takie miało różnorodne uzasadnienia. Jednym z nich była opinia podkreślająca 
wiedzę samych seniorów, następującej treści: „mogę jedynie im pomagać, ale nicze-
go nie jestem w stanie ich nauczyć, to oni mają doświadczenia”. Podobny wydźwięk 
miała też inna, zbliżona wypowiedź: „w dziedzinie wartości i tradycji niczego nie 
jestem w stanie ich nauczyć”. Innym zgoła uzasadnieniem była też niechęć samych 
seniorów przed uczeniem się czegoś nowego: „niczego, bo uważają, że są mądrzej-
si” oraz „starsi nie zawsze chcą się uczyć, żeby nie naruszyło to ich autorytetu”.

Uzyskane wypowiedzi studentów świadczyły z jednej stronny o dostrzega-
nych deficytach w wiedzy, umiejętnościach czy zachowaniach ludzi starszych, 
z drugiej były deklaracją dotyczącą tego, czego oni mogliby uczyć starsze poko-
lenie, a co współcześnie jest szczególnie ważne dla satysfakcjonującego życia se-
niorów. Trudno wymienić je wszystkie i jednoznacznie przypisać do konkretnych 
kategorii, ponieważ wyliczane były umiejętności, zachowania, postawy istotne 
dla dobrego funkcjonowania społecznego w codziennym życiu. Podsumowanie 
niniejszego artykułu stanowi jednak próbę ich uporządkowania

Deficyty kompetencji ludzi starszych 

Podsumowując uzyskane opinie ludzi młodych, można ustalić obszary nie-
kompetencji seniorów dostrzegane przez młodsze pokolenie. Warto posłużyć się 
podziałem A. Brzezińskiej i P. Wilińskiego, którzy przyjęli, że ludziom dorosłym 
do prawidłowego funkcjonowania osobistego i społecznego niezbędne są trzy ro-
dzaje kompetencji: osobiste, interpersonalno-organizacyjne i realizacyjne (Brze-
zińska, Wiliński, 1995/1996).
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Pierwsza grupa kompetencji pozwala na utrzymywanie satysfakcjonującej 
jakości życia. Człowiek wyposażony w kompetencje osobiste potrafi bowiem być 
elastyczny w swoich działaniach i rozwiązywać codzienne problemy, radzić sobie 
z trudnościami.

Druga grupa kompetencji dotyczy jakości społecznego funkcjonowania czło-
wieka. Osoba kompetentna w tym obszarze potrafi nawiązywać i utrzymywać 
satysfakcjonujące relacje z innymi, pracować w grupach i żyć w związkach i spo-
łecznościach.

Trzecia grupa sprowadza się do repertuaru umiejętności i sprawności oraz 
różnych konkretnych technik działania, które są przydatne w życiowych sytu-
acjach, a dają człowiekowi poczucie sprawstwa, panowania i kontroli nad tym, 
co robi.

Uzyskany materiał empiryczny pokazał, iż w opiniach respondentów lu-
dziom starszym przede wszystkim brakuje kompetencji osobistych. Ich niedobory 
prowadzą do braku satysfakcji, a tym samym obniżają jakość życia w okresie sta-
rzenia się i starości. Z pewnością takie postawy, zachowania czy stany psychiczne 
ludzi starszych, jak: konserwatyzm, schematyzm myślenia, brak odwagi w podej-
mowaniu decyzji, nadmierny stres i wewnętrzne napięcia, brak optymizmu, smu-
tek, brak czasu dla siebie, niski poziom asertywności, złe nawyki, niezdrowy styl 
życia, przyczyniają się do tego, że może się pojawiać sporo zaburzeń w rozwoju 
człowieka starszego.

Zdaniem psychologów pełnię życia osiągamy wtedy, gdy dochodzi do wza-
jemnego przenikania się trzech warstw naszego życiem: poczucia jego sensu, 
bycia w nim zaangażowanym i odczuwania jego różnorodnych przyjemności 
(Karczmarek, 2007, s. 16). Są one oceniane bardzo subiektywnie, niemniej jednak 
wyróżnione cechy i zachowania ludzi starszych (widziane z perspektywy mło-
dych) mogą wpływać na to, że szczęście i radość ich osobistego życia zostają 
zagrożone.

Drugi deficytowy obszar kompetencji ludzi starszych związany jest z ich spo-
łecznym funkcjonowaniem. Brak tolerancji dla odmienności, zamykanie się przed 
światem i innymi ludźmi, nieostrożność w kontaktach z obcymi, kreowanie wła-
snego negatywnego wizerunku, niechęć do pomocy, takiej jak: oddawanie krwi, 
własnych narządów po śmierci, wolontariat, to tylko wybrane przykłady, które 
wymieniane były przez respondentów jako te zaburzające dobre i satysfakcjonu-
jące funkcjonowanie społeczne ludzi starszych.

Do trzeciej grupy bezpośrednich sprawności przydatnych w życiu osobistym 
i społecznym zaliczyć można przede wszystkim to, co studenci wymienili jako 
priorytet w edukacji seniorów, czyli sprawne poruszanie się w świecie cywilizacji 
technicznej. Obsługa różnych domowych urządzeń elektronicznych, telefonów, 
automatów, bankomatów, komputerów, jak również umiejętność wypełniania 
druków i formularzy to tylko sztandarowe przykłady. Nieumiejętność obsługi 
tych wszystkich udogodnień oraz nieradzenie sobie z potrzebnymi na co dzień 
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dokumentami stanowią z pewnością zagrożenie dla sprawnego i satysfakcjonu-
jącego funkcjonowania osobistego i społecznego człowieka. Co więcej, wyco-
fanie się z chęci ich poznania może prowadzić do marginalizacji ludzi starszych, 
a w konsekwencji nawet do ich wykluczenia. Ludzie młodzi mogą być w tym 
obszarze szczególnymi ekspertami dla ludzi starszych i tak w istocie jest coraz 
częściej, co podkreślały liczne uzyskane w badaniach wypowiedzi na ten temat.

Opinie wyrażone przez studentów odzwierciedlały też percepcję ludzi star-
szych. Gotowość do uczenia seniorów nie była oczywiście równoznaczna z co-
dzienną praktyką w tym obszarze realizowaną przez wszystkich badanych, nie-
mniej jednak niektórzy studenci opisywali sytuacje, z których wynikało, że w ich 
rodzinach właśnie oni uczą osoby starsze nowych umiejętności, zwyczajów czy 
nawet języka własnego pokolenia. Świadczy o tym jedna z przykładowych wy-
powiedzi: „zaobserwowałam przechwycenie przez moich rodziców zachowań ich 
własnych wnuków, gwary młodzieżowej, co w wykonaniu seniorów wychodzi 
trochę komicznie. Odstawili jednak również na bok staropolskie jedzenie, delek-
tując się potrawami różnych krajów, co z początku stało się powodem niemiłych 
docinek, z czasem weszło w stałe menu naszego domu”.

Starzenie się i starość mogą być czasem uczenia się również od ludzi mło-
dych. Czasem podejmowania edukacji, której efekty pozwalają na swobodniejsze 
funkcjonowanie i odnajdywanie się w szybko zmieniającej się codzienności życia.

Reguła wzajemności w międzygeneracyjnych relacjach

Wzajemność w relacjach stanowi typową i podstawową regułę wpływu psy-
chologicznego. W wielu kulturach poczucie zobowiązań jest bardzo ważne, a na-
wet priorytetowe w budowaniu więzi międzyludzkich (Cialdini, 1999, s. 33–65). 
Moim zdaniem można ją dobrze wykorzystać również w kontaktach międzypo-
koleniowych, ponieważ jej stosowanie może dawać satysfakcję zarówno osobom 
starszym, jak i młodszym. W niniejszym tekście skupiłam się na roli i możliwo-
ściach uczenia się seniorów od ludzi młodych, trzeba jednak dodać, że również 
osoby starsze mają sporo do zaoferowania młodszemu pokoleniu. Ważne, by obie 
strony zamieniały się rolami „uczniów” i „nauczycieli”, by potrafiły dawać i brać, 
wówczas budowane relacje będą bliskie i partnerskie, oparte na wzajemnym 
szacunku.

Z wcześniej opublikowanych moich badań wynika, że młodzi ludzie w swoim 
życiu sporo też uczą się od pokolenia swoich dziadków. Deklarują szereg umiejęt-
ności, obszarów wiedzy, postaw, emocji, które uzyskali w rodzinie dzięki swo-
im bliskim seniorom. Należą do nich: szacunek dla innych, w tym dla rodziców, 
szacunek do pracy i pracowitość, umiejętności praktyczne ważne w codziennym 
życiu (prowadzenie domu, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie 
zwyczajnych spraw w urzędach itp.), miłość i jej okazywanie, przyjaźń, gotowość 
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do pomagania, rozwiązywanie codziennych problemów, dbałość o wiarę, przeko-
nania religijne, uczestnictwo w życiu religijnym, rozwój zainteresowań i hobby, 
poznanie hierarchii wartości (a w tym uznania, że rodzina jest najważniejsza), 
przekonanie o wartości małżeństwa i konieczności dbania o jego powodzenie, ko-
rzenie własnej rodziny i określanie jej tożsamości, kultura osobista i grzeczność 
w ludzkich kontaktach, szacunek wobec samego siebie, historia Polski, umiejęt-
ności rozmawiania z innymi, wytrwałość, cierpliwości, odpowiedzialność, znajo-
mość naturalnej medycyny, poczucie wolności, bezpieczeństwo, dystans i opano-
wanie w trudnych sytuacjach, znajomość bajek, legend i piosenek (patrz szerzej: 
Konieczna-Woźniak, 2009, s. 127–141). Przywołane wyniki w kontekście reguły 
wzajemności wydają się podstawą budowania dobrych relacji międzygeneracyj-
nych. Atrakcyjność „oferty edukacyjnej” młodszego i starszego pokolenia wyda-
je się równoznaczna dla budowania i zacieśniania międzygeneracyjnych relacji.

Podsumowanie

Rozwój człowieka starszego zdaniem psychologów i gerontologów jest 
możliwy i wręcz pożądany (Sujak, 1992; Dyczewski, 1994; Straś-Romanowska, 
2001; Czerniawska, 2000, Steuden, 2011). Odbywać się może w różnych sferach 
życia, pośród których szczególnie istotne miejsce zajmują osobowość i intelekt.

Wyniki badań własnych ujawniły, że późna dorosłość może zostać wzboga-
cona przez edukację sprzyjającą funkcjonowaniu indywidualnemu i społeczne-
mu, prowadzoną przez ludzi młodszych, szczególnie na gruncie rodziny, ale rów-
nież innych instytucji.

Na koniec warto dodać, iż znaczące jest także to, że opinie ludzi młodych na te-
mat potrzeb edukacyjnych w okresie późnej dorosłości wydają się być dość zbieżne 
z przekonaniami samych seniorów na ten temat. O tej korelacji świadczą rezultaty 
badań dotyczących podobnych problemów, ale przeprowadzone wśród starszych 
kobiet, po 60. roku życia (Rzymkowska, Suchańska, Suchańska, 2007). Wynika 
z nich, że potrzeby edukacyjne seniorek skoncentrowane są wokół czterech katego-
rii: osobowości, wiedzy i umiejętności, rozrywki i aktywności fizycznej.

Osoby starsze potrzebę rozwoju swojej osobowości przekładają bezpo-
średnio na chęć wypracowania w sobie takich przymiotów, jak: tolerancja, wy-
rozumiałość, spokój ducha, ponieważ ułatwiają one budowanie dobrych relacji 
z innymi ludźmi. Rezultaty badań własnych sytuowały ten obszar rozwoju czło-
wieka starszego na drugim miejscu. Można przypuszczać, iż zbliżona do siebie 
identyfikacja problemów (przez młodszych i starszych) jest dobrym rokowaniem 
na współpracę i wzajemne uczenie się.

Na drugim miejscu, jak wynika z cytowanych badań, seniorki widzia-
ły potrzebę poszerzania swojej wiedzy i konkretnych umiejętności, istotny był 
dla nich poznawczy obszar rozwoju. W badaniach własnych ten obszar okazał się 
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najważniejszy w edukacji seniorów, bo takie zdanie mieli ludzie młodzi (por. Ko-
nieczna-Woźniak, 2001). Można uznać, że podobna hierarchia potrzeb edukacyj-
nych ludzi starszych i młodszych, tak jak w kwestiach rozwoju osobowości, może 
być dobrym początkiem uzupełniania i aktualizowania wiedzy przez seniorów 
z pomocą ludzi młodszych.

Pozostałe dwa obszary potrzeb, deklarowane przez ludzi starszych w oma-
wianych badaniach, znalazły swoje miejsce również w badaniach własnych. Po-
dobnie, jak osoby starsze, młodzi ludzie dostrzegali bowiem rolę rozrywki oraz 
aktywizacji fizycznej seniorów i uznawali je za bardzo ważne dla ogólnego ich 
dobrostanu, a tym samym podnoszenia jakości ich życia.

Patrzenie z podobnej perspektywy na te same problemy wydaje się znaczą-
ce dla ich rozwiązywania. Wiek, doświadczenie, mądrość życiowa to atuty ludzi 
starszych w procesach edukacji. Silną stroną zaś ludzi młodych jest umiejętność 
szybkiego pozyskiwania informacji, wiedzy, elastyczność, dostosowywanie się 
do zachodzących zmian oraz ogromne tempo uczenia się. Połączenie ich wszyst-
kich, choć skomplikowane, może okazać się prorozwojowe dla obu pokoleń. 
Trudnością pozostaje jednak znalezienie odpowiedniej przestrzeni współpracy. 
Nadal brakuje wystarczającej liczby inicjatyw edukacji wielopokoleniowej, in-
stytucji otwartych na każdy wiek. Ważna pozostaje więc w rozwiązywaniu tego 
problemu rodzina.

Być może współczesne przyzwolenie na swoiste odwrócenie ról „nauczycie-
la” i „ucznia”, w którym „uczniem” dorosłym będzie senior, a „nauczycielem” 
człowiek młody, jest szansą na zbliżenie do siebie pokoleń. W edukacji dorosłych 
obowiązuje bowiem zasada partnerstwa i wspomniana już wzajemności. Czasami 
nie do końca współcześnie wiadomo, kto od kogo się uczy, „uczeń” od „nauczy-
ciela” czy „nauczyciel” od „ucznia” i kto kiedy przyjmuje określoną rolę?
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“Young Teachers” and Building an Intergenerational Relationships  

Summary: The paper presents a problem concerning the possibility of reversing the traditional or-
der which acknowledged the necessity of young people learning from the elderly. Nowadays, young 
people do not often rely on the authority of older people any more, and they do not treat them as the 
teachers of life. This happens because they have an ability to access to various sources of knowledge 
and information and a flexibility in adapting to many changes. For these reasons, the young increas-
ingly become ”teachers” to the older generation. The studies presented in the paper show that young 
and well educated people are able to see that older generations are lacking in competence in some 
fields of knowledge. Moreover, the young are interested in supporting the education of older people.
Knowledge and experience of the older generation and the skills and pace of learning of young 
people do not have to be treated in an antagonistic manner. The combination of the qualities of 
older and younger people seems to be a good opportunity to get to know both generations well and 
strengthen the intergenerational relationships in families and out of them.

Key words: An intergenerational distance, the competences of adult people, the rule of mutuality, 
intergenerational relationships.
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Zdrowie jako obszar uczenia się (między)pokoleniowego  

Streszczenie: Współcześnie podkreśla się znaczenie indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie 
własne i innych, co wpływa także na wzrost znaczenia edukacji zdrowotnej. Jednym z ważniejszych ob-
szarów uczenia się zdrowia są relacje międzyludzkie, w szczególności w rodzinie czy relacjach niefor-
malnych. Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie obszarów uczenia się zdrowia w relacjach 
między pokoleniami na podstawie analizy literatury przedmiotu. Odwołując się do koncepcji M. Mead, 
można wyróżnić trzy rodzaje relacji między pokoleniami jako obszarów uczenia się zdrowia: uczenie się 
od starszych pokoleń, uczenie się od rówieśników, uczenie się od młodszych pokoleń. Ten pierwszy ob-
szar uczenia się zdrowia jest najszerzej reprezentowany w literaturze przedmiotu, obejmujący głównie 
kształtowanie wzorców zachowań zdrowotnych w rodzinie poprzez uczenie się społeczne i asocjacyjne. 
W drugim obszarze wpływ rówieśników na proces uczenia się zachowań zdrowotnych jest najczęściej 
ujmowany w kontekście oddziaływania szkoły, a więc dotyczy dzieci i młodzieży. Brak natomiast 
opracowań na temat wpływu rówieśników, ale w odniesieniu do ludzi dorosłych i starszych. W trzecim 
obszarze uczenia się zdrowia pojawia się niewielka liczba opracowań. Choć dostrzega się rolę rodziny, 
w tym młodszych pokoleń dla kształtowania zachowań prozdrowotnych ludzi starszych, to jest to nadal 
obszar nie do końca zbadany, obfitujący jednak w wiele pytań.

Słowa kluczowe: Zdrowie, uczenie się społeczne, relacje międzypokoleniowe.

Wstęp

Zdrowie stanowi dla człowieka ważną wartość, na co wskazują liczne ba-
dania1. Często jest to jednak wartość deklarowana, która niekoniecznie znajdu-
je odzwierciedlenie w konkretnych działaniach na rzecz własnego zdrowia. Jest 
ono jednocześnie pewnym potencjałem, zasobem, którym dysponuje człowiek 

1 Z jednej strony można tu wyróżnić badania dotyczące ogólnie systemu wartości, w tym 
również wartości zdrowia (por. Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości 
w życiu Polaków, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF; Cele i dążenia życio-
we Polaków, 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_161_10.PDF). Z drugiej są to także 
badania dotyczące konkretnie wartości zdrowia (por. Puchalski, 1997; Zdrowie i styl życia w Polsce, 
2007, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_138_07.PDF). 
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w ciągu życia. Jednak musi on nauczyć się z niego czerpać oraz go wzmacniać, 
aby starczyło mu go na całe życie. Współcześnie podkreśla się rolę indywidualnej 
odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych. Wpływa to także na wzrost 
znaczenia edukacji zdrowotnej. Obok jej zinstytucjonalizowanych form jednym 
z ważniejszych obszarów uczenia się zdrowia są relacje międzyludzkie, w szcze-
gólności w rodzinie. Celem niniejszego opracowania jest analiza na podstawie 
literatury przedmiotu obszarów uczenia się zdrowia w relacjach międzypokole-
niowych.

Środowiskowe uwarunkowania kształtowania przekonań 
i zachowań zdrowotnych  

Zdrowie bywa definiowane na wiele sposobów, jako brak choroby, wartość, 
zasób, potencjał, dobrostan, proces (Heszen, Sęk, 2007, s. 46–60). Obok defi-
nicji naukowych wyróżnić można także potoczne sposoby rozumienia zdrowia 
(Tobiasz-Adamczyk, 2000, s. 24–27). Naukowcy dążą do opracowania modeli 
zdrowia, które pozwoliłyby na całościowe ujęcie ich uwarunkowań i składają-
cych się nań elementów. Człowiek ujmuje zdrowie zgodnie z własnymi doświad-
czeniami, które z kolei zależą odczynników kulturowych, społecznych, ale także 
indywidualnych. Rozpatrywanie zdrowia jako obszaru uczenia się warto rozpo-
cząć od zwrócenia uwagi na wielość jego definicji i ich zmienność, co znajduje 
przede wszystkim wyraz w zmianie modeli ujmowania zdrowia. Wskazują one 
także na zmiany w sposobie określania źródeł jego uczenia się.

W modelu biomedycznym zdrowie rozumiane jest jako brak choroby. W tym 
ujęciu głównym źródłem procesu uczenia się zdrowia są specjaliści. To oni są 
odpowiedzialni za rozpoznanie chorób i ich leczenie, a w kontekście społecznym 
za podjęcie działań profilaktycznych, czyli zapobieganie czynnikom ryzyka. Pro-
fesjonaliści posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą chorób i zapobiegania im, któ-
rą przekazują innym. W tym ujęciu dbanie o zdrowie oznacza przestrzeganie za-
leceń specjalistów (Heszen, Sęk, 2007, s. 62–63; Woynarowska, 2008, s. 26–27).

W modelu holistyczno-funkcjonalnym zdrowie jest z kolei rozumiane jako 
proces adaptacji w celu osiągnięcia dynamicznej równowagi między systemami. 
W tym ujęciu zaznacza się rolę aktywności człowieka w podejmowaniu odpowie-
dzialności za własne zdrowie. Jego rozwinięciem jest model socjoekologiczny, 
który ujmuje zdrowie człowieka jako część całego systemu relacji z otoczeniem 
i środowiskiem. Obok wielu wymiarów wewnętrznych zdrowia samego człowie-
ka akcentuje się także równowagę człowieka z podsystemami jego otoczenia. 
W tym rozumieniu zdrowie człowieka jest warunkowane wpływami z jego bliż-
szego i dalszego otoczenia oraz własną aktywnością. Jednocześnie wskazuje się 
także na odpowiedzialność człowieka za kształtowanie zdrowia i jego warunków 
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w swoim własnym otoczeniu. Jest on odpowiedzialny nie tylko za zdrowie wła-
sne, ale też za zdrowie swoich bliskich oraz całego środowiska, w którym żyje. 
Oba te ujęcia przyczyniły się do zwrócenia uwagi na ogromną rolę stylu życia 
człowieka oraz wpływu środowiska życia na kształtowanie własnego zdrowia 
(Heszen, Sęk, 2007, s. 63–66; Woynarowska, 2008, s. 27–30).

Warty podkreślenia jest także salutogenetyczny model zdrowia w ujęciu 
Aarona Antonovsky’ego. Przedstawił on zdrowie w ujęciu procesualnym, w któ-
rym na jednym biegunie znajduje się zdrowie, a na drugim choroba. Człowiek 
w ciągu życia przesuwa się nieustannie na tym kontinuum. A. Antonovsky skon-
centrował się na badaniu czynników sprzyjających budowaniu zdrowia, czyli 
procesie radzenia sobie ze stresogennymi wyzwaniami płynącymi z otoczenia 
wewnętrznego i zewnętrznego, co pozwala na utrzymanie zdrowia. Za proces 
tej adaptacji odpowiada poczucie koherencji, czyli zdolność rozumienia bodź-
ców płynących z otoczenia, zdolność wykorzystania posiadanych zasobów wła-
snych lub znajdujących się w otoczeniu do poradzenia sobie z trudnościami oraz 
zdolność do traktowania tych trudności jako wyzwania wartego zaangażowania 
i podjęcia wysiłku. Ujmując skrótowo, jest to „ogólne nastawienie orientacyjne, 
wyrażające trwałe i dynamiczne przekonanie o przewidywalności i racjonalności 
świata i własnego położenia życiowego” (Heszen, Sęk, 2007, s. 81). Ten model 
zdrowia zwrócił przede wszystkim uwagę na czynniki osobowe i społeczne, które 
mają wpływ na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami przecią-
żającymi, przekraczającymi możliwości człowieka (Antonovsky, 2005; Heszen, 
Sęk, 2007, s. 76–89).

W kolejnych modelach zdrowia można zauważyć ewolucję sposobu jego poj-
mowania oraz poszerzanie zakresu czynników je warunkujących w toku życia czło-
wieka. Rozwój promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wiązał się z dostrzeżeniem 
nieskuteczności oddziaływań zapobiegających chorobom poprzez ograniczanie 
dostępności czynników ryzyka. Ich miejsce zajęła szeroko rozumiana profilaktyka 
oraz budowanie zasobów zdrowia jednostki i społeczeństwa. Pośród uwarunko-
wań kształtowania zdrowia człowieka wymienia się przede wszystkim: czynniki 
podmiotowe i środowiskowe. Do czynników podmiotowych zalicza się między 
innymi: przekonania na temat zdrowia oraz postawy, wiek, poziom samoakcep-
tacji oraz indywidualny styl życia. Do czynników środowiskowych kształtowania 
zdrowia zalicza się między innymi: wpływ rodziny, grup rówieśniczych, szkoły 
oraz lokalnego środowiska. Ważne są także czynniki kulturowe, jak usytuowanie 
zdrowia w systemie normatywnym oraz przekaz medialny dotyczący zdrowia.

Człowiek uczy się, czym jest zdrowie, jak o nie dbać w procesie socjaliza-
cji. O ile początkowo w tym procesie uczenie się dotyczące zdrowia ma charak-
ter raczej mimowolny, to w miarę rozwoju ten proces może stać się coraz bar-
dziej świadomy i zamierzony. Inni ludzie mogą stanowić wsparcie, służyć radą 
lub przykładem w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego zdrowia.



134

Uczenie się w kontaktach z innymi ludźmi nosi nazwę uczenia się społecz-
nego. Twórcą tej teorii uczenia się jest Albert Bandura. Opiera się ona na zało-
żeniu, że sposób zachowania się człowieka jest nabyty i kształtowany w toku 
relacji i obserwacji społecznych. Wymienia się dwie główne formy uczenia się 
społecznego: naśladowanie polegające na wiernym kopiowaniu zachowań 
wzorca oraz modelowanie polegające na wzorowaniu się na zachowaniach mo-
dela, ale dostosowywaniu ich indywidualnie do wymagań sytuacji, wykraczają-
cych poza sytuację obserwowaną. W procesie uczenia się społecznego czynniki 
podmiotowe i środowiskowe determinują się wzajemnie. Pod wpływem ob-
serwowanych zachowań innych ludzi człowiek kształtuje zachowania własne, 
ale także swoje poglądy na dany temat. W ten sposób formują się jego postawy 
względem określonych obszarów życia, w tym także wobec zdrowia. Czynni-
kami sprzyjającymi skuteczności procesu modelowania są: znaczenie osoby 
modela, czy to osoba znacząca, lubiana i szanowana; gdy obserwator dostrzega 
pewne podobieństwo między sobą a modelem; pozytywne konsekwencje za-
chowania modela, czyli nagradzanie; jeśli zachowanie modela mieści się w za-
kresie możliwości i umiejętności obserwatora, wówczas także wzrasta praw-
dopodobieństwo wystąpienia modelowanych zachowań (Wojnarowska, 2008, 
s. 116–117; Jeżewska-Zychowicz, Pilska, 2005, s. 409). Czynniki te wskazują, 
że proces modelowania jest szczególnie skuteczny w tych relacjach społecz-
nych, w których występują silne więzi emocjonalne, wspólne spędzanie czasu 
i podejmowanie działań w różnych sytuacjach oraz możliwość obserwowania 
wielu zachowań i ich powtarzalność. Z tego względu szczególnego znaczenia 
nabiera uczenie się społeczne w środowisku rodzinnym, ale także w grupie ró-
wieśniczej czy klasie szkolnej.

Dotyczy to również uczenia się zdrowia. Bezsprzecznie najważniejszym śro-
dowiskiem kształtowania poglądów oraz zachowań zdrowotnych jest rodzina. 
Od urodzenia dziecko podlega opiece rodziców, a dbanie o zdrowie jest ważną 
częścią tego procesu. Stopniowo wraz z nabywaniem samoświadomości i rozwo-
jem indywidualnych kompetencji człowiek zaczyna podejmować własną odpo-
wiedzialność za swoje zdrowie, dokonywać wyborów pro- lub antyzdrowotnych. 
Z tego względu obok rodziny ważnym środowiskiem wpływającym na kształto-
wanie się poglądów i zachowań zdrowotnych są grupy rówieśnicze oraz szkoła. 
W nich dziecko kształtuje swoje postawy wobec zdrowia, które w późniejszym 
dorosłym życiu będzie mogło świadomie rozwijać lub modyfikować. Zwraca się 
bowiem uwagę, że okres dzieciństwa i młodości to najistotniejszy czas dla kształ-
towania zachowań zdrowotnych młodego człowieka, natomiast począwszy 
od okresu dojrzewania rozpoczyna się ich stopniowa modyfikacja i indywidual-
na autokreacja (Woynarowska, 2008, s. 217–219). W tym kontekście chciałabym 
zwrócić uwagę na znaczenie relacji międzypokoleniowych w procesie uczenia się 
zdrowia przez całe życie.
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Relacje międzypokoleniowe jako przestrzeń uczenia się zdrowia 
– przegląd badań

Rola środowiska społecznego w kształtowaniu zdrowia jednostki i społeczno-
ści jest bezsporna, co podkreśla się w literaturze przedmiotu (Zadworna-Cieślak, 
Ogińska-Bulik, 2011). Panuje jednak przekonanie, że proces uczenia się zdrowia 
w relacjach społecznych nie jest w pełni rozpoznany i zrozumiały, w związku 
z czym istnieje zapotrzebowanie na badania w tym kierunku. Pojawiają się przy 
tym pytania: Jak przebiega proces uczenia się poglądów i zachowań dotyczących 
zdrowia w poszczególnych środowiskach? W jakich relacjach? W jakim stopniu 
poszczególne aspekty i wymiary zdrowia są przedmiotem uczenia się w tych 
środowiskach? Jakie są uwarunkowania tego uczenia się? Pytania te stanowiły 
punkt wyjścia analizy literatury przedmiotu. Badania dotyczące roli uczenia się 
społecznego w zakresie zdrowia nie należą jednak w Polsce do licznych, więcej 
podejmowanych jest za granicą (Jeżewska-Zychowicz, Pilska, 2005, s. 408; Za-
dworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011, s. 65).

Inspiracją do zwrócenia uwagi na rolę uczenia się zdrowia w relacjach mię-
dzypokoleniowych stała się koncepcja Margaret Mead, w której wyróżniła ona 
trzy typy kultury i transmisji wzorów między pokoleniami (Mead, 2000). W kul-
turze postfiguratywnej podstawową funkcję socjalizacyjną pełnią starsi, czyli 
dziadkowie i rodzice. To oni przekazują młodszym pokoleniom wzorce, wartości, 
normy, aby przygotować ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Z kolei w kul-
turze kofiguratywnej przekaz wartości i norm odbywa się głównie w obrębie po-
kolenia. Każde pokolenie uczy się od rówieśników, zmiany społeczne powodują 
bowiem, że przekaz ze strony starszych członków społeczeństwa nie przystaje 
do rzeczywistości, jest niewystarczający. Ostatnim typem jest kultura prefigura-
tywna, w której transmisja wzorów zachowań, norm, wartości przebiega od po-
koleń młodszych ku starszym. Ma ona miejsce w społeczeństwach, w których 
procesy zmian są tak gwałtowne, że pokolenie dorosłych i starszych nie nadąża 
za nimi, tak jak pokolenie młodszych. To ci ostatni stają się przewodnikami, na-
uczycielami w tym świecie, w którym zdobyta wcześniej wiedza i doświadczenie 
nie wystarczają, aby go rozumieć i zaadaptować się w nim w pełni. Można zatem 
powiedzieć w oparciu o koncepcję Margaret Mead, że mamy do czynienia z pro-
cesem uczenia się w trzech obszarach relacji między pokoleniami: uczenia się 
młodszych od starszych, uczenia się od rówieśników oraz uczenia się starszych 
od młodszych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu podjęłam próbę za-
rysowania zagadnień dotyczących uczenia się zdrowia w wymienionych trzech 
obszarach relacji między pokoleniami.

Pierwszy obszar relacji międzypokoleniowych jest w literaturze reprezen-
towany najszerzej. W szczególności podkreśla się znaczenie rodziny, w niej 
głównie rodziców, dla kształtowania zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. 
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Pośród uwarunkowań rodzinnych tego procesu wskazuje się między innymi na 
znaczenie takich czynników, jak: siła związków rodzinnych, relacje między mał-
żonkami, struktura życia rodzinnego, atmosfera w rodzinie, style wychowania 
i postawy wychowawcze rodziców, styl komunikacji w rodzinie, dobry kontakt 
z dzieckiem, wsparcie ze strony rodziców w sytuacjach trudnych, zaangażowanie 
i monitorowanie zachowań dziecka oraz stopień kontroli jego zachowań, wła-
ściwe wzorce zachowań zdrowotnych modelowane przez rodziców oraz ich styl 
życia, kompetencje rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej. Obok powyższych 
uwarunkowań wskazuje się także na duże znaczenie czynników ekonomiczno-
-społecznych oraz warunków życia, w prezentowanym ujęciu mają one jednak 
wpływ pośredni na proces uczenia się poprzez relacje społeczne (Zadworna-
-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011, s. 65–75; Woynarowska, 2008, s. 219–220; To-
biasz-Adamczyk, 2000, s. 161–180; Bulska, 2008, s. 32–39). Obok czynników 
warunkujących kształtowanie przekonań i zachowań zdrowotnych w literaturze 
podkreśla się także znaczenie rodzajów uczenia się społecznego oraz asocjacyj-
nego, które najbardziej sprzyjają kształtowaniu zdrowia w relacjach społecznych, 
głównie w rodzinie oraz grupach rówieśników (Jeżewska-Zychowicz, Pilska, 
2005; Ogden, 2011).

Pośród wymiarów i aspektów zdrowia podejmowanych w analizowanych 
badaniach najwięcej dotyczy kształtowania zachowań żywieniowych (Jeżew-
ska-Zychowicz, Pilska, 2005; Ogden, 2011; Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 
2011). Duża liczba badań dotyczy także uwarunkowań stosowania różnego rodza-
ju używek (głównie picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków 
psychoaktywnych). Zagadnienia te są najczęściej podejmowane w kontekście 
wpływu środowiska, gdzie obok rodziny wskazuje się na podstawowe znacznie 
edukacji szkolnej i środowiska rówieśniczego. Obok tego ważnym zagadnie-
niem opisywanym w literaturze są także uwarunkowania podejmowania zacho-
wań ryzykownych wśród młodzieży. W niektórych badaniach analizuje się także 
wpływ rodziny na aktywność fizyczną i sposoby spędzania czasu wolnego przez 
młodzież (Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011; Hrubá, Žaloudíková, 2009). 
Istotną kwestią podejmowaną w badaniach dotyczącą zdrowia w kontekście re-
lacji w rodzinie jest też sytuacja choroby (Kawczyńska-Butrym, 2009; Tobiasz-
-Adamczyk, 2000, s. 161–180).

Ogólnie można zauważyć, że w badaniach dominuje poszukiwanie rodzin-
nych czynników warunkujących kształtowanie zachowań zdrowotnych dzieci 
i młodzieży. Natomiast w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na sam proces 
uczenia się w relacjach między rodzicami a dziećmi. Warto jednak podkreślić za-
znaczoną w badaniach siłę i znaczenie transmisji przekonań i wzorców zachowań 
dotyczących zdrowia w rodzinie, które są przekazywane od pokoleń starszych 
do młodszych. Przede wszystkim akcentuje się znaczenie wzorców zachowania 
rodziców związanych z ich stylem życia, co ma ogromny wpływ na zachowania 
zdrowotne podejmowane przez dzieci, dotyczy to w szczególności odżywiania, 
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aktywności fizycznej, stosowania używek (Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 
2011, s. 67–68; Hrubá, Žaloudíková, 2009, s. 197–201). Jednocześnie podkre-
śla się, że największe znaczenie w tym procesie mają matki. Przykładowo, za naj-
silniejszy predykator zachowań żywieniowych córek uznaje się poziom ograni-
czeń żywieniowych matki oraz postrzegane przez nią ryzyko wystąpienia nadwagi 
u córek (Ogden, 2011, s. 39). Przypuszczalnie rola kobiet w opiece nad zdro-
wiem rodziny jest większa i to one uczą zachowań zdrowotnych swoje dzieci, tak 
jak same kiedyś były uczone przez swoje matki. Przekaz ten przechodzi zatem 
z pokolenia na pokolenie. Jak silny może to być przekaz, ukazują badania doty-
czące żywienia dzieci przez matki, które we własnej diecie przestrzegają zasad 
ograniczających spożycie kalorycznych i niezdrowych produktów. Okazało się, 
że w stosunku do swoich dzieci nie stosują one tych samych zasad, co uzasadnia-
ją większą wagą wartości odżywczej produktów i ich długofalowym wpływem 
na zdrowie (Ogden, 2011, s. 39). Wydaje się zatem, że te badania wskazują przede 
wszystkim na uczenie się pewnych wzorców zachowań dotyczących zdrowia 
w różnych jego obszarach. Przekaz ten jest często nie w pełni uświadamiany, po-
nieważ dotyczy codziennych sytuacji życiowych, a główną rolę odgrywa w nim 
proces modelowania.

Ważnym aspektem uczenia się zdrowia w relacjach rodzinnych jest także 
kwestia zdrowia psychospołecznego, czyli kształtowania sposobów radzenia so-
bie w sytuacjach trudnych oraz rozwijania w tym celu umiejętności życiowych. 
Z tym zagadnieniem powiązane jest wsparcie społeczne w rodzinie i jego znacze-
nie dla zdrowia jej członków (Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011; Heszen, 
Sęk, 2007). Zagadnienia te są dość szeroko reprezentowane w literaturze, zwłasz-
cza w zakresie psychologii zdrowia. Na szczególną uwagę zasługują tu badania 
dotyczące znaczenia rodziny w kształtowaniu poczucia koherencji (Antonovsky, 
2005, s. 91–106; Heszen, Sęk, s. 87–88; Zwoliński, 2003, s. 135–146; Kosińska-
-Dec, Jelonkiewicz, 2003, s. 147–161; Worsztynowicz, 2003, s. 163–176). Po-
nadto duże znaczenie przypisuje się analizom dotyczącym kształtowania umie-
jętności życiowych. W tym zakresie częściej można odnaleźć wpływ edukacji 
zdrowotnej w szkole, choć pojawiają się również badania dotyczące wpływu ro-
dziny (Wasylewicz, 2000).

W obszarze uczenia się zdrowia od starszych pokoleń warto także zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden wątek, związany z tzw. tendencją „powrotu do natury”, 
którą można zauważyć zwłaszcza w przekazach medialnych (czasopismach, po-
radnikach, stronach internetowych)2. W kontekście uczenia się zdrowia można tu 
między innymi wskazać: poszukiwanie naturalnych, domowych sposobów lecze-
nia się, pielęgnacji ciała, ale także zdrowego odżywiania opartego na dawnych 

2 Przykładowo, wpisanie hasła „powrót do natury” w wyszukiwarce www.google.pl odsyła 
nas do 1 9600 000 wyników, a dookreślenie hasła „powrót do natury a zdrowie” – do 1 060 000 
wyników [19.03.2014].
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przepisach. Wydaje się, że przekaz taki może mieć miejsce również w relacjach 
rodzinnych, w czym szczególną rolę mogą pełnić osoby starsze (zwłaszcza ko-
biety). W tym kontekście interesujących danych dotyczących uczenia się w re-
lacjach międzypokoleniowych dostarczają badania antropologiczne poświęcone 
zagadnieniu medycyny ludowej (Kalinowska, Żuchowicz, 2007). Z definicji ten 
rodzaj medycyny wiąże się z przekazem tradycyjnych metod leczenia z pokolenia 
na pokolenie (tamże, s. 3). Okazuje się, że medycyna ludowa nie jest ograniczona 
tylko do dawnych metod leczniczych, ale poszerza się wciąż o nowe elementy 
wiedzy ludowej dotyczącej zdrowia i choroby. Ponadto autorki zwróciły uwagę, 
że wiedza ta ma zarówno charakter ekspercki, który reprezentują zielarki, ale też 
lekarze czy szpital oraz potoczny (amatorski), który przekazywany jest ludziom 
w różnym wieku oraz przez media (książki, radio, czasopisma). Oba typy wiedzy 
wzajemnie się przenikają i uzupełniają, a pośród osób przekazujących wiedzę do-
minują osoby starsze, ale dostrzega się również posługiwanie się nią przez młod-
szych członków społeczności (tamże, s. 10–15). Wydaje się, że przekaz wiedzy 
dotyczący tradycyjnych sposobów leczenia i dbania o zdrowie może mieć zdecy-
dowanie szerszy zasięg i może stanowić interesujący obszar badań dotyczących 
uczenia się w tym zakresie.

Drugi obszar uczenia się zdrowia w relacjach międzypokoleniowych dotyczy 
relacji między rówieśnikami, czyli w obrębie jednego pokolenia. Znaczenie ma tu 
zarówno rodzeństwo, jak i rówieśnicy z grup nieformalnych, w których młodzi lu-
dzie przebywają i z którymi się identyfikują. Badania wskazują na niejednoznacz-
ność tego wpływu, co zależne jest od charakteru grupy i rodzaju modelowanych 
zachowań. Pośredniczący wpływ może mieć także charakter relacji z rodzicami. 
Im lepsze relacje młodzieży z rodzicami, tym mniejszy negatywny wpływ rówie-
śników (Zadworna-Cieślak, Ogińska-Bulik, 2011, s. 70).

Kwestią wartą uwagi są także badania wskazujące na znaczenie przekazu 
dotyczącego zachowań prozdrowotnych jako czynnika wyróżniającego pokole-
nie. Witold Wrzesień w swoich badaniach dotyczących charakterystyki kolejnych 
pokoleń polskiej młodzieży zauważył, że jedną z cech charakterystycznych gene-
racji tzw. Dzieci Transformacji3 była moda na zdrowy styl życia, która wiązała się 
ze wzrostem zainteresowania dbaniem o sylwetkę i kondycję, a co się z tym wiąże 
szerszym podejmowaniem aktywności fizycznej, uczęszczaniem na siłownię czy 
saunę (Wrzesień 2009, s. 67). Moda ta może wskazywać na zmiany społeczno-
-kulturowe, pod wpływem których młode pokolenie było zmuszone szukać wła-
snych rozwiązań dotyczących wzorców zachowań zdrowotnych, gdyż te wcze-
śniejsze nie były już wystarczające. Można sądzić, że znalazło to między innymi 
potwierdzenie w wynikach badań dotyczących zachowań zdrowotnych Polaków. 

3 To termin wprowadzony przez autora, a wskazujący na pokolenie urodzone w latach 1971–
1976, stanowiące jedną z trzech bliskich generacji Pokolenia Końca Wieku, których proces wkra-
czania w dorosłość wiązał się z okresem transformacji. Szerzej na ten temat: Wrzesień, 2009. 
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Wyróżniono w nich dwie grupy o odmiennym stylu dbania o swoje zdrowie: po-
dejmujących zachowania zdrowotne głównie o charakterze medycznym i prewen-
cyjnym oraz podejmujących zachowania prozdrowotne, związane ze zdrowym 
stylem życia i unikaniem zachowań ryzykownych. W tej pierwszej grupie domi-
nowali ludzie starsi, natomiast w tej drugiej – ludzie młodzi (Woynarowska 2008, 
s. 71). Przypuszczalnie ludzie młodzi w swoich zachowaniach zdrowotnych kie-
rowali się bardziej wzorcami zachowań swoich rówieśników z krajów zachodnich 
niż zachowaniami swoich rodziców czy dziadków.

W analizowanych badaniach wskazuje się w szczególności wpływ rówieśni-
ków na kształtowanie zachowań żywieniowych, aktywności fizycznej i sposobów 
spędzania czasu wolnego oraz stosowania używek i podejmowania zachowań ry-
zykownych. Wpływ ten może mieć charakter pozytywny i negatywny. Zwrócono 
również uwagę na znaczenie rówieśników w prowadzeniu edukacji zdrowotnej. 
Ten rodzaj edukacji zyskał miano edukacji rówieśniczej. W Polsce jest ona raczej 
słabo obecna w porównaniu z krajami zachodnimi. Zwraca się uwagę na pewne 
jej znaczenie w przypadku edukowania młodzieży w zakresie niebezpieczeństwa 
stosowania środków psychoaktywnych czy ryzykownych zachowań seksualnych 
(Woynarowska 2008, s. 195–198).

W obszarze uczenia się zdrowia od rówieśników warto też zwrócić uwagę 
na znaczenie portali i forów społecznościowych, w ramach których ludzie coraz 
częściej poszukują wsparcia informacyjnego, a czasem również emocjonalnego. 
Badania wskazują, że ludzie poszukują w internecie w szczególności informacji 
dotyczących: objawów chorób, sposobów leczenia, dostępności specjalistów oraz 
jakości podejmowanego przez nich leczenia, alternatywnych form leczenia, spo-
sobów odżywiania, aktywności fizycznej, kosmetyków itd. Pośród użytkowników 
Internetu poszukujących informacji na temat zdrowia dominują kobiety i ludzie 
młodzi w przedziale wieku 15–35 lat (Raport „Internetowe serwisy o zdrowiu”, 
2009; Raport „Portale medyczne i zdrowie”, 2009). Wydaje się, że ten proces 
uczenia się można odnieść właśnie do relacji rówieśniczych w obrębie pokolenia, 
przede wszystkim biorąc pod uwagę wiek użytkowników. Jednym z wyznaczni-
ków znaczenia rówieśników w procesie uczenia się jest także poczucie podo-
bieństwa. Ten czynnik wydaje się odgrywać znaczenie w przypadku uczestników 
forów i portali społecznościowych.

Trzecim obszarem uczenia się zdrowia w relacjach między pokoleniami jest 
uczenie się starszych od młodszych. Jest on najsłabiej reprezentowany w bada-
niach, a warto tu wskazać na kilka ciekawych aspektów. Często ten rodzaj ucze-
nia się międzypokoleniowego jest ukazywany jako dopełnienie przekazu młod-
szym od starszych (Pavlovská, Remsová, 2008; Pavlovská, 2009; Wasylewicz, 
2012). Podkreśla się, że oba pokolenia mogą się wzajemnie od siebie uczyć, za-
leżne jest to jednak od procesu komunikacji między nimi. W tym kontekście jed-
nak tematyka zdrowia jako obszaru uczenia się starszych od młodszych podejmo-
wana jest sporadycznie. Przykładem mogą być badania dotyczące wpływu relacji 
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między dziadkami i wnukami na nabywanie przez obie grupy kompetencji klu-
czowych. Autorka zwróciła przede wszystkim uwagę na to, że wnuki często roz-
wijają dzięki swoim dziadkom kompetencje związane z radzeniem sobie w trud-
nych sytuacjach, uczą się cierpliwości, pokory. Natomiast dziadkowie uczą się 
od swoich wnuków między innymi czynnego wypoczynku, otwartości na nowo-
ści i spontaniczności, ale też tolerancji i wyrozumiałości (Wasylewicz, 2012).

W tym kontekście warto zaakcentować pewne aspekty procesu uczenia się 
ludzi starszych od młodszych, które dotyczą sfery zdrowia, a są słabo reprezento-
wane w literaturze przedmiotu. Po pierwsze, na uwagę zasługuje rola ludzi mło-
dych w kształtowaniu nastawienia i motywacji osób starszych do podejmowania 
aktywności fizycznej i bardziej aktywnego stylu życia, w tym również zmiany 
nawyków żywieniowych. Na ten aspekt zwraca się uwagę w literaturze, ale nie 
spotkałam badań, które opisywałyby ten proces uczenia się. Przykładowo, zauwa-
żalna wśród młodych ludzi (zwłaszcza dziewcząt) tendencja do dbania o figurę, 
co wiąże się ze zmianą ich diety, nie pozostaje bez wpływu na pozostałych człon-
ków rodziny. W literaturze przedmiotu pojawiają się w tym kontekście głównie 
badania dotyczące rodzinnych uwarunkowań zaburzeń odżywiania (Ziółkowska, 
2009). Jednak sama zmiana zachowań żywieniowych nastolatka może mieć rów-
nież wpływ na zachowania żywieniowe czy zdrowotne całej rodziny. Matki i bab-
cie, które najczęściej zajmują się w domach przygotowywaniem posiłków, zostają 
w tej sytuacji często postawione przed faktem zapoznania się z „tajnikami” zdro-
wego odżywiania, zwłaszcza jeśli nie chcą pozostawić dziecka bez dozoru. Jaki 
jednak wpływ mają zmiany w zachowaniach żywieniowych nastoletnich dzieci 
na ten rodzaj zachowań zdrowotnych u ludzi dorosłych i starszych w rodzinie? Jak 
przebiega ten proces uczenia się? Wydaje się, że warte jest to zbadania. Podobnie 
może wyglądać sytuacja uczenia się innych zachowań zdrowotnych, na przykład 
związanych z aktywnym stylem spędzania czasu wolnego.

Kolejnym interesującym zagadnieniem związanym z wpływem ludzi mło-
dych na zachowania zdrowotne ludzi starszych są działania formalne organizowa-
ne przez różnego rodzaju organizacje czy instytucje zajmujące się między innymi 
formami promocji zdrowia, także wśród osób starszych. Często instytucje te są 
prowadzone przez ludzi młodych i to oni opracowują ofertę zajęć. Od ich świado-
mości często zależy, jakie możliwości aktywnego spędzania czasu będą mieli lu-
dzie starsi. Badania ukazują, że w tym względzie nadal występują braki, ale nastę-
pują stopniowe zmiany, zwłaszcza w liczbie ofert oraz ich ukierunkowaniu na ludzi 
starszych. Nadal większość w tym względzie kierowana jest do ogólnego odbiorcy, 
co może prowadzić raczej do przyciągania ludzi młodych, a odstraszania starszych 
(Woźniak, Tobiasz-Adamczyk, Brzyska, 2009). Wydaje się jednak, że stopniowo 
także w tym obszarze następują powolne zmiany, co jest związane z dostrzeganiem 
procesu starzenia się społeczeństw. Zwraca się uwagę, że ludzie starsi zaczynają 
być coraz poważniej traktowani jako istotna grupa konsumentów, a to powoduje 
wzrost liczby ofert kierowanych bezpośrednio do nich (Sladek, 2011).
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Podsumowując, można zauważyć, że w każdym z trzech wyróżnionych ob-
szarów relacji międzypokoleniowych – na podstawie koncepcji Margaret Mead 
– pojawiają się istotne zagadnienia dotyczące uczenia się związanego ze zdro-
wiem. Najliczniejsze wydają się tu badania dotyczące przekazu i uczenia się ludzi 
młodszych od starszych. Mniej badań znajdziemy w obszarze uczenia się od ró-
wieśników. Tutaj dominują raczej badania dotyczące wpływu szkoły i rówieśni-
ków na edukację zdrowotną dzieci i młodzieży. Najmniej jest natomiast badań 
dotyczących uczenia się zdrowia przez starszych od młodszych. Ten obszar wy-
daje się nabierać jednak większego znaczenia.

Podsumowanie  

Analiza literatury przedmiotu skłania do wniosku, że proces uczenia się 
społecznego w relacjach między pokoleniami może stanowić istotną podstawę 
teoretyczną wyjaśniania procesu kształtowania i modyfikowania postaw wobec 
zdrowia w ciągu życia. Problematyka zarysowana w wyróżnionych – w koncepcji 
Margaret Mead – trzech obszarach uczenia się międzypokoleniowego pozwala 
wysunąć wniosek, że jest wiele interesujących, niezbadanych zagadnień dotyczą-
cych uczenia się zdrowia, które warto poddać eksploracji.

Przede wszystkim zauważalna jest dysproporcja w zakresie uwagi poświęca-
nej w literaturze poszczególnym obszarom. Najszerzej jest w niej reprezentowany 
proces uczenia się od starszych w procesie socjalizacji, głównie w środowisku 
rodzinnym. W tym procesie starsi, głównie rodzice, kształtują poglądy i wzorce 
zachowań dotyczących zdrowia młodszego pokolenia. Badacze są zgodni, że ro-
dzina stanowi kluczowe środowisko życia młodych ludzi, mające istotny wpływ 
na rozwój ich świadomości oraz postaw wobec zdrowia i zdrowego stylu życia. 
W tym kontekście przeważają jednak badania czynników środowiskowych i spo-
łeczno-kulturowych, natomiast w mniejszym stopniu podejmowana jest analiza 
samego procesu uczenia się dzieci od rodziców czy dziadków. Warto jednak pod-
kreślić, że znaczenie społecznego uczenia się zachowań zdrowotnych oraz bada-
nie tego procesu jest coraz szerzej dostrzegane w literaturze (Jeżewska-Zycho-
wicz, Pilska, 2005; Ogden, 2011). Pośród różnych wymiarów i aspektów zdrowia 
w tym obszarze uczenia się w analizach najczęściej podejmowane są zagadnienia 
dotyczące zdrowego odżywiania się, ograniczenia stosowania używek, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych (w tym badanie wpływu rodziny na poczucie kohe-
rencji) oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

W drugiej kolejności w literaturze przedmiotu możemy odnaleźć opraco-
wania poświęcone wpływowi rówieśników na kształtowanie postaw i zachowań 
zdrowotnych dzieci i młodzieży. Stanowią one drugi z wyróżnionych obszarów 
uczenia się zdrowia w obrębie pokolenia. Aspekt ten jest najczęściej rozpatrywany 
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w kontekście edukacji zdrowotnej w szkole oraz wzajemnych relacji między 
różnymi siedliskami życia dzieci i młodzieży. Tutaj również pośród głównych 
aspektów i wymiarów zdrowia analizuje się zachowania żywieniowe, aktywność 
fizyczną i sposoby spędzania czasu wolnego oraz stosowanie używek i podej-
mowanie zachowań ryzykownych. Trzeci obszar uczenia się poglądów i zacho-
wań zdrowotnych w relacjach między pokoleniami, czyli uczenia się starszych 
od młodszych, wydaje się wciąż terenem mało rozpoznanym badawczo.

W tym miejscu warto także wskazać kilka wybranych wątków związanych 
z uczeniem się we wspomnianych powyżej relacjach między pokoleniami, które 
jednak w badaniach nie są mocno eksponowane. Wspólnie zarysowują one pe-
wien zakres problematyki, związanej z uczeniem się szeroko pojętego zdrowia 
w relacjach międzypokoleniowych, który wart jest dalszej eksploracji badawczej.

W pierwszym obszarze uczenia się międzypokoleniowego niedostrzegana 
jest rola najstarszego pokolenia w procesie uczenia postaw zdrowotnych najmłod-
szego pokolenia. Ich wpływ jest często zapośredniczony przez poglądy i wzorce 
zachowań zdrowotnych rodziców, które nabyli oni we wcześniejszym procesie 
socjalizacji. Niedostrzeganie wpływu dziadków na wychowanie zdrowotne wnu-
ków jest być może przejawem szerszego procesu ograniczania relacji między-
pokoleniowych w rodzinie. Wraz z zanikaniem rodzin wielopokoleniowych co-
dzienne relacje między dziadkami i wnukami ulegają stopniowemu zmniejszeniu. 
Z drugiej strony dziadkowie nadal często stanowią podporę rodziców w procesie 
wychowania i opieki nad dziećmi, co pozwala pytać o ich rolę w edukacji zdro-
wotnej wnuków.

Ponadto warto zwrócić też uwagę na pewne procesy społeczno-kulturowe, 
które mogą powodować, że rola najstarszego pokolenia w przekazie dotyczącym 
zdrowia może w pewnych aspektach wzrastać. Wzmacniana jest przez mass me-
dia moda na „powrót do natury”, czyli poszukiwanie produktów, środków opar-
tych na naturalnych recepturach, tradycyjnych metodach sprzyjających dbaniu 
o zdrowie, urodę. W tym przekazie najstarsze pokolenie może stanowić ważne 
źródło wiedzy dla ludzi młodych. Pojawia się jednak pytanie, na ile oni dostrze-
gają i chcą wykorzystać wiedzę i doświadczenia ludzi starszych w tym zakresie4. 
Ten aspekt uczenia się nie jest jednak eksponowany w badaniach.

Kolejnym ważnym aspektem procesu uczenia się jest zwrócenie uwagi 
na dwustronność przekazu w relacjach międzypokoleniowych. Nie tylko młodsi 
uczą się od starszych, ale też starsi mogą uczyć się od młodszych. Zmiany spo-

4 Znaczenie może mieć w tym względzie także sytuacja na rynku. Analiza poradników doty-
czących dbania o zdrowie, pojawiających się na polskim rynku po 1989 r. wskazuje na zaintereso-
wanie naturalnymi środkami i metodami pielęgnacji i dbania o zdrowie. O ile jednak na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w. dominowało poszukiwanie takich domowych sposobów, to w początku 
XXI w. zaczęła się pojawiać tendencja szukania gotowych produktów, gdyż stały się bardziej do-
stępne na rynku (por. Maj, 2010).
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łeczno-kulturowe wskazują, że ten rodzaj przekazu odgrywa w procesie ucze-
nia się coraz większe znaczenie. W tym kontekście pojawia się jednak niewiele 
opracowań eksponujących rolę młodszego pokolenia w kształtowaniu zachowań 
zdrowotnych pokolenia starszego (zarówno rodziców, jak i dziadków). Podkre-
śla się co prawda rolę rodziny w tym procesie, ale w małym stopniu akcentuje 
rolę najmłodszego pokolenia. Zauważalna jest jednak tendencja wzrostu zaintere-
sowania zdrowym stylem życia, szczególnie zdrowym odżywianiem i aktywnym 
trybem życia, wśród ludzi młodych. Zmiany w stylu życia młodzieży zapewne 
mają swoje reperkusje w rodzinie. W jakim stopniu młodzi ludzie mają wpływ 
na poglądy i zachowania zdrowotne rodziców i dziadków? To również problem 
warty głębszej analizy. W tym kontekście warto też nadmienić, że wpływ ludzi 
młodych na kształtowanie i modyfikowanie postaw prozdrowotnych wśród star-
szego pokolenia nie dotyczy tylko sfery rodziny. Odbywa się on również w prze-
strzeni społecznej. Często właśnie ludzie młodzi organizują warunki i możliwości 
podejmowania działań prozdrowotnych w środowisku lokalnym. Na ile jednak 
uwzględniają w tych działaniach ludzi starszych? Czy dostrzegają ich potrzeby? 
Czy postrzegają ich jako klientów wartych uwagi? Czy zachęcają do podejmowa-
nia działań prozdrowotnych? Tutaj także pojawia się wiele pytań, które wymagają 
poszukiwania odpowiedzi.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na obszar uczenia się poglądów 
i zachowań zdrowotnych od swoich rówieśników. W tym obszarze eksponuje się 
wpływ rówieśników w grupach dzieci i młodzieży. Natomiast nie dostrzega się 
w tym zakresie roli wśród ludzi dorosłych. Wydaje się jednak, że przekaz doty-
czący zdrowia może stanowić ważny obszar społecznego uczenia się dorosłych 
od swoich rówieśników.

Podsumowując, należy podkreślić, że uczenie się międzypokoleniowe 
może stanowić interesującą i płodną poznawczo podstawę pogłębiania wiedzy 
i rozumienia procesu kształtowania oraz modyfikowania postaw wobec zdrowia 
wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Na kilka takich zagad-
nień wartych dalszych poszukiwań badawczych zwróciłam uwagę w niniejszym 
opracowaniu.
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Health as (Inter)generational Field Learning  

Summary: In our times attention is paid to the issue of broadening of an individual’s responsibility 
for one’s and another’s health. It influences on growth of meaning of health education. Interpersonal 
relationships are one of the most important parts of health learning. Especially there are important 
family and informal groups relationships. The aim of this paper is describing health learning areas in 
the relationship between generations. It is done on base of literature analysis. There are three areas of 
health learning in the relationship between generations – based on conception of M. Mead – learning 
from elders, learning from peers and learning from youngsters. The first area of health learning is the 
broadest represented in the literature. It mostly includes the shaping of patterns of health behavior 
in family throughout social and associative learning. In the second area the influence of peers on 
process of learning of health behavior is the most often understood in the context of health education 
at school, so it concerns youth and children. However, there is lack of papers about peers’ influence 
but in the context of adult and elder people. In the third area of health learning a small number of 
papers can be observed. Although the role of family is noticed – including younger generations for 
shaping pro-health behavior of elders – it still seems to be not well researched area abounding with 
many questions.

Key words: Health, social learning, relationships between generations.
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Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy  
– wybrane strategie i metody  

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę dotyczącą uczenia się i doskonalenia w środowisku 
pracy w organizacjach uczących się. Omówiono w nim wybrane strategie i metody uczenia się 
międzypokoleniowego, przede wszystkim: mentoring i budowanie kultury mentoringu oraz inter-
mentoring. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty wykorzystywania doświadczenia w procesie 
uczenia się oraz rozwijanie kompetencji do uczenia się i samokształcenia, niezbędną w organizac-
jach uczących się. Przybliżono także andragogiczny model uczenia się Malcolma S. Knowlesa, 
uwypuklając w nim aspekty związane z rozwijaniem umiejętności uczenia się i samokształcenia.

Słowa kluczowe: Mentoring, intermentoring, uczenie się w środowisku pracy, uczenie się między-
pokoleniowe, całożyciowe uczenie się.

Wstęp  

Specyfika naszych czasów, dynamika rozwoju gospodarczego i rosnąca 
konkurencyjność w skali makro i mikro sprawia, że dla współczesnych przed-
siębiorstw szansą na rozwój jest budowanie własnego kapitału intelektualnego. 
Nowoczesne organizacje muszą więc być zorientowane na ciągłe uczenie się, 
a transfer wiedzy i zarządzanie nią stają się priorytetowymi celami strate-
gicznymi. „Organizacja XXI wieku jest organizacją wiedzy. To dzięki wiedzy 
swoich pracowników może stać się innowacyjna, zdolna do szybkich zmian, 
konkurencyjna i zapewniająca satysfakcję swoim klientom” (Janowska, 2002, 
s. 9). Organizacje muszą być zdolne do szybkiego pozyskiwania, rozwijania 
lub generowania, transferu oraz wykorzystywania wiedzy. Dotyczy to wiedzy 
zarówno pochodzącej spoza organizacji, jak i wiedzy posiadanej lub genero-
wanej w organizacji (wewnętrznej). Ta ostatnia dzieli się najczęściej na wie-
dzę skodyfikowaną (np. własne bazy danych, własne patenty, mapa wiedzy) 
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i nieskodyfikowaną (np. wiedza i doświadczenie jednostek lub grup) (Lisowska, 
Ropęga, 2009). Transfer wiedzy wewnątrz organizacji uzależniony jest od strate-
gii, odpowiednich procedur (w tym systemów IT), struktury organizacji, kultury 
i klimatu sprzyjającym uczeniu się oraz przywództwu. Proces transferu wiedzy 
następuje między innymi poprzez: pozyskiwanie wiedzy od współpracowników 
w wyniku pracy w zespołach zadaniowych oraz pozyskiwanie wiedzy w rela-
cjach pionowych między kierownikami a pracownikami będącymi specjalistami 
w określonych dziedzinach (Olczak, Kołodziejczyk-Olczak, 2005, s. 173), jak 
również pomiędzy pracownikami różnych szczebli i specjalizacji. Ważną kwe-
stią w tym procesie są, obok wyżej wymienionych czynników, także umiejętno-
ści pracowników w zakresie dzielenia się wiedzą i uczenia się. Warto przypo-
mnieć, że umiejętność uczenia się jest jedną z ośmiu kompetencji kluczowych 
wymienianych przez Parlament i Radę Europy do uczenia się przez całe życie 
(„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2006/962/WE). Ponadto jest kompe-
tencją pozwalającą jednostce nabywać pozostałe, umożliwiającą rozwój zawo-
dowy, a w efekcie satysfakcjonującą aktywność zawodową oraz uczestnictwo 
w życiu społecznym i kulturalnym. Dlatego też w organizacjach uczących się 
coraz baczniejszą uwagę zwraca się na procesy, procedury i metody wspomaga-
jące transfer wiedzy, w tym także na kompetencje pracowników w tym zakresie. 
Rośnie zainteresowanie alternatywnymi formami wpierania procesu uczenia się 
i doskonalenia zawodowego, takimi jak mentoring czy coaching (zob. Sołtys, 
Tarkowska, 2007). Metody te wyróżniają się zindywidualizowanym podejściem 
do procesu uczenia się, a poprzez to wysoką efektywnością edukacyjną i roz-
wojową. Ponadto bazują na posiadanym już przez uczącego się doświadczeniu 
zawodowym i pozazawodowym, jak również rozwijają umiejętności uczenia się, 
samokształcenia i samorozwoju.

Ważnym aspektem związanym z procesem organizacyjnego uczenia się 
jest rozwijanie i transfer kompetencji kluczowych. W organizacji uczącej się 
kompetencje pracowników traktowane są jako unikatowe zasoby strategiczne 
przedsiębiorstwa, zaś do sukcesu przedsiębiorstwa istotnie przyczyniają się pra-
cownicy ze szczególnie dużym potencjałem, a więc tacy, którzy posiadają klu-
czowe dla danej organizacji kompetencje (Bratnicki, 2000). Przewagę intelektu-
alną przedsiębiorstwa buduje się w oparciu o kluczowe, a jednocześnie unikalne 
i wyróżniające firmę kompetencje, które są trudne do imitacji dla konkurencji 
(Mroziewski, 2008). Pojęcie „wyróżniających się umiejętności” zostało wpro-
wadzone w latach dziewięćdziesiątych przez G. Hamela i C.K. Prahalada, któ-
rzy zdefiniowali je jako: „unikalną kombinację specjalizacji biznesu i ludzkich 
umiejętności, odzwierciedlających typowy charakter organizacji [...], charakte-
rystyczne dla danej firmy obszary wiedzy i doświadczenia – wpływające na ob-
szar przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa” (Sitko-Lutek, 2008, s. 418). 
Brak, niedobór lub nagła utrata kluczowych kompetencji może skutkować spo-
wolnieniem rozwoju firmy, stagnacją, a nawet jej upadkiem. Jednak same kom-
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petencje pracowników bez odpowiedniego zarządzania nimi w czasie nie prze-
sądzają o wartości czy przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
w warunkach gospodarki globalnej oraz dynamicznego postępu (tamże). Ba-
dania prowadzone w zakresie identyfikacji kluczowych kompetencji pokazują, 
że rozwijają się one w procesie pracy w określonym czasie i często ich posia-
daczami są wieloletni pracownicy firmy1. Wraz z odejściem (np. na emeryturę) 
pracowników, którzy je posiadają i nie przekazali ich następnym pokoleniom, 
kompetencje te zostają bezpowrotnie utracone. Ten problem wyraźnie pokaza-
ny jest także w badaniach dotyczących zarządzania wiekiem (Urbaniak, 2007, 
2010; Gross-Gołacka, 2010). W przedsiębiorstwach, w których nie identyfiku-
je się kluczowych kompetencji i brak jest strategii zarządzania wiekiem, może 
dojść do tworzenia się luk kompetencyjnych oraz zahamowania ich transferu 
– gdy warunki do dzielenia się wiedzą są niesprzyjające. Dlatego też nowocze-
sne przedsiębiorstwa powinny wdrażać odpowiednie procesy, procedury oraz 
tworzyć klimat i kulturę zorientowaną na transfer wiedzy i kluczowych kompe-
tencji. Jedną z metod jest mentoring oparty na specyficznej relacji uczącego się 
i nauczyciela-mentora, które może stanowić skuteczne narzędzie w transferze 
kluczowych kompetencji i poprzez to wspomagać procesy zarządzania wiedzą 
i wiekiem pracowników.

Problematyka poruszana w niniejszym artykule dotyczy aspektów uczenia się 
i doskonalenia w środowisku pracy, opartych na dzieleniu się wiedzą i doświad-
czeniem. Charakteryzuję krótko metodę mentoringu i intermentoringu, które 
związane są międzypokoleniowym uczeniem się i budowaniem kultury ucze-
nia się w przedsiębiorstwie. Omawiam także andragogiczny model uczenia się 
Malcolma S. Knowlesa, uwypuklając w nim aspekty związane z rozwijaniem 
umiejętności uczenia się i samokształcenia.

Uczenie się w środowisku pracy  

Uczenie się jest definiowane obecnie szeroko, jako proces, w którym: 
„na drodze poznania, doświadczenia i ćwiczenia powstają nowe struktury wie-
dzy, umiejętności, nawyki i postawy, czyli dokonuje się pewna zmiana osoby” 
(Okoń, 2003). W Europejskich Ramach Kwalifikacji i Strategii uczenia się przez 
całe życie, przyjęto założenie, że uczenie się może odbywać wieloma kanała-
mi: na drodze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji, która może 
odbywać się w domu, szkole, miejscu pracy, bibliotece, muzeum itp., jak rów-
nież za pośrednictwem różnorodnych metod i form, w dowolnym czasie i bez 

1 Badania międzynarodowe prowadzone w ramach projektu CASE – Confidence of Ageing 
Workers for Competitiveness and Success in Enterprises (www.case-projekt.eu).
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względu na wiek uczącego się2. Obecnie, gdy posługujemy się językiem efek-
tów uczenia się3, nie jest więc ważne, w jaki sposób jednostka zdobyła wiedzę, 
umiejętności i kompetencje, lecz ważne jest to, czy je posiada, w jakim stopniu 
są one rozwinięte oraz czy potrafi je efektywnie wykorzystać w procesie pracy 
i życiu społecznym. Zmienia się zatem obraz współczesnej edukacji i myślenia 
o niej, a tradycyjne pojmowanie procesu uczenia się przywiązanego do miejsca 
czy instytucji „zostały zanegowane przez współczesność” (Kargul, 2001, s. 7). 
Ponadto dotychczasowe systemy edukacyjne nie są w stanie sprostać wszystkim 
potrzebom edukacyjnym i nie nadążają za dynamicznym rozwojem współcze-
snego świata. Stąd całożyciowe uczenie się staje się wszechobecnym elementem 
życia współczesnego człowieka zarówno w pracy zawodowej, jak i we wszyst-
kich obszarach życia pozazawodowego4. Całożyciowe uczenie się (lifelong le-
arning) określane jest zaś jako: „długotrwały (od fazy przedszkolnej do późnej 
emerytalnej) proces refleksyjnego nabywania wiedzy, rozwijający i obejmujący 
całe życie w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej oraz zorientowa-
nej na zatrudnienie”5. W świetle dyrektyw Unii Europejskiej odnoszących się 
do idei całożyciowego uczenia się oraz wobec obecnych i przyszłych zmian 
w stanie i strukturze zatrudnienia baczną uwagę zwraca się na te kompetencje, 
które będą mogły być wykorzystane przez jednostkę w różnych sytuacjach i śro-
dowiskach zawodowych oraz społecznych. Stąd kładzie się nacisk na kształcenie 
na każdym poziomie edukacyjnym kompetencji kluczowych, a w przypadku do-
rosłych – ponadzawoodowych, które ułatwią mobilności i elastyczność na rynku 
pracy.

Ważnym czynnikiem sprzyjającym uczeniu się jest środowisko edukacyj-
ne, które w szerokim rozumieniu, obejmuje zarówno środowisko zewnętrzne 
w stosunku do człowieka, jak i wewnętrzną strukturę jego jako osoby (Janowski, 
Przyszczypkowski, Skrzypczak, 2007, s. 20). Obydwa te czynniki współdziałają 
ze sobą i wpływają na aktywność podejmowaną przez jednostkę. Środowisko ze-
wnętrzne rozgraniczone jest przez wspomnianych autorów na środowisko bezpo-

2 OECD definiuje uczenie się przez całe życie jako koncepcję uczenia się obejmującą rozwój 
indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach, w sys-
temie formalnym, tj. w szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach 
kształcenia dorosłych, oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc w domu, w pracy i w spo-
łeczności.

3 Efekty uczenia się (learning outcomes) – to, co osoba ucząca się wie, rozumie i potrafi 
wykonać w wyniku uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji perso-
nalnych i społecznych, www.ibe.edu.pl, 2012.

4 Zob. obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: cielesność, edukacja w życiu 
rodzinnym, stosunki międzyludzkie, czas wolny (edukacja „do”, „w” i „poprzez” czas wolny), edu-
kacja w procesie pracy i rozwój zawodowy (Kargul, 2001).

5 Zob. Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. dotycząca Strategii Uczenia się 
przez Całe Życie, za Kargul, 2006, s. 257.
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średnie, w którym człowiek funkcjonuje w sposób „fizyczny”, jak również środo-
wisko pośrednie (np. media, sztuka, kultura, technika, nauka itp.). Środowisko to 
tworzy przestrzeń życiową człowieka, która zmienia się wraz z pełnieniem przez 
niego różnorodnych ról społecznych, zawodowych, obywatelskich. To natomiast 
powoduje wchodzenie w różne sytuacje i środowiska, z których jedne są sprzy-
jające rozwojowi, a inne nie. Człowiek dorosły, który ponosi odpowiedzialność 
za samego siebie, toczy nieustanną „grę” zarówno z otoczeniem, jak i z samym 
sobą. W toku tej gry kształtuje się jego środowisko edukacyjne, do czego zali-
cza się także środowisko zawodowe (Janowski, Przyszczypkowski, Skrzypczak, 
2007, s. 19–23).

W środowisku pracy uczenie się zwykle rozumiane jest jako kategoria rozwo-
ju zawodowego pracowników, która obejmuje zarówno kształcenie, dokształca-
nie, doskonalenie zawodowe (Oleksyn, 2001), jak również samokształcenie. Roz-
wój zawodowy rozumiany jest jako osiągnięcie przez pracowników niezbędnego 
do realizacji zaplanowanych celów organizacji poziomu kompetencji. Z punktu 
widzenia pracownika – kształcenie i doskonalenie stanowi ciąg zaplanowanych, 
systematycznych działań mających na celu podwyższenie jego kwalifikacji zawo-
dowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z ciągle zmieniającymi się 
wymaganiami. W pojęciu tym mieszczą się także wszelkie aspekty rozwijania 
cech psychofizycznych i zachowań społecznych pracownika, koniecznych bądź 
użytecznych w pracy zawodowej, w sposób pozwalający na przygotowanie go 
do dobrego wypełniania ról zawodowych, również w przyszłości, a także na po-
szerzanie treści pracy i podejmowanie nowych ról organizacyjnych (Oleksyn 
2001). Uczenie się w środowisku organizacyjnym powiązane jest więc silnie 
ze strategią personalną przedsiębiorstwa i uwarunkowane czynnikami „rynkowy-
mi”, takimi jak konkurencyjność, nowe potrzeby i oczekiwania klientów czy też 
zmiany trendów w danej branży i związane z tym nowe technologie. Bez względu 
na zakres i treści uczenia się, nie ulega wątpliwości, że środowisko zawodowe 
wymusza konieczność ciągłego uczenia się – zarówno w odniesieniu do pracow-
nika, jak i stale zmieniającego się środowiska. Tempo i natężenie zmian uwypukla 
konieczność kształtowania i rozwijania kompetencji do uczenia się: dorosły musi 
przede wszystkim wiedzieć, jak uczyć się najszybciej i najefektywniej. Pracujący 
dorosły bowiem najczęściej uczy się w wyniku pozaformalnej, a jeszcze częściej 
na drodze nieformalnej edukacji lub samokształcenia.

Uczenie się nieformalne ma duże znaczenie przy wykonywaniu zadań zawo-
dowych, a według niektórych badań (zob. Wajszczak, 2000, s. 164) uczenie się 
przez doświadczenie aż w 70% wpływa na rozwój zawodowy dorosłych. Do-
świadczenie zawodowe daje możliwość wypróbowania w praktyce wiedzy, umie-
jętności i zachowań. Dlatego ważne jest, aby w procesie rozwoju zawodowego 
uwzględniać te metody uczenia się i doskonalenia, w których dorośli mogą czer-
pać ze zdobytego już doświadczenia.
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Na proces uczenia się w środowisku pracy ma wpływ wiele czynników. Naj-
częściej wyróżnia się cztery wymiary, które oddziałują na przystosowanie się 
pracownika do nowego stanowiska pracy (Morrisom, Brantner, za: Wajszczak, 
2000). Są to:

1. Różnice indywidualne:
  – charakterystyka jednostki: płeć, wiek, poziom i typ wykształcenia, za-

wód, czas i kategoria zatrudnienia w organizacji, miejsce w hierarchii or-
ganizacyjnej;

  – cechy osobowościowe: zdolności, system wartości, potrzeby, motywacje, 
postawy;

  – doświadczenie typu: wykształcenie, trening, tryb życia i pracy, wzorce, 
które pracownik wnosi do organizacji.

2. Cechy pracy: cechy szczególnie wzmacniające zaangażowanie i motywa-
cję, wyzwanie, jakie ona stawia oraz jasność zadań, które nie powodowałyby trud-
ności w ich interpretacji lub konfliktu w dostosowaniu do możliwości realizacji 
(brak przeciążenia i roli stresu).

3. Środowisko:
 – kultura i system społeczny;
  – światowe, narodowe i lokalne wydarzenia, kryzysy ekonomiczne bądź 

polityczne, zagrożenia ekologiczne itp.;
  – uczestnictwo w instytucjach w otoczeniu organizacji, z którymi jest ona 

powiązana.
4. Kontekst organizacyjny:
  – misja organizacji, cele, strategia, sposoby regulacji zachowań organiza-

cyjnych i wyznaczania zadań;
  – klimat organizacyjny jako miara spostrzeganej przez pracowników jako-

ści życia w organizacji;
  – zasoby ilościowe i jakościowe;
 – cykle działania, organizacji pracy, cykle pracy.
Rozwój zawodowy pracownika stanowi nie tylko główne źródło rozwoju 

organizacyjnego, ale jest także ważnym czynnikiem autokreacji jednostki, który 
jednocześnie generuje wiele potrzeb i motywów edukacyjnych i rozwojowych. 
Praca i kariera zawodowa determinują wybory edukacyjne i są motorem do ucze-
nia się i zmian. W procesie pracy zawodowej ujawniają się, krystalizują i kształ-
tują najbardziej istotne dla losów społecznych człowieka systemy wartości, moty-
wy działania, ideały, aspiracje, zainteresowania i potrzeby. Tworzy się określony 
światopogląd, buduje poczucie wiary w siebie, zadowolenie z faktu tworzenia 
społecznie użytecznych wartości bądź rozczarowanie, frustracja czy powodujące 
w efekcie zniechęcenie zawodowe, a nawet negację życia. Szeroko rozumiane 
środowisko pracy – współtworzące przestrzeń życiową człowieka – jest siłą napę-
dową w procesie jego rozwoju: jednocześnie będąc stymulatorem i wyzwaniem 
do uczenia się.
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Wybrane strategie i metody uczenia się i doskonalenia 
w środowisku pracy  

Uczenie się w miejscu pracy najczęściej przyjmuje formy: szkolenia, dosko-
nalenia lub samokształcenia (Wujek, 1996). Szkolenia dają pracownikowi moż-
liwość zdobycia umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, które wyma-
gają nieznacznego przygotowania teoretycznego, odbywają się zwykle w trybie 
skróconym, uproszczonym, dorywczo i sporadycznie, w ograniczonym zakresie. 
Doskonalenie (ogólne lub zawodowe) to proces systematycznego aktualizowania, 
poszerzania lub pogłębiania wiadomości i umiejętności najczęściej związanych 
z wykonywanym zawodem. Umożliwia osiąganie mistrzostwa w zawodzie i jest 
realizowane zarówno w pozaszkolnych formach edukacji dorosłych (np. kursy, 
seminaria, konferencje, staże, praktyki, warsztaty), jak i wewnątrz organizacji 
(mentoring, coaching). Samokształcenie natomiast jest to proces przedłużonego 
i poszerzonego kształcenia realizowany zgodnie z potrzebami jednostki – auto-
edukacja. Składniki samokształcenia są podmiotowo ustalane: cele (wybór celu, 
do którego dążymy), treści (dobór), metody, środki dydaktyczne, czas, tempo pra-
cy – te, które sama jednostka ustala dla siebie oraz trzy najtrudniejsze procesy 
samokształcenia: samokontrola, samoocena, autokorekta. Zarówno doskonalenie, 
jak i samokształcenie są procesami ciągłymi i długofalowymi. Wymagają więc 
zastosowania takich strategii działania i metod, które wspomogą i zmaksymali-
zują proces uczenia się, zapewniając jednocześnie motywację na odpowiednio 
wysokim poziomie.

Proces rozwoju zawodowego i związane z nim metody dokształcania i do-
skonalenia mogą przybierać różne formy w zależności od tego, w jakiej fazie 
życia zawodowego znajduje się pracownik. Najczęściej wymienia się trzy etapy 
odpowiadające: przygotowaniu, wykonywaniu i zmianie zawodu. Są to:

• przygotowanie do zawodu, które obejmuje: kształcenie, dokształcanie 
i szkolenie związane z nabywaniem, uzupełnianiem i podnoszeniem kwalifikacji, 
w celu podniesienia efektywności i jakości wykonywanej pracy;

• doskonalenie wykonywanej pracy (w oparciu np. o szkolenie, coaching, 
trening);

• zmiana zawodu, która wiąże się z awansowaniem, przekwalifikowaniem 
i przenoszeniem pracowników na inne stanowiska pracy.

Strategie uczenia się zwykle odnoszą się do przyjętych wzorów uczenia się, 
jak również, w swojej warstwie konceptualnej, zawierają odpowiedź na pytanie: 
dlaczego?, a nie tylko na pytanie: jak?, w związku z czym nauczyciel niejako „re-
żyseruje sytuację edukacyjną” (Gołębniak, 2004, s. 172). Strategie realizowane są 
poprzez wykorzystanie określonych metod kształcenia, które odpowiadają zawar-
tym w obrębie danego modelu celom kształcenia. Strategie rozwoju zawodowego 
pracowników powiązane są ze strategią personalną przedsiębiorstwa.
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Metody doskonalenia zawodowego Tadeusz Listwan (2000) podzielił 
ze względu na sposób i tryb przekazywania wiedzy na: informacyjno-pokazowe, 
symulacyjne oraz doskonalenia w działaniu. Metody można realizować w trybie:

– on-the-job – związanym z miejscem pracy (np. doskonalenie w działaniu, 
informacyjno-pokazowe),

– off-the-job – w oderwaniu od miejsca pracy (np. metody symulacyjne, in-
formacyjno-pokazowe).

Metody związane z miejscem pracy to: przyuczenie, instruktaż, asysten-
tura, zastępstwo, następstwa, wielostronne kierowanie, koła jakości, ośrodek 
uczenia się (Assesment Center – AC), ośrodek doskonalenia (Develompent Cen-
ter: DC), coaching, mentoring, sponsoring. Zaś do grupy metod realizowanych 
w oderwaniu od miejsca pracy badacz ten zalicza: wykład, seminaria, konferen-
cje, dyskusja, rozmowa nauczająca, studia przypadków, gry planistyczne i symu-
lacje, odgrywanie ról, nauczanie programowe, warsztat, trening, action learning 
(Listwan, 2000).

Innym ważnym czynnikiem rozwoju zawodowego jest kariera rozumiana 
w tym kontekście jako droga ku pojętej indywidualnie doskonałości i osiągnięcie 
satysfakcji w życiu zawodowym, realizująca się poprzez sekwencję ról i pozycji 
zawodowych obejmowanych przez pracownika w różnych fazach życia zawodo-
wego, a najczęściej poprzez wspinanie się po szczeblach „pozycji zawodowych” 
ułożonych w hierarchii pionowej. Możliwość realizacji kariery stanowi silny 
czynnik motywujący w procesie organizacyjnego uczenia się i doskonalenia za-
wodowego.

Wybrane metody uczenia się oparte na dzieleniu się doświadczeniem  

Jak już wspominano, uczenie się ma wymiar wielowymiarowy, a jednocze-
śnie głęboko zindywidualizowany, tj. zorientowany na rozwijanie i maksymalne 
spożytkowanie indywidualnego potencjału jednostki w określonym środowisku. 
Szczególnie dotyczy to organizacji uczących się, w których konieczny jest trans-
fer cennych i unikalnych (kluczowych) kompetencji, jak również wewnętrznej 
wiedzy organizacyjnej (zwłaszcza tej nieskodyfikowanej). Spośród wielu metod 
doskonalenia zawodowego coraz większą popularność zyskują tzw. alternatywne 
metody uczenia się i doskonalenia zawodowego, służące jednocześnie wspieraniu 
jednostki w jej indywidualnym rozwoju i w procesie adaptacji społecznej – takie 
jak coachnig i mentoring. Z uwagi na podjętą w tym artykule problematykę ucze-
nia się międzypokoleniowego krótko charakteryzuję tylko jedną z nich: mento-
ring oraz formę mentoringu: intermentoring. Obie te metody są bardzo popularne 
w wielu krajach Europy oraz Stanach Zjednoczonych i skutecznie wykorzysty-
wane jako instrumenty zarządzania wiekiem oraz transferu kluczowych kompe-
tencji. Przykładem może być fiński model zarządzania wiekiem, wykorzystujący 
metodę mentoringu (Boni, za: Muszyński, 2008, s. 49). W modelu tym uwzględ-
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niono prawidłowość, że wraz z wiekiem maleje sprawność i szybkość wykonywa-
nych przez pracownika działań oraz jego możliwości fizyczne (np. czas reakcji, 
szybkość, koncentracja), natomiast rośnie umiejętność kumulowania wiedzy oraz 
mądrość. Dlatego też mentorem zostaje doświadczony doradca – posiadacz wie-
dzy i umiejętności w zakresie dobrych praktyk w historii firmy (tzw. story teller). 
Ponadto, jak wynika z badań Deutche Bank: „starzejące się społeczeństwo wyma-
ga starzejącej się obsługi potrafiącej sprzedać nie tylko dany produkt, ale przede 
wszystkim swoje doświadczenie” (tamże).

W polskiej literaturze metody opisywane są coraz częściej, jednak pracodaw-
cy niezbyt chętnie wdrażają je w praktykę organizacyjną. Powodem jest między 
innymi: brak zidentyfikowanych kluczowych kompetencji6, niepopularność kul-
tury mentoringu i nieznajomość procedur z nią związanych, niechęć do dziele-
nia się wiedzą (Matusiak, Guliński, 2010) oraz wciąż zbyt małe umiejętności 
w zakresie uczenia się i samokształcenia, spowodowane system edukacji. Tym-
czasem mentoring może odgrywać istotną rolę w międzypokoleniowym ucze-
niu się w miejscu pracy, jak również w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
samokształceniowych pracowników. Wartością mentoringu, w porównaniu do in-
nych metod szkoleniowych, jest indywidualizacja procesu kształcenia i rozwoju 
oraz możliwość zastosowania wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach 
i warunkach zawodowych, pod okiem „mistrza”. Ponadto mentoring może być 
kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów pracowników starszych.

Mentoring

Z sukcesem każdego człowieka związany jest jeden podstawowy fakt: ktoś kiedyś, w jakiś 
sposób zadbał o jego rozwój. Ta osoba to właśnie mentor

(Parsloe, Wray, 2002, s. 78–79, za: Król, 2006, s. 468).

Mentoring jest metodą szkoleniową polegającą na sprawowaniu opie-
ki nad pracownikiem w różnych okresach jego rozwoju zawodowego w firmie 
(Balasiewicz, Chojnacki, 2005, s. 136). To metoda, w której „osoba posiadają-
ca wiedzę, doświadczenie i autorytet jest dla podopiecznego przez pewien czas 
mentorem, doradcą, przewodnikiem w rozwoju jego indywidualnego (i organiza-
cyjnego) kapitału ludzkiego” (Król, 2006, s. 468). Jego istotą jest wykorzystanie 
doświadczenia, wiedzy i umiejętności pracowników o wyższych kompetencjach 
i pozycji w hierarchii firmy do szkolenia pracowników o niższych kompetencjach. 

6 Badania pilotażowe w 40 polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP pokazały, że tylko 
w 45% tych firm kompetencje kluczowe są przedmiotem uwagi zarządzających, jak również tylko 
w połowie firm istnieją procedury związane z przekazywaniem wiedzy przez pracowników odcho-
dzących z pracy młodszym pracownikom (Lisowska, Ropęga 2009, s. 9–11).
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W praktyce polega także na przekazywaniu wiedzy i umiejętności przez bardziej 
doświadczonych i starszych pracowników młodszym. Metoda ta stosowana jest 
najczęściej w celu uzupełnienia formalnego szkolenia na stanowisku pracy, po-
mocna w praktycznym rozwijaniu umiejętności, jak również w realizacji ścieżki 
zawodowej osoby szkolonej. Celem mentoringu jest także wspieranie pracownika 
w indywidualnym uczeniu się i długofalowym procesie rozwoju zawodowego, 
nawet w skali całej jego kariery zawodowej. Jednym z celów jest także pomoc 
w dokonywaniu zmian i „uchwyceniu głębszego znaczenia tego, co się aktualnie 
dzieje, a co na pierwszy rzut oka jest niezauważalne lub wydaje się być nieistot-
ne” (Megginson, Clutterbuck, 2008, s. 17–18). Mentorzy nie tylko dzielą się wie-
dzą i doświadczeniem, ale także ułatwiają szkolonym pracownikom integrację 
z firmą, zrozumienie kultury organizacyjnej, panujących reguł, sposobów podej-
mowania decyzji i rozwiązywania problemów, a poprzez to wpływają na kształto-
wanie ich postaw i zachowań organizacyjnych.

Cykl mentoringowy trwa zwykle około 1–3 lat, charakteryzuje się stosun-
kowo niskim sformalizowaniem kontaktów, bazuje na samodzielności szkolo-
nego oraz na specyficznym charakterze relacji między mentorem a szkolonym 
(Król, 2006). Mentor nie powinien być bezpośrednim przełożonym podopieczne-
go, ale wskazane jest, by zajmował stanowisko co najmniej o dwa stopnie wyżej 
w hierarchii zawodowej, posiadał duże doświadczenie oraz dobrze znał zakres 
pracy szkolonego. Wskazane jest również by mentor był o 8–12 lat starszy, a po-
nadto nie zaleca się układu mieszanego ze względu na płeć. Mentor może pełnić 
role: ogólnego opiekuna kariery, opiekuna profesjonalnego – wspierający szkolo-
nego pracownika w nauce określonych umiejętności i kwalifikacji lub opiekuna 
zawodowego, którego zadaniem jest wyuczenie określonych umiejętności zgod-
nych ze standardami (Parsloe 2002, s. 46).

W zależności od roli, jaką pełni mentor, proces ten ma różny przebieg, zakres, 
czas trwania, a także wymaga stosowania odmiennych technik. Zawsze jednak klu-
czową kwestię odgrywają kompetencje mentora, gdyż to on ponosi bezpośrednią 
odpowiedzialność za proces szkolenia. Poza doświadczeniem mentor powinien 
chcieć, a przede wszystkim umieć podzielić się własną wiedzą w relacji opartej 
na obustronnym zaufaniu, które w znacznym stopniu decyduje o rezultatach szko-
lenia. Proces mentoringu wymaga od mentora otwartości, komunikatywności, 
nastawienia na współpracę oraz umiejętności udzielania informacji zwrotnych. 
Ważne jest jednak obustronne pozytywne nastawienie, wzajemna akceptacja i chęć 
budowania wysokiej jakości relacji mentoringowej. Relacja ta, jak i cały proces, 
nie może być realizowana w sposób przymusowy lub autorytarny – mentor ma 
inspirować i stymulować proces rozwoju tak, aby pracownik mógł czerpać z niego 
pełną satysfakcję. Mentorzy dążą do nawiązania szczególnych relacji z podopiecz-
nymi, zbliżonych do roli doradcy, konsultanta czy, jak chcą niektórzy – „mistrza”. 
Istnieje wiele barier, które utrudniają proces mentoringu, a wynikają one z bra-
ku wiedzy i umiejętności mentorów, np. skłonność do rozwiązywania problemów 
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za podopiecznych, zbyt osobiste kontakty, nadużywanie władzy, stosowanie barier 
komunikacyjnych, trudności w udzielaniu informacji zwrotnej i właściwej oce-
nie rezultatów, niedostosowanie metod przekazywania wiedzy do stylu uczenia 
i możliwości szkolnego. Bariery oczywiście mogą pojawić się także po stronie 
szkolonego, do głównych przeszkód zalicza się między innymi: niską motywa-
cję, słabe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, brak umiejętności 
samooceny i przyjmowania informacji zwrotnych, niewystarczającą umiejętność 
uczenia się i samokształcenia oraz postawę roszczeniową.

Proces mentoringu opiera się na kompetencji, doświadczeniu, jasnym okre-
śleniu ról oraz wyznaczeniu celów. Persloe (2002, s. 50) jako trzy główne fazy 
mentoringu wymienia: uzgodnienie planu nauki (rozwoju osobistego), zapewnia-
nie wsparcia w osiąganiu celów oraz udzielanie wsparcia w samorozwoju. W fa-
zie pierwszej kluczowe jest wzajemne poznanie i określenie oczekiwań, identyfi-
kacja słabych i mocnych stron, w tym szans i zagrożeń dla rozwoju, oraz ustalenie 
celów długo- i krótkoterminowych. W fazie drugiej istotne jest budowanie relacji 
partnerskich oraz nadzorowanie przebiegu procesu. Trzecia faza polega na kon-
sekwentnym realizowaniu określonej ścieżki, połączonym z rozwijaniem kompe-
tencji osobistych oraz społecznych, stałym kontakcie i rozbudowanym feedbacku, 
regularnej ewaluacji i ocenie wyników, prowadzącej do ewentualnej weryfikacja 
ustalonej ścieżki.

Oprócz wykorzystania mentoringu jako metody szkoleniowej może być on 
rozumiany także jako kultura w organizacji uczącej się (Megginson i Clutterbuck, 
2008). Wspomniani autorzy opisują strategię budowania kultury mentoringu oraz 
procesy i procedury z tym związane. Do istotnych właściwości charakterystycz-
nych dla budowania kultury mentoringu zaliczają rozumienie go jako procesu 
ściśle związanego z problemami biznesowymi oraz uznanie za regularny proces 
o jasno określonym zakresie: od wyznaczenia celów do pomiaru i ewaluacji osią-
ganych wyników. Postulują także stosowanie mentoringu jako dominującej for-
muły integracji, budowania relacji i współpracy między poszczególnymi działami 
całej firmy. Wskazują także na znaczącą rolę kierownictwa firmy, które powin-
no występować w roli zarówno mentorów, jak i uczniów oraz inicjować proce-
sy mentoringowe. Proponują wprowadzenie wspólnych standardów komunikacji 
oraz przekazywanie informacji zwrotnej w relacji mentoringowej, pozwalające 
na zastosowanie tej umiejętności w innych sytuacjach, jak również dobrowolność 
uczestnictwa w programie. Kultura mentoringu, zdaniem tych badaczy, ułatwia 
zarządzanie wiedzą poprzez diagnozowanie jej, kumulowanie i przekazywanie 
oraz wprowadza zarządzania wiekiem poprzez wykorzystanie zasobów pracy pra-
cowników starszych (Megginson i Clutterbuck, 2008, s. 16–51). Jak podkreślają 
wskazani badacze: budowanie tego typu kultury wymaga spojrzenia w przyszłość 
i zauważenia tkwiących w niej możliwości oraz stałego poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie: czego możemy się od siebie nauczyć?, które powinna stawiać sobie 
każda współczesna organizacja.
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Mentoring pełni więc w organizacji wiele funkcji: prorozwojową, wycho-
wawczą, kulturotwórczą i motywacyjną, sprzyja budowaniu klimatu zespołowego 
opartego na otwartości i dzieleniu się wiedzą. Orientacja na indywidualne oczeki-
wania i potrzeby pracownika, charakterystyczna dla tej metody, zwiększa moty-
wację do działania, wzmacnia poczucie samodzielności i samoodpowiedzialności 
oraz rozwija umiejętność uczenia się i samokształcenia.

Intermentoring

Jedną z form mentoringu zorientowaną stricte na międzypokoleniowe ucze-
nie się w środowisku pracy jest intermentoring. Metoda ta wychodzi naprzeciw 
wyzwaniom rynku pracy związanym z zarządzaniem wiekiem pracowników. 
Skoro ludzie mają pracować dłużej, należy zapewnić im stałą możliwość do-
kształcania i doskonalenia zawodowego. Idea intermentoringu polega w uprosz-
czeniu na tym, że starsi pracownicy uczą młodszych, a młodsi starszych. Celem 
intermentoringu jest także zmiana na korzyść relacji między pracownikami star-
szymi i młodszymi wiekiem oraz wzmocnienie i zaktywizowanie ich wzajemnej 
współpracy, jak również wymiana doświadczeń między tymi grupami. Intermen-
toring pokazuje, że pracownicy zróżnicowani wiekiem wiele wnoszą do organi-
zacji poprzez różnorodne doświadczenia związane także z wiekiem. Podejście 
takie wpływa na zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek 
(ageizm). Metoda ta umożliwia transfer wiedzy z zakresu nowych technologii 
i doświadczenia życiowego (i zawodowego) pomiędzy pracownikami starszymi 
i młodszymi wiekiem, co wpływa na wzrost wiedzy i umiejętności pracowni-
ków, a w efekcie przekłada się podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
W praktyce wygląda to tak, że starsi pracownicy dzielą się wiedzą i doświadcze-
niem zawodowym (np. z danej branży czy dziedziny), zaś młodsi uczą starszych 
korzystania z nowoczesnych technologii.

Model intermentoringu to w istocie model zarządzania wiekiem i transferu 
wiedzy. Został on wypracowany i przetestowany jako produkt projektu „Dyna-
mizm i doświadczenie – wspólne sterowanie zmianą” zrealizowanego w ramach 
PIW Equal, finansowanego przez Unię Europejską7. Model ten jest propozycją 
dla każdej organizacji, pozwalającą w nowoczesny i niedrogi sposób zadbać 
o ustawiczne podnoszenie niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa kompetencji 
pracowników. Model skierowany jest przede wszystkim do tych organizacji, któ-
rych sprawność działania oparta jest na systemach informatycznych. W pilotażu 
uczestniczyli pracownicy powyżej 50. roku życia (50+) oraz pracownicy poniżej 
35. roku życia (–35). Rysunek 1 ukazuje schemat wdrażanego modelu.

7 Zob. projekt EQUAL, http://www.equal.zory.pl, http://www.equal.org.pl/baza.php?M=18 
&PID=62&PPID=238&lang=pl.
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Rysunek 1. Model intermentoringu
Źródło: Model intermentoring…, 2007, s. 40.

Wdrożenie modelu do organizacji pozwoliło na wzajemną wymianę wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń i pozwoliło usprawnić posługiwanie się technikami 
komputerowymi w sposób najbardziej właściwy i dostosowany do specyficznych 
potrzeb firmy. Wprowadzanie modelu wspomagane było szkoleniem z zakresu 
kształtowania umiejętności dydaktycznych obu grup oraz psychologicznej pracy 
nad przełamywaniu oporu wobec zmian oraz konfliktów międzypokoleniowych 
wśród pracowników posiadających odmienną wiedzę i doświadczenie zawodowe 
i życiowe. Okazało się, że przygotowany pod tym względem zespół pracowniczy 
może uruchomić wzajemną naukę pomiędzy najmłodszymi (absolwentami i sta-
żystami) a najbardziej doświadczonymi pracownikami w okresie przedemerytal-
nym, łamiąc tradycyjny kierunek przekazywania umiejętności płynących od do-
świadczenia do młodości i zwracając go w odwrotną stronę od młodych ze świeżą 
wiedzą (w zakresie najnowszych technologii) ku pracownikom starszym (Model 
intermentoring…, 2007, s. 7–9). Korzyści, jakie odnieśli pracownicy w wieku 
50+, to: aktualizacja i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności (między innymi z za-
kresu IT), wymiana doświadczeń, wykorzystanie posiadanego potencjału wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń, jak również wyrównanie szans na rynku pracy lub/i 
utrzymanie zatrudnienia wpływające w efekcie na wydłużenie okresu aktywno-
ści zawodowe. Natomiast pracownicy –35 lat zdobyli w rezultacie uczestnictwa 
w programie: nową wiedzę i kompetencje opartą na praktyce i doświadczeniu za-
wodowym i życiowym oraz pomoc i wsparcie ze strony pracowników 50+ przy 
uzyskiwaniu wiedzy praktycznej np. w zawodach rzemieślniczych. Ponadto mieli 
okazję wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności, potencjał i energię, a poprzez to 
uzyskali szansę na podniesienie swojej pozycji zawodowej w miejscu pracy, jak 
również wzmocnili swoje szanse na rynku pracy.

W organizacji nastąpiła poprawa klimatu organizacyjnego i relacji między-
pokoleniowych, zwiększenie umiejętności pracowników w wieku 50+ w zakresie 
nowych technologii, umożliwianie transferu wiedzy z dziedziny nowych techno-
logii i doświadczenia życiowego pomiędzy pracownikami starszymi i młodszymi 



160

oraz przygotowanie pracowników w wieku 50+ i młodych pracowników (–35) 
do aktywnego inicjowania i wcielania w życie zmian w organizacjach (zmiany 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji). Ponadto usprawnienie zarządzania zespo-
łami pracowniczymi zróżnicowanymi wiekiem spowodowało wzrost wydajno-
ści pracy i polepszenie wyników pracy zespołów pracowniczych zróżnicowa-
nych wiekiem, wzrost wyników finansowych, spadek ilości strat spowodowanych 
błędami niewystarczająco wykwalifikowanego personelu, a z rezultacie wzrost 
konkurencyjności i elastyczności w dostosowywaniu się do zmian na globalnym 
rynku (Model intermentoring…, 2007, s. 7–9).

Opisane powyżej metody ilustrują zmiany paradygmatu w myśleniu o ucze-
niu się dorosłych. Edukacja jest procesem budowania na posiadanej już „umie-
jętności jednostki do samokształcenia i gotowości do jego realizacji” (Czerniaw-
ska,1992). Zatem zadaniem „nauczyciela dorosłych” jest kreowanie środowiska 
do uczenia się oraz rozwijanie kompetencji do uczenia się i rozwoju. W orga-
nizacji taką funkcję może pełnić menedżer lub właśnie mentor. Jak pokazuje 
przedstawiony przykład intermentoringu – przy odpowiednio rozwiniętych umie-
jętnościach do uczenia się, zorganizowaniu i przygotowaniu procesu uczenia się 
– pracownicy mogą uczyć się od siebie nawzajem bez względu na wiek czy peł-
nione stanowisko.

  Uczenie się przez wykorzystywanie doświadczenia  
w andragogicznym modelu uczenia się Malcolma S. Knowlesa  

Kształcenie dorosłych to uwalnianie energii drzemiącej w ludziach

(Knowles, 2009, s. 235).

Psychologia humanistyczna podniosła doświadczenie do jednego z najważ-
niejszych czynników edukacyjnych. Doświadczenia są nierozerwalnie związa-
ne z procesem życia człowieka, one właśnie kształtują osobę i są jej właściwe 
(Czerniawska, 1996). Własne doświadczenia jednostki mogą być dla niej źródłem 
uczenia się przy spełnieniu określonych warunków. Proces uczenia się dorosłe-
go to powtarzający się cykl8, w którym kluczową rolę odgrywa doświadczenie 
jednostki, jego obserwacja i refleksyjna analiza. Analiza służy do sformułowania 
wniosków rozwojowych i zaplanowania działań. Planowanie ma na celu znale-
zienie odpowiedzi na pytanie: jak efektywnie wykorzystać to, czego się nauczy-
łem/am? Kolejnym krokiem jest sprawdzanie (wdrożenie, trening) oraz ewaluacja 
działania. Schemat powtarza się cyklicznie i przynosi efekt „śnieżnej kuli”.

8 Odwołuję się tutaj do cyklu uczenia się przez doświadczenie Davida Kolba.
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Malcolm S. Knowles (2009) również analizował rolę doświadczenia w ucze-
niu się. Zwrócił jednak uwagę na jeszcze inny aspekt doświadczenia: nie musi 
ono być treścią uczenia się, ale może stanowić „materiał empiryczny” do tworze-
nia samego procesu uczenia się. Opracowany przez niego andragogiczny model 
uczenia się składa się z sześciu elementów, są to: potrzeba wiedzy, obraz samego 
siebie uczącego się, rola doświadczenia ucznia, gotowość uczenia się, orientacja 
w uczeniu się oraz motywacja. Zdaniem M.S. Knowlesa dorosły ma wiele do-
świadczeń edukacyjnych, zazwyczaj zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. 
Stanowią one bogate zasoby, ale także i bariery w postaci: schematów, uprze-
dzeń, złych nawyków. Uczeń dorosły utożsamia się ze swoimi doświadczeniami 
– jego doświadczenie stanowi o tym, kim jest jako człowiek – dlatego negowa-
nie ich (pomniejszanie, ignorowanie, deprecjonowanie doświadczeń) może być 
postrzegane jako odrzucenie jego „osoby”, a nie tylko samego doświadczenia. 
Dlatego tak ważna jest rola nauczyciela dorosłych. Knowles określa go mianem 
facylitatora, konsultanta czy też promotora zmiany – change agent (2009, s. 107). 
W odróżnieniu od tradycyjnego modelu nauczyciela dorosłych (trenera – według 
Knowlesa), który jest modelem treściowym – facylitator jest modelem procesu-
alnym. W modelu treściowym nauczyciel-trener decyduje z wyprzedzeniem, jaka 
wiedza lub umiejętności mają być przekazane, porządkuje owe treści w logiczne 
całości, wybiera najbardziej skuteczne środki przekazu (np. wykłady, ćwiczenia, 
filmy, itp.), a następnie tworzy plan przedstawienia tych treści w pewnym po-
rządku. Natomiast w modelu procesualnym nauczyciel-facylitator przygotowu-
je z wyprzedzeniem zestaw procedur angażujących uczących się w ten proces. 
Knowles wyodrębnił osiem następujących po sobie elementów (etapów) tego pro-
cesu, które opisuję poniżej.

1. Przygotowanie się ucznia. Polega na zgromadzeniu niezbędnych do pro-
cesu uczenia się informacji, sformułowanie realistycznych oczekiwań oraz za-
inicjowanie namysłu nad treściami kształcenia, a także nad samym procesem 
uczenia się. Większość dorosłych nie nauczyła się, jak efektywnie sterować wła-
snym procesem uczenia, ponieważ warunkowano ich tak, że oczekują tego od na-
uczyciela. W tej fazie ważne jest poznanie samego siebie poprzez autodiagnozę 
(„uczymy się, jak się uczyć”) oraz oszacowanie zasobów potrzebnych w przyswa-
janiu nowych informacji i umiejętności.

2. Stworzenie warunków sprzyjających uczeniu się. W procesie uczenia się 
ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki. Do warunków zewnętrznych Know-
les zalicza: środowisko fizyczne (miejsce, temperatura, wentylacja, ergonomia, 
światło, kolorystyka itp.), zasoby (książki, broszury, środki audiowizualne, kom-
puter, Internet, inne) oraz środowisko społeczne (czas, „przestrzeń życiowa”, 
akceptacja członków rodziny/społeczności itp.). Do uwarunkowań psychologicz-
nych zalicza natomiast: relaks (brak napięcia, stresu), pozytywne nastawienie psy-
chiczne, wysoką motywację, określony porządek (plan), jasne cele, sprecyzowane 
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oczekiwania adekwatne do własnych możliwości, otwartość na wątpliwości, 
przyznanie sobie prawa do popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków, 
pytania i poszukiwania, uczciwą i obiektywną samoocenę.

3. Uruchamianie mechanizmów umożliwiających (wspólne) planowanie. Ten 
etap uczeń realizuje wspólnie z nauczycielem-facylitatorem. W procesie ucze-
nia się istotne jest przekonanie uczącego się, że zarówno decyzje jak i działania 
podejmowane są dobrowolne i zgodne z realizacją własnych celów i potrzeb (ja-
kich?). Zagrożeniem na tym etapie jest sytuacja, kiedy dorosły „musi” się czegoś 
nauczyć np. w procesie rozwoju zawodowego. Zadaniem nauczyciela jest pomoc 
w poradzeniu sobie ucznia z tym wewnętrznym konfliktem. Knowles podkreśla, 
że im mniej uczący utożsamia się z decyzją edukacyjną, tym niższa jest motywa-
cja, a także niższe efekty uczenia się.

4. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych polega na zebraniu danych z trzech 
źródeł: własne portfolio kompetencji, informacje pozyskane w miejscu pracy 
(dyrektor, współpracownicy, podwładni), informacje ze środowiska społecznego 
(np. rodzina). Uczący się buduje własny model kompetencyjny adekwatny do in-
dywidualnych potrzeb, aspiracji i możliwości, a także w odniesieniu do oczekiwań 
pracodawcy i wymagań zawodowych. Obecnie istnieje wiele przydatnych narzę-
dzi wspomagających ten proces, np. skale kompetencyjne (Filipowicz, 2004) czy 
matryce kompetencji, które pozwalają określić poziom danej kompetencji. Za-
daniem uczącego się jest także oszacowanie rozbieżności – zdefiniowanie luki 
pomiędzy modelem kompetencyjnym a aktualnym poziomem kompetencji – sza-
cowanie to ma charakter samooceny.

5. Formułowanie programowych celów zaspokajających te potrzeby (czy-
li treści kształcenia). Obejmuje sposoby formułowania celów zgodne z metodą 
SMART lub innych metod, a także zmiany celów, niezbędne w trakcie trwania 
procesu uczenia się. Ponieważ nie jest to proces łatwy, a ważny, Autor zaleca po-
święcić wystarczającą ilość czasu na realizację tego etapu.

6. Projektowanie wzoru doświadczeń edukacyjnych – oznacza wybór od-
powiednich form, metod i technik uczenia się w całości skoncentrowanych 
na problemie (celach). Projektowanie to oparte jest na uczeniu się przez do-
świadczenie i porządkowaniu doświadczeń sekwencyjnie, w zależności od go-
towości ucznia. Knowles wskazuje na przydatne narzędzie, jakim jest projekt 
edukacyjny, przywołując badania kanadyjskiego uczonego A. Tougha z lat sie-
demdziesiątych nad edukacją nieformalną, ale świadomie podejmowaną. Tough 
zauważył, że każdy dorosły podejmuje w ciągu roku kilka projektów edukacyj-
nych, tzn. pragnie pogłębić wiedzę w jakiejś dziedzinie, czegoś się dowiedzieć, 
zdobyć jakieś umiejętności (Knowles, 2009). Tak zwany „przeciętny, typowy” 
dorosły w ciągu roku poświęcał, w świetle tych badań, około 100 godzin na sa-
mokształcenie, realizował około 5 projektów rocznie i uczył się średnio 10 go-
dzin w tygodniu. Te projekty edukacyjne najczęściej powstawały pod wpływem 
określonych wydarzeń osobistych: choroby, urodzenia dziecka, podjęcia nowej 
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roli społecznej, lub globalnych: sytuacji politycznej, konfliktów, wynalazku itp. 
Projektowanie wzoru doświadczeń edukacyjnych ma więc postać projektu edu-
kacyjnego.

7. Kierowanie doświadczeniem – wdrożenie procesu uczenia się, które pole-
ga przede wszystkim na jego administrowaniu. W kierowaniu procesem przydat-
ne mogą być takie techniki, jak: opracowanie strategii i harmonogramu działań, 
kalendarz zadań, notatki, sprawozdania i dzienniki.

8. Ocena efektów uczenia się i ponowne zdiagnozowanie potrzeb edukacyj-
nych. W modelu Knowlesa ewaluacji podlegają aż cztery obszary:

– ewaluacja reakcji (jak uczący się radzi sobie z realizacją programu),
– ewaluacja uczenia się (poziom wiedzy i umiejętności przyswojonych 

w trakcie uczenia się sprawdzany poprzez pre i posttesty sprawnościowe i inne),
– ewaluacja zachowań (np. obserwacja zachowań przed i po szkoleniu: co się 

zmieniło? Przykładowe narzędzia: skale obserwacyjne, kwestionariusze, skale 
samooceny, pamiętniki, dzienniczki itp.),

– ewaluacja rezultatów – zapis poczynań organizacyjnych, np. wydajność, 
koszty, błędy, opóźnienia, itp. Zalecany jest zestaw pytań: czy cele zostały osią-
gnięte? w jakim stopniu? Jakie są rezultaty?

Obszar ten jest, zdaniem Autora, najtrudniejszy w procesie uczenia się, nie-
mniej jednak warunkuje dalsze uczenie się i rozwój.

Opisana przez Knowlesa swoista strategia postępowania dydaktycznego ma 
za zadanie uwalnianie energii drzemiącej w ludziach (Knowles, 2009, s. 107). 
Opis procesu może być wskazówką do samodzielnego opracowania strategii 
uczenia się, jak również posłużyć organizacjom do przygotowywania strategii 
i procedur rozwoju zawodowego pracowników. Warto zwrócić uwagę na zgod-
ność tego podejścia z wyzwaniami i kierunkami rozwoju współczesnej edukacji 
wspomnianymi w poprzednich rozdziałach. Uczący staje się tu nie tylko aktyw-
nym podmiotem procesu, ale przede wszystkim jego współtwórcą. Pozytywne 
przejście cyklu procesowego pozwala rozwinąć szereg umiejętności związanych 
z uczeniem się i przygotować dorosłego ucznia do samokształcenia. Co ważne, 
w modelu tym kształtuje się partnerska i podmiotowa relacja pomiędzy nauczy-
cielem i uczniem. Nauczyciel jest raczej organizatorem procesu, „dostawcą” na-
rzędzi i konsultantem pomagającym pozytywnie przejść proces niż ekspertem 
czy nauczycielem w tradycyjnym rozumieniu. Relacja taka pomaga dorosłemu 
w przekraczaniu własnych ograniczeń, negatywnych doświadczeń a nierzadko 
i traum związanych z procesem uczenia się. Dotyczy to szczególnie osób star-
szych, którym trudniej przyznać się do przeżywanych trudności czy luk w zakre-
sie wiedzy lub kompetencji. Zaletą modelu jest także indywidualne tempo pracy 
oraz możliwość świadomego doboru metod i technik adekwatnych do możliwości 
i potrzeb uczącego się. Model może być więc z powodzeniem wykorzystywany 
w uczeniu się w każdym wieku.
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Podsumowanie

Szeroko rozumiane „uczenie się” zmienia obecnie swoje oblicza: nauczyciel 
staje uczniem, a uczeń może być także nauczycielem. Transfer wiedzy w środo-
wisku pracy odbywa się na wielu płaszczyznach i występuje w różnych konfi-
guracjach – jeśli proces ten jest właściwie organizowany. Nowe konteksty i wy-
zwania współczesności sprzyjają uczeniu się międzypokoleniowemu, zmieniają 
i „spłaszczają” relację uczeń-nauczyciel. Zmienia się rola nauczyciela dorosłych, 
który pełni w tej relacji rolę mentora lub facylitatora. Następuje przesunięcie od-
powiedzialności za proces uczenia się z czynników zewnętrznych w stosunku 
do jednostki na nią samą – uczący się staje się po części własnym nauczycielem. 
Inni – mogą wspierać go w tym rozwoju – o czym decyduje sprzyjające ucze-
niu się środowisko pracy.

Kazimierz Obuchowski (2005) stwierdził, że na naszych oczach dokonuje się 
„rewolucja podmiotów”, która dotyczy jakościowych zmian w ujmowaniu przez 
człowieka siebie, swego sensu życia i wynikającej z tego indywidualnej odpowie-
dzialności. To swoistego rodzaju zmiana koncepcji istnienia. Człowiek staje się 
„autorem samego siebie”, autonomicznym podmiotem, co oznacza, że poczuciu 
wolności i realizowania siebie poprzez „bycie tym kim chce być”, towarzyszy od-
powiedzialność za siebie i swój rozwój oraz wobec innych. W świetle tej koncep-
cji uczący się staje się aktywnym podmiotem: inicjatorem ale i odbiorcą swoich 
własnych strategii edukacyjnych i rozwojowych. Umiejętność przesunięcia ak-
centu z zewnętrznych źródeł motywowania i ewaluacji tych procesów na kształ-
towanie oczekiwań wobec samego siebie oraz wewnętrznych kryteriów oceny jest 
wyzwaniem dla edukacji dorosłych XXI w.
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Intergenerational Learning in the Workplace – Selected  
Strategies and Methods  

Summary: The article discusses issues concerning learning and self-improvement in a workplace. It 
discusses selected strategies and intergenerational learning methods, such as mentoring and building 
the culture of mentoring and intermentoring. Particular attention was paid to the use of experience 
in the learning process and skills development for learning and self-education that is necessary for 
learning organizations. Andragogical model of learning by Malcolm S. Knowles was briefly men-
tioned, with an emphasis on aspects related to the development of learning skills and self-education.

Keywords: Mentoring, intermentoring, learning in a workplace, intergenerational learning, lifelong 
learning.



Agata Matuszewska

Mentoring w przedsiębiorstwach na przykładzie łódzkiej 
instytucji finansowej  

Streszczenie: W ostatnich latach mentoring, obok coachingu, stał się istotną metodą przekazy-
wania wiedzy. Jego efektywność została również doceniona w sektorze prywatnym, gdzie jest 
coraz częściej wykorzystywany jako sposób nauczania młodych stażem pracowników. Artykuł ten 
traktuje o teoretycznych podstawach mentoringu. Przedstawia różnorodne definicje tego zjawiska, 
opisuje rodzaje mentoringu oraz dwie szkoły tego procesu, a także przedstawia funkcje mentoringu 
korporacyjnego. Ponadto artykuł wzbogacony został aspektami praktycznymi w postaci prezentacji 
dwóch studiów przypadków. Są to wnioski z wywiadów z menedżerami jednej z łódzkich instytucji 
finansowej na temat roli mentoringu w ich karierze zawodowej.

Słowa kluczowe: Mentoring, mentoring korporacyjny, rodzaje mentoringu, mentor, mentis.

Wstęp  

Wyrażenie „mentor” pochodzi z mitologii greckiej, gdzie oznaczało godnego 
zaufania i mądrego doradcę. Pojęcie to ewoluowało przez pokolenia, jednak na-
wet obecnie mentoring jest postrzegany jako szeroka i niejednoznaczna koncep-
cja, o czym świadczą jego różnorodne definicje, szkoły oraz rodzaje.

Idea mentoringu przybyła do Europy, konkretnie do Wielkiej Brytanii ze Sta-
nów Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Po-
czątkowo koncepcję tę traktowano z pewną dozą podejrzliwości, jako nowinkę 
biznesową. Ograniczone zaufanie to mentoringu wynikało ponadto z niechęci 
do amerykanizowania języka (Parsloe, Wray, 2008, s. 77).

Szkoły mentoringu  

Zanim podjęta zostanie próba przeglądu definicji pojęcia „mentoring”, warto 
również zwrócić uwagę na wyróżnienie dwóch szkół mentoringu: amerykańskiej 
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i europejskiej (Clutterbuck, 1998). Tradycyjna, amerykańska koncepcja mentoringu 
zakłada, iż mentorem jest osoba starsza, posiadająca większą władzę. Nierzadko 
jest ona również przełożonym ucznia, który staje się osobą „protegowaną”. W za-
mian za okazaną pomoc mentor oczekuje od podopiecznego lojalności i oddania. 
Celem takiego procesu jest więc w mniejszym stopniu nauka, a w większym pomoc 
w wykonywaniu zadań. Zastosowanie amerykańskiej szkoły mentoringu jest zatem 
wykorzystywane jako element rozwoju kariery zawodowej ucznia, gdyż współpra-
ca w mentorem może prowadzić przez kolejne stopnie awansu w organizacji. Warto 
zwrócić uwagę, iż podejście to koncentruje się na zawodowym aspekcie mento-
ringu. Przyjmując zatem rozróżnienie na trzy rodzaje mentoringu: korporacyjny, 
branżowy i społeczny, amerykańska koncepcja w największym stopniu koncentru-
je się na mentoringu korporacyjnym. Charakterystyczna jest również relacja ucznia 
i mentora. Oczekiwanie lojalności i oddania w zamian za prowadzenie procesu 
mentoringu, sugeruje istnienie pewnego rodzaju wymiany niematerialnych dóbr, co 
stanowi wyraźne rozróżnienie pomiędzy koncepcją amerykańską a europejską.

Odmienną koncepcją jest europejska szkoła mentoringu. Zakłada ona, 
iż mentor to osoba posiadająca przede wszystkim większe doświadczenie od pod-
opiecznego; niekoniecznie jest zatem postawiona w hierarchii zawodowej wyżej 
od swojego ucznia. Pomiędzy bohaterami tego procesu wytworzone zostają part-
nerskie relacje, oparte w głównej mierze na otwartości. Kontakt taki jest możliwy 
dzięki temu, iż często nie występują tutaj relacje służbowe. Celem takiego proce-
su mentoringu jest przede wszystkim nauka i rozwój ucznia. W przeciwieństwie 
do szkoły amerykańskiej, europejska koncepcja zakłada, iż brak służbowych za-
leżności i powiązania z awansem zawodowym w organizacji pozwalają na na-
wiązanie prawdziwie otwartej relacji i autentyczny rozwój. Sprzyja temu również 
brak obserwowanej w koncepcji amerykańskiej tendencji do odwdzięczania się 
za działalność mentora postawą lojalności i oddania. O ile amerykańska szkoła 
mentoringu związana jest najbardziej z mentoringiem korporacyjnym, o tyle kon-
cepcja europejska bliższa jest społecznemu mentoringowi. Wśród państw stare-
go kontynentu prym wiedzie w tym obszarze Wielka Brytania, która na różnych 
szczeblach instytucjonalnych wypracowała liczne programy wsparcia za pomocą 
mentoringu dla osób potrzebujących. Adresatami tych działań są osoby wyklu-
czone lub zagrożone wykluczeniem społecznym czy ryzykiem niedostosowania, 
a ich celem jest zapobieganie zjawiskom nieakceptowanym społecznie. Programy 
te wspierają między innymi bezrobotną młodzież czy uczniów o słabych wyni-
kach w nauce (Sołtys, Tarkowska, 2008, s. 13–14).

Zaprezentowanie zarówno klasycznej amerykańskiej szkoły mentoringu, 
jak i nowszego europejskiego podejścia pozwala na obserwację zachodzenia 
zmiany w postrzeganiu tego procesu. Znaczne różnice w obu podejściach wska-
zują również na niejednoznaczność i różnorodność idei kryjących się na pojęciem 
mentoringu. Jedną z konsekwencji istotnych różnic w postrzeganiu mentoringu 
może być również wielość i szeroki zakres definicji mentoringu, które zostały 
zaprezentowane w kolejnym podrozdziale.
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Definicja mentoringu  

Niemal każda z publikacji dotycząca mentoringu wskazuje na wielość de-
finicji tego procesu. W niniejszym artykule chciałabym przytoczyć kilka z nich. 
Mentoring określany jest zatem następująco:

– „Nacisk kładzie się na słuchanie, pytanie i stwarzanie możliwości, a nie 
na mówienie, instruowanie i ograniczanie” (1989, raport Council for National 
Academic Awards oraz Goverment Training Agency, za: Parsloe, Wray, 2008, 
s. 77–80);

– „Mentor to człowiek doświadczony, który chce podzielić się swoją wiedzą 
z kimś o doświadczeniu skromniejszym, w relacji charakteryzującej się wzajem-
nym zaufaniem” (Clutterbuck, 1991, za: Parsloe, Wray, 2008, s. 77–80);

– „Mentorzy to ludzie, którzy poprzez własną pracę i działanie pomagają 
innym wykorzystać ich własny potencjał” (Shea, 1992, za: Parsloe, Wray, 2008, 
s. 77–80);

– „Mentoring to wolna od zależności służbowych pomoc innej osobie w do-
konaniu znaczących postępów w nauce, pracy i myśleniu” (European Mentoring 
Centre, za: Parsloe, Wray, 2008, s. 77–80);

– „Mentoring lub coaching jest określany jako alternatywna forma wspie-
rania procesu doskonalenia, uczenia i rozwoju w organizacji, jak i w procesach 
adaptacji społecznej” (Sołtys, Tarkowska, 2008, s. 11);

– „Mentoring rozumiany jako wykorzystanie gotowych procedur i algoryt-
mów wraz z dość ściśle zdefiniowaną metodą uczenia-trenowania” (Bennewicz, 
2011, s. 26).

Analizując przedstawione definicje, można wysnuć wniosek, iż na pierwszy 
plan zostały w nich wysunięte dwa aspekty mentoringu. Pierwszy z nich stanowi 
osoba mentora. Literatura przedmiotu podkreśla, iż jest to osoba doświadczona, 
która swoją wiedzą i praktyką pragnie podzielić się z innymi. Ponadto oprócz chę-
ci dzielenia się doświadczeniem, posiada również w tym względzie odpowiednie 
umiejętności. Drugim istotnym aspektem definiowania mentoringu jest sam pro-
ces i relacja między jej uczestnikami. Przytoczone definicje podkreślają otwarty, 
szczery, pełen zaufania i bezpośredni charakter tej relacji, pozbawiony służbo-
wych zależności. Co więcej, proces mentoringu wskazuje na jego niedyrektywny 
charakter, oparty w dużej mierze na elementach aktywnego słuchania. Ponadto 
mentoring społeczny charakteryzuje się również aktywną obecnością w życiu 
ucznia, motywowaniem, wspieraniem i nauką umiejętności (Sołtys, Tarkowska, 
2008, s. 15).

Jak wynika z powyżej przytoczonych definicji, zakres pojęciowy mentoringu 
jest również dość szeroki. Część definicji skupia się na specyficznych cechach 
mentora, inne z kolei na procesie i jego celach. Może to świadczyć o złożoności 
samego mentoringu, a także o różnorodnych podejściach do tego procesu. Moż-
na również wysnuć wniosek, iż proces mentoringu nie opiera się na konkretnych 
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cechach i nie przebiega według jednego wypracowanego schematu, lecz stano-
wi nieustrukturyzowaną koncepcję, pozostawiającą dużą dowolność w realizacji 
i zależną w praktyce od konkretnej sytuacji.

Typy mentoringu

Mentoring, jak wynika z różnorodności definicji, dotyczy nie tylko sfery biz-
nesowej, lecz również społecznej. Parsloe i Wray (2008, s. 80) wyróżniają trzy 
podstawowe typy mentorów, ze względu na obszar jego działalności:

– mentor korporacyjny – funkcja ta rozpoczyna się od startu kariery młodego 
pracownika, obejmuje kolejne etapy jego rozwoju zawodowego i może trwać aż 
do emerytury; mentor pełni w tym przypadku rolę doradcy i konsultanta;

– mentor branżowy – prowadzi on pracownika przez szkolenia wymagane 
do zdobycia danych kwalifikacji; powoływany jest na przykład przez organizacje 
zawodowe;

– mentor społeczny – doradca, konsultant dla osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej.

Podział mentoringu może również dotyczyć sposobu zainicjowania tego pro-
cesu. Taki podział, na mentoring formalny i nieformalny został dokonany przez 
Eby i Lockwood (2005, za: Pyżalski, 2008, s. 91). Mentoring formalny oznacza, 
iż proces został zapoczątkowany przez instytucję lub osobę z zewnątrz, która de-
cyduje ponadto o przydzieleniu ról mentora i podopiecznego. Natomiast men-
toring nieformalny ma bardziej spontaniczny charakter, a strony procesu same 
decydują o składzie pary mentoringowej.

Zaprezentowane typy mentoringu również sugerują szerokie spectrum wy-
korzystania tej koncepcji zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Brak for-
malnego charakteru nawet w procesie wyboru mentora świadczy z jednej stro-
ny o dużej swobodzie i dowolności tej decyzji, jednak z drugiej strony wymaga 
od uczestników wysokiego poziomu zaangażowania, świadomości i odpowie-
dzialności za całość procesu.

Funkcje mentoringu korporacyjnego  

W niniejszym artykule szczególną uwagę przywiązano do mentoringu korpo-
racyjnego, mającego miejsce w organizacjach. Stąd warto również zwrócić uwagę 
na funkcje tego rodzaju mentoringu, wskazane przez Scandurę (1992, za: Pyżal-
ski, 2008, s. 90). Autor wymienia trzy obszary mentoringu korporacyjnego, skie-
rowanego głównie do młodych pracowników w procesie ich wdrażania do pracy 
w firmie. Obejmują one:
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– wsparcie zawodowe – dotyczy przekazywania informacji, a także towarzy-
szenia w osiąganiu celów zawodowych;

– wsparcie psychospołeczne – obejmujące dzielenie się osobistymi sprawa-
mi i problemami, jak również przyjaźń;

– modelowanie roli – naśladowanie mentora przez podopiecznego, w sytu-
acji gdy mentor jest przez niego podziwiany i szanowany.

Warto zwrócić uwagę, iż w podejściu Scandury wsparcie psychospołeczne 
obejmuje również pewne elementy mentoringu społecznego, dotyczące przy-
jaźni i wsparcia w sytuacjach prywatnych. Świadczy to z pewnością o wza-
jemnym przenikaniu się płaszczyzn różnych rodzajów mentoringu, a także 
w szczególnej roli relacji interpersonalnych niezbędnych do efektywności tego 
procesu.

Mentoring na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej  

W podrozdziale tym chciałabym przedstawić wnioski z wywiadów, jakie 
przeprowadziłam z dwoma menedżerami pracującymi w jednej z łódzkich in-
stytucji finansowych. Osoby te kierują samodzielnie zrekrutowanymi zespo-
łami doradców klienta. Do ich obowiązków, oprócz wspomnianej rekrutacji 
członków zespołu, należy również nieustanne motywowanie pracowników, 
prowadzenie coachingów, zebrań zespołu oraz szkoleń. Ponadto menedżerowie 
również zajmują się sprzedażą produktów finansowych, doradztwem finanso-
wym oraz pozyskiwaniem klientów, co stanowi trzon obowiązków doradców 
klienta.

W przeprowadzonych badaniach zastosowano dobór celowy w oparciu do-
świadczenie menedżerskie oraz dostępność osób badanych. Co więcej, dobór 
osób związanych z tą samą organizacją pozwolił na przyjęcie założenia, iż środo-
wisko działania i czynniki zewnętrzne wpływające na pracę zawodową badanych 
były porównywalne. Ponadto dobór osób, spośród których jedna od początku zaj-
mowała obecne stanowisko, natomiast druga rozpoczynała pracę od niższego niż 
obecnie stanowiska, pozwoliło na porównanie sytuacji w odniesieniu do różnych 
ścieżek kariery osób badanych.

Wywiady podzielone zostały na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła roli, 
jaką inni mentorzy odegrali na początku kariery zawodowej moich rozmówców. 
Pytania dotyczyły przebiegu mentoringu, osoby mentora, a także oceny tego pro-
cesu w opinii osób badanych. Z kolei druga część wywiadu skupiała się na obec-
nej działalności menadżerów w roli mentorów. Jednym z celów badania było 
sprawdzenie, czy wzór roli mentora jaki otrzymali moi rozmówcy jest przez nich 
obecnie powielany w stosunku do ich podwładnych. Pytanie również dotyczyły 
przebiegu mentoringu oraz stosowanych metod.
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Case study nr 1  

Pierwszy z menedżerów pracuje w obecnej firmie od sześciu lat, od początku 
na stanowisku menedżera. Obecnie jego zespół liczy sześć osób, w tym dwie są 
pracownikami szczególnie wyróżniającymi się i działającymi w branży od dłuż-
szego okresu niż pozostali.

Menedżer, opowiadając o roli mentora w początkach swojej kariery zawo-
dowej w obecnej firmie, wspomina o osobie swojego ówczesnego dyrektora, 
który przekazał mu wizję pracy w przedsiębiorstwie. Wizja ta stanowiła sposób 
działania w obszarze finansowym, model prowadzenia własnej działalności za-
wodowej. Mentoring w tym przypadku nie był sformalizowanym działaniem; 
opierał się raczej na przekazywaniu własnej wiedzy i doświadczeń, które osoba 
badana uznała za wiarygodne, ciekawe i przekonujące. Co więcej, wspomniany 
dyrektor dzielił się również z moim rozmówcą informacjami na temat możliwo-
ści płynących z zajmowanego stanowiska, a także zagrożeń i trudności związa-
nych z pracą.

Obecnie, będąc na stanowisku menedżera, osoba badana prowadzi działania 
nieco inne niż przekazywane mu wzorce. Cykl wdrażania nowego pracownika 
posiada bardziej sformalizowany charakter i składa się z następujących po so-
bie elementów. Pierwszy z nich obejmuje stopniowo wprowadzane zagadnienia 
teoretyczne niezbędne do pracy w instytucji finansowej. Drugi związany jest 
z obserwacją pracy doradcy klienta w praktyce zawodowej, a także wymianę 
doświadczeń i poglądów. Kolejne dwa etapy obejmują stopniowe przejmowanie 
inicjatywy nowego doradcy podczas rozmowy doradczej z klientem. Podczas 
spotkania obecny jest również starszy stażem doradca. Etapy te docelowo prowa-
dzą do sytuacji, kiedy to wdrażany pracownik prowadzi samodzielnie rozmowę 
z klientem, a mentor jest obserwatorem takiego spotkania. Po rozmowie następuje 
również coaching, w postaci wskazania silnych i słabszych stron przeprowadzo-
nej rozmowy. Ponadto podczas całego cyklu wdrożeniowego nowy pracownik 
cyklicznie uczestniczy w szkoleniach, mających na celu poszerzenie jego wiedzy 
finansowej.

Jak podkreślał mój rozmówca, wizja przedstawiona mu przez dyrektora po-
zwalała mu obecnie wprowadzać innych pracowników w szczegóły pracy w fir-
mie. Zapytany o pożądane u mentora cechy osobowości, rozmówca podkreślał 
wagę podobieństwa między charakterem mentora a podopiecznego, ich wzajemne 
zrozumienie i „nadawanie na wspólnych falach”. Co więcej, badany zaznaczył, 
iż pomimo faktu, że niektóre jego obowiązki pokrywają się z zadaniami człon-
ków zespołu, nie traktuje on swoich podopiecznych jako potencjalnej konkurencji 
w zdobyciu klienta. Podkreślił on, iż „chcę wychować osoby, które są w stanie 
mnie zastąpić”.
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Case study nr 2  

Drugi z menedżerów, z którym przeprowadzałam wywiad, pracuje w organi-
zacji od pięciu lat, natomiast od trzech lat pełni funkcję kierowniczą; wcześniej 
zajmował stanowisko doradcy klienta. Obecnie jego zespół liczy sześć osób.

Opowiadając o początkach swojej kariery zawodowej w firmie, menedżer 
wspomina, iż oprócz trzech spotkań rekrutacyjnych i cyklu szkoleń, został „rzuco-
ny na głęboką wodę”. Potem stopniowo zaczęła pojawiać się możliwość obserwa-
cji spotkań innych doradców z klientami. Następnie osoba badana samodzielnie 
prowadziła spotkania z klientami, w których uczestniczył również jej przełożony. 
Podobnie jak w przypadku pierwszego z menadżerów, tutaj również po spotkaniu 
doradczym następował coaching oraz przekazanie informacji zwrotnej na temat 
przeprowadzonego spotkania.

Mój rozmówca podkreśla również istotną rolę, jak odegrał jego ówczesny 
przełożony. Osoba ta nauczyła menedżera przede wszystkim nawiązywania 
kontaktu oraz budowania głębokiej i długofalowej relacji z klientem, co zo-
stało nazwane tzw. otwieraniem klienta. Z kolei w kontaktach ze swoim ze-
społem, ówczesny przełożony mojego rozmówcy wykazał się dużymi zdolno-
ściami do motywacji swoich podwładnych. Oferował on członkom swojego 
zespołu określone nagrody za osiąganie wcześniej wyznaczonych celów sprze-
dażowych. Nagrody te nie były jednak przypadkowe, lecz dostosowane indy-
widualnie do potrzeb danego pracownika. Mój rozmówca określił taki sposób 
motywacji jako „sprzedawanie marzeń”, gdyż jego przełożony pokazywał 
członkom swojego zespołu, iż odpowiednio ciężka praca pozwoli im osiągnąć 
to, o czym marzą.

W swojej obecnej roli menedżera, mój rozmówca prowadzi podobne dzia-
łania w obszarze mentoringu jak pierwsza z badanych osób. Również w tym 
przypadku nowi pracownicy na początku swojej pracy w firmie mają możliwość 
obserwacji spotkań pomiędzy menadżerem a klientem. Następnie są stopniowo 
angażowani w rozmowę doradczą, aby docelowo sami ją przeprowadzili. Takie 
samodzielnie prowadzone spotkanie jest obserwowane przez menadżera, który 
następnie udziela pracownikowi informacji zwrotnej. Mój rozmówca podkreśla 
również rolę innych, starszych stażem doradców klienta jako potencjalnych men-
torów, w procesie wdrażania nowego pracownika. Takie działania mają zwykle 
charakter nieformalny i niesystematyczny. Przekazywana przez starszych pra-
cowników wiedza jest bardziej zbiorem tzw. „dobrych praktyk” i dzieleniem się 
swoim doświadczeniem niż informacjami merytorycznymi. Jednak jak podkreśla 
menadżer, taki rodzaj mentoringu, wraz z formalnym cyklem szkoleniowym i co-
achingiem ze strony przełożonego, stanowią pełny i najbardziej efektywny system 
wdrażania nowych pracowników do firmy.
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Podsumowanie  

Jak można wywnioskować z rozmów z menedżerami badanej instytucji fi-
nansowej, proces wdrażania nowych pracowników do firmy zawiera również ele-
menty mentoringu, jednak o charakterze mniej formalnym i usystematyzowanym. 
Oficjalny proces składa się z cyklu szkoleń o tematyce finansowej; istotną rolę 
odgrywają również metody obserwacji i coachingu. Warto również zauważyć, 
iż rolę mentora pełni nierzadko nie tylko przełożony danego pracownika, lecz 
również inni starsi stażem doradcy. Takie połączenie jest zdaniem menadżerów 
najbardziej efektywne.

Odnosząc powyżej zaprezentowane przykłady do zagadnień teoretycznych, 
można wyciągnąć wniosek, iż w badanej instytucji finansowej występuje raczej 
europejski styl mentoringu, choć występują tu oczywiście zależności służbo-
we. Jednak relacje pomiędzy uczestnikami procesu wydają się opierać bardziej 
na otwartości i wymianie doświadczeń, niż na wykonywaniu konkretnych pole-
ceń. Ponadto, oprócz występowania mentoringu korporacyjnego, ukazują się tu-
taj również elementu mentoringu branżowego, ze względu na obecność systemu 
szkoleń dla nowych pracowników. Analizując poszczególne funkcje mentoringu 
korporacyjnego, z pewnością mamy tutaj do czynienia ze wsparciem zawodo-
wym, a także modelowaniem roli, co jest zauważalne w postaci przekazywania 
wzorców pełnienia roli menedżera przez moich rozmówców. Co więcej, mimo 
wyraźnego podkreślania umiejętności społecznych i konkretnych cech osobowo-
ści mentora, wśród przedstawionych przypadków trudno odnaleźć elementy zwią-
zane ze wsparciem psychospołecznym, zwłaszcza z rolą przyjaźni w relacjach 
pomiędzy mentorem i podopiecznym. Fakt też może wynikać z formalnego cha-
rakteru tej relacji i występowania sytuacji zawodowej w tym procesie mentoringu.

Podsumowując, w przytoczonych przypadkach menadżerów w instytucji 
finansowej istnieją wyraźne elementy świadczące o występowaniu mentoringu 
w procesie wdrażania nowych pracowników do firmy. Mentoring ten ma jednak 
głównie charakter formalny i stanowi element wspierający dla cyklu szkoleń fi-
nansowych. Zjawisko to, a zwłaszcza jego efektywność dla rozwoju kariery za-
wodowej i osiągania celów, z pewnością wymaga jeszcze szerszego zaintereso-
wania ze strony badaczy.
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Mentorship in Companies on the Example of a Financial  
Institution in Łódź  

Summary: Nowadays, mentoring, as well as coaching, becomes significant method of relaying 
knowledge. Its effectiveness has been also recognized in private sector, where it is more and more 
often practising to teach young professionals. The article deals with theoretical basis of mentoring. It 
presents various definitions of this process, as well as types and approaches of mentoring, and it also 
shows functions of corporative mentoring. Furthermore, the article is enriched with practical aspects 
in the shape of two case studies. These are conclusions from interviews with managers working in 
financial institute in Lodz, about the role of mentoring in their work career.

Key words: Mentoring, corporative mentoring, types of mentoring, mentor, mentis.
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