
ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA JAKO 
METODA PRZECIWDZIAŁAJĄCA MARGINALIZACJI 

W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Animuje się tylko to, co martwe. Potrzeba animacji odnosi się zawsze do jakiegoś 
braku, da jakiejś nieobecności. Dopóki animacja była sposobem życia w miastach 

i na wsiach była nieznana, była samą tkanką życia społecznego. Dopiero wtedy gdy 
znikła zaczęto o niej mówić, dopuszczać jej istnienie do świadomości

P. M o u lin ie r1

Uprzem ysłowienie, m odernizacja, urbanizacja, dem okratyzacja przyczyniają się do 
rozwoju społecznego i wzrostu możliwości jed n o stek . Proces urbanizacji wprowadził 
zmiany w środowiska lokalne wsi i miast, zjawisko dem okratyzacji przyczyniło się do 
rozwoju edukacji, wzrostu świadomości społecznej2. W spółczesne społeczeństwa cha
rakteryzuje cykl p rodukcja  -  konsum pcja, ze szczególnym naciskiem  położonym  na 
konsum pcję. Są to  także „społeczeństwa czasu w olnego”, k tórego  ilość zdecydowanie 
Wzrosła, a wraz z n im  popyt n a  je g o  zapełn ien ie związany z podwyższeniem jakości 
życia przez grupy społeczne dobrze sytuowane.

Procesy urbanizacji, uprzem ysłowienia, m odernizacji, dem okratyzacji -  generu ją  
innego  rodzaju  zjawiska, przyczyniają się do  powstawania zjawisk społecznie n iepo
żądanych: bezrobocia, ubóstwa, kryzysów ekonom icznych i społecznych, wszelkiego 
rodzaju nierów ności (Kopczyńska, 1995, s. 15). Zm iany dotyczą nie tylko płaszczyzny 
ekonom icznej, społecznej, ale także ku ltu ra ln e j,jak  pisał M. W eber „zmiany kulturow e 
następują szybciej niż zmiany p o k o leń ” (za: Kopczyńska, 1993, s. 13). K ultura je s t  dy
nam iczna, tw orzona ciągle o d  nowa poprzez in terakcje m iędzy członkam i społeczeń
stwa. Szybki rozwój przemysłu, przem iany technologiczne, a wraz z nim i przem iany 
życia codziennego  wpływają na  jednostk i, stawiają p rzed  n im i wyzwania, którym  nie 
Wszyscy po trafią  sprostać. T rudności z przystosowaniem  się do  nowych w arunków  życia 
zauważalne są najbardziej w środowisku lokalnym.

'  Za: Kopczyńska M „ 1993, s. 39.
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Szczegółowe analizy tych zjawisk przeprowadził prof. A. Radziewicz-Winnicki w wielu swoich publikacjach, m.in. Społe- 
o&istwo w trakcie zmiany, Gdańsk, 2004.



Środowisko lokalne to ludzie, instytucje oraz więzi tw orzone między nim i. To także 
tradycja i ku ltura , o k tó rą  warto dbać i k tóre  w arto rozwijać, stanowią bowiem  prze
strzeń konkretnej ludzkiej rzeczywistości, są źródłem  znaczeń ciągle odkrywanych i na 
nowo interpretow anych.

O becnie mówi się o zm ierzchu czy kryzysie społeczności/środow iska lokalnego. 
Przemawiają za tym okoliczności i zmiany zachodzące w społeczeństwie. B adania so
cjologiczne społeczności lokalnych spowodowały zróżnicow anie op in ii n a  tem at stanu 
współczesnych środowisk lokalnych o d  rozpadu  p o  etap  ich przekształcania.

Teoria społeczeństwa m asowego (przedstaw icielam i są E. D ürkheim , R. Redfield, 
W. K ornhauser) głosi, że instytucje i organizacje są zorganizow ane w ten  sposób, by 
obsługiwać, zaspokajać i pobudzać potrzeby dużej liczby osób, im  bardziej aktywność 
społeczna u lega profesjonalizacji tym bardziej rozpada się tradycyjna struk tu ra  i orga
nizacja. Społeczność staje się heterogen iczna, zm ieniają się systemy wartości, zanika 
ku ltu ra  ludow a i kon tro la  społeczna. Miejscowości istnieją jak o  jed n o stk i adm inistra
cyjne, ale społeczność lokalna zanika. Jedno stk i są ze sobą związane tylko poprzez pod
porządkow anie wspólnej władzy państwowej. W iększość instytucji w społeczeństw ach 
masowych je s t  zorganizow ane w taki sposób, by m ieć do  czynienia z grupam i ludzkimi, 
w których uwzględnia się p rzede  wszystkim podobieństw a, a ignoru je  się różnice. Zani
kają wsie tradycyjne, k tó re  nie są ju ż  izolowane, a podporządkow ane w coraz większym 
stopniu  m iastu, tracąc swoją w ew nętrzną spójność. M ieszkańcy m iast n ie  wchodzą 
w żadne relacje, poniew aż przeszkadza tem u liczba mieszkańców, ich uzawodowienie, 
daleko idąca profesjonalizacja wyklucza poczucie przynależności, a po tęgu je  izolację 
i anonim ow ość. Społeczeństwo masowe wytwarza wielkie, ogólnokrajow e instytucje 
i organizacje (Turowski, 1994, s. 229-231).

Najczęstszym sposobem  tłum aczenia zmian zachodzących w środowiskach lokalnych 
są teorie transformacji, teorie zmian. W  teoriach tych panuje pogląd, że środowiska lokal
ne są jednym  z najpotrzebniejszych dla rozwoju społecznego, ponieważ spełniają rolę p°" 
średnią między przynależnością zawodową, zrzeszeniową itp. Społeczności lokalne przy
czyniają się do rozwoju ekonom icznego, administracyjnego, kulturalnego i politycznego 
narodu. Mają charakter uniwersalny, ponieważ występują na całym świecie. Tego zdania 
je s t Morris Janowitz, który na  podstawie badań  wykazuje, że instytucja sąsiedztwa podlega 
zm ianom , ale nie zanika, zm ienia charakter na bardziej dobrowolny i ograniczony.

T ransform acja przebiega także w innych kierunkach . Louis W irth podkreśla, że spo
łeczności lokalne m ają dwa aspekty -  terytorialny i instytucjonalny. Poza tym uważa, że 
należy zwrócić uwagę na  ludzi, na  typy osobowości, do  których sprow adzają się różnice 
m iędzy wiejskim i m iejskim stylem życia. K ierunek zm ian zachodzi o d  typu wiejskiego 
do  miejskiego, przejście organizacji opartej n a  pokrew ieństw ie do typu organizacji 
społecznej charakteryzującej się postępem  technologicznym , ruchliw ością społeczną» 
fo rm alną  społeczną kontrolą. N astępuje zacieranie różnic między społecznością lokal
ną  wsi i miasta. Socjologiczne b adan ia  m iasta (M. B. Sussm ann) wykazały, że kontak
ty osobowe nie ustępują kon tak tom  rzeczowym, a naw et n iek tó re  kategorie  ludności 
miejskiej p referu ją  kontakty osobowe, bezpośrednie , w tym sąsiedzkie (dotyczy to np- 
kob ie t i dzieci). Przem iany społeczności lokalnych idą w k ierunku  wzrostu liczby kon
taktów rzeczowych, k tóre  zwykle są okresowe i zadaniow e, a k tó re  w spółistnieją z kon
taktam i osobowymi, sąsiedzkimi. Powstają grupy tery toria lne nie będące ani pierwot
nymi, ani w tórnym i, k tóre  m ają cechy jed n y ch  i drugich . Zmiany w społecznościach



zurbanizow anych, uprzem ysłowionych dotyczące stosunków  społecznych polegają na 
oddzielen iu  stosunków  pokrewieństwa, sąsiedztwa, przyjaźni od  stosunków  funkcjonal
nych, k tóre  w społecznościach dom inu ją  (Turowski, 1994, s. 234-237).

Także w pedagogice społecznej zwraca się uwagę na  zmiany zachodzące w środowi
skach lokalnych szczególnie biorąc pod  uwagę takie kwestie, jak: rozluźnienie więzi mię
dzyludzkich, narastająca anonimowość życia i kultywowanie indywidualizmu, zanik insty
tucji sąsiedztwa, zanik znaczenia kontroli społecznej, deprecjacja społecznego znaczenia 
instytuq'i zbiorowych i autorytetów (Pilch, 1999, s. 300). W środowisku lokalnym widoczny 
je s t proces marginalizacji i wykluczania poza obręb środowiska niektórych jednostek.

M arginalizację społeczną, za S. Kawulą, rozum iem  jak o  proces powstawania m argi
nalnych g rup  społecznych, ja k  również w chodzenie je d n o s tek  i g ru p  społecznych na 
istniejący ju ż  m argines społeczny, co wiąże się z ich dyskrym inacją (2005, s. 54).

W śród form  m arginalizacji m ożna w yodrębnić zakresy w zależności od  różnych 
form  działalności społecznej, na  której występują. Są to m. in.:
-  sfera spożycia, a w niej wielkość dochodów , co za tym idzie uczestnictwo w dostępie 

do  d ó b r  i usług;
-  szeroko p o ję ta  sfera kultury, gdzie „m arginalność” objawia się i je s t  skutkiem  trwa

n ia  w sposobach zachow ania się uniem ożliw iających wykonywanie ról społecznych, 
odpow iadających standardom  g rup  dom inujących;

-  sfera oświaty, a w niej dostęp  do literatury  i sztuki (Kawula, 2005, s. 54). 
R ezultatem  skrajnej m arginalizacji je s t  wykluczenie społeczne, k tóre  sprawia, że

jed n o stk a  znajduje się poza n u rtem  życia społecznego. Najbardziej narażeni n a  proces 
m arginalizacji są ci, którzy ze względu na braki kulturow e, ekonom iczne, kwalifikacyj
ne nie po trafią b ron ić  się przed  m echanizm am i tworzącymi ten  proces (Kawula, 2005, 
s. 55). Tymczasem każda jed n o stk a , każdy człowiek obok zaspokojenia e lem entarnych  
potrzeb  oczekuje akceptacji, należnego m u szacunku i uznania , k tóre  należą się każ
dem u ze względu na  je g o  społeczną tożsamość.

Działalnością, k tóra  p róbu je  przełamywać n iepożądane społecznie zjawiska w śro
dowisku lokalnym  je s t anim acja3. M arginalizacji, k tó ra  generow ana je s t przez nierów 
ności społeczne nie d a  się un iknąć, m ożna jedyn ie , m iędzy innym i, poprzez działania 
anim acyjne, próbow ać zmniejszyć je j skutki. A nim acja je s t ru ch em  neutralnym , skie
rowanym do wszystkich środowisk. Je s t to działalność pobudzania , inspirow ania ludzi

Źródła animacji społeczno-kulturalnej sięgają ruchu  Oświaty Ludowej (L’éducation Populaire) we Francji, który roz- 
Winął się po  Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy państwo przejęło od  kościoła zwierzchnictwo nad szkołami. Karta Praw 
Człowieka i Obywatela (1789) postulowała szkołę obowiązkową i bezpłatną. J ed n ak  wprowadzenie jedno litego  systemu 
szkolnego spotkało się z wieloma trudnościam i wynikającymi z rozbieżności struktury wyznaniowej i laickiej. W wieku XIX 
W rzucono jedno lity  system szkolny. Szkoły elem entarne stały się szkołami dla ludu, szkoły średnie dla klas posiadających. 
W wieku XIX i na początku wieku XX anim atorem  środowiskowym, prowadzącym kursy d la młodzieży i dorosłych, jak  
również kształcenie ludności wiejskiej był ksiądz i nauczyciel.
Szkolnictwo ludowe rozwijało się poprzez działalność instytucji laickich (instytucje poszkolne i pozaszkolne), wyznaniowych 
(katolickich i protestanckich), zawodowych (tzw. Bursy Pracy, które stały się siedzibą kilku uniwersytetów ludowych), a tak- 
Ze poprzez działalność ruchów młodzieżowych (ochotniczych, społecznych). Po II wojnie światowej nastąpiło dążenie do 
demokratyzacji systemu szkolnego, jeg o  ujednolicenia. W dalszym ciągu podkreślano związki animacji z Oświatą Ludową, 
°kreśląją с anim atora jak o  społecznika, którego zadaniem  je s t pobudzanie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej 
dla rozwoju edukacji ogólnej i perm anentnej. W latach sześćdziesiątych XX wieku pojawiły się głosy o swoistości animacji, 
która po  roku 1960 poszerzyła swoją działalność, w wyniku czego zmieniły się je j cele, zadania, instytucje, treści. Konsekwen
cją tego było odejście od  przym iotnika „ludowa” odnoszącego się do jed n e j klasy społecznej. Animacja poszerzyła obszar 
°ddziaływania i objęła swoim zasięgiem zarówno klasy średnie, środowiska intelektualne, jak  również ludowe bez wyróż- 
niania któregokolwiek z nich (Kopczyńska, 1993, s. 52-55). Autorzy zajmujący się tą problem atyką to m.in. J. Żebrowski, 
k'k Kopczyńska, B. M endel, B.Jedlewska.



do  aktywności. Zajm uje się także upow szechnieniem  kultury  i aktywnością w czasie 
wolnym, ożywianiem, podtrzym ywaniem  szeroko rozum ianej twórczości. Je s t to  m e
toda in tegracji i współuczestnictwa, k tó ra  m a na  celu rozwój kom unikacji społecznej, 
aktywizowanie środowisk społecznych, um ożliw ienie ekspresji i rozwoju jed n o stek  
(Kopczyńska, 1993, s. 9-10; Żebrowski, 2003, s. 18-20).

A nim acja społeczno-kulturalna, zdaniem  B. Jedlewskiej, in terw eniu je bezpośrednio  
w życie społeczne i ku ltu ra lne  poprzez p racę związaną z treściam i kultury w szerokim 
znaczeniu. A nim acja społeczno-kulturalna dąży do  pobudzan ia  i ożywiania zespołowej 
aktywności, ale p rzede wszystkim koncen tru je  się na  poszczególnych jed n o stk ach , ich 
potrzebach , możliwościach (2003, s. 34).

Celem  anim acji je s t kształtowanie krytycznych i kreatywnych postaw jednostek , 
odkrywanie ich potencjału , rozbudzanie wiedzy, wrażliwości, po trzeb  i zainteresowań 
kulturalnych. Anim acja m a rozbudzać potrzeby twórczego działania, twórczego życia, 
wrażliwość na  problem y drugiego człowieka, m a wprowadzać w świat kultury, uczyć ro
zum ienia i dokonywania wyborów. Anim acja m a w spom agać rozwój człowieka i wszel
kie jeg o  wysiłki w k ierunku  samorozwoju. Efektem  działań animacyjnych pow inna być 
jed n o stk a  twórcza, rozum na, wrażliwa na  innych ludzi, zdolna do  przezwyciężania trud
nych sytuacji, radząca sobie z rozwiązywaniem problem ów  (Jedlewska, 2003, s. 33-34)- 

A nim acja społeczno-kulturalna o p ie ra  się na  założeniu, że w każdej jed n o stce  bez 
względu na  pochodzen ie  i ko lor skóry tkwi potencjał, k tóry należy rozwijać, by mogły 
się dokonać  przem iany zarów no w samej jed n o stce , ja k  w je j otoczeniu , w różnych 
dziedzinach życia społeczno-kulturalnego (Jedlewska, 2003, s. 38-39).

A nim acja społeczno-kulturalna pow inna być realizow ana na  różnych szczeblach 
edukacji, p rzede  wszystkim w szkole, tym bardziej, że działalność anim acyjna wykorzy
stuje pedagogikę aktywną w zakresie celów, postaw, treści.

W  szkole nauczyciel m oże w uczniach kształtować takie zdolności, jak:
-  zdolności em patyczne, percepcji, kontak tu , porozum iew ania się, zdolność koncen

tracji, obserwowania;
-  zdolność krytyki, tolerancji, gotowość odpow iedzialności, zaangażowania;
-  zdolność rozwiązywania problem ów , spontaniczność, radość tw orzenia, gotowość 

innowacji, uczestnictwa, w spółdziałania (Jedlewska, 2003, s. 38).
Szkoła pow inna być ośrodkiem  kultury  lokalnej, je d n a k  postulaty wobec szkoły 

w tym zakresie nie zawsze (doświadczenie wskazuje, że bardzo rzadko) są realizowane.
Anim acja społeczno-kulturalna w swoich założeniach je s t  n a  tego rodzaju  ewen

tualność odpow iedzią, poniew aż je j zadania realizow ane w środowisku lokalnym , to 
p rzede  wszystkim:
-  w prow adzenie kultury  w świadomość społeczną;
-  rozwój inicjatyw pedagogicznych, innowacji jak o  reakcji n a  szkołę tradycyjną;
-  rozwój życia kulturalnego, które przynosiłoby korzyści wszystkim, zmniejszało nierów

ności społeczne, czasami podtrzymywane przez szkołę (Kopczyńska, 1993, s. 56). 
Działania anim acyjne prow adzone z udziałem  an im ato ra  społeczno-wychowawcze

go i społeczno-kulturalnego prow adzone są w M łodzieżowych D om ach Kultury, Gmi n  
nych O środkach  Kultury, Pałacach Młodzieży, wszelkiego rodzaju  stowarzyszeniach- 
D ziałania te adresow ane są do  wszystkich środowisk i wszystkich kategorii wiekowych-

Przykładem  działań anim acyjnych skierowanych do  dzieci i młodzieży przeciwdzia' 
łających ich m arginalizacji je s t Dziecięca A kadem ia Rozm aitości prow adzona w Pała'



cu Młodzieży w Bydgoszczy. W je j ram ach  odbywają się zajęcia artystyczne, sportowe, 
oświatowe. Bazę anim atorów , na  których o p ie ra  się działalność A kadem ii stanowią 
w olontariusze -  studenci. Uczestnicy zajęć to  m łodzież szkolna z te ren u  Bydgoszczy 
rekru tow ana przez pedagogów  szkolnych, nauczycieli przedm iotu . U czestnikam i Dzie
cięcej A kadem ii Rozmaitości są także dzieci z Pogotowia O piekuńczego, k tó re  pod  
opieką swego wychowawcy przychodzą na  zajęcia.

Udział w zajęciach je s t bezpłatny. Zasoby finansowe na  działalność A kadem ii pozy
skują z różnych źródeł nauczyciele -  anim atorzy. Jednym  z najważniejszych sposobów 
pozyskiwania funduszy są projekty oświatowe i artystyczne. Finansowo w spom agają 
działalność A kadem ii instytucje pom ocy społecznej, na  przykład MOPS czy BORPA. 
N iektóre inicjatywy finansow ane są przez U rząd Miasta, który dysponuje funduszam i 
celowymi na  określone imprezy. Również dzieci i m łodzież uczestnicząca w zajęciach 
A kadem ii zdobywa fundusze na  swoją działalność poprzez organizow anie aukcji swo
ich wyrobów, np. ozdób świątecznych czy akcję sprzedaży cegiełek n a  rzecz Akadem ii 
podczas wystawianych Jasełek.

Uczestnicy A kadem ii nie stanowią od ręb n eg o  zespołu odizolow anego od  innych 
sekcji, ale stanowią część całego zespołu młodzieży pałacowej. Często m łodzież Aka
dem ii w spółpracuje z uczestnikam i innych zespołów artystycznych czy edukacyjnych, 
tworzą się grupy in tegracyjne skupiające dzieci i m łodzież ze środowisk zagrożonych 
z m łodzieżą lepiej sytuowaną. Stwarza to możliwości popraw y jakości życia i uwrażliwie
nia n a  problem y innych ludzi. Im  wcześniej zaczyna się proces integracji, tym większe 
są szanse n a  przeciw działanie m arginalizacji dzieci i młodzieży.

Działania anim acyjne takie ja k  Dziecięca A kadem ia Rozmaitości, uczą wszystkich 
jej członków, ja k  również współpracowników, by nie piętnow ać, a pom agać. P onad  to 
dają nadzieję n a  popraw ę w łasnego losu, przeciwdziałają sam otności wzmacniającej 
poczucie izolacji. Działania tego typu przeciwdziałają sam o wykluczaniu się z pow o
du  uśw iadam ianych braków  nie tylko m aterialnych, ale także kulturowych, edukacyj
nych pow odujących wycofywanie się z życia społecznego. Przeciwdziałają nieobecności 
członków środowisk lokalnych w życiu społecznym.
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