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Streszczenie: Przemiany społeczno-kulturowe ukazują wydłużanie się okresu 
młodości i odraczania zadań dorosłości, co prowadzi do wyłonienia nowego okre-
su rozwoju zwanego wschodzącą dorosłością. Proces stawania się dorosłym nabie-
ra w późnej nowoczesności charakteru subiektywnego. Celem artykułu jest charak-
terystyka rozwoju studentów na podstawie badań opisujących podejmowane przez 
nich działania autokreacyjne. Odnoszą się one do zadań rozwojowych okresu doj-
rzewania i dorosłości. Ich opis bliski jest także charakterystyce wschodzącej doro-
słości według J.J. Arnetta. Za najważniejsze kryteria budowania przez badanych 
studentów własnej dorosłości można uznać: postawę refleksyjną, zdolność kry-
tycznego myślenia oraz samooceny. 

 
 
Czas studiów sytuuje się na granicy między okresem dorastania a dorosło-

ścią. Psychologowie wskazują, że czas ten przypada na tzw. wiek młodzieńczy 
lub inaczej wczesnej dorosłości usytuowany między 17 a 25/30 rokiem życia. 
Granice te są jednak różnie ujmowane (Miś 2000; Sękowska 2000; Brzezińska 
2003). Studenci różnią się zarówno od młodzieży (np. tej licealnej), jak i od 
dorosłych (Jaskot, Murawska 2006). Przy tym zakłada się, że osoby podejmują-
ce studia są już dorosłe i ukształtowane, w związku z tym oczekuje się od nich 
podjęcia zadań i ról zwianych z dorosłością. Ludzie młodzi coraz częściej jed-
nak przesuwają realizację tych zadań na czas późniejszy. Obserwowane zjawi-
sko odraczania dorosłości często postrzegane jest negatywnie, przez pryzmat 
niedojrzałości, egocentryzmu, niezdolności kierowania przez ludzi młodych 
własnym rozwojem (Marianowska 2013). Zarzuty te kierowane są także w stro-
nę studentów, od których oczekuje się przecież przygotowania do pełnienia ról 
zawodowych i społecznych w środowisku, jako przyszłych elit społecznych. 
Charakterystyka rozwoju studentów wymaga zatem uwzględnienia jego specyfi-
ki oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych.  

Przemiany społeczno-kulturowe, opisywane w kategoriach przejścia od 
społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa późnej nowoczesności, wpływają 
na zmianę warunków życia i rozwoju człowieka. Znaczenie tych zmian uwi-
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dacznia się m.in. w przemianach biegu życia. Wzór normalnej biografii, dzielą-
cy życie na trzy etapy: dzieciństwo i młodość, dorosłość oraz starość, ulega 
przekształceniom. Pojawiają się nowe wzorce biografii (Hajduk 2001). Wiąże 
się to m.in. z przemianami w obrębie poszczególnych okresów życia. Młodość 
czy dorosłość są zupełnie inaczej postrzegane obecnie niż kiedyś. Przemiany 
społeczno-kulturowe znajdują też odzwierciedlenie w sposobie postrzegania 
procesów rozwojowych jednostki. W społeczeństwie tradycyjnym, w sytuacji 
społecznej naznaczonej przewidywalnością i niezmiennością, rozwój jednostki 
wpisany był w kontekst realizacji ról i zadań przypisanych społecznie. Społe-
czeństwo późnej nowoczesności charakteryzuje nieokreśloność, zmienność 
i niepewność, rozwój człowieka przybiera wówczas inny charakter, wzrasta 
bowiem znaczenie samorozwoju oraz odpowiedzialności jednostki za kształto-
wanie samego siebie i własnej biografii (Giddens 2001). Realizacja zadań roz-
wojowych ulega indywidualizacji. Nie jest to jednak takie proste, uwzględniając 
wielość wizji udanego życia oferowanych przez media oraz oczekiwania spo-
łeczne dotyczące realizacji zadań rozwojowych na danym etapie życia. Społecz-
ny i kulturowy kontekst rozwoju ściśle splata się z kontekstem biograficznym 
i subiektywnym doświadczeniem jednostki. Przemiany te zwracają uwagę na 
wzrost znaczenia procesów autokreacyjnych. 

Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie złożonej sytuacji rozwo-
jowej studentów i podejmowanych przez nich zadań rozwojowych w oparciu 
o opisane przez nich działania autokreacyjne. Na tej podstawie zarysowano 
także, jakie możliwości stwarzają studentom te działania w budowaniu własnej 
dorosłości. 

Charakterystyka rozwoju studentów w kontekście przemian  
pojmowania dorosłości 

Charakterystyka rozwoju studentów wymaga uwzględnienia w pierwszej 
kolejności jego usytuowania w przebiegu życia w okresie młodości, na granicy 
między dojrzewaniem a dorosłością. Co ciekawe, w samym opisie młodości 
i młodzieży znajdujemy odniesie do dorosłości. Pośród cech charakteryzujących 
młodzież zwraca się uwagę na jej społeczną niesamodzielność, która może wy-
nikać z różnych powodów: kontynuacji edukacji, niepodjęcia pracy zawodowej 
czy zależności ekonomicznej (Messyasz 2013). Z kolei niezależność i samo-
dzielność to cechy charakterystyczne dla ludzi dorosłych. Definiowanie młodo-
ści jest więc ściśle związane z przygotowaniem do dorosłości. Z kolei ten drugi 
okres życia człowieka jest najbardziej rozległy w czasie i wewnętrznie zróżni-
cowany, stąd też jego periodyzacja ma charakter niejednorodny, często przybli-
żony i umowny (Dubas 2009). Przykładowo w ujęciu Daniela J. Levinsona oraz 
Erika H. Eriksona pierwszy etap dorosłości to tzw. wczesna dorosłość (Miś 
2000; Sękowska 2000), z kolei Elżbieta Dubas wskazuje na etap zwany przed-
prożem dorosłości (Dubas 2009). Przemiany społeczno-kulturowe spowodowały 
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jednak zwrócenie uwagi na zmiany w stylu życia i sytuacji rozwojowej mło-
dzieży, na tej podstawie wyróżniono nowy okres tzw. wschodzącej czy wyłania-
jącej się dorosłości (emerging adulthood) (Arnett 2014). Czas podejmowania 
studiów wpisuje się w wyróżnione okresy związane z dorosłością. Jednak cha-
rakterystyka wskazanych etapów dorosłości uwypukla różne jej cechy, co wiąże 
się z przemianą w jej pojmowaniu.  

Analiza rozumienia pojęcia dorosłości wskazuje, że jego zmiany uwikłane 
są w kontekst przemian społeczno-kulturowych, prowadząc do różnicowania się 
i ambiwalencji jego znaczeń (Dubas 2001). Ogólnie można je opisać jako przej-
ście od dorosłości konwencjonalnej, charakterystycznej dla społeczeństw trady-
cyjnych, przez dorosłość otwartą i zróżnicowaną, charakterystyczną dla społe-
czeństw otwartych (przemysłowych), po dorosłość subiektywną, charaktery-
styczną dla społeczeństw ponowoczesnych (Dubas 2001). Te trzy etapy rozu-
mienia dorosłości można także scharakteryzować jako trzy odmienne jej mode-
le. Pierwszy to model statyczny opisujący dorosłość w kategoriach obiektyw-
nych, którą wyznacza wiek oraz podjęcie przypisanych jej ról społecznych. 
Spełnienie owych kryteriów oznacza stanie się dorosłym. Drugi to model dyna-
miczny, w którym dorosłość ujmowana jest jako proces dojrzewania rozumiane-
go wieloaspektowo. Mówimy wówczas o całożyciowym procesie stawania się 
dorosłym. Jako trzeci wyróżniony został model ponowoczesny, w którym doro-
słość jest opisywana jako ambiwalentna, zmienna, poszukująca, skazana na 
siebie (Dubas 2015). Wówczas dorosłość również jest postrzegana procesualnie, 
ale i subiektywnie. O ile pierwsze ujęcie dorosłości (konwencjonalnej, statycz-
nej) wydaje się mniej adekwatne we współczesnej rzeczywistości, to pozostałe 
dwa są wyraźnie obecne, zarówno w dyskursie naukowym, jak i potocznym 
dotyczącym dorosłości. Dla ścisłości warto jednak zauważyć, że konwencjonal-
ne wyznaczniki dorosłości – mimo uznania obecnie ich nieadekwatności – wy-
korzystywane są po pierwsze w formalnym wyznaczaniu granicy dorosłości, po 
drugie częściowo nadal obecne w świadomości społecznej jako jedne z cech 
potocznie definiowanej dorosłości. W perspektywie późnej nowoczesności 
można uznać, że wszystkie trzy sposoby jej rozumienia stają się równoprawne 
i wzajemnie się uzupełniają. Jednak to każdy człowiek sam, indywidualnie wy-
biera, które kryteria dorosłości najbardziej odpowiadają jego rozumieniu. Doro-
słość przestała być zatem kategorią obiektywną, jasno wyznaczającą osiągnięty 
etap rozwoju. Stała się kategorią subiektywną, wpisaną w doświadczenia kon-
kretnej osoby. W tym zakresie uwidacznia się także różnica między drugim 
i trzecim modelem rozumienia dorosłości. W obu przypadkach mamy bowiem 
do czynienia z procesem rozwoju. Jednak w modelu dynamicznym stawanie się 
dorosłym oznacza proces zmierzania do dojrzałości osobowej, zdefiniowanej 
przez wyróżnione kryteria i ujmowanej na pewnym kontinuum (Harwas- 
-Napierała 2015). W procesie tym można wyróżnić pewne etapy stopniowego 
osiągania owej dojrzałości, czyli stawania się dorosłym. Z kolei w modelu po-
nowoczesnym proces ten nie musi przybierać charakteru progresywnego rozwo-
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ju opisywanego przez normatywnie ujęte etapy, ale podejmuje go i wyznacza 
sama jednostka. Stawanie się dorosłym można tu określić jako nieustanny pro-
ces redefiniowania i konstruowania swojej dorosłości przez konfrontację z róż-
nymi zadaniami, wydarzeniami w codziennym życiu. Człowiek może subiek-
tywnie postrzegać samego siebie jako mniej lub bardziej dorosłego w różnych 
aspektach życia. W tym sensie dorosłość jest właśnie zmienna i ambiwalentna, 
bo wpisana w doświadczenia człowieka. Subiektywne ujęcie dorosłości pozwala 
na wybór spośród różnych jej kryteriów: tych konwencjonalnych, związanych 
z dojrzałością osobową i tworzonych indywidualnie.  

Przejście od dorosłości rozumianej konwencjonalnie, obiektywnie do jej 
ujęcia subiektywnego pozwala także lepiej zrozumieć obecne trudności doty-
czące opisu rozwoju ludzi młodych. Sytuacja młodzieży, zwłaszcza w okresie 
studiów, zdecydowanie różni się od sytuacji nastolatków czy dorosłych, a różni-
ce te uwidaczniają się w miarę przejścia w stronę społeczeństw później nowo-
czesności. Proces odraczania dorosłości można rozumieć w kategoriach różni-
cowania się i większej indywidualizacji w pojmowaniu dorosłości, a zatem su-
biektywnego określania czasu podejmowania zadań związanych z dorosłością, 
a nawet przypisywanego im znaczenia. W tym też sensie wyróżnienie nowego 
okresu rozwoju, czyli wschodzącej, wyłaniającej się dorosłości (emerging ad-
ulthood) wydaje się dobrze odzwierciedlać zmiany w pojmowaniu samej doro-
słości. Pośród cech charakterystycznych tego okresu Jeffrey J. Arnett wskazuje: 
poszukiwanie własnej tożsamości, niestabilność, koncentrację na sobie, poczu-
cie bycia pomiędzy dojrzewaniem a dorosłością oraz poczucie możliwości 
i optymizm (Arnett 2014; Arnett i in. 2014). Niektóre z wyróżnionych cech są 
typowe dla okresu dojrzewania, jak poszukiwanie tożsamości czy niestabilność. 
Inne wskazują na konfrontację z zadaniami dorosłości, jak np. koncentracja na 
sobie, która wiąże się z poczuciem niezależności i wolności działania czy po-
czucie możliwości i optymizm widoczne w podejmowanych działaniach. Już 
sama charakterystyka tych cech uwidacznia pewne wewnętrzne napięcie i am-
biwalencję zawarte w opisywanym okresie rozwoju. Obrazuje bowiem sytuację 
ludzi młodych, którzy zmagają się z wyzwaniami codzienności, próbując okre-
ślić samych siebie, a zarazem realizować przypisane zadania; zmagają się 
z oczekiwaniami społecznymi, ale próbują im nadać własny kształt uwzględnia-
jący osobiste pragnienia i potrzeby; budują relacje z innymi ludźmi, ale zarazem 
koncentrują się na sobie i swoich potrzebach; czują się ograniczeni i przeciążeni 
niestabilnością swojej sytuacji, a zarazem mają poczucie możliwości i optymi-
zmu wobec przyszłości (Marianowska 2013; Arnett 2014; Arnett i in. 2014). 
Proces wchodzenia w dorosłość wiąże się zatem z poszukiwaniem przez ludzi 
młodych subiektywnych kryteriów jej budowania. Mierzą się oni z zadaniami 
stojącymi przed nimi, eksperymentują z rolami, sprawdzają się w nich i na tej 
podstawie budują obraz siebie, a zarazem obraz dorosłości, który odpowiada ich 
doświadczeniom, ale także pragnieniom. Okres wschodzącej dorosłości obejmu-
je ludzi młodych między 18 a 29 rokiem życia, o zróżnicowanej sytuacji socjo-
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ekonomicznej oraz zdobytym wykształceniu (Arnett 2014). Możemy zatem 
w charakterystyce tej grupy odnaleźć odniesienie do sytuacji rozwojowej stu-
dentów.   

Charakterystyka  rozwoju w okresie wschodzącej dorosłości uwidacznia 
także wzrost znaczenia procesu autokreacji i związanej z nią konieczności wzię-
cia odpowiedzialności za kształt własnego życia i rozwoju. Jak zwraca uwagę 
Anthony Giddens: Każdy z nas nie tylko „ma”, ale przeżywa swoją biografię, 
którą układa refleksyjnie w miarę przepływu społecznych i psychicznych infor-
macji o możliwościach życiowych. Nowoczesność jest porządkiem posttradycyj-
nym, który codziennie, wraz z każdą decyzją, jak się zachować, w co się ubrać, 
co zjeść (…) wymusza na każdym odpowiedź na pytanie „jak żyć” i każe inter-
pretować odpowiedzi w kategoriach własnej, rozwijającej się w czasie tożsamo-
ści (Giddens 2001, s. 20–21). Według Zbigniewa Pietrasińskiego autokreacja 
(lub współformowanie się) oznacza proces samodzielnego oddziaływania na 
kształt własnego rozwoju i wiąże się z (samo)świadomością, zdolnością do auto-
refleksji, umiejętnością stawiania i realizowania celów w perspektywie krótko- 
i długoterminowej oraz budowania wokół nich własnej biografii. Proces ten 
obejmuje działania świadome i intencjonalnie ukierunkowane na własny rozwój, 
jak również działania spontaniczne ukierunkowane na inne cele, których skutki 
mogą mieć charakter rozwojowy (Pietrasiński 1992; 1997). Jest to przy tym 
proces długofalowy, trwający całe życie i mogący obejmować różne sfery roz-
woju (Pawlak 2009). Zdolność tworzenia wizji siebie i własnego życia oraz 
kreowania własnej biografii pojawia się u młodzieży i dorosłych. Od ludzi mło-
dych oczekuje się zwłaszcza podjęcia decyzji edukacyjnych, wyboru drogi za-
wodowej, ale też przygotowania do ról rodzinnych i społecznych. Młodzież 
snuje też własne wizje przyszłości, projektując w nich swoje nadzieje, oczeki-
wania oraz wizje siebie. Jednak to okres dorosłości staje się kluczowy dla reali-
zacji tych planów. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem życiowym człowiek 
dorosły zaczyna bowiem dostrzegać coraz większy związek między podejmo-
waną aktywnością a kształtem własnej biografii (Pawlak 2009). Proces autokre-
acji może zyskać na znaczeniu zwłaszcza w okresie wschodzącej dorosłości, 
w którym dostrzec można związek podejmowanych zadań z okresem dojrzewa-
nia, jak i dorosłości. Zarysowane powyżej ścieranie się osobistych wizji i prefe-
rencji z oczekiwaniami społecznymi oraz trendami społeczno-kulturowymi wy-
znacza pole podejmowanych indywidualnie decyzji dotyczących kształtu wła-
snego życia i rozwoju. Młodzi ludzie podejmują stające przed nimi zadania 
związane z edukacją, pierwszymi doświadczeniami zawodowymi, relacjami 
społecznymi, a realizując je, konstruują zarazem własne wizje dorosłości. Za 
pomocą budowanych w ten sposób kryteriów definiują samych siebie jako doro-
słych. Działania autokreacyjne mają zatem istotne znaczenie dla budowania 
własnej dorosłości w toku życia codziennego.  

 



Anna Sladek 96 

Znaczenie działań autokreacyjnych studentów dla realizacji zadań 
rozwojowych – wnioski z badań 

W warunkach późnej nowoczesności człowiek jest niejako zmuszony do 
dokonywania codziennych wyborów związanych z kreowaniem własnej tożsa-
mości oraz biografii. W szczególności dotyczy to ludzi młodych, u których po-
dwójny „przymus” (rozwojowy i społeczno-kulturowy) uwypukla znaczenie 
autokreacji. W społeczeństwie późnej nowoczesności realizacja zadań rozwo-
jowych ma jednak charakter bardziej zindywidualizowany, rodzi to zatem pyta-
nie o subiektywny sposób rozumienia i realizacji procesu autokreacji.  

Zagadnienie to stanowiło podstawę podjętych badań, w których poproszono 
studentów trzech wrocławskich uczelni o opisanie działań, które podejmują 
w celu autokreacji (rozwijania samych siebie)1. Celem badań była po pierwsze 
charakterystyka działań przypisywanych przez badanych studentów wyróżnio-
nym obszarom autokreacji i wyłonienie działań autokreacyjnych dominujących 
wśród nich; po drugie określenie różnic w sposobie opisu tych działań przez 
studentów poszczególnych uczelni i kierunków kształcenia (Sladek 2014; 2015). 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment analizy wyników badań, 
który uwidacznia dominujące kategorie działań autokreacyjnych podejmowa-
nych przez badanych studentów. Przez odniesienie tych działań do różnych za-
dań rozwojowych można wskazać możliwości postrzegania oraz  budowania 
przez studentów własnej dorosłości. Analiza materiału badawczego miała za-
równo charakter ilościowy, jak i jakościowy (Silverman 2012). Opisane działa-
nia podlegały kodowaniu rzeczowemu w celu wyłonienia kategorii analitycz-
nych działań autokreacyjnych badanych studentów. W badaniach wzięło udział 
195 studentów trzech wrocławskich uczelni, pierwszego roku drugiego stopnia 
(w wieku 21–26 lat) różnych kierunków kształcenia, w tym: 67 studentów peda-
gogiki Uniwersytetu Wrocławskiego; 64 studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii 
Uniwersytetu Medycznego; 64 studentów telekomunikacji i biotechnologii Poli-
techniki Wrocławskiej. W badanej grupie przeważały kobiety (168) nad męż-
czyznami (27).  

Opisane przez badanych studentów działania autokreacyjne wskazują na 
trzy wzajemnie dopełniające się wymiary rozwoju człowieka: fizyczny, psy-
chiczny i społeczny. Szczegółowa analiza treści poszczególnych kategorii dzia-
łań pozwala ukazać wiele ich odniesień do zadań rozwojowych przypisywanych 
ludziom dorosłym na etapie wkraczania w dorosłość. W obszarze rozwoju fi-
zycznego działania opisane przez studentów dotyczą głównie kształtowania Ja 
cielesnego, przez dbanie o wygląd, sprawność oraz fizyczną przyjemność. Moż-
na tu wskazać:  
− podejmowanie różnych rodzajów aktywności fizycznej, które służą przede 

wszystkim dbaniu o kondycję, wygląd i samopoczucie; 
                                                      
1 W badaniach i opracowaniu używano zamiennie pojęć autokreacja oraz  samorozwój.  
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− zabiegi pielęgnacyjne, które służą kreowaniu wyglądu i dbaniu o samopo-
czucie;  

− sposoby odżywiania się – obejmujące zdrowe nawyki żywieniowe, służące 
dbaniu o zdrowie, wygląd oraz niezdrowe nawyki wiążące się z dbaniem 
o samopoczucie; wybór przeciwstawnych działań w tym zakresie może 
wskazywać na odmienne, niekoniecznie spójne cele autokreacji studentów; 

− profilaktyka zdrowia, służąca dbaniu o zdrowie rozumiane somatycznie; 
− podejmowanie lub unikanie ryzykownych zachowań zdrowotnych, jak: spor-

ty ekstremalne, ryzykowne zachowania seksualne oraz stosowanie różnego 
typu używek; podejmowanie tego typu zachowań daje studentom przede 
wszystkim poczucie wolności oraz możliwość zdobywania nowych, ekscytu-
jących doświadczeń i przeżyć (wynikających z możliwości przekraczania 
pewnych granic fizycznych, osobistych, społecznych); z kolei unikanie tych 
zachowań wskazuje na możliwość samokontroli poprzez przyjęcie i prze-
strzeganie pewnych zasad (choć uznanych społecznie, to jednak przyjętych 
indywidualnie, zatem wyznaczających własne granice i sposoby kontroli). 

Opisane przez studentów kategorie działań autokreacyjnych wykraczają 
nieco poza tradycyjnie rozumiany rozwój fizyczny, wskazują bowiem na rozwój 
psychiczny, ale mają też odniesienie do rozwoju społecznego przez uwypuklenie 
pewnych norm społecznych. Opis ten uwidacznia, że wymiar cielesny jest waż-
nym obszarem postrzegania i kreowania własnej tożsamości dla studentów. Pro-
ces ten jest zarazem wpisany w rzeczywistość późnej nowoczesności, w której 
człowiek jest postrzegany przez pryzmat swej cielesności według kanonów 
uznanych społecznie. Z tego powodu dąży do kształtowania siebie zgodnie 
z tymi kanonami, które stają się następnie rodzajem wewnętrznego przymusu, 
stanowiąc impuls dla podmiotowego procesu konstruowania siebie (Melosik 
2010). Proces autokreacji studentów przebiega zatem w napięciu między wyma-
ganiami dotyczącymi kanonów uznanych społecznie, a własnymi preferencjami 
dotyczącymi wyglądu, sprawności, samopoczucia czy zdrowia, opartymi na 
różnych źródłach. Stąd rodzące się napięcia i sprzeczności w podejmowanych 
działaniach. 

W obszarze rozwoju psychicznego działania autokreacyjne studentów do-
tyczą uczenia się i nabywania doświadczeń wpływających na kształtowanie 
obrazu siebie oraz możliwości na przyszłość. Pośród tych kategorii można 
wskazać: 
− edukację formalną (dla studentów ważne było uzyskanie formalnego po-

twierdzenia kwalifikacji oraz zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, 
a także doświadczeń związanych z pracą naukową); 

− edukację nieformalną i pozaformalną, w tym różnego rodzaju kursy, szkole-
nia warsztaty pozwalające zdobyć kompetencje wymagane na rynku pracy; 
obok nich sytuacje umożliwiające poznawanie siebie, zdobywanie nowych 
doświadczeń, nawiązywanie kontaktów czy rozwój własnych zainteresowań; 
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− przygotowanie i start zawodowy obejmujące staże, praktyki, doświadczenia 
poszukiwania pracy, nawiązywanie kontaktów przydatnych przy poszukiwa-
niu pracy oraz pracę dorywczą; 

− rozwijanie kompetencji osobistych (np. samoświadomości, samodoskonale-
nia oraz wzrostu motywacji) przez kursy, warsztaty czy rozwój zaintereso-
wań, ale przede wszystkim przez refleksję nad sobą w ramach różnorodnych 
sytuacji życia codziennego (w tym także edukacyjnych); 

− dbanie o zdrowie psychiczne i duchowe, w tym praktyki religijne, medytacje, 
a także relaks i rozrywka oraz spotkania z ludźmi. 

W opisanych powyżej kategoriach działań autokreacyjnych w obszarze 
rozwoju psychicznego można dostrzec dwa wymiary szczególnie istotne dla 
badanych studentów. Z jednej strony przygotowanie do realizacji zadań zawo-
dowych i społecznych poprzez zwiększanie zakresu swoich kompetencji,  
a z drugiej – rozwój osobisty związany z poszerzaniem samoświadomości, sa-
modoskonaleniem czy dbaniem o dobrostan psychiczny oraz rozwijaniem swo-
ich kompetencji poznawczych, a dzięki temu zwiększanie zakresu rozumienia 
siebie i świata. W tym obszarze autokreacji także widać rodzaj napięcia wynika-
jącego w tym wypadku z próby jednoczesnego pogodzenia oczekiwań społecz-
nych (dotyczących głównie kontynuacji edukacji, przyszłych ról zawodowych 
i społecznych) z własnymi pragnieniami i potrzebami oraz wizjami swojej przy-
szłości. Napięcia te mogą z kolei wywoływać stres stanowiący zagrożenie dla 
rozwoju studentów, gdyż nie wszyscy potrafią sobie z tymi trudnościami pora-
dzić (Arnett i in. 2014; Pauluk 2015). 

W obszarze rozwoju społecznego wyróżnione kategorie działań autokrea-
cyjnych studentów wiążą się z budowaniem relacji interpersonalnych. Pośród 
nich dominują następujące: 
− budowanie bliskich relacji społecznych, w tym głównie: spotkania z bliskimi 

i przyjaciółmi, dbanie o te relacje, poszukiwanie partnera życiowego, budo-
wanie związku z partnerem; z kolei plany dotyczące małżeństwa i założenia 
rodziny pojawiały się wśród studentów rzadko;  

− zawieranie nowych znajomości, w tym spotkania z ciekawymi ludźmi, ale też 
kontakty w celu znalezienia pracy; 

− podejmowanie aktywności społecznej, w tym w szczególności wolontariat; 
z kolei działanie w organizacjach studenckich wskazywane  było bardzo 
rzadko. 

Opisane w tym obszarze kategorie działań autokreacyjnych studentów 
wskazują na dostrzegane przez nich znaczenie relacji interpersonalnych, choć 
podkreśla się, że młodzi dorośli mają tendencje do odraczania zadań związanych 
z budowaniem trwałych związków i relacji z ludźmi oraz wykazują generalnie 
trudność w budowaniu takich relacji (Marianowska 2013). Co prawda badani 
studenci w większości wykazują tendencje do odsuwania w czasie zadań zwią-
zanych z małżeństwem i założeniem rodziny, jednakże zadania te umieszczają 
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w dalszych planach na przyszłość. Próbują się też do nich przygotować przez 
dbałość o relacje i związki z partnerem, rodziną czy przyjaciółmi. Podkreślają 
także znaczenie relacji międzyludzkich dla kształtowania samych siebie.  

Podsumowując, opisane w trzech wymiarach rozwoju kategorie działań au-
tokreacyjnych badanych studentów odnoszą się do podstawowych zadań rozwo-
jowych przypisanych okresowi dojrzewania oraz wczesnej dorosłości m.in. 
przez Roberta J. Havighursta, E. Eriksona czy D. Levinsona (Miś 2000; Sękow-
ska 2000; Dubas 2009), ujawniają też cechy charakterystyczne dla opisanego 
przez J.J. Arnetta okresu wschodzącej dorosłości (Marianowska 2013; Arnett 
2014; Arnett i in. 2014). Działania autokreacyjne studentów wskazują na takie 
zadania okresu dojrzewania, jak: kształtowanie własnej tożsamości, akceptacja 
własnego ciała, nawiązywanie dojrzalszych relacji z rówieśnikami, kształtowa-
nie światopoglądu, osiągnięcie niezależności emocjonalnej od dorosłych, przy-
gotowanie do podjęcia ról zawodowych i rodzinnych oraz do wzięcia odpowie-
dzialności społecznej. To zadania, w których rozwój młodzieży skoncentrowany 
jest na własnej osobie. Z drugiej strony opisane działania autokreacyjne studen-
tów wskazują też na podjęcie części zadań wczesnej dorosłości, jak: kontynua-
cja i zakończenie edukacji, poszukiwanie pracy i zdobywanie pierwszych do-
świadczeń zawodowych, podjęcie odpowiedzialności obywatelskiej (np. przez 
wolontariat), dokonywanie wyboru partnera (choć niekoniecznie jeszcze mał-
żonka) i budowanie bliskich intymnych relacji. W tych zadaniach rozwój osobi-
sty wiąże się z ukierunkowaniem na innych ludzi i środowisko. Sytuacja rozwo-
jowa studentów zarysowana w oparciu o opisane przez nich działania autokrea-
cyjne ukazuje nakładanie się na siebie zadań obu okresów, dojrzewania i doro-
słości. Można w tej charakterystyce odnaleźć także cechy wschodzącej dorosło-
ści opisanej przez J.J. Arnetta. Na jedną z tych cech, czyli znajdowanie się 
w okresie „pomiędzy”, wskazują właśnie nakładające się zadania rozwojowe 
tych okresów. Kształtowanie tożsamości to jedno z kluczowych zadań rozwojo-
wych badanych studentów. Koncentracja na własnym rozwoju w wymiarze fi-
zycznym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym jest wyraźnie widoczna 
w podejmowanych działaniach autokreacyjnych w tej grupie. Studenci wskazują 
też na wiele działań przygotowujących ich do podjęcia ról zawodowych i ro-
dzinnych, jednak decyzje w tym przypadku są często odraczane. Obrazuje to ich 
sytuację niepewności, niestabilności. Jednocześnie studenci wskazują wiele 
działań, które ukierunkowane są na planowaną przez nich przyszłość. Uwidacz-
niają one dostrzegane przez studentów możliwości rozwoju, a także ich nadzieje 
i optymizm na przyszłość. Wydłużony czas edukacji traktują oni często jako 
sposobność czy może nawet konieczność zgromadzenia jak największych zaso-
bów, które będą mogli wykorzystać na dalszym etapie swojego rozwoju. Podej-
mowane przez studentów działania autokreacyjne ukazują zatem złożoność ich 
sytuacji rozwojowej związaną z wydłużeniem procesu wchodzenia w dorosłość.  
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Możliwości budowania dorosłości przez działania autokreacyjne – 
wnioski  

Charakterystyka działań autokreacyjnych badanych studentów ukazała, że 
podejmują oni wiele zadań rozwojowych związanych z przygotowaniem do 
dorosłości, zwłaszcza opisanych przez J.J. Arnetta. Można też dostrzec, że wy-
łaniająca się z tej charakterystyki dorosłość przybiera bardzo indywidualny ob-
raz. Uwidaczniają się w nim różne kryteria, wokół których ludzie młodzi mogą 
budować własną dorosłość. Poniżej wskazano kilka najważniejszych.  

Opisane działania autokreacyjne ze swej istoty sprzyjają koncentracji na 
kształtowaniu własnej osoby w różnych wymiarach rozwoju. Badani studenci 
przypisywali duże znaczenie kształtowaniu Ja cielesnego. Wygląd, rozumiany 
zarówno w kategoriach zdrowotnych, sprawnościowych czy estetycznych kano-
nów piękna, często pojawiał się wśród opisanych działań. Cielesność staje się 
sposobem wyrażania siebie. Wraz z rozwojem tożsamości u ludzi młodych 
wzrasta zainteresowanie własnym wyglądem, intensyfikują się przeżycia zwią-
zane z cielesnością i seksualnością. Przy tym wskazuje się, że w okresie młodo-
ści dominuje koncentracja na cielesności, a w okresie dorosłości – intelektu 
(Błajet 2006). Wydłużenie się czasu kształtowania tożsamości u młodych doro-
słych prawdopodobnie powoduje także utrzymanie się „ważności” sfery fizycz-
nej dla kształtowania i wyrażania swojego Ja, zwłaszcza że wiąże się to z zainte-
resowaniem płcią przeciwną i nawiązywaniem bliskich relacji, czyli zadaniem 
istotnym w tym okresie. Z drugiej strony w kulturze późnej nowoczesności 
wzrasta znaczenie ciała jako nośnika symbolicznych znaczeń, mamy do czynie-
nia z indywidualizacją ciała, traktowaniem go jak projektu (Shilling 2010). Bu-
dowanie swojego wizerunku przez kształtowanie i upiększanie ciała, zwiększa-
nie sprawności, a także dbanie o zdrowie to z jednej strony odpowiedź na spo-
łeczne oczekiwania związane ze zmianą stylu życia. Z drugiej strony to wyraz 
dążenia ludzi młodych do pewnej niezależności, czyli kształtowania swej ciele-
sności zgodnie z pożądanym jej własnym obrazem. Choć wybory młodych ludzi 
są w tym względzie zawieszone między kanonami piękna i zdrowia kreowanymi 
przez media a własnymi potrzebami i preferencjami, to stają się one ważną czę-
ścią ich tożsamości.  

Działania autokreacyjne studentów dotyczące rozwoju fizycznego można 
opisać w postaci kontinuum, którego bieguny wyznaczają dwie przeciwstawne 
postawy, wokół których budowana jest własna tożsamość. Z jednej strony to 
bezrefleksyjne wyszukiwanie kanonów lansowanych przez media, które są 
przyjmowane jako własne pragnienia, potrzeby czy wizje. Z drugiej strony re-
fleksyjne i krytyczne ocenianie tych kanonów i na tej podstawie dokonywanie 
świadomych wyborów. Wymaga to jednak rozwijania zdolności krytycznego 
myślenia, refleksji i samooceny.  

Sfera rozwoju psychicznego, w tym także intelektualnego stanowi drugi 
obszar  autokreacji badanych studentów, obok wspomnianego rozwoju fizycz-
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nego. Opisane w tym obszarze działania autokreacyjne także uwidaczniają kon-
centrację na budowaniu własnej tożsamości, ale przez kształtowanie osobowo-
ści, rozwijanie różnych kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych, 
w tym umiejętności poznawczych, a także zainteresowań. Studenci dążą do po-
znania i zrozumienia siebie, zwiększenia zakresu samoświadomości, ale też do 
budowania swojego wizerunku. Sprawność i efektywność działania stanowią 
bowiem ważne kryteria samooceny wśród ludzi dorosłych. Sprzyja temu podej-
mowanie wyzwań w nowych sytuacjach i eksperymentowanie z rolami. Rozwi-
jane kompetencje wskazują także na podjęcie zadań związanych z przygotowa-
niem do pełnienia ról zawodowych i społecznych. Studenci wskazują w ten spo-
sób, że mają świadomość oczekiwań społecznych dotyczących ról przypisanych 
dorosłości i uwzględniają je w swoich planach na przyszłość. W tym obszarze 
rozwoju autokreacja wynika właśnie ze ścierania się oczekiwań społecznych 
dotyczących ról dorosłości oraz związanej z nimi odpowiedzialności społecznej 
a własnymi pragnieniami i potrzebami. 

Działania autokreacyjne studentów opisane w obszarze rozwoju psychicz-
nego wskazują na możliwość przyjęcia kilku kryteriów budowania swojej doro-
słości, a  każde z nich ukazuje możliwości i zagrożenia dla rozwoju i stawania 
się dorosłym. Pierwsze kryterium wiąże się z wymaganiem kształtowania kom-
petencji ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy oraz ich zmianą w ciągu 
życia. Od człowieka dorosłego, szczególnie młodego, oczekuje się dziś gotowo-
ści do wielokrotnej zmiany zawodu w ciągu życia (Arnett i in. 2014). Ludzie 
młodzi mają tego świadomość. W tym kryterium kryje się jednak niebezpie-
czeństwo koncentracji na jednym wymiarze rozwoju, co może prowadzić też do 
pracoholizmu. Kolejne kryterium wiąże się z rozwojem osobistym skoncentro-
wanym na nieustannym poszerzaniu swoich kompetencji. Nie chodzi jednak 
o kompetencje potrzebne, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. W tym 
przypadku rozwój jest celem samym w sobie, który pcha człowieka do poszuki-
wania nowych obszarów rozwoju i uczenia się. Tu także można dostrzec nie-
bezpieczeństwo związane z popadnięciem w swoisty „nałóg” rozwoju, który 
może prowadzić do zaniedbywania innych sfer, np. relacji z ludźmi. Ostatni 
z dostrzeganych tu kryteriów budowania dorosłości wiąże się z dążeniem do 
integracji różnych jego wymiarów. Wyraża się m.in. w poszukiwaniu równowa-
gi między rozwojem zawodowym a osobistym. Może się też wiązać z poszuki-
waniem równowagi wewnętrznej, czemu sprzyja zwiększanie samoświadomości 
oraz postawy otwartości. U ludzi młodych widać związaną z tym tendencję do 
poszukiwania pracy, która wiąże się z zainteresowaniami. Kryterium jej wyboru 
nie są zatem zarobki, ale zainteresowania i możliwość rozwoju osobowego 
w ramach pracy (Marianowska 2013). Integracja rozwoju jako kryterium budo-
wania dorosłości wydaje się sposobem najbardziej korzystnym rozwojowo. 
Wymaga jednak zdolności do autorefleksji, krytycznej samooceny, dostrzegania 
różnych wymiarów rozwoju, a także zdolności reinterpretacji dotychczasowych 
wizji siebie. 
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Działania autokreacyjne studentów opisane w trzecim obszarze uwypuklają 
znaczenie relacji międzyludzkich. Dla studentów ważne jest zwłaszcza budowa-
nie związków intymnych i przyjacielskich. Choć często odraczają oni zadania 
związane z małżeństwem i założeniem rodziny, to starają się świadomie kształ-
tować swoje relacje z bliskimi. Wskazują zatem na świadomość ich rozwojowe-
go znaczenia. W ten sposób wpisują się w zmiany w relacjach społecznych za-
uważane w późnej nowoczesności, a objawiające się dbaniem o jakość relacji 
intymnych (przyjaźni, miłości), świadomym budowaniem związków opartych na 
wzajemnym poznawaniu siebie, zobowiązaniu, zaufaniu i ciągłym kształtowaniu 
relacji (Giddens 2001).  

Działania autokreacyjne studentów dotyczące rozwoju społecznego wska-
zują na kolejne kryterium budowania własnej tożsamości związane z relacjami 
z ludźmi. Można je także ująć na kontinuum, gdzie jeden biegun wskazuje na 
budowanie relacji międzyludzkich wokół własnej osoby skupionych na wzmac-
nianiu siebie. Drugi – świadome budowanie relacji z innymi ludźmi oparte na 
wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Takie podejście wymaga jednak 
umiejętności komunikacji, budowania porozumienia oraz wyjścia poza zaintere-
sowanie samym sobą, w stronę drugiego człowieka. Nie można przy tym zagu-
bić własnego rozwoju.  

Podsumowując, opisane kryteria budowania dorosłości – wyłonione 
w oparciu o analizę działań autokreacyjnych studentów – uwypuklają, że dla 
kształtowania dorosłości w późnej nowoczesności kluczowe stają się: postawa 
refleksyjna, zdolność krytycznego myślenia, samooceny oraz budowania poro-
zumienia. To one stanowią bowiem źródło oceny różnych opcji rozwoju i doko-
nywania indywidualnych wyborów, które mają wpływ na dalsze świadome 
kształtowanie własnej biografii. 
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Self-creation as students’ method of building one’s adulthood 
 
Key words: self-creation, students’ development, early adulthood, emerging 
adulthood, developmental tasks. 
 
 
Summary: It can be observed that as a result of socio-cultural changes youth 
becomes a longer period and the tasks of adulthood are postponed, which leads to 
the formation of a new phase of development, called emerging adulthood. In late 
modernity the process of becoming an adult becomes subjective. The aim of the 
article is to characterize students' development on the basis of their self-creation 
actions. These activities refer to developmental tasks typical of adolescence and 
adulthood. Their description also bears resemblance to J.J. Arnett's notion of 
emerging adulthood. Self-creation actions undertaken by students also shows that 
reflective attitude, the ability of critical thinking and self-assessment can be 
considered as the most important criteria for their building one's adulthood. 

 
 
 
 

Dane do korespondencji: 
Dr Anna Sladek 
Katedra Pedagogiki  
Wydział Lekarski  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
e-mail: anna.sladek@umed.wroc.pl 

 
 


	Dorota Zaworska-Nikoniuk
	Dr Dorota Zaworska-Nikoniuk
	Ewa Skibińska

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Hanna Solarczyk-Szwec
	Violetta Kopińska
	Anna Matusiak

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Sylwia Słowińska, Małgorzata Olejarz
	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Elżbieta Kościńska

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Monika Chorab

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Anna Sladek

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Agnieszka Kulik, Ewelina Frańczyk

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Zofia Okraj

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Agnieszka Szplit

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Eugeniusz Szymik
	Adam Szymura

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Małgorzata Krzysztofik

	Edukacja Dorosłych 2016, nr 2     ISSN 1230-929 X
	Anna Sladek



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /POL (PDF 1.4
300 DPI kompresja bezstratna
spady dokumentu
)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


