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NAUCZYCIELE O SOBIE I SYTUACJI W POLSCE 

Wybitny historyk dziejów szkolnictwa Stefan Wołoszyn, dokonując szczegółowej 
analizy tradycji polskiej oświaty stwierdza, że "...o poziomie i oddziaływaniu kształcenia 
i wychowania szkolnego decyduje nade wszystko nauczyciel" '. Przeto pytanie, "jacy są 
pedagodzy", staje się dziś szczególnie ważne i aktualne. Szkoła znajduje się wszak na 
zakręcie. Chodzi tu m.in. o takie pytania, jak: 

— czy sposób zagospodarowania czasu wolnego współczesnych nauczycieli jest 
płaszczyzną ich samorealizacji, czy też rozmija się z wymaganiami tego zawodu? 

—czy i na ile są związani ze swoją profesją i jak się czują spełniając swą rolę zawodową? 
— jak pojmują i oceniają autorytet zawodu nauczyciela? 
—jak postrzegają obecne przemiany w Polsce? Czy dominuje w tym ufność i nadzieja 

czy pesymizm? 
— co w ich przekonaniu głównie utrudnia i hamuje wprowadzanie reform w Polsce? 

By poznać bodaj częściowe odpowiedzi nauczycieli na te pytania, przeprowadziłem na 
wiosnę 1991 r. badania sondażowe wśród 475 nauczycieli pracujących w szkołach 
wiejskich woj. ostrołęckiego i łomżyńskiego 2. W składzie tej grupy zdecydowana 
większość to: a) kobiety (ponad 80%), b) pozostający w związkach małżeńskich (71%) 
o stażu pracy do 10 lat (ok. 50%). Jeśli chodzi o wykształcenie, to (dane w procentach): 

— średnim pedagogicznym legitymowało się 28,9 
— wyższym zawodowym 10,8 
— Studium Nauczycielskie 14,6 
— niepełnym wyższym 2,2 
— pełnym wyższym 28,6 
— średnim ogólnokształcącym 14,9. 

Przytłaczająca liczba badanych (blisko 75%) pochodziła z Ostrołęckiego, głównie 
z północnej części, obejmującej tzw. obszary kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Obydwie te 
grupy, nie mówiąc już o zbliżonych warunkach życia i pracy (wszyscy uczyli na wsi), miały 
wiele cech podobnych, np. pod względem proporcji płci, stażu pracy, stanu rodzinnego 
itp. Jednak była między nimi jedna, zauważalna różnica. Otóż wszyscy nauczyciele 
łomżyńscy to studenci studiów zaocznych 3, zaś spośród ostrołęckich tylko nieliczni 
kontynuowali studia. Główną technikę zbierania materiałów stanowiła ankieta anonimo-
wa pt. "Nauczyciele o spędzaniu czasu wolnego, o swoim zawodzie i sytuacji w kraju", 
którą najczęściej wypełniano na konferencjach związkowych, w czasie odbywania zebrań 
rad pedagogicznych, a w przypadku nauczycieli studiujących podczas odbywających się 
sesji. Ankieta składała się z 15 pytań, w zdecydowanej większości mocno skategoryzowa-
nych (tylko jedno pytanie było zupełnie otwarte). W zbieraniu materiałów pomagali mi 
uprzednio przygotowani nauczyciele ankieterzy. 
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Spędzanie czasu wolnego 

Tzw. kultura czasu wolnego jest sprawą doniosłą w życiu każdej jednostki, a już 
szczególnie w życiu nauczyciela. K.to jak kto, ale właśnie pedagog powinien umieć twórczo 
spożytkować dla siebie i swojej profesji czas wolny, a więc czas pozostający do dyspozycji 
człowieka po spełnieniu obowiązków rodzinnych, zawodowych itp. 4. 

Z zebranych danych wynika, iż badani nauczyciele w czasie wolnym najczęściej 5: 

1. oglądają telewizję 71,3 ogółu 
2. czytają gazety lub czasopisma 50,5 
3. odwiedzają koleżanki, kolegów, bliskich, 

odwiedzają rodzinę, rozmawiają z własnymi 
dziećmi, przebywają z sympatią, w gronie 
przyjaciół itp. 44,5 

4. czytają książki 38,7 
5. zajmują się różnymi pracami domowymi 36,5 
6. śpią, wypoczywają po pracy, po nauce 11,3 

Przedstawiona lista nie obejmuje wszystkich wskazań, a tylko znaczące ilościowo. Na 
pierwszym miejscu bardzo zdecydowanie, jak łatwo zauważyć, uplasowała się telewizja. 
Ten wynik nie jest odosobniony. Wcześniejsze badania, prowadzone również w środowis-
ku nauczycieli wiejskich, potwierdzają ten powszechny zasięg telewizji6. Podobne wyniki 
uzyskałem w moich sondażach przed kilku laty7, choć np. w badaniach z 1986 r., którymi 
objąłem ponad 500 nauczycieli pracujących na wsi, zdecydowanie mniej głosów uzyskała 
telewizja aniżeli w referowanym tu sondażu 8. Odpowiednie odsetki wynosiły 56 i 71,3. 

Bliższy wgląd w uzyskane materiały wskazuje, że przytłaczająca większość zbadanych 
nauczycieli ogląda telewizję codziennie lub prawie codziennie (ok. 70%). Na pytanie: "Ile 
czasu poświęcał(a) Pan(i) (licząc ostatnie miesiące) na oglądanie telewizji?" ponad 30% 
stwierdziło "mało" i prawie tyleż samo "stanowczo mało" lub "wcale". Rzecz znamienna, 
że mniej niż połowa jest zdania, że "zbyt dużo czasu zajmuje mi oglądanie telewizji". 

Innymi, również dość rozpowszechnionymi, sposobami wypełniania wolnego czasu 
w opisywanej tu zbiorowości są: czytanie gazet, czasopism, odwiedzanie kolegów, 
koleżanek, przebywanie w gronie rodziny, z sympatią, w gronie przyjaciół itp. oraz 
lektura książek. Jak z tego wynika, dość wysoką pozycję zajmuje kontakt z różnymi 
formami słowa drukowanego. Tylko nieliczni (niespełna 2%) przyznają się, że w ogóle nie 
czytają gazet ani czasopism. Natomiast pozostali informowali, co następuje: 

— czytam jedynie od czasu do czasu stwierdziło 32,7 
— niektóre tytuły czytam od czasu do czasu, 

zaś inne regularnie stwierdziło 52,6 
— czytam regularnie stwierdziło 13,6. 

Odpowiedzi te z jednej strony można uznać za zadowalające, bo przecież wszyscy 
zbadani pedagodzy korzystają w jakimś stopniu z omawianego tu środka informacji. 
Z drugiej zaś nie sposób nie dostrzec, iż prawie 1/3 respondentów czyta tylko sporadycznie 
prasę, a więc dość przypadkowo i okazjonalnie. Przy czym aż blisko połowa nauczycieli 
studiujących odpowiedziała w ten właśnie sposób. Tymczasem dla grupy niestudiującej 
ten wskaźnik wyniósł niewiele ponad 30%. Ponadto okazało się, że o wiele częściej czytają 
prasę starsi nauczyciele aniżeli młodsi. Stwierdzenie, że stan w tej sferze jest nieza-
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dowalający, staje się jeszcze bardziej zasadne w kontekście częstotliwości korzystania 
z poszczególnych tytułów, o czym dokładnie informuje poniższe zestawienie (w % dla 
ogółu badanych): 

Tytuły czytane systematycznie od czasu do czasu 

Głos Nauczycielski 15,2 13,2 
Tygodnik Ostrołęcki 12,4 20,1 
Sztandar Młodych 10,0 14,7 
Przyjaciółka 9,5 27,3 
Kobieta i Życie 6,4 23,2 
Jestem 4,3 13,9 
Gazeta Współczesna 6,9 8,7 
Pisma przedmiotowo-metodyczne 7,7 7,2 
Rzeczpospolita 4,6 7,2 
Film 1,5 5,4 
Gospodyni Domowa 1,5 3,8 
Kurier Podlaski 2,0 3,1 
TIM 2,0 2,5 
Skandale 1,0 3,3 
Kontakty 1,0 2,8 
Gazeta Wyborcza 2,5 1,0 
Karuzela — 2,3 
Detektyw 0,7 1,2 
Polityka 0,2 1,5 
Filipinka — 1,8 
Pan — 1,5 
Razem 0,7 0,7 
Przekrój — 0,2 
Na przełaj — 1,0 
Magazyn Rodzinny — 0,7 
Kurier Poranny 0,5 0,2 
Problemy — 0,7 

Nie wchodząc w szczegółową analizę stwierdzić wypada, że ujawniona tutaj częstot-
liwość kontaktu z prasą nie gwarantuje możliwości orientacji w tym, co dzieje się aktualnie 
w Polsce i w ogóle na świecie. Zastanawiać też musi nikły kontakt z czasopiśmiennictwem 
pedagogicznym. Niepokoi również czytelnictwo literatury pięknej. Sami badani pedago-
dzy mają poczucie niedosytu w tym względzie. M.in. na pytanie: "Jak przedstawiał się 
Pana(i) kontakt z beletrystyką w okresie ostatnich dwóch lat?" padły następujące 
odpowiedzi (w % dla całej badanej populacji)': 

1. czytałem(am) dużo 20,4 
2. czytałem(am) mało 42,2 
3. czytałem(am) bardzo mało 28,4 
4. nie czytałem(am) wcale 9,0 

Jeśli chodzi o czytelnictwo literatury pięknej, to starsi nauczyciele o wiele więcej czytają 
aniżeli ich młodsi koledzy. 
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Inne formy, jak uczestnicwo w życiu towarzyskim (np. zabawy, prywatki, kawiarnie 
itp.) czy udział w różnych imprezach organizowanych w miejscu pracy, gminie, 
w najbliższej osadzie, mieście są bardzo słabo rozpowszechnione w badanej zbiorowości. 
Tylko nieliczni informowali o swoim udziale w wyżej wymienionych formach spędzania 
czasu wolnego. I tak np. w życiu towarzyskim —jeśli zaufać deklaracjom — bierze udział 
niecałe 10% wszystkich ankietowanych. Przy czym wskaźniki dotyczące tej sfery 
aktywności ułożyły się zdecydowanie korzystniej wśród młodych nauczycieli, pozos-
tających w stanie wolnym aniżeli obarczonych rodziną. Godzi się też wspomnieć, że nikt 
z ankietowanych pedagogów nie wykazał się przynależnoścą do jakiegoś zespołu 
artystycznego czy koła zainteresowań. 

Cytowane tu dane dobitnie świadczą, że życie towarzyskie przebadanej grupy 
nauczycieli (co stanowi dziś szerszy problem) zamyka się w istocie rzeczy w kręgu rodziny, 
szkoły, ewentualnie w gronie najbliższych lub znajomych. Ten obraz trzeba dopełnić 
jeszcze innymi, również smutnymi danymi. M.in. zebrane wyniki pokazują, że w okresie 
ostatnich dwóch lat dosłownie jednostki były na przedstawieniach teatralnych czy na 
wystawach muzealnych. Dlaczego się tak dzieje? Może po prostu dlatego, że nauczyciele 
są tak dalece zaabsorbowani obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi itp. i po prostu nie 
dysponują wolnym czasem? To przypuszczenie potwierdza niniejszy sondaż. Okazuje się, 
że tylko niewielu, bo niecałe 12%, nie narzeka na brak wolnego czasu. Tymczasem 
pozostali, tj. olbrzymia większość, informowali o chronicznym braku wolnego czasu. Czy 
istotnie można zaufać tym deklaracjom? Czy naprawdę taka jst rzeczywistość? 

Satysfakcja z zawodu i autorytet nauczycieli 

O poczuciu "bycia szczęśliwym" decyduje stopień utożsamiania się z pełnioną rolą, 
a więc to, co socjologowie i psycholodzy określają identyfikacją zawodową l0. Chcąc 
rozpoznać tę kwestię indagowano: "Gdyby Pan(i) miała realną możliwość zmiany pracy 
nauczycielskiej na inną, to czy skorzytał(a)by Pan(i) z tej szansy?". Wydaje się, że 
odpowiedź na to pytanie można uznać za ważny wskaźnik identyfikacji z zawodem. Otóż 
ponad 11 % spośród całej populacji przy nadarzającej się okazji wyraziło chęć odejścia 
z zawodu. Przy czym jest rzeczą znamienną, że tego rodzaju postawy ujawniali o wiele 
częściej nauczyciele młodzi aniżeli ich starsi koledzy. Jeśli chodzi o pozostałych, to 
oznajmili (w %): 

1. Odszedłbym (odeszłabym), ale dawniej, 
zaś obecnie na taką zmianę jest za późno 2,0 

2. Nie 44,6 
3. Raczej nie 23,8 
4. Trudno powiedzieć 18,1. 

Olbrzymia większość, bo blisko 70%, odrzuciła propozycję zmiany pracy. Na tej 
podstawie można wnosić o związkach emocjonalnych z wykonywaną profesją. W tym 
miejscu warto wskazać, że z badań przeprowadzonych pod koniec lat siedemdziesiątych, 
w których również dotykałem identyfikacji zawodowej, otrzymałem zdecydowanie gorsze 
wyniki " . Z blisko 600 przebadanych wówczas nauczycieli aż ponad 25% wyraziło 
gotowość "pożegnania się" z pracą nauczycielską. Jednakże badani nie są przeświadczeni 
o wysokiej randze społecznej swego zawodu. Wręcz przeciwnie, w interesującej nas 
zbiorowości jest silnie rozpowszechnione poczucie niskiej pozycji własnej profesji. W tym 
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względzie znamienne okazało się pytanie: "Jak się Panu(i) wydaje, czy zawód nauczyciela 
cieszy się poważaniem wśród Pana(i) uczniów czy też nie?". Oto odpowiedzi: 

1. cieszy się dużym szacunkiem 4,5 
2. cieszy się niewielkim poważaniem, a w dodatku 

tylko u niewielkiej części uczniów 70,4 
3. poważanie, szacunek dla nauczyciela, zwłaszcza 

pracującego na wsi, spadł do zera 12,5 
4. trudno powiedzieć 12,6 

Dane powyższe mówią same za siebie. 

Samoocena sytuacji materialnej 

Można spotkać, nawet w samym środowisku nauczycielskim, różne, wręcz diametral-
nie odmienne oceny dotyczące usytuowania materialnego nauczycieli. To pytanie jest 
szczególnie interesujące obecnie — w okresie burzliwych reform, ale i jednocześnie ciągle 
nieustabilizowanej sytuacji ekonomicznej w kraju. Jak zatem określają swoje położenie 
materialne badani pedagodzy? Otóż blisko co trzeci uznał je za dobre lub niezłe. 
Natomiast przeważająca większość, bo blisko 60%, oświadczyła w rodzaju: "Moja 
obecna sytuacja materialna jest trudna" lub "bardzo trudna". Ponad 10% uchyliło się od 
odpowiedzi. 

Na pytanie "Jak by Pan(i) określił(a) swoje obecne (względnie swojej rodziny) warunki 
materialne w porównaniu z życiem wielu przeciętnych rodzin chłopskich z Pana(i) 
środowiska pracy?" otrzymano następujący rozkład odpowiedzi (w %): 

1. uważam, że mnie (ewent. mojej rodzinie) powodzi się zdecydowanie 
lepiej niż przeciętnej rodzinie chłopskiej 5,6 

2. mnie (ewent. mojej rodzinie) powodzi sie nieco lepiej niż 
przeciętnej rodzinie chłopskiej 13,6 

3. przeciętnej rodzinie chłopskiej powodzi się tak samo, jak i mnie 
(ewent. mojej rodzinie) 51,4 

4. przeciętnej rodzinie chłopskiej powodzi się znacznie gorzej 
niż mnie (ewent. mojej rodzinie) 7,9 

5. przeciętnej rodzinie chłopskiej powodzi się zdecydowanie 
gorzej niż mnie (ewent. mojej rodzinie) 1,1 

6. trudno powiedzieć 20,4 

Ważnym elementem omawianej tu sytuacji jest również wyposażenie mieszkania 
w dobra cywilizacyjne i w ogóle dostępność korzystania z urządzeń technicznych. 
Z uzyskanych odpowiedzi można ułożyć następującą listę w %): 

1. posiada w domu telewizor czarno-biały 42,6 
2. posiada w domu telewizor kolorowy 58,3 
3. posiada w domu radio 76,5 
4. posiada w domu pralkę zwykłą 48,3 
5. posiada w domu pralkę automatyczną 53,4 
6. posiada w domu rower 60,7 
7. posiada w domu motor 11,6 

76 



8. posiada w domu samochód 35,6 
9. posiada w domu magnetofon 67,7 

10. posiada w domu komputer 2,5 

Ukazanego stanu posiadania, biorąc pod uwagę wymogi zawodu nauczycielskiego oraz 
fakt zamieszkiwania często w zapadłych wsiach, nie można uznać za zadowalający. 

Czy nauczyciele ze środowisk wiejskich czują się usatysfakcjonowani swoim położe-
niem materialnym i w ogóle warunkami życia w porównaniu z innymi grupami inteligencji 
o analogicznym poziomie wykształcenia? Można postawić hipotezę, że duża część z nich 
czuje się "poniżona" z tytułu swego uposażenia. I najprawdopodobniej ten proces 
pauperyzacji coraz bardziej się pogłębia. Oto kilka lat temu w badanej przeze mnie grupie 
nauczycieli wiejskich (ponad 500 osób) tylko 1/3 wyraziła niezadowolenie ze swoich 
warunków ,2. Tymczasem w tym sondażu analogiczny wskaźnik wyniósł ponad 50%. 

Satysfakcja z aktualnych przemian w Polsce 

Obecnie wiele się dzieje — i to we wszystkich dziedzinach życia — w naszym kraju. 
Wchodzimy jako naród w nowy okres historii. Jak więc te wszystkie burzliwe, wręcz 
rewolucyjne przemiany są odbierane przez interesującą nas tu populację pedagogów? 
Jedno z pytań ankiety brzmiało: "Mając na uwadze obecny kierunek przemian 
politycznych, społecznych, gospodarczych itp. w Polsce, czy jest Pan(i) z nich zadowolo-
na, czy też nie?". Oto deklaracje: 

1. aprobatę wyraziło 19,2 
2. niezadowolenie 47,9 
3. brak zadania 32,9 

Przedstawiony tu rozkład głosów może wywoływać zdziwienie i zadumę. Czym 
tłumaczyć, że tak duża część badanych pedagogów, blisko połowa, jest niezadowolona 
z aktualnie dokonujących się przemian w Polsce? Próba pełniejszej odpowiedzi na to 
pytanie wymaga wielu badań i analiz. Tu jedynie chcę tylko nadmienić, że na gościńcu 
polskich przemian można zauważyć ciągle wiele znaków zapytania, wątpliwości, 
niejasnych sytuacji i nieklarownych zdarzeń. 

Polska za dziesięć lat 

Jak patrzą nauczyciele w przyszłość Polski? Czy w tym widzeniu dominuje nadzieja 
i wiara? Czy wierzą w jaśniejsze dni IV Rzeczypospolitej, czy też bierze górę pesymizm? 
W ankiecie pytano: "Jak Pani(i) uważa, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania, czy 
w Polsce np. za 10 lat sytuacja materialna i w ogóle życie Polaków zmieni się na lepsze czy 
też na gorsze?". Oto odpowiedzi: 

1. na pewno za 10 lat sytuacja ta ulegnie dużej poprawie 11,3 
2. ta sytuacja się poprawi, ale jeszcze daleko nam będzie do Zachodu 38,9 
3. ta sytuacja za 10 lat będzie jeszcze gorsza aniżeli dziś 11,3 
4. ta sytuacja za 10 lat będzie taka sama jak obecnie 4,5 
5. trudno powiedzieć 34,0 
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Deklaracje te w porównaniu z poprzednimi są trochę zaskakujące. Przypomnijmy, iż 
duża część nauczycieli, prawie połowa, wyraziła niezadowolenie z dokonujących się 
przemian w Polsce. Można by się więc spodziewać także wyrazów pesymizmu co do 
przyszłości kraju. Tymczasem uzyskane dane informują o czymś innym. Oto wśród 
interesującej nas zbiorowości nauczycielskiej przeważa nadzieja i ufność w nadchodzące 
"lepsze dni". Wprawdzie w tej grupie mają wyraźną przewagę "ostrożni optymiści" nad 
zdecydowanymi optymistami, ale w każdym razie najistotniejsze jest to, że tak liczna 
grupa patrzy z wiarą w przyszłość. Tylko niewielu ankietowanych, bo niespełna 12% 
wyraziła zdecydowany pesymizm. Nieliczni uważają, iż sytuacja za 10 lat będzie taka 
sama, jak i dziś. Jest też znamienne, że duża część badanych, bo około 1/3 ogółu, uchyliła 
się od zajęcia stanowiska. 

"Samoprzypisani" do polskiej ziemi 

"Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyjazdu do USA, to jak postąpiłby(-aby) Pan(i) w tej 
sytuacji?". Okazuje się, że tylko nieliczni, bo niespełna 4% zadeklarowali chęć wyjazdu na 
stałe z kraju. Pozostałe zaś odpowiedzi to: 

1. nie wyjechałbym(-abym) na stałe ani też na pewien okres czasu 24,6 
2. owszem, wyjechałbym(-abym), ale na krótko, np. na rok lub 

na dwa lata 43,6 
3. trudno powiedzieć 28,5 

W powyższym świetle widać, że życzenie wyjazdu na krótki okres czasu deklaruje duża 
część badanych. Najczęściej wymienianymi powodami tych decyzji — jak łatwo się 
domyślić—jest nadzieja poprawy warunków życia dla siebie i rodziny. Badani pedagodzy 
formułowali te nadzieje — przykładowo — następująco: 

— "nie mam mieszkania ani żadnych szans na jego otrzymanie. Myślę, że taki wyjazd 
umożliwiłby kupno dachu nad głową dla mnie i mojej rodziny" (8, kż) 

— "wyjechałbym(abym) w celach zarobkowych, aby móc nieco się urządzić i nie 
oczekiwać pomocy od rodziców" (nr 51, kż); 

— "zarobione pieniądze przeznaczyłabym na zakup mieszkania dla dzieci" (92, kż); 
— "wyjechałabym na pewien czas, aby poprawić swoją sytuację materialną. Obecnie nie 

stać mnie na to, co bym chciała mieć. Nie mam wygórowanych ambicji" (157, kp); 
— "wyjechałbym na krótki okres czasu, ponieważ z pensji nauczyciela nie ma 

możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu życia swojej rodzinie. Przez odpowie-
dni poziom nie rozumiem życia w luksusie" (193, mż); 

— "mam bardzo ciężkie warunki mieszkaniowe: zacieki, wilgoć, ciasnota. Ze swojej 
pensji nie mogę nic zaoszczędzić. Nie mogę też liczyć ani mój mąż na żadną pomoc. Jak 
długo można mieszkać w tak okropnych warunkach?" (211, kż). 

Jednakże spora część badanych deklarując chęć wyjazdu do USA, obok nadziei na 
poprawę swego statusu materialnego, wyrażała ciekawość poznania szerszego świata. Np. 
w sformułowaniach: 

— "wyjechałabym, aby trochę zobaczyć Amerykę, no i oczywiście podreperować swój 
budżet" (101, kp); 

— "chciałabym wyjechać głównie w celu zwiedzenia kraju, zapoznania się z warunkami 
tego kraju, z tamtejszą kulturą, a w mniejszym stopniu w celach zarobkowych" (159, km); 

— "wyjechałabym na krótki okres, aby trochę zarobić, a następnie, żeby pojeździć po 
Stanach Zjednoczonych" (201, kż); 
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— "zobaczyć, jak żyją ludzie oraz popracować, aby poprawić swój byt materialny" (242, 
kp); 

— "wyjechałabym na krótki czas za granicę, niekoniecznie do USA, ale i do innego 
kraju kapitalistycznego. Ciekawa jestem, jak wygląda życie w tych krajach" (275, kp); 

— wyjechałabym tylko na krótki okres w celu zobaczenia świata oraz w celach 
materialnych. Jednak nie podjęłabym pracy upokarzającej. Trzeba mieć swój honor" 
(375, kp). 

W części interesujących nas tu wypowiedzi — co warto podkreślić — nie wspomina się 
ani słowem o powodach materialnych, a jedynie tylko o chęci bliższego poznania USA. 
Przykładowo przytaczam trzy z nich: 

—"wyjechałbym tylko po to, aby zobaczyć na własne oczy ten kraj i przekonać się, jak 
się tam naprawdę żyje" (112, mż); 

— "wyjechałabym tylko turystycznie, nie w celach zarobkowych" (233, kp); 
— "wyjechałabym na krótko, gdyż lubię podróżować. A poza tym sama chciałabym się 

przekonać, jak żyje się w tym bogatym kraju" (375, km). 
Jednak około 25% zdecydowanie oświadczyła: "nie wyjchałbym(abym) na stałe do 

USA ani też na pewien okres". Nie sposób przytaczać wszystkich uzasadnień tego rodzaju 
stanowiska. Przykładowo kilka z nich: 

— "Jest mi bardzo dobrze w Polsce. A ponadto nigdy bym nie zostawiła dzieci i rodziny. 
Atmosfera rodzinna jest dla mnie ważniejsza niż dolary" (11, kż); 

— "Nie potrafię sobie wyobrazić życia poza Polską. Tu jest moje miejsce (57, kp). 
— "Mam tu co robić. W kraju mam dom i dzieci. Chociaż warunki materialne mam 

nieszczególne, ale z pracy jestem zadowolona i to jest najważniejsze" (156, kż). 
— "Moje miejsce jest tu, w Polsce. Przy rodzinie łatwiej jest przeżyć sytuacje trudne. 

Pieniądze to jeszcze nie wszystko" (195, mż). 
Nauczyciele wyrażający takie postawy mają świadomość "namacalnych korzyści" 

z wyjazdu do USA. Tym niemniej nawet jakby wbrew tej świadomości podejmują decyzje 
pozostania w kraju. Wyrazem przykładowym takiej postawy jest deklaracja matki dwojga 
dzieci, która pisze: "Wiadomo, że status materialny tych, co byli w USA, jest wyższy, 
wręcz nie do osiągnięcia przez tych, którzy tam nie byli. Ale osobiście nie chciałabym 
emigrować z kraju "za chlebem" (457). 

Bariery demokracji w Polsce 
w świadomości nauczycieli wiejskich 

Na polskiej drodze przemian pojawia się ciągle wiele zagrożeń. Dostrzega to wielu 
światłych Polaków. Niedawno wybitny uczony — prof. Jan Szczepański w artykule "Jak 
umierały demokracje" ukazuje siły zagrażające rozwojowi polskiej demokracji M. Jak tę 
złożoną rzeczywistość postrzegają badani nauczyciele? Blisko 40% badanych nie wyraziła 
aprobaty dokonujących się obecnie przemian politycznych, gospodarczych i społecznych 
w Polsce. Dlaczego? Znaczna część badanych (ponad 20%) sformułowała w odpowiedzi 
na powyższe "dlaczego?" kilkuzdaniową, obszerniejszą wypowiedź pisemną. Trudności 
i zahamowania na polskiej drodze przemian — według opinii badanych nauczycieli 
— wynikają głównie (w %): 

1. ze złej działalności rządu ten akcent powtarzał się w 29,0 
2. z mentalności Polaków ten akcent powtarzał się w 25,0 
3. z pozostałości po socjalizmie ten akcent powtarzał się w 12,0 
4. z psychicznego zmęczenia ludzi ten akcent powtarzał się w 9,0 
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5. ze zbyt wolnego tempa wprowadzania reform ten akcent powtarzał się w 7,0 
6. z zagmatwanej sytuacji wewnętrznej 

i zewnętrznej ten akcent powtarzał się w 5,0 
7. z braku wiary w lepszą przyszłość ten akcent powtarzał się w 3,0 
8. z braku właściwego przywódcy narodu ten akcent powtarzał się w 2,0 
9. z innych przyczyn 15 ten akcent powtarzał się w 8,0 

Najczęściej powtarzający się wątek tych wypowiedzi stanowiła krytyka działalności 
rządu. Badani wytykają całą gamę różnych błędnych decyzji i poczynań rządu, np. brak 
konsekwencji w działaniu, nieinformowanie społeczeństwa, tworzenie nowej nomen-
klatury, brak kompetencji, preferowanie na stanowiska niewłaściwych ludzi, nieustające 
zmiany w przepisach prawnych, przeprowadzanie pozorowanych zmian, niepotrzebne 
likwidowanie wielu dużych zakładów przemysłowych, zbyt częste podwyżki cen, chwiej-
ność w polityce, utrzymywanie biurokracji, niezrozumienie społeczeństwa, popadanie 
z jednej skrajności w drugą, ogólny chaos w kraju itp. Ale trzeba powiedzieć — badani 
dostrzegają wiele przywar i innych mankamentów polskiego społeczeństwa. Padały takie 
określenia jak np. bierna postawa, pijaństwo, brak nawyków systematycznej pracy, 
przyzwyczajenie do lenistwa, oglądanie się na innych, kłótliwość, brak jednomyślności, 
myślenie tylko o sobie, cwaniactwo, nieuczciwość itp. Oto przykłady tego rodzaju 
wypowiedzi: 

— "Różne zapatrywania i różne poglądy utrudniają przeprowadzenie zmian. Wśród 
Polaków są i tacy, którym nie zależy absolutnie na polepszeniu sytuacji w kraju, a nawet 
często prowadzą działalność mającą na celu hamowanie postępu" (197, kż); 

— "Wprowadzanie zmian w Polsce utrudnia na pewno sama mentalność naszego 
społeczeństwa. Jesteśmy przyzwyczajeni do brania, a nie do dawania. Czekamy, jakby 
ktoś miał wszystko za nas zrobić" (237, kż); 

— "Polacy są niezdyscyplinowani, nie lubią zaciskać pasa i nie lubią przykładać się do 
pracy" (291, kp); 

— "Naród polski za dużo oczekuje od rządu i prezydenta. Stanowczo za mało 
pracujemy, a zbyt dużo żądamy" (417, mż). 

Jedna z nauczycielek napisała: "Główym powodem utrudniającym reformy w Polsce 
jest przede wszystkim bierność ludzi, czekanie na mannę z nieba, brak orientacji w sytuacji 
politycznej i gospodarczej kraju. Nasze społeczeństwo nie chce zapomnieć dawnego 
ustroju i warunków życia w nim, a tym samym nie pozwala dostrzec pozytywnych zmian 
zachodzących na naszych oczach. Uważam, że należy zapomnieć o przeszłości i zacząć 
wszystko od nowa. Jest to na pewno trudne, ale osobiście wierzę, że jest to możliwe do 
zrealizowania" (363). 

Jednakże w znacznej części wypowiedzi dominuje smutek, rozczarowanie, a nawet 
i pesymizm. Oto przykłady: 

— "Wszystko nadal funkcjonuje według starych, dawnych schematów" (17 kż); 
— "Dużo się mówi, a właściwie nic się nie robi. Zmienia się tylko symbole, burzy się 

pomniki z dawnych czasów, a nie widzi się ludzi, którzy nie mają na chleb dla dzieci. 
Dochodzą do głosu tacy, którzy tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Nie ma już 
żadnych wartości prócz pieniądza" (254, kż); 

— "Wszystko jest tak zagmatwane w Polsce, że nie wiem, kiedy wyjdziemy z tych 
okropnych tarapatów" (461, kż). 

W kilku przypadkach krytyka dotykała Kościoła rzymskokatolickiego. Jedna z nau-
czycielek np. napisała: "Zmiany na lepsze hamuje Kościół, ponieważ wtrąca się do 
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wszystkich dziedzin życia. Razi mnie zwłaszcza ingerencja duchowieństwa w sprawy 
oświaty. Agitacja polityczna w kościele jest też nie na miejscu" (163, kż). 

Uwagi końcowe 

Wyniki tego sondażu, z konieczności omówione skrótowo, w dużym stopniu w sposób 
uproszczony, objęły jednorodną i stosunkowo małą populację — 475 nauczycieli 
pracujących na wsi w swym regionie. I jest rzeczą oczywistą, że tych wyników nie można 
uogólniać, choć nasuwają one kilka ogólniejszych konstatacji hipotetycznych. 

Badani pedagodzy w sposób zdecydowanie ograniczony, dalece nieadekwatny do 
wymogów swego zawodu spędzają wolny czas. Życie badanej grupy nauczycieli zamyka 
się w zasadzie w kręgu własnej rodziny i pracy zawodowej. Niejednokrotnie w ramach 
jednej rady pedagoicznej panuje oziębłość, formalność, obojętność itp. Zanika coraz 
bardziej otwartość i serdeczność. Często nauczyciele z jednej gminy pozostają dla siebie 
jakby obcymi ludźmi. Z pewnością wywołuje to monotonię, znużenie, złe samopoczucie 
etc., co w konsekwencji musi obniżać motywację do dobrej pracy nauczycielskiej. 

Smuci również i to, iż spośród ogółu przebadanych nauczycieli tylko nieliczna grupa 
utrzymuje stały, systematyczny kontakt z różnymi formami słowa drukowanego. W tej 
sferze aktywności szczególnie niepokoi nikłość korzystania z czasopism metodycz-
no-przedmiotowych, tygodników społeczno-kulturalnych i literatury pięknej. Ponadto 
zebrane materiały pokazują i inne niekorzystne zjawiska. I tak np. badani przez nas 
nauczyciele mają świadomość niskiej pozycji materialnej swego zawodu i jednocześnie są 
przekonani, że ich profesja nie cieszy się należytym szacunkiem i uznaniem. Z pewnością 
takie odczucia nie motywują pozytywnie do pracy pedagogicznej. Ważną kwestią jest też 
stosunek badanych nauczycieli do aktualnej rzeczywistości, chodziłoby o to, aby 
pedagodzy rozumieli obecne kierunki przemian politycznych, społecznych, gospodar-
czych na polskiej drodze przemian. Bo przecież tylko przy takiej postawie mogą stać się 
rzeczywistymi wychowawcami na miarę nowych, współczesnych potrzeb. Tymczasem 
przedstawione wyniki badań ewidentnie pokazują, iż pokaźna część przebadanych 
pedagogów odnosi się z rezerwą do dokonujących się obecnie u nas przemian. A poza tym 
wielu z nich patrzy na rodzącą się nową rzeczywistość z dużą dozą smutku, a w licznych 
przypadkach wręcz pesymistycznie, oczywiście, że ten rodzaj oglądu przesycony nieufnoś-
cią, brakiem nadziei na lepsze, jaśniejsze dni, musi odgradzać od życia, a tym samym 
bardzo ujemnie rzutuje na procesy wychowawcze. 

Mówiąc o negatywnych zjawiskach występujących w badanej zbiorowości można 
również wskazać na szereg pozytywnych elementów, np. na silną więź emocjonalną 
z zawodem, z krajem ojczystym. Jednakże trzeba wyraźnie powiedzieć, iż dominują te 
niekorzystne zjawiska. 

Kończąc chcę stwierdzić, iż ogarnia mnie smutek, kiedy myślę o wymogach i powinnoś-
ciach nauczyciela i o tym, w jakich warunkach żyje on i jego rodzina. Czy aby nie jest tak, 
że ta właśnie twarda, szara codzienność gasi i przytłacza najlepsze cechy osobowości 
nauczyciela? Nie ulec tej niezwykle trudnej codzienności mogą chyba tylko entuzjaści. Ale 
ilu ich jest? 

PRZYPISY 

1. S. Wołoszyn: Nauczyciel w tradycji polskiej oświaty i pedagogiki, (w:) Nauczyciel 
i młodzież. Tradycje — sytuacja — perspektywy. Zbiór studiów pod red. B. Suchodol-
skiego, Ossolineum Wrocław-Warszawa 1985, s. 22. 
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2. W powieleniu ankiet, jak również w samym zbieraniu materiałów dużo mi pomógł 
Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrołęce, a szczególnie prezes 
— mgr Stanisław Guzy, któremu z tego miejsca serdecznie dziękuję. 

3. Byli studentami Oddziału Zamiejscowego w Łomży Wydziału Pedagogicznego WSP 
w Olsztynie. Studiowali na kierunku nauczania początkowego (I-III r.) oraz wychowania 
przedszkolnego (I-III r.). 

4. Pomimo wielu różnych określeń czasu wolnego to jednak najczęściej ten termin tak 
powszechnie używany w naukach społecznych oznacza czas pozostający do dyspozycji 
człowieka po spełnieniu obowiązków rodzinnych, szkolnych, zawodowych itp., oraz po 
zaspokojeniu potrzeb biologicznych organizmu (sen, jedzenie), W. Adamski: Młodzież 
i społeczeństwo, Warszawa 1986, s. 50. 

5. Dane nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać spośród 12 podanych 
możliwości od 1 do 3 odpowiedzi. 

6. W dalszych analogicznych zestawieniach dane będą oznaczać procenty liczone do 
ogółu badanych, tj. dla 475 osób. 

7. Np. W. Dróżka: Kontakty z kulturą masową nauczycieli pracujących na wsi. "Nowa 
Szkoła" 1986, nr 4. 

8. Np. ile i co czytają, "Głos Nauczycielski" 1976, nr 35, Z badań nad doskonaleniem 
nauczycieli "Kultura i Społeczeństwo" 1982, nr 3/4. 

9. Por. Czytelnictwo wiejskich nauczycieli, "Oświata i Wychowanie" 1986, nr 19. 
10. Np. Termin identyfikacja, wprowadzony do psychologii przez Freuda, mimo 

wielokrotnych prób operacjonalizacji tego pojęcia, w dalszym ciągu jest różnie określany. 
Np. A.L. Bertrand i Z.E. Wierzbicki rozumieją m.in. przez identyfikację "...proces 
emocjonalnego utożsamiania się z określoną osobą, grupą, przedmiotem, a również z rolą 
społeczną" por. "Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje rozwojowe". 
Warszawa 1990, s. 91. 

11. Nauczyciele sami o sobie. "Wieś Współczesna" 1981, nr 10. 
12. Jw. 
13. Oznaczenia: liczby oznaczają numery ankiet, k — kobietę, m — mężczyznę, 

ż — zamężną, żonatego, p — pannę, k — kawalera. 
14. J. Szczepański: Jak umierały demokracje. "Gazeta Wyborcza" 1991, nr 186. 
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