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Streszczenie: Tekst prezentuje poglądy Profesor Wesołowskiej na rolę edukacji do-
rosłych w kształtowaniu świadomości społecznej obywateli w kontekście ubiegania 
się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Poruszone w nim zostały kwestie rozumienia 
istoty świadomości społecznej i jej wpływu na ludzkie działania. Zwrócono uwagę na 
patologizację procesu kształtowania świadomości oraz na jej konsekwencje. Przedsta-
wiono aktualne badania opinii publicznej na temat akceptacji UE, jej podstawowych 
instytucji, a także stosunku obywateli do przyjmowania w Polsce uchodźców. 

W numerze „Edukacji Dorosłych” poświęconemu pamięci profesor Eugenii 
Anny Wesołowskiej pragnę przypomnieć Panią Profesor jako inicjatorkę serii wy-
dawniczej Biblioteka „Edukacji Dorosłych”, opracowane pod jej redakcją tomy, 
ale także jako autorkę publikowanych w nim tekstów, zainteresowaną jakością 
kształcenia osób dorosłych w Polsce. 

Seria wydawnicza poświęcona problematyce andragogicznej, została utwo-
rzona z inicjatywy profesor  E.A. Wesołowskiej w 1993 roku. W krótkiej infor-
macji, zamieszczonej w pierwszym tomie tej serii, profesor  E.A. Wesołowska 
napisała: Publikacje Biblioteki „Edukacji Dorosłych” stanowią pierwszą w polskiej 
literaturze pedagogicznej serię andragogiczną, poświęconą teorii i praktyce edukacji 
dorosłych w Polsce i na świecie i adresowane są  do wszystkich zainteresowanych tą 
problematyką. Serii wydawniczej patronował kwartalnik „Edukacja Dorosłych”, 
którego profesor Wesołowska była długoletnim redaktorem naczelnym. W Biblio-
tece „Edukacji Dorosłych” profesor pełniła funkcję redaktora serii, a ponadto była 
członkinią zespołu redakcyjnego, kierowanego przez profesora Józefa Półturzy-
ckiego. Do dnia dzisiejszego jest to jedyna seria wydawnicza poświęcona proble-
matyce andragogicznej. 

W  czasie sprawowania opieki nad serią wydawniczą przez profesor   
E.A. Wesołowską (do 2008 roku) ukazało się 40 tomów, przy czym ostatni tom ma 
numer kolejny 41. Wynika to z zarezerwowania numeru 7 dla autorskiej publikacji, 
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która miała dotyczyć edukacji dorosłych i systemu szkolnego we Francji (profesor 
pracowała nad nią w 1995 roku). Jednak, z nieznanych przyczyn, tom ten nigdy się 
nie ukazał. Wśród 40 opublikowanych prac znalazły się prace autorskie (17 pozy-
cji, w tym 4 zagraniczne), monografie zbiorowe pod redakcją naukową profesor 
Wesołowskiej (7 pozycji) oraz we współpracy z innymi redaktorami (2 pozycje), 
a także monografie zbiorowe pod redakcją naukową innych osób (13 pozycji) oraz 
jedna praca, której profesor była współautorką. W wielu opracowaniach zbioro-
wych zawarte są teksty autorstwa  E.A. Wesołowskiej. 

Profesor  E.A. Wesołowska w związku z serią wydawniczą podejmowała nie 
tylko aktywność organizatorską i redakcyjną, ale także zawsze aktywnie uczestni-
czyła w dyskursie o teraźniejszości i przyszłości edukacji dorosłych. Swoje opinie 
przedstawiała w tekstach autorskich, publikowanych  w różnych tomach niniejszej 
serii. Szczególnie zainteresowana była edukacją dorosłych w Polsce, ale postrze-
gała ją na szerszym tle przemian politycznych, społecznych i gospodarczych oraz 
osiągnięć w tym zakresie w innych państwach europejskich. Wyznaczała edukacji 
dorosłych do wykonania ważne zadania na rzecz przemian społecznych, indy-
widualnego rozwoju obywateli, zapewniania pracy i godnych warunków życia 
tym, którzy musieli radzić sobie z negatywnymi konsekwencjami transformacji 
ustrojowej. Krytycznie ustosunkowywała się do sytuacji zastanej edukacji doro-
słych, ale nie skupiała się na analizie jej przyczyn, lecz na propozycjach zmian. Jej 
głos w debacie publicznej o edukacji dorosłych był niewątpliwie doniosły. Pewne 
propozycje profesor  E.A. Wesołowskiej miały, moim zdaniem, istotne znaczenie 
dla powodzenia przemian w edukacji dorosłych w Polsce. Nie zostały jednak do-
strzeżone i nie były obecne wśród zagadnień dyskutowanych przez teoretyków 
i praktyków edukacji dorosłych w związku z jej reformą. Takim problemem jest, 
moim zdaniem, kwestia świadomości społecznej polskich obywateli. Wydaje mi 
się, że w pewnym stopniu jej jakość i treść zaważyła na negatywnych konsekwen-
cjach transformacji ustrojowej. 

Na konieczność zmiany świadomości społecznej profesor  E.A. Wesołowska 
wskazywała w kontekście swoich rozważań na temat roli myśli andragogicznej 
i edukacji dorosłych w procesie integracji europejskiej (Wesołowska 1994a, We-
sołowska 1994b). Edukacja dorosłych miała, jej zdaniem, sprzyjać wprowadzaniu 
zmian i ich upowszechnianiu ze względu na swoją specyfikę (która wyrażała się, 
zdaniem autorki, otwartością, demokratyczną strukturą, większą elastycznością 
i mobilnością niż szkolny system edukacji dzieci i młodzieży) oraz wykorzysty-
waniu różnych form organizacyjnych, a także masowemu uczestnictwu w kształ-
ceniu osób dorosłych. Profesor pisała: [Edukacja dorosłych – przyp. aut.] kształtuje 
świadomość społeczną, sposób myślenia o przyszłości, w tym także o modelu Europy 
i miejscu w nim narodów, grup społecznych, jednostek ludzkich. W tym sensie edukacja 
dorosłych winna być częścią składową integracji Europy i wpływać na jej charak-
ter (Wesołowska 1994b, s. 117). Autorka powraca do tej kwestii w pierwszym 
z wielu wymienionych przez nią zadań, jakie powinna zrealizować edukacja doro-
słych w związku z procesem rozszerzania Unii Europejskiej. Było to: Prowadzenie 
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interdyscyplinarnych badań stanu świadomości społecznej, wiedzy o dokonujących 
się przemianach i warunkach życia, które kształtują autentyczne potrzeby edukacyjne, 
obejmując nimi różne środowiska populacji ludzi dorosłych, bez względu na wiek, 
miejsce życia czy inne uwarunkowania (Wesołowska 1994b, s. 118). Uważała, że 
tego typu badania są szczególnie potrzebne w Europie Środkowej i Wschodniej, 
ponieważ nigdy nie były tam prowadzone. Nie zajmowano się potrzebami edu-
kacyjnymi osób dorosłych, ale potrzebami gospodarki, którym podporządkowane 
było kształcenie i doskonalenie zawodowe. 

Z dość optymistycznym obrazem edukacji dorosłych w Polsce na początku lat 
90. minionego stulecia skonstruowanym przez autorkę można polemizować, ale 
istotne jest tutaj zwrócenie przez nią uwagi na świadomość społeczną, wyekspo-
nowanie tej kwestii. To między innymi od stanu świadomości społecznej zależeć 
miały autentyczne potrzeby edukacyjne osób dorosłych.  

Pojęcie świadomości w okresie PRL-u było bardzo często obecne w prze-
strzeni publicznej, eksponowane przez władzę i nadużywane. Jako stały skład-
nik nowomowy traciło/zmieniało swoje pierwotne znaczenie. Michał Głowiński 
w swojej książce pt. Zła mowa. Jak nie dać się propagandzie pod datą 15 marca 
1983 roku odnotował użycie w dzienniku radiowym określenia zorganizowana 
świadomość społeczna, które pojawiło się w kontekście zadań PRON-u – dbałości 
o tę świadomość. Autor pisze: Przykład ten wprowadza nas w samo centrum no-
womowy – choćby dlatego, że użyty tu przymiotnik zmienia sens pojęcia, do którego 
się odnosi. W tym dziwacznym zlepku słów wyraża się pewna taktyka propagandowa 
stosowana z dużą konsekwencją od wielu miesięcy. Komuniści przejmują to wszystko 
(lub prawie wszystko), co dla społeczności polskiej stanowi wartość. Nie można jej jed-
nak zostawić w takiej postaci, w jakiej funkcjonuje, opinia społeczna jest bowiem dla 
reżimu niebezpieczna, gdyż jest wolna i niepoddana bezwzględnemu dyktatowi partii. 
(…) Jest to doskonały przykład dewiacyjnego operowania przymiotnikami (Głowiński 
2016, s. 264). Nietrudno zatem zrozumieć, dlaczego po przemianach 1989 roku 
uczeni niechętnie posługiwali się pojęciem świadomości społecznej, starając się 
je zastąpić innymi terminami. Piotr Sztompka stwierdza, że świadomość społeczna 
jest terminem bardziej tradycyjnym i socjologowie zastępują go m.in. terminem 
kultura idealna (Sztompka 2002). Na tego typu trend wskazuje także Stanisław 
Kozyr-Kowalski (2001). Odwołując się jednak do wiedzy o istocie świadomości 
społecznej, jej znaczeniu w rozumieniu świata oraz roli w podejmowaniu przez 
człowieka określonych działań, można zrozumieć i uznać zasadność zwrócenia 
uwagi na to zagadnienie przez profesor  E.A. Wesołowską.  

 Świadomość społeczna jest przede wszystkim pojęciem socjologicznym i de-
finiowana jest w socjologii podobnie jak czyni to P. Sztompka jako: zbiór szeroko 
rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei i przekonań, 
które stają się wzorcami czy schematami myślenia wpajanymi jej członkom i egzekwo-
wanymi przez społeczny nacisk (Sztompka 2002, s. 307). Jednostkowe poglądy, idee 
czy przekonania (elementy świadomości indywidualnej) zaczynają funkcjonować 
jako elementy świadomości społecznej jakiejś zbiorowości wtedy, kiedy przyjmują 



Ewa Skibińska34

je członkowie tych zbiorowości, traktują jako własne, włączają do swoich indywi-
dualnych świadomości. Stają się one wówczas schematami myślenia wpływający-
mi na procesy myślenia poszczególnych jednostek, rozprzestrzeniają się w danej 
zbiorowości i zyskują status obiektywnych poglądów. Człowiek w swoim proce-
sie myślenia może odwoływać się wtedy do sposobu myślenia większości, czyli 
członków zbiorowości, do której należy i z którą się identyfikuje.  Ten proces 
tworzenia się świadomości społecznej P. Sztompka nazywa metaforycznie oddol-
nym. Przeciwstawia mu proces odgórnego kształtowania świadomości społecznej 
przez profesjonalistów (dziennikarzy, autorów reklam, filmów, programów tele-
wizyjnych, książek, komiksów itp.), dla których zbiorowości społeczne są jedy-
nie odbiorcami gotowych poglądów, idei, przekonań. Ich rola w kształtowaniu 
współcześnie świadomości społecznej jest, zdaniem autora, dominująca. Autor 
przestrzega przed patologicznymi formami świadomości społecznej: stereotypami 
i przesądami, które w konsekwencji mogą doprowadzić do segregacji, dyskrymi-
nacji, prześladowania, a nawet eksterminacji jakiejś zbiorowości społecznej. Tego 
typu patologie wielokrotnie pojawiały się w historii ludzkości. Niezależnie od 
sposobu (oddolnego czy odgórnego) ukształtowania się świadomości społecznej, 
człowiek w myśleniu zbiorowości może poszukiwać argumentów uzasadniających 
przyjmowane przez niego stanowiska w różnych kwestiach (Sztompka 2002). 

Stanisław Kozyr-Kowalski podobnie, chociaż akcentując inne elementy 
składowe świadomości społecznej, definiuje ją jako: (…) mniej lub bardziej upo-
wszechnione systemy  i zbiory idei, wyobrażeń i wiedzy, które mają jednostki o swoim 
świecie społecznym i jego stosunkach z przyrodą, o swoich działaniach i zachowa-
niach, o swojej osobowości biopsychicznej i swoim myśleniu.(...) Typowymi rodzajami 
świadomości społecznej są teorie nauk przyrodniczych i humanistycznych, doktryny 
i wyobrażenia ekonomiczne, polityczne, prawne, moralne, obyczajowe, magiczne i reli-
gijne, artystyczne i filozoficzne (Kozyr-Kowalski 2001). Wiele uwagi poświęca autor 
znaczeniu nauki w kształtowaniu świadomości społecznej. Wskazuje na związki 
świadomości m.in. ze światem społecznym, z intelektualnymi środkami produkcji 
i pracy, siłami osobowości człowieka. Rozróżnia świadomość społeczną potoczną 
i profesjonalną. Ta pierwsza odnosi się do wyobrażeń i idei, których źródłem są 
doświadczenia życiowe jednostek. Pojawiają się one względnie spontanicznie, pre-
zentują te doświadczenia i są sprawdzane w codziennym życiu. Na tę świadomość 
nieustannie wpływ mają profesjonaliści (często osoby, które mają wyłączny dostęp 
do jakiegoś zakresu wiedzy oraz środków przymusu materialnego i duchowego). 
Korzystają przy tym z intelektualnych i materialnych środków pracy, produkcji 
i konsumpcji. Są monopolistami w tym zakresie. Świadomość profesjonalna staje 
się częścią świadomości potocznej. Świadomość ta jest, zdaniem autora, przedmio-
tem oddziaływań także różnych instytucji zajmujących się kształceniem i wycho-
waniem, mediów, partii politycznych, organizacji społecznych i religijnych, sztuki. 
St. Kozyr-Kowalski dostrzega pewne zagrożenia związane z formowaniem świa-
domości potocznej ze strony profesjonalistów (czy instytucji), którzy mogą wpro-
wadzać do niej mało wartościowe lub bezwartościowe elementy (np. nierzetelną 



Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej Biblioteka „Edukacji Dorosłych” ... 35

wiedzę) poprzez zastosowanie takich działań jak podstęp, narzucanie lub dzięki 
wyłącznemu dysponowaniu jakąś wiedzą czy materialnymi środkami kultury. Za-
uważa jednak, że sami ludzie często poszukują takich elementów świadomości, 
których wartość jest niewielka. Najczęściej manipulowanie potoczną świadomoś-
cią dotyczy kwestii natury ogólnej, odbiegających znacznie od doświadczeń życia 
codziennego, do których zbiorowości nie mają dostępu ze względu np. na poziom 
wykształcenia, jego rodzaj czy społeczny podział pracy i wiedzy. Nie są w stanie 
zweryfikować ich prawdziwości. Następstwa manipulowania potoczną świado-
mością mogą w konsekwencji prowadzić do negatywnych następstw nie tylko 
w wymiarze jednostkowym, ale także w wymiarze globalnym. Nauka w ogra-
niczonym zakresie może współuczestniczyć w konstruowaniu świadomości po-
tocznej, ponieważ większość ludzi nie ma dostępu do pewnych obszarów wiedzy 
oraz istnieją takie zjawiska, które nie zostały poznane w sposób naukowy. Istotne 
jest współtworzenie przez świadomość świata społecznego, ale tylko wtedy, kiedy 
związana jest ona z działaniem, z interesem zbiorowym i z popędami ludzkimi. 
Oddziaływanie świadomości społecznej na  świat człowieka wymaga zastosowania 
narzędzi, które są elementami determinizmu społecznego. Sama świadomość nie 
może niczego stworzyć w świecie, może natomiast istnieć niezależnie od działal-
ności człowieka, jego osobowości i intelektu (Kozyr-Kowalski 2001). 

W kontekście powyższych rozważań nasuwa się pytanie o jakość świado-
mości społecznej dorosłych mieszkańców Polski dzisiaj oraz o rzeczywistą rolę 
edukacji dorosłych w jej kształtowaniu.  Ponieważ profesor  E.A. Wesołowska 
podjęła ten problem w kontekście starania się Rzeczypospolitej o członkostwo 
w Unii Europejskiej, uznając, że edukacja dorosłych kształtuje myślenie o przy-
szłości, o modelu Europy, a także miejscu narodów, społeczeństw i poszczegól-
nych jednostek w tym modelu, ograniczę się jedynie do zastanowienia się nad 
stanem świadomości społecznej  w odniesieniu do Unii Europejskiej i problemów 
zamieszkiwania na jej terenie różnych narodowości.

Odwołując się do wiedzy na temat świadomości społecznej, w ujęciu 
P. Sztompki, można zauważyć, że poglądy i przekonania, a także wiedza doty-
czące Unii Europejskiej prezentowane przez dorosłych Polaków w 2016 roku, 
kształtowały się zarówno w sposób oddolny, jak i odgórny (z udziałem  różnych 
specjalistów). Polacy mają za sobą kilkanaście lat życia w Unii Europejskiej, 
a także uczestnictwa w jej strukturach. Zgromadzili dość dużo indywidualnych 
doświadczeń pozwalających im formułować swoje prywatne stanowiska wobec 
UE i jej mieszkańców. Nie sposób także pominąć wpływu świadomości profe-
sjonalnej (specjalistów) na świadomość potoczną polskich obywateli (zgodnie ze 
stanowiskiem St. Kozyr-Kowalskiego). Zarówno profesjonaliści tacy jak uczeni, 
dziennikarze, pisarze, reklamodawcy, ale też instytucje edukacyjne czy partie po-
lityczne i różnego rodzaju organizacje współuczestniczyły przez te wszystkie lata 
w budowaniu świadomości społecznej polskich obywateli. Ponieważ opinia pub-
liczna jest traktowana jako jeden z przejawów świadomości społecznej, odwołam 
się do niektórych, wybranych wyników badania opinii publicznej w tym roku. 
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Będą one ściśle związane z oceną Unii Europejskiej, jej podstawowych instytucji 
oraz aktualnego problemu – postrzegania obecności uchodźców. 

 Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej 
(CBOS) w lutym 2016 roku wynika, że 81% Polaków popiera członkostwo Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 52% uważa, że nie ogranicza ono zbyt-
nio naszej suwerenności. Funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego pozytywnie 
ocenia 51% badanych, a Komisji Europejskiej – 50% badanych. Oceny te wzrosły 
nieznacznie w ciągu ostatnich trzech lat. Interesująca jest samoocena wiedzy na 
temat obydwu wymienionych instytucji UE dokonana przez badanych oraz jej 
związek z poziomem wykształcenia. 34% badanych deklaruje, że nie tylko wie 
o istnieniu Parlamentu Europejskiego, ale także posiada znaczny zasób wiedzy na 
jego temat, natomiast 59% badanych ocenia zasób swojej wiedzy jako niewielki. 
Analogicznie, 30% badanych wie o istnieniu Komisji Europejskiej i deklaruje 
wysoki zasób wiedzy na jej temat, a 65% – niewielki zasób tej wiedzy. Im wyższy 
poziom wykształcenia mają badani, tym deklarują wyższy poziom wiedzy o in-
stytucjach UE (Roguska 2016). 

Poglądy badanych Polaków, jak wynika z badania, są także ściśle związane 
z ich sympatiami politycznymi (co jest zgodne z przedstawionymi powyżej stano-
wiskiem socjologów). I tak, najwięcej zwolenników UE znajduje się wśród sym-
patyków partii Nowoczesna (98%) oraz Platforma Obywatelska (94%), najmniej 
w Kukiz‘ 15 (81%) i Prawo i Sprawiedliwość (78%). Podobny związek zauważa 
się w odpowiedziach na inne pytania  (Roguska 2016). Moim zdaniem można 
jednak uznać, że niezależnie od sympatii politycznych odsetek zwolenników jest 
wysoki lub bardzo wysoki.

  Badanie CBOS wskazuje na znaczenie wykształcenia i sympatii politycz-
nych dla kształtowania świadomości społecznej. Wydawać by się zatem mogło, że 
formalne kształcenie, kończące się zawsze dyplomem potwierdzającym poziom 
uzyskanego przez człowieka wykształcenia, odgrywa  istotną rolę w kształtowaniu 
świadomości społecznej polskich obywateli. Nie można jednak w pełni zgodzić się 
z tym twierdzeniem nie tylko dlatego, że nie przeprowadzono badań, które mogły-
by jednoznacznie potwierdzić jego prawdziwość (nie istnieje zatem żadna wiedza 
na ten temat). Także z tego powodu, że edukacja osób dorosłych dokonuje się 
zarówno w instytucjach edukacyjnych (formalnych i pozaformalnych), jak i poza 
nimi – w toku doświadczania życia codziennego. Bardzo często zatem nie kończy 
się dyplomem potwierdzającym poziom wykształcenia czy uzyskane  kompeten-
cje. Przekonanie o dużym znaczeniu instytucji sformalizowanych (głównie szkół) 
w zdobywaniu wiedzy przez osoby dorosłe uznaje się, za Józefem Kargulem, za 
jeden z wielu mitów andragogicznych. Do stereotypowego myślenia andragogicz-
nego, swoistych mitów,  zalicza się także – za autorem – przekonanie o możliwo-
ści oddziaływania wychowawczego (rozumianego jako kształtowanie człowieka 
według określonego wzorca), zasadniczej roli nauczyciela w zdobywaniu wiedzy 
przez dorosłych, czy choćby pojmowania edukacji dorosłych jako zintegrowa-
nego systemu (Kargul 2009). Nie można całkowicie odrzucić siły oddziaływań 
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instytucji edukacyjnych na kształtowanie świadomości społecznej dorosłych osób, 
ale trzeba pamiętać, że są one jednymi z bardzo wielu mających wpływ na ten 
proces. Na pewno jednak nie są one wyłącznie odpowiedzialne za jakość świado-
mości społecznej obywateli (za ich poglądy, przekonania czy wyznawane idee). 
Jak dalece ponoszą tę odpowiedzialność, trudno określić.

Truizmem jest już dzisiaj stwierdzenie, że dorośli zdobywają wiedzę najczęś-
ciej samodzielnie, korzystając z wielu dostępnych im źródeł. Nie zawsze poszu-
kują zobiektywizowanej wiedzy, uzasadnionych merytorycznie poglądów, war-
tościowych idei. Dość łatwo ulegają wszelkim manipulacjom, a im niższy poziom 
wykształcenia reprezentują, tym bardziej są na nie podatni. Stają się przedmiotem 
oddziaływania profesjonalistów w zakresie kształtowania świadomości społecznej, 
w tym także polityków oferujących gotowe produkty (idee, poglądy, przekonania 
itp.). Z badania CBOS wynika, że partie polityczne mają wpływ na kształtowanie 
świadomości społecznej obywateli (na co zwracał uwagę Kozyr-Kowalski). Nie 
istnieją jednakże dane empiryczne wskazujące, jak bardzo ten wpływ jest znaczą-
cy.

Wydawać by się mogło, że ludzie, którzy deklarują brak jakiejkolwiek wiedzy 
na temat Unii Europejskiej lub jej niewielki zakres, powinni odczuwać związane 
z tym potrzeby edukacyjne i w konsekwencji poszukiwać takiej wiedzy. Tak się 
jednak nie dzieje, ponieważ ludzie dorośli  poszukują i uczą się tylko tego, co 
pozwoli im osiągnąć  ważne dla nich cele. Zatem każdy proces uczenia się ma 
charakter instrumentalny. Ludzie nie poszukują wiedzy dla samego jej posiadania, 
dla zrozumienia świata, w jakim żyją (wiedza ta nazywana jest deklaratywną), ale 
przede wszystkim dla podjęcia jakiejś działalności zmierzającej do z góry okre-
ślonych wyników (wiedzę tego typu nazywa się proceduralną) (Kargul 2009). 
Ponadto potrzeby edukacyjne kształtowane są w procesach socjalizacji i w toku 
kształcenia. Pierre Dominicé uważa, że potrzeby edukacyjne dorosłych kształtują 
się pod wpływem społeczeństwa konsumpcyjnego. Jego zdaniem osoby o niskim 
poziomie wykształcenia podejmują edukację, ponieważ inni uważają, że oni jej 
potrzebują. Trochę lepiej wykształceni wybierają takie treści kształcenia, które po-
mogą im podejmować określone, ważne dla nich aktywności. Dobrze wykształceni 
zdają się na opinie uniwersytetów, które wskazują im, czego warto się uczyć. Edu-
kacja zostaje także dopasowana do pełnionych ról społecznych.  Dominice kon-
statuje: Rozwijana przez lata edukacji szkolnej postawa zależności sprawia, że dorośli 
zwykle nie są ani skłonni, ani zdolni do mówienia o własnych potrzebach edukacyj-
nych z wyłącznie osobistej perspektywy (Dominicé 2006, s. 130). A zatem potrzeby 
edukacyjne nie mają autonomicznego charakteru, nie są wytworem jednostki, są 
jej przekazywane poprzez szeroko rozumiane interakcje społeczne (w tym także 
w systemie działań edukacyjnych). Oddziaływaniem tego systemu można wyjaśnić 
fakt podejmowania aktywności edukacyjnej najczęściej przez osoby bardzo dobrze 
wykształcone. 

Nie przeceniając znaczenia edukacji dorosłych dla kształtowania świadomo-
ści społecznej Polaków, po raz kolejny pragnę podkreślić zasadność propozycji 
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profesor  E.A. Wesołowskiej prowadzenia badań w tym zakresie ze względu na 
negatywne konsekwencje, jakie mogą wynikać z manipulowania potoczną świa-
domością (jak stwierdza Kozyr-Kowalski), czy też z patologizacji świadomości 
społecznej (jak pisze P. Sztompka). Można zaobserwować takie negatywne  kon-
sekwencje, analizując dane CBOS dotyczące stosunku Polaków do przyjmowania 
uchodźców (Feliksiak 2016).  Ponad połowa badanych (53%) nie zgadza się na 
przyjmowanie uchodźców z krajów, w których toczą się konflikty zbrojne, 35% – 
wyraża zgodę na ich czasowy pobyt (dopóki nie skończą się w ich krajach toczące 
się wojny), 5% – aprobuje osiedlanie się w Polsce. Jak pisze autor raportu, wśród 
czynników determinujących przyjmowane przez badanych stanowiska znajduje 
się poziom wykształcenia. Przekonanie, że Polska nie powinna przyjmować uchodź-
ców, częściej na tle innych wyrażają najmłodsi respondenci (18–24 lata), mieszkań-
cy wsi, ankietowani mający podstawowe wykształcenie, gimnazjalne lub zasadnicze 
zawodowe, osoby z gospodarstw domowych o najniższych dochodach »per capita«, 
niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej, robotnicy (wykwalifikowani lub niewy-
kwalifikowani) oraz określający się jako bezrobotni. Natomiast aprobatę przyjmowa-
nia uchodźców częściej niż sprzeciw wyrażają osoby w wieku 45–54 lata, najlepiej 
wykształceni, mieszkańcy dużych i największych miast, uzyskujący najwyższe dochody 
»per capita«, identyfikujący się z polityczną lewicą i nieuczestniczący w praktykach re-
ligijnych. W czterech ostatnich grupach relatywnie wysoki jest przy tym odsetek bada-
nych, którzy zgadzają się na osiedlanie się azylantów w Polsce (Feliksiak 2016, s. 2). 

Zauważa się także zróżnicowanie stanowisk badanych w zależności od części 
świata, z jakiej mieliby przybywać uchodźcy. Przyjmowaniu uchodźców, którzy 
do Europy przybyli z Bliskiego Wschodu i Afryki (ich relokacji) przeciwnych jest 
66% badanych (w tym 36% – zdecydowanie przeciwnych, 30% – raczej przeciw-
nych), natomiast przyjmowaniu uchodźców ze wschodniej Ukrainy – 35% ba-
danych (w tym 15% – zdecydowanie przeciwnych, 20% – raczej przeciwnych). 
Zatem, jak pisze autor raportu, dużą rolę w zajmowaniu stanowiska wobec uchodź-
ców (poza zamachami terrorystycznymi) odgrywa ich pochodzenie (Feliksiak 
2016). Nie można jednak pomijać roli, jaką odegrali w tej kwestii tzw. specjaliści 
od kształtowania świadomości społecznej (np. dziennikarze) czy też różne organi-
zacje, w tym szczególnie partie polityczne. Postawy najbardziej przychylne wobec 
przyjmowania uchodźców prezentują sympatycy Nowoczesnej (72% zgadza się 
na ich przyjmowanie, w tym 62% – czasowo, 10% – na stałe), najmniej przychyl-
ni są natomiast zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (32% wyraża zgodę na ich 
przyjęcie, w tym 30% – czasowo, 2% – na stałe) (Feliksiak 2016). 

Powyższe opinie manifestowane są coraz częściej na ulicach polskich miast 
w postaci haseł pełnych nienawiści wobec innych narodów, innych ras, innych 
religii, a nawet innych poglądów czy wyborów, wykrzykiwane przez nacjona-
listyczne, faszyzujące organizacje podczas organizowanych przez nie marszów. 
Przejawiają się w demolowaniu i podpalaniu stadionów przez tzw. kibiców, a także 
w coraz częstszych, w różnych sytuacjach codziennych, aktach przemocy o pod-
łożu rasistowskim wobec cudzoziemców. Towarzyszy im na ogół brak reakcji 
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ze strony innych uczestników zdarzeń, milcząca akceptacja lub obojętność oraz 
minimalizowanie zła/zagrożenia, bagatelizowanie go lub niedostrzeganie przez 
sprawujących władzę. Tego typu zjawiska są niewątpliwie bardzo niepokojące 
i wymagają zdecydowanej reakcji. 

Profesor Eugenia A. Wesołowska podejmowała kwestię konieczności kształ-
towania i zmiany świadomości społecznej 22 lata temu, w innej rzeczywistości 
społecznej, gospodarczej i politycznej. Tym niemniej, problem ten w dzisiejszych 
realiach życia wydaje się szczególnie istotny. Zmiana świadomości społecznej 
dorosłych obywateli jest na pewno zadaniem bardzo trudnym i wymagającym 
współdziałania wielu podmiotów. Podjęcie jakichkolwiek działań w tym kierunku 
powinno być, jak już wówczas sugerowała profesor  E.A. Wesołowska, poprzedzo-
ne rzetelnymi badaniami. Konieczne jest także zastanowienie się nad rolą edukacji 
dorosłych w tym procesie. Czy w ogóle i co edukacja dorosłych może dzisiaj 
zrobić dla zmiany świadomości społecznej osób dorosłych, których negatywnych 
zachowań manifestowanych w przestrzeni publicznej nie sposób zaakceptować?  
Chociaż profesor Eugenia A. Wesołowska nie kontynuowała w swoich tekstach 
rozważań na temat świadomości społecznej, to wskazanie przez nią na to zagad-
nienie okazuje się nadal aktualne oraz znaczące. 
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„Adult Education” Library of Professor Eugenia Anna Wesołowska.  
The need for social consciousness

Key words: series of publications Library ”Adult Education”, adult education, public 
awareness, pathological forms of consciousness, educational needs.

Summary: The text presents the views of Professor Wesołowska about the role of 
adult education in shaping public awareness of citizens in the context of applying 
for admission to the European Union. The article raises the issues of understanding 
the essence of awareness and its impact on human activities. Attention is drawn to 
the pathologising of the process of shaping consciousness and its consequences. 
Additionally, there is a presentation of current opinion polls on the acceptance of 
the EU, its basic institutions, as well as the attitude of citizens towards receiving 
refugees in Poland.
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