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Edukacyjne przygotowanie do różnych ról społecznych

Wprowadzenie

Z punktu widzenia socjologii i psychologii społecznej społeczeństwo jest
zbiorem różnorodnych ról społecznych. Każda jednostka zarówno tu i teraz,
jak i w różnych okresach swojego życia pełni równocześnie wiele ról spo−
łecznych. Jak podkreśla się w Słowniku psychologicznym, „rola społeczna
stanowi kategorię nadrzędną dla pojęć opisujących aktywność jednostki”.1

Jest ona pojmowana najczęściej jako wewnętrznie spójny system reguł,
norm i wzorów zachowania jednostki stanowiących zarazem oczekiwania
społeczne dotyczące pożądanego postępowania jednostki związane z jej po−
zycją społeczną (poczynając od małych grup, a kończąc na grupach narodo−
wych czy nawet na wielkich zbiorowościach kontynentalnych i zbiorowości
globalnej)2.

Rola społeczna, a ściślej – przygotowanie do różnych ról i ich adekwat−
ność do oczekiwań społecznych, wydaje się więc dobrym narzędziem meto−
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1 Słownik psychologiczny, pod redakcją W. Szewczuka, Wiedza Powszechna, Warsza−

wa 1985, s. 266.
2 Ibidem, s. 266; por. też K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wyd. Graffiti

BC, Toruń 1998, s. 179.



dologicznym do całościowego oglądu społecznego systemu edukacyjnego,
zwłaszcza w jego aspektach etycznych i prakseologicznych. Modelowa rola
zawiera z reguły niezbywalne elementy etyczne i kompetencyjno−czynno−
ściowe, a przygotowanie do właściwego pełnienia danej roli wymaga eduka−
cji w ramach zinstytucjonalizowanego systemu edukacji, instytucji paraedu−
kacyjnych czy też edukacji naturalnej. Trafnie zauważa Anna Przecławska,
że obecnie dominują wobec instytucji edukacyjnych oczekiwania pragma−
tyczne, obejmujące najczęściej kształcenie kompetencji, nabycie określo−
nych umiejętności, a w najlepszym razie opanowanie takich strategii życio−
wych, które pozwolą uzyskać szybki i łatwy sukces, natomiast „jądrem
procesu edukacyjnego powinno być rozbudzanie aspiracji aksjologicznych,
dzięki którym podmiot wychowania: dzieci, młodzież, ludzie dorośli, chcie−
liby tworzyć swój własny system wartości i traktować to jako życiowy suk−
ces i osobiste osiągnięcie”3. 

Aspekt prakseologiczny dotyczący przygotowania edukacyjnego do róż−
nych ról społecznych wyraża się głównie w próbie odpowiedzi na pytanie,
czy z punktu widzenia pożądanego ładu społecznego ważnym rolom spo−
łecznym4 towarzyszy odpowiedni edukacyjny proces przygotowawczy, ew.
proces doskonalący lub korygujący owe role, czy też kształtują się one
w sposób żywiołowy z całym bagażem zniekszałceń i dysfunkcjonalnych
przejawów odbiegających od ról modelowych. To przygotowanie weryfiku−
je się przede wszystkim w praktyce społecznej, ale nie tyle w wymiarze jed−
nostkowym, lecz głównie w ramach ładu społecznego, czyli pewnego stanu
równowagi sił działających wewnątrz układu społecznego5. Tak zakreślone
zadanie poznawcze można realizować w sposób uproszczony, sięgając głów−
nie do aktualnych informacji i opinii (często popartych sondażami różnych
ośrodków badania opinii publicznej) dotyczących sposobu realizacji różnych
ról społecznych. Pomijam tu kwestię systematyzacji ról społecznych. Warto
jednak zwrócić uwagę na role podstawowe decydujące o ładzie społecznym,
czyli – używając określenia J. Szczepańskiego – role o wielkiej doniosłości
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3 A. Przecławska, Edukacja – punkt usługowy czy przestrzeń rozwoju człowieka?, w pra−

cy zbiorowej pod red. I. Wojnar Ten świat – człowiek w tym świecie. Obszary sprzeczności
edukacyjnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 203–204.

4 J. Szczepański wyodrębnia „role o wielkiej doniosłości dla trwania i funkcjonowania

grupy”. Patrz tegoż autora Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 131.
5 Por. Słownik socjologiczny, op. cit., s. 117.



dla trwania i funkcjonowania społeczeństwa. Na pierwszy plan wysuwają się
tu role społeczno−zawodowe, w tym zwłaszcza role nauczycieli, prawników,
ludzi biznesu, polityków i dziennikarzy. Godne uwagi są pewne role natural−
ne, zwłaszcza rodziców, dziadków i emerytów. Dziś coraz częściej wyróżnia
się społecznie ważną rolę konsumenta – istotną z punktu widzenia gospodar−
ki rynkowej, ale także w aspekcie moralności i kultury społecznej. W nieda−
lekiej perspektywie trzeba się także przyjrzeć od strony przygotowania edu−
kacyjnego nowej roli ludzi pracujących w skróconym czasie pracy
i zmagających się z problemem godziwego wypełnienia wolnego czasu. 

Rola nauczyciela

Na temat roli nauczyciela toczy się nieustanna dyskusja, ale w różnych
okresach historycznych pewne zagadnienia nabierają szczególnego znacze−
nia. To środowisko zawodowe jest dość zróżnicowane, ale pewne problemy
edukacyjne są wspólne lub podobne. Jak zauważa Wiktor Osiatyński, cały
model nauczania szkolnego został podporządkowany w drugiej poło−
wie XIX wieku modelowi nauki. Stąd też do chwili obecnej celem procesu
nauczania i najlepszym jego wytworem jest przyszły profesor6. Nauczyciel
jest więc w miarę dobrze przygotowany w zakresie wiedzy i uczy tak, by
owej wiedzy przekazać jak najwięcej, gdyż świadomie lub nieświadomie
przygotowuje ucznia do roli przyszłego profesora. W. Osiatyński uważa, iż
obecny system edukacyjny pomija te umiejętności, które powinien mieć każ−
dy człowiek po to, aby społeczeństwo przetrwało, czyli ukształtowane posta−
wy etyczne oraz umiejętność kontroli emocji, a zwłaszcza zachowań agre−
sywnych7. Potwierdzają to m. in. różne badania dotyczące poszukiwania
przez młodzież wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych i roli różnych au−
torytetów. W rankingach osób, do których młodzież zwraca się po wsparcie
w trudnych sytuacjach egzystencjalnych, nauczyciele znajdują się na końcu
listy, prym zaś wiedzie grupa rówieśnicza8. 
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6 O czym nie mówi szkoła (Rozmowa Danuty Zagrodzkiej z prof. Łukaszem A. Turskim

i prof. Wiktorem Osiatyńskim), „Gazeta Wyborcza”, 12–13 czerwca 2004, s. 19.
7 Ibidem.
8 Por. H. Kwiatkowska, Kondycja współczesnych nauczycieli, w: Ten człowiek – człowiek

w tym świecie, op. cit., s. 265.



Tradycyjny system edukacyjny nauczycieli jest mało elastyczny i w nie−
wielkim stopniu uwzględnia bieżące potrzeby gospodarki i społeczeństwa9.
Na liście oczekiwań społecznych od nauczycieli na pierwszym miejscu nale−
żałoby więc umieścić uczenie samodzielnego zdobywania wiedzy10. Gospo−
darka i nowe typy działań społecznych wymagają stałego przygotowywania
do nowych zawodów (specjalizacji zawodowych)11 i nowych zadań pracow−
niczych. Służą temu szkolenia zawodowe, ale, co ciekawe, prowadzenie tych
szkoleń jest zdominowane przez fachowców−praktyków, których od pewne−
go czasu określa się mianem trenerów i którzy koncentrują się na przekazy−
waniu pewnego wycinka wiedzy i sposobach dochodzenia do tej wiedzy, nie
są zaś przygotowani do tego, by ową wiedzę osadzić na pożądanej bazie ak−
sjologiczno−etycznej.

Od chwili rozpoczęcia transformacji ustrojowej nastąpił dynamiczny
wzrost edukacji na poziomie wyższym. Stało się to głównie dzięki powsta−
niu licznych uczelni prywatnych. Pojawiają się jednak opinie12, że poziom
nauczania w tych szkołach jest stosunkowo niski. Trzeba przyznać, że kilka
uczelni prywatnych zdobyło sobie już wysoką pozycję w rankingach całego
systemu edukacji wyższej, ale na pozostałych ciąży brak własnej kadry aka−
demickiej (nauczyciele są zatrudnieni najczęściej na drugim lub trzecim eta−
cie), minimalizowanie ze względów oszczędnościowych programów
z przedmiotów ogólnych i brak środków na badania naukowe, co uniemożli−
wia praktyczne wdrażanie studentów do badań naukowych i nie sprzyja
wzrostowi kwalifikacji samych nauczycieli.
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9 Por. B. Borowik, R. Borowik, Technologie informatyczne a zmiany w procesie kształce−
nia szkoły wyższej, „Innowacje w edukacji akademickiej” 2002, nr 2, s. 142.

10 Por. H. Kwiatkowska, Kondycja współczesnych nauczycieli, op. cit., s. 262. Na podsta−

wie własnych sondażowych badań autorki potwierdza się tradycyjny model oczekiwań spo−

łecznych od nauczycieli. Badani uważają nadal, że najważniejszym zadaniem nauczyciela jest

przekazywanie dużego zakresu wiedzy i umiejętność jej przekazywania.
11 Por. DCZ, Fachowcy długo poszukiwani, „Rzeczpospolita”, 23 lutego 2005, dodatek

„Moja kariera”, s. D3. Na liście nowych specjalizacji zawodowych są m.in. aktuariusze, inży−

nierowie ds. walidacji, koordynatorzy badań klinicznych, inspektorzy farmaceutyczni ds. te−

stowania leków i nowych urządzeń medycznych, specjaliści ds. zarządzania informacją w lo−

gistyce, specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
12 Por.: R. Kostro, Edukacja albo śmierć, „Rzeczpospolita”, 8 października 2004, s. 10;

S. Szparkowska, Ocena zbyt surowa? „Rzeczpospolita”, 21 stycznia 2005, s. 4. 



Role prawników

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej już w artykule 2 stanowi, iż Pol−
ska jest demokratycznym państwem prawnym. Z tej konstytucyjnej zasady
wynika niezbywalna rola regulacji prawnych, instytucji prawnych i zawo−
dów prawniczych. Przygotowanie edukacyjne prawników zależy w dużym
stopniu od jakości samego prawa. Zmiana ustroju państwa i przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej spowodowały rewolucyjne zmiany regulacji
prawnych. Dziś prawo tworzy się lawinowo, jest go coraz więcej i staje się
coraz bardziej zagmatwane i skomplikowane. Zdaniem wybitnego konstytu−
cjonalisty, Piotra Winczorka, „hiperinflacja działalności legislacyjnej jest
jednym ze znamion naszej epoki”13. P. Winczorek uważa, że nie jest to tylko
polska specyfika, gdyż działają tu uwarunkowania cywilizacyjne, globalne.
Po pierwsze, nowe rozwiązania prawne wynikają z rozwoju techniki i zmian
organizacyjnych społeczeństw (prawo transportowe, telekomunikacyjne,
energetyczne, atomowe, kosmiczne, żywnościowe, biotechnologiczne, bio−
medyczne i kilka innych o podobnej genezie). Po drugie, także tradycyjne
gałęzie prawa, takie jak prawo karne, cywilne, handlowe, administracyjne,
autorskie lub bankowe, uległy znacznej rozbudowie i skomplikowaniu z po−
wodu ustanowienia nowych instytucji, instrumentów i mechanizmów służą−
cych tworzeniu, wymianie oraz ochronie dóbr materialnych i duchowych.
Wspomniane już specyficzne polskie uwarunkowania powodują, że tworzo−
ne jest złe prawo, które nierzadko w okresie rocznym musi być nowelizowa−
ne14. Powoduje to, że przygotowanie edukacyjne przyszłych prawników
staje się trudnym zadaniem, a w szczególności dotyczy to prawników legi−
slatorów15. 
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13 P. Winczorek, Znamię naszych czasów, „Rzeczpospolita”, 24 listopada 2003, dodatek

„Prawo co dnia”, s. C3.
14 Por.: K. Łojewski, Szara jest wszelka teoria, zieleni się tylko złote drzewo życia,

„Rzeczpospolita”, 18 kwietnia 2003, dodatek „Prawo co dnia”, s. C4: J. Pilczyński, Gorącz−
ka legislacyjna, „Rzeczpospolita”, 19 maja 2003, dodatek „Prawo co dnia”, s. C1; Ż. Sem−

prich, Ustawy złe, bo zrodzone w złych procedurach, „Rzeczpospolita”, 29–30 listopada 2003,

dodatek „Prawo co dnia”, s. C1.
15 Legislacja jest ułomna, gdyż służby legislacyjne są źle zorganizowane, ustawy są traktowa−

ne instrumentalnie, tworzy się tzw. prawo sektorowe (spektakularnym tego wyrazem są słownicz−

ki ustawowe, w których ugruntowanym już instytucjom prawnym nadaje się nowe znaczenia),

a procedury przyjmowania projektów są wadliwe. Por. Ż. Semprich, Prawo się sypie, eksperci nie−
winni, „Rzeczpospolita”, 23 października 2003, dodatek „Prawo co dnia”, s. C1.



Od kilku lat samo środowisko prawnicze mówi o kryzysie zaufania
do prawników. Na zorganizowanej w 2001 r. przez Wydział Prawa i Admini−
stracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji naukowej poświęconej etyce
prawników i etyce nauczycieli zawodu prawniczego Jacek Hołówka przedsta−
wił następującą diagnozę kondycji zawodowej prawników, podzielaną prawie
bez zastrzeżeń przez wszystkich uczestników konferencji: „Dziś prestiż zawo−
dów prawniczych spada. Ich wykonawcom zarzuca się tendencyjność w pro−
wadzeniu spraw, niekompetencję, niedbałość i uzależnienie od nacisków ze−
wnętrznych. Zjawiska te opisywane są jako tak powszechne, że nie sposób ich
sprowadzić do jednostkowych uchybień. Coraz częściej całe środowiska
oskarżane są o korupcję i demoralizację. Coraz częściej mówi się, że organiza−
cje korporacyjne unikają dyscyplinowania swych członków lub że stosują nie−
skuteczne środki naprawcze i bagatelizują łamanie norm moralnych”16. Podej−
mując kwestie edukacyjne prawników, Elżbieta Łojko17 zwróciła uwagę
na trójwymiarowość roli zawodowej nauczycieli prawa: pracownika nauki, na−
uczyciela akademickiego i prawnika praktyka, co powoduje, że kadra pracow−
ników często unika etycznej refleksji zmierzającej do poszerzenia swej zawo−
dowej samoświadomości. W procesie dydaktycznym zdecydowanie większy
akcent pada na przygotowanie kompetencji ściśle zawodowych niż na kształ−
cenie systemu wartości studentów, co przecież w zawodzie prawniczym wy−
daje się niezbywalnym elementem. Niepokojące są niektóre wyniki badań stu−
dentów, z których połowa deklarowała przekonanie, że sukces zawodowy
łatwiej osiągnąć wykorzystując znajomości, powiązania i tzw. dojścia18. 

Zorganizowana w 2002 r. przez Fundację im. Stefana Batorego debata
wybitnych przedstawicieli środowisk prawniczych potwierdziła opinię, że
zawody prawnicze przeżywają kryzys zaufania publicznego19. Andrzej Zoll
wskazywał na tej konferencji, że podstawowym środkiem na przezwycięże−
nie tego kryzysu jest zmiana edukacji prawników, polegająca głównie na łą−
czeniu przekazywania wiedzy z przekazywaniem wartości20.
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16 J. Hołówka, Dylematy moralne w zawodach prawniczych, w: E. Łojko (red.) Etyka
prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, Wyd. UW, Warszawa 2002, s. 7.

17 E. Łojko, Etyczne problemy kształcenia prawników w świetle badań nad studentami
WPiA UW, w: ibidem, s. 85 i nast.

18 Ibidem, s. 89.
19 A. Łukaszewicz, Kryzys zaufania do prawników, „Rzeczpospolita”, 26 kwietnia 2002,

dodatek „Prawo co dnia”, s. C1.
20 Ibidem.



W zawodzie prawnika koniecznym dopełnieniem dyplomu uniwersytec−
kiego jest certyfikat aplikacji dla podstawowych kategorii zawodowych
prawników. Aplikacje pozostają w gestii korporacji zawodowych, które li−
mitują w ten sposób dostęp do zawodu i nie chcą dopuścić do nadmiernej
konkurencji. Efekt społeczny jest taki, że kosztowne usługi prawnicze stają
się dostępne dla ludzi bogatych, a biedni i mniej zamożni nie mają zapewnio−
nej ochrony prawnej. Podważa to istotę państwa prawa i koliduje z zasadą
sprawiedliwości społecznej.

Rola menedżera

Środowisko biznesu reprezentują ludzie o różnych zawodach, należący
niekiedy do wyodrębnionych korporacji zawodowych, które posiadają wła−
sne kodeksy etyczne i inne mechanizmy kontroli zachowań zawodowych.
Najważniejszą kategorię zawodową w tym środowisku są menedżerowie.
Nie jest to także grupa jednorodna. Wyodrębnia się menedżerów różnych
szczebli, branż gospodarczych i według relacji własnościowych do zarządza−
nych przedsiębiorstw. „Leksykon MBA” zajmuje się tylko dwiema katego−
riami menedżerów: euromenedżerem i menedżerem hybrydowym21. Euro−
menedżer pracuje w kilku krajach w komfortowych warunkach, mówi biegle
co najmniej dwoma językami obcymi, jest otwarty na zmiany i oddaje im się
z pasją. Menedżer hybrydowy łączy umiejętności zarządzania ze specjali−
styczną wiedzą techniczną. Dziś ten typ menedżera pojawia się często
na polskim rynku pracy.

Ścieżka edukacyjna przyszłych menedżerów jest dość zróżnicowana.
Zdarza się, że absolwent szkoły średniej, mający doświadczenie w biznesie
i wrodzone cechy przywódcze staje się dobrym menedżerem. Dziś kariera
menedżera rozpoczyna się najczęściej od studiów ekonomicznych lub
na kierunku zarządzanie, a w czasie praktyki zawodowej menedżer zdobywa
dodatkowe specjalistyczne wykształcenie na studiach podyplomowych. Już
w latach 50. ubiegłego wieku w USA powstały specjalne studia dla mene−
dżerów powiązane ściśle z praktyką zawodową zwane Master of Business
Administration (MBA). Obecnie na świecie jest około 1500 uczelni bizneso−
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21 Leksykon MPA, przeł. A. i W. Matuszyńscy, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 1997,

s. 166.



wych oferujących ponad 5000 programów MBA22. W Polsce studia MBA
prowadzi obecnie około 50 uczelni państwowych i niepaństwowych, a więk−
szość programów powstała przy współpracy z uczelniami zagranicznymi23.
Są to najczęściej studia zaoczne, co pozwala studentom kontynuować prak−
tykę zawodową.

Andrzej Koźmiński przedstawia następującą ogólną charakterystykę kul−
tury menedżerskiej: „Wykształcenie to jeden z wyznaczników kultury mene−
dżerskiej. Jej najważniejszym składnikiem jest jednak ideologia wolnorynko−
wa (...). Działalność biznesowa menedżerów jest nakierowana na wspólne im
wartości: produktywność, zyskowność, społeczną odpowiedzialność i zado−
wolenie klienta. (...) Kultura menedżerska pochwala pragmatyczny kompro−
mis i dynamiczną równowagę. W gwałtownie zmieniającym się środowisku
biznesowym, w którym najważniejsze są: upodmiotowienie, elastyczność
i szybkość, rośnie rola wartości”24. Jest to, jak widać, model kultury zawodo−
wej ściśle korespondujący z rozwiniętą gospodarką rynkową, koncentrujący
się na wartościach pragmatycznych. 

Najnowsze badania menedżerów prowadzone przez szkoleniowców z fir−
my Training Partners, którzy w okresie trzech lat oceniali ponad tysiąc kie−
rowników różnego szczebla z 50 firm wykazują jednak, że obraz polskich
menedżerów jest jeszcze daleki od ideału25, co nie znaczy przecież, że nie
mogą oni konkurować z menedżerami zagranicznymi. Do najczęstszych błę−
dów menedżerów związanych z zarządzaniem i strategią firmy raport zali−
cza: ocenianie sytuacji firmy z punktu widzenia własnego działu, nieumiejęt−
ność wyciągania wniosków z popełnionych błędów, podejmowanie decyzji
w oparciu o intuicję, a nie „twarde dane”, upieranie się przy raz ustalonej
strategii, nawet gdy sytuacja się zmienia, przekonanie, że obecnych wyni−
ków nie da się poprawić, nieplanowanie bieżącej płynności finansowej. Ra−
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port wskazuje też na liczne błędy w kierowaniu ludźmi i w kulturze organi−
zacyjnej firmy. Deformacje ról menedżerów najwyższych szczebli ujawniły
się wyraźnie w ramach przesłuchań komisji śledczych ds. Orlenu i PZU,
a wcześniej w związku z tzw. Rywingate. 

Nie tylko podejrzane uwikłania aferowe, lecz także wiele pospolitych
błędów menedżerów ma wymiar moralny i mogłyby być wyeliminowane,
gdyby menedżerowie chętniej angażowali się w ramach szkoleń w dyskurs
aksjologiczno−etyczny i przestrzegali kodeksów etycznych obowiązujących
w różnych branżach i firmach. Byłoby też pożądane, aby już w pierwszej fa−
zie edukacji menedżerskiej (na studiach ekonomicznych i na kierunku zarzą−
dzanie) student miał możliwość zetknąć się z etyką biznesu. Od wielu lat
na polskich uczelniach istnieją już programy z etyki biznesu, jest wiele pod−
ręczników z tego zakresu, liczna kadra nauczycieli przygotowanych (i chęt−
nych) do realizacji tego przedmiotu26, brakuje jednak dostatecznej determi−
nacji władz uczelnianych, by ów przedmiot zaistniał na wszystkich kierunkach
studiów kształcących przyszłych menedżerów, był przedmiotem obowiązko−
wym, a nie ozdobnikiem programowym z minimalną liczbą godzin i symbo−
liczną formą zaliczenia (np. na podstawie obecności na zajęciach). 

Role polityków

Postulat Platona, by rządy w państwie powierzać filozofom (mędrcom),
nigdy nie zweryfikował się w praktyce (nawet próby samego Platona nie po−
wiodły się) i obecnie uchodzi jedynie za ciekawostkę historyczną. Politycy
są nominowani przez partie i wybierani przez elektorat, czyli tych, którzy
chcą uczestniczyć w wyborach (tylko w niektórych krajach udział w wybo−
rach jest obligatoryjny), a ich fachowe kompetencje są sprawą drugorzędną.
W Polsce wiele przyczyn historycznych i aktualnych składa się na to, że spo−
łeczny prestiż polityków i instytucji władzy politycznej jest bardzo niski. Jest
to duże zagrożenie dla rozwoju demokracji, gdyż ludzie odsuwają się od po−
lityki, nie chcą uczestniczyć w wyborach, nie angażują się do działań spo−
łecznych propagowanych przez polityków.
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Rozmijanie się oczekiwanych (pożądanych) ról polityków z ich rolami
realnymi spotyka się we wszystkich państwach. Stare państwa demokratycz−
ne mają jednak sprawniej działające instytucje kontroli społecznej i kompe−
tentny system administracji rządowej i samorządowej, określany najczęściej
mianem korpusu służby cywilnej, który niweluje groźniejsze zakłócenia ła−
du społecznego, spowodowane przez błędne lub patologiczne działania poli−
tyków. W Polsce służbę cywilną powołano dopiero w 1996 r., ograniczając
ją do sektora rządowego, a zadania nakreślone w ustawie o służbie cywilnej
nie są jeszcze w pełni zrealizowane. Istnieje jednak wyraźnie dookreślony
model tej służby (profesjonalna, neutralna politycznie, praworządna, etycz−
na)27, a powołana 6 lat wcześniej Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
wykształciła liczną kadrę urzędników administracji28. 

Obecne kadry polityków rekrutują się z ludzi różnych profesji o dość
zróżnicowanym wykształceniu i rozmaitym doświadczeniu politycznym.
Rotacja polityków od 1989 r. jest duża. Na przykład badania Sejmu dowo−
dzą, że w każdej kolejnej kadencji połowę lub więcej posłów stanowią ludzie
nowi29. Trudno w tej sytuacji proponować jakiś jeden uniwersalny model
ścieżki edukacyjnej i drogę kariery polityków. Godne uwagi są zwłaszcza te
propozycje edukacyjne i początkowej drogi kształtowania profesjonalnych
polityków, które odwołują się do koncepcji kształcenia liderów społecznych,
tzn. ludzi mogących skutecznie sprawować funkcje kierownicze w organiza−
cjach społecznych, samorządzie i państwie30. Niedawno powstałe szkoły li−
derów społecznych (najnowsza, powstała w Brwinowie k. Warszawy jeszcze
nie rozpoczęła edukacji) nie zdobyły sobie jeszcze odpowiedniej rangi
w świecie polityki i popularności w społeczeństwie. Kierunki politologiczne
na uniwersytetach i w wyższych szkołach państwowych i prywatnych kształ−
cą głównie w zakresie szeroko rozumianej wiedzy o polityce, a uczelnie
kształcące liderów politycznych powinny rekrutować studentów spośród li−
derów organizacji młodzieżowych, młodych działaczy towarzystw społecz−
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S. Trzeciak, Deficyt liderów, „Rzeczpospolita”, 3 listopada 2004, s. 10.



nych i fundacji, mających pewne doświadczenia w pracy społecznej i poli−
tycznej. Aby szkoły te nie ograniczały się do kandydatów z elit społecznych,
konieczny jest rozbudowany system stypendialny, zwłaszcza na poziomie
kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich. W finansowym
wspieraniu edukacji liderów społecznych powinny partycypować fundacje
partyjne, które byłyby ukierunkowane na rozwijanie myśli programowej
swych partii (dziś będącej w stadium embrionalnym), i w których w charak−
terze zaplecza eksperckiego znalazłoby się miejsce zarówno dla politycz−
nych weteranów, jak i młodej generacji polityków.

Rola dziennikarza

O społecznej randze zawodu dziennikarza świadczy m.in. fakt, że środo−
wisko dziennikarskie traktuje się powszechnie jako czwartą władzę, która
– jak dowodzą tego nawet polskie, zaledwie kilkunastoletnie doświadczenia
wolnych mediów – ma ogromny wpływ na działalność pozostałych tradycyj−
nych trzech władz, ale także na kondycję rynku i gospodarki narodowej oraz
na nastroje społeczne. Status zawodowy dziennikarza nie jest prawnie do−
określony, a praktyka dowodzi, że jest to – według określenia Jerzego Jacy−
szyna – „swoistego rodzaju hybryda zawodowa o bliżej nieokreślonych kwa−
lifikacjach i predyspozycjach, bez przynależności korporacyjnej, powiązana
prawniczo z wszelkimi rodzajami mediów publicznych i prywatnych”31.
Edukacja dziennikarzy na poziomie wyższym istnieje już od 1917 roku
i od strony czysto warsztatowej wymaga jedynie stałego doskonalenia ade−
kwatnego do zmieniających się warunków technicznych i społecznych wy−
konywania tej profesji. Poważne zastrzeżenia budzi kondycja moralna
przedstawicieli świata dziennikarskiego. Oto charakterystyczna opinia do−
świadczonego dziennikarza – praktyka, nauczyciela i badacza tego zawodu:
„Obserwacja mediów doprowadziła mnie do swoistego poczucia dyskomfor−
tu; zauważyłem bowiem postępującą erozję etyki dziennikarskiej. Refleksja
zaś doprowadziła mnie do wniosku, że – po pierwsze – świadomość etyczna
w polskim środowisku dziennikarskim jest niezmiernie uboga, po drugie

69

31 J. Jacyszyn, Dziennikarz, czyli kto, „Rzeczpospolita”, 12–13 lutego 2005, dodatek „Pra−

wo co dnia”, s. C3. Por. też: W. Gontarski, Pisać (nie) każdy może, „Rzeczpospolita”, 31

stycznia 2005, dodatek „Prawo co dnia”, s. C3.



– w materii tej panuje niesłychany chaos pojęciowy, a wreszcie – po trzecie
– przeżywające błyskawiczny rozkwit media podlegają nieustannym zmia−
nom, co sprawia, że zdroworozsądkowe, przyjmowane a priori normy etycz−
ne nie zawsze można zastosować w dzisiejszych warunkach”32. W cytowa−
nej pracy autor zamieszcza w suplemencie obowiązujące kodeksy etyczne
polskie i międzynarodowe, co dowodzi, że od strony normatywnej istnieje
już bogata oferta regulacyjna dotycząca etycznych aspekt tego zawodu, cho−
dzi więc o to, by zaistniała jedna korporacja zawodowa, mająca umocowanie
ustawowe, która wykorzystując instrumenty prawne i ujednolicony kodeks
dobrych praktyk zawodowych będzie sprawować pieczę nad należytym wy−
konywaniem zawodu.

Naturalna rola rodzica

Przygotowanie do roli rodzica odbywa się z reguły w ramach edukacji
naturalnej, jedynie w wymiarze śladowym realizowane są katechezy dla no−
wożeńców i szkoły rodzenia przygotowujące rodziców do porodu pierwsze−
go dziecka. Rola rodzica jest zmienna, zależna od wieku dzieci i warunków
społecznych – gospodarczych, kulturowych i cywilizacyjnych. Silne zaab−
sorbowanie ojców pracą zawodową i coraz wyższy stopień profesjonalizacji
matek powoduje, że współczesna rodzina dotknięta jest różnymi patologia−
mi społecznymi i źródeł tego stanu rzeczy upatruje się w dużym stopniu
w niewłaściwym wypełnianiu roli rodziców. W bogatych społeczeństwach
w szerokim zakresie w sytuacjach trudnych (a nawet pod presją mody) wy−
korzystuje się pomoc psychoterapeutów, zarówno w stosunku do dzieci, jak
i ich opiekunów. Ponieważ wychowanie w rodzinie traktuje się jako sprawę
prywatną, trudno sobie wyobrazić wprowadzenie systemu edukacji rodziców
na podobieństwo obowiązkowej edukacji szkolnej. Dużą rolę mogą więc
spełniać w tym zakresie media, zwłaszcza media publiczne w ramach swej
misji powinny mieć ustawowy obowiązek, ale podstawowym warunkiem
poprawy wychowania dzieci i młodzieży jest współdziałanie szkoły i rodzi−
ców oraz szerszego otoczenia społecznego.
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Rola emeryta 

Przedłużająca się długość życia w bogatszych krajach, a dotyczy to już
Polski, powoduje, że emeryci stają się coraz ważniejszą grupą społeczną.
Badania amerykańskich emerytów wykazują, że są to ludzie bardzo aktyw−
ni – funkcjonują w biznesie, na skalę masową uprawiają turystykę, są cenio−
ną kategorią konsumencką, w wyborach należą do najaktywniejszego elek−
toratu, chętnie zdobywają nowe wykształcenie na uczelniach i na różnych
kursach edukacyjnych33. Kształtuje się wyraźnie nowa, aktywna i społecz−
nie znacząca rola społeczna – rola emeryta. W warunkach polskich emery−
tury są na ogół niskie, ale w środowiskach wiejskich, wśród rodzin bezro−
botnych, a także mniej zarabiających obserwuje się waloryzację emerytów
wynikającą z faktu, że nawet niska emerytura stanowi liczące się, a nierzad−
ko jedyne źródło dochodu całej rodziny. Jeśli te warunki się zmienią, to
zmieni się też naturalna rola emeryta. W te zmiany zostanie wprzęgnięty
również system edukacyjny. Już obecnie w większych miastach działają
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a wkrótce emeryci pojawią się w ławach
akademickich, zdobywając nowe kompetencje zawodowe. Wyższy status
majątkowy i wyższy cenzus wykształcenia emerytów wpłynie prawdopo−
dobnie na poprawę ich funkcji edukacyjno−wychowawczych w rodzinie.
Rola babci i dziadka też wymaga pewnej edukacji, ale może się to odbywać
w procesie samoedukacji.

Rola konsumenta

Rola konsumenta jest rolą przypisaną każdemu człowiekowi od chwi−
li jego narodzin do chwili śmierci, ale z tego właśnie powodu trudno jest
określić ją w sposób jednoznaczny. Nie ulega wątpliwości, że decydujący
wpływ mają tu warunki społeczne, zwłaszcza ekonomiczne. Coraz bar−
dziej natarczywy marketing, wszędobylska reklama34 i towarzyszące im
nowe trendy w modzie powodują, że rola konsumenta jest rolą manipulo−
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i Zarządzania, Łódź 1998, s. 185 i nast.



waną35 przez siły zewnętrzne, że w tych warunkach zatraca się autonomia
jednostki. 

Przygotowanie do właściwej roli konsumenta, który nie poddaje się ma−
nipulacji sił rynkowych, a zabiegając racjonalnie o sferę „mieć”, wzbogaca
przede wszystkim swoją sferę „być”, wymaga od każdego konsumenta sta−
łej samokontroli swoich decyzji dotyczących wszelkich zakupów. We wła−
ściwym przygotowaniu do tej roli może być pomocna także edukacja, która
potrafi obnażyć magię natarczywej sprzedaży i reklamy. Istotna rola przypa−
da też organizacjom konsumenckim 

Uwagi końcowe

Artykuł zaledwie sygnalizuje problemy edukacyjne związane z przygoto−
waniem do wybranych zawodowych i naturalnych ról społecznych. Na pod−
stawie tych przykładów widać wyraźnie, że niewłaściwe w aspekcie prakse−
ologicznym i etycznym funkcjonowanie ról zakłóca ład społeczny
i deformuje osobowość nosicieli tych ról. W ramach permanentnej edukacji
wszystkie role zawodowe i niemal wszystkie role naturalne powinny być tak
profilowane, by korespondowały z dynamicznie zmieniającymi się warunka−
mi społecznymi i służyły wzbogacaniu osobowości realizatorów tych ról. 

Ryszard Banajski

Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa

EDUCATIONAL PREPARATION FOR DIFFERENT SOCIAL ROLES

S u m m a r y

This acticle takes up isuues of educational preration for performing different

social roles. The subject of the analysis is, in particular in the praxeological and
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ethical aspects, roles of great significance for social order to last and function.

Amongst the profesional roles there are the roles of teachers, lawyers, managers,

politicians and journalists. Amongst the natural roles there are the roles of parents

and the retired.

In addition we identify the role of a consumer. The modern education in general

prepares well to a particular profession regarding its competence and knowledge but

it underestimates the preparation in axiological and ethical aspects of it. We think

that the natural roles ought to be as well under some paraeducational preparation.

key words: a social professional role, a natural role, educational preparation for

performing of roles, a role of a teacher, lawyer, manager, politician, journalist,

parent, the retired and consumer.


