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WSTĘP 
  

Dokument jest wynikiem analizy autobiograficznych wywiadów narracyjnych 

przeprowadzonych przez zespół badawczy przy projekcie Bardzo Młoda Kultura – 

województwo śląskie, dofinasowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 

Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021”, w 2021r. 

Materiał ma na celu wzbogacenie teoretycznej wiedzy pedagogicznej, odnoszący się 

do jednego ze słabo rozpoznanych obszarów poznania pedagogicznego, czyli 

odczytywania kultury dla pedagogiki i pozyskiwania pedagogiki z kultury. Celem 

diagnozy jest rekonstrukcja przestrzeni i czasu zaangażowania młodych ludzi. 

W badaniach terenowych przyjęto podejście jakościowe. I wybrano metodę 

biograficzną do ich przeprowadzenia. W przekonaniu zespołu badawczego metoda 

biograficzna jest jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy dla badacza kultury.  

Biografia jest zapisem indywidualnego życia. Ale także świadectwem żywej kultury w 

takiej mierze, w jakiej zapis ten jest w każdym indywidualnym tu i teraz możliwy. Żywa 

kultura, bo tam właśnie chcą, czynią ci, którzy są jej nosicielami. Nie mamy innego do 

niej dostępu, niźli przez życie i opowieść o nim.  

Można dodać, że metoda biograficzna pozwala na badanie fenomenu życia jednostki 

(w przypadku naszych badań, studiujących młodych ludzi), i umożliwia odpowiedź na 

pytanie, w jaki sposób doświadczają oni rzeczywistości społecznej. Również w tym 

wymiarze związanym z kulturą. Bo ten wymiar nas tutaj interesuje. I jak też uczestniczą 

ci młodzi ludzie w budowaniu tej kultury. I w ramach metody biograficznej 

posłużyłyśmy się wywiadem narracyjnym.  

W sumie w badaniach uczestniczyło 35 osób, zostały one wybrane dzięki osobistym 

kontaktom, najczęściej ze studentami oraz pomocy ze strony nauczycieli 

akademickich, pełniących funkcje dyrektorów, wicedyrektorów instytutów, na 

wymienionych wcześniej wydziałach, a także prodziekanów ds. dydaktycznych. Osoby 

te wskazywały studentów – potencjalnych uczestników badań. Z każdym studentem 
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kontaktowano się osobiście: drogą mailową lub telefoniczną, Wyjaśniano cel badań, 

ustalano dogodny dla studenta termin realizacji wywiadu.  

W wyniku tych wszystkich zabiegów, uzyskano 35 nagranych wywiadów narracyjnych. 

Te wywiady zostały poddane transkrypcji. Materiał obfituje w wiele wątków. Udało do 

tej pory wyłonić takie wiodące pola tematyczne, które wydają się interesujące. One 

dotyczą indywidualnych sposobów rozumienia przez młodzież studiującą pojęcia 

kultura; znaczenia edukacji w przybliżaniu wartości kulturowych; roli znaczących 

innych i mniej ważnych innych w przebudzeniu kulturalnym osób badanych czy też 

środowiskowych uwarunkowań aktywności kulturowej osób badanych; poziomu 

świadomości młodych ludzi w zakresie znaczenia treści kulturowych dla osobistego 

rozwoju człowieka; sposobów włączania treści kulturowych w aktualną aktywność 

arteedukacyjną podejmowaną przez badaną młodzież; a także obecności treści 

kulturowych w biograficznych odniesieniach badanych do przyszłości. Ten obszar 

problemowy jest naprawdę bardzo szeroki.  

 Program Bardzo Młoda Kultura stwarza taką przestrzeń i warunki do tego typu 

badań. Do zbierania doświadczeń. I te doświadczenia trzyletniej pracy z młodzieżą – 

wcześniej przy zbieraniu danych, ale również później poprzez analizę zebranego 

materiału badawczego – odkrywanie świata młodzieży. 

UJĘCIA PROBLEMU BADAWCZEGO – POSZUKIWANIA 
 

Zapis poszukiwań pewnego zamysłu ujęcia analiz treści wywiadów w perspektywie 

semiotycznej (syntaktycznej, semantycznej i pragmatycznej) oraz w ujęciu 

przestrzenno – czasowym funkcjonowania młodych ludzi.  

W porządkowaniu materiału badawczego zaproponowano wykorzystać pojęcie 

semiotyki w jej klasycznym podziale na trzy obszary:  

Syntaktykę – jak mówią badani 

Semantykę - co mówią badani  

Pragmatykę - w jakim kontekście to mówią  
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W analizach syntaktycznych dokonano analizy warstwy językowej wypowiedzi 

studentów (będą to pewne wymiary tego, co wchodzi w zakres formalnej i strukturalnej 

analizy tekstu w opisie Kaźmierskiej i Waniek. Nie będzie to jednak wykonywane tak 

formalnie).  

Analizy semantyczne to analizy treści wypowiedzi, kategorie analityczne. 

Analiza pragmatyczna kontekst wypowiedzi, relacje między nadawcą i odbiorcą 

komunikatów językowych (kontekst wypowiedzi, analiza elementów mowy fatycznej, 

wahanie, zawieszenie, zmiana tonu głosu, odczytywanie znaczeń w kontekście). 

W analizach semantycznych dokonano po prostu wyznaczenia wiodących obszarów 

problemowych, kategorii analitycznych, pól semantycznych.  

Uznając, iż czas i przestrzeń należą do podstawowych wyznaczników ludzkiej 

egzystencji (Jałowiecki, Szczepański) to ciekawym ujęciem analitycznym jest pojęcie 

przestrzeni w trzech wymiarach:  

Przestrzeń fizyczna, materialna (rodzaje przestrzeni w jakich działają badani studenci, 

rozróżnienie pojęć: miejsce i przestrzeń, miejsce zamieszania, podróże, 

przemieszczanie się, przywiązanie do miejsca, przestrzeń codzienna, odświętna, 

rzeczy w przestrzeni, wypełnienie przestrzeni, cielesność, bliskość). 

Przestrzeń społeczna (znaczący inni i mniej ważni inni, relacje, aktywność społeczna, 

działania w ruchach religijnych, harcerstwo, przestrzeń rodzinna, przestrzeń szkolna).  

Przestrzeń symboliczna (wyobrażona, świat sztuki, literatury, filmu).  

Można pokusić się tu o analizę typów kultury symbolicznej: popkultura, kultura elitarna, 

narodowa i ludowa czy też dziedziny kultury: religia, sztuka, prawo, nauka, zabawa.  

Rodzaje przestrzeni wyznaczono na podstawie wstępnej analizy literatury przedmiotu.  

Czas 

Perspektywy temporalne: 

Orientacje temporalne:  
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Przeszłość – bliska i daleka (różnicują doświadczenia indywidualne. Czas świadomej 

egzystencji to przeszłość bliska. Przeszłość daleka jest czasem wypełnionym 

wydarzeniami, które miały miejsce przed początkiem życia opowiadającego i są mu 

znane jedynie z zasobu pamięci zbiorowej.  

Teraźniejszość – bliska i daleka (teraźniejszość bliska dotyczy bezpośrednio 

opowiadającego: to aktualne zdarzenia (bądź postrzegane jako aktualne), które 

wpływają na jego życie. Odległą teraźniejszość nazywamy czasem „z telewizora” . Jest 

to świat, przestrzennie odległy, zbudowany ze świadomości jednostek przez środki 

masowego przekazu. Wchodzi w życie danej osoby, będąc w rzeczywistości zbyt 

daleki dla bezpośredniej percepcji, ale mimo iż nie dotyczy jednostki osobiście, gdy 

zaistnieje jest interpretowany). 

Przyszłość – bliska i daleka (przyszłość bliska to opisywanie przewidywanych 

wydarzeń istotnych dla jednostkowej egzystencji. Przyszłość daleka to w 

analizowanym materiale ogóle projekty rozwoju społeczeństwa, wykraczające poza 

czas przypuszczalnego życia jednostki.  

Wątki biograficzne w czasie biograficznym badanych studentów: 

Indywidualny przebieg własnej biografii wiodącej od przeszłości ku teraźniejszości 

zorganizowanej wokół ustawionych egzystencjalnie i/lub społecznie typowych 

punktów (węzłów) czasowych (urodziłem się, poszedłem do szkoły). 

Historia własnej rodziny opowiadana już z bardziej złożonej perspektywy, bo 

dotycząca zarówno przeszłości, jak i stanu teraźniejszego (rzadziej przyszłości). 

Historia grupy rówieśniczej początkowo będącej tłem dla indywidualnych biografii.  

 

Cel badań była rekonstrukcja przestrzeni i czasu zaangażowania młodych ludzi. Próba 

poukładania tych przestrzeni.  
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PYTANIA BADAWCZE: 
 

1. Jaka jest specyfika języka młodych ludzi, w którym opisują przebieg swojego 

życia?  

2. Jakie znaczenia odczytać możemy z treści opowieści młodych ludzi?  

2.1.  W jakich perspektywach temporalnych sytuują swoje życie młodzi 

ludzie?  

2.2.  Jakie wątki biograficzne w czasie biograficznym młodych ludzi 

wyznaczyć można w analizowanych opowieściach? 

2.3.  Jakie przestrzenie materialne kształtują młodych ludzi?  

2.3.1. Jakie miejsca są ważne w kształtowaniu się młodzieży?  

2.3.2. Jakie przedmioty wypełniają codzienność życia młodych ludzi?  

2.3.3. Przestrzeń codzienna i przestrzeń odświętna – jak ją opisują młodzi 

ludzie?  

2.4.  W jakich przestrzeniach społecznych poruszają się badani studenci?  

2.4.1. Jak znaczący inni i mniej ważni inni kształtują życie młodych ludzi?  

2.4.2. W jakie sfery działalności społecznej angażują się młodzi ludzie?  

2.4.3. Jakie znaczenie nadają swojemu zaangażowaniu badani studenci? 

2.5.   W jakich dziedzinach kultury symbolicznej poruszają się badani 

studenci? 

3. Jak kontekst warunkuje treść i formę syntaktyczną wypowiedzi studentów?  
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OPOWIEŚCI  
 

Materiał zawiera pogrupowany materiał roboczy do analiz syntaktycznych. W tym 

wypadku analizy sposobu rozpoczęcia opowieści studentów o sobie.  

 

 

Kultura jest jak codzienne śniadanie (…)  

Kultura była i ta kultura jest czymś, co jest jak oddychanie po prostu (W20)1  

 

Koniec roku 2019 (październik, listopad, grudzień) był dla mnie wyjątkowym 

doświadczeniem. W różnych miejscach, przestrzeniach i czasie spotykałam się w 

wyjątkowymi młodymi ludźmi, którzy chcieli opowiedzieć mi swoje życie, patrząc na 

nie przez pryzmat kultury i jej związków z ich rozwojem osobistym, rozwojem jako 

człowieka. Zachęta do wypowiedzi brzmiała: Opowiedz przebieg swojego życia 

rozwijając temat: Kultura w moim życiu, kultura a mój rozwój osobisty. Mój rozwój jako 

człowieka kultura. Gdy myślę teraz o tym czasie, tych spotkaniach, rozmowach czuję 

wielką wdzięczność wobec tych osób, które chciały „wpuścić” mnie do swojego życia 

dzieląc się – jak to miało miejsce w dwóch przypadkach zwerbalizowanych explicite - 

opisem takich sytuacji, które nie były wcześniej nikomu ujawniane, wypowiedziane:  

I dalej kontynuowałam naukę, dalej na fortepianie i zaczęłam się tak zastanawiać bardziej w stronę, nie 
wiem, dyrygowania. W sumie czasem siedziałam w domu, bo nie, byłam na tyle skryta, żeby prosić kogoś 
o pomoc. I sama gdzieś tam w domu sobie włączałam jakieś partytury. Na przykład włączałam muzykę 
i patrzyłam jak to wygląda. Tego też nikomu nie mówiłam (W10). 

(…) i myślę, że chyba, nie wie o tym nikt, bo tylko się z tym dzieliłam z moim chłopakiem (W23)  

Wzruszenie i łzy, które pojawiały się również w tym naszym wspólnym, krótkim 

momencie życiowym – spotkania trwały bowiem od 1,5 godziny do 3 godzin – 

pozostaną we mnie na zawsze! Chciałam wspomnieć również o trudnych rozstaniach, 

bo jak po dwóch godzinach opowieści, rozmowy pożegnać osobę nieznaną sobie 

 
1 Zapis (W20) oznacza informację o cytacie z wywiadu nr 20. W dalszej części tekstu będą pojawiały się kolejne 

w taki sposób zapisane odniesienia do materiału źródłowego.  
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wcześniej, która stała się mi w pewien sposób bliska? To trudne i wiążące 

doświadczenie, zarówno emocjonalnie, jak i badawczo, wiąże się bowiem z wzięciem 

odpowiedzialności za opis naukowy efektów tego spotkania. Jestem niezwykle 

wdzięczna profesor dr hab. Katarzynie Olbrycht za chęć spotkania z nami – dr hab. 

Violettą Rodek, prof. UŚ i ze mną – i wskazanie humanistycznej perspektywy 

teoretycznej analizy. Jest to perspektywa wyjątkowa, bo pedagogiczna w podejściu 

biograficznym. Życie jest tu postrzegane jako proces uczenia się i KSZTAŁTOWANIA, 

które rozumiane jest „jako proces rozwoju indywidualnego, poddany refleksji własnej 

podmiotu i konfrontowany z wyzwaniami świata otaczającego”2. Co składa się na to 

kształtowanie i jak ono przebiega w czasie, będzie przedmiotem mojej analizy w 

przygotowanym raporcie z badań. Opisane tutaj zostaną wiodące obszary tematyczne, 

które pojawiały się w 28 analizowanych wypowiedziach biograficznych. Przy czym, co 

warto bardzo wyraźnie podkreślić, analizom poddane zostały te fragmenty spotkania, 

które są opowieściami osób o sobie. Nie odnoszę się w opisach wyników badań do 

pytań wewnętrznych i zewnętrznych pozostając w samej opowieści, czyli w tym, co 

student chciał, udało mu się przywołać w pamięci, zwerbalizować i nazwać: zdarzenia, 

sytuacje i ich kontekst, stany, emocje, przebłyski pamięci, które pojawiały się w trakcie 

monologowania o sobie w tym konkretnym czasie i w tym konkretnym miejscu: sali 

konferencyjnej Instytutu Myśli Polskiej, pokoju 230 Wydziału Nauk społecznych, 

pokoju 260 Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, Café Muzeum na dziedzińcu Muzeum 

Śląska Cieszyńskiego, kawiarence „Strefa Centralna” w teatrze Korez w Katowicach, 

kawiarni Tramwaj w Cieszynie. „Przemilczane problemy”, ukryte złe doświadczenia, 

sygnalizowane tylko czasami pojedynczym słowem, zdaniem z niejednokrotnie 

zaburzonym rytmem gramatycznym:  

Więc nie jest to …, więc jestem, możemy sobie tak, nie jest to okres w moim ... życiu. Jest nawet z tym 
źle, ale tak jakby ... i jedziemy dalej (W14) 

jeżeli tylko atmosfera spotkania na to pozwala, przybliżone zostały nieco w pytaniach 

wewnętrznych kierowanych do studenta już po zakończeniu opowieści o sobie.   

 
2 D. Lalak: Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Warszawa 2010, s. 51.  
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Opowieść o opowieściach studentów zacznę od przywołania moich wspomnień 

z tych spotkań, takich momentów, które są ważne, znaczące, wyjątkowe z jakichś 

względów. Wagę tej wyjątkowości w tym wypadku „mierzyłam” ja. Gdyby to samo 

zadanie zostało wykonane przez prof. Rodek, współautorkę koncepcji badań, 

pojawiłyby się tu inne wspomnienia, nie tylko dlatego, że z innymi osobami prowadziła 

wywiady, ale również dlatego, że każde z tych spotkań było moim spotkaniem z 

zaproszoną osobą. Rozmawiała Agata Cabała z Marią, Hanią, Bartkiem, Agnieszką, 

Michałem, Martą i 20 innymi studentami. Badania jakościowe również pod tym 

względem są wyjątkowe.  

Z niezwykłym wzruszeniem i poruszeniem wspominam wywiad ze studentką 

edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, która przywoływała w pamięci 

wspomnienia związane ze szkołą muzyczną i oczyszczające, mające moc 

terapeutyczną zajęcia z improwizacji fortepianowej już na studiach z zakresu edukacji 

muzycznej:   

I pomimo tego, że zawsze miałam problem z improwizacją, z pokazaniem swoich emocji. To... znaczy 
ja myślałam, że mam. Bo nikt mi nie dał możliwości pokazania siebie. To na początku byłam zagubiona, 
bo to zupełnie coś innego … ale później sama byłam zdziwiona ponieważ z fortepianu, jak grałam, 
powstawały naprawdę takie kompozycję, takie improwizacje, gdzie ja sama byłam w stanie … na koniec 
utworu łza mi leciała. To było jak takie oczyszczenie. Jak po prostu w końcu przekazanie komuś cząstki 
siebie i... (wzruszenie) przepraszam. I dzięki temu bardzo się zaczęłam otwierać na grę (…) Zaczęłam 
powoli odbudowywać swoją przyjaźń z instrumentem. No i też była pierwszą Panią profesor, która mi 
opowiedziała, że mam niebywałą wrażliwość, niebywałe wyczucie instrumentu. Że rzadko kto, no jest w 
stanie wydobyć taki wachlarz barw z instrumentu. Więc to mnie tak trochę podbudowało. Dalej nie 
umiem w to uwierzyć. Wspomogło mnie to (W10) 

Problem szkół artystycznych, muzycznych, pojawiał się kilkakrotnie w opowieściach i 

to niestety częściej w bardzo niekorzystnym kontekście „technokratycznym”, jeżeli nie 

zabijania, to z całą pewnością niesprzyjania rozwijania kreacji, otwartości, 

improwizacji i wrażliwości. Powrócę jeszcze do tych kwestii w dalszej części 

wypowiedzi, ponieważ to ważny wątek w opowieściach studentów o sobie, i to nie tylko 

tych reprezentujących studia z zakresu edukacji muzycznej, ale również studentów 

innych kierunków, którzy uczęszczali do szkoły muzycznej we wcześniejszych etapach 

kształcenia.  

 Sala 230 Wydziału Nauk Społecznych, 5 grudnia 2019 roku, godz. 15.30 i 

rozmowa ze studentką filologii słowiańskiej, osobą niezwykle dojrzałą, wrażliwą, 
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oczytaną, aktywną uczestniczkę życia kulturalnego, zwiedzającą muza i galerie sztuki, 

uczestniczkę festiwali filmowych. Osobę o wielkiej kulturze osobistej i wiedzy z 

zakresu kultury szeroko pojętej. W odpowiedzi na pytanie o mistrza w kulturze, osobę 

znaczącą, ważną, padły między innymi nazwiska: Jerzego Bralczyka, Katarzyny 

Kłosińskiej, Tadeusza Sobolewskiego, Jerzego Płażewskiego, Tadeusza Lubelskiego, 

Andrzeja Wajdy. Treść całej wypowiedzi zdecydowanie potwierdzała merytoryczny 

wybór tych postaci, były one pewnym dopełnieniem obrazu zarysowanego wcześniej, 

a nie hasłowym przywołaniem dla uzyskania lepszego wizerunku badawczego. Po 

zakończeniu opowieści o sobie zażartowałam, mówiąc do dyktafonu, iż siedzi przede 

mną 20-latka, a nie 70-latka, jak można by wnioskować z treści wypowiedzi, która robi 

na drutach, haftuje, szyje. Komentarz ten pojawił się w kontekście tej oto wypowiedzi: 

Jeszcze pani zapomniałam powiedzieć, dobra! Bo jak kultura w takim szerokim zakresie, to pod koniec 
podstawówki zaczęłam… moja babcia mnie jeszcze nauczyła (…) robić na drutach. Ale to tak robić na 
drutach, że właśnie robiłam skarpetki też, jakieś czapki i takie rzeczy. W gimnazjum jeszcze jeździłam 
z moimi rodzicami na wakacje do takiej pani na Kaszuby, gdzie ona mnie nauczała haftu kaszubskiego 
(…) także naprawdę, gdzieś tam takie podstawy kroju i szycia – powiedzmy to jest rzemiosło, ale gdzieś 
tam, że kultura w pewnym sensie też … Tak… (W19) 

Ciekawe w tej opowieści było również to, iż studentka tak naturalnie i spontanicznie, 

jako coś oczywistego, robótki ręczne włączyła w zakres pojęcia kultury szeroko 

pojętej. Z zakresem rozumienia pojęcia kultury wiąże się jeszcze jedno ważne 

wspomnienie. Spotkanie ze studentką etnologii, które de facto było mierzeniem się z 

problemem zrozumienia polecenia – opowiedzenia swojego życia poprzez kontakt z 

kulturą, związku kultury z jej  rozwojem osobistym, rozwojem jako człowieka:  

Kultura, a mój rozwój osobisty... Kurcze, nie wiem jak mam odpowiedzieć na to pytanie. No bo ja teraz 
kulturę rozumiem ogólnie jako życie, jako styl życia, a nie jako... Kiedyś rozumiałam kulturę jako, nie 
wiem, chodzenie do kina, do teatru, albo coś takiego, a teraz rozumiem po prostu jako wszystko co 
mnie otacza kulturę (…)  
 

Zaistniałe problemy definicyjne mogły stać się ciekawym pretekstem do refleksji 

wokół kultury jako otoczenia życia człowieka, człowieka, który jest zanurzony w 

kulturze, który definiuje swoje człowieczeństwo poprzez kulturę, jak to miało miejsce 

w rozmowie w inną reprezentantką studiów etnologicznych:  

Więc od … od małego po prostu w moim świecie ta kultura była i ta kultura jest czymś co jest jak 
oddychanie po prostu. A to tak, jak małe dziecko, nie wiem … od zawsze jakiś element, więc dla niego 
to jest bardzo naturalne i kiedy widzi, że inne dziecko nie ma tego elementu i ono się wtedy dziwi: "Ale 
jak to? Przecież to jest jak codzienne śniadanie!" (W20) 
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W tym jednak opisywanym przypadku rozmowa, a nie opowieść o sobie, ponieważ taką 

w efekcie formułę przybrało to spotkanie, potoczyła się w zupełnie innym kierunku. 

Studentka zadając pytanie:  

Nie wiem, telewizję oglądałam (…) Nie wiem. Mam angażować Instagram albo coś takiego? (W13) 
 

I po mojej odpowiedzi twierdzącej rozwinęła opowieść o Instagramie i codziennej jego 

lekturze.   

Zupełnie inny klimat miało jeszcze jedno spotkanie, które chcę tu przywołać. 

Spotkanie ze studentką edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. 

Siedziałam przed bardzo młodą, jak później dopytałam, 22-letnią kobietą, która 

określiła siebie jako „szalenie ambitną osobę”, wielokrotna stypendystka w szkołach z 

najwyższą średnią. Osoba wszechstronnie utalentowana, zarówno artystycznie, jak i w 

zakresie nauk ścisłych. Niezwykle pracowita, której opowieść pełna była działania, 

walki, decyzji, które niejednokrotnie podejmowane były samodzielnie, wbrew woli 

najbliższych, a ważnych dla rozmówczyni osób. Pani Maria jawiła się jako osoba 

żyjąca według własnych zasad, niezwykle zaradna życiowo. Niech dla zobrazowania 

tych cech posłuży tylko jeden z fragmentów wypowiedzi:  

Nauczyciel podrzucił mi pomysł, że jest taki kurs renowacji mebli i że w gruncie rzeczy po skończeniu 
szkoły można by było go zrobić, tylko musiałybyśmy się zapisać na bezrobocie; że można podobno 
dostać dofinansowanie. Więc oczywiście ja ze swoim skrzywieniem ambicji przez wakacje, jak byłam 
w szkole średniej, dorabiałam i wszystkie te pieniądze składowałam, żeby sobie po zakończeniu szkoły 
pójść na ten kurs, bo kurs kosztował dziewięć tysięcy. Na miesięczny. Ale dziewięć tysięcy, we 
Wrocławiu, no to już w ogóle gdzieś abstrakcja. Więc jak już tam zarobiłam trochę pieniędzy, 
skończyłam szkołę, więc od razu bezrobocie, idę się zapisać, idę ten, więc chodziłam przez miesiąc i 
wychodziłam, wypłacili mi 50 procent z tego, drugą połowę sobie sama zapłaciłam, pojechałam do 
Wrocławia i skończyłam kurs renowacji mebli. Ale to, to była naprawdę szalona abstrakcja, ale 
wspaniale to wspominam (W1) 

Gros osób, z którymi dane było mi się spotkać to outsiderzy:  

Oczywiście, ja zwykle byłam taka bardziej awangardowa, znaczy [śmiech], ja uwielbiałam „Ferdydurkę”, 
„Pana Tadeusza” i to wszystko co raczej inni studenci [śmiech], chciałam powiedzieć studenci… 
licealiści raczej tak jakoś tak woleli ominąć te fragmenty gdzieś cięższe [mówi rozbawiona], to ja po 
prostu tutaj lubiłam gdzieś odkryć to, co tam, mało kto tam gdzieś zaglądał, coś tam jeszcze więcej w 
to wejść. I to na pewno bardzo mocno mnie ukształtowało (…) Więc tak pozornie zawsze mi się wydaje, 
że ja to mimo wszystko nie będę miała jak pogadać z ludźmi, bo o „Panu Tadeuszu” nikt ze mną nie 
chce rozmawiać [śmiech]. Chociaż, znalazłam chyba kiedyś, może dwie osoby w życiu, które w ogóle, 
choć trochę, się zainteresowały  i  chciały dyskutować o czarnej polewce. [śmiech] No więc tak 
troszeczkę jako taki outsider outdoorowy się w sumie czułam (W7)  
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Ta inność, nieprzystawanie, nieskrojenie na miarę grupy pojawiało się wielokrotnie, z 

różnych przyczyn, w różnych nasileniach, wymiarach i obszarach w wypowiedziach 

badanych osób. Czasami powodem inności była choroba i wynikający z tego częsty 

pobyt w szpitalu, czy regularne wizyty w przychodniach. Zarówno w jednym, jak i 

drugim przypadku wiązało się to z dużą ilością czasu, który trzeba było wypełnić. W 

pierwszym przypadku było to origami, w drugim „nałogowe” wręcz czytanie. Ucieczka 

w lekturę pojawiała się jeszcze co najmniej dwukrotnie jako terapia przed odrzuceniem 

grupy, klasy:   

Potem szczerze mówiąc tak bardziej kultura zaczęła mnie interesować – ta druga połowa podstawówki, 
no tej 6-letniej podstawówki, od 4 klasy, ponieważ ja miałam takie problemy dosyć duże w szkole 
związane z nieakceptacją przez rówieśników, i gdzieś duży wpływ na to miała, znaczy żeby jakoś 
poradzić sobie z tym, ja zaczęłam bardzo się tak interesować literaturą (…) Tak, tak, to jeszcze były takie 
czasy. Największy taki moment, to była ta 6 klasa podstawówki, gdzie też mi było tak najtrudniej, bo to 
była dosyć specyficzna szkoła, bo tam było dużo dzieci z takich rodzin, powiedzmy… no jak to, żeby to 
teraz nie zabrzmiało tak stereotypowo, no ale gdzieś tam dysfunkcyjnych, a ja się w tym znalazłam i nie 
potrafiłam, bo chciałam się uczyć, a z drugiej strony chciałam się odnaleźć w tej grupie i to było trudne, 
także naprawdę – znalazłam w tym jakąś taką ucieczkę od tego właściwie.  No i ja już tam czytałam po 
prostu wszystko, co możliwe, jakieś Jane Austin, jakieś takie rzeczy (W19) 

Ostracyzm w grupie opisany przez jedną z uczestniczek badania nasilił się pod 

wpływem zainteresowania mangą i anime:  

I to były takie dosyć, no powiedziałabym, że przykre doświadczenia, ale to jakby dało mi też do myślenia, 
że jeśli grupa mnie odrzuca to ja mam na siłę do nich nie lgnąć. Że tylko sama sobie zrobię krzywdę 
próbując się dopasować. Jestem inna i w porządku. Niech tak już zostanie. Trudno. Skoro oni nie 
potrafią okazać chociaż grama tolerancji to nie ma sensu się dopasowywać. Jest taka piosenka zespołu 
"Dezerter", "Demokracja to rządy większości, a większość to idioci". Szkoda, że nie ma takich koszulek, 

kupiłabym sobie (W12)  

Opisana pozycja osób w grupie zmieniała się w zależności od szczebla kształcenia, 

ewolucji zainteresowań, wchodzenia respondentów w nowe, „właściwsze” sobie kręgi 

towarzyskie. Jedna z uczestniczek badania wypowiedziała, myślę, znamienne słowa:  

Kolejnym takim etapem poza tym, spożywaniem kultury we własnym, we własnych czterech ścianach z 

komputerem czy z telewizorem pojawiło się dzielenie radości z, zderzeń z kulturą z innymi ludźmi (W12) 

Kultura pomaga w sytuacjach odrzucenia społecznego, jest wentylem bezpieczeństwa 

dla odrzucanych, izolowanych osób, buduje poczucie wartości, tak osłabiane w 

kontakcie z grupą. Samorozwój kulturowy pozwala z czasem i czasami na wejście w 

grupę, ale na własnych zasadach. Kultura i towarzyszący jej rozwój osobowy może 

prowadzić do znalezienia swojej towarzyskiej niszy, kręgu osób, czasami naprawdę 
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bardzo dużego, gdy np. mówimy o konwentach fanów fantastyki – „Polcon”, w którym 

odczuwamy radość, po pierwsze bycia członkiem tej grupy, a po drugie podzielania 

wspólnych pasji.  

Wśród 26 osób, z którymi rozmawiałam aż 9 to osoby zaangażowane religijnie, 

oczywiście w różnym nasileniu i wymiarach życia religijnego. Co jednak mogę z pełną 

odpowiedzialnością powiedzieć to to, że religia i identyfikacja z wiarą chrześcijańską 

to mocny i ważny głos młodzieży o sobie. Inne ważne sfery zaangażowania to 

harcerstwo, w którym działało, w różnych stopniach i hierarchii  organizacji harcerskiej 

5 osób.  Powrócę jeszcze do tych kwestii opisując wiodące obszary tematyczne w 

wypowiedziach badanych osób.  

 

Wiodące obszary tematyczne w wypowiedziach badanych studentek i studentów:  

  

Prowadzenie wywiadów narracyjnych jest bardzo wyjątkowym 

doświadczeniem badawczym. Spotkanie i jego przebieg w konkretnym czasie i 

przestrzeni to jeden z wymiarów, drugi to deskrypcja i praca na tekście, który jest 

bardzo dokładną kopią zapisu tego, co działo się w wymiarze językowym, również 

mowy fatycznej w trakcie spotkania. Przeprowadzone wywiady analizowane są 

semiotycznie w klasycznym ujęciu semiotyki w trzech wymiarach: syntaktycznym, 

semantycznym i pragmatycznym. Jeżeli syntaktykę – zapis zdań, konkretnych 

wypowiedzi ujętych w sposób dosłowny, literalny jesteśmy w stanie przełożyć „na 

papier” o tyle semantyka – odczytanie znaczenia wypowiedzi badanych osób, a już z 

całą pewnością pragmatyka, tj. kontekst wypowiedzianych słów, miejsce w jakich były 

wypowiadane, klimat spotkania, opisane wprawdzie przez prowadzącą w krótkich 

komentarzach po wywiadzie,  zostają jednak przede wszystkim w badaczu i stanowią 

wewnętrzny zapis obrazu osoby, jaki wytworzył się w umyśle badacza, klimatu tego 

spotkania, głębi lub powierzchowności, a co się z tym wiąże często i powtarzalności 

pewnych opinii o sobie, zdarzeń, które miały miejsce w życiu badanej osoby. 
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Pragmatyka jest nieodłącznym elementem interpretacji wyników badań własnych w 

badaniach biograficznych prowadzonych poprzez wywiady narracyjne.  

 W opowieściach studentów o sobie pojawiały się następujące obszary 

tematyczne: 

Opinie studentów o sobie wyrażone explicite oraz odczytane z pragmatyki 

języka; dzieciństwo i jego kulturowe konsekwencje; „znaczący inni” w życiu młodych 

ludzi; ważne momenty, momenty zwrotne; religia jako ważny element życia 

kulturowego młodzieży; harcerstwo i jego rola w kształtowaniu się młodych ludzi; 

czytelnictwo, lektura i ich moc terapeutyczna w kontakcie ze światem zewnętrznym; 

szkoły artystyczne – muzyczne, plastyczne – błogosławieństwo czy przekleństwo?; 

studia i ich obraz w opinii studentów; instytucje kultury w życiu młodych ludzi; 

konkretne teksty kultury przywoływane przez studentów.  

 

Dzieciństwo, do którego wracali 20-latkowie to nie tak odległy czas przeszły, 

jednak w zależności od tego, jak był wypełniony, zagospodarowany, zapisany w 

przebłyskach, synapsach pamięci, pojawiał się w różnym nasileniu, nie tylko ilości 

czasu przeznaczonego na jego opowiedzenie, ale i emocjonalnego zaangażowania w 

tę opowieść. Moi rozmówcy pochodzą z różnych rodzin zarówno pod względem 

miejsca zamieszkania (wieś, małe miasteczko, duże miasto), pochodzenia (rodziny 

robotnicze – bracia są hutnikami, mama jest gastronomem, tata na emeryturze 

policyjnej, tata jest rzeźnikiem; rodziny inteligenckie – mama jest lekarką, dziennikarką, 

weterynarzem, nauczycielką wf-u w szkole, tata jest prawnikiem, fotografem 

kryminalnym w komendzie wojewódzkiej policji), a co się z tym wiąże często różnego 

usytuowania materialnego. Są to zarówno jedynacy, jedna z rozmówczyń ma siostrę 

bliźniaczkę, jak i osoby pochodzące z rodzin wielodzietnych. Nie bez znaczenia jak się 

wydaje jest również kolejność narodzin, często są to osoby najmłodsze z rodzeństwa. 

W dwóch przypadkach w opowieściach studentów pojawiły się informacje o 

mieszkaniu z mamą, czy też u dziadków – ze strony mamy po rozstaniu rodziców. 

Jedna z rozmówczyń kilka dni przed spotkaniem miała pogrzeb taty, który zmarł po 
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krótkiej, ale intensywnie przebiegającej chorobie nowotworowej, z kolei druga jest w 

doświadczeniu choroby przewlekłej swojego taty – choroba Parkinsona ciągnąca się 

już od ponad 10 lat. Choroba i jej piętno pojawiała się bardzo mocno w opisach 

badanych osób również jako ich osobiste doświadczenie w przypadku dwóch 

badanych studentek, zresztą osób przyjaźniących się ze sobą. Jedna ze studentek jest 

astmatyczką, która w dzieciństwie dużo chorowała, przebywała praktycznie co rok na 

miesięcznym pobycie w szpitalu na zapalenie płuc:   

Pamiętam bo mam, posiadam jeszcze w zbiorach archiwalnych taką gazetkę, czasopismo do której była 

dołączona płytka, a na tej płytce filmy instruktażowe na temat origami. Tak i to wtedy miałam pięć i pół 

roku. I, ja generalnie jestem astmatyczką, dużo choruję, zwłaszcza w dzieciństwie dużo chorowałam, 

praktycznie co roku byłam przez miesiąc w szpitalu na zapalenie płuc. I też, no dziecko się nudziło po 

prostu w tym szpitalu i to było jakby takie idealne połączenie (W23) 

Z kolei druga z osób ma rozszczep wargi i podniebienia. Dbałość rodziców o 

prawidłowy rozwój dziecka wiązała się z kolei w tym wypadku z częstymi pobytami w 

szpitalach, różnych przychodniach na specjalistycznych konsultacjach 

logopedycznych, chirurgicznych:  

U mnie było tak, że ja generalnie urodziłam się z wadą, z rozszczepem podniebienia, i dużo jako dziecko 
czasu spędzaliśmy z rodzicami w szpitalu, gdzieś czekając na przyjęcie, bo tu a logopeda, a chirurg, a 
ktoś tam. I tego było dużo. No a wiadomo, dziecko się nudzi, więc mi od dziecka rodzice czytali. Ja 
pamiętam – bardzo kochałam jak moja mama czytała mi książki jak byłam dzieckiem, i do tej pory 
pamiętam, jak wieczorem się siadało ze mną. Mama chyba częściej niż tata, ale oboje generalnie 
siedzieli i czytali. Gdzieś tam w pewnym momencie ja przeszłam na to, że zaczęłam czytać sama (…). 
Był taki okres w podstawówce, że czytałam taką standardową książkę do 300 stron jedną na dzień, przy 
zajęciach dodatkowych i szkole. Nawet czasami przesadzałam, moja mama się martwiła, że robię się 
antyspołeczna, bo tak dużo czytam (W24)  

Doświadczenie choroby, w opisywanych przypadkach, pozostało w związku z 

kulturowym rozwojem. W pierwszym, z opanowaniem sztuki origami na bardzo 

zawansowanym poziomie (gdyby studentka pomyślała wcześniej i zadbała o właściwe 

wymogi formalne smok z origami powstały na korytarzu szkoły średniej wszedłby do 

księgi rekordów Guinnessa), w drugim nałogowym wręcz czytaniem, przez pewien 

okres szkoły podstawowej jednej książki dziennie.   

 Odnotuję jeszcze jedną sytuację, która może być znacząca we formułowaniu 

wniosków z badań. Zabiegi i nalegania mamy, która jest gastronomem o to, aby syn 

wstąpił do harcerstwa, syn z problemami kardiologicznymi: 
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Mogę się domyślić, znaczy wydaje mi się, że tutaj ja ze względów jakby zdrowotnych, bo jestem po 
operacji serca jak byłem dzieckiem, nie mogłem uczestniczyć w żadnych piłkach nożnych, fizycznych, 
ani takich dziwnych rzeczach, eee, talentów artystycznych chyba nie mam, jakiś aktorskich czy 
malarskich, więc tak chyba zdrowo, rekreacyjnie, jakby przez pryzmat spojrzenia na harcerstwo, ludziom 
właśnie, ludzie kojarzą harcerstwo z takim wszechstronnym rozwojem, takim zwiedzaniem, wyjazdami, 
naturą, stwierdziła chyba, że to jest, będzie odpowiednie dla mnie (W6) 

 
Wybrzmiewa tu troska rodzica o dziecko. Harcerstwo staje się z czasem sposobem na 

życie, programując również drogę zawodową poprzez wybór kierunku studiów:  

No i to trwało do momentu, kiedy sam nie objąłem funkcji instruktorskiej, bo już wtedy też zacząłem 
rozmyślać, co w przyszłości ze studiami i tutaj pojawiła się pedagogika albo kulturoznawstwo. 

 Ciężar doświadczeń długotrwałej choroby rodzica pozostawił w studentce 

ślady naznaczając to młode, 20-letnie życie nad wyraz uważnym, niespiesznym, 

mądrym życiowo spojrzeniem:   

Ostatnio się bardzo ucieszyłam jak jadłam dobry chleb. I tak stwierdziłam, że ten dobry chleb jest moją 
pozytywną rzeczą, która stała mi się w tym miesiącu i tak pamiętam jem, jem i mówię: "Ewa Boże, jaki 
ten chleb jest dobry", po prostu. No na razie naprawdę takie minimalne rzeczy widzieć w tym momencie, 
bo jakby też jestem dorosła i wiem, że to nie jest tak, że całe życie będę smutna. Ale boję się, że nikt nie 
da mi takiej, no bo nikt nie może mi dać, ani sama sobie, Pani też nie może mi dać, nikt nie może mi dać 
tej stuprocentowej pewności, że będzie lepiej, albo, że będzie dobrze. Bo jakby ja tego nie wiem, nikt 
tego nie wie. No, może być lepiej, może być gorzej” (W14) 

Cytat ten przywołuje na myśl Thich Nhat Hanh i jego książkę The Miracle of 

Mindfulness, w której opisywane są sytuacje, które stanowią pochwałę odkrywania w 

sobie umiejętności osiągania zachwytu w trakcie wykonywania prostych, codziennych 

czynności (jak mycie naczyń, spacer, parzenie i picie herbaty itd.)3. Thich Nhat Hanh 

wspomina reakcję przyjaciela, gdy objaśniał mu, na czym polega uważne mycie naczyń 

(nie mycie dla ich oczyszczenia, lecz mycie dla samego mycia). Jim – bo tak nazywał 

się przyjaciel – był zachwycony tym drugim sposobem4.  

Przebłyski pamięci:  

pamiętam jak z babcią byłem w teatrze dwa razy i chodziłem do kina do Panoramy w Chorzowie. 
Panoramę zamknięto, nooo, ładnych paręnaście lat temu. I do dzisiaj jak przechodzę właśnie ulicą 
Wolności w Chorzowie, to gdzieś ta Panorama jest takim westchnieniem w przeszłość. Ym, bardziej, nie 
powiedziałbym świadome uczestnictwo, bo, bo, jakby nie podejmowałem tych decyzji (W6). 

 Opowieści rodzinne – wiedza o nas przekazywana bez nas dla nas:  

 
3 T. Nhat Hanh, The Miracle of Mindfulness. An Introduction to the Practice of Meditation, Beacon Press, Boston 

1987, s. 23–24.  
4  
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pamiętam, że miałam, no w sumie siostra dostała kiedyś małe, chińskie pianinko. I podobno jak byłam 
mała to przesiedziałam w sumie, mogłam kilka godzin dziennie siedzieć i po prostu byłam tak jakby w 
swoim świecie. Rodzice mieli podobną, bo to tylko z ich opowiadań. Mieli ciężko, żeby mnie wyciągnąć, 
żebym coś zjadła, żebym się napiła. W sumie tego tak nie pamiętam, pamiętam tylko jakąś małą 
klawiaturkę pianina i że ja sobie siedzę i w sumie nie pamiętam co, jaka to była forma zabawy. Czy przy 
tym śpiewałam, czy sobie grałam, czy wyobrażałam sobie, nie wiem, jakichś przyjaciół i po prostu z nimi 
tak jakby współpracowałam (W10). 

bo pierwszą rzeczą jaką pamiętam, to jest, to jak spadłam z huśtawki, może bardziej to pamiętam z 
tego, że o tym mi opowiadano, trudno mi teraz powiedzieć, ale, yy, łączy mi się to z tym tematem kultury, 
bo to, gdzie spadłam z huśtawki, to była miejscowość w Austrii i można powiedzieć, że w sumie, górska 
miejscowość, górska miejscowość, i, ym, gdzieś te góry od tego traumatycznego pierwszego zdarzenia 
się w moim życiu też przeplatały, ym, raczej właśnie związane z, właśnie – góry, ale też mówienie o 
górach, śpiewanie o górach, słuchanie o górach, ale to zaraz do tego dojdę jak będę szła tak po kolei 
tym życiem  (W18) 

 Konkretne, wyraziste wspomnienie: 

chyba w dzieciństwie największe wrażenie z takich kulturowych doświadczeń, pamiętam najwięcej w 
związku rzeczy związanych z muzyką, bo nie wiem dokładnie, ile miałem wtedy lat, ale wiem, że 
poszłam, ale byłam chyba w przedszkolu jakoś tak na początku nawet i poszłam z rodzicami na jakiś 
koncert muzyczny, tak właśnie taki specjalny dla dzieci i tam mi się bardzo w ogóle spodobało Oni 
głównie prezentowali instrumenty, ale właśnie i tam było pianino i flet i dużo takich. Wtedy zaczęłam 
grać trochę na klarnecie i tam też był klarnet i chyba wtedy mi się najbardziej spodobał, więc to było 
takie pierwsze doświadczenie z kulturą (…) więc ja jestem bardzo wdzięczna, że mnie rodzice wzięli na 
taki koncert (W22) 

Dobrze, od czego tu zacząć. W kontekście całego życia. takie pierwsza myśl, która mi przychodzi do 
głowy to było jak z moim tatą uczyłem się na religię. I zapytałem mojego taty : "Co to znaczy, że ktoś 
umiera" i pamiętam bardzo, że tata mi powiedział, że to znaczy, że go już nie będzie nigdy, że pewnego 
dnia zniknie na zawsze I pamiętam, że bardzo ciężko to przyjąłem. Chyba byłem trochę za młody żeby, 
na spotkanie takie ze śmiercią. I od tamtej pory mam jakieś taką dziwną fascynację trochę śmiercią, jej 
przedstawieniem w kulturze w aspekcie społecznym (W15) 

Dwie wizyty z babcią w teatrze, wyjścia do kina, do Panoramy w Chorzowie, fascynacja 

chińskim pianinkiem, upadek z huśtawki w górach Austrii, udział z rodzicami w 

koncercie muzycznym dla dzieci, rozmowa z ojcem na temat śmierci, to nieliczne 

przykłady przywołanych w pamięci doświadczeń związanych z kulturą w okresie 

dzieciństwa. Przykłady bardzo zróżnicowane, ale też rozmówcy nie stanowili 

jednorodnej grupy. Co warto w tym miejscu podkreślić to fakt, iż z tymi wspomnieniami 

wiązane są w wypowiedziach uczestników ich dalsze wybory, fascynacje, czasami 

nawet pierwsze „jaskółki” wyboru kierunków studiów, jak w przykładzie chińskiego 

pianinka. Przywołująca to wspomnienie studentka ukończyła szkołę muzyczną 

średnią z fortepianu i kontynuuje kształcenie muzyczne na studiach licencjackich.  

 W analizie wypowiedzi studentów odnoszących się do okresu dzieciństwa 

wybrzmiewają dwie sytuacje. Pierwsza, to pewna przypadkowość związków z kulturą:  
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kultura zawsze była takim bardziej dodatkiem ze strony moich rodziców, niż jakimś takim umyślnym 

zabiegiem (W8)  

druga, to bardziej świadome dążenie rodziców do rozwoju kulturowego dzieci: 

ja mam wrażenie, że jako dziecko moi rodzice bardzo dbali o mój rozwój właśnie taki, taki kulturowy. 
My nie jesteśmy rodziną, która chadza do teatrów, do jakichś filharmonii, no tak to nie, natomiast gdzieś 
tam starali się na przykład posyłać na zajęcia – czy to baletowe, pamiętam – miałam 6 lat, chodziłam 
na, trudno to nazwać jeszcze baletem, ale takie zajęcia ruchowo-taneczne dla dzieci, gdzie już mieliśmy 
takie tiulowe spódniczki, więc dla 6-latki to było takie „ojeeej!” (W24) 

Sytuacje te nie podlegają ocenie pod względem wartości edukacyjnej, wychowawczej. 

Jeden i drugi sposób dbałości rodziców o rozwój kulturowy dzieci jest dobry.  

We wspomnieniach z dzieciństwa warto wspomnieć jeszcze o roli starszego 

rodzeństwa oraz innych członków rodziny, np. dziadków, cioci w kształtowaniu 

młodych ludzi:  

Też często widziałam, że moja ciocia na przykład czytała książki, bo mieszkaliśmy z ciocią. Moja mama 
akurat nie czytała za bardzo, ale no, ciocia bardzo często, więc podkradałam sobie jakieś książki i je 
czytałam. Tutaj akurat nie zawsze adekwatne do mojego wieku (W5)  

Posiadanie starszego rodzeństwa w spontanicznych wypowiedziach studentów jawi 

się jako jeden z ważniejszych czynników kształtujących osobowość młodych ludzi.  

Zdecydowanie warto przywołać również wypowiedź studenta, który 

przedstawia swoje doświadczenia wychowania na wsi:   

więc dla mnie to jest jeszcze kwestia dojazdu, że do Katowic mam jakieś 30 kilometrów, że do Chorzowa 

30, no z małym haczykiem. Co oznacza, że jeśli chciałbym do jakiegoś teatru jechać - no jeśli do Tychów 

to by było jakieś 12 kilometrów - nie jakoś super daleko, no ale jednak trzeba zorganizować, prawda, 

dojazd, co też, wiadomo, nie jest za darmo, a ludzie w Polsce no są, jeśli chodzi o kwestie pieniężne, to 

wiadomo - coś kosztuje 15 złotych, bo bilety są na przecenie, plus jeszcze 5 złotych muszę, 20 złotych 

płacić za jakiś teatr. No nie ma szans, nie puszczą dziecka. I potem nigdzie się nie jeździ. I takie są 

efekty (W24) 

Z odległością od instytucji kultury wiąże się tu jeszcze aspekt – finansowy, po 

pierwsze dojazdów do większych miast, po drugie cen biletów. Zarówno pierwszy, jak 

i drugi czynnik może być tym dyskwalifikującym w wizytach w teatrze, tu przywołanych 

przez rozmówcę.    

 We wspomnieniach z dzieciństwa pojawiają się znaczące osoby, która to 

kategoria analityczna przewija się w trakcie opowieści o sobie nie zamykając się tylko, 

co oczywiste, w tym okresie życia. Znaczące osoby w opowieściach studentów to de 
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facto dwie grupy: pierwsza to rodzice i dziadkowie, druga to nauczyciele. Jedna z 

rozmówczyń swoich dziadków nazwała nauczycielami, i to nie tylko dlatego, że 

obydwoje byli polonistami, ale przede wszystkim dlatego, że wywarli ogromny wpływ 

na jej osobowość (W3): 

Ta kultura towarzyszyła mi od, od, no w sumie od dziecka, bo babcia miała niesamowitą pamięć, zresztą 
w chwili obecnej potrafi cytować fragmenty z „Pana Tadeusza” i to takie bardzo obszerne, więc ta, to 
słowo było bardzo dużo tego słowa, i dużo muzyki, dużo muzyki. Ym, też. Dziadkowie, no oni myślę, że 
wywarli bardzo duży wpływ na moje życie, yy, byli bardzo muzyczni i patriotyczni zarazem, w związku z 
tym na przykład piosenki patriotyczne, jakieś takie, takie polskie, na 11 listopada, no bardzo wiele było 
tej muzyki w domu, więc to, ym, to myślę, że, yym, no ukształtowało mnie w taki sposób, że wiedziałam, 
że to jest w jakiś sposób istotne, ważne, cenne dla mnie (W3)  

Dziadkowie byli muzyczni i patriotyczni zarazem. W innym fragmencie ta sama 

studentka przywołuje wspomnienia dziadka śpiewającego w zespole góralskim, 

ogniska do rana i towarzyszące im śpiewy, tańce. Inne ważne wspomnienie, to 

biblioteka dziadków, bardzo obszerna:  

dziadek, ym, żył bardzo skromnie, ale nigdy nie oszczędzał na książkach, więc książki to był kolejny, 
kolejny jakiś taki kulturalny aspekt, który towarzyszył mi od zawsze. Te książki były wszędzie i pamiętam 
już, no już wcześniej zabierałyśmy się za „Antygonę”, za wszystko, co tam było właściwie w domu, bo 
biblioteczka dziadków była niezwykle obszerna, więc ta książka, jakiś taki szacunek do tej książki, to, że 
no nie potrafię jej, nie wiem, wyrzucić, jakaś taka, taka, no z taką pieczołowitością staram się do nich 
podchodzić, bo, no tak gdzieś zostałam nauczona, więc ta książka. Ym, no i babcia, która właściwie do 
tej pory zjada książki, jak do niej przyjeżdżam, to w sumie jej wypożyczam kolejnych pięć innych 
powieści [śmiech], yem, no i tak trafiłyśmy właśnie pod skrzydła dziadków, którzyyyy, ta kultura nas 
dalej, gdzieś tam, gdzieś tam się toczyła, dziadek jeszcze uczył niemieckiego, więc jeszcze jakieś języki 
się pojawiły, eee (W3)  

Książki to nieodłączny element rozwoju osobowego wielu moich rozmówczyń i 

rozmówców. Do wątku roli książki w kształtowaniu się młodzieży powrócę jeszcze w 

dalszej części tekstu.  

Mama jest dziennikarką: 

starała się mnie od, od takiego małego dziecka po prostu z kulturą żebym była związaną. Nawet jak 
byłam niemowlęciem zabierała mnie na targi książki, więc byłam najmłodszą czytelniczką zawsze. 
(Yyy). Później cały czas zabierała mnie do kina, do teatru, nawet jak byłam właśnie mała i nie 
rozumiałam co się dzieje (W20) 

Mama mimo, że jest lekarzem:  

to właśnie jakby odnajduje się bardzo w świecie sztuki (W3) 

mama, mmm, była też bardzo, jest do tej pory bardzo manualnie rozwinięta, yy, więc czas spędzony z 
mamą w domu to właściwie była plastyka, ymm, był, hm [zastanawia się] bardzo dużo żeśmy z mamą 
robiły, w sumie tak największy wpływ na mnie chyba wywarło lepienie z masy solnej z mamą, yeee, gdzie 
tych figurek powstało bardzo dużo, pamiętam, że takim dużym przedsięwzięciem było stworzenie 
szopki, gdzie z siostrą żeśmy lepiły te wszystkie figurki tych aniołków, Jezuska i potem żeśmy tą szopkę 
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z mamą budowały i ta szopka stała przez te dwa miesiące gdzieś od grudnia do końca stycznia, wszyscy 
przychodzili, oglądali tą szopkę, więc to lepienie z tej masy solnej było niesamowite (W3) 

moja mama jest osobą niezwykle wszechstronną, eee, i, no i myślę, że dzięki temu tez wszczepiła jakoś 
we mnie taką wszechstronność. Pamiętam, że jako małe dziewczynki z siostrą, yy, robiłyśmy 
przedstawienia dla całej rodziny. Mieszkaliśmy w wysokim mieszkaniu, w kamienicy i miałyśmy 
antresolę w naszym pokoju, więc z tej antresoli mama nam spuszczała zasłony i, i były prawdziwe 
przedstawienia z otwierającą się kurtyną, więc właściwie no tam stworzyliśmy taką mikroscenę i 
uwielbiałyśmy to robić, więc to był obowiązkowy punkt programu, jak przychodzili goście, yy, to za 
każdym razem z siostrą tworzyłyśmy plakat, potem stawiałyśmy skrzyneczkę, do której można było 
wrzucić pieniądze, znaczy właściwie to nie była skrzyneczka, to był anioł, taki jakie są w kościołach z 
kiwającą główką, tak, bo mama zbierała anioły, więc aniołów było mnóstwo w domu i był ten taki z 
kiwającą główką, więc czekał przed wejściem, zbierałyśmy opłaty i tworzyłyśmy przedstawienia i one 
były bardzo, bardzo i muzyczne, i taneczne, bo tak taniec też się pojawił, mama nas, no właśnie, też 
myślę, że chciała tak kształcić dość wszechstronnie, bo wysłała nas do Zespołu Pieśni i Tańca w Opolu 
(W3) 

Tata kochał film „Czterej Pancerni” i serial „Stawka większa niż życie”: 

to tak jakby tata właśnie w ten sposób zasiał we mnie ziarno zainteresowania historią i zainteresowania 
ogólnie tematem rekonstrukcji historycznych, dlatego też jestem rekonstruktorem historycznym (W17) 

Tata - miłośnik filmu:  

„Nikt nie wiedział nawet w szkole średniej co to jest film „Vabank”. To było dla mnie szokiem (W1).  

Tata – fotograf kryminalny w Komendzie Wojewódzkiej Policji: 

ojciec pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji jako fotograf właśnie kryminalny, więc aparat, aparat 
był w domu. Ja myślę, tak teraz z perspektywy czasu, tak sobie myślę, że chyba jakoś potrzebując tej 
ojcowskiej miłości ulokowałam ją w tym aparacie, że właśnie, że ten aparat był, więc ja mogłam z niego 
w jakiś sposób korzystać, dość wcześnie, pamiętam, że ojciec zabrał mnie kiedyś do ciemni, więc 
bardzo mnie to zafascynowało i spodobało mi się, więc tak zaczęłam też zgłębiać ten temat, ten aparat 
się przy mnie pojawił, analogowy, yy, pamiętam, że mimo że z ojcem nie miałam kontaktu, to czasem 
wysłał mi paczkę na przykład starych filmów, czy jakiś papierów do wywoływania, więc też czułam, że 
to jest może jakiś tam, kapną na mnie odrobiną właśnie ojcowskiej miłości w ten sposób, tym bardziej 
tak pieczołowicie do tego podchodziłam i ta fotografia mi tak w sumie towarzyszyła, yy, no długo, już 
od gimnazjum, ona tak była ze mną i w sumie jest do chwili obecnej (W3) 

 

Tata – uwielbiał muzykę:  

mój tata uwielbiał muzykę i po prostu potrafił słuchać tej, tej muzyki całymi dniami i całymi nocami, że 
gdzieś czasem w domu nie można było porozmawiać, bo ona była taka głośnia, i, i, i to doświadczenie 
kulturalne na pewno, yy, gdzieś tak najbardziej zapadło mi w pamięć. Była to muzyka od lat 60. do lat 
80., yy, ale też i takie bardziej, yy, klasyczne utwory, w, w, w kontekście wykonawców lat też 40. często. 
Pomimo że mój tata nie był muzykiem, ale, ale kochał tą muzykę, więc pewnie ta kultura została mi 
przedstawiona nie jako coś, na czym musimy się znać tak, tak dogłębnie i konkretnie znać w jakieś takie 
bardziej profesjonalne nazwy, ale bardziej pod takim, ymm, ta kultura wiązała się bardziej pod takim 
pryzmatem miłości (W8) 

Tata – prawnik:  

No to jakby o taki mój rozwój kulturalny, to dbał zawsze mój tata, bo to jest taki typ właśnie – mamy 
pełno płyt w domu, mój tata na wszystkie DKF-y chodzi, także zawsze brał mnie – właśnie do Bielska. 



 
 

22 

Tam jest ten Teatr Banialuka, także tam też, tam też chodziłam do kina na różne bajki, także pod tym 
względem to na pewno. Dziś wspominam to może nie jako coś, co miało ogromny wpływ na moje życie, 
bo w tym momencie chyba tak się tego nie odbiera, ale jako taki rzeczywiście czas dobrze spędzony i 
to, to na pewno pod takim względem. Także no to był gdzieś taki okres podstawówkowy (W19) 

No a wcześniej stale mój tata gdzieś tam zabierał mnie na jakieś wystawy – czy to takie gdzieś tutaj, 
nie wiem, do BWA, właśnie w Bielsku, czy jeździliśmy po prostu tak sobie gdzieś do Krakowa, bo jest 
jakaś wystawa. Także to też tak było, że… no powiedzmy na malarstwie się za bardzo się nie znam, tak, 
żeby móc coś powiedzieć, ale też lubię jakby to oglądać – te wystawy mnie interesują i rzeczywiście 
czasami można tam coś odnaleźć dla siebie. No także to kino (W19) 

Tata z zawodu jest rzeźnikiem, „ale nie zabijał zwierząt”, mama jest weterynarzem:  

I jakoś tak można powiedzieć, że z domu jeśli chodzi o kulturę osobistą wyciągnąłem sporo. Nikt mnie 
za bardzo nie uczył żeby mówić "dziękuję", "przepraszam" i też w ten sposób się zwracać, ale jakoś tak 
wydaje mi się, że naturalnie poprzez obserwację moich rodziców to wyszło, prawda. I wydaje mi się, że 
to jest głównie takie, taki zalążek tego wszystkiego, że z domu trochę to wszystko wyniosłem, taką i 
takie kulturę osobistą i chęć takiego doskonalenia samego siebie można powiedzieć w pewnym sensie 
(W15) 

Poza tym jeżeli chodzi o kulturę, to w moim domu dużo czytano. Moja mama dużo czyta, mój tata dużo 
czyta. Mamy takie jakby biblioteczkę pokoleniową, gdzie są książki mojej babci, mojej mamy, mojego 
ojca i moje własne. I tak sam też sporo czytam, w każdym razie się staram. I śledzę też dużo z tego co 
się dzieje na kulturze (W15) 

W zamieszczonych tu dosyć obszernych cytatach zarysowane są różne sytuacje 

domowe, związane z różnym ładunkiem emocjonalnym. Śmierć ojca, którego pogrzeb 

miał miejsce tydzień przed wywiadem i nostalgiczne wspomnienia córki o 

wszechobecnej muzyce w domu, przyjemności wspólnych rodzinnych wyjazdów 

weekendowych, radości odkrywania małych miejscowości dla siebie. Bolesne 

wspomnienia córki o nieobecności ojca w Jej życiu, braku ojcowskiej miłości, która 

ulokowana została w aparacie fotograficznym, narzędziu pracy ojca-fotografa. 

Fascynacja ojca filmem, która przerodziła się u syna w rozwój pasji życiowej – 

rekonstrukcji historycznych. Obszerne i wypowiadane z nieskrywaną przyjemnością 

wspomnienia związane z pobytami z tatą w teatrze, kinie, na wystawach „O taki mój 

rozwój kulturalny, to dbał zawsze mój tata, bo to jest taki typ właśnie”, tata, który jest 

prawnikiem z wykształcenia (W19). Czy też inne wspomnienie, mamy, „która pomimo, 

że jest lekarzem” jest niezwykle wszechstronną osobą, niezwykle uzdolniona 

manualnie, wyczuloną artystycznie. Z nieskrywaną zazdrością rodzicielską słuchałam 

opowieści o wspólnym lepieniu z mamą z masy solnej postaci do szopki 

bożonarodzeniowej, o przedstawieniach odgrywanych w pokoju z antresolą w 

wysokiej kamienicy „więc z tej antresoli mama nam spuszczała zasłony i, i były 
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prawdziwe przedstawienia z otwierającą się kurtyną” (W3), czy też mamie 

dziennikarce, która tak przybliżyła dziecku kulturę, że ta określana jest przez 

rozmówczynię „jak oddychanie po prostu”, „jak codzienne śniadanie”. Ciekawa z punku 

widzenia badawczego jest wypowiedź studenta, który podkreśla rolę kultury osobistej, 

dążenie do samorozwoju, które w Jego opinii są efektem oddziaływania 

rodzicielskiego, codziennych naturalnych obserwacji zachowań rodziców. „Kultura 

osobista – jak pisze Katarzyna Olbrycht – wydaje się dziś terminem prawie 

historycznym, pojęciem przebrzmiałym, reliktem zachowanym w języku potocznym, 

ale dawno wyeliminowanym z obszaru współczesnej aspiracji, pedagogicznej refleksji 

naukowych analiz. Jednak praktyka społeczna początku XXI wieku ujawnia coraz 

więcej sytuacji, w których cechowanie się (bądź nie) kulturą osobistą jest znaczącą 

informacją o człowieku w kontekście jego funkcjonowania społecznego, trafności 

samooceny, stylu życia i działania, możliwości powierzenia mu różnego typu zadań”5. 

Wątek kultury osobistej będzie jednym z wymiarów analizy kultury jednostki6 w 

przygotowywanej książce.  

 Myślę, iż warto wspomnieć tu jeszcze o jednej, zajmującej, jak sądzę obserwacji, 

która obrazuje stosunek znaczących dla rozmówcy osób, w tym wypadku rodziców, do 

wyboru kariery zawodowej córki związanej z plastyką, kierunkiem artystycznym 

studiów: 

Bo wszystko dobrze póki jest to hobby, wszystko doborze, póki jest to działanie dla siebie (…) Ale kiedy 
mówię, że chcę z tym połączyć swoją przyszłość, to już jest ściana (W1) 
 
Wybór szkoły plastycznej byłoby zamknięciem sobie wszelkich dróg, a że jestem osobą, która brała 
udział i w olimpiadzie matematycznej, i jestem ścisłowcem … (W1)  
 

„A może dasz radę dwa kierunki studiów”? „A może, a może Ci się uda” – pytanie rodziców 

kierowane do córki przy wyborze studiów plastycznych w Cieszynie.  

Niechęć, nieakceptacja wyboru kierunków studiów może wiązać się z obawą rodziców 

przed trudnością utrzymania się z zawodu artystycznego i troską rodzicielską o jakość 

przyszłego życia córki.   

 
5 Katarzyna Olbrycht: Kultura osobista wśród celów edukacji kulturalnej. W: Katarzyna Olbrycht: Edukacja 

kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie. Katowice 2019, s. 102.  
6 Tamże, s. 107.  
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Drugą ważną grupę wśród osób znaczących stanowią nauczyciele, 

wychowawcy:  

Polonista w liceum, w klasie humanistyczno - artystycznej we wspomnieniach 

studentki socjologii jawi się jako postać przerażająca i fascynująca zarazem:  

potrafił [pół sekundy przerwy] świetnie nami tak sterować za pomocą strachu, ja przez większość lekcji 
przychodziłam ze skręconym żołądkiem ze strachu, równocześnie tak ciekawie potrafił te lekcje 
poprowadzić, w takich sposób nam przedstawić właśnie jakieś utwory, tak jakoś nami pokierować, 
żebyśmy sami coś potrafili wyinterpretować, że ja po prostu chłonęłam to wszystko (…) W ogóle moje 
myślenie o życiu, o świecie, o sprawach ważnych, zawsze na tych lekcjach polskiego przez te lektury 
dochodziliśmy do jakiś takich spraw egzystencjalnych, do kwestii uczuć, do jakiś takich ważnych gdzieś 
pojęć i one potem sprawiały, że wracałam do domu i pamiętam, że codziennie rozmawiałam z moimi 
przyjaciółmi na podstawie tego, co wyciągnęłam z tych lekcji najpierw, przeżywałam to potem, więc w 
sumie to tak było w kółko, jakoś się odbywało (W7). 

Czwarta klasa szkoły podstawowej i twórcze zadanie do wykonania, którego efekty 

podważa nauczycielka, twierdząc, iż to niesamodzielna praca dziecka:  

 "Napisać opowiadanie na dowolny temat, ale z perspektywy rośliny". I oczywiście napisałam 
opowiadanie z perspektywy drzewa, nie pamiętam już jakiego, ale z perspektywy drzewa i wtedy, jak już 
Pani je oceniła, wiadomo zebrała zeszyty, oceniła to pamiętam przy całej klasie, powiedziała mi wtedy, 
że ona nie wierzy, że ja to jej napisałam i że ona nie jest mi tego w stanie udowodnić, ale ona wie, że 
skądś je przepisałam. Mi się zrobiło wtedy strasznie przykro, bo jakby wiedziałam, że z niczego nie 
przepisywałam tylko to pisałam sama, ale w sumie szybko jakby wyszło to, że nie miała racji, bo po 
prostu były też pisane prace na zajęciach więc no, na zajęciach nie miałam skąd tego przepisać. A nie 
przyznała się do tego. Nieładnie (W23) 
 

Sytuację opisaną przez studentkę biotechnologii i chemii traktować można w 

perspektywie niepowodzenia szkolnego. Negatywnego, tkwiącego mocno w pamięci 

studenta doświadczenia edukacyjnego.  

Zdecydowanie warto przywołać tu jeszcze jedno wspomnienie tej samej studentki:  

Ale moja pani z matematyki – ona była tak jakby po drugiej stronie skali. Czyli ona była taka poważna, 
taka… chodziła taka wynio – może nie wyniosła, ale taka bardzo trzymająca się zasad. Ona jak na 
przykład chciała mi, bo miałam kiedyś gorączkę, chciała mi dotknąć czoła, to się pytała czy może mi 
dotknąć czoła – na takiej zasadzie. I ona wtedy kiedy ja jej przeczytałam ten wiersz, bo jeszcze jej 
przeczytałam, popłakała się i nas przytuliła. To było takie właśnie wow! I od tej pory też, od tej pory jakby 
traktuje, zwłaszcza mnie, inaczej. Jakby teraz też kiedy na przykład odwiedzam liceum, bo czasem też 
odwiedzam, to… o, właśnie, to będzie najlepsze – mam młodszą koleżankę, dwa lata młodszą, czyli 
teraz jest w trzeciej, i ona mi mówi, że najlepszym, najbardziej… jakby 100% pewność jest tutaj, że jeśli 
moja pani z matematyki (…) idzie przez korytarz uśmiechnięta, to znaczy, że ja byłam w liceum 
<śmiech>. To jest takie kochane, naprawdę! I to też, te reakcje takie, bardzo długo zostaną w pamięci 
myślę (W23).  

W komentarzu można wysunąć wniosek, iż to uczeń może stać się  dla nauczyciela 

znaczącą postacią. 
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Polonistka w podstawówce, która uwielbiała teatr lalek „Banialuka” (W1), plastyczka w 

podstawówce: 

„Właśnie ona podrzucała mi coraz to nowe pomysły: a może spróbuj farbami … a może zmień format 

…(W1) 

Wspaniały nauczyciel w technikum - absolwent cieszyńskiego Wydziału Sztuki, po 

rzeźbie:  

I on nas nauczył właśnie działań przestrzennych, malowania (W1), podpowiedział pomysł realizacji 

kursu renowacji mebli we Wrocławiu (W1).  

Polonistka w podstawówce:  

Pamiętam, że bardzo często pisała na całej tablicy ogromnymi literami „życie jest piękne” i do teraz jak 
sobie o tym myślę, to pojawia się we mnie wzruszenie, bo gdzieś zakodowała to we mnie, że 
rzeczywiście tak musi być i że nie ma innej opcji (W3)  

Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, poznany w czasie jazdy na stopa, który 

opowiadał o kinie rosyjskim. Przypadkowe spotkanie, które studentka określiła jako 

moment zwrotny: 

I to był właśnie taki moment zwrotny, że ja w ogóle odwróciłam totalnie w stronę filmu i bardzo się 
zafascynowałam, najpierw kinem rosyjskim, pamiętam, że nawet chyba przyszłam na uczelnię do niego, 
to jeszcze nie był czas tak rozwiniętego internetu, i pamiętam on mi na płytkach dawał jakieś filmy i, 
więc tutaj te, te, ta strefa filmowa się tak rozwinęła dość mocno (W3) 
 

Jako przełomowy moment w życiu, inny student podaje swoje pierwsze zajęcia z 

profesor Gomółą, która prowadziła przedmiot „Wstęp do kulturoznawstwa”. Zajęcia te 

stały się początkiem fascynacji teorią kultury, antropologią, w jakimś sensie etnologią 

również (W6) . 

Zajęcia z improwizacji fortepianowej na studiach artystycznych w zakresie sztuki 

muzycznej w opinii studentki: „Były po prostu przecudne”, a prowadząca je Profesor: 

To jest dla mnie w ogóle jeden z takich autorytetów, który zapamiętam do końca życia. Jak ona uczy 
fortepianu, w ogóle wszyscy mieli do niej takie podejście, bali się jej trochę. Ale okazało się, że te zajęcia 
z improwizacji fortepianowej były po prostu przecudne (W10). 
 

Wspomnienie studentki z zajęć na uniwersytecie niech stanie się pretekstem do 

analizy problemu szkół muzycznych jako ważnego wątku podjętego nie tylko przez 

studentów studiów artystycznych w zakresie sztuki muzycznej, ale tych moich 
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rozmówców, którzy kształcili się w szkołach muzycznych I czy/i II stopnia. W czterech 

wywiadach pojawiała się samoistnie, jako naturalna konsekwencja analizy 

doświadczeń kulturowych w życiu młodych osób, jedna bardzo ważna obserwacja, 

formułowana w postaci zarzutu do sposobu kształcenia profesjonalnego, 

muzycznego w Polsce:   

Ale widzę minus edukacji muzycznej w Polsce, że nie rozwija umiejętności improwizacji i nawet nie 
chodzi mi o - bo jak ktoś mówi: improwizacja, no to chodzi o jakiś taki solo improwizowane, to dla mnie 
nie chodzi tylko o to, tylko w ogóle o umiejętność... wyjścia poza jakieś, jakieś ramy, tak, i jakiś schemat, 
i, i ja wiem, że kiedy teraz na przykład mnie to bardzo rozwinęło, i teraz na moich studiach się dziwią, że 
kiedy ja dostanę jakieś tam akordy, jakąkolwiek piosenkę, której nie znam, oni się dziwią: "Jak możesz 
nie znać piosenki i od razu ją zagrać fajnie na, na, na klawiszu?", to, a ja mówię: "No, no to ja nie muszę 
znać, wystarczy, że sobie ją wyobrażę..." (W2)  

Ocena ta sformułowana została przez studenta wyjątkowego, absolwenta szkoły 

muzycznej II stopnia, laureata ogólnopolskiego konkursu z zakresu historii muzyki, 

stypendystę premiera rady ministrów za najwyższą średnią w szkole, stypendystę 

Rektora studiów artystycznych w zakresie sztuki muzycznej, ale co tu może tu 

ważniejsze, osobę zakochaną w szkole muzycznej, utożsamiającą się z nią całkowicie:  

Bo te 3 lata były po prostu, to były, no, no na razie najlepsze lata w moim życiu (…) Ja płakałem po 
zakończeniu szkoły, bo po prostu właśnie to było dla mnie coś takiego, no i zacząłem też, no aż mi 
ciężko to jest trochę opowiedzieć, jak bardzo ja byłem wrośnięty w to życie. Byłem też później przez 
wszystkie te następne lata byłem w radzie szkoły i przewodniczącym szkoły byłem też, i jakby znałem 
tych wszystkich, wszystkich ludzi w szkole znałem z imienia, wszyscy mi przybijali piątkę, no bo jakby 
byłem dla nich takim, starałem się być dla nich takim, taką radością i takim światłem w tej szkole, żebym 
mógł, żeby zwyczajnie oni mogli choć trochę poczuć to, co ja czułem. I może to trochę brzmieć tak jak 
ktoś, kto po prostu wiele się uczy i dlatego lubi szkołę, ale w moim przypadku to nie było tak, bo ja 
oczywiście, ja lubiłem też te przedmioty i to wszystko, ale dla mnie jakby to było trochę z innej 
perspektywy. I tak naprawdę ktokolwiek mnie znał, a nie był z tej szkoły, wiedział że ta szkoła jest jakimś 
krajem mlekiem i miodem płynącym. I rzeczywiście to się zaczęło wtedy, kiedy miałem możliwość 
organizować rzeczy, współpracować z… z po prostu z dyrekcją w różnych, różnych kwestiach. I być też 
takim, no też wsparciem dla nich (W2)  

No ale na przykład byłem czasami po 12 godzin w szkole, wychodziłem czasami równo z portierem, 
który zamykał szkołę, no… Przychodziłem w nocy – było ciemno; wychodziłem – było ciemno, w zimie 
na przykład. I nie byłem w ogóle tym zmęczony. Po prostu ja, no, dla mnie to było jakby takie w ogóle z, 
inna kategoria niż wiem, że szkoła jest dla wielu ludzi. I wiem, że gdybym był w innej szkole, to nie, nie 
podobałoby mi się (W2) 

Ale właśnie z czasem, przez te 12 lat, wiem, że, no, to może mi brzmi trochę aż tak dziwnie i ja wiem, że 
to brzmi dziwnie, że ktoś może tak bardzo lubić swoją szkołę (W2) 

I tak naprawdę ktokolwiek mnie znał, a nie był z tej szkoły, wiedział że ta szkoła jest jakimś krajem 
mlekiem i miodem płynącym (W2). 

Jeżeli zarzut do sposobu kształcenia muzycznego w Polsce formułowany jest przez 

osobę, tak znającą i utożsamiająca się z tą formą kształcenia artystycznego, 

zdecydowanie warto wysłuchać tego głosu ponieważ tu uwaga krytyczna 
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„obudowana” jest w zdecydowaną oceną pozytywną. To wyjątkowa jednak sytuacja. 

W dwóch innych przypadkach byłam świadkiem miażdżącej oceny negatywnej i 

destrukcyjnego wpływu szkoły muzycznej na życie młodych, wrażliwych ludzi:  

niestety widzę tutaj duży mankament struktury i szkoła muzyczna zabiła we mnie taką pasję i bardzo, 
bardzo się tam męczyłam i do tej pory mam bardzo duży problem z występami, ze sceną, yyy, myślę, 
że tak jak byłam jako taka mała dziewczynka, taka bardzo świeża, ciekawa i pełna entuzjazmu tak 
potem, już po 7 latach nauki już byłam bardzo zniszczona w pewien sposób. Ym, więc jakby struktura 
tej uczelni myślę, że bardzo negatywny wpływ miała, ale same osoby nauczycieli, no widzę właśnie jak 
duże znaczenie ma nauczyciel, nauczyciel może być przekleństwem i błogosławieństwem. YY, i byli 
tacy, i byli tacy, chcę pamiętać tych, którzy gdzieś tam otwierali moje skrzydełka. Yy, no i to była szkoła 
muzyczna (W3) 

Pamiętam, że pierwszą jakąś taką piosenką, którą tam wykonałam bo trzeba było zaśpiewać to było 
"Hej sokoły". Podobno mnie było słychać za drzwiami i wszyscy się śmiali. (uśmiech) Wtedy byłam 
jeszcze bardzo jeszcze takim odważnym dzieckiem (…) No ale później w czasie właśnie nauki, jak już 
doszło do dyplomu, no to dwanaście lat gdzieś tam minęło, zagrałam mój dyplom. No z fortepianu no i 
w trakcie swojej nauki gdzieś tam pod koniec już usłyszałam od mojej Pani profesor, że ja coś tam 
potrafię grać. Że ona widzi, że ja mam problem z otwarciem się przed ludźmi więc jak, więc ona w sumie, 
no żebym poszła gdzieś na Akademię Muzyczną, żeby grać solistycznie no to tak nie bardzo. Że mam 
sobie w domu posiedzieć gdzieś dla swojej rodziny grać. No i stworzyło to dużą barierę dla mnie po 
prostu taką psychiczną (W10).  

To niezwykle trudne doświadczenie stać się częścią, poprzez opowieści studentów 

naznaczone dużym ładunkiem emocjonalnym, tak negatywnych działań szkolnych. W 

jednym z opisywanych przypadków własne porażki edukacyjne studentka przekuła w 

sukces pedagogiczny:  

Pracuję w przedszkolu, rytmikę prowadzę dla dzieci. I w sumie jest takie przekonanie, że rytmika to jest 
nauka o, o muzyce, a ja z racji tego, że poczułam taki terapeutyczny, terapeutyczne działanie muzyki 
przede wszystkim staram się na tym skupić. Już od najmłodszych lat. Uczę dzieci, bo wiadomo, że uczę 
dzieci muzyki, ale przede wszystkim dla mnie ważny jest ten aspekt terapeutyczny i przede wszystkim 
zabawowy. Gdzie po, jak przyszłam na zajęcia z rytmiki, pamiętam, że dzieci mówiły: "A znowu rytmika" 
i tak wiadomo. A w tym roku po zajęciach nie chcą żebym wychodziła z zajęć. Po prostu ostatnio 
maluszki no to wręcz no płakały. Panie nie umiały ich uspokoić. No bo zajęcia, jednak zabawa z muzyką 
podoba im się i są bardzo chłonne tej wiedzy. Więc cieszę się, że umiem w sposób właśnie taki prosty i 
przede wszystkim zabawowy pokazać dziecku, że ma się przede wszystkim bawić. A nauka to jest przy 
okazji (W10) 

Terapeutyczna, zabawowa, swobodna, akceptująca niedoskonałości, związana z 

przyjemnością lekcja rytmiki jest czymś, czego prowadząca ją osoba sama nie 

doświadczyła w swoim kształceniu muzycznym. To mocne poczucie braku, 

wyjaskrawione poprzez własne negatywne doświadczenia szkolne stało się tu 

przyczynkiem do zaprojektowania innego, lepszego, właściwszego celu edukacyjnego, 

uwrażliwiania muzycznego dzieci.  
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 Doświadczenia edukacyjne opisywane przez badane osoby nie napawają 

optymizmem dydaktycznym. Szkoła nie jawi się tu jako miejsce sprzyjające rozwojowi 

kulturowemu dzieci i młodzieży:  

nie pomogła mi gdzieś szkoła, w której się nigdy nie mówiło właśnie o kulturze, jedynie wyjścia do 
muzeów polegały, właściwie to chyba nie było nawet takich wyjść do muzeów, przeważnie, że podczas 
jakiś takich wycieczek szkolnych, ale tego kompletnie nie pamiętam (W8)  

no nie oszukujmy się, panie w przedszkolach albo w innych takich instytucjach, raczej rzadko kiedy jakoś 
się angażują w zabieranie dzieci do teatrów czy w inne tego typu miejsca. I w sumie pierwszy kontakt z 
jakąś instytucją kultury - w odniesieniu teraz o rzeczach, które na przykład, czy na polskim omawiało się 
obrazy - no bo wiadomo było to jako forma zajęć (W21)  

Dlaczego nie jeździliśmy? Nie mam, szczerze powiedziawszy, pojęcia. Może nie było po drodze? Tak 
jakby paniom, które, naszym wychowawczyniom w podstawówce. A co do innych form sztuki - hmmm, 
w samych muzeach rzadko bywaliśmy, tylko jak bywaliśmy gdzieś na wycieczce. Jak byliśmy na zielonej 
szkole w trzeciej klasie, to przy okazji odwiedziliśmy muzeum, chociaż to było muzeum sztuki militarnej 
co prawda, ale jednak (W24)  

no i przez całe gimnazjum byłem tam (Teatrze Rozrywki w Chorzowie) tylko raz. Bo nie było, nie było 
jakiejś inicjatywy, nie było wyjazdów z samej szkoły (W24) 

Eee... ciężko mi tak znaleźć jakieś przykłady, może kultury, która mnie dotyczyła. No wiadomo (aaa) 
takie z niższych rzędów jakieś wyjścia do kina czy teatru, ale to było raczej takie szkolne, przymusowe i 
nigdy, nie żyłem tym tak bardziej, żeby się tym, nie wiem, interesować: "Po co to oglądałem, co to może 
mi przekazać". I dopiero we szkole średniej, w pierwszej klasie tak zacząłem się interesować mocniej 
za sprawą mojej polonistki z pierwszej klasy liceum (W11). 

Zgromadzone tu przykłady nie są wybrane ze względu na ich szczególną kuriozalność. 

Niestety tak zarysowana rzeczywistość wydaje się tą realną w placówkach szkolnych. 

Rzeczywistość zamknięcia w murach szkoły, rzeczywistość incydentalnych, bardzo 

„poprawnych” edukacyjnie i wychowawczo wizyt w muzeach, kinach, rzadziej teatrach. 

Wizyt odbytych, a nie przeżytych. Brak czasu na osobiste przeżycie, wejście w kontakt 

z dziełem sztuki, to sygnały ze strony uczniów, które pojawiły się nie po raz pierwszy 

w moich badaniach7. Może warto więc w gronie nauczycielskim poddać dyskusji formy 

organizacyjne wycieczek szkolnych, aby pozostawić czas uczniowi na osobisty, 

prywatny, nagradzający kontakt z dziełem sztuki w muzeach.  

Bo to, co było, to jednak mieliśmy tam jakiś grafik i mieliśmy ograniczoną ilość czasu w tym muzeum, 
żeby spędzić, więc no może nie, że biegaliśmy tam po tej galerii, ale no, wiadomo, nie można było po 
prostu usiąść sobie i patrzeć na, na przykład na "Hołd pruski". Bo to trzeba było po prostu zobaczyć, 
pooglądać jak najbardziej, popodziwiać i trzeba było iść dalej. Więc żeby, jakbym miał możliwość, to 

 
7 Zob. np. A. Cabała, A. Grzelak: W poszukiwaniu modelu współpracy muzeum i szkoły – Program Zmierz się z 

kulturą Muzeum Narodowego w Krakowie. „Muzealnictwo” 2020, t.61, s. 6. 

file:///C:/Users/ANDRZE~1/AppData/Local/Temp/1161078.pdf 
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prawdopodobnie bym jeszcze raz poszedł do Sukiennic, tak na spokojnie sobie wszystko pooglądać, 
popodziwiać (W24)  

Kolejny fragment wypowiedzi studenta dotyczy innego, już bardziej 

metodycznego fragmenty życia szkoły, pracy na lekturach: 

ta kultura powiedzmy taka związana z lekturami i tak dalej – to mnie odrzucało i po dzień dzisiejszy 
mnie odrzuca, bo to jest po prostu nudne. To jest nieciekawe (W5) 

Świetnie sytuację lektury szkolnej komentuje Krzysztof Maliszewski: „Bycie 

nietkniętym pośród autorów, których się «zna» - pisze na ich temat klasówki, 

wypracowania, artykuły, książki - a którzy mimo to niczego nie powiedzieli, to opis 

standardowej patologicznej sytuacji edukacyjnej”8.    

 Ważny głos młodzieży dotyczy także zajęć plastycznych w szkołach. O ile 

pierwsza z przytoczonych tu wypowiedzi to raczej „typowa” ocena sposobu 

prowadzenia zajęć plastycznych w szkołach, o tyle druga to postulat zmian 

systemowych, wprowadzenia zajęć artystycznych - plastycznych w szkołach średnich, 

które stanowić mogą, po pierwsze ciekawe uzupełnienie bardzo przeładowanego 

przedmiotami ścisłymi planu zajęć, a po drugie uruchomienia innych, równie istotnych, 

jak inteligencja językowa czy logiczno - matemetyczna, rodzajów inteligencji w tym 

wypadku wizualno - przestrzennych9:    

do rysowania w sumie zniechęciła mnie szkoła. Bo przed szkołą, wiadomo jak to dziecko, tam kredki i 
tak dalej, ale plastyka w podstawówce była tak prowadzona, rzeczywiście tej plastyki po prostu nie 
lubiłam i te, te rzeczywiście te pracy były co tydzień takie wymuszone. Cofnęło to trochę gimnazjum bo 
tam miałam bardzo kochaną panią z plastyki, która też nie patrzyła na to jakby, na nasze zdolności, tylko 
na to bardziej jak ktoś się stara, niż, niż na zdolności i poza tym była dużo bardziej większa dowolność. 
Nie było: "Namalujcie klauna farbami plakatowymi" tylko "Namalujcie na przykład pejzaż czym chcecie". 
To jest duża różnica bo jest duże przedstawia pole do własnej interpretacji. I tez mogłam używać 
częściej tych materiałów, które lubię (W23)  

było mi przykro w liceum jak już nie było tych zajęć. Znaczy w liceum już nie ma plastyki, jest wiedza o 
sztuce, o kulturze tylko. No niestety. I było mi tego szkoda, bo ja też mam czasami trochę za dużo, a 
czasami trochę za mało pomysłów, i ja sama z siebie mam z reguły problem, żeby coś stworzyć, ja 
potrzebuję jakiegoś bodźca. No właśnie tak jak w szkole na przykład były zadane jakieś tematy pracy, i 
ja nagle miałam mnóstwo pomysłów, i malowałam, albo tworzyłam, bo nie tylko malowaliśmy – 
tworzyliśmy jakieś instalacje. Land-art kiedyś (W24) 

Do postulatów zmian systemowych zdają się odwoływać również rozmówcy w 

kolejnym przytoczonym tu fragmencie wypowiedzi mówiącym o przypadkowości 

 
8   K. Maliszewski, Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury. Toruń 2013, s. 232. 
9 Zob. Inteligencja wieloraka – teoria opracowana przez Howarda Gardnera.  Zob. https://howardgardner.com/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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organizacji zajęć pozaszkolnych o charakterze kulturalnym, tj. wyjazdów do teatrów, 

kin, organizacji wycieczek szkolnych:  

W liceum było już trochę lepiej, bo (…) nasza nauczycielka z języka polskiego akurat zajmowała się 
zawsze organizacją tych wszystkich wyjazdów do teatrów, więc jak była lista na wyjazd do teatru, to 
nasza klasa dostawała pierwsza. Dzięki temu miałem możliwość bycia kilka razy w Krakowie w 
Słowackim, w Chorzowie - polubiłem bardzo teatr, nie ukrywam (W24)  

To, czy uczeń będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą zależy od 

tego, na jakich nauczycieli „trafi” podczas swojej drogi szkolnej. Ta przypadkowość 

włączania edukacji pozaszkolnej w system kształcenia szkolnego zdecydowanie 

wymaga uregulowań systemowych. Szkoła powinna być miejscem pokazującym 

edukację jako proces złożony, całościowy, przebiegający w różnych miejscach i 

czasie. I nie mówimy tu o sytuacjach wyjątkowych, bo te istniejąc niejednokrotnie 

mogą dodawać kolorytu, tak jak w opisie mojej rozmówczyni przedstawiającej 

sytuację, w której biblioteka publiczna znajduje się na terenie szkoły:  

W podstawówce mieliśmy bardzo fajną bibliotekę, bibliotekę publiczną i jednocześnie na terenie szkoły, 
więc czasami na przerwie wychodziło się do biblioteki publicznej i tam mieliśmy swojego pana od 
biblioteki, swojego ulubionego bibliotekarza, on nam polecał książki i tam spędzaliśmy strasznie dużo 
czasu, i czytaliśmy jakieś niesamowite ilości książek – po prostu wszystko jak leciało. I to było, to było 
bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to też pomagało potem w procesie uczenia się, było łatwiej dzięki temu. 
I też było to dobrą rozrywką, taką nie z ekranem, tylko właśnie z książką, to jest zupełnie inny też typ 
rozrywki (W5) 

Ulubiony bibliotekarz polecający młodzieży książki. Młodzieży przychodzącej do 

biblioteki publicznej podczas przerwy lekcyjnej. Efekt - czytanie niesamowitej ilości 

książek. Myślę, iż fakt ten uznać można za ważny moment, ważne zdarzenie 

wpływające na życie młodego człowieka. Takie ważne momenty, czasami 

przypadkowe, to kolejny obszar tematyczny, jaki pojawił się w opowieściach 

studentów o sobie.  

     Za ważne momenty uznawali studenci: grę na klarnecie w zespole, grę wspólnie 

z innymi (W2); wstąpienie do samorządu szkolnego, a następnie pełnienie roli 

przewodniczącego tego samorządu (W2);  wstąpienie do harcerstwa i pełnienie funkcji 

przybocznej (W3); podjęcie kolejnych studiów (edukacji artystycznej w zakresie sztuki 

muzycznej) jako efekt niesatysfakcjonującej pracy na stanowisku grafika:  

Eee, iii, doszłam do takiego punktu, że już pracowałam jako grafik zupełnie mechanicznie i projekty, 
które tworzyłam nie były ani ładne, ani wartościowe i yyy, no i zaczęło mi brakować jakby tego sedna w 



 
 

31 

tym wszystkim. I to był kolejny moment zwrotny w moim życiu, bo zdecydowałam właśnie po raz kolejny 
zacząć studia, zdecydowałam się tutaj na edukację artystyczną, bo brakowało mi misji w życiu ii, 
jakiegoś takiego życia z powołania, bo jednak, no praca w drukarni właściwie, no, no, niewiele zmienia 
w życiu jakiegokolwiek człowieka, nawet jak chce się zrobić coś ładnego, to i tak [śmiech] ciężko się 
przebić. Eee, no i tak znalazłam się tutaj na Uniwersytecie Śląskim i, yy, no pokochałam te studia, czuję, 
że, że niezwykle się tam rozwijam (W3) 

 

Wstąpienie do Związku Harcerstwa Polskiego w 2008 roku i pełnienie funkcji 

zastępowego drużyny ds. Programu: 

więc odpowiadam za to, co się będzie działo w jednostkach, jakby odpowiadam za ten program dla 
około 100 osób (W6) 

Niespodziewane, nagłe odkrycie łączności wiedzy nabytej na studiach 

kulturoznawczych na przedmiocie historia kultury ze zwiedzaniem podziemi rynku w 

Krakowie: 

I po prostu to, co się działo na zajęciach i to, co zobaczyłem już później w podziemiach Rynku w 
Krakowie, to był chyba taki moment przełomowy, w którym zrozumiałem, że to kulturoznawstwo ma 
sens (W6) 

i drugi taki moment, w którym sama kultura, ale nie jako te wydarzenia kulturalne, mnie uderzyła, jak 
byłem na imprezie u znajomej i okazało się, że nie ma kosza na śmieci pod zlewem. To było takie, no 
nie byłem wstanie, jakby to zaburzyło mi całkowicie spojrzenie na kulturę jako tu, tą śląską, bo żyłem, 
jakby, [chrząknięcie], tu jako taką śląską, to mnie potem pchnęło do refleksji na temat tej naszej małej 
kultury, no ale jakby kogoś zapytać, to większość z nas ma kosz na śmieci pod zlewem i to było dla mnie 
jakby nie do przeskoczenia, że jak to? (W6) 

Niezwykłe to stwierdzenie: kultura mnie uderzyła, nie jako wydarzenie kulturalne, a 

kultura jako sposób organizacji życia społeczno - kulturowego. Kultura może „powalić” 

poprzez jednorazowe, moce uderzenie. Może też oddziaływać czasowo, wolno, 

sukcesywnie, tak jak miało to miejsce w przypadku rozwoju pasji rekonstruktorskiej:  

Zaczęło się to od tego, że po prostu oglądaliśmy sobie ten serial („Stawka większa niż życie”, „Czterej 
pancerni”), ale potem zaczęło mnie to interesować bardziej, to znaczy zacząłem przeglądać jakieś 
książki historyczne – no po prostu sprawdzać na przykład, czy w tym serialu jest tak poprawnie jak 
powinno to być rzeczywiście historycznie. I to na pewno zaczęło się od tego właśnie serialu, takiego 
prostego serialu, który znamy chyba wszyscy (W17) 

Czteromiesięczny pobyt w Chinach i fascynacja językiem jako narzędziem wyrażania 

myśli, uczuć:  

Na przykład mnie bardzo fascynuje jak są słowa, które są na przykład tylko w koreańskim i żadne słowo 
w innym języku nie jest w stanie ich wyrazić i to jest takie, takie też autonomiczne dla nich i takie, no to 
też nie tylko pokazuje historię, ale właśnie ich unikalną kulturę i to zawsze na mnie robi takie wrażenie, 
że na przykład zapytam co to znaczy, a nie da się tego do końca wytłumaczyć (W22) 



 
 

32 

Zadziwienie przypadkowością rozwoju fascynacji kulturowych:  

I właśnie w liceum, na początku liceum zainteresowałam się koreańskim popem – K-POP to się nazywa. 
Zupełnie przez przypadek, bo pojechałam na obóz i zapomniałam słuchawek, czy mi się zepsuły, i byłam 
z koleżanką, która właśnie słuchała i była bardzo zafascynowana tym K-POP-em wtedy, a ja, moja 
reakcja była taka – no ok, fajnie (…) I tak, ale ona bardzo dużo o tym mówiła. Właśnie bardzo dużo 
mówiła o tym, bardzo była zaangażowana, a ja z kolei mam często tak, że żeby się wyciszyć, to lubię 
właśnie sobie puścić muzykę. Albo po prostu czuję potrzebę posłuchania czasem muzyki, i ona mi 
zaproponowała, że da mi swoją empetrójkę. I gdzieś tam ona poszła się myć, a ja sobie słuchałam, a że 
miała te koreańskie piosenki, to ja właśnie ich słuchałam. I jakoś tak się wkręciłam, i w pewnym 
momencie trafiłam na taką grupę, która obecnie jest bardzo popularna – BTS się nazywa (W24).  

Moment rozpoczęcia pisania wierszy w wyjątkowo trudnym okresie życiowym - braku 

akceptacji  przez grupę klasową w gimnazjum:  

No i też wtedy zaczęłam pisać te wiersze, i szczerze mówiąc myślę, że to był bardzo ważny moment 
taki dla mnie, bo dzięki temu – one miały taki charakter może nawet terapeutyczny trochę, że ja mogłam 
nazywać te swoje uczucia w tamtym momencie i, i naprawdę to mi dużo pomagało (W19) 

Moment przygotowywania się do lekcji religii i pytanie skierowane do taty:  

"Co to znaczy, że ktoś umiera" i pamiętam bardzo, że tata mi powiedział, że to znaczy, że go już nie 
będzie nigdy, że pewnego dnia zniknie na zawsze. I pamiętam, że bardzo ciężko to przyjąłem. Chyba 
byłem trochę za młody żeby, na spotkanie takie ze śmiercią. I od tamtej pory mam jakieś taką dziwną 
fascynację trochę śmiercią, jej przedstawieniem w kulturze w aspekcie społecznym (W15) 

Trzydniowy pobyt w liceum w Gliwicach zakończony załamaniem nerwowym i w 

efekcie zmianą szkoły:  

I jeszcze też pamiętam taką jedną panią, to był ..., że chłopak po prostu ściągnął kurtkę na lekcji 
jeansową. Bo to był wrzesień, to było jeszcze ciepło. I pani się go zapytała: "Że co pan robi, że proszę 
się mnie spytać czy może pan ściągnąć kurtkę". Ja wtedy byłam tak przerażona naprawdę, po prostu 
miałam, to był taki moment, że jak miałam łyżkę i jadłam zupę to tak mi się ręka trzęsła, że nie potrafiłam 
zjeść tej zupy. I no moi rodzice byli przerażeni, bo fakt jeszcze, że tam poszłam sama, bez nikogo i to 
był pierwszy raz kiedy nie było w sumie też mamy przy mnie (W14) 

Budowa przez tydzień smoka z origami z 36 połączonych ze sobą sześć na sześć 

arkuszy papieru pakowego na korytarzu w liceum, po maturze:   

Ja to składałam, ja. Ja sobie postanowiłam tak, że, to też było takie jakby udowodnienie coś sobie, że 
jak już skończyłam tę szkołę jak już napisałam tę maturę, to też udowodnię sobie coś w tej jakby 
dziedzinie życia. Że, że potrafię, że już jestem jakby na tyle rozwinięta w tej dziedzinie, że dam radę. I 
rzeczywiście składałam to sama, składałam, jak zaczęłam w poniedziałek od właśnie przygotowania to 
skończyłam w piątek. Właśnie to tak jakby trzy dni, trzy dni składania, a pięć ogólnie całego, całych 
procesów przygotowawczych łącznie z kupieniem tego wszystkiego. Byłam niemałą atrakcją wtedy, 
wtedy na tym korytarzu. I to było takie coś co...Tak w liceum. I to było takie coś, takie strasznie fajne. 
Bo jakby udowodniłam coś sobie, w sumie mimo, że nie musiałam, ale chciałam (W23). 
 

Przytoczone przykłady to tylko niektóre z tych, jakie przywołane zostały przez 

badanych studentów. Zadziwia, jak sądzę, ich różnorodność, nieporównywalność, 

zarówno co do skutków ich zaistnienia, jak i przyczyn pojawienia się. Są to zarówno 
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incydentalne zdarzenia losowe, jak i świadomie podjęte wyzwania. Wydarzenia 

związane z silnym, pozytywnym doznaniem emocjonalnym, jak i traumą naznaczającą 

dalsze życie. Z punktu widzenia pedagogicznego warto zwrócić uwagę, iż siła 

wydarzenia i naznaczenia go ładunkiem emocjonalnym jest bardzo subiektywna. To 

samo wydarzenie, ten sam moment może być diametralnie inaczej odebrany przez 

różnych jego uczestników. Inicjowanie, dostrzeganie, nazywanie, analizowanie 

sytuacji wyjątkowych zależne jest od wiedzy, doświadczeń, uważności i wrażliwości 

osób je opisujących. Zdawać by się mogło, iż kierunek podjętych studiów, a w 

przytoczonych tu przykładach wypowiedzi byli to reprezentanci: biotechnologii, chemii, 

filologii polskiej, animacji społeczno - kulturalnej, filologii słowiańskiej, prawa, sinologii, 

kulturoznawstwa, studiów artystycznych z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej, 

może być jednym ze znaczących czynników różnicujących te wypowiedzi. Nie 

zauważono jednak takiej zależności. Wyostrzenie kulturowe widoczne w 

przytoczonym przykładzie z „koszem pod zlewem” jest wyjątkiem w przywołanych tu 

przykładach, kiedy wiedza specjalistyczna łączona jest z obserwacją otaczającej 

rzeczywistości społeczno – kulturowej.  

Kultura jest przestrzenią, która sprzyja rozmowie, wymianie doświadczeń, 

wiedzy, obserwacji, przeżyć często najpierw tych doświadczanych samotnie w 

indywidualnym kontakcie z treści kultury. Pojęcie treści kultury definiowane jest tu 

szeroko zakresowo, za Wojciechem Kojsem, w czterech jego obszarach (wymiarach), 

jako treści: otaczającej człowieka i postrzeganej przez niego rzeczywistości 

przyrodniczej i społecznej (treść odbierana zmysłami); treści w postaci wiedzy, 

zawarte w systemach znakowych, w tekstach mówionych i pisanych; treści 

przyswojone przez człowieka, a pochodzące z bezpośrednich kontaktów z otaczającą 

człowieka rzeczywistością oraz z poznania znakowego (obrazy, teksty); treści 

wytworzone przez człowieka, a powstałe w toku poznawania samego siebie10.  W tym 

krótkim raporcie z badań zwrócę uwagę na pierwsze dwa zakresy pojęciowe, czyli 

treści kultury ujęte w systemie znakowym, w tekstach mówionych i pisanych, przy 

czym pojęcie tekstu rozumiem tu bardzo szeroko jako literatura, film, teatr, fotografia, 

 
10 W. Kojs: Treści kształcenia-stare i nowe problemy. W: Oświata na wirażu. IV Tatrzańskie Seminarium 

Naukowe. Red. K. Denek, T.M. Zimny. Kielce 1999, s. 103.  
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sztuka, wytwory pracy człowieka11. Ten rodzaj treści kształcenia wypełniany był przez 

rozmówców informacjami na temat ulubionych książek, filmów, muzyki, gier, sztuki. 

Dla zobrazowania zróżnicowania kulturowego przywoływanych tekstów podam 

niektóre z nich: muzyka K-POP-u, studio Accantus, grupa BTS, muzyka Pink Floyd, 

muzyka „Linkin Park”, „Thirty Seconds to Mars”, muzyka bałkańska, Kayah i Bregovic; 

dramy koreańskie, serial „Stawka większa niż życie”, „Czterej Pancerni i pies”, filmy 

Tarantino, oglądanie seriali jako styl spędzania wolnego czasu, Filmy na Netflixie, 

filmiki na youtube ”Historia bez cenzury”, filmy „Indiana Jones”, „Gwiezdne wojny”, 

filmy Wajdy; książki fantasy, „Harry Potter”, poezja Twardowskiego, książka Orwela: 

„Folwark zwierzęcy”, komiksy Papcia Chmiela, „Tytus, Romek i Atomek”, „Przygody 

Tintina”, Jane Austin, Baudelaire, Verlaine, „Dziady”, „Pan Tadeusz” Adama 

Mickiewicza, Czesław Miłosz; spektakl „Jezus Christ Superstar”, gry Simsy; gazety 

„Victor Junior”, „Cogito”, „Bravo”, „Popcorn”, „Bravo Girl”, „Bravo Boy”, „Black to black”; 

kart „Tazosy”; Kino na Granicy, czy Nowe Horyzonty we Wrocławiu, czy gdzieś tutaj 

jakieś są Ars Independent; Polcon, Rodin, Dunikowski.  

Wymienione tytuły książek, artyści, rodzaj słuchanej muzyki, preferowany kanał 

telewizyjny, kanał na youtube, prenumerowane gazetki dla młodzieży, ulubiona 

literatura piękna, spektakl teatralny ukazują niesamowite zróżnicowanie preferencji 

kulturowych młodych ludzi, z którymi miałam przyjemność się spotkać. Próba 

badawcza okazała się mocno zróżnicowana pod względem rodzajów treści 

kulturowych, treści wskazywanych jako ważne przez badane osoby. Jeżeli weźmiemy 

pod uwagę również aspekt pragmatyczny wypowiedzi, jej nacechowanie emocjonalne 

przy opowieściach o treściach kultury, powstaje bardzo ciekawy badawczo materiał 

analityczny odsłaniający tajniki funkcjonowania współczesnej młodzieży.  

Wycieczki jednodniowe w bliskie miejsca zamieszkania studenta tereny, 

podróże dalsze na: Bałkany, do Macedonii, Albanii, Serbii, Brukseli, Pragi, roczny pobyt 

w Czechach, zwiedzanie Wiednia, Rygi, Moskwy, Ostawy, czteromiesięczny pobyt w 

Chinach, czy wreszcie terrarystyka, którą zajmuję się student biologii hodujący 

ptaszniki, skorpiony, mrówki w domu (W21) są przykładami treści kulturowych w 

 
11 Tamże, s. 103.  
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drugim przywołanym tu obszarze zakresowym. Dopiero tak szerokie ujęcie pojęcia 

treści kultury zaczerpnięte z literatury dydaktycznej pozwala na taką analizę tych 

treści, która nadaje temu pojęciu należną jej pozycję w refleksji nad  znaczeniem 

kultury w życiu młodych ludzi, w ich rozwoju osobistym, „wzrastaniu w 

człowieczeństwie”12. Wątki te będą szczegółowo rozwijane w opracowywanej książce.  

   

PIERWSZE PRÓBY PODSUMOWAŃ, PRÓBY FORMUŁOWANIA 

WNIOSKÓW Z BADAŃ NA PODSTAWIE ANALIZY SAMOISTNYCH 

OPOWIEŚCI STUDENTÓW O SOBIE (BEZ ANALIZY PYTAŃ 

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH): 
 

• Kultura badana w kontekście indywidualnych doświadczeń młodzieży jest 

wciąż mało rozpoznanym polem badawczym.  

• Opowieści studentów o sobie w kontekście kultury pozwalają ocenić jej realną 

wartość w systemie i hierarchii wartości młodych ludzi. Opowieść, nawet ta 

kontrolowana emocjonalnie i merytorycznie, jest zbiorem faktów, zdarzeń, 

sytuacji, miejsc i przeżyć takich, które pozwalają „zobaczyć” realną wartość 

kultury w biegu życia młodych ludzi.  

• Analiza i wskazanie etapów życia i ich nasycenia kulturą może mieć swoje 

konkretne przełożenie na kształtowanie młodego człowieka. Może przyczynić 

się do zaproponowania takiej formy oddziaływania edukacyjnego i 

wychowawczego, która przyczyni się z czasem do ukształtowania się 

osobowości kulturalnej.  

• Są takie życiorysy dwudziesto - paroletnich studentów, które „powalają” swoim 

bogactwem, które przejawia się nie tylko rozmachem podejmowanych działań, 

ale i pracą autoedukacyjną, kontaktem z tak dużą ilością różnorodnych treści 

kultury, które mogłyby wypełnić szczelnie nie jeden jeszcze biogram. Jeden z 

takich życiorysów poddany będzie szczegółowej analizie w przygotowywanej 

książce.   

 
12 Katarzyna Olbrycht: Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie. Katowice 2019.  
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• Kształtowanie się młodych ludzi przez kontakt z kulturą szeroko pojętą jest 

wciąż niedocenianym, a niezwykle istotnym czynnikiem budującym osobowość 

młodego człowieka.  

• Wciąż zbyt rzadko patrzymy na rozwój młodzieży w kontekście kulturowym. 

Wciąż zbyt rzadko kultura rozpatrywana jest jako ten czynnik, który pomaga 

młodzieży przetrwać trudy dojrzewania, nieakceptacji rówieśniczej, zawirowań 

życia rodzinnego.  

• Kultura ma bardzo mocny osobisty wymiar rozwojowy dla młodych ludzi.  

• Pojęcie kultury osobistej wciąż obecne jest nie tylko w słowiku, ale także w 

praktyce życia codziennego młodzieży.  

• Rozpoznanie treści kultury, które są dla młodzieży ważne, znaczące, istotne 

może przyczynić się do spersonalizowania oferty kulturowej kierowanej do 

młodych ludzi.   

• Wiele z osób zgłaszających się do badania to indywidua, osoby wyjątkowe, jak 

można się domyślać, wśród swojej grupy rówieśniczej i nie chodzi tu tylko o 

bardzo dobre wyniki w nauce (niejednokrotnie oscylujące wokół 5.7 - 5.8), ale o 

niezwykłą wręcz wrażliwość, inność w przejawianych zainteresowaniach i 

pasjach życiowych, nadaktywność w realizacji wielu działań, czy też nadwyraz 

rozwiniętą dojrzałość, nie boję się użyć tego określenia, mądrość życiową.   

• Wciąż zaskakuje duża rola rodziców i nauczycieli, jako znaczących innych, w 

kształtowaniu się młodych ludzi. Grupa rówieśnicza, koleżeńska, przyjaźnie 

pojawiają się sporadycznie w opowieściach o sobie. Jeżeli już, częściej niestety 

jest to obraz izolacji, odrzucenia, nawet jak określiła to jedna ze studentek, 

ostracyzmu w grupie rówieśniczej.  

• Zawód wykonywany przez rodziców bardzo rzadko wiązany jest ich 

aktywnością kulturową. Symptomatyczne było stwierdzenie jednej z 

rozmówczyń: „Mama, mimo, że jest lekarzem, to odnajduje się bardzo w świecie 

sztuki”. W opowieściach młodych ludzi to nie zawód mamy, taty, czy ich 

wykształcenie, które czasami było takim zapytaniem skierowanym do siebie: 

„Jaką szkołę skończył mój ojciec?”, ale ich aktywności, czasami bardzo 
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przypadkowe i spontaniczne wiązane były z wpływem na kształt 

funkcjonowania kulturowego dzieci.  

• Działania z zakresu rozwoju kulturowego podejmowane przez rodziców mogą 

mieć charakter przypadkowy i celowy. Zarówno jeden, jak i drugi sposób 

oddziaływania kulturowego przynosi pożądane efekty edukacyjne. Wydaje się, 

iż nie ma przesłanek ku temu by ten świadomy sposób pracy z dzieckiem 

oceniać wyżej, lepiej od tego spontanicznego, przypadkowego, 

niezaplanowanego z intencją realizacji konkretnego celu wychowawczego.  

• Wśród znaczących nauczycieli dominują poloniści, jako najbardziej aktywna i 

ciekawa pod względem propozycji pracy z dzieckiem grupa zawodowa.  

• Kultura ma moc terapeutyczną. Jest sposobem na „przetrwanie” przy 

odrzuceniu klasowym, grupowym. Może być również sposobem na „ukojenie” 

krzywd edukacyjnych:  

No, skończył się dyplom, skończyła się matura i pamiętam, że jeden miesiąc przesiedziałam po 
prostu w pokoju zamknięta, oglądając wszelkie możliwe seriale. I po tym miesiącu dostałam 
trochę takiej, wyczyściło mi to taki umysł, uspokoiło (W10)  
 

• Kultura pozostaje w związku z doświadczeniem choroby osobistej. Proces 

leczenia, rekonwalescencji można i należy łączyć z różnymi działaniami i 

treściami kultury. W analizowanych przypadkach było to origami, nałogowe 

wręcz czytelnictwo, czy silne zaangażowanie w harcerstwo.  

• Doświadczenie długotrwałej choroby osoby bliskiej, przykrych doświadczeń 

społecznych dotykających młodych ludzi może prowadzić do zmian o 

charakterze kulturowym w osobowości kształtującej się. W analizowanych 

przypadkach dało się zaobserwować niezwykłą, jak na swój wiek, dojrzałość i 

wrażliwość u młodych ludzi. Czasami też te przykre doświadczenia stają się 

przyczynkiem do wyboru drogi życiowej, kierunku studiów, wykonywanego 

zawodu.  

• Kultura rozwija, ubogaca, niezwykle poszerza horyzonty myślowe, a jeżeli tak, z 

czasem może stać się ogniwem łączącym społecznie, a nie tylko 

wykorzystywanym terapeutycznie, jako ucieczka przed krzywdzącymi relacjami 
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społecznymi. Świetnie te dwa wymiary działania kultury w życiu młodych ludzi 

podsumowała jedna z badanych osób:  

kolejnym takim etapem poza tym, spożywaniem kultury we własnym, we własnych czterech 
ścianach z komputerem czy z telewizorem pojawiło się dzielenie radości z, zderzeń z kulturą z 
innymi ludźmi (W12) 
 

• Nagradzająca moc kultury ma wartość autoteliczną w rozwoju młodych ludzi.  
 

• Studia z zakresu kultury (kulturoznawstwo, etnologia) mogą prowadzić do 

diametralnie różnych skutków. Od wprowadzenia pewnego ładu i porządku 

myślowego, po bardzo duże trudności w wypowiadaniu się na temat kultury. 

Trudności te wynikają z pewnego chaosu myślowego, jaki może pojawić się po 

zapoznaniu się z wieloma teoriami kultury. Niepewność, wątpliwości, jakie 

„zasiane” zostały w umysłach młodych ludzi nie pozwalają na swobodę 

wypowiedzi, która podlega samokontroli formułującej ją osoby: 

Kultura, a mój rozwój osobisty... Kurcze nie wiem jak mam odpowiedzieć na to pytanie. No bo 
ja teraz kulturę rozumiem ogólnie jako życie, jako styl życia, a nie jako... Kiedyś rozumiałam 
kulturę jako, nie wiem, chodzenie do kina, do teatru, albo coś takiego, a teraz rozumiem po 
prostu jako wszystko co mnie otacza (W13).  
 

Studia z zakresu kultury szeroko pojętej mogą stać się czynnikiem 

dezintegrującym osobowość młodych ludzi. Zamiast wprowadzać porządek 

myślowy, wprowadzają chaos informacyjny w umysły młodych ludzi. 

• Studia filologiczne mogą zabijać pasję do czytania:  

ilość książek jakie czyta się na filologii jest na tyle przytłaczająca, że potem to ja miałam już 
totalny wstręt i nie czytałam nic dla siebie dla rozrywki, a wyłącznie książki typowo filologiczne, 
teksty jakieś historyczne, nie wiem, średniowiecze, barok, wszystko trzeba było przeczytać z 
tych epok, co trochę zabija pasję do czytania. W ogóle pasję do tego, żeby się tym interesować. 
Już człowiek jest tym tak przesycony i przebodźcowany, że nie ma czasu w domu robić 
czegokolwiek dla rozrywki związanego z czytaniem. I to w pewnym momencie też przestaje być 
już ciekawe i budujące, tylko staje się taką taśmówką, bo na egzamin jest 20 lektur, to trzeba je 
przeczytać, zaliczyć i wyjść. To jest akurat niefajne (W5) 
 

• Doświadczanie kultury można uniezależnić od wiedzy z zakresu kultury. Kulturę 

możemy wiązać z przeżyciem, doznaniem, emocjonalnym uniesieniem, czyli ze 

stanami umysłu niezależnymi od pokładów wiedzy doświadczających je osób:       

 

kultura została mi przedstawiona nie jako coś, na czym musimy się znać tak, tak dogłębnie i 
konkretnie znać w jakieś takie bardziej profesjonalne nazwy, ale bardziej pod takim, ymm, ta 
kultura wiązała się bardziej pod takim pryzmatem miłości (W8) 
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• Pozwólmy sobie na akceptację własnych, czasami samych nas 

rozczarowujących odczuć w kontakcie z kulturą. Jeżeli nie odczuwamy 

zachwytu  widząc dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Kazimierza 

Malewicza, to dajmy sobie do tego prawo:  

I byłam rozczarowana sobą, gdy stałam przed obrazem Leonarda da Vinci i nie czułam nic. Nie 
czułam zachwytu <śmiejąc się>, a wydawało mi się, że powinnam i to było straszne! Potem 
jakieś tam też mieli Michała Anioła, i tak dalej, i przechodzę… no i dobra, fajne to jest, ale nic 
nadzwyczajnego. I uznałam, że nie wiem czy mi brakuje wykształcenia, obycia, czy 
czegokolwiek, ale przy tych wszystkich obrazach no nie czułam tego, co wydawało mi się, że 
ludzie czują. I nie czułam tego zachwytu. I się zastanawiam czy to jest wszystko na pokaz, czy 
ja po prostu jestem jakaś ułomna i tego nie ogarniam (W5)   
 

• Religia jest ważną dziedziną kultury w życiu młodych ludzi zarówno w wymiarze 

pozytywnym, jak i negatywnym. Religia może przynosić ukojenie, ale i 

doprowadzić do pierwszych objawów choroby afektywnej dwubiegunowej:  

no i ważnym czynnikiem właśnie w nadejściu manii była, no właśnie ta religia się do tego bardzo, 
bardzo mocno przyczyniała dokładnie tam księża i znajomi, którzy byli trochę za bardzo i chcieli 
coś przeżywać, coś odczuwać, no i wtedy zrozumiałam, że ten element kultury może być 
[śmiech, trochę ironiczny] całkiem niebezpieczny, więc z trochę większym dystansem zaczęłam 
do tego podchodzić. I wolałam się właśnie odsunąć, y, bardziej religie przeżywać z książek, z 
Pisma Świętego, a nie tyle tak przeżyciowo, jak ludzie pragnął właśnie czegoś dotykać bardziej, 
więc w pewien sposób musiałam wyprzeć część czegoś, co już bardzo mocno przyswoiłam, 
ym, z czym się bardzo mocno właśnie jakoś utożsamiałam (W7) 
 

• Harcerstwo jest mocno identyfikującą młodych ludzi formą zaangażowania 

społecznego mającą zarówno autoformacyjny, jak i formacyjny charakter. 

Widoczne zarówno w realnych edukacyjnych efektach w samoocenie 

wypowiadających się osób, jak i bardzo pozytywnej ocenie efektów 

edukacyjnych realizowanych przez badanych studentów projektów 

kierowanych do dzieci, młodzieży.  

• Sposób kształcenia muzycznego proponowany przez szkoły muzyczne w 

Polsce powinien ulec jeżeli nie gruntownej zmianie, to z całą pewnością 

modyfikacji w jednym ważnym wymiarze, wskazywanym przez wszystkie 

badane osoby kształcące się w szkołach muzycznych, wprowadzenia nauki 

improwizacji, umiejętności wyjścia poza ramy, schematy, otwartości na zmianę. 

W aktualnie realizowanym systemie kształcenia muzycznego zbyt mocno 

niestety efekty kształcenia ukierunkowane są na produkt - koncert, występ - a 
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zbyt mało na przyjemności „bycia w samej drodze muzycznej”, przyjemności 

tworzenia bez zamartwiania się o ocenę efektów pracy.    

• Pozostając w kształceniu artystycznym. Wciąż pokutuje przekonanie wśród 

niektórych z rodziców, iż wybór szkoły plastycznej, drogi artystycznej powinien 

pozostać w wymiarze hobby, pasji, dodatkowego zajęcia przy bardzo 

konkretnej, pozwalającej na stabilne funkcjonowanie finansowe pracy 

zawodowej:   

Bo wszystko dobrze póki jest to hobby, wszystko doborze, póki jest to działanie dla siebie (…) 
Ale kiedy mówię, że chcę z tym połączyć swoją przyszłość, to już jest ściana (W1). 
 

• Doświadczenie koła teatralnego w szkole i koła teatralnego prowadzonego w 

instytucji kultury, to dwa różne doświadczenia. Pierwsze wiąże się we 

wspomnieniach studentów z przyjemnością, zabawą, swobodą. Drugie, z 

przymusem, poniżaniem, stresem: 

Też nie zawsze było miło, bo od tej drugiej strony środowisko kulturalne i teatralne przede 
wszystkim nie jest zawsze miłe. Jest… często powiedziałabym nawet seksistowskie i nawet 
przemocowe, jeśli w styczności z takimi osobami typowo profesjonalnymi, to od drugiej strony 
nie jest takie różowe. Ta rzeczywistość teatru szkolnego, a tego… No powiedzmy, 
profesjonalnego  albo dążącego do tego, żeby kiedyś być profesjonalnym, to jest zupełnie coś 
innego (W5) 
 

• Szkoła nie jawi się niestety jako ważny czynnik wpływający na kształtowanie się 

kulturowe młodych ludzi: „W kontakcie z kulturą nie pomogła mi szkoła” (W8). 

Rozwój kulturowy przebiega jak gdyby „obok” szkoły, w dużej mierze 

wyznaczany własną aktywnością młodych ludzi inspirowaną obecnością 

znaczących innych, podejmowaniem z własnej chęci i woli dodatkowych 

aktywności szkolnych (poza obowiązkami szkolnymi) i pozaszkolnych. 

• Podobnie jak szkoły,  również instytucje kultury nie odgrywają znaczącej roli, jak 

można wnioskować z opowieści studentów o sobie, w kształtowaniu się 

młodych ludzi. Pojawiają się oczywiście wspomnienia udziału w zajęciach 

organizowanych w GOK-u, MOK - u, negatywne doświadczenia udziału w sekcji 

teatralnej działającej w domu kultury, wizyty w tatrze, kinie, muzeach. Są to 

jednak raczej zdawkowe, nieistotne z punktu widzenia rozwoju kulturowego 

studentów doświadczenia. Z nielicznymi wyjątkami, mamy pracującej w domu 

kultury, czy biblioteki publicznej mieszczącej się na terenie szkoły:  



 
 

41 

więc czasami na przerwie wychodziło się do biblioteki publicznej i tam mieliśmy swojego pana 
od biblioteki, swojego ulubionego bibliotekarza, on nam polecał książki i tam spędzaliśmy 
strasznie dużo czasu, i czytaliśmy jakieś niesamowite ilości książek – po prostu wszystko jak 
leciało. I to było, to było bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to też pomagało potem w procesie 
uczenia się, było łatwiej dzięki temu. I też było to dobrą rozrywką, taką nie z ekranem, tylko 
właśnie z książką, to jest zupełnie inny też typ rozrywki (W5) 
 

REKOMENDACJE:  
 

• Chciejmy słuchać młodych ludzi, przypatrujmy się im, ich potrzebom, 

aspiracjom, warunkom, jakie są im potrzebne do kształtowania się, pomagajmy, 

na ile to możliwe, w budowaniu nowego świata. Nawet jeżeli sformułowana 

rekomendacja jest nazbyt ogólna, to zdecydowanie powinna się tutaj znaleźć. 

Odnosi się bowiem do wartości, a te są najważniejsze w badaniu młodych ludzi.  

• Wprowadzenie przedmiotów artystycznych, ale w wymiarze praktycznych 

działań, a nie teoretycznych analiz, w program szkoły średniej niezależnie od 

profilu, czy typu szkoły. Zajęcia te, prowadzone na dobrym poziomie, mogą stać 

się dla młodzieży z jednej strony „wentylem” bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach rodzinnych, koleżeńskich, społecznych, a z drugiej szansą na 

nawiązanie relacji społecznych, wejście w grupę, pokazanie siebie w takich 

wymiarach, które w programach szkolnych nastawionych na rozwój inteligencji 

językowej, matematycznej, nie są ujawniane, doceniane, rozwijane, a które 

stanowią integralną częścią rozwoju osobowego każdego człowieka.  

• Wprowadzenie zmian systemowych ustalających i regulujących konieczność 

włączania zasobów edukacji równoległej, pozaformalnej w system kształcenia 

szkolnego.   


