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Cisza w edukacji szkolnej

ciszg mozna opisywai na r6ine sposoby, r624e mogl byi jej zastosowania w praktyce wychowania i 2y-

cia. Nie da ,ig deiniowai jednego, konkretnego jej modelu. cisza mo2e byi umiarkowana, glucha, mar-

twa, grobowa, wyborcza, cisza lak makiem zasial, przed burz4irp.JuL sama r6inorodno{i powy2szych

okr.ii.li *rkar.rF, ie pojgcie ciszy nie iest zwiqzane z iednq, konkremq rzeczywistodciE, ale odnosii si9

moie do rozmaitych koncepcji w rarnach r6inychdziedzin'

Niniejsza pollik".l" doryrrE ̂ ciszy koncentruje sig gl6wnie wok6l tematyki zwiEzeng z szeroko

pojgrym wychowaniem i edukacjl. Nie wyczelpuje ona jednak calego spektrum zagadnieri, kt6re poja-

wi"ji'sig wkontekicie opisu r6znorodnoici form, jakie przybierai mogq sPorl docycz4ce procesu wlq-

.r nia cioy * proces dydaktyczny i wychowawczy w szkoie. Celem tej publikacji iest natomiast przy-

pomnienie znac ze| ciszy,iejalcualnoici oraz r6inorodnoici zastosowania w bar&o halailiwym Swiecie

rzeczywisto(ci wsp6lczesnei.
Zyje*y rcrikrgcie cywilizacyjnym. Narastajlca lawinowo ilodi informacji, osaczajEcy nas zrwszld

,ru-,'*.h n" ulicach coraz bardziej rozbudowujqcych si9 miast powodujE przytgpienie wrailiwoici slu-

chowej ju2 u najmlodszych. Cywilizacja, tcchnizacja ulatwia iycie, ale jej produktem-ubocznym jest ha-

I"r, k 6ry,,";.,ig problemem i niesie negaryn'ne skr,rtki zdrowotne i poznawcze. Nie da sig jednak ukryi'

ze cale swoje Zyci. rpgdr"-y w6r6d lu&i i chocia2by dlatego musimy nanczyi si9 kierowai w swoim

iyciu kulturq ci szy,by nie zeuacii sig calkowicie we wszechogarniajqcym szumie.

\7iek Xi rorpotr{ tro-4.tg halasu i chaosu, a XXI dodatkowo zachwial dotychczas obowi4zujq-

cymi normami i r"r"d"*i. Dyrr"miczny rozw6j techniki, ruchliwoft ludno3ci przyczyniaj4sigdo zwigk-

szenia poziomu halasu. Zyjemy w czasach niepewno(ci,-cywilizacji konsumpcjonizmu, po(piechu i rym-

czasowoici, w czasach podjgrej na nowo wgdr6wki lud6w. Powoli jednak widoczne staje sig nasycenie

i przesycenie hatasem. Im wigkszy jesr halas i chaos wsp6lczesnoici, rym bardziej cisza saje sig ziawiskiem

fascynuy4cym, alternarpvq, drogq prowadzEcE do rozwi4zania kryzysu egzystencjalnego, prze'ywanego

p,",rrrrio*irk^XXl wieku. Czlowiek musi zwr6ci(sig w kierunku wychowania oPartego na ciszy, by

zdolai podnleii sig po rym okresie chaosu i plynnoici, czyli kategorii charakerystycznych dla wsp6lcze-

sno3ci ionowocreinei. Szcreg6lnE rolg pelni w tej kwestii szkolaw swoim aspekcie wychowawczym, jako

ie to w jej murach dzieci i m iodzieZ spgdzajqwigksz4 czg{i swojego iycia i dzigki niej mog4 wypracowai

dobre nawyki na przyszloSi.
L"r" ori.-d"i.riqre i dziewigidziesirye ubieglego wieku przyniosly liczne dyskusje wok6l wychowa-

nia liberalnego. \v rym kontekdcie publikacja niniejsza stanowii mo'e interesujlcy glos, pokazuj4cy, ie

- *b..* p.""konaniu wielu pedagog6w - jest aiternarywa dla tak zwanego wychowania,bezstresowe-

go i przyjgcie bardziej idealisrycznego snnowiska we wsp6lczesnym sporze o zaprowadzenie dyscypliny

iLrtru.y L"*1. * ,.rong ciszy jako niezbgdnego elemenru wychowania. Jednym z zada{ tej pracy ma

byi udowodnienie, ie cisza jest niezbywalnie przypisana do celu i funkcji dydakycznych oraz wycho-

wawczych, chocia:i by'wa r6inorodnie interpretowana'
rJ{r 

rym wszechogarniajqcym halasie, glo(nych rozmowach, przy braku elementarnych zasad nie

rylko komunikacji, ali i Zycia w og6le, dorasta kolejne pokolenie. Dynamika tego okresu rozwojowego

iod"tko*o przyczyniasig do poszukiwania wraieri dlwigkowych. Media promujq chaos wypowiedzi,
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a rodzinie coraz trudniej jesr przeciwstawii sig nowym uendom. R6wniei szkola dostosowuje si9 do
obecnych czas6w i stroni od srawiania wymagari, kt6re otworzylyby mlodzieL na kulurg komunikacji
i podstawowe zesady sauoir-uiure'u"

Celem niniejszej publikacji nie jest jednak narzekanie nawsp6lczesny iwiat - niewiele by ro zmieni-
lo. Swiac naleiy zmieniai, ale zmieniai mqdrze, to zn*czy - ztczynejqc od,siebie, od spotkania z samym
sob4. Ka2de pokolenie ma jak{ sluszn4 sprawg, kdrej porzqdek i wartoii nale2y ksztahowai w sobie
i wok6l siebie. Sprawq naszego pokolenia jesr cisza, kt6ra pozwoli na odnalezienie sensu itycia zabiege-
nego czlowieka. Nie chodzi jednak o ciszg wymuszonq kt6ra przejawia sig niekiedy w formie izolacji od
bliskich czy sqsiad6w i prowadzi w konsekwencji do obojgmodci. Mowa raczej o ciszy, refelsji, medltacji
chrzeicijadskiej ,kr6rgznacz.enie powoli ulega przewaftoiciowaniu. Coraz wigcej os6b wybiera jako for-
m9 wej3cia w gl4b siebie i oderwania od codziennodci rekolekcje zamknigre, zamyka sig w klasztorach, by
pobyi w ciszy i zobrczyi swoje lusrzane odbicie. Kaidy z nich poszukuje w ten spos6b sensu i zmiany
stylu Lycia, pragnie spotkai sig z samym sobl, by odnaleli odpowiedi na pytania: ,,Kim jestem? Kim sig
stajg wkieracie huku i codzienno6ci?'i poszukuje sensu Zycia.

Celem ciszyjest doprowadzenie do tego, aby iycie ludzkie stalo sig na tyle jasne i czytelne, by moina
bylo z niego wyprowadzai i formulowai cele bardziej szczeg6lowe w konkremych jui formach, reali-
zujqcych sig w okredlonych kontekstach spolecznych, ro&innych i kulturowych. Tak rozumiana cisza
jest jedn4 z form pomocy rodzinie w budowaniu atmosfery wychowawczej i prawidlowych relacji inter-
personalnych. To oddzlab.wanie winno obejmowai wszystkich czlonk6w rodziny, nie rylko dzieci czy
mlodziei - rodzinny dialogw ciszy charakreryzuje sig wzajemno(ciq, w ramach lc6rejka2dy bierze i daje.

'Wobec 
tak zarysowanej sytuacji cisza ukazywalaby sig przede wszysd<im jako konieczna forma po-

mocy w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Program wychowawczy szkoty moie i powinien czer-
pa( z ciszy,k6ra obok wymiaru psychicznego i fizycznego posiada wyralne ukierunkowanie na sferg du-
chowq" Nauczyciele winni byi juL w okresie studi6w odpowiednio prrygotowywani, aby mogli w og6le
zrozumiei istocA ciszy, kt6rE majq przekazai uczniom i w kt6rej 2yj4.

By zrealizowai te cele, nie wystarcz4 tzw. programy wychowawcze, szczeg6lnie wtedy, gdy przygoto-
wywane s? w spos6b zrutynizowany, daleki od potrzeb konkrecnej szkoty, klasy, ucznia, ukierunkowane
tylko na ro, aby spelnii okreilone wymogi ministerstwa. W'sp6lczesnapolska szkola, aby mogla odzyska6
poczucie wlasnej toisamo3ci, autorytet i moc, potrzebuje konkremej i wieloplaszczlznowej pomocy
we wlaJciwie prowadzonym procesie wychowawczym, a wigc takim, kt6ry rzeczywiScie doprowadzi do
przemiany umyslu i serca, do pelnego rozwoju mlodego czlowieka.

Do tej pory nie prowa&ono cak szeroko zakrojonych badari dotyczqcych ciszy w procesie dydak-
ryczno-wychowawczym. Pionierskie uscalenia poczynione na kartach niniejszej ksilki mogq rzucii
nowe {wiatlo na sprawy edukacji i wychowania.Jest to tym bardziej uzasadnione, te wiele dyskutuje sig
obecnie nad reformq szkolnictwa. Problemem jesr takie nadmiernypoziom halasu w szkole oraz rudno-
ici w koncenracji tak charakrerysryczne dla mlodego pokolenia. Ponadto nieustannie wzrasta.iya,liczba
dzieci z nadpobudliwo3ciE czy agrespvnych uydaje si9 miei ir6dlo w nadmiarze bo&c6w zewngtrz-
nych, a jednym z nich, nieobojgtnym dla zdrowia, jest wla(nie wskazany uprzednio halas.

Badania zaprezenrowane w niniejszej publikacji maj4 charakter oryginalny i innowacyjny, co upo-
wa2nia do nezywania ich eksploracyjnymi na gruncie edukacyjnym. Ich lr6dlem sq g{6wnie wlasne
przemySlenia i obserwacje oraz inspiracje ptyn4ce z nielicznej literarury, w kt6rej cisza rozpatrlwana jest

w formie teorerycznej, poza obszarem dzialari pedagogiki. Studium pojedynczych zaledwie arrykul6w
reporraZy i sprawozdari na remar halasu i ciszy potwierdzilo ismienie potrzeby zajgcia sig t1 rematyk4
w szerszym zakresie. Stqd pomysl badari obejmujqcych przesrzeri nie tylko jednej szkoty czy jednego

miasta" Odosobnione analizy fenomenu ciszy na przykladzie jednos*owych obszar6w jej wystgpowa-
nia nie pokazujl dosrarecznie skali problemu halasu i porrzeby ciszy obecnego r6wnie2 w plac6wkach
edukacyjnych. W'yb6r respondent 6w z r6znych szk6l i r62nych poziom6w nauczania sluiy rozpoznaniu

r5



poffzeby ciszy w spos6b bardziej kompleksowy. Na de tak przedstawionych motpv6w pojawia sig ten

najwa2niejszy - aby por6wnai iwiadomoii pocrzeby ciszy u dzieci, mlodzie2y i nauczycieli.

Thk obszernie zakrojony przedmior badaf uzasadniajq dwa powody. Po pierwsze takie ujgcie feno-

menu ciszy sran owi nouum w polskiej literaturze pe dagogicznej (a byi mo2e przyczyni sig do powsmnia

nowej dziedziny - silentiologii). Po drugie celem jest poznanie, czy i w jakim zakresie cisza moZe byi

stosowana jako zasada pedagogic zna, czy jesr czynnikiem inspirujryym nauczycieli i uczni6w do refleksji

nad wartoiciami pedagogicznymi.
Publikacja lest owocem konferencji i badari przeprowadzonych w malopolskich szkolach na r62nych

szczeblach nauczania - od szkoly podstawowej, przez gimnazja, po szkoly ponadgimnazjalne. Zasadni-

czym celem tych dzialari byla uymiana doiwiadczeri, ukazanie wartodci ciszy i milczenia oraz porzeby

wprowadzenia do szkolykulrury ciszy, pomimo trudno3ci, z jakimi instytucja ta boryka sig w dzisiejszych

czasach. \(/ rezultacie, przywsp6lpracy z Kuratorium Oiwiatyw Krakowie i osobami zajmuilcymi sig na

co dzied wychowaniem w szkole, powsrala publikacja, kt6ra zarviera zar6wno teoretyczne zaloienia, jak

i ich praktyczne implikacje. Chodzilo o ukazanie moZliwo{ci i koniecznoici oddziaVwali wychowaw-

czych w (rodowisku szkolnym poprzez kulturg ciszy. rW'a2nym elementem badari bylo r6wniei przedsta-

wienie roli, jak4 moie i powinna odgrpvai szkolaw propagowaniu kultury ciszy i kultury zachowari.Jest

ro irviadomoii, kt6ra pojawia sig jui nie tylko w wielu szkolach europejskich, ale takirc w polskiej szkole.
'W' 

czg3ci pierwszej przedstawione zostaly elementame zagadnienia wprowa&aj4ce w podsrawy tej po-

rencjalnej subdyscypliny. Czg(i teoreryczna zostala podzielona na szeii roz&ial6w, z kt6rych kazdy doryka

innego aspekru ciszy.Zaczyn$Ecod przybli2enia i*ory halasu, przechodzimy do definicji ciszy i milczenia,

a nastgpnie rozumienia pojgcia ciszy w poszczeg6lnych naukach i jej miejsca wprzesczeni publicznej, by na

koniec przejii do samej istoty zagadnienia,czfiznaczsnia ciszy wprocesie wychowania inauczania.Zpet'

spekywy reorii, a takze prakyki pedagogicznej ukazano potrzeby i mo2liwoici, jakie stajl przed szkol4

w zwiyktzpelnionqprzez nilfunkcj4wychowawczq i konkremym zaanga:iowaniem nauczycieli.

Oczywist4 konrynuecjq rych rozwaLaA jest cz43i druga ksiEiki, po(wigcona problemowi ciszy w do-

Swiadczeniu pedagogicznym. \f tej partii znajduje sig opracowanie wynik6w badari, kt6re mogl stano-

wii pewien zasadniczy wklad w rozumienie podejmowanego tematu. Analizy doqcz1okreSlonych ce-

l6w i rre(ci wychowania wkulturze ciszy w odniesieniu do poszczeg6lnych etap6w edukacyjnych: szkoly

podsrawowej, gimnazjum i szk6l ponadgimnazjalnych, i to zar6wno w.opinii uczni6w, jak i nauczycieli

i dyrekror6w tych plac6wek. Rozwa2ania ce mogEbyi rakrowane jako swoisty punkt odniesiefi i por6w-

nan. Ksigka nie roici sobie pretensji, by stai sig podrgcznikiem. Nie jest opracowaniem calo3ciowym

i wyczerpujryym, choi podjgry temat srarano sig ukazai rzerclnie zgodnie z wymogami naukowymi"

Przeprowadzone badania wskazuj4 na to, 2e miejsc cisry zar6wno w szkole, jak i w domu nie ma wie-

le. Mo2e sig okazai, Le szruczne ich wprowa&anie bgdzie nieefekrywne. Tym, na co nauczyciele wciEi

|eszcze majE wp\rv, jest natomiast emocjonalnodi mlodych ludzi. Czlowiek nie rodzi sig ani dobry, ani

zty, ale wymaga wychowania opartego na zdrowym, czytelnym, jasnym systemie wanoici, zasad i wyma-

ga|.Szczeg6ln4rolg w tym procesie odgrywawychowanie do ciszy. Nic tak nie procentuje w przyszlodci,

jak umiejgtnodi odnalezienia siebie w pg&4cym naprz6d iwiecie i nie zatracenia wlasnego ,ja'i A spoj-

rzei wgllb siebie moina jedynie w ciszy. Dlarego wlainie wszelkie dzialaniazmierzaj1ce dojejpropago-

wania wir6d uczni6w pozostajq nie do przecenienia.
Publikacja jesr glosem w dyskusji na temar rego, co dzieje sig w szkole w zakresie przekazu kultury

ciszy. Tym bardziej warto3ciowym, Le z*wierr nie tylko rozwriania czysto teoretyczne, ale smnowi ob-

szerny zbi6r wypowiedzi dyrektor6w nauczycieli i uczni6w. Pracy nad niniejsz4 publikacjq przydwiecala

nadzieja na powstanie kolejnych rozpraw naukowych, kt6re coraz liczniej zaczglyby poruszai tematykg

ciszy, przyczyniajqc sig tym samym do wypromowania tej wartoici tak2e w sferze publicznej. Idealnie by

byto, gdyby pedagodzy, nauczyciele i szkoly zaanga2owa\ sig w krzewienie w mlodych ludziach szacun-

ku dla ciszy. \7szak ro oni b9d1 rv przyszlo(ci ksztaltowai obraz naszego 3wiata, tak2e obraz akustyczny.
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