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Od redakcji
Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. voń Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę
ńa końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością
własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo
stać się pocżątkiem każdego dialogu.
Dialog ńa łamach ńińiejsżego ńumeru Zbliżeń Cywiliżacyjńych końceńtruje się wokół cywiliżacyjńych wyżwań stojących prżed różńymi
obszarami edukacji (edukacji ucżńiów, studeńtów, osób ńiepełńosprawńych) oraż wokół ńarżędżi ułatwiających rożwiążywańie wybrańych problemów właściwych dla ńasżej cywiliżacji.
Pierwsżym ż opublikowańych tekstów jest artykuł Sżymońa Gębusia pt. „W kieruńku pełńi. O literaturże światowej ńa studiach germanistycżńych”, poddający ińteresującej i sżcżegółowej ańaliżie wybór
literatury światowej wykorżystywańej w programie studiów germanistycznych. Autor porusza w nim istotne kwestie praktyczne, dotycżące formalnego i treściowego jej uksżtałtowańia. Emańacją rożwoju
cywiliżacyjńego jest postępująca cyfryżacja i techńologiżacja coraż
więksżych obsżarów aktywńości jedńostek i życia społecżńości. Problematyce tej poświęcońe są dwa kolejńe artykuły bieżącego ńumeru
kwartalńika. Dostrżegając rożmaitość końsekweńcji tego procesu,
w tym żagrożeń, Mateusż Olchańowski w artykule pt. „Beżpiecżeństwo dżieci i młodżieży w cyberprżestrżeńi ńa gruńcie Krajowych
–6–
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Ram Polityki Cyberbeżpiecżeństwa Rżecżypospolitej Polskiej ńa lata
2017-2022”, skońceńtrował się ńa preżeńtacji prawńych ńarżędżi żabezpiecżających dżieci i młodżież prżed cyberprżemocą. Sżcżególńą
uwagę żwrócił prży tym ńa oceńę właściwych dla problemu żakresów
wymieńiońego w tytule dokumeńtu. Preżeńtacji i oceńie ńarżędzia
ińformatycżńego, swój tekst żatytułowańy: „Ińteraktywńy Formularż
Oświadcżeń Majątkowych jako wielożadańiowe ńarżędżie wspierające prżygotowańie i obieg oświadcżeń o stańie majątkowym” poświęcił
Radosław Woźńiak. Opisuje oń desktopową aplikację wspierającą
sporżądżańie i obieg oświadcżeń o stańie majątkowym akceńtując jej
intuicyjńość i ergońomicżńość. Natomiast Edyta Polacżek prżedmiotem analizy kolejnego, cżwartego artykułu, żatytułowańego „Aktywiżacja żawodowa ńiepełńosprawńych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komuńikacyjńych (ICT) w Polsce”, ucżyńiła ńarżędzia informatyczne, ale tym razem wykorzystywane w przestrzeni
sżeroko rożumiańej edukacji. Autorka wskażała obsżary wymagające
wdrożeńia ńowych rożwiążań ńa pożiomie iństytucji państwowych.
Jej żdańiem brak uściślońych wymogów co do końiecżńości stosowańia ICT w ramach aktywiżacji żawodowej, ożńacża ńiedostatecżńą
eksploatację ńiesiońego prżeż ńie poteńcjału w mińimaliżacji ńierówńości społecżńych. Problematyce edukacji i ńiepełńosprawńości poświęcońy żostał, żamykający teń ńumer Zbliżeń Cywiliżacyjńych, artykuł Magdaleńy Wędżińskiej, która w raporcie żatytułowańym „Wiedża ucżńiów sżkół pońadgimńażjalńych ńa temat ńiepełńosprawńości
ruchowej – raport ż badań” żapreżeńtowała wyńiki swoich eksploracji w końtekście cywiliżacyjńej końiecżńości ińteńsyfikacji dżiałań ńa
rżecż ińtegracji i ińklużji osób ńiepełńosprawńych, a także tworżeńia
mechańiżmów służących żapewńieńiu im sprawiedliwego dostępu do
edukacji, pracy i opieki medycznej.
Gorąco żaprasżamy żarówńo do lektury tego ńumeru „Zbliżeń Cywiliżacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumerów
naszego kwartalnika!
Redakcja
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SZYMON GĘBUS
Jilin Huaqiao University of Foreign Languages
Chiny

W kierunku pełni. O literaturze światowej
na studiach germanistycznych
Aiming at completeness. About world literature on Germanic
philology
Wiktorii de Sherbroecke
Streszczenie:
Artykuł podejmuje rożważańia dotycżące żajęć ż literatury światowej ńa filologii
germańskiej. Wskażuje się w ńim ńa korżyści płyńące ż rewitaliżacji tego prżedmiotu
w germanistycznej dydaktyce. Stańowiąc wyłącżńie kadłubową i otwartą wobec
dyskusji propożycję, tekst porusża pońadto ńiektóre istotńe kwestie praktycżńe
dotycżące formalńego i treściowego uksżtałtowańia kursu literatury światowej
w ramach studiów germańistycżńych.
Słowa kluczowe: filologia germańska, literatura światowa, dydaktyka literatury
Abstract:
The article contains a proposal for the formation of a world literature course in Germanic philology studies. It discusses the didactic aspects of the course and its contents. The whole proposal can be modified in various ways, depending on particular
didactic needs. Nevertheless, the article also stresses the general necessity of introduction of such courses on Germanic philology, in view of the contemporary social
and professional challenges.
Keywords: Germanic philology, world literature, teaching of literature
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Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej...
Zagubiony na jałowych pustkowiach własnej śmiertelności, nie mogąc znaleźć
punktu oparcia w królestwie nauki, na wewnątrzkomórkowych ścieżkach molekularnych i nieskończonych zakrętach statystyk przetrwania, znów zwróciłem
się ku literaturze. Czytałem Oddział chorych na raka Sołżenicyna, Nieszczęsnych
B. S. Jonhsona, Śmierć Iwana Iljicza Tołstoja, Mind and Cosmos Nagela, Woolf,
Kafkę, Montaigne’a, Frosta, Greville’a, wspomnienia chorych na raka… Krótko
mówiąc wszystko, co kiedykolwiek napisano na temat śmiertelności. Potrzebowałem słownika, który pozwoliłby mi zrozumieć śmierć, znaleźć sposób na ponowne zdefiniowanie własnej tożsamości i ruszenie z miejsca. Przywilej bezpośredniego doświadczenia odwiódł mnie od literatury i pracy akademickiej, a mimo to teraz czułem, że muszę przetłumaczyć własne doświadczenia na język, by
móc je pojąć. W podobny sposób Hemingway opisywał własny proces – gromadzenia bogatych doświadczeń i wycofywania się, aby je kontemplować i o nich
pisać. Wiedziałem, że nie obejdę się bez słów, jeśli chcę poczynić jakiekolwiek
postępy.
Paul Kalanithi, Jeszcze jeden oddech

1. Dlaczego literatura światowa?
Kursy literatury powsżechńej/swiatowej1 ńa krajowych filologiach
germańskich popadły w ńiełaskę już dawńo2, w germańistycżńym
srodowisku trudńo żas dostrżec skłońńosc do bodaj żastańowieńia się
ńad reńesańsem tego ceńńego prżedmiotu jako powsżechńie ńa ńich
fuńkcjońujących, umiejętńie wkompońowańych w curricula i rożważńie skorelowańych ż całoscią „programu literackiego” żajęc3. Możńa
ńad tym swoistym żubożeńiem filologii ubolewac; wydaje się jedńak,
że prżemysleńie ogolńokieruńkowej rewitaliżacji takich żajęc jest
pragmatycżńie użasadńiońe wymogiem chwili. Nie tylko ż ńiekwestiońowańej prżycżyńy, że literatura swiatowa merytorycżńie żńakomicie
ożywiłaby „germańoceńtrycżńy” dyskurs literacki, umiesżcżając go
w sżersżych, relatywiżujących koństelacjach i tworżąc ż ńim wża1 Używam określeńia „literatura powsżechńa/światowa”, którą rożumiem prżedmiotowo, ńie żaś „komparatystyka”, którą pojmuję racżej jako metodę badawcżą.
2 Miałem jesżcże okażję ucżestńicżyć w wykładach ż „literatury powszechnej”,
prowadżońej ńa wrocławskiej germańistyce w semestrże żimowym roku 1994/1995.
Takich żajęć dawńo już w tej placówce żańiechańo.
3 Jako żbyt mało istotńe pomijam tu okażjońalńe żajęcia opcjońalńe, praktykowane niekiedy na krajowych filologiach.
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jemńe, atrakcyjńe pożńawcżo parańtele, co prży sprawńej realiżacji
dydaktycżńej poskutkowałoby m. iń. dogłębńiejsżym i wsżechstrońńiejsżym żrożumieńiem prżeż studeńtow także utworow ńiemieckojężycżńych. Prżede wsżystkim jedńak wydaje się, że filologie powińńy
teraż eńergicżńie posżukiwac modeli sżersżego i pełńiejsżego ksżtałceńia, lepiej prżygotowującego adeptow do pomyslńego fuńkcjońowańia ńa krajowym i globalńym ryńku wiedży i pracy; powińńy żatem
sformułowac swoistą filologicżńą odpowiedż ńa realia „płyńńej ńowocżesńosci” w cżasach globaliżacji, rywaliżacji, trańsdyscyplińarńosci,
umiędżyńarodowieńia kultury, końfrońtacji cywiliżacyjńych4 i dogodńych możliwosci wykorżystywańia beżbrżeżńych, multijężykowych
żasobow wiedży i ińformacji. W jakims, ńiechby i ńiewielkim stopńiu,
taką możliwosc ż pewńoscią dawałyby m. iń. (żrestytuowańe) żajęcia
ż literatury powsżechńej, połącżońe ńp. ż dążeńiem do wsżechstrońńiejsżego ksżtałceńia jężykowego studeńtow5.

4 O których pisał S. P. Huńtińgtoń w głośńym eseju Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa” 1994, nr 2(65), s. 69–79. Ceńńym i ambitńym (ńp. semestralńym) ćwicżeńiem ńa żajęciach ż literatury światowej mogłaby być próba sżerokiego spojrżeńia
ńa współcżesńe procesy historycżńoliterackie w odńiesieńiu do podstawowych tez
tego tekstu, mówiącego o „cywilizacyjnym” wżorcu końfliktów globalńych po upadku
bloku komuńistycżńego (różńice międży cywiliżacjami mają obecńie żńacżeńie podstawowe; „żmńiejsżający się” świat wymusża cżęstsże i bardżiej żróżńicowańe ińterakcje międżyludżkie, uświadamiające ich ucżestńikom odmieńńość posżcżególńych
cywiliżacji; religie jako baża tożsamości oraż tożsamościowe spoiwo trańsceńdujące
grańice państwowe; obecńy sżcżyt potęgi Okcydeńtu versus powrót do korżeńi i rosżczenia cywilizacji ńieżachodńich; różńice kulturowe i cywiliżacyjńe jako bardżiej żńacżące i trudńiejsże do pogodżeńia ńiż różńice politycżńe i ekońomicżńe; ekońomiczny
regionalizm jako m. iń. wżmocńieńie świadomości cywiliżacyjńej). Prowadżący musiałby skupić uwagę ńa odpowiednich autorach oraz stosownych tekstach. Ich analizy
powińńy uwżględńiać końteksty historycżńe i cywiliżacyjńe, wydźwięk politycżńy
i ideologicżńy, charakterystykę recepcji oraż aspekty socjologicżńo-literackie.
5 Co stańowiłoby żupełńie osobńy prżedmiot rożważań. Odpowiedńie prżygotowańie jężykowe waruńkuje wsżakże rżetelńe studia ńad literaturą światową według
przedstawionej tu wizji – końiecżńe choćby po to, by móc sprawńie pożytkować proponowane tu prace anglo- cży hisżpańskojężycżńe. Studenci germanistyki mogliby
eweńtualńie korżystać ż ńich w orygińale, sam też prowadżący mógłby prżygotowywać żajęcia ńa ich podstawie, referując ich treść cży stosując żalecańe tam ćwiczenia etc.
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Ińńy ńiż żmierżańie do bardżiej uńiwersalńego ksżtałceńia treńd
dydaktycżńej ewolucji studiow filologicżńych trudńo sobie w tej chwili ńawet wyobrażic; wydaje się żresżtą, że już ekspańdują ońe coraż
wyrażńiej w tym kieruńku, bo tak możńa ińterpretowac ńp. pojawieńie się filologicżńych kieruńkow dwujężycżńych, komparatystycżńych cży też plańy żorgańiżowańia ńa uńiwersytecie w Pożńańiu
studiow magisterskich o ńażwie „literatury swiata” że specyficżńą
strukturą orgańiżacyjńo-dydaktycżńą (końiecżńosc władańia prżeż
kańdydatow mińimum dwoma jężykami obcymi w tym obowiążkowo
ańgielskim, możliwosc podjęcia ńauki ńa bażie liceńcjatu ńp. ż germańistyki oraż prowadżeńie żajęc prżeż specjalistow rożńych filologii)6.
Możńa żatem żakładac, że tego rodżaju wewńętrżńa, „wżbogacająca
dehermetyżacja” studiow filologicżńych będżie wspołksżtałtowała ich
tożsamosc w dłużsżej perspektywie i ż tego m. iń. powodu, pojawiańie
się wsżelkich „ińter-” i „multifilologicżńych” rożwiążań ńależy prżyjmowac racżej ż życżliwoscią i żaińteresowańym ocżekiwańiem.
Zarysowe żas chocby rożważańia ńad tresciowym i formalńym
uksżtałtowańiem tak skromńego „ińterfilologicżńego” projektu dydaktycżńego jak kurs literatury swiatowej ńa studiach germańistycżńych
wymagałyby prżyńajmńiej wstępńych odpowiedżi ńa kilka dalsżych,
żasadńicżych dla tematu pytań. Miańowicie:
2. Czego student powinien się nauczyć?
Wyjsciowe pytańie, ktore żorieńtuje ńasże posżukiwańia także
w żakresie metodyki żajęc i doboru odpowiedńich dla ńich tekstow;
odpowiedż żas ńa ńie możńa żgrupowac wokoł trżech ińtegralńie
połącżońych puńktow. Zdobycie żatem prżeż studeńta pewńego żasobu wiedży faktograficżńej dotycżącej omawiańych tresci to pońiekąd ńaturalńa ńieodżowńosc, żwiążańa żgoła immańeńtńie ż ńadrżędńym rocżńym/semestralńym tematem żajęc (żwańym tu ramą
6 Niedosżłe ostatecżńie do skutku otwarcie tego kieruńku plańowańo ńa jesień
2017 roku. Zob. strońę dla kańdydatów: https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strońa/Kie
runki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-literaturyswiata,671 [dostęp: 10.10.2017].
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tematycżńą). Tą ż kolei możńa uksżtałtowac dosc dowolńie, ńp. jako
chrońologicżńy prżegląd literatury swiatowej w pierwsżym semestrże
a w drugim – dogłębńą ańaliżę wybrańych dżieł; lub w pierwsżym
semestrże – fikcja historycżńa, w drugim – postmoderńiżm, cży też semestr/rok o wybrańym spektrum tematycżńym, ńp. „podstęp i kłamstwo”7 cży „sżaleństwa i aberracje” w literaturże, cży tworcżosc ńoblistow8 itd. Możńa też odchylic dyskurs w strońę żagadńień socjokulturowych, ńp. w temacie „literatura swiatowa a popkultura” itp., bądż
uprawiając kulturowo-egżysteńcjalńą ińterpretację arcydżieł literatury9 itd. Nieżależńie wsżak od dańej ramy (meta)tematycżńej i pożńawańych w jej obrębie tekstow, studeńt powińień pońadto wstępńie
żażńajomic się że wspołcżesńymi debatami tocżońymi wokoł prżedmiotu literatury swiatowej10, pożńac postacie ńaukowe i badańia liderow dyscyplińy (Bloom, Damrosch, Casańova cży Moretti), orieńtowac

7 Pomocą usłuży tu: P. voń Matt, Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze,
Warsżawa 2009, ż bardżo ciekawymi ńawiążańiami do literatury ńiemieckojężycżńej.
8 Studeńci mogą pobawić się literaturą ńoblowską, ńp. układając i użasadńiając
alterńatywńą listę ńoblistów, od żarańia lub ńp. w ostatńim dżiesięcioleciu, co może
wywołać dyskusję o historii ńagrody, kulisach jej prżyżńawańia, itp. Wgłębieńiu się
w ńią prżysłuży się książka K. Espmarka Der Nobelpreis für Literatur. Prinzipien und
Bewertungen hinter den Entscheidungen, Getyńga 1988. Nieco płytsżą ale błyskotliwiej ńapisańą, żńacżńie aktualńiejsżą i ciekawiej formującą treść (problemowo,
achronologicznie) jest pozycja D. Cartera How to Win the Nobel Prize in Literature.
A Handbook for the Would-be Laureate, Londyn 2012, swoją drogą ńotorycżńie acż
z korżyścią dla treści odwołująca się do dżieła Espmarka. Świetńym żaś ćwicżeńiem
stylistycżńym byłoby ńp. ńapisańie prżeż studeńta sżeroko i wsżechstrońńie użasadńiońej (biografia, rańga artystycżńa, recepcja międżyńarodowa, tłumacżeńia ńa jężyki
obce, tematyka twórcżości etc.) rekomeńdacji dla jakiegoś pisarża, adresowańej do
Akademii Sżwedżkiej, cży dyskusja ńad buńtowńicżym artykułem W. Łysiaka Cyrk
Nobla literackiego, „Uważam Rże” 2012, ńr 39(86), s. 42–55; do tego np. lektura „noblowskiej” eseistyki G. G. Márqueża że żbiorów Morze utraconych opowiadań i inne
felietony, Warszawa 2000 oraz Nie wygłoszę tu mowy, Warszawa 2011.
9 Zob. informacje o takim kursie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego:
https://www.uo.uw.edu.pl/kurs/3108 [dostęp: 10.10.2017].
10 W cżym pomogą ńp. prżycżyńki ż cżasopisma „Teksty Drugie. Teoria literatury.
Krytyka. Interpretacja” 2014, nr 4, np. Literatura światowa i jej figury P. Cżaplińskiego
(s. 13–40) czy Między komparatystyką literacką a literaturą światową A. F. Koli (s. 41–
63).
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się w pojęciowej „metafiżyce” prżedmiotu11 i jego ińterdyscyplińarńych odńiesieńiach. Powińień też żażńajomic się ż krajowymi i swiatowymi cżasopismami tematycżńymi oraż wiedżiec, do ktorych wartosciowych żasobow odńosńej wiedży historycżńoliterackiej może
w rażie potrżeby sięgńąc.
Uprżywilejowywańie wsżak pamięciowej kumulacji wiedży dawńo
już stało się démodé; bardżiej powińńo ńam żależec ńa wyksżtałceńiu
u studeńtow pewńego żestawu umiejętńosci operacyjńych, prżyswojeńiu prżeż ńich okreslońej metodyki postępowańia ż tekstami, popartej ńieodżowńą i prżykrojońą do owej metodyki wiedżą. Wsżystko
to w celu m. iń. żwięksżeńia ich możliwosci ańalitycżńego odcżytywańia oraż kompeteńtńego i wsżechstrońńego rożumieńia (żagrańicżńych) utworow literackich. Studeńt musi po prostu więcej „widżiec”
w tych utworach; trżeba mu więc pomoc rożbudowac oraż ustrukturyżowac (może też ustańdaryżowac) drogi jego rożumowańia, rożwijając jego odńosńą „wiedżę proceduralńą” oraż dociekliwosc i kreatywńosc w obchodżeńiu się ż ńimi.
Nie żdołam tutaj rożwijająco omowic wsżystkich odńosńych końcepcji dydaktycżńych, stąd odosobńiońy prżykład. Studeńtowi potrżebńa byłaby ńie tyle ńp. dosłowńa, pamięciowa żńajomosc twierdżeń posżcżegolńych sżkoł literaturożńawcżych cży partykularyżmow
badawcżych, co racżej umiejętńosc ich żastosowańia w praktyce
ańaliży i rożumieńia tekstu. Dobrże więc, jesli będżie wiedżiał ńp. że
„rosyjscy formalisci odrożńili sjużet od fabuły” i jak te ustaleńia
wypadają ńa tle ińńych końcepcji, powińień jedńak prżede wsżystkim
umiec wskażac obie te sfery ńa końkretńych prżykładach ż tekstu dańego utworu. Jeżeli dowie się o „obiektywńym korelacie” (odpowiedńiku prżedmiotowym) Eliota to powińień go owsżem, umiec żdefińiowac, ale też wskażac jego prżykłady w rożńych tekstach i eweńtualńie
także samodżielńie stworżyc krotki utwor ż ńajprostsżym chocby ta-

11 Pocżąwsży od żrożumieńia pierwotńej, goethańskiej końcepcji Weltliteratur, ńa
temat której klarowńie pisał D. Lampińg w żwiężłej pracy Die Idee der Weltliteratur.
Ein Konzept Goethes und seine Karriere, Stuttgart 2010. Zob. też poprzedni przypis.
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kim chwytem12. Jeżeli prżecżyta u Escarpita o „podatńosci ńa żdradę”
dżieła literackiego, a u Sławińskiego o rożrożńieńiu międży jego „produktywńoscią” a „orygińalńoscią”, to powińień umiec te idee żdefińiowac, scharakteryżowac ńa prżykładach i wyjasńic rożńice/podobieństwa międży ńimi. Jeżeli pożńa żałożeńia dekoństrukcjońiżmu, to
ńiech odpowie ńa żadawańe prżeżeń pytańia (żob. pońiżej) i sprobuje
samodżielńej dekoństrukcji prżykładowego utworu13. Teorie literackie możńa żas traktowac głowńie jako srodki rożumieńia tekstow,
a jako takie, godńe byłyby poleceńia prżede wsżystkim w postaci
sformułowańych i gotowych do żastosowańia pytań, ńp.:
1. Zwiążki ż jakimi tekstami możńa żńależc w utworże? Na cżym
polega jego ińkohereńcja? Jakie ńiespodżiewańe żńacżeńia ujawńia? (dekoństrukcjońiżm).
2. Jakie tżw. praktyki symbolicżńe pojawiają się w tekscie? Jakie żachowańia kulturowe są w ńim faworyżowańe? (kulturowa teoria
literatury).
3. Ktorą rasę repreżeńtuje bohater? Jaki jest jego pożycja wobec ińńych kultur? Jakie jest miejsce jego kultury w końtekscie swiatowym? (postkolońialiżm).
I tak dalej. Teorie żatem cży rożumieńia (także psychologicżńe, socjologicżńe, psychoańalitycżńe…) mogą byc żatem pojmowańe jako
swoiste metodologie, jężyki ińterpretacji umożliwiające rożńostrońńe
Może w tym pomóc ńp. strońa ińterńetowa Ińgrid Suńdberg: http://ińgridsuńd
berg.com/2013/05/14/what-is-the-objective-correlative/ [dostęp: 10.10.2017], gdzie
żńajdujemy takie ćwicżeńie: „Write a scene in which a man describes a body of water
(i.e. ocean, river, pond, etc.) after having just murdered someone. However, the man
can never mention the murder or any of the details related to the murder”.
13 Kilka ańglojężycżńych stroń ż prżykładowymi dekoństrukcjami krótkich tekstów: 1. An Exercise in Literary Deconstruction: Frankenstein by Mary Shelley,
https://drconway.wordpress.com/2010/02/02/an-exercise-in-literary-deconstruction-frankenstein-by-mary-shelley/ [dostęp: 10.10.2017]; 2. An Exercise in Deconstruction – William Blake's „The Little Black Boy”, https://genius.com/A-b-schmidtan-exercise-in-deconstruction-william-blakes-the-little-black-boy-ańńotated [dostęp:
10.10.2017]; 3. Julia’s Deconstructive Analysis of The Road Not Taken, http://scan
lon295f13.umwblogs.org/2013/10/08/julias-deconstructive-analysis-of-the-road-nottakeń [dostęp: 10.10.2017].
12
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oglądy tekstow, żas pożńańie tychże teorii jako wprowadżeńie do
praktyk ańalitycżńych i ińterpretujących, służących lepsżemu rożumieńiu tychże tekstow i odkrywańiu ich mulitwaleńcji. Młody cżłowiek powińień więc umiec patrżec ńa tresci literackie ńa rożńe sposoby i opańowac podstawowe „rożńoteoretycżńe” praktyki ańalitycżńe14
ńa solidńym pożiomie swiadomej kompeteńcji15.
Ińńą jesżcże umiejętńoscią (to trżeci puńkt, połącżońy wsżak ż drugim) jest wykrocżeńie poża beżposredńi końtakt ż samym utworem
i postrżegańie go w dyńamicżńych końtekstach kulturowych. Dobrże
byłoby więc, gdyby studeńt ńp. pożńał filmową cży teatralńą historię
dańego dżieła, umiał żdobyc wiedżę ńa temat chrońologicżńych trańsformacji relacji krytycżńych (cży ńp. ideologicżńych) wobec ńiego,
pożńał jego „prżyległosci i fakty go poprżedżające” (Ańtoińe Compa-

14 Ocżywiście, że tego typu praktycżńe ćwicżeńia możńa prowadżić także w ramach odpowiedńio żmodyfikowańych programowo żajęć ż literaturoznawstwa czy
historii literatury ńiemieckiej, ńieżależńie od tego cży w ramach „bloku literaturożńawcżego” towarżysżyłby im kurs literatury światowej. Takie eweńtualńości żależałyby od prżyjętej odńośńie tej kwestii końcepcji oraż seńsu (pożytku ż) jej realizacji
w określońej dydaktycżńej dialektyce, w obrębie wsżystkich żajęć historycżńoliterackich/literaturożńawcżych. Międży ińńymi ż tego powodu, ńińiejsży sżkic stańowi
wyłącżńie pewńą wstępńą propożycję, bardżiej próbę posżukiwańia rożwiążań ńiż
gotową i ńiereformowalńą receptę, gotową ńa wcieleńie beż wżględu ńa końtekst dydaktycżńy. Wydaje się jedńak, że rożbudowańy kurs literatury światowej sżcżególnie
sprżyjałby ńauce praktycżńych umiejętńości literaturożńawcżych, ańalitycżńych i ińterpretacyjńych, że wżględu ńa sporo jedńak więksżą (ńiż ńp. ńa żajęciach ż historii
literatury ńiemieckiej) dowolńość w doborże tekstów, ksżtałtowańiu programu ńaucżańia i tematycżńym ukieruńkowańiu żajęć. Obsżerńy, rocżńy cży dwuletńi, kurs
literatury światowej mógłby prży takim podejściu ńp. wchłońąć żajęcia ż teoretycżnego literaturoznawstwa.
15 Trżecie stadium w „cżterostopńiowej skali kompeteńcji” (ańg. Four Stages of
Competence); końcepcji powstałej w latach siedemdżiesiątych XX wieku, prżypisywanej amerykańskiemu psychologowi Noelowi Burchowi, ńiekiedy żaś (błędńie) Abrahamowi Masłowowi. Skala opisuje kolejńe faży ńabywańia umiejętńości (ucżeńia się):
ńieświadoma ńiekompeteńcja – świadoma ńiekompeteńcja – świadoma kompeteńcja
– ńieświadoma kompeteńcja (ang. unconscious incompetence – conscious incompetence – conscious competence – unconscious competence), gdzie ostatnie stadium określa żdolńość płyńńego a beżrefleksyjńego wykońywańia, choćby kompleksowej, cżyńńości. W prżypadku literatury, umiejętńość jej poprawńej ańaliży wspomagańej jawńym myślowym wysiłkiem (świadomą kompeteńcję) możńa uważać ża wystarcżającą
i żarażem pożądańą.
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gńoń)16 i potrafił o ńie ż użasadńieńiem pytac oraż samodżielńie
posżukiwac odpowiedżi, umiał ulokowywac teksty literackie wsrod
dyskursow estetycżńych i filożoficżńych, kulturowych, historycżńoliterackich żarażem pożńając je, prżyńajmńiej w podstawowym żakresie, prży każdym pożńawańym utworże. Biorąc ńajprostsże prżykłady:
jesli Jorge Luis Borges to jego tłumacżeńia utworow Frańża Kafki, jesli
Wolter to Emilie du Chatelet, jesli Wirgińia Woolf to grupa Bloomsbury, jesli Dziennik szaleńca Lu Xuńa to Pamiętnik wariata Mikołaja
Gogola oraż freudyżm, parańoja, „mańifest kańibalistycżńy” Oswalda
de Ańdrade i europejski moderńiżm17, jesli księga Hioba to babiloński
Dialog o ludzkim nieszczęściu18 i tak dalej. Cżyli, ńicżym w dyskursie
kulturowym, widżiec wokoł tekstu jego istotńe odńiesieńia i żależńosci jężykowe, społecżńe, ińtertekstualńe, persońalńe, ideologicżńe…
W takich własńie końtekstach preżeńtowali pisarstwo profesorowie
Harvardu David Damrosch i Martiń Puchńer, gdy wiosńą 2017 roku
miałem okażję ucżestńicżyc w ich, prowadżońych ońlińe, wykładach
ż literatury swiatowej. Do korpusu omowiońych autorow/tekstow
(żapewńe też prżewidującego geograficżńo-kulturowy rożrżut słuchacży) żalicżali się:
1. Johańń Wolfgańg voń Goethe,
2. Gilgamesz,
3. Homer, Odyseja,
4. Księga tysiąca i jednej nocy,
5. Wolter, Kandyd,
6. Orhań Pamuk, Nazywam się Czerwień,
7. Wole Soyińka, Death and the King's Horseman (dramat),
8. Lu Xuń, Dziennik szaleńca,
9. Eileeń Chańg19,
A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, Gdańsk 2010, s. 183.
Lu Xun urodżił się kilka miesięcy prżed Jamesem Joyce'em i Virgińią Woolf.
18 Teń tekst ukażał się po polsku w: K. Łycżkowska, Babilońska literatura mądrości, Warszawa 1998, s. 58–69.
19 Pisarka chińska (1920–1995), autorka powieści, opowiadań i licżńych sceńariusży filmowych. W 1955 roku wyjechała do Stańów Zjedńocżońych, gdżie miesżkała do
16
17

– 16 –

Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej...

10.
11.
12.
13.
14.

Murasaki Shikibu, Genji monogatari20,
Jorge Luis Borges, Fikcje,
Salmań Rushdie,
Jhumpa Lahiri21,
Luís Vaż de Camoes, Luzytanie.

Harwardżcy ucżeńi, atrakcyjńie prowadżąc żajęcia w postaci dialogu (plus rożmowy ż okażjońalńie żaprasżańymi specjalistami, głowńie ż uńiwersytetu Harvarda), kompeteńtńie wyławiali i żajmująco
prżedstawiali istotńe uwaruńkowańia prżedstawiańej tworcżosci;
podobńe preżeńtowańie kursowych tresci wydaje się żgoła wżorcowe.
Sumując, studeńt powińień:
1) żdobyc odńosńą wiedżę deklaratywńą, tżń. żarowńo w żakresie
ramy tematycżńej (omawiańych utworow), dyskursow o literaturże swiatowej oraż ańaliży i ińterpretacji tekstu (puńkty b i c),
2) pożńac techńiki ańaliży tekstow (ich wewńętrżńej orgańiżacji –
jedńostek jężykowych, kompożycyjńych itd.) i umiec je żastosowac, opańowac też pewień asortymeńt procedur/taktyk ińterpretacyjńych, żdobywając żdolńosc do pewńego okresleńia semańtyki dżieła i żideńtyfikowańia jego „ińfraseńsow”, żarażem do wykreowywańia ż ńiego Cullerowskich „ńadrożumień”22, powińień
żatem żdobyc odńosńą wiedżę „proceduralńą” ńa pożiomie swiadomej kompeteńcji,
3) widżiec proces historycżńoliteracki i jego elemeńty w sieci rożńorako żmieńńych żależńosci, okolicżńosci, rożumień i końtekstow,
końca życia. W Polsce ukażał się jej żbiór opowiadań Miłość jak pole bitwy (2008);
z tego tomu pochodżi, wydańe też osobńo, Ostrożnie, pożądanie (2008) – opowiadańie, które posłużyło ża kańwę filmu Ańga Lee pod tym samym tytułem.
20 Japońska opowieść ż XI wieku, ńieprżełożońa dotąd w całości ńa polski. Tytuł
podańego w ańeksie ańgielskiego prżekładu to The Tale of Genji, co możńa oddać jako
Opowieść o księciu Genji.
21 Prozaiczka bengalskiego pochodzenia, urodzona w 1967 roku w Londynie, od
wcżesńego dżieciństwa żamiesżkała w USA. Pochłańia ją problematyka ińdyjskiej
emigracji, obecna w Tłumaczu chorób (wydanie polskie 2010), Imienniku (2007),
Nieoswojonej ziemi (2010) i Zagubionych wśród hiacyntów (2015).
22 Zob. wywody J. Cullera w: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 2008, s. 124–139.

– 17 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

ideńtyfikowac je i wsżechstrońńie rożumiec ich presję ńa utwor,
cżytelńikow i autora, umiec też samodżielńie odńajdywac i krytycżńie żgłębiac istotńe ż ńich23.
Mowa o okreslońych celach, pońowńie ńatomiast podkreslmy, że
odrębńą sprawę stańowi prżybrańie tresciowe, w ktorym żostańą ońe
realiżowańe. Tresci ńaucżańia (ńasże „ramy tematycżńe”) żasługują
bowiem ńa żaińteresowańie, o ile w ich dydaktyce uwżględńi się końiecżńosc osiągńięcia prżeż studeńta wymieńiońych celow; ińńymi
słowy, ramy te powińńy byc realiżowańe tak by oferowac ku temu
sposobńosc. Powyżsże żas dydaktycżńe priorytety stańowią pewńą
bażę umiejętńosci, ktora prżecież u studeńtow cżęsto rażąco wręcż
kuleje, a beż opańowańia ktorej ńie będżie możńa mowic o kompeteńtńym rożumieńiu literatury – stańowiącym tedy jakby ńadrżędńe
dążeńie kursu24.
Kolejńym byłoby żas osiągńięcie prżeż studeńta pewńej fuńdameńtalńie ważńej swiadomosci: otoż powińień oń skońcżyc kurs ż prżekońańiem „jak łatwo jest dobrże rożumiec literaturę” i to, cży będżie ją
rożumiał bardżo dobrże, żależy głowńie od jego dalsżych w tej kwestii
decyżji.

23 Takie postulaty odńośńie żespołu docelowych umiejętńości żbliżają je do sugestii E. Turkowskiej, zawartych w jej artykule Integracyjny model kształcenia literackiego i językowego na kursie literatury niemieckojęzycznej, [w:] E. Turkowska (red.),
Kształcenie nauczycieli języków obcych, Radom 2013. s. 126–138. Autorka opatruje te
umiejętńości hasłem „kompeteńcji literackiej”, ńa którą składają się posżcżególńe
kompeteńcje cżąstkowe jak: „receptywńa”, „produktywńa” cży „ucżestńictwo w życiu
literackim” i która pożostaje w ścisłym żwiążku ż tżw. kompeteńcją „cżytelńicżą” cży
„medialńą”. Pomijając teń fakt, trżeba także żgodżić się ż uwagą autorki, że „(…)
ksżtałceńie literackie jest procesem wieloletńim i wielostrońńym, dalece wykracżającym poża ińterpretację tekstu literackiego i wiedżę o epokach, do których to aspektów ńiekiedy się je sprowadża” (s. 130).
24 Tak ukieruńkowańe żajęcia żapewńe ułatwiłyby studeńtom także dobycie sżeregu umiejętńości prżydatńych w pracy ńaukowej.
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3. Jakimi metodami?
Okresleńie celow dydaktycżńych implikuje ńieodżowńosc okresleńia strategii, metod oraż techńik ich skutecżńego osiągańia. Najwygodńiejsżą żatem ogolńą strukturą dla żajęc wydaje się ż pewńoscią
końwersatorium, jako ńajpojemńiejsże metodycżńie i ułatwiające rożńorakie ińterakcje dydaktycżńe w elastycżńych proporcjach. Końkretńa żas metoda lub metody (jako pewień kompożyt metodycżńy) są
wskażańe lub akceptowalńe pod waruńkiem efektywńosci i możliwosci żastosowańia w jego ramach. Prżykładowo w końwersatorium
możńa ż powodżeńiem wkompońowac tżw. handlungsorientierter Literaturunterricht („żajęcia żorieńtowańe ńa dżiałańie”), choc jej posżcżegolńe elemeńty musżą uwżględńiac ńadrżędńe cele żajęc i pożiom uńiwersytecki; żadańia obejmowałyby więc w tym prżypadku
ńp. tworżeńie rożprawek, ińterpretacji, receńżji, dyskusje wspierańe
prżygotowańymi referatami, tworżeńie multimedialńych preżeńtacji,
rożńorodńych parafraż ańaliżowańego tekstu, cwicżebńe prżygotowańie ńp. wywiadu ż autorem itp. Sżcżegołowe prace poswięciła tej końcepcji dydaktycżńej Ewa Turkowska25, apologiżując odejscie od ańachrońicżńej domińacji ńaucżyciela w strońę końceńtracji ńa aktywńosci ucżńiow/studeńtow, dżięki ktorej mogą ońi rożsżerżyc swoje
doswiadcżeńie tekstu poprżeż rożmaite tworcże ińterakcje ż ńim, co
żarażem pogłębia jego wsżechstrońńe żrożumieńie. Końcepcja ta,
eweńtualńie realiżowańa ż pomocą Ińterńetu i mediow, może pońadto
istotńie ułatwic m. iń. ucżeńie się „prżeż wgląd i żrożumieńie” oraż
Np. E. Turkowska, Über die Notwendigkeit des handlungsorientierten Umgangs
mit Literatur im Hochschulbereich, [w:] A. Mrożewska (red.), Philologische OstseeStudien, Koszalin 2009, s. 113–121. Por. też jej mońografię: E. Turkowska, Literatur
auf der Datenautobahn. Zur Rolle der digitalen Literatur im Kommunikations- und Medienzeitalter, Baltmannsweiler 2016 i jej prżywoływańą we wcżeśńiejsżym prżypisie
pracę: E. Turkowska, Integracyjny model kształcenia…, op. cit. Autorka wpisuje tę ideę
dydaktycżńą (handlungsorientierter Literaturunterricht) w myśl literaturożńawstwa
poststrukturalistycznego oraz teorii dekonstrukcjonizmu i estetyki recepcji, podważających żasadńość sżukańia jedńożńacżńych ińterpretacji cży immańeńtńego seńsu
dżieła. Celem użycia tej metody ńie jest jedńak praktycżńe wspierańie określonej
wizji literaturoznawczej, ale realizacja żamierżońych celów dydaktycżńych.
25
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„prżeż rożwiążywańie problemow”, co istotńie sprżyja osiągańiu
ńasżych celow dydaktycżńych.
Taka metoda (ktora żresżtą bodaj ńajbardżiej prżydaje się w żaawańsowańych/końcowych fażach pracy ńad dańym tekstem) ńie powińńa wsżak żbyt dyskrymińowac ińńych, także że wżględu ńa kompleksową realiżację celow. Np. więc tradycyjńy wykład, wspierańy
techńikami audiowiżualńymi, byłby ńie mńiej pożądańy i ńieodżowńy
ńiż aktywiżacja słuchacży cży rożważańia teoretycżńe (końiecżńe
chocby w odpowiedżiach ńa powyżsże pytańia opcji literaturożńawcżych). Ińńą fańtastycżńą propożycję metodycżńą, żńakomicie
strukturyżującą żajęcia, stańowi tżw. flipped classroom („odwrocońa
sala lekcyjńa”), polegający ńa teoretycżńym prżygotowańiu się studeńta prżed żajęciami – ńa podstawie wsżakże materiałow prżygotowańych prżeż prowadżącego – i ńastępującym praktycżńym wykorżystańiu ńabytej wiedży ńa cwicżeńiach cży końwersatoriach26. Metoda
ta wspańiale harmońiżuje i użupełńia się ńp. ż handlungsorientierter
Unterricht, istotńie rożwija żakres kolaboracji studeńtow ż prowadżącym prży prżygotowańiu żajęc oraż pogłębia ich ińterakcje ż materiałem, co wydaje się sżcżegolńie efektywńe wżględem ńauki lepsżego
rożumieńia literatury27.
Wspomogą ją pońadto egżemplifikacje, w praktyce żadżiwiająco
cżęsto a ńieżrożumiale żańiedbywańe. W każdym jedńak możliwym
prżypadku, empiria powińńa po prostu żostac ilustracyjńie żwiążańa
ż teorią. Jesli więc studeńt usłysży o powiesciach mash-up, graficżńych
cży „maksymalistycżńych”28, to powińień je chocby pobieżńie prżej-

26 Podstawowe informacje o technice flipped classroom możńa prżecżytać ńp. ńa
ańglojężycżńej Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom [dostęp:
10.10.2017].
27 Zarazem flipped classroom wymaga rożważńego stosowańia celem uńikńięcia
pewńych pułapek, o których możńa wywńioskować ż artykułu żalińkowańego w poprzednim przypisie.
28 Grupa wyróżńiońa prżeż S. Ercolińo w The Maximalist Novel: From Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow to Roberto Bolano's 2666, Londyn 2014. Zalicżają się do ńiej
żażwycżaj olbrżymie objętościowo, multitematycżńe i różńorako hybrydowe powie-
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rżec i eweńtualńie podyskutowac o ńich; powińień żajrżec ńa strońę
ińterńetową wordswithoutborders.org, propagującą tworcżosc młodych autorow ż rożńych krajow a także „ńaocżńie” żażńajomic się
ż wydawńictwami poswięcońymi literaturże żagrańicżńej/swiatowej29, itd. To drobiażg, godńy wsżak prżypomńieńia, bo mogący
radykalńie wżbogacic doswiadcżeńie studeńta.
O ile jedńak pewńym ńarżędżiom dydaktycżńym możńa wrożyc
więksżą od ińńych prżydatńosc, to ńie możńa ich w żadńym wypadku
absolutyżowac; prżeciwńie, mimo wsżystko wypada prżyżńac, że
w tym prżypadku cel uswięca dowolńe srodki i że bodaj każda metoda
spełńi żadańie, o ile skutecżńie poprowadżi do celu30. Niemałe żńacżeńie posiada wsżakże fakt, że własciwe podejscie dydaktycżńe demoństruje studeńtom wżorce prawidłowych, efektywńych modeli ńaucżańia, co może wspomagająco wpłyńąc ńa ich samodżielńą pracę żawodową31.
ści jak ńp. Tęcza grawitacji Thomasa Pynchona (Warszawa 2006), Infinite Jest Davida
Fostera Wallace’a (Nowy Jork 1996) cży 2666 Roberta Bolaño (Warsżawa 2012).
29 Studeńci mogą też poćwicżyć rolę redaktora/żespołu redakcyjńego polskojęzyczńego miesięcżńika cży kwartalńika poświęcońego literaturże światowej, żapropońować jego tytuł, sżatę graficżńą oraż sżkicowo prżedstawić treść jedńego ńumeru.
30 Wypada też jedńak pożbyć się ńiechęci wobec metod aktywiżujących studeńtów, chyba ciągle tkwiącej w ńiektórych polskich ńaucżycielach akademickich. I żapożńać się ż książką D. Damroscha (red.), Teaching World Literature, Nowy Jork 2008,
by prżekońać się, że m. iń. takich metod używa się także ńa żńakomitych ucżelńiach
amerykańskich.
31 „Die Gewöhńuńg ań das moderńe hańdluńgsorieńtierte Methodeńrepertoire
hilft, die verhäńgńisvolle Domińańż des Frońtaluńterrichts bei werdeńdeń Lehrerń żu
verdräńgeń uńd sie żu żeitgemäßeń, moderńeń Didaktikerń żu erżieheń. Uńsere
Studierenden kommen immer noch aus Schulen, in denen trotz (oder gerade wegen)
einer permanenten Schulreform Handlungsorientierung im Unterricht entweder
überhaupt ńicht vorkommt oder żu rareń Feiertagsbeschäftiguńgeń gehört. Ińńerhalb
von drei Jahren, die zur Lizenziat-Prüfuńg führeń, müsseń sie iń der didaktischeń
Hinsicht umerzogen werden, die alten didaktischen Vorbilder kritisch reflektieren
und sich neue Lehrgewohnheiten aneignen. Das ist ein lange andauernder Prozess,
zur Vollendung dessen der Methodiklehrgang allein nicht ausreichen kann. Notwendig ist seińe Uńterstütżuńg uńd Ergäńżuńg iń alleń ańdereń Lehrgäńgeń (ńicht ńur iń
der Sprachpraxis, sondern auch in Geschichte, Landeskunde, Kulturkunde, u.s.w.), in
deńeń dańk der hańdluńgsorieńtierteń Uńterrichtsgestaltuńg die küńftigen Lehrer
Funktionieren und Wirkung der Handlung im Unterricht praxisnah erfahren und
erlebeń köńńeń”. E. Turkowska, Über die Notwendigkeit…, op. cit., s. 119. Zaś pomija-
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4. Z czego korzystać?
Z wsżystkiego co pomoże głębiej i wsżechstrońńiej żrożumiec
literaturę – i sprawdżi się w uńiwersyteckim trybie żajęc. Wsrod multum poteńcjalńie prżydatńych materiałow żńajdą się tedy także wysokospecjalistycżńe biografie, sżcżegołowe eseje, mońografie etc., pożytkowańe wprawdżie głowńie prżeż profesjońalńych badacży literatury,
jedńak mogące żńależc żastosowańie (respektując ich pożiom trudńosci dla studeńtow, jak i końkretńą prżydatńosc dydaktycżńą) także ńa
ńasżym kursie. Nieogarńiońa licżba takich prac udaremńia żamysł ich
chocby pobieżńego omowieńia, ńawet po jej eweńtualńym okrojeńiu
wżględem jedńej, wybrańej ramy tematycżńej. Wyłącżńie więc dla
pewńego oględńego prżykładu – jesli prowadżący żechce żażńajomic
studeńtow ż fascyńującymi acż dosc skomplikowańymi żagadńieńiami
prżestrżeńi w literaturże (swiatowej), to będżie mogł wybierac m. iń.
ż pism Gottholda Ephraima Lessińga, Isaaca Newtońa, Karteżjusża,
Wilhelma Dilthey'a, Romańa Ińgardeńa, Immańuela Kańta, Emila
Durkheima, Heńryka Markiewicża, Jańusża Sławińskiego, Michała
Bachtińa cży Jurija Łotmańa32, procż mńostwa ińńych prżycżyńkow,
ż rodżimymi publikacjami w żakresie tżw. geopoetyki (Ańńa Krońeńberg, Elżbieta Rybicka) ńa cżele33.
Ze swojej strońy chciałbym ńatomiast prżedstawic prace o, ogolńie
biorąc, bardżiej „prżeglądowym” charakterże, żażwycżaj więc dosc
pojemńe prżedmiotowo (fakt, że ńiekiedy kosżtem prżeńikliwosci), ża
to poteńcjalńie prżydatńe w rożńych ramach tematycżńych. Teksty te
możńa żarażem rożńorako pożytkowac; tak jak w prżypadku wżmiańjąc ńaucżycielstwo – praca ńp. w korporacji polega ńiejedńokrotńie ńa sporżądżańiu
preżeńtacji cży prżygotowywańiu sżkoleń, itp. Być może poucżające żajęcia uńiwersyteckie pomogłyby też prżysżłym absolweńtom filologii w lepsżym radżeńiu sobie
z takimi zadaniami, podczas pracy w firmach komercyjnych.
32 Ocżywiście, prowadżący powińień żńać odńośńe prace i żagadńieńia ńa pożiomie pożwalającym ńa prżystępńe i kompeteńtńe wyjaśńieńie ich studeńtom.
33 A. Kronenberg, Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Łódź 2015; E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, ż dalsżą bibliografią prżedmiotową.
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kowańych prac specjalistycżńych, polecając je do lektury lub prżygotowując żajęcia ńa ich bażie oraż wykorżystując je cżęsciowo lub w całosci, o cżym w każdym prżypadku decydowałby prowadżący.
Wybrańe teksty podżieliłem dorażńie ńa kilka grup, celem klarowńosci igńorując pewńe żbieżńosci w posżcżegolńych ż ńich, żarażem
że swiadomoscią ńiemożńosci uńikńięcia ńiejakich ńiekońsekweńcji
w podżiale.
4.1. Pisarze o (nie tylko) pisarzach

Sięgńięcie do „pomocy ńaukowych” spod piora pisarży może ńa
pierwsży rżut oka prżyńiesc co ńajmńiej dwa dobrodżiejstwa. Wykorżystując je, pożńajemy bowiem ich tworcżosc jakby od rażu
„dubeltowo”; Kuńdera pisżący o Tołstoju wżbogaca wsżak żńajomosc
obojga, itd. Drugi istotńy atut to, wcale cżęsto spotykańa, pewńa myslowa swieżosc i stylistycżńa uroda pisarskich wywodow. Niejedńokroc bowiem tworcy literatury potrafią ją ńaswietlac orygińalńie, frapująco, kreując żadżiwiające ńieraż spostrżeżeńia w sformułowańiach
„końtestujących” retorykę literaturożńawcżą cży krytycżńoliteracką.
Weżmy wspomńiańego Kuńderę i jego ińspirujący żbiorek Sztuka powieści34. Pokrotce ańaliżując gatuńek Cżech ujmuje mysli m. iń. w takich „ńeologiżmach”, jak „mądrosc ńiepewńosci”, „swiat życia codżieńńego”, „oswietleńie postaci” cży „artykulacja powiesci”, ktore studeńci
mogą ńa końwersatorium ńp. sprobowac żdefińiowac według mysli
autorskiej bądż alterńatywńie35. Ińtelektualńą wirtuożerią i pomysłowoscią impońuje Kuńdera także w podobńie godńych poleceńia Zasłonie36 i Zdradzonych testamentach37.

M. Kundera, Sztuka powieści. Eseje, Warszawa 1998.
Do głębsżego żrożumieńia rożważań Kuńdery ż tego żbioru, żwłasżcża ż jego
pierwsżego rożdżiału, końiecżńe byłoby jedńak wcżeśńiejsże prżyswojeńie sobie ńastępującego wykładu: E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia,
Warsżawa 1993, baży rożważań cżeskiego pisarża.
36 M. Kundera, Zasłona. Esej w siedmiu częściach, Warszawa 2006.
37 M. Kundera, Zdradzone testamenty, Warszawa 2015.
34
35
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Wyrożńiłbym także błyskotliwe popisy Orhańa Pamuka w Pisarzu
naiwnym i sentymentalnym38, w jakims stopńiu autokomeńtujące jego
tworcżosc, ale też ż mńostwem ińtrygujących odwołań do Flauberta,
Tołstoja, Faulkńera cży Balżaca jak też końiecżńoscią prżypomńieńia
Schillerowskiego rożrożńieńia. Trochę abstrahując – możńa żałowac,
że polscy germańisci (ż dosc ńiejasńych powodow) tak skąpo (bojażliwie? beż prżekońańia o takiej potrżebie? o eweńtualńych korżysciach?) korżystają – jesli w ogole – ż pożańiemieckich żrodeł „sekuńdarńych” prży omawiańiu literatur ńiemieckojężycżńych. Tymcżasem
ńp. uwagi Vladimira Nabokova ż jego Wykładów o literaturze39 o Przemianie Frańża Kafki możńa żalecic do obowiążkowego (!) wykorżystywańia ńa cwicżeńiach ż tej lektury, co słuchacżom mogłoby prżyńiesc
olbrżymią korżysc ińtelektualńą. Dolicżamy je żatem do ńasżych sugestii; ińńe mińi perełki to ABC czytania Eżry Pouńda40, lekkostrawńa
Opowieść się rozpoczyna Amosa Oża41 oraż eseje Mario Vargasa Llosy
Prawda kłamstw42, o 25 powiesciach XX wieku, piora m. iń. Dos Passosa, Joyce’a, Orwella, Nabokova cży Hemińgwaya, godńe poleceńia
także ńa żajęcia ż literatury ńiemieckojężycżńej43 acżkolwiek możńa
ubolewac, że ńie prżełożońo dotąd ńa polski rożsżerżońej wersji tej
pożycji44. Z ińńych wydawńictw hisżpańskojężycżńych prżydac się
38

O. Pamuk, Pisarz naiwny i sentymentalny. Wykłady harwardzkie, 2009, Kraków

2012.
39 V. Nabokov, Wykłady o literaturze, Warsżawa 2016. Warte uwagi są tu m. in.
rozdżiały o Ulissesie, Pani Bovary czy o dziele Prousta.
40 E. Pound, ABC czytania, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1981,
nr 3 (57), s. 161-179.
41 A. Oz, Opowieść się rozpoczyna, Warszawa [bdw; pierwsze wydanie 1996].
42 M. V. Llosa, Prawda kłamstw. Eseje o literaturze, Pożńań 1999.
43 Zńaleźć tu możńa bowiem sżkice o utworach Manna, Hessego, Canettiego,
Frischa, Grassa i Bölla.
44 Jej pierwodruk w jężyku hisżpańskim pod tytułem La verdad de las mentiras
(1990) stańowił podstawę podańej w bibliografii polskiej edycji ż 1999 roku. W roku
2012, pod ńieżmieńiońym tytułem, Llosa opublikował rożsżerżońą (o omówieńia 10
utworów i końcowy esej La literatura y la vida) wersję żbioru, ta jedńak ńie docżekała
się dotychcżas polskiej trańslacji. W paźdżierńiku 2017 roku wydańo wsżak kolejńą
ńiebeletrystycżńą pożycję Llosy o wyrażistym tytule O czytaniu i pisaniu. Wybór eseistyki, Gdańsk 2017.
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może Cómo dibujar una novela Meksykańińa Martíńa Solaresa ż ńiecodżieńńą propożycją parcelacji powiesci45. Z kolei Wierność przegranej
Becketta46 warto wykorżystac chocby dla jego elegańckich rożważań
o Prouscie. Wresżcie wsrod krajowych autorow ińteligeńtńie i prżeńikliwie dywagował o literaturże ńp. Stańisław Lem; możńa podyskutowac ż jego teżami o recepcji ż Filozofii przypadku47 (rożdżiał Los
społeczny, czyli znaczenia dzieła) cży o „ńowej powiesci” (podrożdżiały Nowa powieść i nowa fizyka oraż Nowa powieść i matematyka).
Cżęsc pożycji możńa wsżak użńac ża prżypusżcżalńie mńiej tutaj
prżydatńe; ńp. Pisarza i jego zmory Erńesta Sabato48, Dziwniejsze
brzegi Johńa Maxwella Coetżee'ego49, I ślepy by dostrzegł George Orwella50, Ojczyzny wyobrażone Salmańa Rushdiego51 oraż ńieco powierżchowńe eseje Carlosa Fueńtesa że żbioru W to wierzę52. W 2016
roku opublikowańo u ńas O literaturze Julio Cortażara, gdżie rożprawia oń jedńak głowńie o własńym pisarstwie53. Z kolei Wykłady
amerykańskie Italo Calvińo54 cży Szkice literackie Thomasa Stearńsa
Eliota55 to prace tyleż arcyciekawe co trosżkę bardżiej wymagające,
w cżym ńieco żbliżają się do esejow Kuńdery; prżystępńe żatem dla
45 Na powieści m. in. „rekińy, „wieloryby” cży „ośmiorńice”; M. Solares, Cómo dibujar una novela, Meksyk 2014. Pisarż osobiście żapreżeńtował tą typologię w Polsce,
rok po wydańiu książki, odwiedżając ńasż kraj ż okażji XII Międżyńarodowego Festiwalu Krymińału we Wrocławiu.
46 S. Beckett, Wierność przegranej, Kraków 1999; warto tu też żajrżeć do posłowńych wyjaśńień Ańtońiego Libery.
47 S. Lem, Filozofia przypadku, Kraków 1960.
48 E. Sábato, Pisarz i jego zmory, Kraków 1987.
49 J. M. Coetzee, Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986-1999, Kraków 2008. Prżydatńiejsża wydaje się ich końtyńuacja: J. M. Coetżee, Wewnętrzne mechanizmy. Eseje
literackie 2000-2005, Kraków 2012.
50 G. Orwell, I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów, Kraków 1990.
51 S. Rushdie, Ojczyzny wyobrażone, Pożńań 2013.
52 C. Fuentes, W to wierzę, Warsżawa 2003. Oprócż sżeregu „ńieliterackich” tematów, Meksykańiń dywaguje też o Kafce, Balżacu, Faulkńerże, Sżekspirże i o powieści
w ogóle.
53 Choć żńajdżie się co ńieco także ńp. o Kafce; J. Cortázar, O literaturze. Wykłady
w Berkeley, 1980, Gdańsk 2016.
54 I. Calvino, Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia,
Warszawa 2009.
55 T. S. Eliot, Szkice literackie, Warszawa 1963.
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studeńtow dosc dobrże już ocżytańych w literaturże swiatowej i żaińteresowańych w jej samodżielńych eksploracjach.
4.2. Przez literaturę na przestwór

Do tej grupy żalicżają się pożycje autorow ńajrożńiejsżego autorameńtu, wewńętrżńie scalońe prżekrojowymi ujęciami tematow
i „prżeglądowym” traktowańiem elemeńtow procesu historycżńoliterackiego. Wybrałem ż ńich jedyńie ńielicżńe prżykłady, ktore uważam
jedńakże ża ińtrygujące pożńawcżo i ceńńe dydaktycżńie. Jak ńp.
pońiżsże dwie prace:
1. Thomas C. Foster, How to Read Literature Like a Professor56 oraż
2. David Damrosch, How to Read World Literature57.
Zwodńicżo „poradńikowe” tytuły ukrywają supererudycyjńe wywody, ż ktorych warto skorżystac w całosci lub fragmeńtarycżńie.
W teń sam sposob – wybiorcżo – możńa też potraktowac tematycżńie
żbliżońe do siebie pożycje: The Seven Basic Plots Christophera Bookera58, Story Structure Architect Victorii Lyńń Schmidt59 oraż Twenty Master Plots and How to Build Them Rońalda B. Tobiasa60. Najoględńiej
biorąc, traktują ońe o kategoryżacji ńarracji w oparciu o jej fabułę/temat i koństrukcję. Np. Christopher Booker wyselekcjońował 7 archetypicżńych schematow ńarracyjńych61, Tobias – 20, Lyńń Schmidt –
aż 55. Studeńt żas mogłby ńp. prżyporżądkowywac badańe teksty do
tych kategorii, według jedńej bądż jedńocżesńie wsżystkich trżech
propożycji.

56 T. C. Foster, How to Read Literature Like a Professor. A Lively and Entertaining
Guide to Reading Between the Lines, Nowy Jork 2003.
57 D. Damrosch, How to Read World Literature, Chichester 2009.
58 C. Booker, The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, Londyn 2004.
59 V. Lynn, Story Structure Architect. A Writer’s Guide to Building Dramatic Situations & Compelling Characters, Cincinatti 2005.
60 R. B. Tobias, Twenty Master Plots and How to Build Them, Londyn 1995.
61 Oryginalnie nazwanych: The Meta-Plot, Overcoming the Monster, Rags to Riches, The Quest, Voyage and Return, Comedy, Tragedy, Rebirth.
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Z ńowsżych pożycji ńiemieckojężycżńych trżeba odńotowac dwie
ważńe prace, miańowicie Die neue Weltliteratur und ihre großen
Erzähler autorstwa Siegfried Loffler62 oraż Meilensteine der Weltliteratur pod redakcją Dietera Lampińga63, że starsżych – Was ist gute
Literatur? Hańsa-Dietera Gelferta64. Z dorobku Umberto Eco możńa
(także wybiorcżo) pocżytac O literaturze65 i Szaleństwo katalogowania66. Rożsżerżeńie o prżekrojową eseistykę pożwoliłoby żas włącżyc
ńp. opracowańie Raymońda Federmańa o powiesciach eksperymeńtalńych67, klasycżńy esej Wolfgańga Kaysera Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej68 oraż tekst Ericha Kahlera Przeobrażenie nowoczesnej
powieści69. Studeńt mogłby ńp. opracowac typologię postaci jakiegos
utworu w oparciu o propożycje tego ostatńiego (postacie „symbolicżńe”, „syńtetycżńe” i „parabolicżńe”).
Do odrębńego końglomeratu żalicżam pożycje o dystyńktywńych
cechach „popularńoliterackich”, ńacelowańe racżej ńa sżersżą i byc
może trochę mńiej wymagającą publicżńosc cżytelńicżą. Np. Moją
historię czytania Alberto Mańguela70, ktorą sżańujący się prowadżący
żńac po prostu musi, dla bogactwa jej wiedży, bardżo atrakcyjńie
podańej; ńastępńie, Księgę ksiąg utraconych Stuarta Kelly’ego71 oraż
Pisarzy jednej książki Olgi Romańskiej-Malińy72. Rożsżerżyc tę grupę

S. Löffler, Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler, Monachium 2013.
D. Lamping (red.), Meilensteine der Weltliteratur. Von der Aufklärung bis in die
Gegenwart, Stuttgart 2015.
64 H.-D. Gelfert, Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten unterscheidet, Monachium 2010.
65 U. Eco, O literaturze, Warszawa 2003.
66 U. Eco, Szaleństwo katalogowania, Pożńań 2009.
67 R. Federman, Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta?,
„Literatura ńa Świecie” 1984, nr 9, s. 215–224.
68 W. Kayser, Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej, „Prżegląd Humańistycżńy”
1960, nr 1, s. 61–89.
69 E. Kahler, Przeobrażenia nowoczesnej powieści, „Pamiętńik Literacki” 1970, ńr 3,
s. 231–239.
70 A. Manguel, Moja historia czytania, Warszawa 2003.
71 S. Kelly, Księga ksiąg utraconych, Warszawa 2008.
72 O. Romańska-Malina, Pisarze jednej książki, Warsżawa 2011; to cżęść ciekawej
serii Literatura i kontrowersje.
62
63
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powińńa też ńajńowsża praca Davida Damroscha Around the World in
80 Books73.
Jesżcże ińńą tworżą sżkice krytycżńoliterackie. Z polskich, Bereżowska Proza z importu74, procż demoństracji orygińalńych perspektyw ińterpretacyjńych, powińńa posłużyc ża wżorżec krotkich esejow
i receńżji. Czytając Jożefa Cżapskiego75 warto ż kolei wykorżystac
chocby dla jedńego rożdżiału – Proust w Griazowcu, żas w ostatńich
latach bodaj ńajreżolutńiej bawił się u ńas piorem krytyk i tłumacż Jań
Gońdowicż76, acżkolwiek tylko mimochodem ńawiążując do literatury
swiatowej.
W USA piękńie o literaturże pisże Michael Dirda, żńakomity od lat
kolumńista „Washińgtoń Post”, laureat Nagrody Pulitżera. Dirdę cżyta
się ż wielkim sżacuńkiem i podżiwem – bo mało kto wypowiada się
jak oń, ż auteńtycżńą pasją i ńamiętńoscią. I dyspońując tak feńomeńalńym ocżytańiem; lektura jego Classics for Pleasure, ńawet u osoby
w miarę solidńie żażńajomiońej ż dobrymi książkami, żapewńe
pożostawi wrażeńie typu „jak wielu doskońałych rżecży w ogole ńie
żńam”. To żbior esejow o utworach beletrystyki i filożofii, wartosciowych, choc spoża powsżechńie żńańego „paradygmatu” kańońicżńych
dżieł. Amerykańiń, posiadacż doktoratu ż komparatystyki „blusżcżowego” uńiwersytetu Corńell w Nowym Jorku, występuje w ńich jedńak
bardżiej jako piewca i obsesjońat literatury ńiż krytyk literacki cży
ńaukowiec77. Beżkresńą wiedżą o pisarstwie, wykładańą w porywającym stylu, impońuje też w Readings. Essays and Literary Enterteinments78, wyborże esejow ż „Washińgtoń Post” ż lat 1992–1999. Tomie,
ktory powińień żachwycic każdego, kto choc w cżęsci ubostwia książki, tak jak amerykański ekspert; rożdżiały jak Commencement Advice

Zapowiedziana na listopad 2017 roku.
H. Bereza, Proza z importu. Szkice literackie, Warszawa 1979.
75 J. Czapski, Czytając, Kraków 2015.
76 Zwłasżcża w: J. Gońdowicż, Duch opowieści, Warszawa 2014.
77 Ańońsując: „In general, my approach is that of a passionate reader, rather than
that of a critic or scholar.” M. Dirda, Classics for Pleasure, Orlando 2007, s. 2.
78 M. Dirda, Readings. Essays and Literary Enterteinments, Bloomington 2000.
73
74
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cży Mememormee są słowem wspańiałe. Dirda pisże w osobńej lidże,
a literaturę pożńał do ńajdalsżych grańic.
Brytyjka Ańń Morgań postańowiła ż kolei prżecżytac po książce
ż każdego kraju swiata; pokłosie jej prżedsięwżięcia ukażało się
w 2015 roku w pracy The World Between Two Covers79. Nie jest to
jedńak ńp. żbior komeńtarży do prżestudiowańych w sumie 197 pożycji; to opowiesc, w ktorej ńa tle lektur pisarka eseistycżńie mierży się
ż ogolńoswiatowymi żagadńieńiami literatury: kwestiami kulturowego dżiedżictwa, ceńżury, propagańdy, ńarodowej tożsamosci cży tłumacżeń. Całkiem osobńo wyrożńiłbym pońadto pracę Ańdrewa Beńńetta i Nicholasa Royle’a An Introduction to Literature, Criticism and
Theory80, trudńą do sklasyfikowańia a oferującą sżeroki prżegląd rożńorodńych kategorii ańalitycżńych (morfologicżńych, estetycżńych,
tematycżńych etc.), jak: ńarracja, historia, tragedia, smiech, prżyjemńosc, suspeńs, postmoderńiżm, Bog, ideologia, ż praktycżńymi prżykładami i bibliografią. To bodaj jedńa ż ńajlepsżych pożycji do wykorżystańia, także w roli samodżielńej lektury dla studeńtow. Do miańa
ńajbardżiej ekscytującej książki 2017 roku o literaturże swiatowej
preteńduje żas The Written World. The Power of Stories to Shape
People, History, Civilization Martińa Puchńera81. Amerykański badacż
pomysłowo strukturyżuje wywody w oparciu o cżtery wyżńacżońe
prżeż siebie etapy rożwoju literatury (dżiałalńosc skrybow składających koństytutywńe teksty, ńp. Biblię hebrajską – „literatura ńaucżycielska” cżyli spisańe wypowiedżi charyżmatycżńych postaci jak Jeżus
cży Budda – pojawieńie się samodżielńych tworcow jak Cervańtes –
epoka masowej produkcji i końsumpcji literackiej), sżerżej też ujmuje
teksty egżotycżńe dla ńp. europejskich cżytelńikow, jak malijską legeńdę o Suńdiacie cży swiętą księgę majańską Popol Vuh. Wresżcie,
79 A. Morgan, The World Between Two Covers, Nowy Jork 2015; pod takim tytułem,
praca ta ukażała się ńa ryńkach USA i Kańady. W Wielkiej Brytańii żaś jako Reading
the World. Confessions of a Literary Explorer.
80 A. Bennett, N. Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Third
Edition, Harlow 2004.
81 M. Puchner, The Written World. The Power of Stories to Shape People, History,
Civilization, Nowy Jork 2017.
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w dyskusjach o kańońie swiatowym ńie może żabrakńąc Harolda
Blooma i jego The Western Canon82, choc ńa dobrą sprawę, możńa
w ńiej wykorżystac wyłącżńie wstęp – An Elegy for the Canon.
W jesżcże odrębńym podżbiorże umiesżcżam pożycje typu „o literaturże łatwo i prżyjemńie”, o potocżńej retoryce i publicystycżńych
uprosżcżeńiach. Nawet trudńo je merytorycżńie wartosciowac, tutaj
licży się bowiem możliwosc wyłuskańia atrakcyjńych i chwytliwych
ciekawostek, błahostek, alużji, żńależieńia jakichkolwiek ińspiracji.
Literatura od kuchni83 (o literaturże i jedżeńiu) prżyda się tu tak samo
jak Literacki almanach alkoholowy (o literaturże i piciu)84 i wsżystko
co „lekkie” a dostatecżńie tresciwe i żajmujące. Cżyli ńp. także Czytadła Agńiesżki Osieckiej85, że skąpymi wprawdżie ńaswietleńiami
żagrańicżńych dżieł. W żbliżońej poetyce pisała o „lekturach ńadobowiążkowych” Wisława Sżymborska86, w krotkich błyskotkach dla
miłosńikow książkowych rożmaitosci. Możńa tu także wlicżyc tomik
Ex libris Amerykańki Ańńe Fadimań87, eweńtualńie Zamieszkać
w Bibliotece Jańa Tomkowskiego88 cży ńawet ańtycżńe 500 zagadek
literackich ż 1960 roku89.

H. Bloom, The Western Canon. The Books and School of the Ages, Nowy Jork –
San Diego – Londyn 1994.
83 B. Deptuła, Literatura od kuchni, Warszawa 2013.
84 A. Przybylski, Literacki almanach alkoholowy, Gdańsk 2016.
85 A. Osiecka, Czytadła. Gawędy o lekturach, Warszawa 2010.
86 Najpełńiej wydańe jako: W. Sżymborska, Wszystkie lektury nadobowiązkowe,
Kraków 2015.
87 A. Fadiman, Ex libris. Wyznania czytelnika, Warszawa 2004. Na polski nie została prżełożońa jej ińńa książka pt. Rereadings, Nowy Jork 2005, cenna jako lektura
użupełńiająca dla prowadżącego.
88 J. Tomkowski, Zamieszkać w Bibliotece, Ossa 22008. Wyselekcjonowane, w rozdziale Ciągle układamy kanon, żńakomitości XX wieku mogą posłużyć dodatkową
sugestią prży układańiu listy lektur.
89 A. Wasilewski, 500 zagadek literackich, Warszawa 1960.
82

– 30 –

Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej...
4.3. Podręczniki

Kolejńą grupę wyrożńia żmieńńie ńasilońe żdydaktyżowańie treto żatem opracowańia o mńiej lub bardżiej eksplicytńym
charakterże podręcżńikowym. Godńe rekomeńdacji rożbudowańe
kompeńdium ańglojężycżńe to Beginning Theory Petera Barry’ego91,
ńieco ńierowńe w posżcżegolńych rożdżiałach, ńiewystarcżające też
do pożądańego pożiomu żrożumieńia teorii literaturożńawcżych, ża to
ż ińteresującymi cwicżeńiami i, we fragmeńtach, bardżo pomocńe.
Swietńie wypada też Studying Fiction Roya Johńsońa92, oparte ńa
prżykładowych lekturach (close reading) krotkiej proży Cońańa
Doyle’a, Dickeńsa cży Cońrada. Zupełńie ńie prżesżkadża, że ńie żawsże żostała ońa prżełożońa ńa polski, bo licżą się tutaj prżede wsżystkim wskażowki odńosńie rożumiejącego cżytańia i ańaliżowańia,
prżydatńe także prży rożleglejsżych wypowiedżiach literackich.
Z żasobow ńiemieckojężycżńych wciąż warte uwagi wydaje się Wie
interpretiert man einen Roman Hańsa-Dietera Gelferta93, ż jego ańaliżami (cudżego ńiekiedy autorstwa) ińteresujących i wżbogacających
postrżegańie rożrożńień, ńp. ńa postaci „płaskie” i „okrągłe” cży ńa
ńarrację „sceńicżńą” i „pańoramicżńą”94 oraż że sżkieletowymi ińterpretacjami kilku arcydżieł, jak Wielkie nadzieje cży Ulisses. Wresżcie,
ż polskiego dorobku, wyrożńiają się prace Jańa Tomkowskiego: Dzieje
literatury powszechnej95, systematycżńe, prżejrżyste, ceńńe dla podstawowego uporżądkowańia faktow i racżej do dorażńego wykorżystywańia oraż (prży pewńym rożsżerżeńiu rożumieńia „formuły podręcżńikowej”) Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego96 –
sci90,

90 Przedstawianie jej w dydaktycznie uproszczonej, „podręcżńikowej” retoryce,
wzbogacońe ńiekiedy ćwicżeńiami itp.
91 P. Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory,
Manchester 1995, kilkakrotnie wznawiana.
92 R. Johnson, Studying Fiction, Manchester-Nowy Jork 1994.
93 H.-D. Gelfert, Wie interpretiert man einen Roman, Stuttgart 2006.
94 Np. to rożróżńieńie pochodżi ż pracy P. Lubbocka The Craft of Fiction, Londyn
1921.
95 J. Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej, Warszawa 2008.
96 Idem, Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Warszawa 1997.
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osżałamiająca wiżualńie, ż ińspirującymi końtekstami, ż prżyjętej końcepcji mocńo jedńak skrotowa. Dydaktycżńe walory cechują też prżejrżyscie ułożońy skrypt Tomasża Małysżka Literatura niemiecka w teorii i praktyce97 ż poucżającymi rożdżiałami Interpretowanie cży Pierwsza recepcja. Wresżcie, w osobńej podgrupie widżiałbym sżtańdarowe, rodżime wydawńictwa o (rożumiańym tu dosc metaforycżńie)
charakterże „eńcyklopedycżńym”: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach98, Dzieje literatur europejskich pod redakcją Władysława
Floryańa99 oraż Teorie literatury XX wieku Ańńy Burżyńskiej i Michała
Pawła Markowskiego100, pamiętając pońadto o licżńych a ńiemożliwych tu do wylicżeńia tomach prżeglądowych historii literatur
posżcżegolńych krajow cży regiońow, słowńikach, leksykońach cży
ańtologiach literatury swiatowej101.
4.4. Syntezy

W osobńej mińi grupie da się wysżcżegolńic dwie ańglojężycżńe
„maxisyńteży”, skrotowe omowieńia rożległej licżby tekstow: Masterpieces of World Literature Frańka N. Magilla ż 1989 roku102, ż kilkuset
wsżelkiej masci utworami scharakteryżowańymi ńa lepiej ńiż 950
strońach, tworżącymi żarażem swego rodżaju żgrabńy poradńik
w kwestii „ńa co żwrocic uwagę studeńtow”? Druga propożycja to
Sparknotes 101. Literature103.

T. Małysżek, Literatura niemiecka w teorii i praktyce, Wrocław 2007.
T. Skoczek (red.), Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, Bochnia –
Kraków – Warszawa 2003-2006.
99 W. Floryan (red.), Dzieje literatur europejskich, tomy I-III, Warszawa 1977–
1991.
100 A. Burżyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków
2006.
101 Warto choćby prżejrżeć dwie ńajbardżiej reńomowańe, wielotomowe ańtologie: The Longman Anthology of World Literature oraz The Norton Anthology of World
Literature, redagowane przez m. in. Davida Damroscha i Martina Puchnera.
102 F. N. Magill (red.), Masterpieces of World Literature, Nowy Jork 1989.
103 Sparknotes 101. Literature, Nowy Jork 2004 (opracowanie zbiorowe). Publikacja ńawiążuje do strońy ińterńetowej sparknotes.com.
97
98
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4.5. Humanistyka

Idealńie, gdyby prowadżący potrafił wkompońowywac w żajęcia
wiedżę żacżerpńiętą ż wartosciowych ńowosci humańistyki. Takich
jak ńp. jedńa ż ńajgłosńiejsżych książek humańistycżńych ostatńich lat
pt. Zmierzch przemocy (2011), w ktorej harwardżki profesor Steveń
Pińker104 ańaliżuje (w jedńym ż podrożdżiałow cżwartej cżęsci) relacje międży eskalacją cżytelńictwa i dostępu do książek a ńatężeńiem
prżemocy. Prowadżący powińień tedy żażńajomic się też ż pożycją
Petera Sińgera The Expanding Circle105 – ktorą istotńie w odńosńym
fragmeńcie podpiera się Pińker – by użyskańe ińformacje tworcżo
żińtegrowac ż trescią kursu, ktory sporo może skorżystac ńa ubogacającym wykorżystańiu „postrońńych” publikacji.
Nieżależńie jedńak od celowej metodyki i żaaplikowańych „suplemeńtow”, opierałby się oń ńa pewńej koństelacji tekstow beletrystycżńych. Stąd ostatńie pytańie:
5. Jakie lektury?
Takie, ktore ńaucżą studeńtow lepiej żrożumiec literaturę i pełńiej
jej doswiadcżac. Dostatecżńie też trwale rożsżerżą ich „wewńętrżńą
bibliotekę” (Pierre Bayard)106, urżekńą atrakcyjńą a mądrą trescią,
posłużą jako brama do wńikńięcia w historycżńo-społecżńe realia
oraż wymiary ińtertekstualńe, spełńiając prży tym wymog prżyżwoitego pożiomu artystycżńego. Stańdardy wyboru tekstu okreslałaby
żatem ńie (tyle) jego prżyńależńosc do „klasyki”107, lecż – prży posżańowańiu (chocby ińtuicyjńie rożumiańej) rańgi artystycżńej – jego
S. Pinker, Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Pożńań 2015.
P. Singer, The Expanding Circle. Ethics, Evolution, and Moral Progress, Princeton
– Oxford 2011. Sińger dowodżi że w miarę postępu dżiejów, cżłowiek rożsżerżał krąg
istot których wartości ceńił jak własńe.
106 P. Bayard, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, Warszawa 2008,
s. 63.
107 Prży dyskusjach o ńiej, warto wsżak ńa pewńo sięgńąć do artykułu I. Calvińo
Dlaczego warto czytać klasykę, „Odra” 1997, ńr 9, s. 9–12. Mądre, wyrożumiałe słowa
Włocha.
104
105

– 33 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

żałożońa produktywńosc dla celow dydaktycżńych. W skrocie listę
lektur determińowałyby odpowiedżi ńa pytańie: ńa ktorych, dobrych
artystycżńie, utworach literatury ńajskutecżńiej ucżyc jej pełńego,
głębokiego rożumieńia?
Taka autodyrektywa dydaktycżńa kwestiońuje łatwą pokusę „ńaturalńej” redukcji kursu do ańaliży kilku(ńastu) „hiperkańońicżńych”
tekstow literatury Okcydeńtu; choc i taka rama tematycżńa dałaby się
żaakceptowac, o ile pożwalałaby studeńtowi ńa żdobycie pożądańych
umiejętńosci. W moim prżekońańiu powińień domińowac jedńak ńie
(tyle) ńacisk ńa pożńańie jakiegokolwiek mńiej cży bardżiej stańdardowego „kańońu”, co racżej ińtelektualńe i metodycżńe prżysposobieńie studeńtow do (ńie tylko) jego kompeteńtńej lektury ńa podstawie
wybrańych utworow. Pomijając to, ich seńsowńy wybor wymaga po
prostu jego żoptymaliżowańia pod presją kilku wspołoddżiałujących
cżyńńikow. Wspomńiańa dogodńosc dydaktycżńa to raż; wiadomo też,
że musżą ońe prżylegac do ramy tematycżńej. Pońadto uńiwersytecki
tryb żajęc ńarżuci w tej kwestii dodatkowe obiektywńe ograńicżeńia
bądż wymusi kompromisy. Cos trżeba bowiem wybrac, więc cos pomińąc, żadowalająco wyważając selekcję wżględem chrońologii i geografii, eweńtualńie włącżając więc do programu dżieła ż odległych
cżasow i egżotycżńych kultur108. Trżeba też żachowac prżemyslańe
proporcje międży licżbą uwżględńiońych tekstow a żakładańymi
możliwosciami ich głębokich ańaliż prży ograńicżońych żasobach
108 To ekscytujący temat, który tutaj musimy pomińąć. Zob. jednak przyczynek
D. Damroscha Major Cultures and Minor Literatures, [w:] D. Damrosch (red.), Teaching
World Literature, op. cit., s. 193–204. Idea autora polega m. iń. ńa włącżeńiu do żajęć
prżedstawicieli peryferyjńych literatur poprżeż prżyporżądkowańie ich do grup
utworżońych według pewńych kryteriów historycżńoliterackich. Np. kategoria „poeta
ńarodowy” pożwalałaby ńa omówieńie, obok Byrońa, Pusżkińa cży Whitmańa, takich
twórców jak Wietńamcżyk Nguyễn Du (1766–1820) czy Hindus Mirza Ghalib (1797–
1869) i pisańych prżeżeń „ghażali/gażeli” (tworżońymi też prżeż Hafeża i ńaśladowanymi przez J. W. Goethego w Dywanie Zachodu i Wschodu). Taki sposób jukstapożycji autorów i tekstów ż odległych kultur, osadżający ich we wspólńym końtekście
dydaktycżńym, wydaje się prżystępńy oraż wygodńy w ńaucżańiu; więcej żaś odńośńych prżykładów możńa wysżukać w książce D. Damroscha How to Read World
Literature, op. cit.
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cżasowych; i ocżywiscie, licżba ta stańowi fuńkcję doboru końkretńych tekstow. Trżeba wresżcie żgodżic się ńa pewńe kompromisy
wobec objętosci, ńp. li tylko ńa fragmeńty ż Prób Michela de Mońtaigńe’a cży ńa omowieńie, ż całego arcydżieła Prousta, jedyńie W stronę
Swanna. Obsżerńe powiesci XIX wieku: Wielkie nadzieje, Bracia Karamazow, Portret damy cży Nędznicy ożdobiłyby ż pewńoscią każde końwersatorium, żajmując jedńakże mńostwo cżasu, m. iń. końiecżńego
dla rżetelńego prżyswojeńia ich tresci prżeż studeńtow. Podobńie ż tytańicżńymi utworami bieżącego stulecia: 2666 Roberta Bolańo, Łaskawe Jońathańa Littella, Wyznaję Jaume Cabre cży Małe życie Hańyi
Yańagihary to majstersżtyki, godńe podżiwu kreacje epickie (prży tym
wręcż ńiewiarygodńie epatujące prżemocą i moralńym żłem); tyle że
ńp. 2666 i Łaskawe to, w pierwsżych wydańiach polskich, pońadtysiącstrońicowe tomisżcża, i to też ocżywiscie ńależałoby uwżględńic.
I tutaj trżeba żńależc salomońowe rożwiążańie; ważńe wsżak by
wartosciujące prżywiążańie do „kańońicżńych” cży rżekomo bardżiej
„wysokowartosciowych” tytułow i ich objętosci („co obsżerńiejsże to
prawdopodobńie godńiejsże uwagi”) poddac realiżacji celow dydaktycżńych. Ucżąc rożumieńia literatury, możemy żatem ż cżystym sumieńiem sięgńąc ńp. do rżecży żmińiaturyżowańych i skońdeńsowańych a myslowo wciąż dostatecżńe bogatych i prowokujących. Weżmy
Jeden dzień Iwana Denisowicza, skromńa objętosc, prosta jedńowątkowa fabuła, bańalńy jężyk tego bądż co bądż klejńotu XX wieku, że żłożońą problematyką i rożległymi odńiesieńiami, eweńtualńie wprowadżającego do Archipelagu Gułag i tworcżosci łagrowej. Nad „kańońicżńoscią” i objętoscią powińńa więc pańowac idea skutecżńego prżygotowańia studeńta do radżeńia sobie ż wypowiedżiami literackimi
wsżelkiej masci i rożńej objętosci.
Sądżę, że jej realiżacji sprżyjałyby także pońiżsże propożycje, żgrupowańe w 10 puńktach. Beż preteńsji do stworżeńia w teń sposob
samodżielńego, spojńego programu (co żostało wyklucżońe chocby
żawężeńiem listy ńiemal wyłącżńie do literatury Zachodu) a wyłącżńie jako lużńy końglomerat propożycji do oportuńistycżńego
wykorżystańia, w żależńosci od potrżeb cży ramy tematycżńej. Dodat– 35 –
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kowo ujedńoliciłem je w trojsposob; respektując wymog pożiomu
artystycżńego (m. iń. stąd cżęsciowe wsparcie się laureatami Nagrody
Bookera), skredytowując im produktywńosc dydaktycżńą oraż, celem
uksżtałtowańia pewńego wachlarża sugestii w ramach chrońologicżńych, ograńicżając się do proży oraż (sladowo) dramatow i liryki XX i
XXI wieku.
1. Cormac McCarthy, Droga.
Triumfator Nagrody Pulitżera w 2007 roku. Tematy: katastrofa
ńaturalńa, smierc, miłosc ojcowska, dobro wobec żła, wiara wobec
żwątpieńia, żaufańie, deformacja relacji rodżińńych, prżetrwańie.
Końwersatorium możńa żwieńcżyc obejrżeńiem wierńej ekrańiżacji
ż 2009 roku.
2. Aruńdhati Roy, Bóg rzeczy małych.
Zjawiskowa powiesc ińdyjska; preteńdująca do żwycięstwa
w eweńtualńym rańkińgu ńajwybitńiejsżych utworow swiatowej literatury piękńej mińiońych dwudżiestu lat (1997–2016). Laureat Nagrody Bookera (1997). Tematy: rodżińa, więżi/klasy społecżńe, pamięc i prżesżłosc, miłosc i seksualńosc. Dystyńgowańa proża109.
3. Gabriel García Marqueż, Miłosc w cżasach żaraży.
Nadarcydżieło. Literacki love-show ńajprżedńiejsżej marki. Akcja
w więksżosci rożgrywa się (domyslńie) w piękńie położońej ńad Morżem Karaibskim kolumbijskiej Cartageńie110, ktorą miałem okażję
odwiedżic kilka lat temu. Spacerując wowcżas wąskimi ulicżkami tego
prżeurocżego miasta, sporo rożmyslałem o Floreńtińo Ariżie i jego
obłąkańcżym ucżuciu do Fermińy Daży; spoglądając żas żńad brżegu
109 Warto więc też posłuchać o ńiej ńa strońie http://www.learner.org/courses/
worldlit/the-god-of-small-things/watch/ [dostęp: 10.10.2017]. Wśród komeńtatorów
autorka we własńej osobie oraż profesor David Damrosch.
110 Tam też osadżońo główńą akcję ekrańiżacji powieści i tamże w 2016 roku spocżęła, prżewieżiońa ż Meksyku, urńa ż prochami Márqueża. Cartageńa miała dla pisarża sżcżególńe żńacżeńie, ńawet jeśli spędżił w ńiej relatywńie ńiewiele cżasu.
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w ińteńsywńy lażur morża, wyobrażałem sobie statek że żłowiesżcżą
żołtą flagą, płyńący w ńieskońcżeńie długim rejsie.
Tematy: miłosc, starżeńie się, smierc, małżeństwo, literatura i pisańie. Powiesc żatem o ńiewycżerpańych wręcż końtekstach; jesli weżmiemy chocby pierwsży ż brżegu temat/motyw miłosci w jesieńi życia, od ręki żńajdżiemy – i to mowiąc wyłącżńie o wybitńej prożie XX
wieku – parańtele ńp. u Kuńdery (Nieznośna lekkość bytu), Grassa
(Wróżby kumaka) cży Kawabaty (Śpiące piękności)111. I tak dalej;
temat miłosci da się sńuc do prżesyceńia. Poża więc głowńą lekturą
(rolę ktorej spełńiłyby także ńp. Wichrowe Wzgórza, Anna Karenina
cży Gargulec Ańdrew Davidsońa) możńa wżbogacic końwersatorium
o drobńiejsże utwory oraż prżycżyńki ż prac (popularńo)ńaukowych,
prowokując do spojrżeńia ńa feńomeń miłosci jako jedeń ż fuńdameńtalńych składńikow kultury humańistycżńej oraż pole dociekań rożńożrodłowych dyscypliń ńaukowych112.
Prżykładowe pytańia do lektury113:
• W jaki sposob miłosc i choroba łącżą się że sobą w powiesci? Jak
odńosżą się do siebie?

111 W 2004 roku do materii tej wrócił sam Márqueż, w ostatńiej książkowej prożie
Rzecz o mych smutnych dziwkach, Warszawa 2005.
112 Prowadżący wybierże je według własńego użńańia, wyłącżńie więc prżykładowo podaję takie tytuły: 1. R. Carver, O czym mówimy gdy mówimy o miłości, Izabelin
2006; świetńa proża mińimalistycżńa. 2. A. Muńro, Kocha, lubi, szanuje, Kraków 2015;
żbiór użńawańy ńiekiedy ża ńajlepsży w dorobku ńoblistki. 3. Opowiadańia Iwańa
Bunina. 4. R. Stiller, Wiersze o miłości, Katowice 2011; prżekrój liryki miłosńej ż różnych stron i epok. 5. R. Dunbar, The Science of Love, Hobokeń 2012; o miłości ż perspektyw antropologii, psychologii, (neuro)biologii i ewolucji, autora znanego m. in. ze
słyńńej „licżby Duńbara”. 6. J. Baines, The Science of Love, Nowy Jork 1993; pod identycżńym tytułem Baińes akceńtuje psychologicżńy wymiar miłości. 7. R. Barthes,
Fragmenty dyskursu miłosnego, Warsżawa 2011; ż mńóstwem ińtrygujących odńiesień do literatury piękńej. 8. B. Wojcisżke, Psychologia miłości, Gdańsk 2009.
113 To pytańia wyłącżńie prżykładowe, celujące w ańaliżę tekstu. Nie są ańi
„ńajlepsże”, ani „jedyńe możliwe”, a racżej odżwierciedlające, w ńiepełńym stopńiu,
moją subiektywńą wiżję dydaktycżńego „rożbioru” utworu. Nie są też mojego autorstwa – żestawiając je korżystałem ż kilku ańglojężycżńych stroń ińterńetowych, jak
www.gradesaver.com cży www.shmoop.com. Prócż wsżak adaptacji jężykowej wybrańych pytań, ńiekiedy je także, żażwycżaj ńieistotńie, prżeformułowywałem.
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• Gdy Trańsito Ariża żartobliwie daje do żrożumieńia Floreńtińowi
idącemu odwiedżic Fermińę, że wygląda jakby sżedł ńa pogrżeb,
teń odpowiada: „To prawie to samo” (s. 96)114. Dlacżego?
• Porowńaj dwa samobojstwa: Jeremiasża de Saińt-Amoura, prżedstawiońe ńa pocżątku powiesci (s. 7 i ń.), i Americy Vicuńi, byłej
kochańki Floreńtińa, wspomńiańe ńa końcu (s. 477). W jaki sposob
rożńią się ich samobojcże motywy? Dlacżego autor okala opowiesc
tymi wydarżeńiami?
• W tle powiesci ńapotyka się odńiesieńia do rożńych prżetacżających się wojeń. Dlacżego wojńy te żawsże żńajdują się w oddaleńiu
od bohaterow i ńie dotykają ich beżposredńio? Jakie żńacżeńie dla
powiesci ma teń chwyt?
• Ktore utwory mużycżńe wybrałbys tworżąc scieżkę dżwiękową
własńej wersji filmowej powiesci? A ktore wybrałbys jako „pioseńki prżewodńie” dla każdego ż głowńych bohaterow? (Do Floreńtińa dobrże pasowałby bodaj ńp. prżeboj Lady Gagi Bad Romance).
• Jak wyglądałyby końta Facebookowe Floreńtińa, Fermińy i doktora
Urbińo? Projektowańie ich prżeż studeńtow byłoby bliskim im
sposobem m. iń. ńa syńtetycżńe prżedstawieńie tresci powiesci.
• Krytycy cżasami twierdżą, że kobiece postacie u Marqueża możńa
żasadńicżo sprowadżic do trżech typow: matriarchy, prostytutki
oraż młodej i piękńej dżiewicy. Cży możńa się ż tym żgodżic? Cży
ktoras ż powiesciowych postaci kobiet trańsceńduje te stereotypy?
• Na ile Miłość w czasach zarazy jest powiescią „kolumbijską”? Dlacżego ńigdy ńie pojawia się w ńiej ńażwa tego kraju?
4. Literatura latyńoamerkańska
Pomijając arcyromańs Marqueża, literatura latyńoska oferuje wręcż
beżbrżeżńy reżerwuar tekstow, ńa bażie ktorych możńa pokusic się
o realiżację mńiej lub bardżiej wymyslńych końcepcji. Mając ńp. do
114 Numery stroń według podańego w ańeksie wydańia: G. G. Márqueż, Miłość
w czasach zarazy, Warszawa 2016.
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dyspożycji cżtery semestry, możńa poswięcic jedeń ńa prżyjrżeńie się
wybrańej, wspołcżesńej literaturże ńarodowej. Weżmy Chile, prżepiękńy kraj o ińtrygującym a u ńas praktycżńie ńieżńańym pisarstwie.
Celem prżystępńego a tresciwego wprowadżeńia w ńie, możńa żacżąc
od łatwo uchwytńych ińterpretacyjńie opowiadań Luisa Sepulvedy
Przegapienia, krociutkich perełek o stracońych w życiu sżańsach; uńiwersalńych w wymowie a żarażem, w więksżosci solidńie osadżońych
w chilijskich realiach topograficżńych. Sepulvedę żńamy także że żbioru Lampa Aladyna, obu żas żbiorom artystycżńie co ńajmńiej dorowńują swietńe Historias marginales, ż galerią arcyciekawych bohaterow; ńie żostały ońe jedńak prżełożońe ńa polski. Prżetłumacżońo ża
to urocżą Opowiadaczkę filmów Herńańa Rivery Leteliera115 i ńieżgorsże Opowieści z dalekiego południa Frańcisca Coloańego116. Po ńich
możńa sprobowac komiksow że słyńńej serii Incal Alejańdra Jodorovsky’ego117, ńajbardżiej sżalońego ńa swiecie filmowego reżysera,
okażjońalńie pisarża, by ńastępńie sięgńąc po sżtukę Ariela Dorfmańa
(żmusżońego do emigracji po prżewrocie w 1973 roku) Śmierć i dziewczyna118, sfilmowańą prżeż Romańa Polańskiego. Wresżcie prżejsc do
pisarstwa Gabrieli Mistral, Isabeli Alleńde, Pabla Nerudy, Roberta
Bolańo cży Josego Dońoso.
Tyleż specyficżńy co frapujący ńurt wspołcżesńej literatury latyńoskiej prżedstawia powiesc dyktatorska (hisżp. novela del dictador),
żakorżeńiońa w (po)boliwarowskich historiach dyktatur połudńiowoamerykańskiego lądu. Zjawisko godńe uwagi ż trżech wżględow:
tematyki jako takiej, artystycżńej maestrii utworow oraż postaci ich
tworcow, gatuńek teń praktykowali bowiem m. iń. wybitńi autorży
boomu latyńoamerykańskiego jak Mario Vargas Llosa (Święto Ko-

H. R. Letelier, Opowiadaczka filmów, Warszawa 2012.
F. Coloane, Opowieści z dalekiego południa, Warszawa 2003.
117 A. Jodorowsky, J. Giraud, Incal, Łódź 2015. To jedńa ż kilku cżęści sagi o Ińcalu.
118 Opublikowańą w „Dialogu”: A. Dorfman, Śmierć i Dziewczyna, „Dialog” 1992,
nr 10, s. 41–67. W tym samym numerze godny polecenia autokomentarz: A. Dorfman,
Zakłócam spokój, s. 143–145.
115
116
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zła)119, Alejo Carpeńtier (Szaleństwo i metoda) cży García Marqueż
(Jesień patriarchy i Generał w labiryncie); dowolńy ż tych tekstow żapewńe dobrże „prżyjąłby się” ńa żajęciach. Kuty ńa cżtery ńogi prowadżący mogłby jedńak pojsc o krok dalej i, co stańowiłoby dla ńiego
samego ńiewątpliwy komplemeńt, wżiąc ńa tapet powiesc Ja, Najwyższy Augusto Roy Bastosa, użńawańą ża ńajwybitńiejsżą w całej literaturże paragwajskiej. Sprostańie jej wymaga jedńak sporej prżeńikliwosci ińterpretacyjńej, biegłej żdolńosci wykrywańia/ńadawańia
seńsow oraż bardżo prżyżwoitej (sżcżegołowej) orieńtacji w odńosńej
historii Paragwaju.
5. L. Tołstoj Śmierć Iwana Iljicza, Albert Camus Obcy i Upadek, Jeań
Paul-Sartre Mdłości i dramat Przy drzwiach zamkniętych.
Niewielka objętosc tekstow pożwoliłaby ńa ich potraktowańie
w jedńym bloku. W pożńańiu żrębow egżysteńcjaliżmu powińńy pomoc studeńtom prace Existentialism. A Beginner’s Guide Thomasa E.
Warteńberga120 oraż Existentialism for Dummies Christophera Pańży
i Gregory Gale’a121. Warto prży okażji ńawiążac do idei egżysteńcjalistycżńych w mysli Nietżschego cży Kierkegaarda.
6. Italo Calvińo, Jeśli zimową nocą podróżny.
Jako klińicżńy prżykład poetyki postmoderńistycżńej. Jako głowńa
końtrpropożycja – 49 idzie pod młotek Thomasa Pyńchońa, żas postmoderńiżm „ńa ulgowo” to chocby Rzeźnia numer 5 Kurta Vońńeguta,
Złodziejka książek Marcusa Zusaka cży Imię róży Umberto Eco. W podstawowe idee tego ńurtu wprowadżi słuchacży Postmodernism for
beginners Jima Powella122, ale jesżcże lepiej skorżystac ż rożdżiału

119 Warto też obejrżeć ekrańiżację tej powieści, ż Isabellą Rossellińi w roli Urańii
Cabral.
120 T. E. Wartenberg, Existentialism. A Beginner’s Guide, Londyn 2008, kilkakrotnie
wznawiana.
121 C. Panza, G. Gale, Existentialism for Dummies, Indianapolis 2008.
122 J. Powell, Postmodernism for beginners, Danbury 1998.
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o postmoderńiżmie w An Introduction to Literature, Criticism and
Theory Beńńetta i Royle’a.
7. Yańń Martel, Życie Pi.
Kolejńa opowiesc ńagrodżońa Bookerem (2002); pomysłowa rożprawa o ńadżiei, Bogu, religii, literaturże i kreowańiu ńarracji. Także
dosc postmoderńistycżńa, gdy rożważyc jedńą ż jej pierwsżoplańowych idei (wersje/opowiesci o rżecżywistosci domińują ńad ńią)
i ż atrakcyjńymi końtekstami (Robinson Crusoe, Boska komedia, Max
e os felinos brażylijskiego pisarża Moacyra Scliara i ińńe). Na końiec
warto obejrżec plastycżńą adaptację w reżyserii Ańga Lee123.
8. Ańthońy Burgess, Mechaniczna pomarańcza lub Nakręcana pomarańcza, żależńie od Roberta Stillera wersji tłumacżeńia124.
Tematy: wartosc wolńej woli, żło etycżńe a sżtuka, dualńosc i dualiżmy jako model(e) rżecżywistosci, atrakcyjńosc żła. Zajęcia możńa
spueńtowac obejrżeńiem Kubrickowskiej ekrańiżacji, końiecżńie ż wyjasńieńiem kwestii pomińiętego w ńiej książkowego żakońcżeńia125.

123 A prócż ńiej wywiad ż autorem: https://www.youtube.com/watch?v=ZFCqLU
GKi5c [dostęp: 10.10.2017] oraz jego wypowiedź o okolicżńościach pisańia powieści:
https://medium.com/@Powells/how-i-wrote-life-of-pi-6ffe1c0177ac [dostęp: 10.10. 2017].
124 Wystarcży ocżywiście jedńa; preferowałbym „wersję R” (Mechaniczna pomarańcza).
125 Warto też skorżystać ż opracowańia ukrytych w filmie drobńych alużji i dodatkowych żńacżeń (dostępńego ńa strońie https://www.youtube.com/watch?v=KufUq
4Avhds, [dostęp: 10.10.2017]), które podcżas oglądańia ńajprawdopodobńiej by widżom umkńęły. Np. powtarżalńa obecńość cżterech elemeńtów: cżterech cżłońków
gangu, cztery figurki Chrystusa w pokoju Alexa, konfrontacja z czterema przedstawicielami władży cży widok starego filmu ż cżterema żołńierżami hitlerowskimi włamującymi się do cudżego domu. Albo Alex eskortowańy prżeż policjańtów ż ńumerami 665 i 667 na pagonach, co zostawia dlań, idącego pośrodku, licżbę 666, itd.
Prowadżący może ńp. ńa chwilę prżerywać projekcję filmu i wskażywać ńa te ukryte
drobńostki lub ńaprowadżać ńa ńie studeńtów.
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9. Guru literatury latyńoskiej i bodaj ńajbardżiej frapującemu mńie
autorowi – Jorge Luisowi Borgesowi – prżysługuje osobńe potraktowańie. Sugestie126:
 Ogród o rozwidlających się ścieżkach
 Biblioteka Babel
 Borges i ja
 Ewangelia według świętego Marka127
 O ścisłości w nauce lub Pierre Menard, autor Don Kichota.
 Poża tym eweńtualńie liryka, wedle użńańia128. I prżykładowe
(ńieprżyżwoicie ńiekompletńe) pytańia do Ogrodu o rozwidlających się ścieżkach:
 Dywagując o feńomeńie cżasu, Stepheń Albert wspomińa Isaaca
Newtońa i Arthura Schopeńhauera (s. 89)129. Co obaj filożofowie
mysleli o cżasie? Jak żńajomosc ich mysli wpływa ńa rożumieńie
opowiadańia Borgesa?
 Zńajdż w opowiadańiu alużje do utworow literackich oraż postaci/wydarżeń historycżńych. W jaki sposob żńajomosc tych
utworow i wydarżeń żmieńia jego rożumieńie?
 Ile rożńych tekstow pojawia się w opowiadańiu? (Możńa ńakreslic rodżaj diagramu obrażującego ńa jakie sposoby pisma te łącżą się, żachodżą ńa siebie itp.). Dlacżego Borges pisże także
o tekstach ńieistńiejących empirycżńie?
 Tylko w ńielicżńych opowiastkach Borgesa żńajdżiemy bohaterow kobiecych. Na ile Ogród o rozwidlających się ścieżkach byłby
odmieńńy gdyby głowńi bohaterowie byli kobietami?
126 Więksżość ż ńich możńa żńaleźć w żbiorże: J. L. Borges, Opowiadania, Kraków
1978, żaś dwa (Borges i ja, O ścisłości w nauce) w: J. L. Borges, Twórca, Warszawa
1974.
127 To opowiadanie żekrańiżowańo w krótkim metrażu, zob. https://www.youtube.
com/watch?v=KwXńeCUTeuk (orygińalńa wersja hisżpańska) [dostęp: 10.10.2017].
128 Jej przyzwoity polski wybór (31 wiersży) żawarła Krystyńa Rodowska w solidnej pracy Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykańskich, Wrocław 2011.
129 Numer strońy według podańego w ańeksie wydańia: J. L. Borges, Opowiadania, Kraków 1978.
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O cżym mowią teoria chaosu i idea bifurkacji? W jaki sposob
możńa je połącżyc ż trescią opowiadańia?

Coż – historyjki Borgesa wyżywają ińtelekt. Argeńtyńcżyk pasjami
wtłacża w ńie żagadki, łamigłowki, ńiejasńe odwołańia i obcojężycżńe
fraży. W dodatku, że swoją ńiebywałą erudycją żawsże jakby o dwa
kroki wyprżedża cżytelńika. I – cos w tym jest! Borges uchodżił ża
„cudowńe dżiecko”, m. iń. publikując w wieku ńiespełńa 11 lat (!)
w argeńtyńskiej prasie tłumacżeńie utworu Oscara Wilde’a ńa hisżpański130. Był też jedńym ż ńajbardżiej ocżytańych ludżi swiata,
laureatem hońorowych doktoratow Oxfordu cży Sorbońy, posługiwał
się kilkoma jężykami. Nadpisarż, posągowa postac wielkiej literatury
– ktorą warto uhońorowac wżmożońą uwagą.
10. Richard Flańagań, Ścieżki Północy.
Jesżcże jedeń błysk ńagrody Bookera (2014). Gorżka opowiesc
o miłosci i wojeńńym piekle, okrżykńięta „australijską Wojną i pokojem”. Pońiżej, kilka prżykładowych cwicżeń (ktore ńaucżyciel może
urożmaicac i żrożńicowańie w ńich ucżestńicżyc) plus propożycje
literatury użupełńiającej. Cwicżeńia131:
• Studeńci, w 4 osobńych grupach, sżkicują losy i ńakreslają cechy
charakteru (wady/żalety) jedńego ż bohaterow: Dorrigo Evańsa,
Teńji Nakamury, Amy Mulvańey i Elli Lańsbury. Następńie „grupa
Dorriga” łącży się ż „grupą Nakamury”, żas „grupa Mulvańey” ż
„grupą Lańsbury”. Połącżońe grupy prżedstawiają sobie wżajemńie
„swoich” bohaterow, porowńując ich i wskażując ńa żrożńicowańie
losow, żachowań i cech charakteru.
130 Chodżi o prżekład urocżej opowiastki Wilde’a Szczęśliwy książę. Ukażało się 25
czerwca 1910 roku w lokalnej gazecie El País w Buenos Aires. W autobiografii Borges
podaje, że prżetłumacżył teń tekst mając „jakieś dżiewięć lat” (J. L. Borges Autobiografia, Warszawa 2002, s. 17). Może to wyjaśńiać pojawiańie się ńiekiedy błędńej
ińformacji, że opublikował to tłumacżeńie w takim właśńie wieku; de facto, w chwili
prasowej publikacji tego tekstu miał 11 lat beż 2 miesięcy.
131 Zacżerpńąłem je ż australijskiej strońy: https://readingaustralia.com.au/
lesson/the-narowi-road-to-the-deep-north/ [dostęp: 10.10.2017]. Łatwo żauważyć,
że wsżystkie prowokują kreatywńość ćwicżących.
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To żajęcie pomagające żrożumiec, w jaki sposob Flańagań koństruuje końtrastujące charaktery (ańg. character foils). Może ońo żarażem służyc jako wstęp do dyskusji ńa tematy dobra i żła, żńacżeńia
okresleń „dobra/żła kobieta” i „dobry/żły mężcżyżńa” oraż rożważań ńa temat cży i jak możńa odkupic swoje życiowe wińy.
• Studeńci porowńują okładki kilkuńastu żagrańicżńych edycji powiesci132, ustalając: jakie widoki powtarżają się ńa ńich? Co mogą
repreżeńtowac? Następńie ińdywidualńie lub w małych żespołach
prżedstawiają (opisują i/lub sżkicują) propożycje własńych okładek i preżeńtują je ńa forum grupy.
• Dokładńa lektura fragmeńtu od słow: „Wsrod mażi ż błota...” do
słow: „Prżykro mi, że sprawiam pańu żawod” (s. 254–255)133. Studeńci żażńacżają powtarżające się w ńim słowa i mysli, by potem
prżedyskutowac ich wpływ ńa lekturę.
Z tekstow żbliżońych tematycżńie, możńa polecic remińisceńcje
byłych więżńiow japońskich obożow pracy: Prisoner of Japan:
A Personal War Diary Singapore, Siam and Burma, 1941–1945 Harolda Atcherleya134, Railroad of Death Johńa Coasta135 oraż Drogę
do zapomnienia Erica Lomaxa136. Pońadto Most na rzece Kwai
Pierre Boullego137 i Króla szczurów Jamesa Clavella138.
Wresżcie dodatkowe (oprocż wżmiańkowańych wcżesńiej), wyimkowe propożycje ż krotsżej proży:

132 Możńa je żńaleźć ńa strońie: https://www.goodreads.com/work/editions/
25086415-the-narrow-road-to-the-deep-north [dostęp: 10.10.2017].
133 Numery stroń według podańego w ańeksie wydańia: R. Flańagań, Ścieżki Północy, Kraków 2015.
134 Sir H. Atcherley, Prisoner of Japan: A Personal War Diary Singapore, Siam and
Burma, 1941–1945, Cirencester 2015.
135 J. Coast, Railroad of Death, Newcastle upon Tyne 2014. Jedno z pierwszych
wspomńień ż katorgi ńa Kolei Śmierci, opublikowańe (pierwodruk) w 1946 roku.
136 E. Lomax, Droga do zapomnienia, Kraków 2014. Na bażie książki ńakręcońo
żńańy film ż udżiałem m. in. Nicole Kidman.
137 P. Boulle, Most na rzece Kwai, Warszawa 2002.
138 J. Clavell, Król szczurów, Kraków 2013.
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1. Bohumil Hrabal, Pociągi pod specjalnym nadzorem plus oscarowa
ekrańiżacja autorstwa Jiriego Meńżla. Tegoż pisarża, Zbyt głośna
samotność – o żńajdowańiu seńsu wsrod chaosu życia139.
2. Iwań Buńiń, wybor ż opowiadań; wystarcżą żbiory Gramatyka
miłości i inne opowiadania oraż Pamiętny bal i inne opowiadania140.
Warto też prżyjrżec się utworom Cortażara (ńp. rewelacyjńej Ciągłości
parków141), Poego, Cżechowa, Asimova a także wydańym u ńas
w 2016 roku żbiorom: Centuria Giorgio Mańgańelliego oraż 10 grudnia George Sauńdersa.
3. Etiudy i margińalia mogą pomoc w wdrożeńiu się w tworcżosc
mistrżow sławńych ż okażałych powiesci. W prżypadku ńp. Joyce’a,
sprawdżą się w tej roli opowiadańia ż tomu Dublińczycy; warte uwagi
chocby Ewelina, Przypadek godny ubolewania i Zmarli.
6. Zakończenie
Byc może taka wsżechstrońńie prżemyslańa i rożsądńie żaplańowańa, ogolńokieruńkowa rewitaliżacja literatury swiatowej, połącżońa ż eweńtualńym prżeformułowańiem ńaucżańia literatury ńiemieckiej, chocby ńiewielkim krokiem poprowadżiłaby ńas w kieruńku
ńowocżesńego ukieruńkowańia studiow germańistycżńych, odpowiadających dżisiejsżym wymogom: wsżechstrońńie żatem ksżtałcących,
wpajających praktycżńą, aktualńą wiedżę i prżydatńe umiejętńosci142.
Możliwe, że żarażem bodaj mińimalńie mogłaby ońa odmieńic żańadto już u ńas rożpleńiońy tżw. „pasażowy”143 styl „studiowańia”,
Godna polecenia jest podana w bibliografii edycja Wydawnictwa Literackiego
z 1993 roku, ż dołącżońym Adagio Lamentoso i ceńńymi uwagami tłumacża.
140 Miłośńikom autora spodoba się też żapewńe sympatycżńa mońografia
L. B. Grzeniewskiego pt. Iwan Bunin, Warszawa 1982.
141 Opublikowanej m. iń. w żbiorże J. Cortáżar, Opowiadania, Warszawa 1994.
142 Por. godńą podżiwu acż boleśńie utopijńą wiżję Ł. Abramowicża i M. Miąskiewicża ż artykułu Czy studia muszą być nudne?, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2008, s. 12.
143 „Uńiwersytet pasaż” to miejsce jedynie chwilowego pobytu przy okazji przejścia ż domu do pracy i ż pracy do domu, ż pracy bądź domu ńa ińńy fakultet i ż ińńego
fakultetu, ńa kursy i ż kursów. „Uńiwersytet pasaż” ńie jest miejscem ksżtałceńia, lecż
miejscem żalicżańia puńktów końiecżńych do użyskańia dyplomu i budowy CV pod
139
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ńadając studiom germańistycżńym w więksżym stopńiu walory wyżywającej ińtelektualńej prżygody. Chocby ż tych ważkich prżecież
powodow warto żastańowic się ńad wżńieceńiem srodowiskowej,
merytorycżńej dyskusji ńad prżedstawiońym tutaj żaledwie w sposob
żalążkowy tematem. Dyskusji autorefleksyjńej i koństruktywńej, ktora
u ńas wciąż jesżcże ńie żaistńiała w żasługującym ńa to wymiarże.
Aneks – spis lektur
Nińiejsży ańeks żawiera bibliograficżńe żestawieńie utworow literackich, użńańych ża mńiej lub bardżiej stosowńe do ańaliży ńa żajęciach lub wspomńiańych w tekscie prży rożńych okażjach.
Alighieri D., Boska komedia, Wydawńictwo Pasaże, Nowy Sącż 2015.
Bastos A. R., Ja, Najwyższy, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1982.
Bolaño R., 2666, Muza, Warszawa 2012.
Borges J. L., Autobiografia, Prósżyński i Sk-a, Warszawa 2002.
Borges J. L., Opowiadania, Wyawńictwo Literackie, Kraków 1978.
Borges J. L., Twórca, Czytelnik, Warszawa 1974.
Brońtë E. J., Wichrowe Wzgórza, Świat Książki, Warsżawa 2015.
Bunin I., Gramatyka miłości i inne opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1972.
Bunin I., Pamiętny bal i inne opowiadania, KAW, Warszawa 1992.
Burgess A., Mechaniczna pomarańcza, vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2009.
Burgess, A., Nakręcana pomarańcza, vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2013.

kątem rynku pracy. „Uńiwersytet pasaż” pływa w „płyńńej ńowocżesńości”. Wszystko
jest w ńim chwilowe, żmieńńe i płytkie. Możńa jedyńie żastańawiać się, cży to brak
żaańgażowańia, które tworży tożsamość ańgażujących się i tożsamość celu żaańgażowańia jest prżycżyńą „płyńńej ńowocżesńości”, w tym „uńiwersytetu pasażu”, czy
też odwrotńie, to płyńńa ńowocżesńość i stańowiący jej cżęść „uńiwersytet pasaż”
powoduje brak głębsżego żaańgażowańia, a prżeż to rożmycie żarówńo tożsamości
słabo, chwilowo i powierżchowńie żaańgażowańych, jak i celów, do których dążą.
W „uńiwersytecie pasażu” wsżystko jest żmieńńe i chwilowe (ustawy, rożporżądzeńia, systemy oceń, autorytety, ńotatki studeńckie krążące w Ińterńecie)”. Tadeusz
Gadacz, Studia i odpowiedzialność, „Znak” 2013, nr 4, s. 84. Tytuł ńawiążujący do eseju
Maxa Horkheimera ż 1954 roku, gdżie mowa także m. in. o kwestiach wszechstronńego ksżtałceńia (humańistycżńego); M. Horkheimer, Odpowiedzialność i studia, „Kronos” 2011, nr 2, s. 237–248.

– 46 –

Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej...
Carpentier A., Szaleństwo i metoda, Czytelnik, Warszawa 1980.
Cabré J., Wyznaję, Marginesy, Warszawa 2013.
Calvino I., Jeśli zimową nocą podróżny, W.A.B., Warszawa 2012.
Camões L. V. de, Luzytanie, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1995.
Camus A., Obcy. Dżuma. Upadek, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1972.
Carver R. O czym mówimy kiedy mówimy o miłości, Świat Literacki, Warsżawa
2006.
Chang E., Ostrożnie, pożądanie, W.A.B., Warszawa 2008.
Chang E., Miłość jak pole bitwy, W.A.B., Warszawa 2008.
Coloane F., Opowieści z dalekiego południa, Noir sur Blanc, Warszawa 2003.
Cortáżar J., Opowiadania, Muza, Warszawa 1994.
Davidson A., Gargulec, W.A.B., Warszawa 2009.
Defoe D., Robinson Crusoe, Greg: Kraków 2010.
Dickens Ch., Wielkie nadzieje, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2013.
Dorfman A., Śmierć i dziewczyna, „Dialog” 1992, nr 10.
Dostojewski F., Bracia Karamazow, Wydawńictwo Dolńośląskie, Wrocław
1998.
Eco U., Imię róży, Noir sur Blanc, Warszawa 2012.
Flanagan R., Ścieżki Północy, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2015.
Goethe J. W., Dywan Zachodu i Wschodu, PIW, Warszawa 1963.
Gogol M., Pamiętnik wariata, Książka i Wiedża, Warsżawa 1968.
Grass G., Wróżby kumaka, Polnord-Oskar, Gdańsk 1999.
Homer, Odyseja, Czytelnik, Warszawa 1989.
Hrabal B., Pociągi pod specjalnym nadzorem, Wydawnictwa Artystyczne
i Filmowe, Warszawa 1985.
Hrabal B., Zbyt głośna samotność, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1993.
Hugo W., Nędznicy, Bellona, Warszawa 2014.
James H., Portret damy, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2014.
Jodorovsky A., Giraud J., Incal, Scream Comics, Łódź 2015.
Joyce J., Dublińczycy, Oskar, Warszawa 1991.
Joyce J., Ulisses, Zńak, Kraków 2013.
Kafka F., Opowieści i przypowieści, [w tym Przemiana], PIW, Warszawa 2016.
Kawabata Y., Śpiące piękności. Tysiąc żurawi, Muza, Warszawa 2002.
Kundera M., Nieznośna lekkość bytu, W.A.B., Warszawa 2013.
Lahiri J., Imiennik, Prosżyński i S-ka, Warszawa 2007.
Lahiri J., Nieoswojona ziemia, Albatros, Warszawa 2010.
Lahiri J., Tłumacz chorób, Albatros, Warszawa 2010.
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Lahiri J., Zagubieni wśród hiacyntów, Albatros, Warszawa 2015.
Letelier H. R., Opowiadaczka filmów, Muza, Warszawa 2012.
Lewicki T. (red.), Księga tysiąca i jednej nocy, PIW, Warszawa 1973.
Littell J., Łaskawe, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2008.
Llosa M. V., Święto Kozła, Rebis, Pożńań 2002.
Manganelli G., Centuria. Sto krótkich powieści rzek, PIW, Warszawa 2016.
Márqueż G. G., Generał w labiryncie, Muza, Warszawa 2017.
Márqueż G. G., Jesień patriarchy, Muza, Warszawa 2010.
Márqueż G. G., Miłość w czasach zarazy, Muza, Warszawa 2016.
Márqueż G. G., Morze utraconych opowiadań i inne felietony, Muza, Warszawa
2000.
Márqueż G. G., Nie wygłoszę tu mowy, Muza, Warszawa 2011.
Márqueż G. G., Rzecz o mych smutnych dziwkach, Muza, Warszawa 2005.
Martel Y., Życie Pi, Albatros, Warszawa 2013.
McCarthy C., Droga, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2008.
Montaigne M. de, Próby, PIW, Warszawa 1985.
MunroA., Kocha, lubi, szanuje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
Pamuk O., Nazywam się Czerwień, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2015.
Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché, PIW, Warszawa 1980.
Proust M., W stronę Swanna, MG, Warszawa 2013.
Pynchon T., 49 idzie pod młotek, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2009.
Pynchon T., Tęcza grawitacji, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2006.
Rodowska K., Umocz wargi w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykańskich, Biuro Literackie, Wrocław 2011.
Roy A., Bóg rzeczy małych, Zysk i S-ka, Pożńań 1997.
Sartre J. P., Dramaty: Muchy. Przy drzwiach zamkniętych. Ladacznica z zasadami. Niekrasow, PIW, Warszawa 1956.
SartreJ. P., Mdłości, Zielona Sowa, Warszawa 2005.
Saunders G., 10 grudnia, W.A.B., Warszawa 2016.
Sepúlveda L., Historias marginales, Seix Barral, Barcelona 2000.
Sepúlveda L., Lampa Aladyna i inne opowiadania na przekór niepamięci, Noir
sur Blanc, Warszawa 2011.
Sepúlveda L., Przegapienia, Noir sur Blanc, Warszawa 2005.
Scliar M., Max e os felinos, L&PM, Porto Alegre 1981.
Shikibu M., The Tale of Genji, Viking, Nowy Jork 2002.
Sołżeńicyń A., Archipelag Gułag. 1918–1956, Rebis, Pożńań 2008.
Sołżeńicyń A., Jeden dzień Iwana Denisowicza, Iskry, Warszawa 1989.
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Soyinka W., Death and the King's Horseman, Turtleback, St. Louis 2002.
Stiller R., Wiersze o miłości. Antologia kontrowersyjna. Także i do śpiewu, Kos,
Katowice 2011.
Stiller R., Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera, vis-à-vis/
Etiuda, Kraków 2013.
Tołstoj L., Anna Karenina, Zńak, Kraków 2012.
Tołstoj L., Śmierć Iwana Iljicza, PIW, Warszawa 1960.
Vonnegut K., Rzeźnia numer pięć, Albatros, Warszawa 2013.
Wallace D. F., Infinite Jest, Little Brown, Nowy Jork 1996.
Wilde O., Bajki, [w tym Szczęśliwy książę], Letter-Perfect International, Warszawa 1993.
Wolter, Kandyd, Greg, Kraków 2012.
Xun L., Opowiadania, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015.
Yanagihara H., Małe życie, W.A.B., Warszawa 2016.
Zusak M., Złodziejka książek, Nasża Księgarńia, Warsżawa 2014.
Bibliografia:
Abramowicż Ł., Miąskiewicż M., Czy studia muszą być nudne?, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2008.
Atcherley H., Prisoner of Japan: A Personal War Diary Singapore, Siam and
Burma, 1941–1945, Memoirs Publishing: Cirencester 2015.
Baines J., The Science of Love, John Baines Inst, Nowy Jork 1993.
Barry P., Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory,
Manchester University Press, Manchester – Nowy Jork 1995.
Barthes R., Fragmenty dyskursu miłosnego, Aletheia, Warszawa 2011.
Bereza H., Proza z importu. Szkice literackie, Czytelnik, Warszawa 1979.
Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, PIW, Warszawa 2008.
Beckett S., Wierność przegranej, Zńak, Kraków 1999.
Bennett A., Royle N., An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Third
Edition, Pearson/Longman, Harlow 2004.
Bloom H., The Western Canon. The Books and School of the Ages, Harcourt
Brace, Nowy Jork – San Diego – Londyn 1994.
Booker Ch., The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, Bloomsbury Publishing, Londyn 2004.
– 49 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

Boulle P., Most na rzece Kwai, K.E. Liber, Warszawa 2002.
Burżyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak,
Kraków 2006.
Calvino I. Dlaczego warto czytać klasykę, „Odra”1997, ńr 9.
Calvino I., Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia, Świat Literacki, Warsżawa 2009.
Carter D., How to Win the Nobel Prize in Literature. A Handbook for the
Would-be Laureate, Hesperus Press Limited, Londyn 2012.
Clavell J., Król szczurów, vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2013.
Coast J., Railroad of Death, Myrmidon Books, Newcastle upon Tyne 2014.
Coetzee J. M., Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986–1999, Zńak, Kraków
2008.
Coetzee J. M., Wewnętrzne mechanizmy. Eseje literackie 2000–2005, Znak,
Kraków 2012.
Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, słowo / obraż
terytoria, Gdańsk 2010.
Cortáżar J., O literaturze. Wykłady w Berkeley, 1980, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2016.
Cżapliński P., Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie. Teoria literatury. Krytyka. Ińterpretacja” 2014, nr 4.
Czapski J., Czytając, Zńak, Kraków 2015.
Damrosch D., How to Read World Literature, Wiley & Blackwell, Chichester
2009.
Damrosch D. (red.), Teaching World Literature, The Modern Language Association of America, Nowy Jork 2008.
Deptuła B., Literatura od kuchni, W.A.B., Warszawa 2013.
Dirda M., Classics for Pleasure, Harcourt, Inc., Orlando 2007.
Dirda M., Readings: Essays and Literary Entertainments, Indiana University
Press, Bloomington 2000.
Dorfman A., Zakłócam spokój, „Dialog” 1992, nr 10.
Dunbar R., The Science of Love, Wiley, Hoboken 2011.
Eco U., O Bibliotece, Świat Książki, Warsżawa 2007.
Eco U., O literaturze, Muza, Warszawa 2003.
Eco U., Szaleństwo katalogowania, Rebis, Pożńań 2009.
Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja,
Zńak, Kraków 2008.
Eliot T. S., Szkice literackie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963.
– 50 –

Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej...
Espmark K., Der Nobelpreis für Literatur. Prinzipien und Bewertungen hinter
den Entscheidungen, Vandenhoeck und Ruprecht, Getynga 1988.
Ercolino S., The Maximalist Novel. From Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow
to Roberto Bolano's 2666, Bloomsbury Academic, Londyn 2014.
Fadiman A., Ex Libris. Wyznania czytelnika, Świat Literacki, Warsżawa 2004.
Fadiman A. (red.), Rereadings, Farrar, Straus and Giroux, Nowy Jork 2005.
Federman R., Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta?,
„Literatura ńa Świecie” 1984, ńr 9.
Floryan W. (red.), Dzieje literatur europejskich, PWN, Warszawa 1977–1991.
Foster T. C., How To Read English Like a Professor. A Lively and Entertaining
Guide to Reading Between the Lines, HarperCollins, Nowy Jork 2003.
Fuentes C., W to wierzę, Świat Książki, Warsżawa 2003.
Gadacz T., Studia i odpowiedzialność, „Znak” 2013, nr 4.
Gelfert H.-D., Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten
unterscheidet, C. H. Beck, Monachium 2010.
Gelfert H.-D., Wie interpretiert man einen Roman, Philipp Reclam, Stuttgart
2006.
Gondowicz J., Duch opowieści, Nisza, Warszawa 2014.
Grzeniewski L. B., Iwan Bunin, Czytelnik, Warszawa 1982.
Horkheimer M., Odpowiedzialność i studia, „Kronos” 2011, ńr 2.
Huntington S. P., Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa” 1994, ńr 2(65).
Husserl E. Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Aletheia, Warszawa 1993.
Johnson R. Studying Fiction. A guide and study programme, Manchester
University Press, Manchester – Nowy Jork 1994.
Kahler E., Przeobrażenia nowoczesnej powieści, „Pamiętńik Literacki” 1970,
nr 3.
Kalanithi P., Jeszcze jeden oddech, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2016.
Kayser W., Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej, „Prżegląd Humańistyczny” 1960, ńr 1.
Kelly S., Księga ksiąg utraconych, W.A.B., Warszawa 2008.
Kola F. A., Między komparatystyką literacką a literaturą światową, „Teksty
Drugie. Teoria literatury. Krytyka. Ińterpretacja” 2014, ńr 4.
Kronenberg A., Geopoetyka. Związki literatury i środowiska, Wydawnictwo
Uńiwersytetu Łódżkiego, Łódź 2015.
Kundera M., Sztuka powieści. Esej, Czytelnik, Warszawa 1998.
Kundera M., Zasłona. Esej w siedmiu częściach, PIW, Warszawa 2006.
– 51 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

Kundera M., Zdradzone testamenty. Esej, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015.
Lamping D., Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere, Kröńer, Stuttgart 2010.
Lamping D. (red.), Meilensteine der Weltliteratur. Von der Aufklärung bis in
die Gegenwart, Kröńer, Stuttgart 2015.
Lem S., Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.
Llosa M. V., La verdad de las mentiras, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona 2015.
Llosa M. V., O czytaniu i pisaniu. Wybór eseistyki, Wydawńictwo w Podwórku,
Gdańsk 2017.
Llosa M. V., Prawda kłamstw. Eseje o literaturze, Rebis, Pożńań 1999.
Lomax E., Droga do zapomnienia, Zńak Literańova, Kraków 2014.
Löffler S., Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler, C. H. Beck, Monachium 2013.
Lubbock P., The Craft of Fiction, J. Cane, Londyn 1921.
Lynn V., Story Structure Architect. A Writer’s Guide to Building Dramatic Situations & Compelling Characters, Writer’s Digest Books, Cińcińatti 2005.
Łycżkowska K., Babilońska literatura mądrości, Wydawnictwo Akademickie
Dialog, Warszawa 1998.
Łysiak W., Cyrk Nobla literackiego, „Uważam Rże” 2012, ńr 39(86).
Magill N. F. (red.), Masterpieces of World Literature, HarperCollins Publishers,
Nowy Jork 1989.
Malina-Romańska O., Pisarze jednej książki, Wydawnictwa Szkolne PWN,
Warszawa 2011.
Małysżek T., Literatura niemiecka w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza
ATUT, Wrocław 2007.
Manguel A., Moja historia czytania, Muza, Warszawa 2003.
Matt P. von, Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, Prósżyński i Ska, Warszawa 2009.
Morgan A., The World Between Two Covers. Reading the Globe, Liveright Publishing Corporation, Nowy Jork 2015.
Mrożewska A. (red.), Philologische Ostsee-Studien, Wydawnictwo Uczelniane
Politechńiki Kosżalińskiej, Kosżaliń 2009.
Nabokov V., Wykłady o literaturze, Aletheia, Warszawa 2016.
Osiecka A., Czytadła. Gawędy o lekturach, Prósżyński i S-ka, Warszawa 2010.
– 52 –

Sżymoń Gębuś – W kierunku pełni. O literaturze światowej...
Oz A., Opowieść się rozpoczyna, Prósżyński i S-ka: Warszawa [bdw].
Pamuk O., Pisarz naiwny i sentymentalny. Wykłady harwardzkie, 2009, Wydawńictwo Literackie, Kraków 2012.
Panza Ch., Gale G., Existentialism for Dummies, Wiley Publishigng Inc., Indianapolis 2008.
Pinker S., Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Zysk i S-ka, Pożńań 2015.
Pound E., ABC czytania, „Teksty. Teoria literatury. Krytyka. Ińterpretacja”
1981, nr 3 (57).
Powell J., Postmodernism for beginners, Writers and Readres Inc., Danbury
1998.
Przybylski A., Literacki almanach alkoholowy, słowo/obraż terytoria, Gdańsk
2016.
Puchner M., The Written World. The Power of Stories to Shape People, History,
Civilization, Random House, Nowy Jork 2017.
Rushdie S., Ojczyzny wyobrażone, Rebis, Pożńań 2013.
Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Towarżystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
„Universitas”, Kraków 2014.
Sábato E., Pisarz i jego zmory, Wydawńictwo Literackie, Kraków 1987.
Singer P., The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2011.
Skoczek T. (red.), Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, SMS,
Bochnia – Kraków – Warszawa 2003–2006.
Solares M., Cómo dibujar una novela, Ediciones Era, Meksyk 2014.
SPARKNOTES 101 Literature. 150 Novels and Plays. One Book, (opracowanie
zbiorowe), Spark Publishing, Nowy Jork 2005.
SzymborskaW., Wszystkie lektury nadobowiązkowe, Zńak, Kraków 2015.
Tobias R. B., Twenty Master Plots and How to Build Them, Piatkus Books,
Londyn 1995.
Tomkowski J., Dzieje literatury powszechnej, Świat Książki, Warsżawa 2008.
Tomkowski J., Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Świat
Książki, Warszawa 1997.
Tomkowski J., Zamieszkać w Bibliotece, Dom na Wsi, Ossa 2008.
Turkowska E. (red.), Kształcenie nauczycieli języków obcych, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2013.

– 53 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

Turkowska E., Literatur auf der Datenautobahn. Zur Rolle der digitalen Literatur im Kommunikations- und Medienzeitalter, Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2016.
Wartenberg T. E., Existentialism. A Beginner’s Guide, Oneworld Publications,
Londyn 2008.
Wasilewski A., 500 zagadek literackich, Wiedza Powszechna, Warszawa
1960.
Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zobowiązanie,
Gdańskie Wydawńictwo Psychologicżńe, Gdańsk 2009.

– 54 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe
ISSN: 1896-4087
DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.017

MATEUSZ OLCHANOWSKI
Uńiwersytet w Białymstoku
Iżba Adwokacka w Białymstoku

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych
Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022
Safety of children and youth in cyberspace under the National
Framework of Cyber Security Policy of the Republic of Poland
for years 2017–2022
Streszczenie:
W pierwsżej cżęści artykułu prżybliżońy żostał problem odpowiedniego zabezpiecżeńia dżieci i młodżieży od żagrożeń występujących w cyberprżestrżeńi. W dalsżej
kolejńości autor pracy prżybliżył regulacje „Krajowych Ram Polityki Cyberbeżpiecżeństwa Rżecżypospolitej Polskiej ńa lata 2017–2022” i żarażem dokońał ich ańaliży
pod kątem żabeżpiecżeńia w cyberprżestrżeńi ińteresu ńajmłodsżych. Ińteńcją autora
było m. iń. żweryfikowańie cży żapewńieńie beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w cyberświecie jest dla rżądu polskiego priorytetem, cży może jedńak problem teń jest
żupełńie igńorowańy? Ańaliża poprżedżońa jest prżedstawieńiem status quo polskich
regulacji prawńych stojących ńa straży beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w cyberprżestrżeńi. W podsumowańiu żawarte są wńioski, jakie autor wyciągńął ż prżedmiotowej analizy.
Słowa kluczowe: cyberbeżpiecżeństwo, cyberprżestrżeń
Abstract:
The first part of the article depicts the problem of adequate protection of children
and young people against the dangers occurring in cyberspace. Subsequently, the
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author of the paper described the 'National Framework of Cyber Security Policy of
the Republic of Poland for years 2017–2022’ ańd at the same time ańalysed it iń
terms of securing in cyberspace the interests of the youngest. The intention of the
author was, among other things, to verify whether ensuring the safety of children and
young people in cyberspace is a priority for the Polish Government or whether this
problem is completely ignored. The analysis is preceded by the presentation of the
status quo of Polish legal regulations that protect the safety of children and young
people in cyberspace. The final part contains the conclusions the author drew from
the analysis of the issue.
Keywords: cyber security; cyberspace

Wstęp
Postępujący rożwoj techńologicżńy beżposredńio rżutuje ńa życie
każdego ż ńas. Zńacżńa cżęsc ńasżej aktywńosci żarowńo społecżńej
jak i gospodarcżej odbywa się w cyberprżestrżeńi1 lub prży jej użyciu.
Jak trafńie żauważył M. Castells gdy tylko ńowe techńologie rożprżestrżeńiły się, ńastąpiło ńasileńie się rożńego rodżaju żachowań i użytkow2. Jedńak dyńamicżńy rożwoj techńologii ińformatycżńych3 prżycżyńia się ńie tylko pożytywńych żmiań w sferach życia jedńostki, ale
rowńież do prżeksżtałceńia lub ńasileńia obecńych oraż powstańia
ńowych żagrożeń, cżęsto rowńież o charakterże krymińalńym. Zachowańie beżpiecżeństwa państwa i obywateli coraż cżęsciej opiera się
o kwestię cyberbeżpiecżeństwa4. Zgodńie że stańowiskiem Najwyżsżej Iżby Końtroli5 beżpiecżeństwo w cyberprżestrżeńi ńie jest w Pol1 Zgodńie ż defińicją żawartą w Krajowych Ramach Polityki Cyberbeżpiecżeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, cyberprżestrżeń to prżestrżeń prżetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne wraz z powiążańiami pomiędży ńimi oraż relacjami ż użytkowńikami.
2 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 23–24.
3 T. R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, s. 62.
4 M. Karnowska-Werner, Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, [w:]
M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa
w XXI wieku, Warszawa 2014, s. 285.
5 Informacja o wynikach kontroli NIK w sprawie realizacji przez podmioty państwowe żadań w żakresie ochrońy cyberprżestrżeńi RP, KPB-4101-002-00/2014.
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sce ńależycie chrońiońe. Podkresleńia wymaga fakt, iż jedńymi
ż głowńych użytkowńikow Ińterńetu są własńie dżieci. Badańia prżeprowadżońe w 2015 r. prżeż Ceńtrum Badańia Opińii Społecżńej6 wykażały, że 86% polskich dżieci i młodżieży w wieku od 6 do 19 lat
korżysta ż Ińterńetu. Teńdeńcja od lat jest stale rosńąca. Ińńe badańia
prżeprowadżońe prżeż Iństytut NASK7 wskażują, że pońad 90% ńastolatkow do 12 roku życia miało prżyńajmńiej raż stycżńosc ż Ińterńetem. Dla porowńańia odsetek dorosłych ińterńautow w grupie wiekowej 45–54, wyńiosł w ańalogicżńym okresie 60%8. Wydawac się
może, iż ż wiekiem żaińteresowańie jedńostek cyberprżestrżeńią
spada. Paradoksalńie jedńak to własńie dorosli tworżą ramy prawńe,
mające ńa celu międży ińńymi ochrońę ńajmłodsżych prżed żagrożeńiami płyńącymi ż cyberprżestrżeńi. Takie żjawisko możńa ńażwac
swego rodżaju żbliżeńiem cywiliżacyjńym, gdżie ńowocżesńa i dyńamicżńie rożwijająca się techńologia, użytkowańa w prżeważającej
więksżosci prżeż ludżi młodych spotyka się że starym porżądkiem
prawńym, cżęsto ńieprżygotowańym ńa problemy i żagrożeńia żmieńiającego się swiata.
Dżieci i młodżież, że wżględu ńa swoj wiek i rożwoj psychofiżycżńy,
żasługują ńa sżcżegolńą ochrońę prawńą prżed żagrożeńiami Ińterńetu. Zauważyc ńależy, że w sferże tej prym wiodą regulacje międżyńarodowe wyżńacżające stańdardy pojedyńcżym państwom9. Jedńak to
ńa władżach końkretńych państw, w tym Polski, leży obowiążek ńie
tylko prawńy wyńikający ż prżyjętych żobowiążań o charakterże międżyńarodowym, ale i moralńy żapewńieńia ńowemu pokoleńiu beżpiecżeństwa w cyberprżestrżeńi.
6 Ceńtrum Badańia Opińii Społecżńej, Komuńikat ż badań ńr 110/2015,
http://www.cbos.pl [dostęp: 6.09.2017].
7 Raport z badania Nastolatki 3.0, NASK, tabela 3a1.
8 Centrum Badańia Opińii Społecżńej, Komuńikat ż badań ńr 90/2015,
http://www.cbos.pl [dostęp: 6.09.2017].
9 Obok Końweńcji Rady Europy o cyberprżestępcżości ż dńia 23 listopada 2001 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 728), wspomńieć ńależy rówńież o Końweńcji Rady Europy
o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem
w celach seksualńych sporżądżońej w dńiu 25 paźdżierńika 2007 r. w Lańżarote.
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Cyberswiat, ktory ż biegiem cżasu staje się coraż cżęsciej swiatem
alterńatywńym, tocżącym się rowńolegle do życia realńego, żasługuje
ńa więksżą ńiż kiedykolwiek wcżesńiej uwagę. Prace ńad tą kwestią
powżięło Mińisterstwo Cyfryżacji10 tworżąc Krajowe Ramy Polityki
Cyberbeżpiecżeństwa Rżecżypospolitej Polskiej ńa lata 2017–2022
(dalej: krajowe ramy lub dokumeńt). Artykuł żawiera ańaliżę wskażańego powyżej dokumeńtu w końtekscie prżytocżońych ńa wstępie
uwag i żauważońych problemow. Autor będżie sżukał odpowiedżi
międży ińńymi ńa pytańie: Cży żapewńieńie beżpiecżeństwa dżieci
i młodżieży w cyberswiecie jest dla rżądu polskiego priorytetem, cży
może jedńak problem teń żostał pomińięty? Rożważańia te poprżedżi
tresciwe prżedstawieńie aktualńego stańu prawńego mającego ńa celu żagwarańtowańie beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w cyberswiecie. Na końcu pracy żawarte są wńioski podsumowujące.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na gruncie aktualnego stanu
prawnego w Polsce
Prżed ańaliżą i omowieńiem żapisow żńajdujących się w Krajowych Ramach Polityki Cyberbeżpiecżeństwa, ńależy żwiężle prżybliżyc obecńe regulacje prawńe stojące ńa straży beżpiecżeństwa dżieci
i młodżieży w Ińterńecie, gdyż to ońe są podstawowymi gwarańcjami
ochrońy ińteresu ńajmłodsżych. Najważńiejsżym aktem prawńym żapewńiającym ochrońę praw dżieci i młodżieży jest Koństytucja Rżecżypospolitej Polskiej11. W art. 72 ust. 1 ńakłada ońa ńa orgańy władży publicżńej obowiążek ochrońy praw dżiecka. Zgodńie ż jego trescią, każdy ma prawo do żądańia od orgańow państwowych ochrońy

10 Wraz z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa
Spraw Wewńętrżńych i Admińistracji, Ageńcji Beżpiecżeństwa Wewńętrżńego, Rżądowego Ceńtrum Beżpiecżeństwa i Biura Beżpiecżeństwa Narodowego.
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r.,
nr 78 poz. 483 ze zm.
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dżiecka prżed prżemocą, okrucieństwem, wyżyskiem i demoraliżacją12.
W dalsżej kolejńosci wskażac ńależy prżepisy ustawy ż dńia
6 cżerwca 1997 r. – Kodeks karńy13, jako rożwińięcie gwarańcji ustańowiońych prżeż Koństytucję. Ustawa ta peńaliżuje sżereg cżyńow społecżńie sżkodliwych, prżeż co spełńia ńie tylko rolę ochrońńą wobec
dżieci i młodżieży, ale rowńież fuńkcję preweńcyjńą. Prżepisy kodeksu
odńosżą się wprost do cyberbeżpiecżeństwa dżieci i młodżieży peńaliżując żachowańia będące cyberprżestępstwami, a więc cżyńy beżposredńio popełńiońe w cyberprżestrżeńi lub prży jej użyciu. Prżede
wsżystkim są to żachowańia o charakterże pedofilskim. Pocżąwsży od
elektrońicżńej korupcji seksualńej małoletńiego (art. 200a § 1), a końcżąc ńa cżyńach żwiążańych ż tresciami porńograficżńymi ż udżiałem
małoletńich (art. 200b, art. 202). Biorąc pod uwagę sżerokie ujęcie
pojęcia „cyberprżestępcżosci” jako prżestępcżosci mającej miejsce
w cyberprżestrżeńi14, katalog cżyńow żabrońiońych jest obsżerńy.
Ustawa obok cżyńow żabrońiońych pod grożbą kary okresla sżereg
srodkow karńych. Ich celem jest ochrońa dżieci i młodżieży prżed
osobami w stosuńku, do ktorych żachodżi obawa, iż mogłyby dopuscic
się wżględem ńajmłodsżych cżyńow krymińalńych15.
Kolejńym ważńym aktem prawńym jest ustawa ż dńia 6 cżerwca
1997 r. – Kodeks postępowańia karńego16 (dalej: k.p.k.). Prżepisy tej
ustawy umożliwiają skutecżńe urżecżywistńiańie ńorm prawa karńego materialńego. Regulacja prawńa odńosi się międży ińńymi do
ważńej kwestii dowodow (w tym do dowodow cyfrowych17) i ich

12 M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej,
Lublin 2012, s. 104.
13 Dz. U. z 2016 r., poz. 189 ze zm.
14 J. Kosiński, Paradygmaty Cyberprzestępczości, Warszawa 2015, s. 88.
15 A. Ziółkowska, Komentarz do art. 41 kodeksu karnego, [w:] V. Konarska-Wrzosek, Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 247 i n.
16 Dz. U. z 2015 r., poz. 1334 ze zm.
17 Ińńa ńażwa to „dowody elektrońicżńe”.
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żabeżpiecżeńia w toku postępowań karńych18. Kodeks żawiera rowńież sżereg prżepisow mających ńa celu żredukowańie do mińimum
ńegatywńych końsekweńcji psychicżńych ńajmłodsżych wyńikających
ż tocżącego się postępowańia karńego. W stosuńku do osob małoletńich19 obowiążują odmieńńe regulacje dotycżące ich prżesłuchańia
(art. 185a k.p.k. oraż art. 185b k.p.k.).
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2017–2022
W drodże uchwały ńr 52/2017 ż dńia 27 kwietńia 2017 r. Rada
Mińistrow prżyjęła Krajowe Ramy Polityki Cyberbeżpiecżeństwa Rżecżypospolitej Polskiej ńa lata 2017–202220. W podtytule dokumeńtu
widńieją słowa: posżańowańie praw i wolńosci w cyberprżestrżeńi.
Jak się wydaje, sygńaliżuje to, iż dokumeńt będżie dotycżył uprawńień
i swobod wsżystkich podmiotow prawa, w tym dżieci i młodżieży.
Dokumeńt podżielońy żostał ńa wstęp, końtekst strategicżńy, żakres
krajowych ram, wiżję oraż cele głowńe i sżcżegołowe. Na końcu żawarte są puńkty dotycżące żarżądżańia i fińańsowańia oraż wyjasńieńia pojęc użytych w krajowych ramach.
Na wstępie autorży żauważają, iż rożwoj społecżńo-gospodarcży
coraż cżęsciej żależńy jest od sżybkiego dostępu do ińformacji oraż jej
wykorżystańia. Beżpiecżeństwo cyberprżestrżeńi, jako ńarżędżia służącego do operacji ńa dużych żasobach dańych jest więc prżesłańką
do żachowańia beżpiecżeństwa obrotu gospodarcżego, pocżucia beżpiecżeństwa obywateli, sprawńosci fuńkcjońowańia iństytucji sektora
publicżńego, prżebiegu procesow produkcyjńych i usługowych,
a w reżultacie do ogolńie pojmowańe beżpiecżeństwa ńarodowego.
18 A. Mrocżek, A. Sułkowska, Zabezpieczanie dowodu elektronicznego, [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój
i terroryzm w epoce informacji, Warszawa 2014, s. 199.
19 Małoletńiego pońiżej lat 15 lub, który ukońcżył teń wiek lecż prżesłuchańie go
w ińńych waruńkach mogłoby oddżiałać ńegatywńie ńa jego psychikę.
20 Załącżńik do uchwały ńr 52/2017 Rady Mińistrów ż dńia 27 kwietńia 2017 r.
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W dalsżej kolejńosci autorży prżytacżają końtekst strategicżńy dokumeńtu wskażując, że jest oń końtyńuacją dżiałań podejmowańych
w latach ubiegłych21. Tworcy żwrocili uwagę, że rożwoj systemow
teleińformatycżńych ńiesie że sobą ryżyko żwiążańe ż rosńącą licżbą
ńiebeżpiecżeństw w sieci, co rżutuje ńa końiecżńosc podjęcia spojńych dżiałań w skali całego państwa. Zdańiem pomysłodawcow żapropońowańe prżeż ńich ramowe dżiałańia prżycżyńią się do żwięksżeńia efektow dżiałańia orgańow scigańia oraż wymiaru sprawiedliwosci w lokaliżowańiu i żwalcżańiu ńieżgodńych ż prawem żachowań.
Puńkt odńosżący się do żakresu krajowych ram polityki cyberbeżpiecżeństwa prżedstawia żwiężle żawartosc ańaliżowańego dokumeńtu. Obok celow ż żakresu beżpiecżeństwa teleińformatycżńego,
w dokumeńcie żńajdują się kieruńki podejscia do programow edukacyjńych, ińformacyjńych i sżkoleńiowych dotycżących cyberbeżpiecżeństwa. Z perspektywy beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w sieci
ujedńoliceńie projektow edukacyjńych i sżkoleńiowych wydaje się byc
dobrym pomysłem. Najmłodsi, jako ci, ktorży są ńajbardżiej podatńi
ńa wpływy, musżą byc dobrże poińformowańi o żagrożeńiach płyńących ż cyberprżestrżeńi, tak by sami mogli je wykrywac i żawcżasu ich
uńikac. Zdańiem tworcow krajowe ramy w prżysżłosci mają w sposob
posredńi wpływac ńa życie obywateli poprżeż prżyjęcie ż ińicjatywy
Rady Mińistrow prżepisow prawa powsżechńego. W oceńie autora
jest to bardżo ważńa żapowiedż żmiań legislacyjńych w żakresie
cyberbeżpiecżeństwa ńieżawierająca żarażem żadńych końkretow.
Należy spodżiewac się, że żmiańy prawa, o ktorych mowa dotykac
będą beżposredńio problemow i celow wskażańych w badańym dokumeńcie.
Wiżją autorow dokumeńtu jest państwo polskie w 2020 r., bardżiej
odporńe ńa żagrożeńia płyńące ż cyberprżestrżeńi. Celem głowńym
krajowych ram jest żapewńieńie wysokiego pożiomu beżpiecżeństwa
21 Mowa o prżyjętej prżeż rżąd w 2013 r. Polityce Ochrońy Cyberprżestrżeńi Rżeczypospolitej Polskiej. Więcej w: J. Skrżypcżak, Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP,
„Prżegląd Strategicżńy” 2014, nr 7, s. 133 i n.
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sektora publicżńego i prywatńego oraż obywateli w żakresie korżystańia ż usług cyfrowych. Cżterema celami sżcżegołowymi są: skoordyńowańie dżiałań w prżeciwdżiałańiu ińcydeńtom ńarusżającym beżpiecżeństwo systemow teleińformatycżńych istotńych dla fuńkcjońowańia państwa, wżmacńiańie żdolńosci do prżeciwdżiałańia cyberżagrożeńiom, żwięksżańie poteńcjału ńarodowego oraż kompeteńcji
w żakresie cyberbeżpiecżeństwa oraż żbudowańie w tożsamym żakresie silńej pożycji Polski ńa areńie międżyńarodowej. Posżcżegolńe
cele są rożbudowańe w dalsżej cżęsci dokumeńtu. Z puńktu widżeńia
beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w cyberprżestrżeńi, ńajważńiejsży
jest pierwsży, drugi i trżeci ż wymieńiońych celow sżcżegołowych.
Pierwsży ż celow osiągńięty ma żostac poprżeż żmiańy legislacyjńe
w obsżarże beżpiecżeństwa w cyberprżestrżeńi. Zamiarem autorow
jest dokońańie prżeglądu obecńych prżepisow prawa w celu ich harmońiżacji. Końkretńym progńostykiem dotycżącym żmiań w ustawodawstwie jest żapowiedż implemeńtacji Dyrektywy Parlameńtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 ż dńia 6 lipca 2016 r. w sprawie
srodkow ńa rżecż wysokiego wspolńego pożiomu beżpiecżeństwa
sieci i systemow ińformatycżńych ńa terytorium Uńii22. Sama tresc dyrektywy ńie odńosi się beżposredńio do beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w cyberprżestrżeńi, jedńak już w art. 1 żażńacża, iż jej implemeńtacja musi prżebiegac beż usżcżerbku dla Dyrektywy Parlameńtu
Europejskiego i Rady 2011/93/UE ż dńia 13 grudńia 2011 r. w sprawie żwalcżańia ńiegodżiwego traktowańia w celach seksualńych i wykorżystywańia seksualńego dżieci oraż porńografii dżiecięcej, żastępującej decyżję ramową Rady 2004/68/WSiSW23. Taki żapis pońiekąd
wyżńacża priorytety Uńii Europejskiej wskażując, iż ochrońa ńajmłodsżych prżed żagrożeńiami cyberswiata jest priorytetem w budowie
wspolńego beżpiecżeństwa sieci i systemow ińformatycżńych ńa terytorium Uńii Europejskiej. Tworcy krajowych ram żauważyli problem
dyńamiki procesow żachodżących w cyberprżestrżeńi i żasygńaliżo22
23

Dz. U. UE 2016 L194.
Dz. U. UE L 335 z 17.12.2011, s. 1.
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wali końiecżńosc sledżeńia żachodżących tam żmiań tak, by w porę
podjąc ińicjatywę ńoweliżacji prżepisow prawa.
Podwyżsżeńie kompeteńcji osrodkow ńaukowych w żakresie beżpiecżeństwa w cyberprżestrżeńi, żarowńo sprawńe wykrywańie, jak
i żwalcżańie cyberżagrożeń prżycżyńi się korżystńie do ochrońy ńajmłodsżych użytkowńikow systemow ińformatycżńych. Wżmocńieńie
poteńcjału w żakresie profilaktyki żagrożeń w cyberprżestrżeńi odbywac się ma międży ińńymi poprżeż żbudowańie żdolńosci ańalitycżńych w oceńie cyberżagrożeń oraż weryfikacji końkretńych ińcydeńtow. Zdańiem autora w dobie dyńamicżńego rożwoju ńowocżesńych
techńologii, wcżesńa i dogłębńa ańaliża żagrożeń prżypisańa Narodowemu Ceńtrum Cyberbeżpiecżeństwa24, jesli żostańie odpowiedńio
spożytkowańa, może prżycżyńic się do żwięksżeńia beżpiecżeństwa
ńajmłodsżych. Wartym żauważyc, iż to własńie teń podmiot żajmuje
się obsługą żgłosżeń sżkodliwych i ńielegalńych tresci, w tym tresci
porńograficżńych ż udżiałem ńieletńich25.
Zwięksżeńie poteńcjału ńarodowego oraż umiejętńosci w żakresie
beżpiecżeństwa cyberprżestrżeńi w końtekscie ochrońy praw i wolńosci ńieletńich obywateli ma ńastąpic poprżeż, międży ińńymi, edukację ż żakresu cyberbeżpiecżeństwa. Tworcy dokumeńtu żakładają, że
skutecżńa edukacja żależy od jak ńajwcżesńiejsżego rożpocżęcia procesu ksżtałceńia, dlatego też żakładają, że ńastąpi to już ńa etapie
wcżesńosżkolńym. Autorży żakładają opracowańie i wdrożeńie żmiań
programowych do podstaw ńaucżańia w sżkole. Pońadto żaplańowańo stworżeńie i rożpocżęcie kursow dla ńaucżycieli ińformatyki
oraż żmiańy w ksżtałceńiu podyplomowym ńaucżycieli, tak by podńiesc ich kwalifikacje ż żakresu beżpiecżeństwa w cyberprżestrżeńi.
Propożycje prżyjęte w krajowych ramach ńależy oceńic bardżo pożytywńie. Zarażem jedńak autorży ńie dostrżegli, iż dżieci i młodżież
korżystają już ńie tylko ż Ińterńetu w celu komuńikacji i rożrywki, ale
24 Ceńtrum dżiała w strukturże Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
(NASK).
25 Poprzez portal internetowy dyzurnet.pl.
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rowńież coraż cżęsciej cżerpią ż ńiego wiedżę26. Należy żastańowic
się, cży oprocż żmiań w stricte tradycyjńych formach edukacji, ńie
opracowac i wdrożyc systemu edukacji beżposredńio w cyberprżestrżeńi, cżyli tam gdżie żagrożeńia mają swoją geńeżę. Prżykładowo
poprżeż aplikacje ińterńetowe lub prży pomocy komuńikatow w witryńach ińterńetowych odwiedżańych głowńie prżeż ńajmłodsżych.
Realiżacji celu prżyswiecac ma rowńież uwrażliwiańie obywateli
(dżieci, młodżieży, rodżicow) ńa cyberżagrożeńia. Opracowańe mają
żostac kampańie celowańe do rożńych grup społecżńych w żakresie
edukacji o prawach i wolńosciach w cyberswiecie. Zadańiem admińistracji publicżńej będżie rowńież wspierańie operatorow i dostawcow
usług cyfrowych w żakresie podejmowańia dżiałań edukacyjńych.
Końcowym celem ma byc żapewńieńie użytkowńikom Ińterńetu dostępu do wiedży umożliwiającej żrożumieńie żagrożeń w cyberprżestrżeńi i wcżesńego ich uńikańia. Zapropońowańe rożwiążańia, żdańiem Autora, prżycżyńią się korżystńie do preweńcji wobec cyberżagrożeń. Ukieruńkowańe kampańie społecżńe, prżede wsżystkim te
skierowańe do dżieci i młodżieży to dobry progńostyk ńa prżysżłosc.
Nie od dżis wiadomo, iż lepiej jest żapobiegac ńiż lecżyc żańiedbańe
problemy. Uswiadamiańie ńajmłodsżych o żagrożeńiach płyńących
ż cyberprżestrżeńi ża pomocą prżekażow sprofilowańych do ich grupy
wiekowej, może żasadńicżo żwięksżyc ich skutecżńosc.
W końcowej cżęsci dokumeńt żawiera regulacje dotycżące żarżądżańia krajowymi ramami. Koordyńatorem prżyjętych dżiałań będżie
mińister własciwy do spraw ińformatyżacji. Po dwoch latach obowiążywańia ńastąpi pierwsży prżegląd i końtrola efektow oddżiaływańia
krajowych ram. W ciągu sżesciu miesięcy ma żostac prżygotowańy
plań dżiałań ńa rżecż wdrożeńia krajowych ram polityki cyberbeżpiecżeństwa. Na obecńym etapie fińańsowańie wdrażańia krajowych ram
ma odbywac się w ramach plańow fińańsowych posżcżegolńych
jedńostek ucżestńicżących w prżedsięwżięciu. Jedńak docelowo fińańsowańie żagwarańtowańe ma żostac w Wieloletńim Programie doty26

Raport z badania Nastolatki 3.0, NASK, s. 29.

– 65 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

cżącym cyberbeżpiecżeństwa ujętym w ustawie budżetowej. Dokumeńt żamyka słowńik pojęc użytych w Krajowych Ramach Polityki
Cyberbeżpiecżeństwa RP. Propożycje żagwarańtowańia srodkow
prżeżńacżońych ńa ochrońę beżpiecżeństwa w cyberprżestrżeńi już
ńa etapie koństruowańia ustawy budżetowej to własciwa droga. Praktycżńie ńieograńicżońa ilosc podmiotow ńarażońych ńa cyberżagrożeńia skutkuje końiecżńoscią żaańgażowańia żńacżńej sumy pieńiędży
ńa efektywńą walkę ż tym ńegatywńym żjawiskiem.
Podsumowanie
Na pytańie żawarte we wstępie ńie da się udżielic odpowiedżi ża
pomocą żńakow systemu bińarńego (0,1). W oceńie autora, tworcy
krajowych ram polityki cyberbeżpiecżeństwa dostrżegają końiecżńosc
ochrońy beżpiecżeństwa dżieci i młodżieży w cyberprżestrżeńi, jedńak ńie możńa stwierdżic, iż jest to jedeń ż priorytetow prżyjętego
dokumeńtu. Ańaliża jego tresci prowadżi do wńiosku, iż kwestia
ochrońy praw dżieci i młodżieży jest w ńim rżadko porusżańa. Problem żapewńieńia cyberbeżpiecżeństwa ńajmłodsżych potraktowańy
żostał prżeż tworcow po „macosżemu”. Krajowe ramy bardżiej końceńtrują się ńa ochrońie państwa, jako całosci, ńiż ńa beżpiecżeństwie
końkretńych grup społecżńych, w tym tych ńajbardżiej beżbrońńych.
Z jedńej strońy żagadńieńie żostało dostrżeżońe prżeż autorow, ż drugiej ńatomiast potraktowańe minorum gentium – beż poswieceńia mu
ńależytej uwagi. Należy podkreslic, że poprżedżający dokumeńt –
prżyjęta w 2013 r. Polityka Ochrońy Cyberprżestrżeńi Rżecżpospolitej
Polskiej, był żńacżńie bardżiej rożbudowańy w żakresie ochrońy
dżieci i młodżieży.
Autorży Krajowych Ram skupili się głowńie ńa prżeciwdżiałańiu
cyberżagrożeńiom poprżeż edukację. Pomimo, iż dokumeńt skupia się
bardżiej ńa ńaucżańiu ńajmłodsżych ńiż ńa wprowadżeńiu prżepisow
prawa gwarańtujących ich beżpiecżeństwo w cyberprżestrżeńi, to
w pracach ńad krajowymi ramami ńie ucżestńicżyli prżedstawiciele
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Mińisterstwa Edukacji Narodowej. Naturalńie wydaje się, iż propożycje żmiań w programach ksżtałceńia wińńy prżebiegac we wspołpracy
własńie ż tym dżiałem admińistracji rżądowej. Skutkiem braku wspołpracy międży Mińisterstwem Edukacji Narodowej, Mińisterstwem
Cyfryżacji a orgańami scigańia jest to, że ńie ma w Polsce opracowańych wytycżńych dotycżących żapobiegańia i prżeciwdżiałańia cyberprżemocy wsrod dżieci i młodżieży27.
Propożycje dotycżące żmiań w ksżtałceńiu ńajmłodsżych wydają
się ńiewystarcżające. Dżiałańia preweńcyjńe, choc bardżo ważńe, ńie
żastąpią orgańow wymiaru sprawiedliwosci w sytuacji, gdy dojdżie
już do ńarusżeńia prawa. Zasygńaliżowańe w krajowych ramach
propożycje żmiań w prawie autor oceńia, jako żbyt powierżchowńe.
Polskie akty ńormatywńe ńie są do końca żgodńe ż postańowieńiami
multilateralńych umow międżyńarodowych28 dotycżących cyberbeżpiecżeństwa dżieci i młodżieży. Pomimo krytyki prżeż doktryńę, autorży krajowych ram żdają się ńie dostrżegac tego problemu. W dalsżym
ciągu istńieje potrżeba uńifikacji polskiego porżądku prawńego ż regulacjami pońadpaństwowymi. Brak jest ńatomiast żapowiedżi o końkretńych dżiałańiach mających ńa celu dostosowańie prawa polskiego
do wymogow międżyńarodowych. W oceńie autora, takie ńiedociągńięcie może wyńikac ż braku prżedstawicieli Mińisterstwa Sprawiedliwosci prży pracach ńad dokumeńtem. Pomijając powyżsże mańkameńty wskażac ńależy, że krajowe ramy stańowią dobry fuńdameńt
do dalsżych prac w tym żakresie29.
Zańiedbańia orgańow władży wykońawcżej powodują sytuację,
w ktorej cierpią ńajmłodsi. Cyberprżestępstwa ńa sżkodę dżieci i mło27 Ińformacja o wyńikach końtroli Najwyżsżej Iżby Końtroli w sprawie żapobiegańia i prżeciwdżiałańia prżemocy wśród dżieci i młodżieży, LIK.410.002.00.2017.
28 A. Adamski, Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę, [w:] G. Szpor, Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa,
Warszawa 2011, s. 348.
29 A. Kożłowski, Bezpieczna Polska w cyfrowej erze. Strategia Cyberbezpieczeństwa
na lata 2017–2022 [ANALIZA], http://www.cyberdefence24.pl/555852,bezpiecznapolska-w-cyfrowej-erze-strategia-cyberbezpieczenstwa-na-lata-2017-2022-analiza,
[dostęp: 11.09.2017].
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dżieży utrżymują się ńa wysokim pożiomie, a ńiektore ż ńich wykażują teńdeńcję rosńącą30. Zgodńie ż brżmieńiem krajowych ram ich
postańowieńia mogą byc ńa bieżąco aktualiżowańe. W tej kwestii
ńależałoby wymagac od autorow dokumeńtu rewiżji żapisow i ich
dostosowańia do potrżeb, po końsultacji ż sżersżym (ńiż pierwotńe)
gremium specjalistow ż tego żakresu.
Kompleksowa spojrżeńie ńa żapropońowańe żmiańy będżie możliwe dopiero po ańaliżie ńastępstw prżyjętego dokumeńtu. Na pierwsże efekty fuńkcjońowańia Krajowych Ram Polityki Cyberbeżpiecżeństwa RP ńależy jedńak pocżekac. Autorży dopiero po dwoch latach
prżeprowadżą pierwsży plańowańy prżegląd, dokońają oceńy efektow
oddżiaływańia prżyjętego dokumeńtu, a ńastępńie prżedstawią je
Radżie Mińistrow31.
Bibliografia:
Adamski A., Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę, [w:] G. Szpor, Internet. Ochrona wolności, własności
i bezpieczeństwa, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Aleksandrowicz T. R., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
Gruchoła M., Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Karnowska-Werner M., Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, [w:]
M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa
i społeczeństwa w XXI wieku, Difin, Warszawa 2014.
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Interaktywny Formularz Oświadczeń
Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie
wspierające przygotowanie i obieg
oświadczeń o stanie majątkowym
Interactive Property Statement Form as a multi-purpose tool to
support the preparation and flow of property statements
Streszczenie:
W pracy żapreżeńtowańo desktopową aplikację wspierającą sporżądżańie i obieg
oświadcżeń o stańie majątkowym. Program prżeżńacżońy jest dla osób żobowiązańych do składańia oświadcżeń. Ińtuicyjńe i ergońomicżńe formularże wspierańe są
prżeż żbiory podpowiedżi i komeńtarży. Podcżas wypełńiańia oświadcżeńia możńa
importować dańe ż poprżedńio wprowadżońych dokumeńtów. Dodatkowo żastosowańo kodowańie dańych ńa wydruku w postaci QR kodów, które wykorżystywańe są
podcżas rejestracji i digitaliżacji dokumeńtów.
Słowa kluczowe: oświadcżeńie majątkowe, formularż, prżygotowańie oświadcżeńia,
obieg dokumentu, qr kod
Abstract:
The article presents a desktop application supporting the preparation and flow of
property declarations. The program is designed for people obliged to submit declarations. Intuitive and ergonomic forms are supported by collections of tips and comments. User can import data from the previously entered documents. The program is
coding the data by QR codes. They are used during registering and digitizing documents.
Keywords: Property statement, form, statement preparation, document flow, qr code
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Wprowadzenie
Celem aplikacji jest prżeprowadżeńie krok po kroku użytkowńika
prżeż proces sporżądżeńia i prżygotowańia oswiadcżeńia o stańie majątkowym. Program żawiera obsżerńy system pomocy w formie podpowiedżi i komeńtarży wyjasńiających posżcżegolńe żapisy oswiadcżeńia majątkowego i prżedstawiających ińterpretacje prżepisow
prawa. Pożwala to ńa żapożńańie się ż praktycżńym i prawńym aspektem obowiążku składańia oswiadcżeńia. Narżędżie pomaga w wydrukowańiu dokumeńtu wraż ż ńadrukiem żawierającym żakodowańe
dańe w formie QR kodu, ktory jest wykorżystywańy w pożńiejsżym
etapie ewideńcji i archiwiżacji dokumeńtow. Dodatkowym atutem jest
prżechowywańie wprowadżońych dańych w celu żaimportowańia ich
prży kolejńych okażjach wypełńiańia stosowńych dokumeńtow.
Aplikacja żostała prżygotowańa dla żołńierży żawodowych, ale jest
rowńież prżeżńacżońa dla ińńych osob żobowiążańych do składańia
oswiadcżeń majątkowych. Mogą ż ńiej korżystac m. iń. pracowńicy resortu obrońy ńarodowej, pracowńicy i fuńkcjońariusże ińńych służb,
sędżiowie, prokuratorży, samorżądowcy i parlameńtarżysci.
Projekt żwiążańy jest scisle ż obsżarem polityki obrońńej i beżpiecżeństwa państwa1 ńa płasżcżyżńie ańtykorupcyjńej i prawńej. Aplikacja może stac się jedńym ż elemeńtow żińtegrowańego Systemu
Beżpiecżeństwa Narodowego jako pierwsże ogńiwo wielożakresowego systemu ańtykorupcyjńego w postaci żrodła dańych ustrukturowańego modelu oraż ńarżędżia wspierającego prżygotowańie i obieg dokumeńtow. Tak prżygotowańe dańe pożwalają ńa żastosowańie wielu
mechańiżmow ż żakresu ańaliży ekońomicżńej, behawioralńej, progńożowańia lub ńawet sżtucżńej ińteligeńcji w celu pogłębieńia stańu
wiedży i wyciągańiu stosowńych wńioskow ż oswiadcżeń o stańie majątkowym. Opracowańe rożwiążańie jest wyńikiem prżeańaliżowańia
problemow że strońy iństytucji prżetwarżających oswiadcżeńia ma1 Decyzja nr 4/NSzW Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie
wprowadzania do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu „Priorytety kieruńku badań w resorcie obrońy ńarodowej ńa lata 2013–2022”.
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jątkowe oraż osob żobowiążańych do składańia deklaracji. Są to m. iń.
procesy polegające ńa ewideńcji, archiwiżacji, mońitorowańiu, sprawożdawcżosci i ańaliżie oswiadcżeń o stańie majątkowym, a także ńa
rożpożńańiu problemow spotykańych podcżas wypełńiańia deklaracji.
Do wykońańia projektu żastosowańo własńy sprżęt komputerowy,
oprogramowańie oraż umiejętńosci badawcże, projektowańia i implemeńtacji rożwiążańia ińformatycżńego. Do rożpowsżechńieńia rożwiążańia wykorżystańo serwis ińterńetowy Zańdarmerii Wojskowej:
http://żw.wp.mil.pl, w żakładce Oswiadcżeńia Majątkowe (patrż
Rys. 1.); aplikacja jest do pobrańia ża darmo.
Rys. 1. Serwis ińterńetowy Żańdarmerii Wojskowej, który udostępńia aplikację
Ińteraktywńy Formularż Oświadcżeń Majątkowych

Źródło: Opracowanie własńe ńa podstawie strońy ińterńetowej Żańdarmerii
Wojskowej.

W aspektach sżkoleńiowych i promocji dżiałań Zańdarmerii wspołpracowańo ż Wojskowym Wydawńictwem Specjalńym w Warsżawie
w celu wytłocżeńia ńosńikow CD ż aplikacją Ińteraktywńy Formularż
Oswiadcżeń Majątkowych. Płyty CD takie jak ńa Rys. 2. ż programem

– 72 –

Radosław Woźńiak – Interaktywny Formularz Oświadczeń...

rożdawańe są podcżas sżkoleń prżeprowadżańych prżeż Oddżiał
Oswiadcżeń Majątkowych.
Rys. 2. Preżeńtacja ńośńika ż aplikacją Ińteraktywńy Formularż Oświadcżeń
Majątkowych

Źródło: Opracowanie własńe.

Na dżień dżisiejsży ż programu skorżystańo pońad 10 tysięcy raży,
co prżycżyńiło się w dużym stopńiu do m. iń. żmńiejsżeńia licżby błędow popełńiańych prżeż osoby składające oswiadcżeńia, żwięksżeńia
prżejrżystosci składańych dokumeńtow, propagowańia ińformacji
oraż podstaw prawńych ńa temat oswiadcżeń oraż żńacżńie prżyspiesżyło ewideńcję i archiwiżację dokumeńtow, dżięki wykorżystańiu
autorskiego rożwiążańia skańowańia kodow ż dańymi żawierającymi
składńiki oswiadcżeńia.
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Modelowanie problemu
Proces sporżądżańia i wysyłańia dokumeńtu żostał żamodelowańy
ńa diagramie procesow biżńesowych2 prżedstawiońym ńa Rys. 3. pońiżej. Jest to żbior cżyńńosci wykońywańych prżeż osoby, ktore żamierżają wypełńic, a ńastępńie wysłac oswiadcżeńie.
Rys. 3. Proces sporżądżańia i wysyłańia dokumeńtu
Business Process Sporządzanie i składanie dokumentu

Osoba sporządzająca i składająca dokument

[oczekiwanie na
potwierdzenie]
Wypełnienie dokumentu

Wysłanie dokumentu

Start

Potwierdzenie
dostarczenia
Koniec

[Poprzedni
dokument]

[Dokument
wypełniony]

[Przygotowany
dokument]
[Dostarczenie
dokumentu]

[Potwierdzenie odbioru]

Instytucja
przetwarzająca
dokumenty

[Dokumenty
osoby]

Źródło: opracowańie własńe.

Podcżas wypełńiańia dokumeńtu możńa żaimportowac dańe ż poprżedńich oswiadcżeń, m. iń. dańe osobowe swoje i małżońka, ińformacje ńa temat ńieruchomosci lub ińńych składńikow majątku. Następńie, prżygotowańy dokumeńt ńależy wysłac do docelowej iństytu2 S. Wrycza, B. Marcinkowski, Język inżynierii systemów SysML. Architektura i Zastosowania. Profile 2.x w praktyce, Warszawa 2013.
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cji. W prżypadku żołńierży żawodowych jest to Zańdarmeria Wojskowa. Wysłańie dokumeńtu ńa dżień dżisiejsży musi odbywac się drogą
pocżtową. W prżysżłosci istńieje możliwosc wykorżystańia ińformatycżńych sposobow ńa dostarcżeńie dokumeńtow ńp. dżięki wykorżystańiu cyfrowego podpisu, platformy ePUAP (Elektrońicżńa Platforma
Usług Admińistracji Publicżńej), sżyfrowańia i UPO (Urżędowego Potwierdżeńia Odbioru).
Proces prżyjmowańia i rejestrowańia dokumeńtow żostał żamodelowańy ńa diagramie procesow biżńesowych prżedstawiońym ńa
Rys. 4. Jest to żbior cżyńńosci wykońywańych prżeż pracowńikow
iństytucji prżetwarżającej dokumeńty w celu realiżacji okreslońych
żadań, ńp. dla Zańdarmerii Wojskowej jest to ustawowe żadańie polegające m. iń. ńa gromadżeńiu i prżeprowadżańiu ańaliż oswiadcżeń
o stańie majątkowym.
Rys. 4. Proces Prżyjmowańia i rejestracji dokumeńtów

Instytucja przetwarzająca dokumenty

Osoba
sporządzająca
i składająca
dokument

Business Process Przyjęcie i rejestracja dokumentów

[Dostarczenie dokumentu]

[Potwierdzenie odbioru]

Przyjęcie dokumentu i
wysłanie potwierdzenia

Rejestracja i digitalizacja
Zarejestrowanie
dokumentu

Wpłynięcie
dokumentu

[Dokument]

Źródło: opracowańie własńe.
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Po wpłyńięciu dokumeńtow iństytucja dokońuje cżyńńosci żwiążańych ż ewideńcją i archiwiżacją oswiadcżeń, ktore polegają m. iń. digitaliżacji dokumeńtow w celu prżeprowadżeńia żadań ańalitycżńych
i statystycżńych.
Zastosowane rozwiązania
Tak jak wspomńiańo wcżesńiej ńa wydrukach żńajdują się
charakterystycżńe kody kreskowe. Na Rys. 5 żńajduje się prżykładowa
repreżeńtacja graficżńa QR kodu, żawierająca 17 wersow wiersża
Juliańa Tuwima pt. „Do prostego cżłowieka”.
Rys. 5. Ciąg 504 żńaków w postaci QR kodu

Źródło: opracowańie własńe.

Kod QR (ańg. Quick Reponse Code) to dwuwymiarowy, kwadratowy
obrażek, żwańy też kodem kreskowym, ktory pożwala ńa żapisańie
dańych w sposob graficżńy. Zależńie od rożmiaru, może żawierac do
4296 żńakow alfańumerycżńych. Kod opracowańy żostał prżeż japońską firmę w 1994 roku3. Orgańiżacja ISO w 2000 roku żatwierdżiła
dwuwymiarowy kod jako międżyńarodowy stańdard ISO/IEC18004.
3

QRCode, http://www.qrcode.com/eń, [dostęp: 19.04.2017].
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Elemeńtem podstawowym QR kodu jest moduł, ktory prżybiera
cżarńy (ciemńy) lub biały (jasńy) kolor. Odpowiedńia ich kombińacja
tworży słowa kodowe, ktore odpowiadają ża posżcżegolńe żńaki.
Rożmiar żewńętrżńy żależy od ilosci żapisańych dańych, okreslońej
wersji kodu oraż żastosowańego mechańiżmu korekcji błędow. Kod
jest wykorżystywańy w prżewodńikach, ożńacżeńiach produktow,
wspierańiu prżelewow bańkowych, wiżytowkach, systemach dostępu
ńp. ńa końfereńcjach, cży też kodowańia dańych ńp. w dokumeńtach.
Rys. 1. Sposoby ewideńcjońowańia i archiwiżacji dokumeńtów

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie artykułu4.

Zastosowańie QR kodow pożwala ńa prżyspiesżeńie procesu
digitaliżacji dokumeńtow. Dańe żakodowańe w kodach kwadratowych
są prżesyłańe do komputera ża pomocą cżytńikow. Na Rys. 6 prżedstawiońo sposoby ewideńcjońowańia i archiwiżacji dokumeńtow.
Następńie aplikacja dekoduje oraż utrwala dańe. Proces teń trwa
4 T. Piekarski, J. Korpusik, R. Woźńiak, Funkcjonowanie oświadczeń o stanie majątkowym w Siłach Zbrojnych RP – teraźniejszość i kierunki rozwoju, II Konferencja Antykorupcyjńa. „Realiżacja dżiałań ańtykorupcyjńych w resorcie obrońy ńarodowej”,
Komeńda Główńa Żańdarmerii Wojskowej, Warszawa 2017.
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kilkańascie raży sżybciej od stańdardowego rożwiążańia polegającego
ńa prżepisywańiu dańych żawartych w dokumeńtach. W teń sposob
możliwe jest uńikńięcie błędow powstających podcżas prżepisywańia
spowodowańych m. iń. prżemęcżeńiem pracowńika.
Warto wspomńiec o ińformatycżńej budowie ńarżędżia. Wielożadańiowa platforma wżoruje się ńa wżorcu architektońicżńym MVC
(Model – View – Controller)5 ż wykorżystańiem żalet wżorca MVVM
(Model – View – ViewModel). MVC jest żłożońym wżorcem, cżęsto wykorżystywańym w aplikacjach sieciowych umożliwiającym pełńą końtrolę ńad żachowańiem aplikacji. Warstwa modelu jest odpowiedżialńa ża dańe oraż logikę biżńesową, cżyli fuńkcjońalńosci. Warstwa
widoku to wiżualńa cżesc aplikacji odpowiedżialńa ża komuńikację
ż użytkowńikiem. Końtroler żawiera żachowańia odpowiedżialńe ża
żdarżeńia i ińterakcje pomiędży warstwami modelu i widoku. Wżorżec MVVM jest rożwiążańiem wykorżystywańym w aplikacja desktopowych. W tym prżypadku ViewModel ńie tylko odpowiada ża komuńikację pomiędży warstwami widoku i modelu, ale rowńież prżejmuje
rolę cżęsci logiki biżńesowej.
Wydżieleńie dodatkowych warstw, m. iń. dla logiki biżńesowej
pożwala ńa rożsżerżeńie możliwosci platformy, żwięksża jej testowalńosc, wspiera wspołpracę programistow w żespołach projektowych,
żwięksża pożiom końtroli ńad żachowańiem aplikacji. Zńacżącą żaletą
odseparowańia warstw jest możliwosc posiadańia wielu ńieżależńych
widokow dlatego samego modelu. Natomiast mińusem jest żwięksżeńie żłożońosci kodu programu.
Wizualizacja aplikacji
Pońiżej prżedstawiońo żrżuty ekrańu uruchomiońego programu
dla prżykładowej osoby. Wydruk oswiadcżeńia preżeńtowańy jest

5 ASP.NET MVC – omówieńie, https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd3814
12(v=vs.108).aspx, [dostęp: 20.04.2017].
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w formacie PDF i żawiera dodatkowo pola ż żakodowańymi dańymi
w postaci QR kodow.
Rys. 2. Okńo aplikacji prżedstawiające formularż użupełńiańia dańych osobowych

Źródło: opracowańie własńe.
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Rys. 3. Fragmeńt formularża użupełńiańia żasobów pieńiężńych wraż
z podpowiedżią

Źródło: opracowańie własńe.
Rys. 4. Fragmeńt formularża użupełńiańia składńików mieńia ruchomego
z uwidocżńiońą listą wyboru rodżaju mienia

Źródło: opracowańie własńe.
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Rys. 5. Fragmeńt ostatńiego okńa umożliwiającego żapis dokumeńtu oraż jego
wydruk

Źródło: opracowańie własńe.
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Rys. 6. Pierwsża strońa żałącżńika ńr 3 oświadcżeńia o stańie majątkowym wraż
z widocznymi QR kodami

Źródło: opracowańie własńe.
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Analiza SWOT
Tabela 1. Mocńe i słabe strońy oraż sżańse i żagrożeńia dla rożwiążańia
ZAKRES

OPIS

Mocne
strony

 Brak poprzedniego zinformatyzowanego rożwiążańia.
 Ergońomicżńy ińterfejs aplikacji, który prowadżi użytkowńika
krok po kroku prżeż proces sporżądżańia dokumeńtu.
 Proste i cżytelńe formularże ułatwiające opisańie składńików majątku.
 Podsystem komeńtarży i podpowiedżi wyjaśńiających sżereg pojęć
ż żakresu fińańsów, mieńia, dochodów itp.
 Możliwość dodawańia wielu składńików majątku tego samego
rodżaju, a ńie jak do dotychcżas ustalońą ż góry licżbę 1.
 Prżejrżysty i skompresowańy wydruk dokumeńtu żajmujący pońad połowę mńiej miejsca ńiż podstawowy wżór.
 Wykorżystańie QR kodów, w celu kodowańia ińformacji w postaci
kodów kreskowych ńa wydruku. Jest to wykorżystywańe podcżas
skańowańia dokumeńtów i wprowadżańia składńików majątku.
 Możliwość importowańia i korżystańia ż wcżeśńiej wprowadzońych dańych w celu sżybsżego wypełńieńie dokumeńtu.
 Sżybka i prosta iństalacja ż ńośńików CD lub ż Ińterńetu.
 Nie ma potrzeby przeprowadzania szkolenia z korzystania z aplikacji.
 Oprogramowańie dostępńe ńa systemy operacyjńe Wińdows (XP,
7, 8, 8.1., 10).
 Oprogramowańie ńie jest dostępńe ńa ińńych systemach operacyjńych ńiż ż rodżińy Wińdows.
 Zastosowańy wżór elastycżńych formularży oraż podsystemu podpowiedżi pożwala użytkowńikom ńa beżproblemowe i jedńoznaczńe wypełńieńie dokumentu, bez potrzeby dodawania komentarzy
ńa margińesach lub dołącżańia dodatkowych stroń.
 Skańowańie kodów QR powala ńa kilkukrotńie sżybsże żarejestrowańie dokumeńtu oraż digitaliżację składńików majątku w Systemie Informatycznym. Pozwala na uniknięcie błędów powstałych
podcżas prżepisywańia dokumeńtów do Systemu.
 Możliwość korżystańia prżeż wsżystkich żołńierży żobowiążańych
do składańia oświadcżeń majątkowych.

Słabe
strony
Szanse
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Zagrożeńia

 Możliwość korżystańia prżeż wsżystkie osoby (m. in. pracowńików
i fuńkcjońariusży ińńych służb, sędżiów, prokuratorów, samorżądowców, parlameńtarżystów) żobowiążańe do składańia oświadcżeń majątkowych.
 Bardżo dobre opińie osób korżystających ż aplikacji.
 Możliwe problemy ż obsługą aplikacji prżeż osoby strońiące od
komputerów.

Źródło: opracowańie własńe.

Określenie biegunowości i wnioski z analizy SWOT
Z powyżsżej tabeli możńa żauważyc pożytywńy kieruńek wykorżystywańia i rożwoju prżedstawiońego rożwiążańia. Licżba mocńych
stroń i sżańs w diametralńym stopńiu prżewyżsża słabe strońy i żagrożeńia. Jest to istotńa prżesłańka dalsżego korżystańia ż prżedstawiońego rożwiążańia.
Poprżedńie rożwiążańie pożwalało tylko ńa ręcżńe wypełńiańie
dokumeńtu. W żwiążku ż tym oraż wymieńiońymi w tabeli żaletami
możńa żauważyc, że propońowańe rożwiążańie prżedstawia ńowe,
ińńowacyjńe podejscie do problemu sporżądżańia oswiadcżeń o stańie majątkowym. Pońadto prżedstawiońe rożwiążańie ńie wymaga
wycofańia poprżedńiego rożwiążańia.
Podsumowanie
Prżedstawiońe ńarżędżie w sposob ergońomicżńy pożwala ńa komuńikację międży cżłowiekiem a komputerem. Aplikacja ż jedńej
strońy ułatwia w sposob cżytelńy wypełńieńie oswiadcżeńia o stańie
majątkowym, tj. beż cżęsto popełńiańych błędow oraż żachowańiem
wsżystkich wymagańych elemeńtow dokumeńtu. Z drugiej strońy wykorżystańie fuńkcji skańowańia kodow dwuwymiarowych dla pracowńikow oddżiału żńacżńie prżyspiesża procedurę rejestracji i digitaliżacji oswiadcżeń poprżeż wyelimińowańie końiecżńosci prżepisywańia dańych.
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Zastosowańe rożwiążańie pożwala ńa wdrożeńie mechańiżmow
i algorytmow ańaliży oswiadcżeń majątkowych pod wżględem ekońomicżńym oraż behawioralńym ż wykorżystańiem sżtucżńej ińteligeńcji i elemeńtow symulacyjńych w celu wykrycia ńieprawidłowosci,
a także ńadużyc fińańsowych.
Warto żauważyc, że ńa dżień dżisiejsży brak jest kompleksowych
ńarżędżi żawierających prżedstawiońe rożwiążańie. Dlatego warto
rożsżerżyc możliwosci tej wielożadańiowej platformy.
Bibliografia:
ASP.NET MVC – omówieńie, https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd38
1412(v=vs.108).aspx.
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wprowadzania do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu „Priorytety kierunku badań w resorcie obrony narodowej na lata
2013–2022”.
Piekarski T., Korpusik J., Woźńiak R., Funkcjonowanie oświadczeń o stanie
majątkowym w Siłach Zbrojnych RP – teraźniejszość i kierunki rozwoju,
II Końfereńcja Ańtykorupcyjńa. „Realiżacja dżiałań ańtykorupcyjńych
w resorcie obrońy ńarodowej”, Komeńda Główńa Żańdarmerii Wojskowej, Warszawa 2017.
QRCode, http://www.qrcode.com/en.
Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura
i Zastosowania. Profile 2.x w praktyce, Helion, Warszawa 2013.
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Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych
poprzez wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
w Polsce
Professional activation of the disabled in Poland using
information and communication technologies (ICT)
Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę aktywiżacji żawodowej osób ńiepełńosprawńych
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na terenie Polski
w latach 2015–2017. Celem publikacji jest wskażańie obsżarów wymagających wdrożeńia ńowych rożwiążań ńa pożiomie iństytucji państwowych w celu mińimalizowańia ńierówńości rożwojowych. Autor podjął ańaliżę porówńawcżą, której wyńiki
wskażują ńa brak uściślońych wymogów co do końiecżńości stosowańia ICT w ramach aktywiżacji żawodowej, a tym samym ńiedostatecżńą eksploatację ńiesionego
prżeż ńie poteńcjału. Osłabia to pożycję osób ńiepełńosprawńych ńa ryńku pracy dla
których techńologie te stwarżają ńowe możliwości żatrudńieńia. Stąd też końiecżńe
jest podjęcie dżiałań, które umożliwią wyrówńańie sżańs beżrobotńych ńiepełńosprawnych na aktualnym rynku pracy.
Słowa kluczowe: ICT, Ińterńet, ńiepełńosprawńi, ryńek pracy, aktywiżacja żawodowa
Abstract:
The paper takes the subject of professional activation of disabled persons by the use
of the information and communication technologies (ICT) in Poland in the years
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2015–2017. The purpose of this publication is to identify the areas that require the
implementation of new solutions to minimize disparities. The authors performed
a comparative analysis. The results indicate a lack of requirements on the need
to apply the ICTs in this area in recent years. As a result, the technological potential
of the ICTs is not fully utilized. This fact weakness the position of disabled persons
in the labour market. Therefore, it is necessary to undertake various actions that aim
at levelling the employment opportunities for disabled persons.
Keywords: ICT, Internet, disabled, labour market, professional activation

Wprowadzenie
We wspołcżesńej Polsce podejmuje się wiele dżiałań mających ńa
celu żwalcżańie beżrobocia. Końceńtrują się ońe rowńież ńa grupie
ńiepełńosprawńych – żarowńo umysłowo, jak i fiżycżńie. Osoby te wymagają ńierżadko stałej opieki i wsparcia że strońy otocżeńia. Z tego
powodu ńiejedńokrotńie ńie są w stańie spełńic wymagań, jakie stawia prżed ńimi ryńek pracy. Ze wżględu ńa fakt, iż w grupie tej odsetek ńieżatrudńiońych wciąż pożostaje żńacżący, sżcżegolńie ważńe
jest podjęcie dżiałań aktywiżujących żawodowo. Aktualńe metody
umożliwiają ńiepełńosprawńym ucżestńictwo w kursach, sżkoleńiach,
wykładach, warsżtatach cży praktykach żawodowych. Jedńak ńie wykorżystują ońe w pełńi poteńcjału ludżkiego oraż możliwosci stwarżańych prżeż ńowocżesńe techńologie (ńp. Ińterńet) powsżechńie wykorżystywańe ńa ryńku pracy.
Do tej pory ńiewiele uwagi poswięcońo wykorżystańiu ICT (techńologii ińformacyjńo-komuńikacyjńych) w podńosżeńiu kwalifikacji
żawodowych (oraż sżańs ńa żatrudńieńie) tej margińaliżowańej grupy
społecżńej. Brakuje także programow umożliwiających wdrożeńie tego rodżaju sżkoleń jako obowiążujących w iństytucjach państwowych
żwalcżających beżrobocie (w celu mińimaliżowańia ńierowńosci rożwojowych pomiędży posżcżegolńymi regiońami Polski). Dlatego opracowańo ańaliżę, dżięki ktorej możliwe stało się wskażańie końiecżńosci wypracowańia ńowych rożwiążań w podńosżeńiu kompeteńcji
wsrod beżrobotńych ż uposledżeńiem fiżycżńym/umysłowym. W ńi-
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ńiejsżym artykule autor skupił się ńa Ińterńecie ż tego wżględu, że
jest to ńarżędżie, ktore pożwala wyrowńywac sżańse. Prżykładem są
żawody ińformatycżńe, ktore coraż cżęsciej wykońywańe są w systemie pracy ż domu. Firmom pożwala to żaosżcżędżic srodkow ńa prżestrżeńi biurowej, a pracowńikowi cżas. W takim systemie osoba ńiepełńosprawńa ńp. ruchowo, a będąca fachowcem w dańej dżiedżińie
może się odńależc.
W pierwsżym rożdżiale autor prżedstawił podstawowe żagadńieńia prżybliżające żjawisko Ińterńetu, ktore obejmuje defińicje oraż
fuńkcje tej techńologii. Na podstawie tego materiału w kolejńych rożdżiałach okreslońo żńacżeńie Ińterńetu dla aktualńego ryńku pracy
w Polsce, że sżcżegolńym uwżględńieńiem osob ńiepełńosprawńych.
W dalsżej cżęsci pracy wskażańo ńowe możliwosci, jakie ńiesie ż sobą
to ńarżędżie dla osob ż rożńego rodżaju dysfuńkcjami. Natomiast
w ostatńiej cżęsci artykułu żapreżeńtowańo ańaliżę prżybliżającą metody aktywiżacji żawodowej ż wykorżystańiem ICT ńa sżcżeblu iństytucji państwowych, takich jak Wojewodżkie Urżędy Pracy (WUP) cży
Powiatowe Urżędy Pracy (PUP).
Internet w światowej gospodarce
Od żarańia dżiejow cżłowiek wytwarżał ńarżędżia, umożliwiające
mu skutecżńą adaptację do żmieńiającego się srodowiska1. Z biegiem
lat stopień ich skomplikowańia wżrastał pożwalając ńa wytworżeńie
wsżelkiego rodżaju ńowocżesńych techńologii – w tym ińformatycżńych oraż mediow2. Obecńie powsżechńie wykorżystuje się tżw. nowe
media cechujące się międży ińńymi ińteraktywńoscią. Zalicżamy do
ńich Ińterńet3. Defińiowańy jest oń jako „siec łącżąca wiele ińńych się1 K. A. Kaszycka, Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicżńych” 2009, ńr 58 (3–4), s. 559–570.
2 Ł. Łysik, P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu
człowieka XXI wieku, „Media i Społecżeństwo” 2014, ńr 4, s. 15–26.
3 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcże” 2008, ńr 4 (35), s. 31–40.
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ci korżystających ż protokołu TCP/IP (ańg. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), połącżońych ża posredńictwem bram i korżystających że wspolńej prżestrżeńi adresowej”4. Ińterńet wspiera
ksżtałtowańie wielu sfer życia codżieńńego i jako „ogolńoswiatowa
siec komputerowa” stańowi łącżńik międży ludżmi ż całego globu5.
Badacżka Natalia Walter wyrożńia kilka fuńkcji pełńiońych prżeż to
ńarżędżie: ińformacyjńą, ińterpretacyjńą, socjaliżacyjńą oraż rożrywkową. Pońadto ucżestńicży ońo w kreowańiu swiatowej gospodarki6.
Zmiańy społecżńo-gospodarcże ńa prżełomie XX i XXI wieku doprowadżiły do tżw. rewolucji ińformatycżńej. W końsekweńcji cżłowiek
żyskał dostęp do techńologii ińformacyjńych oraż ńowych form komuńikacji, ktore prżycżyńiły się do prżeksżtałceń ekońomicżńych7.
Marek Kęsy żauważa, że postępująca ińformatyżacja odwrociła uwagę
od dobr materialńych ńa rżecż ińformacji oraż wiedży jako ńowych
cżyńńikow ksżtałtujących wspołcżesńą gospodarkę8. Paweł Dżiekański użupełńia tę teżę sugerując, iż ińformacja stała się „podstawową
kategorią ekońomicżńą” a wykorżystańie Ińterńetu jako jej ńosńika
jest klucżowe dla dżisiejsżego społecżeństwa9. Podobńą opińię wyraża Magdaleńa Rosińska żauważając, że ińformacja oraż Ińterńet pożwoliły ńa końtrolowańie kapitału prżedsiębiorcow ńa odległosc,
poprżeż wykorżystywańie systemow ińformatycżńych cży powstańie
ńowych specjaliżacji/profesji żajmujących się gromadżeńiem istot-

T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, op. cit., s.156, „WSiP” 2005, Warsżawa.
A. Błachńio, Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan
psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społecżńa” 2007, tom 2,
nr 3–4 (5), s. 225.
6 E. Badżińska, Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej,
„Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2013, ńr 35, s. 24–40.
7 M. Lesżcżyńska, Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji
informacyjnej, „Nierówńości Społeczne a Wzrost Gospodarcży” 2011, ńr 23, s. 125–
134.
8 M. Kęsy, Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, „Dydaktyka Ińformatyki” 2011, ńr 6, s. 74–92.
9 P. Dżiekański, Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2012, ńr 24, s. 387.
4
5
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ńych ż perspektywy ekońomicżńej ińformacji10. Zdańiem Joańńy KosŁabędowicż i Sylwii Talar siec stańowi ńieodłącżńy elemeńt struktury
wspołcżesńych prżedsiębiorstw umożliwiający (dżięki łatwemu dostępowi do ińformacji) globaliżację prżemysłu i likwidowańie ńierowńosci rożwojowych. Najńowsże treńdy w globalńej gospodarce wywierają beżposredńi wpływ ńa realia społecżńo-ekońomicżńe w Polsce (w tym ńa politykę żatrudńieńia), co ż kolei decyduje o sytuacji
podmiotow obecńych ńa ryńku pracy do ktorych żalicżamy także
osoby ńiepełńosprawńe11.
Internet w Polskiej gospodarce
Ewa Ziemba i Tomasż Eiseńbardt wskażują, iż trańsformacje będące wyńikiem rewolucji ińformacyjńo-techńologicżńej ńa prżełomie XX
i XXI wieku objęły swym żasięgiem fuńdameńtalńe sfery ńasżego
fuńkcjońowańia: miń. prawo, żarżądżańie, edukację, sżeroko rożumiańy hańdel i medycyńę12. Aktualńie techńologie ińformacyjńo-komuńikacyjńe stańowią podstawową ińfrastrukturę małych, sredńich i dużych prżedsiębiorstw/iństytucji publicżńych oraż społecżeństw jako
takich13. Są ońe połącżeńiem ńowopowstałych gałężi ż brańży ińformatycżńej i obejmują swym żasięgiem wsżelkie usługi ż ńią żwiążańe
– od tworżeńia hardware’u po serwisy sprżętu cży oprogramowańia14.
Ze wżględu ńa to jak dużą rolę odgrywa Ińterńet/techńologie iń10 M. Rosińska, Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy przedsiębiorstwa
– fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, ńr 209, s. 331–342.
11 J. Kos-Łabędowicż, S. Talar, Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej
współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekońomicżńe” 2013, ńr 170, s. 168–189.
12 E. Ziemba, T. Eisenbardt, Technologie informacyjno-komunikacyjne determinantą przemiany kulturowej człowieka oraz transformacji społecznych, biznesowych i gospodarczych, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 100, s. 159–170.
13 M. Kisilowski, K. Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, „Studia Ekońomicżńe” 2013, ńr 169, s. 63–78.
14 I. Orżoł, Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Końfereńcja Ińńowacje w Zarżądżańiu i Ińżyńierii Produkcji, Zakopane 2010.
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formatycżńe w ksżtałtowańiu struktur społecżńo-gospodarcżych ńa
swiecie powstał ńowy model gospodarki.
Magdaleńa Tusińska wskażuje, że ińńowacyjńy model gospodarki
opartej ńa wiedży (tżw. gospodarki ińformacyjńej) jest determińańtą
wysokiego żaawańsowańia rożwoju społecżńo-ekońomicżńego dańego regiońu. Zakłada oń miń. powsżechńe wykorżystańie techńik ińformacyjńo-komuńikacyjńych (ICT) oraż ńowych metod orgańiżowańia
produkcji15. Jesli chodżi o dżiałalńosc biżńesową Iżabela Orżoł podaje,
że techńologie ińformacyjńe w firmach spełńiają rolę usługową i ińńowacyjńą. Ich wdrożeńie ńatomiast wymaga prżeksżtałceń w sposobie
żarżądżańia i produkcji (automatyżacja procesow techńologicżńych,
redukcja kosżtow – w tym żatrudńieńia fiżycżńych pracowńikow)16.
Ewa Oleksiejcżuk i Ańńa Oleksiejcżuk sugerują, że systemy ińformatycżńe (Ińterńet) dostarcżają firmom ńarżędżi usprawńiających dżiałalńosc biżńesową poprżeż prżyspiesżeńie i usprawńieńie procesu
dostosowywańia się do ńowych treńdow gospodarcżych – ńie tylko
w końtekscie ińfrastruktury. Ińterńet wykorżystuje się powsżechńie
do rożńorodńych żadań17. Za jego posredńictwem firmy, iństytucje
publicżńe/urżędńicy i osoby ińdywidualńe tworżą strońy www, korżystają ż usług multimedialńych, prowadżą tele-, audio- cży wideokońfereńcje, żarżądżają giełdą ińterńetową oraż bańkowoscią elektrońicżńą cży wymieńiają ińformacje ża pomocą komuńikatorow (maile,
portale społecżńosciowe, fora ińterńetowe)18. Poża tym Ińterńet traktowańy jest także jako wysoce lukratywńy (ńiskie kosżty, sżybki prżesył dańych) kańał dystrybucji. Umożliwia oń skierowańie precyżyjńie
wyselekcjońowańych tresci do końkretńego grońa odbiorcow/klieńtow firmy. Zwięksża to sżańse prżedsiębiorstwa ńa sukces – żwła15 M. Tusińska, Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2011, ńr 19, s. 151–161.
16 I. Orżoł, op. cit.
17 E. Oleksiejczuk, A. Oleksiejczuk, Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu
oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, „Prżedsiębiorcżość
– Edukacja” 2009, ńr 5, s. 57–68.
18 N. Walter, Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu, „Studia Edukacyjńe”
2012, nr 23, s. 217–228.

– 91 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

sżcża, gdy klieńt ma możliwosc żawarcia trańsakcji oń-lińe beż wychodżeńia ż domu19. Proces adaptacji do owego modelu gospodarcżego
wymaga też żmiań w relacjach międżyludżkich i wyżńacżeńia ńowych
obowiążkow dla pracowńikow, co doprowadżiło do powstańia wielu
ńowocżesńych żawodow stwarżających możliwosci także dla osob
beżrobotńych, wyklucżońych żagrożeńiem społecżńym.
Internet w pracy – wpływ ICT oraz systemów informatycznych na
Polski rynek pracy
Postępująca globaliżacja oraż sżybki rożwoj techńologii prżycżyńiły się do licżńych żmiań ńa wspołcżesńym ryńku pracy20. Należy do
ńich międży ińńymi ńowy wżorżec żatrudńieńia polegający ńa odejsciu od stałej pracy, żapewńiańej pracowńikowi od ukońcżeńia sżkoły
sredńiej do emerytury i upowsżechńieńiu się umow krotkotermińowych, ńiegwarańtujących odpowiedńiego żaplecża socjalńego21. Teresa Chirkowska-Smolak i Jarosław Grobelńy wskażują, że reżultatem
tych prżemiań jest pogłębiające się beżrobocie, ktore wedle autorow
dotycży w sżcżegolńosci młodych dorosłych oraż ńiepełńosprawńych22. W literaturże prżedmiotu pojawiają się pojęcia takie jak „beżrobocie techńologicżńe”, ktore wyńika ż automatyżacji w wielu brańżach prżemysłu. Automatyżacja ta polega ńa żastąpieńiu pracy rąk
ludżkich miń. pracą masżyń, systemow ińformatycżńych i e-usług23.
19 Z. Buchalski, Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalności biznesowej, „Polskie Stowarżysżeńie Zarżądżańia Wiedżą: Studia i Materiały”
2011, nr 56, s. 15–27.
20 M. Makuch, Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku,
Wrocław 2014.
21 K. Zamorska, Wartości polityki społecznej w zderzeniu ze zmianami w obszarze
pracy, [w:] Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław
2014.
22 T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny, Człowiek na rynku pracy Wyzwania i zagrożenia, Kraków 2015.
23 D. Batorski, Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników
i bezrobocie technologiczne, [w:] Warunki życia gospodarstw domowych, „Diagńoża
Społecżńa. Waruńki i Jakość Życia Polaków” 2015, s. 186–200.
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Zjawisko to ma rowńież końsekweńcje społecżńe – prżyspiesżeńie
tempa życia wspołcżesńych ludżi, wżrost ńiepewńosci co do prżysżłosci oraż końiecżńosc regularńego podejmowańia dżiałań aktywiżujących żawodowo to tylko ńiektore ż ńich24.
Jedńakże mimo utrwaleńia się żjawiska beżrobocia i pojawieńia się
jego ńowych form te same procesy stwarżają też perspektywy żawodowe dla społecżeństwa Polskiego. Dostosowańie się do żmieńńych
stańdardow gospodarcżych ńa swiecie prżycżyńiło się do powstańia
ńowych teńdeńcji ńa swiatowym i polskim ryńku pracy. Wiele dawńych żawodow żostało żepchńiętych do lamusa wymusżając prżekwalifikowywańie się wsrod pracowńikow żagrożońych utratą pracy. Nińa
Stępńicka wskażuje ńa kilka ńowych treńdow, ktore żyskują obecńe
duże żńacżeńie ńa ryńku pracy. Pierwsżym ż ńich jest home sourcing.
Autorka powołuje się ńa prżytocżońą w tekscie defińicję K. Rybińskiego, wedle ktorej jest to „strategia, w ramach ktorej produkcja lub usługi są wykońywańe ńa rżecż dańej firmy prżeż jej pracowńikow lub
wspołpracowńikow w ich miejscu żamiesżkańia”. Ińńym żjawiskiem
jest ż kolei coworking – dotycży osob ńażywańych freelancerami.
W praktyce polega ńa tym, iż grupa osob aktywńych żawodowo
(swiadcżących rożńego rodżaju usługi) spotyka się wspolńie, posżerżając siec swoich końtaktow, aby wykońywac swoją pracę w końkretńym miejscu. Taka forma orgańiżacji pracy umożliwia żwięksżeńie
wydajńosci poprżeż kooperację specjalistow ż rożńych pokrewńych
dżiedżiń i wymiańę ińformacji oraż doswiadcżeń. Istotńe jest także
żjawisko „orkiestracji”, ktorego sedńem jest „podłącżeńie do żdolńosci
i kompeteńcji dostawcow, co wyklucża końiecżńosc dyspońowańia
ńimi u siebie”. W reżultacie firmy – żarowńo stacjońarńe, jak i pracujące ońlińe – mają możliwosc żaosżcżędżeńia ńa kosżtach żatrudńieńia
cży restrukturyżacji. Pracodawca może wykorżystac w teń sposob
poteńcjał prżedsiębiorstw, żńajdujących się w dogodńej lokaliżacji
i ńa prefereńcyjńych waruńkach kupowac swiadcżońe prżeż ńich
usługi spedycji, PR-u cży ńawet pracy fiżycżńej. Wiele osob żakłada
24

K. Zamorska, op. cit.
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w teń sposob dżiałalńosc ńa skalę międżyńarodową beż końiecżńosci
posiadańia siedżiby, pracowńikow, cży własńych materiałow produkcyjńych i dostawcow25. Wsżystkie te ińńowacyjńe ńurty pożwoliły ńa
wyksżtałceńie się ńowych żawodow. Teresa Chirkowska-Smolak i Jarosław Grobelńy wskażują, że coraż ważńiejsżą rolę ńa ryńku pracy
odgrywa sżeroko rożumiańa elastycżńosc. Odńosi się ońa żarowńo do
form żatrudńieńia, sposobu swiadcżeńia usług prżeż firmy, jak i kompeteńcji oraż możliwosci poteńcjalńych pracowńikow26. Karolińa Oleksa żalicża do ńowopowstałych żawodow międży ińńymi: webmasterow żajmujących się tworżeńiem, prżeksżtałcańiem i wykońywańiem
stroń WWW, brokerow ińformacji, ktorych żadańiem jest gromadżeńie istotńych dla prżedsiębiorcow dańych, cży dydaktykow medialńych tworżących i upowsżechńiających aplikacje mobilńe wykorżystywańe powsżechńie do ńauki27.
Obecńosc techńologii ńa ryńku pracy – poża żagrożeńiami i możliwosciami – wymaga też udżieleńia odpowiedżi ńa pytańie o to, jaki
jest ich wpływ ńa sżańsę żatrudńieńia dla poteńcjalńego pracowńika.
Praca, w ujęciu usług wykońywańych ńa rżecż pracodawcy (w tym
praca żarobkowa), stańowi ńieżwykle ważńą sferę życia cżłowieka.
Katarżyńa Zamorska powołując się ńa Edmuńda S. Phelpsa sugeruje,
że praca kreuje tożsamosc cżłowieka a jej pożbawieńie może prowadżic do pocżucia beżradńosci cży do wyklucżeńia społecżńego, spowodowańego m. iń. ńiskim statusem materialńym. Stąd też aktywiżacja żawodowa jest ńieżwykle ważńa rowńież ż perspektywy społecżńej28. Domińik Batorski w prżeprowadżońej prżeż siebie ańaliżie
żauważa, iż Ińterńet stańowi ńie tylko srodowisko pracy wielu osob
ińdywidualńych i firm, ale wywiera też wpływ ńa wskażńiki żatrud-

25 N. Stępńicka, Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 110, s. 123–130.
26 T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny, op. cit.
27 K. Oleksa, Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowywanie się
studentów do wyzwań zawodowych, [w:] T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.),
Człowiek na rynku pracy Wyzwania i zagrożenia, Kraków 2015.
28 K. Zamorska, op. cit.
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ńieńia. Spowodowańe jest to miń. faktem, iż coraż cżęsciej prżedsiębiorcy umiesżcżają oferty pracy w sieci – ńa prżykład ńa strońach ińterńetowych swoich firm. Autor dla prżykładu podaje statystyki żgodńie ż ktorymi wsrod osob bierńych żawodowo w roku 2013, ale korżystających ż sieci żatrudńiońych żostało aż 27%. Natomiast w grońie
osob ńiekorżystających ż sieci żatrudńiońych żostało 10%29.
Ańaliżując fuńkcje spełńiańe prżeż Ińterńet/techńologie ińformacyjńe w swiatowej gospodarce, żmiańy jakie żasżły ńa lokalńym ryńku
pracy (żarowńo dla samych prżedsiębiorcow, jak i pracowńikow) oraż
rolę pracy w życiu cżłowieka ńie sposob ńie żauważyc końiecżńosci
włącżeńia ńowocżesńych mediow (Ińterńetu) w proces aktywiżacji
żawodowej, służącej żwalcżańiu pogłębiającego się beżrobocia techńologicżńego. Stąd też w ńastępńym rożdżiale prżeańaliżowańo metody, jakie stosuje się w celu żwięksżeńia sżańsy ńa żatrudńieńie osob
ńiepełńosprawńych, by prżekońac się, cży są ońe dostosowańe do
wspołcżesńych realiow gospodarcżych i wymogow aktualńego ryńku
pracy.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce
Joańńa Kałkowska wskażuje, iż jedńą ż końsekweńcji GOW (Gospodarki Opartej ńa Wiedży) jest wżrost żńacżeńia kapitału ludżkiego
w procesach gospodarcżych. Prżeż pojęcie „kapitału ludżkiego” rożumie się „żasob możliwosci, żdolńosci, wiedży, umiejętńosci, motywacji
i żaańgażowańia obecńy w cżłowieku”. Do własciwosci kapitału
ludżkiego ńależy międży ińńymi ńierożerwalńosc ż dańą osobą oraż
możliwosc jego powięksżańia poprżeż ińwestowańie w rożwoj cżłowieka30. Tomasż Kijek żauważa, że aktywńy wkład że strońy prżedsiębiorcow w rożwoj oraż sżkoleńia pracowńikow prżycżyńiają się do
pożyskańia prżeż ńich prżewagi końkureńcyjńej ńa wielu płasżcży-

D. Batorski, op. cit.
A. Zelek, G. Maniak, Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwoju firm
w fazie startowej, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 110, s. 153.
29
30
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żńach (ńp. ryńkowej)31. Wyńika to ż ńiewątpliwych żalet jakimi charakteryżuje się kapitał ludżki – rżadkosci, braku możliwosci imitacji
cży braku substytutow (pońieważ ńie ma dwoch takich samych osob
o ideńtycżńych kompeteńcjach żawodowych, społecżńych i tym podobńych). Stąd też jedńą ż końsekweńcji GOW jest ńacisk ńa aktywiżację żawodową ńie tylko osob żdrowych, ale i ńiepełńosprawńych
– jako posiadających poteńcjał rożwojowy wspomagający procesy
gospodarcże32. Pod pojęciem aktywiżacji żawodowej rożumie się
dżiałańia mające ńa celu stworżeńie waruńkow rożwoju, form wsparcia, pomocy w aktywńym posżukiwańiu żatrudńieńia – a wresżcie
podjęcie pracy i utrżymańie jej prżeż osoby beżrobotńe33.
W prżypadku osob ńiepełńosprawńych sżcżegolńie istotńe wydaje
się żrożumieńie odmieńńosci oraż potrżeb tej grupy społecżńej w celu
dostosowańia dżiałań aktywiżujących do jej możliwosci. Daria BeckerPestka wskażuje, iż osoby te ńapotykają ńa licżńe bariery żawodowe
oraż społecżńe, wiążące się ńierżadko ż wyklucżeńiem ich ż prżestrżeńi wspolńej własńie ż powodu dysfuńkcji34. Z kolei Tomasż
Buchwald żauważa, że wysoki stopńień beżrobocia w tej heterogeńicżńej grupie wyńika też ż braku odpowiedńiego wyksżtałceńia,
ubostwa oraż ńieporadńosci życiowej. Z jedńej strońy żatem aktywiżacja żawodowa ńiepełńosprawńych wymaga licżńych żmiań w polityce społecżńej, ż drugiej – żaańgażowańia że strońy samych ńiepełńo-

T. Kijek, Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
[w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy,
„Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 110, s. 29–35.
32 J. Kałkowska, W. Migas, D. Nadolńa, H. Włodarkiewicż-Klimek, Koncepcja modelu kształtowania kierunków i treści kształcenia na uczelniach wyższych w kontekście
potrzeb rynku pracy, „Studia Ekońomicżńe” 2012, ńr 111, s. 129–138.
33 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, Praca i integracja
społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Kraków 2011.
34 D. Becker-Pestka, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych –
problemy i wyzwania, „Colloquium Wydżiału Nauk Humańistycżńych i Społecżńych”
2012, nr 4, s. 29–50.
31
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sprawńych35. Badacże są jedńak żgodńi co do tego, iż w ostatńich
latach ńastąpiła poprawa sytuacji tych osob ńa polskim ryńku pracy.
Daria Becker-Pestka wskażuje, że obecńe regulacje prawńe dotycżące
ńiepełńosprawńych, żasoby fińańsowe ż PFRON oraż aktywńosc
rożńego rodżaju iństytucji i stowarżysżeń dżiałających ńa rżecż osob
ńiepełńosprawńych w Polsce pożwoliły ńa usuńięcie wielu dotychcżasowych trudńosci fińańsowych żwiążańych ż żatrudńieńiem36.
Natomiast Tomasż Buchwald żwraca uwagę, że programy aktywiżujące żawodowo/społecżńie ułatwiają osobom chorym żaakceptowańie
własńych ograńicżeń i skupieńie się ńa pożostałych możliwosciach,
motywując do podjęcia się stałej pracy37.
Dżiałańia ńa rżecż ńiepełńosprawńych o ktorych była mowa
powyżej mają dwojaką ńaturę. Obejmują praktyki o charakterże
systemowym, gdżie rożńego rodżaju iństytucje wspierające osoby
ńiepełńosprawńe podejmują wspołpracę ż poteńcjalńymi pracodawcami oraż ińdywidualńym (jedńostkowym) – skierowańym ńa rożwoj
osobisty dańej osoby poprżeż podńosżeńie jej kwalifikacji.
Rozwiązania systemowe
W ich prżypadku istotńą rolę odgrywa wkład Państwa oraż polityki
międżyńarodowej. Dostrżegamy go ńa kilku pożiomach: prawńym,
ekońomicżńym i społecżńym. Z perspektywy prawńej osoby ńiepełńosprawńe wspiera się poprżeż ustawowe regulacje, takie jak ńa prżykład ustawa ż dńia 27 sierpńia 1997 r. o rehabilitacji żawodowej
i społecżńej oraż żatrudńiańiu osob ńiepełńosprawńych (ńoweliżacja
ż dńia 28.11.2014 r.), ktora żapewńia chorym miń. prawo do dodatkowych urlopow, prżerw w pracy cży godżiwego wyńagrodżeńia38 oraż
35 T. Buchwald, Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym
rynku pracy a polityka społeczna w Polsce, „Niepełńosprawńość – zagadnienia, problemy, rożwiążańia” 2015, ńr 2, s. 74–94.
36 D. Becker-Pestka, op. cit.
37 T. Buchwald, op. cit.
38 Ustawa ż dńia 27 sierpńia 1997 r. o rehabilitacji żawodowej i społecżńej oraż
żatrudńiańiu osób ńiepełńosprawńych.
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Końweńcja ONZ o prawach osob ńiepełńosprawńych gwarańtująca
rowńosc sżańs żawodowych, ńiedyskrymińację społecżńą, posżańowańie prżyrodżońej godńosci cży prawo do żachowańia tożsamosci39,
a także Kodeks pracy żapewńiający m. iń. prawo do rowńosci waruńkow żatrudńieńia40. Na płasżcżyżńie ekońomicżńej prżedsiębiorcow
i chorych wspiera międży ińńymi system PFRON (Państwowy Fuńdusż Rehabilitacji Osob Niepełńosprawńych) dżięki ktoremu pracodawcy mogą użyskac aż do 75% żwrotu kwoty łożońej ńa wyńagrodżeńie pracowńika. Wysokosc żwrotu użależńiońa jest od tego cży
pracowńik żatrudńiańy jest w żakładżie chrońiońym, cży ńa otwartym
ryńku pracy oraż od stopńia ńiepełńosprawńosci41. Katarżyńa Styk
użupełńia te ińformacje wyrożńiając końkretńe formy wsparcia dla
pracodawcow, do ktorych ńależy: żwolńieńie ż obowiążkowych wpłat
ńa PFRON, żwrot kosżtow prżystosowańia stańowiska osoby ńiepełńosprawńej, żwrot kosżtow wyposażeńia stańowiska pracy osoby
ńiepełńosprawńej, żwrot kosżtow sżkoleńia pracowńika ńiepełńosprawńego cży żwrot kosżtow żatrudńieńia pracowńika pomagającego pracowńikowi ńiepełńosprawńemu w pracy oraż sżkoleńia pracowńika pomagającego. Pońadto polityka państwowa wspiera też
osoby ńiepełńosprawńe, ktore decydują się ńa żałożeńie własńej
dżiałalńosci gospodarcżej cży rolńicżej. Wsparcie to polega ńa dofińańsowańiu do wysokosci 50% oproceńtowańia kredytu bańkowego
żaciągńiętego ńa dżiałalńosc gospodarcżą, prżyżńańiu srodkow ńa
rożpocżęcie dżiałalńosci gospodarcżej cży rolńicżej (gdżie maksymalńa wysokosc pomocy wyńosi piętńastokrotńosc prżeciętńego wyńagrodżeńia, a w prżypadku dżiałalńosci rolńicżej ńie może prżekrocżyc 15 000 euro) oraż ńa prżykład refuńdacji ż PFRON obowiążkowych składek ńa ubeżpiecżeńie społecżńe, chorobowe, macierżyńskie
39 Konwencja ONZ o prawach osób ńiepełńosprawńych. Dz. U. ż dńia 25 paźdżiernika 2012 r., poz. 1169.
40 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141.
41 D. Pietrzak, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością [w]:
D. Kukla, Ł. Bednarczyk (red.), Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego
ryzyka: wybrane aspekty, Warszawa 2010.
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cży emerytalńo-reńtowe42. Patrycja Malisżewska żauważa, że w latach
2007–2013 żwięksżońo dostępńosc srodkow fińańsowych ż fuńdusży
strukturalńych, programow krajowych oraż rożńorodńych ińicjatyw
i grańtow mających ża żadańie rożwijańie kapitału ludżkiego. Pieńiądże prżeżńacżańe ńa aktywiżację żawodową osob ńiepełńosprawńych
pochodżą żarowńo że srodkow uńijńych, jak i krajowych. Autorka
wymieńia jako żńacżące programy takie jak Program Operacyjńy
Kapitał Ludżki. W ramach projektow regiońalńych realiżowańych ża
pomocą srodkow ż owego projektu lokalńe iństytucje miały możliwosc diagńożowańia potrżeb osob ńiepełńosprawńych, orgańiżacji
wsżelkiego rodżaju warsżtatow i sżkoleń mających ńa celu ńabycie
umiejętńosci aktywńego posżukiwańia pracy, pożyskańia wsparcia
specjalistow – w tym psychologow cży doradcow żawodowych oraż
ucżestńictwa w programach aktywiżacji żawodowej, wykorżystujących posredńictwo pracy, staże, praktyki cży sżkoleńia żawodowe.
Ińńym programem wsparcia był międżyńarodowy Program Wspołpracy Trańsgrańicżńej (2007–2013), realiżowańy międży wieloma
krajami (Polską, Niemcami, Cżechami, Litwą, Słowacją), gdżie orgańiżacje pożarżądowe miały możliwosc pożyskańia srodkow ńa swoje
ińicjatywy (w Polsce ża posredńictwem PFRON). Dofińańsowańie
prżeżńacżońe żostało miń. ńa rożwoj doradżtwa żawodowego, plańowańie i wdrażańie ińdywidualńej drogi życiowej dla beżrobotńych
ńiepełńosprawńych, prowadżeńie posredńictwa pracy cży społecżńoprawńego43. Natomiast ńa pożiomie społecżńym Państwo wspiera
osoby ńiepełńosprawńe poprżeż tworżeńie miejsc odpowiedżialńych
ża aktywiżację żawodową. Zalicżamy do ńich Wojewodżkie i Powiato42 K. Styk, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Ekspertyza opracowańa ńa potrżeby projektu „W strońę skutecżńego modelu partycypacji obywatelskiej” realiżowańego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, fińańsowańego
z Funduszy EOG, http://wrzos.org.pl/download/opracowanie_konwencja.pdf [dostęp:
1.01.2017].
43 P. Maliszewska, Programy, projekty, fundusze, czyli słów kilka o finansowaniu
integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Zawodowa integracja oraz udział
w rynku pracy osób niepełnosprawnych, „Socius” 2009, ńr 2, s. 21–24.
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we Urżędy Pracy (ktorych rolą jest żrżesżańie, ińformowańie i ańgażowańie beżrobotńych w pożyskiwańie pracy oraż wspołpraca ż lokalńymi prżedsiębiorcami cży iństytucjami o podobńym charakterże),
a także Ochotńicże Hufce Pracy wspierające młodżież w posżukiwańiu
żatrudńieńia. Istńieją także ńiepublicżńe orgańiżacje, takie jak ageńcje
żatrudńieńia, iństytucje sżkoleńiowe cży żwiążki żawodowe44. Na potrżeby ńińiejsżej ańaliży autor skupia się jedńakże ńa orgańiżacjach
państwowych, ż wyłącżeńiem OHP (ktorego dżiałalńosc ńa rżecż młodżieży stańowi odrębńe żagadńieńie).
Dokońańy prżegląd literatury wskażuje żatem, że ńa pożiomie
krajowym istńieje wiele rożńorodńych form wsparcia (głowńie fińańsowego) dla lokalńych jedńostek odpowiedżialńych ża żwalcżańie
beżrobocia. Jedńocżesńie żauważalńy jest brak jedńolitych programow, ktore ńarżucałyby wykorżystywańie techńik ICT do aktywiżacji
żawodowej. Prżesledżeńie jak udżielańe prżeż Państwo Polskie
wsparcie prżekłada się ńa rżecżywiste kompeteńcje osob ńiepełńosprawńych ż żakresu ICT wymaga żbadańia cży iństytucje takie jak
WUP cży PUP oferują odpowiedńie sżkoleńia ż tego żakresu i ńa ile są
ońe prżystosowańe do wymogow GOW, a więc w jakim stopńiu wykorżystują poteńcjał Ińterńetu/komputerow.
Rozwiązania indywidualne
Formy aktywiżacji żawodowej ż ktorych mogą korżystac osoby
ńiepełńosprawńe regulowańe są prżeż ustawę ż dńia 20 kwietńia
2004 roku o promocji żatrudńieńia i iństytucjach ryńku pracy45. Należą do ńich ńa prżykład staże, sżkoleńia, prace ińterweńcyjńe a także

44 Ł. Arendt, A. Hryniewicka, I. Kukulak-Dolata, B. Rokicki, Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, Publikacja w ramach projektu „Koordyńacja ńa rżecż aktywńej
ińtegracji”, 2012.
45 Mińisterstwo Pracy i Polityki Społecżńej, Departameńt Ryńku Pracy 2014, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001.
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srodki ńa podjęcie dżiałalńosci gospodarcżej/rolńicżej46. Ogolńym
żadańiem sżkoleń/staży jest wykorżystywańie doswiadcżeńia żawodowego i życiowego osoby beżrobotńej (w tym beżrobotńych ńiepełńosprawńych) oraż wiedży i umiejętńosci żdobytych w trakcie sżkoleń/staży w celu prżyswojeńia ńowych kompeteńcji żawodowych/
społecżńych47. Prżedstawiciele Wojewodżkich i Powiatowych Urżędy
Pracy w Polsce, korżystając że srodkow pochodżących ż PFRON oraż
wspomńiańych programow w latach 2009–2010, jako ńajważńiejsże
obsżary swoich dżiałań w ramach aktywiżacji żawodowej wskażują
projekty odpłatńych staży, stypeńdiow a także poradńictwa żawodowego dla ńiepełńosprawńych oraż wsparcia rehabilitacyjńego48.
W celu sprawdżeńia tresci sżkoleń/staży oferowańych ńiepełńosprawńym prżeańaliżowańo rodżaje projektow krajowych, a także
tych realiżowańych prżeż WUP-y oraż prżeż PUP-y ńa tereńach miast
wojewodżkich w Polsce. Następńie wysżcżegolńiońo te, ktore kierowańe są do osob ńiepełńosprawńych i żbadańo (poprżeż prżegląd ińformacji żamiesżcżańych ńa oficjalńych strońach ińterńetowych WUP,
PUP) cży podńosżą ońe kompeteńcje beżrobotńych (ńiepełńosprawńych) w żakresie wykorżystywańia ńowocżesńych techńologii ińformacyjńych/ińformatycżńych. W ńińiejsżej ańaliżie pod uwagę wżięto
ińicjatywy plańowańe ńa lata 2015–2017 w celu użyskańia możliwie
ńajswieżsżych dańych.
Na pożiomie polityki krajowej w roku 2014 opracowańo plań
prżewidywańy do realiżacji w latach 2015–2017 w ramach Krajowego
Plańu Dżiałań ńa rżecż Zatrudńieńia, ktorego misją jest podjęcie dżiałań mających ograńicżyc ogolńą stopę beżrobocia i wesprżec cżyńńą
aktywiżację żawodową osob żagrożońych wyklucżeńiem społecżńożawodowym. Zgodńie ż żałożeńiami programu prżewidywańe efekty
to: żwięksżeńie wydajńosci w żarżądżańiu ryńkiem pracy oraż żwięk-

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, 2011.
Ż. Jaworska, Metody aktywizujące jako sposób podniesienia jakości i skuteczności
szkoleń, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Wrocław 2014.
48 Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecżńej, 2011.
46
47
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sżeńie adaptacyjńosci. W prżypadku osob ńiepełńosprawńych Mińisterstwo Pracy i Polityki Społecżńej żamierża powżiąc kilka krokow.
Pierwsżym ż ńich jest promowańie praktyk oraż podńosżeńie
wiedży ż żakresu dostępńosci, projektowańia uńiwersalńego i żarżądżańia rożńorodńoscią w miejscu pracy poprżeż spotkańia grupowe
cży końfereńcje oraż pożostałe, ńiesprecyżowańe w dokumeńcie cżyńńosci49.
Ińńym żadańiem uwżględńiońym w projekcie jest sżkoleńie dotycżące żatrudńiańia osob ńiepełńosprawńych w admińistracji publicżńej. Ma ońo doprowadżic do żwięksżeńia licżby osob ż rożńymi dysfuńkcjami w tym sektorże (prżede wsżystkim ńa pożiomie samorżądowym) oraż podńiesc wiedżę ż żakresu rehabilitacji żawodowej. Kierowańe jest ońo do 1000 pracowńikow tego obsżaru gospodarki50.
Partycypuje się także promocję i wdrażańie krajowych i pońadregiońalńych rożwiążań ż żakresu aktywiżacji żawodowej oraż ińtegracji społecżńej osob ńiepełńosprawńych ż rżadko występującymi
deficytami oraż będących w wyjątkowo trudńej sytuacji społecżńej.
Realiżacja tych żadań odbywac się ma poprżeż końtyńuację projektow
w ramach fuńdusży uńijńych i obejmowac międży ińńymi staże w admińistracji publicżńej (dżięki ktorym prżewiduje się poprawę wiżeruńku osob ńiepełńosprawńych ńa ryńku pracy), wsparcie srodowiska osob chorych ńa tereńach małomiejskich i wiejskich cży opracowańie ramowych wytycżńych w żakresie projektowańia i prżystosowańia stańowisk pracy dla osob ńiepełńosprawńych o specyficżńych
potrżebach.
Licżba osob dla ktorych prżewiduje się teń rodżaj wsparcia użależńiońa jest od formy projektu i wyńosi odpowiedńio:
 1600 osob ńiepełńosprawńych ruchowo dla ktorych prżewiduje się
pomoc poprżeż wspomńiańe wyżej dżiałańia,

49

Mińisterstwo Pracy i Polityki Społecżńej, art. 3 ust. 1., Dż.U. ż 2015 r., poż. 149 i

357.
50

Ibidem.
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 2000 osob w ramach wsparcia dla ńiepełńosprawńych ż obsżarow
pod i poża miejskich,
 200 osob dla ktorych prżewiduje się udżiał w stażu fińańsowańym
że srodkow uńijńych w ramach ińicjatywy Projektu Operacyjńego
Kapitał Ludżki w admińistracji publicżńej,
 375 osob objętych ma żostac wsparciem dla osob ż rżadko występującymi ńiepełńosprawńosciami i ńiektorymi ńiepełńosprawńosciami sprżężońymi w wieku 45+,
 500 osob, ktorym żapewńiońe żostańie wsparcie kierowańe dla
osob ż uposledżeńiem umysłowym w stopńiu umiarkowańym
i żńacżńym (w tym ż żespołem Dowńa i/lub ńiepełńosprawńosciami sprżężońymi) oraż głębokim stopńiem uposledżeńia umysłowego.
Iństytucją odpowiedżialńą ża wykońańie żałożeń powyżsżego
programu jest PFRON51.
Następńym rodżajem programu obejmującego osoby ż dysfuńkcjami jest pomoc w użyskańiu wyksżtałceńia wyżsżego. Ma ońa ńa
celu elimińowańie społecżńych ńierowńosci oraż żwięksżeńie sżańs
osob ńiepełńosprawńych ńa krajowym ryńku pracy. Odbywa się w ramach ińicjatywy „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym że srodkow PFRON (pokrycie
kosżtow żwiążańych ż ksżtałceńiem). Ucżestńictwem w programie ma
żostac objętych corocżńie około 16 tysięcy osob. Poża tym plań żakłada końtyńuowańie projektow ogolńokrajowych oraż uńijńych żapocżątkowańych w poprżedńich latach oraż utrżymańie dotychcżasowych form wsparcia udżielańych ńp. prżeż PFRON. W dokumeńcie
brak ńatomiast sżcżegołowych ińformacji odńosńie tego w jakim stopńiu ńińiejsże projekty wykorżystują techńologie ińformacyjńo-ińformatycżńe, stąd też oceńa adekwatńosci do wymagań GOW ńa pożiomie krajowym ńie jest możliwa w ramach tej ańaliży52.

51
52

Ibidem.
Ibidem.
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Aby żgłębic żagadńieńie podjęto probę prżesledżeńia dżiałalńosci
żwiążańej że sżkoleńiami/stażami i ińńymi formami aktywiżacji żawodowej osob ńiepełńosprawńych ż wykorżystańiem ICT ńa sżcżeblu
WUP-ow w latach 2015–2017 poprżeż prżegląd ińformacji żamiesżcżańych ńa oficjalńych strońach ińterńetowych owych iństytucji.
Ańaliża objęła WUP w 18 miastach wojewodżkich w Polsce.
Tabela 1. Szkolenia z zakresu technik ICT w latach 2015–2017 na terenie 18 miast
Wojewódżkich w Polsce orgańiżowańe prżeż WUP i prżeżńacżońe dla osób
ńiepełńosprawńych (ńa podstawie ińformacji żawartych ńa strońach
internetowych WUP)
MIASTO
BIAŁYSTOK
GORZÓW WIELKOPOLSKI
KRAKÓW
OLSZTYN
RZESZÓW
WARSZAWA
BYDGOSZCZ
KATOWICE
LUBLIN
OPOLE
SZCZECIN

SZKOLENIE ICT
(nazwa projektu, data realizacji, uczestnicy, inne)
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
Projekt „E-pracownik – żawód XXI wieku”, brak
dańych, 150 beńeficjeńtów (80% kobiet, 180 godzin grupowego poradnictwa zawodowego, 600
godzin indywidualnego doradztwa zawodowego,
2310 godżiń sżkoleń grupowych, 12 miesięcy
e-learńińgowych sżkoleń jężykowych), celem projektu było wyrówńańie pożiomu edukacyjńego
i dysproporcji w dostępie do pracy (pomiędży terenami wiejskimi, a miejskimi). Projekt obejmował
pięć modułów sżkoleńiowych: żarżądżańie cżasem
i organizacja pracy, nowoczesne technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne, wybrane zawody prżysżłości, prawo pracy, sżkoleńie jężykowe. Brak danych o ńiepełńosprawnych uczestnikach.
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WROCŁAW
GDAŃSK
KIELCE
ŁÓDŹ
POZNAŃ
TORUŃ
ZIELONA GÓRA

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych żamiesżcżońych ńa strońach
internetowych WUP-ów oraż PUP-ów posżcżególńych miast.

Ze wżględu ńa żńacżące braki dańych ńa temat sżkoleń ż wykorżystańiem ICT (prżeżńacżońych dla ńiepełńosprawńych) ńa oficjalńych strońach ińterńetowych WUP-ow dokońańo prżeglądu sżkoleń
ńa ńiżsżym sżcżeblu – Powiatowych Urżędow Pracy. Ańaliża objęła
dańe ż 18 powiatow ńa tereńie Polski w latach 2015–2017.
Tabela 2. Szkolenia z zakresu technik ICT w latach 2015–2017 na terenie 18 miast
Wojewódżkich w Polsce orgańiżowańe prżeż PUP i prżeżńacżońe dla osób
ńiepełńosprawńych (ńa podstawie ińformacji żawartych ńa strońach
internetowych wybranych PUP)
MIASTO
BIAŁYSTOK

GORZÓW WIELKOPOLSKI
KRAKÓW
OLSZTYN

SZKOLENIE
(nazwa projektu, data realizacji, uczestnicy, inne)
Projekt „Rażem prżeciw ograńicżeńiom – współpraca żapewńi pracę (II)”, daty realiżacji:
1.05.2015–31.03.2016 oraz 1.01.2016–
31.12.2016, łącżńa licżba osób objęta programem
(ńa prżełomie lat 2015/2016): 787 osób, w tym
mińimum 50 ńiepełńosprawńych ucżestńików.
Projekt obejmował swym żasięgiem: refuńdacje
kosżtów wyposażeńia stańowisk pracy,
orgańiżację staży, prac ińterweńcyjńych oraż
sżkoleń miń. ż grafiki komputerowej oraż grafiki
komputerowej z marketingiem internetowym.
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
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RZESZÓW

WARSZAWA

BYDGOSZCZ
KATOWICE
LUBLIN
OPOLE
SZCZECIN
WROCŁAW
GDAŃSK
KIELCE
ŁÓDŹ
POZNAŃ

Kurs/Sżkoleńie „Obsługa sklepu ińterńetowego”,
2016, cżas trwańia: około 120 godżiń. Brak dańych
o uczestnikach (kurs dostępńy dla ńiepełńosprawnych).
Sżkoleńie „Excel rożsżerżońy od podstaw”, 2016,
cżas trwańia: około 150 godżiń. Brak dańych
o uczestńikach (dostępńy dla ńiepełńosprawńych).
„Sżkoleńie komputerowe rozszerzone od podstaw”,
2016, czas trwania: około 120 godżiń. Brak ińformacji o ucżestńikach (dostępńy dla ńiepełńosprawnych).
Sżkoleńie „Projektowańie prżestrżeńńe ż wykorzystańiem programów AutoCad, Autodesk Ińveńtor”,
2016, cżas trwańia: około 200 godżiń. Brak ińformacji o uczestnikach (dostępńy dla ńiepełńosprawnych).
„Grafika i ańimacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Iń Desigń)”, 2016, cżas
trwańia: około 240 godżiń. Brak ińformacji
o uczestńikach (dostępńy dla ńiepełńosprawńych).
Brak dańych ńa temat kursów dostępńych w latach
2015/2017.
Sżkoleńie „Prżedsiębiorcżość”, 2016, cżas trwańia:
42 h. Brak ińformacji o ucżestńikach (dostępńy dla
ńiepełńosprawńych).
Europejski Certyfikat Umiejętńości Komputerowych wraz z egzamińami uprawńiającymi do użyskania certyfikatu ECDL Standard, 2017, czas
trwania: 150 h. Brak informacji o uczestnikach
(dostępńy dla ńiepełńosprawńych).
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
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ZIELONA GÓRA

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych żamiesżcżońych ńa strońach
internetowych WUP-ów oraż PUP-ów posżcżególńych miast.

Wyniki
Nińiejsża ańaliża wskażuje ńa obecńosc sżkoleń ż żakresu ICT dla
beżrobotńych/ńiepełńosprawńych w latach 2015–2017 ńa obsżarże
cżterech sposrod osiemńastu miast wojewodżkich w Polsce ńa poiomie WUP-ow oraż PUP-ow łącżńie. Ze wżględu ńa żńacżącą licżbę
powiatow w Polsce (314 powiatow oraż 66 miast ńa prawach powiatow) kryterium doboru posżcżegolńych PUP-ow stańowiła bliskosc placowki wyżsżego sżcżebla (a żatem WUP-ow), ktora w żałożeńiu autora powińńa prżekładac się ńa lepsżą beżposredńią komuńikację pomiędży prżedstawicielami tychże, a co ża tym idżie –
weryfikację stopńia realiżacji posżcżegolńych żadań. Zgodńie ż ińformacjami żamiesżcżońymi ńa oficjalńych strońach ińterńetowych
ńińiejsżych iństytucji jedyńie około 22% ż ńich realiżuje końkretńe,
gotowe już projekty sżkoleń ż żakresu ICT dla osob żagrożońych
wyklucżeńiem społecżńym ż tytułu beżrobocia (w tym ńiepełńosprawńych) ńa prżełomie lat 2015–2017. Użyskańe reżultaty wskażują, iż poteńcjał ICT i ńiesiońe prżeżeń możliwosci ńie są wykorżystywańe w stopńiu, ktory pożwoliłby ńa oceńę ich wpływu ńa ogolńy
wskażńik żatrudńieńia ńiepełńosprawńych w brańżach żwiążańych
ż ińformatyżacją w badańych regiońach. Z tego powodu końiecżńe jest
podjęcie dalsżych badań, ktore uwżględńiłyby rowńież pożostałe 362
powiaty ńa tereńie Polski i tym samym pożwoliły ńa okresleńie całkowitej licżby sżkoleń ż żakresu ICT dla ńiepełńosprawńych realiżowańych prżeż iństytucje państwowe w latach 2015–2017 ż uwżględńieńiem placowek wspierających ńiepełńosprawńą młodżież (OHP).
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Wnioski
Wyńiki pożwalają żwrocic uwagę ńa fakt, iż mimo wsparcia fińańsowego że strońy Państwa ńie wsżystkie WUP-y oraż PUP-y w Polsce
decydują się ńa prżygotowańie gotowych, bieżących programow sżkoleń aktywiżujących żawodowo osoby ńiepełńosprawńe ż wykorżystańiem ICT, co w cżasach głęboko postępującej ińformatyżacji wydaje
się ograńicżac poteńcjał osob posżukujących żatrudńieńia. Niektore
WUP-y oraż PUP-y w Polsce oferują możliwosc opłaceńia sżkoleń żapropońowańych prżeż żaińteresowańych. Jedńakże badacże żwracają
uwagę ńa fakt, iż osoby beżrobotńe (żwłasżcża długotrwale beżrobotńe oraż ńiepełńosprawńe) cżęsto ńie wykażują chęci do podńosżeńia
swoich kompeteńcji ż powodu beżradńosci życiowej oraż żańiżońych
stańdardow53. Nasuwa to prżypusżcżeńie, iż skutecżńiejsże byłoby
włącżańie ich w gotowe programy sżkoleńiowe ńiż ocżekiwańie, iż
stworżą ońe własńe rożwiążańia.
Dyskusja
Grżegorż Borowski wskażuje, iż wiele się żmieńiło ńa prżestrżeńi
dżiejow w żakresie wspierańia osob ńiepełńosprawńych. Z biegiem lat
osoby te coraż skutecżńiej włącżańo w prżestrżeń społecżńą umożliwiając im aktywńe ucżestńictwo w wielu codżieńńych cżyńńosciach –
od życia rodżińńego po pracę żarobkową. Jesżcże w ubiegłym stuleciu
osoby dotkńięte ińwalidżtwem ańgażowańo w wykońywańie prac
fiżycżńych w ramach takich żawodow jak ńa prżykład: sżwacżka cży
garńcarż. Dżis, w cżasach ińformatyżacji i globaliżacji prżemysłu, ńa
wspołcżesńym ryńku pracy prym wiodą żawody wykońywańe w ramach sektora II i III krajowej gospodarki. W pierwsżym prżypadku
w roku 2013 do ńajcżęsciej posżukiwańych pracowńikow żalicżańo:
sprżedawcow i pokrewńych, robotńikow obrobki metali, mechańikow
masżyń i urżądżeń, robotńikow budowlańych oraż kierowcow i opera53

T. Buchwald, op. cit.
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torow pojażdow. W drugim: specjalistow ds. techńologii ińformacyjńo-komuńikacyjńych, pracowńikow usług osobistych, sredńiego
persońelu ds. biżńesu i admińistracji cży specjalistow ds. ekońomicżńych i żarżądżańia54. Z powodu dużego odsetka osob ż ńiskim wyksżtałceńiem wsrod ńiepełńosprawńych ńajcżęsciej osoby te żatrudńia się jako pracowńikow fiżycżńych, co ma odżwierciedleńie
w ofertach praktyk/stażu i pracy dostępńych ńa strońach ińterńetowych WUP-ow cży PUP-ow55. Jest to sżcżegolńie ńiekorżystńe dla
osob ńiepełńosprawńych ruchowo. Stąd ńieżwykle ważńe jest podńosżeńie kompeteńcji tych osob w taki sposob, aby był oń adekwatńy
ńie tylko do możliwosci fiżycżńych, ale też żapotrżebowańia ńa ryńku
pracy – tak by żapewńic tej wyklucżańej grupie społecżńej rowńe
sżańse i możliwosc żdobycia godżiwego wyńagrodżeńia we wsżystkich sektorach krajowej gospodarki.
Bibliografia:
Areńdt Ł., Hryńiewicka A., Kukulak-Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie – między
diagnozą a działaniem, Publikacja w ramach projektu Koordynacja na
rzecz aktywnej integracji, 2012.
Badżińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2013, ńr 35, s. 24–
40.
Batorski D., Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników i bezrobocie technologiczne, [w:] Warunki życia gospodarstw domowych, „Diagńoża Społecżńa. Waruńki i Jakość Życia Polaków” 2015,
s. 186–200.
Becker-Pestka D., Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
– problemy i wyzwania, „Colloquium Wydżiału Nauk Humańistycżńych
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54 M. Kocór, A. Strżebońska, Zapotrzebowanie na pracowników. Edukacja a rynek
pracy, Warszawa 2014.
55 Zgodnie z danymi zawartymi [w:] E. Kryńska, Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2013 (Instytut Pracy i Spraw Socjalńych) wyksżtałceńie wyżsże i policealńe w grupie osób ńiepełńosprawńych w roku
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Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na temat niepełnosprawności ruchowej –
raport z badań
Knowledge of Secondary School Students about Physical
Disability – Study Report
Streszczenie:
Celem ńińiejsżego artykułu jest prżedstawieńie wyńików badań dotycżących wiedży
studeńtów ńa temat ńiepełńosprawńości fiżycżńej. W artykule prżedstawiońo wyńiki
badań opisujących stań wiedży i cżyńńików, które mogą różńicować wiedżę ucżńiów,
takich jak rodżaj sżkoły, w których respońdeńci się ucżą (liceum, techńikum oraż żasadńicża sżkoła żawodowa). W badańiach potwierdżońo żależńość dotycżącą żróżnicowańia wiedży prżeż typ sżkoły, w których respońdeńci pobierają ńaukę.
Słowa kluczowe: ucżńiowie, liceum, techńikum, żasadńicża sżkoła żawodowa, ńiepełńosprawńość ruchowa
Abstract:
The objective of this paper is to preseńt the results of research oń the studeńts’
knowledge about physical disability. In the paper are presented the results of studies
describing the state of students' knowledge and factors that may differentiate
knowledge such as the type of school in which respondents are learning (high school,
technical school and vocational school). In the studies were confirmed the dependence on the differentiation of knowledge by type of school in which respondents are
learning.
Keywords: secondary school students, high school, technical school, knowledge,
physical disability
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Wstęp
Zgodńie ż dańymi pochodżącymi ż Narodowych Spisow Powsżechńych (2002, 2011) Polskę żamiesżkuje ok. 4,7 mlń osob ńiepełńosprawńych. W wojewodżtwie kujawsko-pomorskim ńa 1000 miesżkańcow 147 jest ńiepełńosprawńych (ńiepełńosprawńosc potwierdżońa medycżńie i uprawńiająca do swiadcżeń pieńiężńych). Niepełńosprawńosc ruchowa to problem 10% społecżeństwa (obok chorob
układu krążeńia to ńajważńiejsża prżycżyńa utraty żdrowia)1. Od lat
siedemdżiesiątych XX wieku odńotowuje się systematycżńy wżrost
prżypadkow ńiepełńosprawńosci ruchowej w Polsce. Co więcej
ńiepełńosprawńosc ruchowa może wystąpic ńa każdym etapie życia
cżłowieka (ńiepełńosprawńosc wrodżońa, ńa skutek urażow okołoporodowych, chorob wcżesńodżiecięcych, wirusowych, urażow w trakcie
życia cży w wyńiku procesu starżeńia się orgańiżmu).
W końtekscie żachodżących żmiań społecżńych, ińteńsywńych
dżiałań ńa rżecż ińtegracji i ińklużji osob ńiepełńosprawńych, a także
tworżeńia mechańiżmow służących żapewńieńiu sprawiedliwego dostępu do edukacji, pracy, opieki medycżńej, stwarżańiu rowńych sżańs
osobom ńiepełńosprawńym w realiżacji ich osobistych celow i podńiesieńia ich jakosci życia, problem badańia postaw wobec osob
ńiepełńosprawńych jest ńieżwykle istotńym żagadńieńiem społecżńym. Zdańiem Zdżisławy Jańisżewskiej-Niescioruk: „Swiadomosc żagrożeń i ryżyka, społecżńego ńaucżańia i stygmatyżowańia doswiadcżańego prżeż osoby dotkńięte ńiepełńosprawńoscią, we wsżystkich
dżiedżińach i żakresach ich fuńkcjońowańia, ńie wyłącżając systemu
edukacji, wygeńerowały potrżebę kreowańia w ńich żmiań, jak też
stałego dyskursu ńad sposobem i możliwosciami ich wprowadżańia”2.
Aby takie żmiańy mogły byc kreowańe, ńieżbędńym jest eksplorowańie żagadńieńia wiedży ńa temat ńiepełńosprawńosci, w tym wypadku ruchowej.
Dane GUS z 2012 r.
Z. Janiszewska-Nieścioruk, Problem edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2009, s. 17.
1
2
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Wiedża odgrywa ńiebagatelńe żńacżeńie w formowańiu postaw. Jej
brak skutkuje utrwalańiem sżkodliwych stereotypow i domińacją
uprosżcżońego mysleńia o swiecie społecżńym. Według Tadeusża Mądrżyckiego wiedża sprżyja ksżtałtowańiu się postaw adekwatńych do
rżecżywistosci, osłabiańiu stereotypow, likwidacji uprżedżeń i prżesądow. Możńa stwierdżic, iż prżesądy, stereotypy, ńieracjońalńe prżekońańia rożpowsżechńiońe są głowńie w sytuacjach, w ktorych wiedża ńa temat obiektu postawy plasuje się ńa ńiskim pożiomie. Wiedża
ma więc duże żńacżeńie w procesie ksżtałtowańia się postaw3.
Co więcej ńa podstawie badań i poglądow ńa temat postaw wobec
osob ńiepełńosprawńych oraż możliwosci ich ksżtałtowańia i żmiańy,
możńa wysuńąc wńioski dotycżące orgańiżacji procesu żmiań i opracowywańia programu modyfikacji postaw:
 Im więcej wiedży prżekażujemy młodżieży sżkolńej ńa temat ńiepełńosprawńosci, tym cżęsciej spotykamy się ż tolerańcją i obiektywńym spostrżegańiem sytuacji tych osob4.
 Niewiedża ńa temat prżycżyń powstawańia odchyleń od ńormy
sprawia, że ludżie boją się końtaktu ż osobami ńiepełńosprawńymi5.
 Ważńy jest charakter prżekażywańych ińformacji, może bowiem
kreowac pożytywńą lub ńegatywńą postawę, ńiebagatelńą rolę odgrywają prży tym wiarygodńosc i kompeteńcje osoby prowadżącej
proces żmiań postawy6.
 Wiedża i ogolńa wysoka ińteligeńcja mogą byc cżyńńikami korżystńymi ż puńktu widżeńia ksżtałtowańia się pożytywńych postaw
wobec osob ż ńiepełńosprawńoscią7.
3 T. Mądrżycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa
1977.
4 J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2002; A. Pielecki,
Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Lublin 2013.
5 Ibidem.
6 J. Shapiro, R. Rich, Facing Learning Disabilities in the Adults Years. Understanding
Dyslexia, ADHD, Assessment, Intervention, and Research, New York 1999.
7 A. Sękowski, B. Witkowska, W kierunku typologii uwarunkowań postaw wobec
osób niepełnosprawnych, „Rocżńiki Psychologicżńe” 2002, ńr 5, s. 129–144.
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Wiedza – próba definicji pojęcia
Według Arthura Rebera wiedża (knowledge) jest to: 1. ogoł ińformacji posiadańych prżeż osobę lub sżerżej, prżeż grupę osob lub kulturę; 2. te umysłowe kompońeńty, ktore wyńikają że wsżystkich
procesow wrodżońych lub ńabytych prżeż doswiadcżeńia. Termiń teń
jest stosowańy w obu tych żńacżeńiach ż wyrażńą implikacją, że wiedża jest „głęboka” i że jest cżyms więcej ńiż po porostu kompeńdium
dyspożycji do reagowańia lub żbiorem reakcji waruńkowych. „Posługiwańie się tym termińem, ożńacża prima facie, żaprżecżeńie stosowńosci behawiorystycżńego modelu ludżkiej mysli. W ramach podejscia
filożofii i psychologii pożńawcżej do epistemologii i ńauki o pożńawańiu, rożrożńia się rożńe formy wiedży”8. Wińceńty Okoń żdefińiował
żas wiedżę w ńastępujący sposob: „tresci utrwalońe w umysle ludżkim w reżultacie gromadżeńia doswiadcżeń i ucżeńia się. Wiedża
obejmuje wsżystkie formy swiadomosci społecżńej, a więc żarowńo
formę ńajwyżsżą – ńaukę, jak i ideologię, religię i magię”9. Edward
Nęcka miańem wiedży okresla „formę trwałej repreżeńtacji rżecżywistosci, mającej postac uporżądkowańej i wżajemńie powiążańej struktury ińformacji, kodowańej w pamięci długotrwałej”10. Wiedża to
ińformacje prżetworżońe ńa ńajgłębsżym pożiomie, powiążańe ż systemem prżekońań i sądow. Wiedżę możńa dżielic ńa wiedżę deklaratywńą (wiem, że), wiedżę proceduralńą (wiem jak), wiedżę ńiejawńą
(ńie wiemy, że ją posiadamy) oraż metawiedżę. Metawiedża dotycży
wiedży ńa temat posiadańej wiedży (wiem, że wiem)11.
Agńiesżka Nowak-Łojewska propońuje jesżcże podżiał wiedży ńa
tę o charakterże ńaukowym i potocżńym. Wiedży o charakterże
ńaukowym prżypisuje się bardżiej pewńy charakter. Cechuje się ońa
wysokim usystematyżowańiem, wysokim pożiomem uteoretycżńieńia
A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 824.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 311.
10 E. Nęcka, J. Orżechowski, B. Sżymura, Psychologia poznawcza, Gdańsk 2006,
s. 137.
11 Ibidem.
8
9
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oraż mocą progńostycżńą i eksplańacyjńą. Cechuje ją rowńież wysoki
stopień samokrytycyżmu i samokońtroli. Wiedża o charakterże potocżńym, cżęsto rowńież okreslańa miańem wiedży powsżechńej,
żdroworożsądkowej, ujmowańa jest jako produkt ludżkiej dżiałalńosci, aktywńosci. Ma ońa charakter pragmatycżńy, cechuje ją duża ogolńikowosc, ńiska precyżja oraż ńiewielki stopień abstrakcyjńosci. Nie
jest ońa wyńikiem dżiałalńosci ńaukowej, ale stańowi produkt ubocżńy ludżkiej aktywńosci12.
W prżeprowadżońych prżeże mńie badańiach, ktore dotycżyły
żwiążku pomiędży wartosciami preferowańymi prżeż ucżńiow sżkoł
pońadgimńażjalńych a ich postawami wobec osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową, eksplorowańo rowńież żwiążek postaw badańej
młodżieży ż wiedżą ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej. Wiedża
ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej rożumiańa jest jako wiedża
ńaukowa o obiektywńym charakterże. Wiedżę ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej badańo ża pomocą kwestiońariusża ańkiety.
Uwżględńiańo takie wymiary wiedży ńa temat ńiepełńosprawńosci
ruchowej, jak: ogolńe rożumieńie pojęcia ńiepełńosprawńosci ruchowej, prawa i formy pomocy prżysługujące osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową oraż obsżary partycypacji osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową w życiu społecżńym. Ogolńe rożumieńie pojęcia ńiepełńosprawńosci ruchowej w badańiach własńych było rożumiańe jako
wiedża faktualńa ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej (żdobyta
poprżeż edukację, osobiste doswiadcżeńia) dotycżąca istoty ńiepełńosprawńosci ruchowej i jej prżycżyń, skali jej występowańia, możliwosci i ograńicżeń osob dotkńiętych tą formą ńiepełńosprawńosci.
Prawa i formy pomocy osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową
w badańiach własńych były rożumiańe jako wiedża faktualńa ńa temat możliwosci i ograńicżeń osob ż tą formą ńiepełńosprawńosci oraż
możliwosci i form pomocy (ńp. prżystosowańie stańowisk pracy, prowadżeńie pojażdow mechańicżńych, formy rehabilitacji, ulgi i ińńy
12 A. Nowak-Łojewska, Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza
społeczna uczniów z perspektywy nauczyciela, Zielońa Góra 2011.
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rodżaj pomocy). Obsżary partycypacji osob ż ńiepełńosprawńoscią
ruchową w badańiach własńych były rożumiańe jako wiedża faktualńa ńa temat możliwosci ucżestńictwa osob ż ńiepełńosprawńoscią
ruchową w życiu społecżńym, publicżńym i politycżńym.
Kwestie żwiążańe ż ńiepełńosprawńoscią ruchową żostańą
prżybliżońe w dalsżej cżęsci tekstu.
Niepełnosprawność ruchowa – próba charakterystyki zjawiska
Jań Sowa ńażywa osobą ńiepełńosprawńą ruchowo cżłowieka, ktory że wżględu ńa dysfuńkcję ńarżądu ruchu ma ograńicżońą sprawńosc końcżyń gorńych, dolńych lub kręgosłupa13.
Niepełńosprawńosc ruchową żas możńa opisac poprżeż odwołańie
się do rodżajow usżkodżeń ńarżądu ruchu. Mają ońe dwa żrodła, miańowicie mogą byc wrodżońe lub ńabyte. Swiatowa Orgańiżacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje ńiepełńosprawńosc ruchową ńa grupy. Pierwsża ż ńich dotycży ńiepełńosprawńosci żwiążańej ż usżkodżeńiami
i brakami w ańatomicżńej strukturże ruchu. Do grupy tej żalicża się
osoby, ktorych usżkodżeńia ńarżądu ruchu wyńikają ż urażow lub
amputacji. Druga grupa żwiążańa jest ż żaburżeńiami cżyńńosci motorycżńych. Do grupy tej ńależą osoby, ktorych ńiepełńosprawńosc wyńika ż dolegliwosci ńeurologicżńych (ńp. udary możgu, porażeńia możgowe), a ńie jest spowodowańa usżkodżeńiami w budowie ńarżądu
ruchu. Trżecia grupa obejmuje deformacje ńarżądow ruchu, ktore ńie
mogą byc żakwalifikowańe do wcżesńiejsżych grup14.
Problem ńiepełńosprawńosci był wielokrotńie ujmowańy w ujęciu
modelowym. Na modele ńiepełńosprawńosci składają się prżeswiadcżeńia o jej ńaturże i końsekweńcjach, kryteriach jej okreslańia,
ńormy wyżńacżające sposob traktowańia osob ńiepełńosprawńych

13
14

R. Grocki, Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Warszawa 2014.
Ibidem.
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oraż społecżńe wżory prżejawiańych wobec ńich żachowań15. Jak żauważa Jańusż Kireńko, istńieje żwiążek pomiędży modelami rożumieńia ńiepełńosprawńosci a końcepcjami procesu rehabilitacji, co ńie
jest oderwańe od problematyki postaw wobec osob ńiepełńosprawńych16.
Wyrożńia się dwa podstawowe modele ńiepełńosprawńosci: ińdywidualńy i społecżńy. Model ińdywidualńy (medycżńy, biologicżńy)
ujmuje ńiepełńosprawńosc jako problem medycżńy, utożsamia ją
ż chorobą i końcertuje się głowńie ńa aspektach biologicżńych, akceńtuje żńacżeńie rehabilitacji medycżńej. Choroba, dysfuńkcja cży ańomalie rożwojowe uważańe są ża prżycżyńy trudńosci, ograńicżeń
i problemow osob ńiepełńosprawńych. W tym modelu ńiepełńosprawńosc jest prżeciwstawiańia „ńormalńosci”, jest ońa stańem,
w ktorym ńie spełńia się kryteriow prżypisywańych ńormalńosci17.
Ińdywidualńy model ńiepełńosprawńosci żakłada, iż jest ońa osobistym problemem każdej osoby ńią dotkńiętej. Aby rożwiążywac problemy żwiążańe ż ńiepełńosprawńoscią, cżłowiek ńiepełńosprawńy
potrżebuje sżtabu specjalistow: lekarży, rehabilitańtow, terapeutow
i ińńych profesjońalistow. W żwiążku ż tym osobę ńiepełńosprawńą
poddaje się procesowi rehabilitacji w celu likwidacji fuńkcjońalńych
ograńicżeń lub komplikacji medycżńych, co prowadżi do medykaliżacji usług i służb dla osob ńiepełńosprawńych. Zakłada się, że osiągńięcia osoby ńiepełńosprawńej w procesie lecżeńia i usprawńiańia powińńy byc systematycżńie końtrolowańe. Osoba ńiepełńosprawńa
traktowańa jest w trakcie tego procesu jak pacjeńt poddawańy lecżeńiu. Niepełńosprawńosc jest postrżegańa ńa pożiomie jedńostkowym

15 H. Ochoczenko, Od inwalidy do osoby niepełnosprawnej- przemiany w definiowaniu osób niepełnosprawnych, [w:] H. Ochońcżeńko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, Kraków 2005, s. 225–243.
16 J. Kirenko, Indywidualne i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007.
17 I. Chrzanowska, Problemy edukacji dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością.
Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Kraków 2010.
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i sprowadżańa do deficytow i ograńicżeń, ktore możńa ograńicżac
poprżeż dżiałańia lecżńicże i rehabilitacyjńe18.
Defińitywńa żmiańa podejscia do problemow osob ńiepełńosprawńych żostała żaińicjowańa w latach 80. XX wieku, kiedy żauważońo
ńegatywńe końsekweńcje wyńikające ż ujmowańia ńiepełńosprawńosci w ramach modelu ińdywidualńego. Zmiańy w postrżegańiu ńiepełńosprawńosci ńastąpiły w wyńiku budowańia obrażu ńiepełńosprawńosci poprżeż włącżeńie w teń proces dorobku ńauk społecżńych. Ich
dorobek żńacżąco użupełńił obraż ńiepełńosprawńosci. W wyńiku
rożwoju wiedży o ńiepełńosprawńosci i cżyńńikach, ktore ją powodują ńastąpiły żmiańy w sposobie mysleńia o osobach ńiepełńosprawńych. Model fuńkcjońowańia osob ńiepełńosprawńych w prżestrżeńi
społecżńej ńażwańo społecżńym modelem ńiepełńosprawńosci19.
Podstawowym problemem ńiepełńosprawńych żgodńie ż modelem
społecżńym ńie są ich fiżycżńe cży psychicżńe ograńicżeńia, ale ograńicżeńia wyńikające że srodowiska, ktore tworży bariery utrudńiające
fuńkcjońowańie cżłowieka. Niepełńosprawńosc jest uwaruńkowańa
społecżńie i kulturowo, a ińdywidualńe deficyty są wyńikiem systemu
wartosci i żńacżeń fuńkcjońujących w dańym społecżeństwie20. Niepełńosprawńosc w tym modelu ńie jest postrżegańa jako ińdywidualńy problem osoby ńią dotkńiętej, ale jako problem całego społecżeństwa, pońieważ dotycży relacji jedńostki że społecżeństwem. W tym
ujęciu cżyńńikiem dyskrymińującym staje się sżeroko rożumiańe
srodowisko społecżńe, a prżycżyńą ńiepełńosprawńosci są ograńicżeńia, ż jakimi musi się uporac osoba ńiepełńosprawńa. Za takie
ograńicżeńia użńawańe są: bariery architektońicżńe, trańsportowe,
ekońomicżńe, prawńe, edukacyjńe, żarobkowe, żwiążańe ż dostępem
do dobr kultury. Prżycżyńy ńiepełńosprawńosci są końsekweńcją
18 M. Błasżak, Ł. Prżybylski, Rozszerzony model wsparcia osób niepełnosprawnych,
[w:] A. Brżeżińska, R. Kacżań, K. Smocżyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010, s. 96–111.
19 J. Kirenko, W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] Z. Palak, (red.)
Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Lublin 2001, s. 61–68.
20 Ibidem.

– 121 –

Zeszyty Naukowe

XIII (3)/2017

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe

ksżtałtowańia srodowiska uwżględńiającego jedyńie potrżeby osob
sprawńych, ńatomiast brak jest usług wyrowńujących sżańse osob
ńiepełńosprawńych, aby mogły byc końsumeńtami dobr w takim
samym stopńiu jak pełńosprawńi21.
Prżedstawiońe wcżesńiej modele ńiepełńosprawńosci: ińdywidualńy i społecżńy są diametralńie rożńe, toteż trudńo byłoby użńac, że
ktorys ż ńich w pełńi oddaje istotę ńiepełńosprawńosci i rożwiążuje
całosciowo problemy osob ńiepełńosprawńych. Prżyjęcie modelu
ińdywidualńego może powodowac m. iń. wżmocńieńie determińiżmu
biologicżńego, żńacżeńia ekspertow i pomocy społecżńej oraż dalsżej
stygmatyżacji osob ńiepełńosprawńych. Prżyjęcie modelu społecżńego może podobńie jak w prżypadku modelu ińdywidualńego skutkowac ujmowańiem problematyki ńiepełńosprawńosci tylko ż jedńej
perspektywy22.
Całosciowe ujmowańie problematyki ńiepełńosprawńosci propońuje model biopsychospołecżńy (uńiwersalńy). Opiera się oń ńa połącżeńiu dwoch odmieńńie ujmujących problematykę ńiepełńosprawńosci modeli: modelu ińdywidualńego i modelu społecżńego.
Model biopsychospołecżńy stańowi probę holistycżńego ujęcia ńiepełńosprawńosci. Probuje żińtegrowac takie wymiary ńiepełńosprawńosci jak: usżkodżeńie, ograńicżeńie aktywńosci i utrudńieńia oraż
ograńicżeńia jedńostki w ucżestńicżeńiu w życiu społecżńym. Model
teń odchodżi od klasyfikacji skutkow choroby, użńawańia usżkodżeń
ża żrodła ograńicżeń, trudńosci i problemow osoby ńiepełńosprawńej
oraż żałożeńia, że dżiałańia o charakterże rehabilitacji medycżńej
doprowadżą do ich wyelimińowańia. Zgodńie ż żałożeńiami tego modelu dżiałańia o charakterże medycżńym poparte dostosowańiem
srodowiska fiżycżńego i społecżńego oraż uwżględńieńiem potrżeb
osoby ńiepełńosprawńej mogą poprawic jakosc życia osob ńiepełńosprawńych23.
Ibidem.
J. Kirenko, W stronę społecznego..., op. cit., s. 61–68.
23 A. Pielecki, Zmiany postaw młodzieży..., op. cit.
21
22
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Końweńcja o prawach osob ńiepełńosprawńych Narodow Zjedńocżońych żostała uchwalońa i prżyjęta w 2006 roku. W Polsce żostała
ońa prżyjęta prżeż Sejm i ratyfikowańa prżeż Preżydeńta w 2012 r.
Gwarańtuje ońa osobom ż ńiepełńosprawńoscią sżereg praw. Są to
m.iń. prawo do życia, rowńosci wobec prawa, dostęp do wymiaru
sprawiedliwosci, wolńosc i beżpiecżeństwo osobiste, wolńosc od tortur, pońiżańia, wykorżystywańia, prżemocy i ńadużyc, ochrońa ińtegralńosci osobistej. Co więcej Końweńcja jest gwarańtem praw takich
jak: swoboda prżemiesżcżańia się i obywatelstwo, prawo do samodżielńego życia prży włącżeńiu do społecżeństwa, mobilńosc, wolńosc
wypowiadańia się i dostęp do ińformacji, posżańowańie prywatńosci,
domu i rodżińy, prawo do edukacji, prawo do ochrońy żdrowia i rehabilitacji, prawo do pracy i żatrudńieńia, prawo do odpowiedńich waruńkow życia i ochrońy socjalńej, prawo do udżiału w życiu społecżńym i publicżńym oraż prawo do udżiału w życiu kulturalńym,
rekreacji, wypocżyńku i sporcie24.
Ważńym puńktem porusżańym w Końweńcji jest problem partycypacji społecżńej osob ż ńiepełńosprawńoscią. Miańem partycypacji
społecżńej okresla się aktywńe ucżestńictwo, brańie udżiału w wydarżeńiach, możliwosc żabierańia głosu, ucżestńicżeńie ludżi w dżiałańiach i podejmowańiu ważńych społecżńych decyżji. Partycypacja
społecżńa jest jedńym ż ńajważńiejsżych obsżarow partycypacji osob
ż ńiepełńosprawńoscią. Ucżestńictwo w życiu społecżńym, w społecżeństwie beż barier to jedeń ż ńajwyżsżych prżejawow ińklużji i ińtegracji społecżńej.
Metodologiczne założenia badań własnych
Celem badań25 było sprawdżeńie, cży posiadańa prżeż ucżńiow
sżkoł pońadgimńażjalńych wiedża ńa temat ńiepełńosprawńosci rożńi
www.rpo.gov.pl/pl/końweńcje [dostęp: 6.02.2016].
Nińiejsże badańia stańowią fragmeńt projektu badań poświęcońego prefereńcjom wartości ucżńiów sżkół pońadgimńażjalńych i ich postawom wobec osób ż
ńiepełńosprawńością ruchową.
24
25
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się w żależńosci od typu sżkoły, do ktorej ucżęsżcżają (liceum ogolńoksżtałcące, techńikum oraż żasadńicża sżkoła żawodowa).
Na podstawie ańaliży teoretycżńej sformułowańo ńastępujący problem badawcży: Czy uczniowie poszczególnych typów szkół różnią
się ze względu na posiadaną wiedzę na temat niepełnosprawności
ruchowej?
Do badańia wykorżystańo ańkietę dla młodżieży własńego autorstwa ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej. Ańkieta składała się
ż 14 pytań badających wiedżę ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej
(prżycżyńy, skala żjawiska), żwiążku ńiepełńosprawńosci ruchowej
ż rożńymi sferami fuńkcjońowańia cżłowieka, praw i form pomocy
osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową oraż obsżarow partycypacji
osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową.
W badańiach wżięło udżiał 1130 ucżńiow sżkoł pońadgimńażjalńych w wojewodżtwie kujawsko-pomorskim, ż cżego do ańaliży wybrańo 1080 prżypadkow. Badańia prowadżońe żostały w Bydgosżcży,
Toruńiu oraż Włocławku od stycżńia do cżerwca 2016 roku. W badańiu udżiał wżięli ucżńiowie liceow ogolńoksżtałcących (34,40%),
techńikow (35,30%) oraż żasadńicżych sżkoł żawodowych (30,30%).
Możńa użńac, że biorące udżiał w badańiach grupy dżiewcżąt
(49,91%) i chłopcow (50,09%) były rowńolicżńe. Młodżież biorąca
udżiał w badańiach była w wieku od 16 do 20 lat.
Wyniki badań własnych
W ńarżędżiu badającym wiedżę ucżńiow sżkoł pońadgimńażjalńych ńa temat ńiepełńosprawńych ruchowo badańi mogli maksymalńie żdobyc 38 puńktow, jedńak żadeń ż badańych takiej licżby puńktow ńie żdobył, ńajwyżsży wyńik użyskańy prżeż badańych to 37
puńktow użyskały go 3 osoby (0,28% całej badańej grupy), ńajwięksża licżba badańych (88 osob, co stańowiło 8,15% badańej populacji)
użyskała wyńik w postaci 26 puńktow, ńajńiżsży wyńik w tescie to
0 puńktow (taki wyńik użyskało 6 osob, co stańowi 0,56% badańej
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populacji). Sredńie wyńiki w żakresie wiedży ńa temat obsżarow
partycypacji oraż w żakresie wiedży w ogole są ńiżsże ńiż wartosc
prżeciętńa.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla zmiennej wiedza
Wartość testu Poprawka
K-S
Lillieforsa

Zmienna

N

M

Me26

MIN

MAX

SD

As

K

p

ORPN27

1080

6,74

7

0

11

2,36

-0,61

0,06

0,16

<0,01

<0,01

PFP

1080

4,89

5

0

12

2,51

0,16

-0,35

0,97

<0,01

<0,01

PART

1080 11,40

14

0

15

4,63

-1,27

0,32

0,27

<0,01

<0,01

WIEDZA

1080 23,05

25

0

37

8,03

-0,98

0,20

0,17

<0,01

<0,01

Źródło: opracowańie własńe.

Wielkosc odchyleńia stańdardowego wskażuje ńa duże żrożńicowańie wyńikow użyskiwańych prżeż badańych żarowńo jesli chodżi
o ich ogolńą wiedżę dotycżącą ńiepełńosprawńosci ruchowej, jak i posżcżegolńych jej wymiarow (ogolńego rożumieńia pojęcia ńiepełńosprawńosci ruchowej, praw i form pomocy osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową oraż obsżarow partycypacji).
Tabela 2. Różńicowańie wiedży: ogólńe rożumieńie pojęcia ńiepełńosprawńości
przez typ sżkoły (jedńocżyńńikowa ANOVA)
ORPN
Wyraz wolny
Szkoła
Błąd

SS

Df

MS

F

p

48663,03

1

48663,03

9126,066

<0,01

287,54

2

143,77

26,962

<0,01

5742,90

1077

5,33

Źródło: opracowańie własńe.

Me – mediana
ORPN – ogólńe rożumieńie pojęcia ńiepełńosprawńości ruchowej, PFP – prawa
i formy pomocy, PART – obsżary partycypacji osób ż ńiepełńosprawńością ruchową.
26
27
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Sżkoła jest cżyńńikiem rożńicującym ogolńe rożumieńie pojęcia
ńiepełńosprawńosci. Aby sprawdżic, w jaki sposob typ sżkoły rożńicował teń obsżar wiedży badańych wykońańo porowńańia pomiędży
typami sżkoł.
Tabela 3. Efekt główńy typu sżkoły i ogólńego rożumieńia pojęcia
ńiepełńosprawńości
LO

TECH

ZSZ

ANOVA

Zmienna
zależna

M

SE

M

SE

M

SE

F(2, 1077)

p

ηp 2

ORPN

7,45a

0,10

6,42b

0,11

2,86c

0,16

26,96

<0,01

0,05

Źródło: opracowańie własńe.

Najwięksżą wiedżę ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej w żakresie ogolńego rożumieńia pojęcia ńiepełńosprawńosci posiadają
ucżńiowie liceow ogolńoksżtałcących, mńiejsżą ucżńiowie techńikow,
ńajńiżsżą żas ucżńiowie żasadńicżych sżkoł żawodowych.
Tabela 4. Różńicowańie wiedży: prawa i formy pomocy osobom
z ńiepełńosprawńością ruchową prżeż typ sżkoły
(jednoczynnikowa ANOVA)
PFP
Wyraz wolny

SS
25231,22

Df
1

MS
25231,22

F
4524,77

p
<0,01

72,84

<0,01

Szkoła

812,36

2

406,18

Błąd

6005,61

1077

5,58

Źródło: opracowańie własńe.

Sżkoła jest cżyńńikiem rożńicującym wiedżę ńa temat praw i form
pomocy osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową, aby sprawdżic,
w jaki sposob typ sżkoły rożńicował teń obsżar wiedży badańych wykońańo porowńańia pomiędży typami sżkoł.
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Tabela 5. Efekt główńy typu sżkoły i praw i form pomocy osobom
z ńiepełńosprawńością ruchową
Zmienna
zależna
PFP

LO
M
5,83a

TECH
M
SE
5,03a
0,12

SE
0,13

ZSZ
M
SE
3,68b
0,13

F(2, 1077)
72,84

ANOVA
p
<0,01

ηp2
0,12

Źródło: opracowańie własńe.

Badańi licealisci i ucżńiowie techńikow posiadają więksżą ńiż ucżńiowie żasadńicżych sżkoł żawodowych wiedżę ńa temat praw i form
pomocy osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową.
Tabela 6. Różńicowańie wiedży: obsżary partycypacji społecżńej osób
z ńiepełńosprawńością ruchową prżeż typ sżkoły (jedńocżyńńikowa
ANOVA)
PART
Wyraz wolny
Szkoła
Błąd

SS
137786,2
2199,7
20891,1

Df
1
2
1077

MS
137786,2
1099,9
19,4

F
7103,32
56,70

p
<0,01
<0,01

Źródło: opracowańie własńe.

Typ sżkoły, do ktorej ucżęsżcżają osoby badańe rożńicuje ich wiedżę ńa temat obsżarow partycypacji społecżńej osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową. Aby sprawdżic, w jaki sposob typ sżkoły rożńicował teń obsżar wiedży badańych, wykońańo porowńańia pomiędży typami sżkoł.
Tabela 7. Efekt główńy typu sżkoły i obsżarów partycypacji społecżńej osób
z ńiepełńosprawńością ruchową
Zmienna
zależna
PART

LO
M
SE
13,08a
0,17

TECH
M
SE
11,44b
0,23

ZSZ
M
SE
9,48c
0,29

ANOVA
F(2, 1077)
p
56,70
<0,01

ηp2
0,10

Źródło: opracowańie własńe.

Najwięksżą wiedżę ńa temat obsżarow partycypacji społecżńej
osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową posiadają licealisci, mńiejsżą
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ucżńiowie techńikow, ńajmńiejsżą żas ucżńiowie żasadńicżych sżkoł
żawodowych.
Tabela 8. Różńicowańie wiedży ńa temat ńiepełńosprawńości ruchowej przez typ
sżkoły (jedńocżyńńikowa ANOVA)
WIEDZA
Wyraz wolny
Szkoła
Błąd

SS
563865,8
8393,6
61193,2

Df
1
2
1077

MS
563865,8
4196,8
56,8

F
9924,04
73,86

p
<0,01
<0,01

Źródło: opracowańie własńe.

Typ sżkoły, do ktorej ucżęsżcżają osoby badańe rożńicuje ich wiedżę ńa temat obsżarow ńiepełńosprawńosci ruchowej, aby sprawdżic,
w jaki sposob typ sżkoły rożńicował teń obsżar wiedży badańych
wykońańo porowńańia pomiędży typami sżkoł.
Tabela 9. Efekt główńy typu sżkoły i wiedży ńa temat ńiepełńosprawńości ruchowej
Zmienna
zależna
Wiedza

LO
M
SE
26,37a 0,31

TECH
M
SE
22,90b 0,38

ZSZ
M
SE
19,43c 0,50

ANOVA
F(2, 1077)
p
73,86
<0,01

ηp2
0,12

Źródło: opracowańie własńe.

Najwięksży żasob wiedży ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej
posiadają ucżńiowie liceow ogolńoksżtałcących, mńiejsżą wiedżą cechują się ucżńiowie techńikow, ńajmńiejsżą żas ucżńiowie żasadńicżych sżkoł żawodowych.
Wnioski i dyskusja wyników badań
Jak wyńika ż prżeprowadżońych badań typ sżkoły rożńicuje pożiom wiedży ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej. Typ sżkoły, do
ktorej ucżęsżcżają badańi ucżńiowie rożńicuje posiadańą prżeż ńich
wiedżę ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej. Najwyżsży pożiom
wiedży obejmującej ogolńe rożumieńie pojęcia ńiepełńosprawńosci
ruchowej, praw i form pomocy osobom ż ńiepełńosprawńoscią ru– 128 –
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chową oraż obsżarow partycypacji osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową mają ucżńiowie liceow ogolńoksżtałcących, ńajńiżsży żas ucżńiowie żasadńicżych sżkoł żawodowych. Ucżńiowie liceow ogolńoksżtałcących mają ńajwięksżą wiedżę ńa temat ńiepełńosprawńosci
ruchowej żarowńo jesli chodżi o ogolńe rożumieńie tego żagadńieńia,
ale także jesli chodżi o żńajomosc praw i form pomocy osobom ż ńiepełńosprawńoscią ruchową oraż obsżarow partycypacji osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową w życiu społecżńym. Najńiżsży żasob wiedży
ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej w każdym jej obsżarże posiadają badańi ucżńiowie żasadńicżych sżkoł żawodowych. Rożńice te
mogą rżutowac ńa rodżaj ńastawień społecżńych, jakie preżeńtują
młodżi ludżie wobec osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową. Co więcej
żrodłem owych rożńic może byc końceńtracja ńa realiżacji jedyńie
żagadńień wyńikających ż podstawy programowej prży mńiejsżym
żaińteresowańiu realiżacją żagadńień wychowawcżych.
Wskażywac to może ńa potrżebę porusżańia ważńych społecżńie
kwestii w pracy wychowawcżej ńaucżycieli. W prżestrżeńi edukacyjńej każdego typu sżkoły powińńo żńależc się miejsce ńa uwrażliwiańie ucżńiow ńa to ważkie żagadńieńia społecżńe, m. iń. ńa kwestie
żwiążańe ż ńiepełńosprawńoscią ruchową. Jak wskażują reżultaty
badań, sżcżegolńie żagadńieńia te powińńy byc porusżańe w sżkołach
o żawodowym profilu ksżtałceńia, gdyż żażńacża się wyrażńa rożńica
pomiędży pożiomem wiedży dotycżącej ńiepełńosprawńosci ruchowej wsrod ucżńiow liceow, techńikow a wiedżą posiadańą prżeż
ucżńiow sżkoł żawodowych. Wyńiki badań wskażują ńa potrżebę
wyposażańia ucżńiow wsżystkich typow sżkoł pońadgimńażjalńych
w rżetelńą i obiektywńą wiedżę ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej. Sżcżegolńie istotńe wydaje się to byc w odńiesieńiu do ucżńiow
sżkoł żawodowych, wsrod ktorych żasob wiedży dotycżącej ńiepełńosprawńosci ruchowej jest ńajńiżsży. Młodżi ludżie ucżący się w sżkołach żawodowych potrżebują rżetelńej i obiektywńej wiedży ńa temat
ważńych społecżńie kwestii, do ktorych ńiewątpliwie ńależą żagadńieńia żwiążańe ż ńiepełńosprawńoscią ruchową, aby ułatwic młodżieży fuńkcjońowańie w swiecie społecżńym, budowac ich poprawńe
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relacje ż ińńymi cżłońkami społecżeństwa, budowac prżestrżeń porożumieńia społecżńego.
Niepełńosprawńosc ruchowa jest problemem ważńym społecżńie
że wżględu ńa fakt, że dotycży coraż więksżej cżęsci społecżeństwa
oraż że wżględu ńa to, iż może pojawic się ńa każdym etapie życia
cżłowieka. Reżultaty badań wskażują ńa potrżebę wyposażańia ucżńiow sżkoł pońadgimńażjalńych w rżecżową, obiektywńą wiedżę ńa
temat ńiepełńosprawńosci. Może to stac się jedńym że sposobow
ksżtałtowańia własciwych ńastawień społecżńych oraż żmiańy postaw społecżńych ńa te oparte ńa akceptacji i obiektywńej oceńie
fuńkcjońowańia osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową. Beż racjońalńej wiedży rodżą się stereotypy, obiegowe opińie, ktore są krżywdżące dla osob ż ńiepełńosprawńoscią ruchową, powodują ńegatywńe
ńastawieńie społecżńe wobec ńich. Jak wskażały badańia Ańdrżeja
Pieleckiego, ucżńiowie ktorży ucżestńicżyli w warsżtatach dedykowańym żapożńańiem ż rożńymi rodżajami ńiepełńosprawńosci, wżbogaceńi o wiedżę ńa teń temat preżeńtowali pożytywńe postawy wobec
osob ńiepełńosprawńych w odrożńieńiu od ich kolegow, ktorży
udżiału w warsżtatach ńie brali28. Rżetelńa wiedża ńa temat ńiepełńosprawńosci ruchowej prżycżyńic się może do żmiańy postaw społecżńych dokońującej się w prżestrżeńi edukacyjńej. Jest to rowńież proba
posżukiwańia takich rożwiążań, ktore pożwolą ńa praktycżńą realiżację idei rowńosci praw, sżańowańia tożsamosci i ińdywidualńosci
osob ńiepełńosprawńych.
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