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a. Tytul osia_gniecia naukowego:
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pohiocno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne", Wydawnictwo
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b. Omowienie celu naukowego, osi^gnietych wynikow oraz ich ewentualnego
wykorzystania

Czasy wspolczesne, zmienne w swej naturze stawiaja^ przed jednostka^ i spoleczenstwem wiele
wymagah. Przyj^cie odpowiedzialnosci za ksztalt swojego zycia i obraz przestrzeni spolecznej w
ktorej funkcjonuje jednostka sâ  jednym z oczekiwan spolecznych najsilniej wspolczesnie
artykulowanych. Coraz silniejsza swiadomosc tego, ze jednostka nie jest w stanie samodzielnie
sprostac wszystkim wyzwaniom i oczekiwaniom zmusza jq. do poszukiwari takich grup i miejsc,
ktore udziela^jej pomocy i wsparcia. Wczesniej obserwowane wykorzenienie z tradycyjnych grup



spoiecznych nie oznaczalo, ze jednostka jest samowystarczalna. Zawsze bowiem identyfikacja z
grupa^ przynaleznosc do niej byla niezb?dna do tworzenia przekonari na swqj temat, a spoleczne
rozpoznanie siebie daje przeciez podstaw do kreowania tozsamosci jednostki. Poszukiwanie
tozsamosci oraz miejsca, ktore zapewnia poczucie bezpieczeristwa i swiadomosc, ze przynaleznosc
do okreslonej grupy speinia ten warunek wyznacza interpretacjej wspolczesnie zachodza^cym
procesow spoiecznych w kontekscie przejscia od indywidualizmu do indywidualizacji (U. Beck
2004). Spoleczna^ artykulacja^ potrzeby przynaleznosci jednostki do okreslonej grupy i miejsca jest
dostrzegana popularnosc poj^cia wspolnoty. Prowokuje to do postawienia kilku zasadniczych pytari:
Jak interpretowac wspolczesnie wspolnoty? Czym wspolnota jest i jakie ma znaczenie dla jednostki?
Czy rzeczywiscie wspolnota to realna przestrzeri doswiadczeri spoiecznych wspolczesnych jednostek
czy tylko pozorna, zewn?trzna forma przypisania ich do wspolnoty? Pytania te staly si? inspiracja^
powstania ksia^zki pt. ,,Miejsce i wspolnota. Poczucie wspolnotowosci mieszkaricow polnocno-
wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne"

Celem pracy jest okreslenie subiektywnej przynaleznosc jednostki do wspolnoty lokalnej i
poczucia wspolnotowosci wzgl?dem grupy oraz ich uwarunkowari . Jest to diagnoza tozsamosci
lokalnej i spolecznej wspolzaleznosci jednostki, ktore ujmowane la^cznie konstruuja^ poczucie
wspolnotowosci. Okreslenie czynnikow warunkuja^cych poczucie wspolnotowosci bylo jednym z
istotnych elementow prowadzonych badan.

Tozsamosc lokalna jednostki interpretowana i badana jest przez pryzmat znaczenia miejsca i
jego kulturowego charakteru dla jednostki. Uwzgl?dnia ona zarowno znaczenie wartosci
kulturowych i tradycji lokalnych miejsca, jak tez wartosci i tradycji kulturowych grupy odniesienia
jednostki. Ten kontekst zostal rowniez zachowany w okresleniu wspolzaleznosci spolecznej
jednostki. Poczucie przynaleznosc do wspolnoty zwiajzane jest z jednostkowa^ percepcja, granic
wspolnoty, przede wszystkim w aspekcie jej granic kulturowych. Szczegolna^ rol§ dla okreslenia
tych granic odgrywa osoba innego kulturowo. Dlatego tez, waznym elementem badan stala si?
spoleczna percepcja innego kulturowo w przestrzeni lokalnej, zakladaj^ca otwartosc lub zamkni?cie
jednostki na jego spoleczna^ obecnosc. Zachowuja^c w miar? obiektywny obraz badanych problemow,
oprocz uwzgl^dnienia subiektywnego poczucia wspolnotowosci jednostek podjejam prob? opisu
wspolnot lokalnych w percepcji osob dzialaja^cych w przestrzeni konkretnych srodowisk lokalnych
polnocno-wschodniego pogranicza Polski.

Konstrukcj? tresciowa^ pracy wyznaczyly zalozenia o znaczeniu rzeczywistosci spoieczno-
kulturowej wspolczesnych jednostek. Jednym z pierwszych wajkow analiz teoretycznych uczynilam
zagadnienia zwiajzane ze wspolczesnym obrazem spoleczehstw i zmian zachodza^cych w ich obr^bie.
Zwracam uwag? na globalizacj? jako ideologi? i lokalnosc jako praktyk? spoleczna^. Interpretuj?
poj^cia spolecznosci lokalnej i srodowiska lokalnego w uj?ciu tradycyjnym i poznej nowoczesnosci
oraz w uj?ciu socjologicznym i pedagogicznym. Kolejny watek analiz poswi^cilam znaczeniu
miejsca w konstrukcji tozsamosci jednostki. Zwracam szczegolna^ uwag? na krajobraz kulturowy
miejsca i jego znaczenie w kontekscie wielowymiarowej tozsamosci jednostki. Waznym obszarem
analiz teoretycznych uczynilam koncepcje wspolnot i wspolnotowosci poczynaja^c od tradycyjnego
uj^cia po wspolczesny, bliski mi sposob definiowania wspolnoty w kontekscie socjologii powia^zah.
Przyj^ta teoria i koncepcja badania poczucia wspolnotowosci procz jej opisu i interpretacji odnosi si?
rowniez do ukazania znaczenia badan nad poczuciem wspolnotowosci w obszarze pedagogiki. Jako
pedagog uznalam za istotne podkreslenie znaczenie edukacji zaangazowania jako edukacji do
wspolnoty. Taki aspekt podejmowanych dzialafi pedagogicznych dostrzegam w pedagogice



spolecznej, edukacji regionalnej i mi^dzykulturowej oraz edukacji lokalnej. W zalozeniach
teoretycznych i metodologicznych badan wiasnych prezentuj^ przyj£ta_ orientacje; metodologicznq.
jak tez podje_te obszary i cele badan, Konstrukcjej empirycznej cz<jsci pracy wyznaczyly zaiozenia
teoretyczne poczucia wspolnotowosci oraz etapowosc prowadzonych badan. Zawiera ona analizej i
interpretacj? badan wiasnych dotyczqeych tozsamosci lokalnej, poczucia wspolnotowosci badanych
oraz ich otwartosci i zamkni^cia na innego kulturowo. Waznym dopetnieniem badan dotyczajsych
subiektywnego poczucia wspolnotowosci byty analizy narracji osob dzialaja^cych w przestrzeni
lokalnej i proba ukazania ich wspolnot lokalnych w kontekscie zroznicowania kulturowego miejsca,
okreslenia celow i form podejmowanych przez nich dzialari oraz oceny partycypacji mieszkancow.

Tresci teoretyczne pracy oraz podj^te badania sâ  powiajzane z wspolczesnymi kierunkami
badan obecnymi zarowno w pedagogice spolecznej, jak tez edukacji regionalnej i mie_dzykulturowej.
UznaJ£ bowiem, ze wspolczesna pedagogika koncentruj^ca si§ na srodowiskowych i kulturowych
kontekstach wyznacza efektywnosc procesow edukacyjnych i wychowawczych. Szczegolne
podkreslenie roli miejsca, jako ,,miejsca wychowuja^cego" (M. Mendel 2006) obecne w pedagogice
miejsca w moim przekonaniu jest nie tylko powinnoscia^ ale koniecznoscia^ podejmowanych
wspolczesnie dzialah pedagogicznych.

Teoretyczne podstawy badan wyznaczyla teoria poczucia wspolnoty (theory of sense of
community) D. McMillan'a i D.M Chavis'a (D. McMillan, D.M. Chavis 1986; D. McMillan 1996;
2010). Autorzy definiuja^ wspolnoty w uje/ciu terytorialnym i geograficznym (sa^siedztwo, miasto,
miejscowosc) oraz w uje/ciu relacyjnym (jakosc charakteru relacji mi^dzyludzkich). Jako wzajemnie
dopelniajace si? kategorie proponuja_ cztery kryteria defmicji i teorii poczucia wspolnoty. Wedlug
McMillan"a i Chavis'a poczucie wspolnotowosci nalezy ujmowac w czterech wymiarach:
,,czlonkostwo" (membership), ,,wplyw" (influence,) integracja i zaspokojenie potrzeb (integration
and fulfillment of needs), emocjonalne polajczenie jednostki z grupa^ (shared emotional
cotmectiori).Teoria poczucia wspolnotowosci McMillana i Chavisa oparta jest na zalozeniu. ze
wszystkie wymiary poczucia wspolnotowosci sq wspolzalezne od siebie a ich dynamika wewn^trzna
decyduje o istnieniu poczucia wspolnotowosci i jego trwalosci.

Teoria poczucia wspolnotowosci McMillan'a i Chavis'a zostaly poddane krytyce przez
Brand'a Nowell'a i Nail'a Boyd'a, (Nowell, B. & Boyd, N. 2010). W opinii autorow konstruowanie
teorii poczucia wspolnotowosci tylko teorii potrzeb wyklucza odpowiedzialnosc w ramach poczucia
wspolnoty. Sta^d tez uznalam za istotne uwzgl^dnienie w badaniach kategorii odpowiedzialnosci,
przyjmuj^c jej rozumienie za H. Jonasem (H. Jonas 1996). Poczucie wspolnotowosci zwia^zane jest z
przyj^ciem na siebie odpowiedzialnosci zarowno za ksztalt jak i trwalosc wspolnoty.
Odpowiedzialnosc wynika ze znaczenia miejsca dla jednostki, zatem przejawia sie_ rowniez w jej
tozsamosci lokalnej. Teoretyczna^ podstaw? defmiowania tozsamosci lokalnej wyznaczyla teoria
tozsamosci spolecznej H. TajfeFa.

W sytuacji badania tozsamosci lokalnej w perspektywie deskryptywnej za najbardziej
adekwatna^ koncepcj? teoretyczna^ daja^ca^ mozliwosci empirycznej weryfikacji uznalam koncepcj?
A. Kloskowskiej (A. Kloskowska 1996).

Przejawem odpowiedzialnosci za miejsce jest wspolzaleznosc spoleczna jednostki. Sposob
operacjonalizacji wspolzaleznosci spolecznej jednostki i okreslonych typow tej wspolzaleznosci
wynikal z koncepcji typow spolecznej wspolzaleznosci M. Marody i A. Gizy- Poleszczuk (M.
Marody, A. Giza- Poleszczuk 2004).



Szczegolnie interesuj^ce ,,pole" badawcze poczucia wspolnotowosci dostrzeglam w
podstawowej kategorii poj?ciowej pedagogiki spolecznej, jakim jest srodowisko lokalne (T. Pilch
1999). Srodowisko lokalne uznaj? za najbardziej realna^, konkretna^ przestrzen codziennego
funkcjonowania jednostki. Stajd tez kategoria^ miejsca jako glownej przestrzeni relacji spolecznych
stala si? wyznacznikiem koncepcji badan poczucia wspolnotowosci (W. Theiss 2008; M. Mendel
2006).

Istotnym wyznacznikiem wspolnoty jest kulturowa konstrukcja miejsca. Atrybutem wspolnoty
jest przeciez ,,odroznianie si?". Swiadomosc odmiennosci kulturowej poszczegolnych jednostek, ale
tez spoleczenstwa jako calosci, prowokuje dostrzeganie problemu otwartosci lub zamkni^cia.
Zarowno otwartosc jak i zamkni?cie moze bye podstaw^ budowania wspolnoty. Otwartosc zaklada,
ze poprzez kontakt z odmiennymi kulturowo podkreslana jest roznica, a odniesienie siebie do Innego
wyostrza specyfik? kultury wlasnej grupy, przez co kreuje obraz ,,My" . Zamkniecie zas na Innego
chroni tozsamosc jednostki i spolecznosci, a jej roznice kulturowe przed unifikacja^ kulturowa^ co
umacnia obraz ,,My".

Mobilnosc spoleczna i zwiajzana z nig. zmiana kulturowego charakteru wspolczesnych
srodowisk lokalnych wyznacza interpretowanie miejsca jako przestrzeni wielokulturowej a
charakteru relacji spolecznych jako relacji mi^dzykulturowych. Polnocno-wschodnie pogranicze
Polski i jego spoleczno-kulturowy potencjal zarowno w odniesieniu do przeszlosci, terazniejszosci i
przysziosci jest tym miejscem. gdzie kontekst subiektywnego przynalezenia jednostki do wspolnoty
lokalnej jest szczegolnie interesuja_cy i wazny.

Proces konstruowania koncepcji, metody, analizy i interpretacji tozsamosci lokalnej,
poczucia wspolnotowosci, otwartosci versus zamkni^cia (zmienne zalezne), jak rowniez
spoleczno-kulturowy charakter tych spolecznosci (zmienne niezalezne) wyznaczyl czynnosci
badawcze.

Zastosowany deskryptywny model tozsamosci lokalnej w spolecznosciach lokalnych
jednorodnych i zroznicowanych kulturowo uwzgl^dnia szereg elementow, ktore stajq. si? niezb?dne
do uj?cia empirycznego konstruktu ,,tozsamosc lokalna". Punktem wyjscia operacjonalizacji takiego
uj?cia jest wspominania koncepcja tozsamosci narodowej A. Kloskowskiej. Stajd tez dwa glowne
uwzgle_dnione elementy w badaniu to identyfikacja lokalna i walencja kulturowa interpretowana jako
waloryzacja, ambiwalencja lub dewaloryzacja wartosci kulturowych spolecznosci lokalnej.
Tozsamosci lokalna jest w przyj?tych zalozeniach badawczych niezb?dnym modulem do diagnozy
poczucia wspolnotowosci.

Przyj?ta koncepcja J. L. Nancy'ego ,,bycia dzielonego z innymi", koncepcja typow
wspolzaleznosci spolecznej M. Marody i A. Gizy-Poleszczuk oraz interpretacja dzialania M.
Webera staly si? wyznacznikiem sposobu badania wspolzaleznosci spolecznej badanych.
Uwzgl?dniono w tym zakresie: aktywnosc spoleczna^ badanych w przestrzeni lokalnej, deklarowane
dzialania spoleczne ze szczegolnym uwzgl?dnieniem podejmowania dzialafi zwia^zanych z
odwolaniem si? do wartosci kulturowych i religijnych, wartosci kulturowych grupy wlasnej, dzialah
podejmowanych ze wzgl?du na eel, dzialan okreslajajcych typ spolecznej wspolzaleznosci.

Tozsamosc lokalna badanych oraz komplementarnosc jako typ spolecznej wspolzaleznosci
wyznaczyly poczucie wspolnotowosci. Otwartosc lub zamkni?cie stanowi wyrazne odniesienie
zarowno do ,,granic zewn?trznych" jak i ,,granic wewn?trznych" wspolnoty. Uwzgl?dnienie
percepcji Innego poprzez wyroznianie go z ,,tla spotecznego" jednostki i akceptacj? lub odrzucenie
spoleczne Innego kulturowo poprzez przyznanie lub ograniczenie praw spolecznych w przestrzeni



lokalnej jest tym elementem, ktory pozwalal zoperacjonalizowac otwartosc lub zamkni^cie na
odmiennosc kulturowa^.

Zroznicowanie kulturowe regionu pogranicza jest ukonstytuowane historycznie. Dzieje losow
poszczegolnych grup narodowych i wyznaniowych oraz polityka i wspolczesne ruchy migracyjne
zadecydowaly o terazniejszym spoleczno-kulturowym ksztalcie spolecznosci lokalnych tego
obszaru. Dostrzezenie jednorodnosci kulturowej lub zroznicowania kulturowego wspolczesnych
spolecznosci lokalnych pogranicza stalo si? istotnym elementem prowadzonych badan.
Uwzgl^dnilam dwie perspektywy postrzegania sytuacji spoleczno-kulturowej spolecznosci lokalnej.
Pierwsza z nich dotyczy obiektywnego wyznacznika jakim jest wspolczesny sktad narodowosciowy i
wyznaniowy mieszkaricow. Drugi zas dotyczy subiektywnego poczucia badanych jednorodnosci lub
zroznicowania kulturowego ich spolecznosci lokalnych. Ta - druga - perspektywa postrzegania
sytuacji spoleczno-kulturowej spolecznosci lokalnej, czyli subiektywnosc uwzgl^dnia pochodzenie
autochtoniczne lub nie autochtoniczne rodzin badanych oraz homogenicznosc lub heterogenicznosc
etniczna_ i wyznaniowy rodzin badanych.

Badania prowadzone przeze mnie maja^ charakter badan ilosciowych i jakosciowych. Badania
ilosciowe i jakosciowe traktuj? jako badania wzajemnie si§ dopelniaja^ce. Uwazam, iz moj projekt
badawczy wymagal takiego podejscia, poniewaz wieloaspektowosc problemow podjejych przeze
mnie w toku badan wymaga komplementarnego ich postrzegania. Jednoczesne wykorzystanie badari
ilosciowych i jakosciowych w wielu publikacjach nie jest postrzegane jako sprzeczne (S. Palka
2010, E. Babbie 2008, N. Denzin 2006).

Badania zrealizowano w dwoch etapach. Pierwszy z nich to badania ilosciowe, sondazowe,
ktorych celem bylo okreslenie poczucia wspolnotowosci czlonkow spolecznosci lokalnych
pomocno-wschodniego pogranicza Polski. Umozliwial on najpelniej zoperacjonalizowanie pomyslu,
na ktorym oparto przedsi^wzi^cie badawcze. Na tej podstawie okreslilam: poczucie wspolnotowosci
(tozsamosc lokalna, typ spolecznej wspolzaleznosci) oraz otwartosc lub zamkni^cie badanych na
odmiennosc kulturowa^

Material empiryczny zostal zebrany przy pomocy autorskiego narz^dzia badawczego ,,Ja i
moj a spolecznosc lokalna". Zostalo ono przygotowane w oparciu o teoretyczne zalozenia skali
wspolnotowej SCS w opracowaniu Roberta J. Doolitte i Donalda MacDonald'a (Doolittle, R. J., &
MacDonald D. 1978), czynnikow spolecznych i zakorzenienia we wspolnocie zamieszkania w uj^ciu
Riger'a i Lavrakas'a (Riger, S., & Lavrakas, P. J. 1981) oraz zaangazowania jednostki na rzecz
spolecznosci lokalnej Ahlbrandt'a i Cunninghama (Ahlbrandt, R. S., & Cunningham, J. V. 1979).

Drugi etap badan - to badania o charakterze jakosciowym, realizowane o oparciu o studium
przypadkow. W badaniu studium przypadku zastosowaiam wywiad swobodny ukierunkowany. Na
tej podstawie opisalam wspolnoty lokalne polnocno-wschodniego pogranicza Polski z perspektywy
osob aktywnych (znaczq.cych) w spolecznosciach lokalnych oraz podejmowanie dzialania spoleczne
na rzecz kreowania wspolnoty lokalnej.

Przeprowadzone przeze mnie badania la^czq. podejscie ilosciowe i jakosciowe co wynika z
przyj^tych zalozeh teoretycznych i empirycznych. Badania przeprowadzono wsrod mieszkancow
polnocno-wschodniego pogranicza Polski. Wykorzystalam w nich dobor celowy. Celowosc doboru
wynikala z przyj^cia zalozenia o znaczeniu kapitalu ludzkiego i spolecznego w aspekcie szeroko
rozumianego rozwoju spolecznosci lokalnej. Sta^d tez badani rekrutowani byli wsrod studentow
studiow niestacjonarnych na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych i niepublicznych
dzialaja^cych na trenie wojewodztwa podlaskiego. Dobor proby w badaniach jakosciowych byl



rowniez doborem celowym. Kryteria doboru rozmowcow w wywiadach wynikaly z potrzeby
reprezentacji osob funkcjonujajcych na co dzien w spolecznosciach lokalnych jednorodnych kulturowo i
zroznicowanych, osob znaczajcych i aktywnych w roznych sferach spoleczno-kulturowych swoich
spolecznosci lokalnych: nauczyciele, radni, animatorzy kultury, ksi^za (wyznania katolickiego i
prawoslawnego), soltys wsi, inicjatorzy utworzenia stowarzyszen lokalnych.

Empiryczna analiza uwzgl^dnionych w badaniach zmiennych nie byla jednym zalozeniem
badawczym. Okreslenie zwi^zku mie_dzy poszczegolnymi zmiennymi bylo waznym ich elementem,
chociaz nie wskazuje ono na przyczynowosc badanych zjawisk. Korelacje zmiennych oznaczaja^
bowiem istnienie systematycznego zwiajzku mie_dzy grupami zdarzeh (zmiennych). W opracowaniu
zebranych danych ilosciowych wykorzystalam program Microsoft Office Excel zas w ich analizach
statystycznych pakiet SPSS.

Krotki opis wynikow badan:

Srodowiska lokalne polnocno-wschodniego pogranicza Polski to spolecznosci, gdzie kultura
mniejszosci narodowych i etnicznych jest elementem nie tylko krajobrazu kulturowego miejsca ale
daje jednostce mozliwosci kreowania wlasnej tozsamosci kulturowej. Sta^d tez szczegolnie znacza^ce
dla tozsamosci lokalnej badanych sâ  wartosci kulturowe wlasnej grupy odniesienia. Wypracowany w
drodze komunikacji spoiecznej konsensus wzajemnego wspolistnienia roznych grup kulturowych
zajmuj^cych wspolne terytorium konstruuje tozsamosc lokalna^ badanych, podkreslaj^c znaczenie
zarowno znajomosci historii i kultury spolecznosci lokalnej, jak tez zasad spolecznych w niej
funkcj onuj a_cych.

Komplementarnosc podejmowanych dzialah jest charakterystyczna dla znaczajcej grupy
badanych. Komplementarnosc jako typ spoiecznej wspolzaleznosci daje podstawy do wytwarzania
wi^zi spolecznych o charakterze wspolnotowym. Tozsamosc lokalna oraz komplementarnosc dzialah
wspoldecyduja^o poczuciu wspolnotowosci jednostki.

W analizach dostrzeglam szereg zmiennych warunkujajcych poczucie wspolnotowosci.
Wystejiowanie poczucia wspolnotowosci zwie_ksza si§ u osob, ktore uznaja^ ze kazdy jest
zobowiajzany do dzialah na rzecz wszystkich czlonkow spolecznosci lokalnej, ze wiedza o tym kto
jest czlonkiem samorza^du lokalnego jest wazna i ze tym co decyduje o wi^ziach ze srodowiskiem
lokalnym sq. wartosci i tradycje kulturowe grupy odniesienia Jednoczesnie tez partycypacja
wspolnotowa i publiczna mieszkancow badanych srodowisk lokalnych jest dosyc niska. Szczegolnie
ten problem podkreslaja^ w swoich wypowiedziach osoby dzialaja^ce w srodowiskach lokalnych.

Srodowiska lokalne, z ktorych pochodzili respondenci tworzq. specyficzne wspolnoty lokalne.
Wspolnoty lokalne polnocno-wschodniego pogranicza Polski nie sq_ monolitem kulturowym i
wyznaniowym. Stanowiq_ wyrazny przyklad wspolnot uzgodnienia, gdzie na rownych prawach
funkcjonujq. wspolnoty kulturowe, narodowe i wyznaniowe. Badani wyrozniaja^ dwie kategorie
innego kulturowo: ,,swqj"- inny i ,,obcy". W percepcji respondentow Inny kulturowo przyjmuje
przede wszystkim postac migranta i uchodzcy. Wspolnoty lokalne polnocno-wschodniego
pogranicza Polski jako wspolnoty uzgodnienia wypracowaly wewn^trzny system spoleczny. To on
chroni je przed wplywami zewn^trznymi i minimalizuje skutki procesow globalizacji kultury.
Ochrona tradycyjne zroznicowanego statusu miejsca powoduje, ze kazda zmiana w obecnej jego
strukturze spoleczno- kulturowej jest traktowana z dystansem. Dotyczy to zarowno pojawienia si?



,,obcych" jak tez braku spolecznego przyzwolenia na podkreslenie dominacji jakiejkolwiek grupy we
wspolnej przestrzeni lokalnej.

Z przeprowadzonych przeze mnie badan wynika, ze kultura miejsca stanowi podstawy do
konstruowania wspolnot lokalnych. Jednak ksztait wspolczesny i przyszly wspolnot lokalnych
zalezny jest od podejmowanych dzialari w zakresie ich szeroko rozumianego rozwoju. Zwi^kszenie
potencjaiu spoleczno - kulturowego poprzez zatrzymanie procesow drenazu spolecznego maja^ce
miejsce w srodowiskach lokalnych polnocno- wschodniego pogranicza i jednoczesny rozwoj
ekonomiczny, gospodarczy wymaga podj^cia okreslonych strategii spoiecznych. Podkreslaja^ ten
problem rowniez respondenci.

Dostrzegam koniecznosc wypracowania modelu dziaian zwi^kszaja^cego poczucie
wspolnotowosci mieszkancow. Uwazam, ze istotna^ rol? odegrac tu powinna edukacja. Kreowanie
,,czlowieka dzialaja^cego", ktory na podstawie wiedzy o sobie ustala hierarchic potrzeb, zasady zycia,
kierunek podejmowanych dziaian i jest swiadomy wspolzaleznosci mie^dzy swoimi oczekiwaniami a
spolecznymi warunkami ich realizacji wyznaczac powinno cele wspolczesnej edukacji. Otwartosc
szkoly na srodowisko lokalne to nie tylko udostej>nienie jej infrastruktury wszystkim czlonkom
srodowiska lokalnego ale przede wszystkim wykorzystanie potencjaiu spoleczno-kulturowego
srodowiska w edukacji.

Wzory osobowe- postaci znacz^ce, ktore w przeszlosci i terazniejszosci poprzez swoj^
dzialalnosc wplywaja^ na wspolczesny obraz srodowiska lokalnego powinny bye przykladem, do
ktorego w swoich dzialaniach odwoluja^ si§ pedagodzy. Urealnienie i skonkretyzowanie dziatan
postaci znaczajoych stanowi podstawy kreowania znaczenia miejsca w tozsamosci jednostki oraz
przyczynia si§ do szeroko rozumianego rozwoju srodowisk lokalnych.

Zasoby spoleczne i kulturowe, ktorymi dysponujq. wszystkie srodowiska lokalne sâ  podstawy
istniejajoego kapitalu spolecznego. Z perspektywy potrzeb wspolczesnych spoieczenstw wazne jest
nie tylko utrzymanie tego kapitalu, lecz jego wzmocnienie i rozbudowywanie. Edukacja zatem ma
niezmiernie istotne w tym wzgl^dzie zadanie. Edukacja kreuja^ca zaangazowanie i wspoidzialanie
spoleczne, edukacja do wspolnoty- to edukacja spelniaja^ca wymogi wspolczesnosci.

5. Omowienie pozostalych osiqgni^c naukowo - badawczych

Moj dorobek naukowy sklada si^ la^cznie z 41 publikacji. Wsrod publikacji znajduja^ si^: 1
monografia, 1 praca wspolautorska, 4 prace wspolredakcyjne, 1 wspolredakcja czasopisma z listy B,
34 artykulow i rozdzialow w monografii (w tym 1 w czasopismie z listy C i 5 w czasopismach z listy
B). Moj h-index wedlug bazy Publish or Perish wynosi 1. Jako czlonek zespolu opracowalam indeks
rzeczowo- dzialowy w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku.

Moja aktywnosc naukowa i badawcza koncentruje si$ na lokalnym wymiarze regionu
polnocno-wschodniego pogranicza Polski. Zainteresowania naukowe i badawcze skupiaja^ sie^ wokot
trzech obszarow tematycznych, to jest: srodowiska lokalnego jako srodowiska wychowawczego,
relacji spoiecznych i komunikacji spolecznej w tradycyjnie zroznicowanej kulturowo przestrzeni
lokalnej polnocno- wschodniego pogranicza Polski oraz problematyka^ tozsamosci grup i jednostek.
W obr^bie poszczegolnych obszarow tematycznych wyrozniam szczegolowe kierunki
zainteresowan. Sa^to:

• procesy socjalizacji i kulturalizacji w warunkach zroznicowanych kulturowo
srodowiskach lokalnych pogranicza



• kapital spoleczno-kulturowego pogranicza
• lokalny wymiar funkcjonowania jednostki i jego znaczenia w kreowaniu tozsamosci

jednostki

• kompetencji do komunikacji mi^dzykulturowej
• znaczenia edukacji mi^dzykulturowej i regionalnej w rozwoju srodowisk lokalnych

pogranicza
W pierwszym wymienionym przeze mnie szczegolowym obszarze tematycznym lokuje badania i
publikacje zwiajzane z realizacj^projektu badawczego ,,Kultura polska na wschodnich pograniczach:
Transmisja dziedzictwa kulturowego mniejszosci narodowych" w ramach grantu KBN ,,Kultura
Polska w nowej Europie". Jako czlonek zespolu badawczego pod kierownictwem prof.
J. Nikitorowicza, wspolnie z dr hab. D. Misiejuk odpowiedzialna byiam za realizacj? badafi wsrod
mniejszosci bialoruskiej zamieszkujaj^ej polnocno-wschodnie pogranicze. Prowadzone przez nas
badania dotyczyly problematyki mie/dzygeneracyjnego przekazu kultury mniejszosci oraz procesow
ksztaltowania tozsamosci kulturowej. Efektem prowadzonych badari jest cykl publikacji:

• Wspolnota w procesach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. Konteksty edukacyjne.
w: J. Nikitorowicz, J. Muszynska, M. Sobecki (red), „ Wspolnoty z perspektywy
edukacji mi^dzy kulturowej" Trans Humana Bialystok 2009 (wspolautor D. Misiejuk)

• Procesy socjalizacyjne w przestrzeni wielokulturowego srodowiska lokalnego. Przypadek
mniejszosci bialoruskiej w Polsce - konteksty pokoleniowe, w: T. Lewowicki,
B.Grabowska. A. Rozanska (red), Socjalizacja i ksztaltowanie si? tozsamosci -problemy i
sugestie rozwiajzan, Wyd. Adam Marszalek Toruri 2008 ss. 123-134 (wspolautor D.
Misiejuk)

• Procesy socjalizacji do grupy mniejszosciowej a wartosci kultury na przykladzie tozsamosci
kulturowej Bialorusinow w Polsce, w: Etnicznosc i obywatelskosc w Nowej Europie.
Konteksty edukacji mi^dzykulturowej, Trans Humana Biafystok 2007 ss. 281-296
(wspolautor D. Misiejuk)

• Przestrzenie symboliczne w kulturze mniejszosci bialoruskiej w Polsce" w: ,,Kultury
narodowe na pograniczach" red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszynska, Bialystok
2006 (wspolautorka D. Misiejuk)

• Tozsamosc kulturowa w spolecznych warunkach grupy mniejszosciowej (wspolautor
D. Misiejuk) w: Kultura wspolczesna a wychowanie czlowieka pod red. D.
Kulinowskiego wyd. Verba, Lublin 2006

• Potencjal spoleczno-kulturowy mniejszosci bialoruskiej w Polsce. w; ,,Polityka
spoleczna i oswiatowa a edukacja mi^dzykulturowa" red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-
Mazur; Cieszyn-Warszawa 2005 (wspolautorka dr D. Misiejuk

Z drugim szczegolowym obszarem tematycznym dotycza^cym kapitalu spoleczno- kulturowego
pogranicza zwiajzane sa^nastejoujajoe publikacje:

• Wi^zi spoleczne na pograniczu - rozwazania teoretyczne. Konteksty edukacji regionalnej;
,,Pogranicze. Studia Spoleczne." Tom XVII cz. I ,,Edukacja mi^dzykulturowa" Bialystok
2011 ss. 164-175

• Kapital spoleczny pogranicza -jego mozliwosci i znaczenie w zapobieganiu wykluczeniu
spolecznemu. W: ,,Pedagogika mie^dzykulturowa wobec wykluczenia spolecznego i
edukacyjnego." Red. T. Lewowicki, A. Szczurek - Boruta, J. Suchodolska; Torun 2011



• ,,Szkoty polskie na Litwie" (wspolautorstwo z U. Namiotko) w: „ Szkolnictwo z polskim
j^zykiem nauczania w panstwach europejskich - stan, problemy i perspektywy" pod
redakcja^T. Lewowickiego, J. Nikitorowicza i A. Szczurek - Boruty; Bialystok- Cieszyn-
Warszawa2010

• Kultura materialna regionu - warunki jej zachowania w aspekcie edukacji regionalnej.
,,Edukacja" nr3 /2009

Srodowisko lokalne stanowi glowny nurt moich zainteresowan naukowych i badawczych. Uznaj? je
bowiem, obok rodziny za najbardziej istotnie srodowisko wychowawcze. Uwazam, ze mimo
dominuj^cej wspolczesnie ideologii globalizacji to praktyki spoleczne maja^ przede wszystkim
wymiar lokalny. Obserwowany wzrost znaczenia lokalnosci uznaj? wi^c za swoistq. konsekwencj?
globalnosci. Lokalny wymiar funkcjonowania jednostki i jego znaczenia w kreowaniu tozsamosci
jednostki staly si§ kanwa^ rozwazan w artykulach:

• O wspolnotach lokalnych i ich znaczeniu. „ Ruch Pedagogiczny" 1/2014

• Jestem ze wsi to wstyd? Patriotyzm czasow wspolczesnych, w: J. Nikitorowicz (red)
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tozsamosci kulturowej? Wydawnictwo Impuls Krakow
2013, seria wydawnicza ,,Pala^ce problemy"

• Od regionu do lokalnosci - ku spoleczenstwu obywatelskiemu. ,,Pedagogika Spoleczna"
nr 1/2012

• Percepcja spoleczna Innego kulturowo w przestrzeni wschodniego pogranicza Polski „
Edukacja Mie_dzykulturowa" nrl/2012

• Creation of social dimension identity by modern youth.- w: Dilemata socialni pedagogiky v
postmodernism svete. Red. M. Bargel, E. Janigova, E. Jarosz , Wyd. Instytut Mezioborovych
Studii Brno, wersja PDF. Brno 2012

• Renesans lokalnosci jako remedium na zagrozenia wspolczesnego swiata. w; ,,Region, tozsamosc,
edukacja" red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk ; Trans Humana Biatystok 2005

• Procesy kulturalizacji a waloryzacja i dewaloryzacja tradycji kulturowej, w: red.
J.Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszynska, Mi^dzygeneracyjna transmisja dziedzictwa
kulturowego, T. II Spoleczno-kulturowe wymiary przekazu; Trans Humana Bialystok 2003

Kolejny tematyczny nurt moich badan zwiajzany jest z relacjami spotecznymi i komunikacjq.
spoiecznq. w srodowiskach lokalnych pomocno- wschodniego pogranicza Polski. Srodowiska
lokalne polnocno-wschodniego pogranicza Polski to przestrzen spoleczna tradycyjnie zroznicowana
kulturowo. Wspolczesny aspekt zmian polityczno-gospodarczych i kulturowych Polski (np. otwarcie
granic i zwiajzane z tym migracje ludnosci) w konsekwencji przyczyniajq. siq; do zmian w strukturze
spoiecznej lokalnych spolecznosci jak rowniez zmian w zakresie charakteru kulturowego tychze
srodowisk lokalnych. Sta^d tez istotnym staje si? pytanie o kompetencje do komunikacji
mi^dzykulturowej. Problem ten stanowil glowny aspekt badan realizewanych w ramach grantu
KBN,, Kompetencje do komunikacji mi^dzykurturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowosci
regionu i procesow migracyjnych". Jako czlonek zespolu badawczego kierowanego przez prof.
J.Nikitorowicza odpowiedzialna bylam za badania dotyczq.ce lokalnych uwarunkowan kompetencji
do komunikacji mi^dzykulturowej. Efektem pracy zespolu jest wspolautorska publikacja
,,Kompetencje do komunikacji mi^dzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowosci regionu
i procesow migracyjnych", Wydawnictwo Akademickie Zak Warszawa 2013 (autorzy J.



Nikitorowicz, M. Sobecki, W. Danilewicz, J. Muszynska, D. Misiejuk, T. Bajkowski) wersja PDF. Z
ta^problematyk^zwia^zanych jest szereg kolejnych opublikowanych przeze mnie artykulow:

• Lokalna przestrzen socjalizacyjna a kompetencje do komunikacji, Pogranicze. Studia
Spoleczne." Tom XXI ,,Kompetencje do komunikacji mi^dzykulturowej" Bialystok 2013 ss.
45-59

• Kompetencje do komunikacji mi^dzykulturowej uczniow i studentow wojewodztwa
podlaskiego, w: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red), Kultura w edukacji
miedzykulturowej- doswiadczenia i propozycje praktyczne, Wydawnictwo Adam Marszalek
Cieszyn- Warszawa-Torun 2013 ss. 67-79

• Przygotowanie wspolczesnej mlodziezy do funkcjonowania w srodowisku zroznicowanym
kulturowo, w: M. Bargel, E. Janogova, E. Jarosz, M. Juzi (red) Socjalni pedagogika v
kotekxtu zivitnfch etap cloveka Institut mezioborovych studii Brno, CR, 2013

Moje zainteresowania naukowe i badawcze zwiajzane sâ  z pedagogika^ spoleczna^ edukacjq.
mifjdzykulturowa^ i regionalna_. Podkreslam szczegolna_ role^ i znaczenie tych subdyscyplin
pedagogiki w rozwoju lokalnych srodowisk polnocno- wschodniego pogranicza Polski oraz
kreowaniu relacji spoiecznych w ich obszarze. Do tego nurtu zaliczam artykuly:

• Interdyscyplinarnosc edukacji miedzykulturowej na przykladzie teoretycznych koncepcji
tozsamosci jednostki. w; ,,Poza paradygmaty. Pedagogika mi^dzykulturowa." Red. A.
Szczurek - Boruta, E. Ogrodzka- Mazur Toruri 2012

• Edukacja mi^dzykulturowa w czasach zmian spoiecznych w : Spoleczne uwarunkowania
edukacji mi^dzykulturowej. Problemy praktyki oswiatowej. (red) T. Lewowicki, A.
Szczurek-Boruta, B. Grabowska , Cieszyn- Warszawa- Torun 2009

• Wspolczesne wyzwania edukacji regionalnej w: Oblicza wspolczesnosci w perspektywie
pedagogiki spolecznej, (red) W. Danilewicz, Wydawnictwo Akademickie Zak Warszawa
2009

• Wymiary edukacji mi^dzykulturowej na pograniczu wschodnim- przypadek Bialostocczyzny
w: T. Lewowicki, J. Urban (red), Edukacja mi^dzykulturowa na pograniczach w pierwszych
latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Wydawnictwo Gnome Katowice
2007

Chcialabym podkreslic, ze w prezentowanej charakterystyce moich zainteresowan naukowo-
badawczych wymieniam wybrane publikacje, ktore uznaj§ za najbardziej znaczace w moim dorobku.

Uczestniczylam w 4 projektach badawczych ( w tym 2 mi^dzynarodowych). Projekt
mi^dzynarodowy IANUS osadzony byl w kontekscie edukacji doroslych i dotyczyl rozwijania
wrazliwosci mi^dzykulturowej. Drugi projekt mi^dzynarodowy LERNING HOSPITALS dotyczyl
diagnozy kompetencji komunikacyjnych lekarzy w sytuacji komunikowania sie^ z pacjentem o
odmiennych tradycjach kulturowych.

Wyglosilam 22 referaty na konferencjach naukowych ( w tym 6 na mi^dzynarodowych). W
ramach programu Erasmus prowadzilam wyklady dla studentow w Niemczech i Holandii oraz
bralam czynny udzial w spotkaniach naukowo - dydaktycznych. Obszary tematyczne dotyczyly:
zadan pracy socjalnej a problemow mlodziezy w wybranych krajach europejskich; spoleczenstwa
wielokulturowego - niepokoi i nadziei ; bezdomnosci jako problemu spolecznego w wybranych
krajach Unii Europejskiej; readaptacji jako zadaniu pracy socjalnej.
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Bylam czlonkiem komitetow organizacyjnych 5 konferencji naukowych (w tym 1
mi^dzynarodowej). Wielokrotnie otrzymalam nagrody Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku za
prac? naukowaJ organizacyjna^. Zostalam rowniez odznaczona Srebrnym Krzyzem Zaslugi.

W ramach wspolpracy z Urz^dem Marszalkowskim woj. podlaskiego stowarzyszeniami
lokalnymi uczestniczylam w realizacji zadania publicznego dotycza^cego promocji kultury regionu.
Bylam pomyslodawca^projektu i glownym jego ekspertem.
Jestem czlonkiem Zespolu Pedagogiki Kultury i Edukacji Mi?dzykulturowej Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN oraz Zespolu Pedagogiki Spolecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Jestem rowniez czlonkiem zalozycielem Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Mi^dzykulturowej. W
latach 2008-2011 pelnilam funkcje_ sekretarza Stowarzyszenia i bylani czlonkiem jego zarza^du.
Obecnie jestem czlonkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Jestem rowniez czlonkiem
Stowarzyszenia Pracownikow i Absolwentow Wydzialu Pedagogiki i Psychologii UwB oraz drugq.
kadencj? czlonkiem Rady Wydzialu Pedagogiki i Psychologii UwB.

W ramach popularyzacji nauki wydalam publikacj? i przygotowalam film dokumentalny
dotyczajcy dziedzictwa kulturowego Korycina. Bralam rowniez czynny udzial w konferencjach
organizowanych przez Urza^d Marszalkowski woj. podlaskiego i gminy Hodyszew.

Prowadz? seminaria licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika. Do chwili obecnej
powstalo okolo 30 prac magisterskich i 15 prac licencjackich pod moim kierunkiem. Prowadz?
zaj?cia dydaktyczne mie/dzy innymi z edukacji mi?dzykulturowej, diagnostyki pedagogicznej.
Bralam czynny udzial w modyfikacji programow ksztalcenia na kierunku pedagogika, specjalnosc
opiekunczo-wychowawcza i resocjalizacja oraz jestem wspolautorem programow studiow nowej
specjalnosci: pedagogika regionalna i miedzykulturowa.

Pelni^ funkcj^ promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pani mgr M. Bern. Odbylam
rowniez staz naukowy na Uniwersytecie Sl^skim, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w
Cieszynie.
Wykonalam ekspertyzy i opracowania na zamowienie lokalnych instytucji i stowarzyszeri(Centrum
Promocji i Innowacji w Bialymstoku oraz Zwiajzek Gmin Wiejskich Podlasia)

Bylam recenzentem trzech publikacji dla czasopisma ,,Studia Kulturowo-Edukacyjne".
W ramach wlasnego rozwoju ukoficzytam w 2012 roku studia podyplomowe ,,Menadzer badafi
naukowych i prac rozwojowych". Od kilku tak staram si? rowniez aktywnie dzialac na rzecz mojego
srodowiska lokalnego. Jestem czlonkiem Stowarzyszenia Przyjaciol Gminy Dobrzyniewo Duze.
Przez kila lat pracowalam rowniez na terenie swojej gminy jako spoleczny kurator sa^dowy.

Jolanta Muszynska
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