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Cisza w edukacji szkolnej
w praktycewychowaniai 2yciszg moznaopisywaina r6ine sposoby,r624emogl byi jej zastosowania
byi
umiarkowana,glucha,marmo2e
jej
cisza
modelu.
cia.Nie da,ig deiniowai jednego,konkretnego
r6inorodno{i powy2szych
sama
burz4irp.JuL
przed
zasial,
makiem
cisza
twa, grobowa,wyborcza,
lak
okr.ii.li *rkar.rF, ie pojgcie ciszynie iest zwiqzanez iednq,konkremq rzeczywistodciE,ale odnosii si9
moie do rozmaitychkoncepcjiw rarnachr6inychdziedzin'
Niniejszapollik".l" doryrrE^ciszy koncentrujesiggl6wnie wok6l tematyki zwiEzengz szeroko
pojgrymwychowaniemi edukacjl.Nie wyczelpujeonajednakcalegospektrumzagadnieri,kt6re pojaprocesuwlqwi"ji'sig wkontekicie opisu r6znorodnoiciform, jakie przybierai mogq sPorl docycz4ce
.r nia cioy * procesdydaktyczny i wychowawczyw szkoie.Celem tej publikacji iest natomiast przyw bar&o halailiwym Swiecie
pomnienieznacze| ciszy,iejalcualnoiciorazr6inorodnoici zastosowania
rzeczywisto(ciwsp6lczesnei.
nas zrwszld
Zyje*y rcrikrgcie cywilizacyjnym.Narastajlcalawinowo ilodi informacji,osaczajEcy
,ru-,'*.h n" ulicachcorazbardziejrozbudowujqcychsi9miastpowodujEprzytgpieniewrailiwoici slujesthachowejju2 u najmlodszych.Cywilizacja,tcchnizacjaulatwia iycie, alejej produktem-ubocznym
jednak
ukryi'
sig
Nie
da
i
poznawcze.
zdrowotne
skr,rtki
negaryn'ne
i
niesie
I"r, k 6ry,,";.,ig problemem
ze cale swoje Zyci. rpgdr"-y w6r6d lu&i i chocia2bydlatego musimy nanczyi si9 kierowai w swoim
iyciu kulturq ci szy,bynie zeuacii sigcalkowicie we wszechogarniajqcymszumie.
\7iek Xi rorpotr{ tro-4.tg halasui chaosu,a XXI dodatkowozachwialdotychczasobowi4zujqcymi normami i r"r"d"*i. Dyrr"micznyrozw6jtechniki,ruchliwoft ludno3ciprzyczyniaj4sigdozwigkkonsumpcjonizmu,po(piechui rymszeniapoziomuhalasu.Zyjemyw czasachniepewno(ci,-cywilizacji
czasowoici,w czasachpodjgrejna nowo wgdr6wki lud6w. Powoli jednak widocznestajesignasycenie
Im wigkszyjesrhalasi chaoswsp6lczesnoici,
hatasem.
rym bardziejciszasaje sigziawiskiem
i przesycenie
prze'ywanego
egzystencjalnego,
kryzysu
rozwi4zania
do
prowadzEcE
drogq
fascynuy4cym,alternarpvq,
wieku. Czlowiek musi zwr6ci(sig w kierunku wychowania oPartegona ciszy,by
p,",rrrrio*irk^XXl
dla wsp6lczezdolai podnleii sigpo rym okresiechaosui plynnoici, czyli kategoriicharakerystycznych
jako
wychowawczym,
aspekcie
swoim
szkolaw
rolgpelni w tej kwestii
sno3ciionowocreinei. Szcreg6lnE
wypracowai
mog4
niej
iycia
i
dzigki
swojego
czg{i
spgdzajqwigksz4
ie to w jej murach dzieci i m iodzieZ
dobrenawykinaprzyszloSi.
ubieglegowiekuprzynioslylicznedyskusjewok6l wychowaL"r" ori.-d"i.riqre i dziewigidziesirye
\v
nia liberalnego. rym kontekdciepublikacjaniniejszastanowii mo'e interesujlcyglos,pokazuj4cy,ie
- *b..* p.""konaniu wielu pedagog6w- jest aiternarywadla tak zwanegowychowania,bezstresowedyscypliny
sporzeo zaprowadzenie
snnowiskawe wsp6lczesnym
goi przyjgciebardziejidealisrycznego
iLrtru.y L"*1. * ,.rong ciszyjako niezbgdnegoelemenruwychowania.Jednymz zada{ tej pracy ma
byi udowodnienie,ie ciszajest niezbywalnieprzypisanado celu i funkcji dydakycznychoraz wychowawczych,chocia:iby'war6inorodnie interpretowana'
rJ{r
halasie,glo(nych rozmowach,przy braku elementarnychzasadnie
rym wszechogarniajqcym
dorastakolejnepokolenie.Dynamika tego okresurozwojowego
w
og6le,
Zycia
i
ali
komunikacji,
rylko
iod"tko*o przyczyniasigdo poszukiwaniawraieri dlwigkowych.Media promujq chaoswypowiedzi,
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a rodzinie coraztrudniej jesr przeciwstawiisig nowym uendom. R6wniei szkoladostosowujesi9 do
obecnychczas6wi stroni od srawianiawymagari,kt6re otworzylyby mlodzieLna kulurg komunikacji
i podstawowezesadysauoir-uiure'u"
iwiat - niewieleby ro zmieniCelemniniejszejpublikacjinie jestjednaknarzekanienawsp6lczesny
od spotkaniaz samym
lo. Swiacnaleiy zmieniai, alezmieniai mqdrze,to zn*czy- ztczynejqcod,siebie,
sob4.Ka2depokoleniema jak{ sluszn4sprawg,kdrej porzqdeki wartoii nale2yksztahowaiw sobie
i wok6l siebie.Sprawqnaszegopokoleniajesrcisza,kt6ra pozwoli na odnalezieniesensuityciazabiegenegoczlowieka.Nie chodzijednako ciszgwymuszonqkt6ra przejawiasigniekiedyw formie izolacjiod
bliskichczysqsiad6wi prowadziw konsekwencjido obojgmodci.Mowa raczejo ciszy,refelsji, medltacji
chrzeicijadskiej
,kr6rgznacz.eniepowoli ulegaprzewaftoiciowaniu.Corazwigcejos6bwybierajako forby
m9wej3ciaw gl4b siebiei oderwaniaod codziennodcirekolekcjezamknigre,zamykasigw klasztorach,
pobyi w ciszyi zobrczyi swojelusrzane odbicie.Kaidy z nich poszukujew ten spos6bsensui zmiany
stylu Lycia,pragniespotkai sigz samymsobl, by odnaleli odpowiedi napytania:,,Kim jestem?Kim sig
poszukujesensuZycia.
stajgwkieraciehuku i codzienno6ci?'i
Celemciszyjestdoprowadzeniedo tego,abyiycie ludzkiestalosignatyle jasnei czytelne,by moina
bylo z niego wyprowadzai i formulowai celebardziej szczeg6lowew konkremych jui formach, realizujqcychsigw okredlonychkontekstachspolecznych,ro&innych i kulturowych.Tak rozumianacisza
jestjedn4z form pomocy rodziniew budowaniuatmosferywychowawczeji prawidlowychrelacjiinterpersonalnych.To oddzlab.waniewinno obejmowaiwszystkichczlonk6w rodziny,nie rylko dzieciczy
sigwzajemno(ciq,
w ramachlc6rejka2dybierzei daje.
mlodziei - rodzinnydialogw ciszycharakreryzuje
'Wobec
jako koniecznaforma potak zarysowanejsytuacjiciszaukazywalabysigprzedewszysd<im
mocy w procesieedukacyjnymi wychowawczym.Programwychowawczyszkotymoie i powinien czerpa( z ciszy,k6ra obok wymiaru psychicznegoi fizycznegoposiadawyralne ukierunkowanie na sfergduchowq"Nauczycielewinni byi juL w okresiestudi6wodpowiednioprrygotowywani,abymogli w og6le
zrozumiei istocAciszy,kt6rEmajqprzekazaiuczniomi w kt6rej 2yj4.
By zrealizowai te cele,nie wystarcz4tzw. programy wychowawcze,szczeg6lniewtedy, gdy przygotowywane s?w spos6bzrutynizowany,daleki od potrzeb konkrecnejszkoty,klasy,ucznia, ukierunkowane
szkola,abymoglaodzyska6
tylko na ro, abyspelnii okreilonewymogi ministerstwa.W'sp6lczesnapolska
poczuciewlasnejtoisamo3ci,autorytet i moc, potrzebujekonkremej i wieloplaszczlznowejpomocy
we wlaJciwie prowadzonym procesiewychowawczym,a wigc takim, kt6ry rzeczywiSciedoprowadzi do
przemiany umyslu i serca,do pelnego rozwoju mlodego czlowieka.
Do tej pory nie prowa&ono cakszerokozakrojonychbadaridotyczqcychciszyw procesiedydakryczno-wychowawczym.
Pionierskieuscaleniapoczynionena kartach niniejszejksilki mogq rzucii
te wieledyskutujesig
to tym bardziejuzasadnione,
nowe{wiatlo na sprawyedukacjii wychowania.Jest
obecnienadreformqszkolnictwa.Problememjesrtakie nadmiernypoziomhalasuw szkoleorazrudnodla mlodegopokolenia.Ponadtonieustanniewzrasta.iya,liczba
ici w koncenracji tak charakrerysryczne
dzieci z nadpobudliwo3ciEczy agrespvnychuydaje si9 miei ir6dlo w nadmiarze bo&c6w zewngtrznych,a jednymz nich, nieobojgtnymdla zdrowia,jestwla(niewskazanyuprzedniohalas.
w niniejszejpublikacji maj4charakteroryginalnyi innowacyjny,co upoBadaniazaprezenrowane
wa2nia do nezywaniaich eksploracyjnymina gruncie edukacyjnym.Ich lr6dlem sq g{6wnie wlasne
i obserwacjeorazinspiracjeptyn4cez nielicznejliterarury,w kt6rej ciszarozpatrlwanajest
przemySlenia
w formie teorerycznej,poza obszaremdzialari pedagogiki.Studium pojedynczych zaledwiearrykul6w
reporraZyi sprawozdarina remarhalasui ciszypotwierdzilo ismieniepotrzebyzajgciasig t1 rematyk4
w szerszymzakresie.Stqdpomysl badariobejmujqcychprzesrzerinie tylko jednej szkotyczy jednego
miasta"Odosobnioneanalizyfenomenuciszyna przykladziejednos*owych obszar6wjej wystgpowania nie pokazujl dosrarecznie
skali problemu halasui porrzebyciszyobecnegor6wnie2w plac6wkach
6w z r6znychszk6li r62nychpoziom6wnauczaniasluiy rozpoznaniu
edukacyjnych.W'yb6rrespondent
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poffzebyciszyw spos6bbardziejkompleksowy.Na de tak przedstawionychmotpv6w pojawiasig ten
- abypor6wnai iwiadomoii pocrzebyciszyu dzieci,mlodzie2yi nauczycieli.
najwa2niejszy
dwa powody.Po pierwszetakie ujgciefenoThk obszerniezakrojonyprzedmiorbadaf uzasadniajq
menu ciszysranowi nouumw polskiejliteraturzepedagogicznej(a byi mo2eprzyczynisigdo powsmnia
nowej dziedziny- silentiologii).Po drugiecelemjest poznanie,czy i w jakim zakresieciszamoZebyi
jako zasadapedagogiczna,czy jesrczynnikieminspirujryymnauczycielii uczni6wdo refleksji
stosowana
nadwartoiciami pedagogicznymi.
w malopolskichszkolachna r62nych
Publikacjalestowocemkonferencjii badariprzeprowadzonych
Zasadninauczania- od szkolypodstawowej,przezgimnazja,po szkolyponadgimnazjalne.
szczeblach
czym celemtych dzialaribyla uymiana doiwiadczeri,ukazaniewartodciciszyi milczeniaorazporzeby
wprowadzeniado szkolykulruryciszy,pomimo trudno3ci,z jakimi instytucjata borykasigw dzisiejszych
\(/ rezultacie,przywsp6lpracyz Kuratorium Oiwiatyw Krakowiei osobamizajmuilcymi signa
czasach.
co dziedwychowaniemw szkole,powsralapublikacja,kt6ra zarvierazar6wnoteoretycznezaloienia,jak
i ich praktyczneimplikacje.Chodzilo o ukazaniemoZliwo{cii koniecznoicioddziaVwaliwychowawrW'a2nym
elementembadaribylo r6wniei przedstaczychw (rodowiskuszkolnympoprzezkulturg ciszy.
propagowaniu
kultury ciszyi kultury zachowari.Jest
odgrpvai
szkolaw
jak4
i
roli,
moie
powinna
wienie
ro irviadomoii, kt6ra pojawiasigjui nie tylko w wielu szkolacheuropejskich,aletakircw polskiejszkole.
'W'
czg3cipierwszejprzedstawionezostalyelementamezagadnieniawprowa&aj4cew podsrawytej porencjalnejsubdyscypliny.Czg(i teorerycznazostalapodzielonana szeii roz&ial6w, z kt6rych kazdydoryka
innegoaspekruciszy.Zaczyn$Ecodprzybli2eniai*ory halasu,przechodzimydo definicji ciszyi milczenia,
naukachi jej miejscawprzesczenipublicznej,by na
a nastgpnierozumieniapojgciaciszyw poszczeg6lnych
ciszywprocesiewychowaniainauczania.Zpet'
koniecprzejii do samejistotyzagadnienia,czfiznaczsnia
spekywy reorii, a takze prakyki pedagogicznejukazanopotrzeby i mo2liwoici, jakie stajl przed szkol4
nauczycieli.
w zwiyktzpelnionqprzez nilfunkcj4wychowawczqi konkremymzaanga:iowaniem
Oczywist4 konrynuecjqrych rozwaLaAjest cz43idruga ksiEiki, po(wigconaproblemowi ciszyw do\f tej partii znajdujesigopracowaniewynik6w badari,kt6re mogl stanoSwiadczeniu
pedagogicznym.
wii pewienzasadniczywklad w rozumieniepodejmowanegotematu.Analizy doqcz1okreSlonychceetap6wedukacyjnych:szkoly
l6w i rre(ciwychowaniawkulturze ciszyw odniesieniudo poszczeg6lnych
i to zar6wnow.opinii uczni6w,jak i nauczycieli
podsrawowej,gimnazjumi szk6lponadgimnazjalnych,
cemogEbyi rakrowanejako swoistypunkt odniesiefii por6wi dyrekror6wtych plac6wek.Rozwa2ania
nan. Ksigka nie roici sobiepretensji,by stai sigpodrgcznikiem.Nie jest opracowaniemcalo3ciowym
i wyczerpujryym,choi podjgrytematsraranosigukazai rzerclniezgodniez wymogaminaukowymi"
Przeprowadzone
badaniawskazuj4nato, 2emiejsccisryzar6wnow szkole,jak i w domu nie ma wiewciEi
le. Mo2e sigokazai,Le szruczneich wprowa&anie bgdzienieefekrywne.Tym, na co nauczyciele
|eszczemajEwp\rv, jest natomiastemocjonalnodimlodychludzi. Czlowiek nie rodzi sigani dobry,ani
zty,alewymagawychowaniaopartegona zdrowym,czytelnym,jasnymsystemiewanoici, zasadi wymado ciszy.Nic tak nie procentujew przyszlodci,
w tym procesieodgrywawychowanie
ga|.Szczeg6ln4rolg
jak umiejgtnodiodnalezieniasiebiew pg&4cym naprz6diwiecie i nie zatraceniawlasnego,ja'i A spojdojejpropagorzei wgllb siebiemoina jedyniew ciszy.Dlaregowlainie wszelkiedzialaniazmierzaj1ce
nie
do
przecenienia.
waniawir6d uczni6wpozostajq
Publikacjajesrglosemw dyskusjina temarrego,co dziejesigw szkolew zakresieprzekazukultury
ciszy.Tym bardziejwarto3ciowym,Lez*wierr nie tylko rozwriania czystoteoretyczne,alesmnowi obszernyzbi6r wypowiedzidyrektor6w nauczycielii uczni6w.Pracynad niniejsz4publikacjqprzydwiecala
nadziejana powstaniekolejnychrozprawnaukowych,kt6re corazliczniejzaczglybyporuszaitematykg
sigtym samymdo wypromowaniatej wartoici tak2ew sferzepublicznej.Idealnieby
ciszy,przyczyniajqc
i szkolyzaanga2owa\sigw krzewieniew mlodychludziachszacunbyto,gdybypedagodzy,nauczyciele
3wiata,tak2eobrazakustyczny.
ku dla ciszy.\7szakro oni b9d1rv przyszlo(ciksztaltowaiobraznaszego
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