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Od redakcji 

Numer trzeci naszego periodyku potwierdza przekonanie, że projekt nowego 
czasopisma poświęconego edukacyjnym zastosowaniom analizy transakcyjnej – 

jako regularnego opracowania naukowego, które nie ma swojego odpowiednika 

zarówno w naszym kraju, jak również zagranicą – nie jest efemerycznym i incy-

dentalnym pomysłem grupy zapaleńców. Z każdym następnym numerem łatwo 
dostrzec wyraźnie tworzącą się, a także konsolidującą grupę autorów i sympaty-

ków naszego pisma. Cieszy nas to niezmiernie. Tworzy się bowiem sieć autorów 
skupionych wokół specyficznej i wąsko specjalistycznej problematyki psycholo-

gicznej, która – miejmy nadzieję – przełoży się również na praktykę edukacyjną. 
Odniesiony już sukces skłania nas ku dalszym planom i zamierzeniom. Jednym 
z nich jest wyjście poza macierzyste opłotki – w kierunku europejskich obsza-

rów badań społecznych. 
Profesor Bolesław Niemierko, od samego początku nasz nieoceniony patron 

i życzliwy opiekun, zaszczycił nas tym razem kolejnym tekstem dotyczącym 
osobowości diagnosty pedagogicznego. Nie zawsze pamiętamy bowiem, że jed-

nym z najbardziej fundamentalnych składowych procesu diagnostycznego są 
właściwości i cechy podmiotu poznającego, jakim jest sama osoba podejmująca 
trud rozumienia otaczających ją zjawisk edukacyjnych. Przyjętą przez Włady-

sława Jacka Paluchowskiego typologię diagnostów autor poddał weryfikacji 
przy pomocy inwentarza „Diagnosta edukacyjny”. Jest to metoda własnej kon-

strukcji, odniesiona do analizy transakcyjnej. Narzędziem pomiaru okazał się  
w tym wypadku egogram strukturalny – „Kwestionariusz samooceny stanów 
Ja”, autorstwa członkiń naszego Zespołu, Anny Pierzchały i Adrianny Sarnat- 

-Ciastko. Jakie wnioski z tego niezwykle ciekawego zestawienia wyniknęły – 

pozostawiam ocenie samych Czytelników. Myślę, że w gronie transakcjonali-
stów może to stanowić interesujący przedmiot dyskusji i być może także twór-

czych kontrowersji? Zawarte w konkluzji artykułu z pozoru groźnie brzmiące 
memento: „Nie powinniśmy się jednak spieszyć z psychoterapią diagnostów nie-

formalnych, by pochopnie nie gmatwać ich działania edukacyjnego”, przyjmu-

jemy z pokorą i przekonaniem, że nasze działania idą dokładnie w odwrotnym 
kierunku.  
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Artykuł Album rodzinny a skrypt ukazuje możliwości zainicjowania pracy 
nad nieświadomym programem życia pacjenta przy użyciu albumu zdjęć rodzin-

nych. Proces terapeutyczny wykorzystujący podejście narracyjne obejmuje pięć 
następujących po sobie etapów. Czy jednak taki sposób gromadzenia zdjęć ro-

dzinnych nie jest już anachroniczny? Czy zamieszczane na portalach społeczno-

ściowych i forach internetowych zdjęcia, w tym również fotografie najbliższych, 
zastąpią w ostateczności funkcje, jakie dotąd pełniły tradycyjne albumy rodzin-

ne? Czas pokaże. Artykułem tym wkraczamy w obszar dociekań wykorzystują-
cych paradygmat badań jakościowych.  

W tekście kreślącym szeroką perspektywę, jaka rozciąga się od antropologii 
kulturowej po interesującą nas analizę transakcyjną, Karol Motyl koncentruje się 
na pojęciu rytuałów. Te niezbyt angażujące i proste transakcje, służące podtrzy-

maniu więzi międzyludzkich, są rozpatrywane w AT jedynie w skali jednostko-

wej, co celnie zauważa autor, który – a chcemy to podkreślić z uznaniem – 

zmierza do otwarcia przewodu doktorskiego z zakresu analizy transakcyjnej. 

Życzymy mu szybkiej finalizacji tego przedsięwzięcia.  
Dział Na pograniczu dziedzin mieści w sobie kolejny tekst Pauliny Piasec-

kiej. Czytelnicy ostatniego numeru EAT być może pamiętają artykuł tej Autorki 
poświęcony dramatowi Herberta Bergera Gdy mały ptaszek wypadnie z gniazda  

i płynącą stąd analizę relacji międzyludzkich ukazanych w perspektywie AT. 
Tym razem Paulina Piasecka wyruszyła w obszar filmoznawstwa, analizując 
problematykę skryptu na podstawie obrazu Sierpień w hrabstwie Osage, w któ-
rym można śledzić losy dysfunkcyjnej rodziny zamieszkującej w Missouri, 

USA. Kolejna próba w tym zakresie skłania nas do refleksji nad przypuszczal-

nym konstytuowaniem nowej, choć przecież od jakiegoś czasu już podejmowa-

nej dziedziny, jaką byłaby literaturoznawcza, filmoznawcza, czy wręcz kulturo-

znawcza analiza transakcyjna. Przy okazji można zauważyć, że na swojego auto-

ra czeka problematyka lektur szkolnych lub literatury młodzieżowej uwzględniająca 
dorobek AT. Jest to tematyka całkowicie nieobecna w badaniach naukowych.  

W tym numerze w dziale poświęconym raportom z badań odnajdziemy rów-

nież kontynuację artykułu z poprzedniej edycji. Jest to niezwykle interesujący 
artykuł prof. Ewy Wysockiej oraz Joanny Góźdź poświęcony psychospołecznym 
korelatom postaw życiowych jako stylów przywiązania, przejawiających się po-

przez relacje zarówno do siebie, jak i do innych. Wydaje się, że młodzież liceal-

na stała się tu niezwykle celnie dobraną grupą badawczą, ze względu na specyfi-
kę tego okresu rozwojowego. Wiadomo wszak, że to właśnie w tym niezwykle 
burzliwym momencie życia wyodrębnione przez Autorki parametry badawcze 

zaczynają znajdować swoje najbardziej pełne urzeczywistnienie.  
Uwagę Czytelników pragnę zwrócić na artykuł Adrianny Sarnat-Ciastko po-

święcony obrazowi jedynactwa w świetle analizy transakcyjnej. Ten rzetelnie 
przygotowany tekst jest drobnym fragmentem rozprawy doktorskiej Tutoring  

w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szcze-



 Od redakcji 9 

 

gólnym uwzględnieniem efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu 

analizy transakcyjnej, która już niebawem stanie się przedmiotem obrony na 
Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Mamy przekona-

nie, że gdy ten numer trafi już do rąk Państwa, będziemy mogli pogratulować 
stopnia doktora nauk pedagogicznych kolejnej osobie, która swoją rozprawę po-

święciła edukacyjnej analizie transakcyjnej. 
Wciąż otwartą kwestią pozostaje problem przekazywania i kontroli wiedzy 

dotyczącej AT. Poprzedni numer naszego periodyku przyniósł ciekawy artykuł 
Małgorzaty Lubańskiej (Czy analiza transakcyjna może stać się pomocnym „na-

rzędziem” w pracy nauczyciela? – EAT nr 2). Tym razem do tej materii odwołu-

je się tekst Doroty Gębuś, ukazujący możliwości, jakie stwarzają tzw. mapy my-

śli (ang. Mindmapping) jako narzędzie oceny stopnia opanowania treści naucza-

nych zagadnień. Warto w tym miejscu wspomnieć, że prezentowany materiał 
został zgromadzony podczas realizacji przedmiotu edukacyjna analiza transak-

cyjna, który od kilku lat znajduje się w programie studiów jednej ze specjalności 
pedagogicznych (pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna) na Wydziale 
Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Czy warto po-

dobny przedmiot wprowadzić na innych kierunkach pedagogicznych i nauczy-

cielskich oraz na innych uczelniach – pozostawiamy bez komentarza. Znawcy 

paradygmatu badań jakościowych pewnie bez trudu dostrzegą związki stosowa-

nych rozwiązań z procedurą tzw. sieci przyczynowej, która wskazuje na powią-
zania przyczynowo-skutkowe między różnymi zjawiskami i relacjami ujawnia-

jące się między nimi1
.  

Tradycyjnie już numer zamykają dwie recenzje. Pierwsza z nich dotyczy 
pracy zbiorowej pod redakcją znanego i cenionego na świecie transakcjonalisty 
Richarda G. Erskine, poświęconej problematyce skryptu życiowego. Czytając 
recenzję, jakże trudno pozbyć się poczucia żalu i zawodu, że jak dotąd zarówno 
wspomniana książka, jak również inne podobne pozycje o zbliżonej tematyce 
nie znajdują wciąż swoich polskich tłumaczeń. Druga z recenzji dotyczy porad-

nika treningu zachowań asertywnych, w którym autorka zauważa również treści 
związane z AT. Nie jest to koincydencja przypadkowa. Wszak czyż można sobie 
wyobrazić asertywność zgodną ze znaną formułą: stanowczo – łagodnie – bez 

lęku, pozbawioną obecności funkcjonalnego stanu Ja-Dorosły? Każdy czytelnik, 
choćby tylko pobieżnie zaznajomiony z analizą transakcyjną, przyzna, że nie jest 
to możliwe.  

Dodajmy jeszcze na koniec prezentacji trzeciego numeru naszego czasopi-

sma łacińską maksymę omne trinum perfectum
2
, wierząc, że znajduje i w tym 

                                                 
1
  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydaw-

nictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 346–347.  
2
  Wszytko, co złożone z trzech, jest doskonałe. 
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wypadku swoje uzasadnienie. Pełną, elektroniczną wersję tego periodyku odna-

leźć można na stronie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej: 

www.eat.ajd.czest.pl/. Pozostałe publikacje książkowe Zespołu dostępne są na-

tomiast w Bibliotece Cyfrowej AJD: delibra.bg.ajd.czest.pl/. 

 

Jarosław Jagieła 

Redaktor Naczelny 
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ści społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko ro-

zumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół te-

rapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zain-

teresowania pozazawodowe to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i tury-

styka górska.  

Dr hab. EWA WYSOCKA 

Pedagog i psycholog, od 2010 roku zatrudniona w Zakładzie Teorii Wychowa-

nia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pełni funkcję kierowni-

ka. Jej zainteresowania naukowe to: zagadnienia z zakresu pedagogiki młodzie-

ży, problematyka patologii społecznej oraz profilaktyka i terapia zagrożeń spo-

łecznych młodzieży; diagnoza psychologiczna i pedagogiczna; problemy współ-
czesnej metodologii nauk; socjologia, pedagogika i psychologia religii, a także 
psychologia pomocy i opieki. 
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Zapowiedzi wydawnicze 

 

Jarosław Jagieła, Słownik terminów i pojęć edukacyjnych badań 

jakościowych, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie, Częstochowa 2015 

(w przygotowaniu) 

Wydaje się, że metodologia badań jakościowych nieodwołalnie wkroczyła  

w obszar dociekań edukacyjnych. Jednocześnie osoby stykające się po raz 

pierwszy z terminami pojawiającymi się w tym właśnie paradygmacie badaw-

czym jakże często odczuwają pewnego rodzaju zagubienie. Prezentowane opra-

cowanie leksykalne adresowane jest zatem głównie do studentów przygotowują-

cych swoje prace licencjackie i magisterskie, jak również do doktorantów pro-

jektujących dopiero procedury badawcze dla swoich przyszłych dysertacji. Na-

leży przypuszczać, że także w dziedzinie edukacyjnej analizy transakcyjnej ba-

dania jakościowe znajdą swoje poczesne i znaczące miejsce. 

 



 

 

Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Dlaczego analiza 

transakcyjna? Rozmowy o zastosowaniu analizy transakcyjnej  

w pracy nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo Akademii im. 

J. Długosza Częstochowie, Częstochowa 2014 

Jestem przekonana, że: (1) wiedza zaprezentowana w książce powinna być 

rozpowszechniana z pożytkiem dla nauczycieli i wychowawców. Prezentowana 

w książce koncepcja AT dobrze przystaje do problematyki szkoły, edukacji. Po-

nadto wg mojej wiedzy (2) prof. Jarosław Jagieła jest osobą najlepiej zoriento-

waną w Polsce w tym obszarze tematycznym. Posiada dużą wiedzę z zakresu 

AT, a głęboką refleksję i praktyczne doświadczenia w jej stosowaniu od dawna 

twórczo łączy AT z problematyką edukacji. Dlatego (3) recenzowana książka  

w pełni zasługuje na opublikowanie. 

Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

Dlaczego analiza transakcyjna? Czemu właśnie tej koncepcji terapeutycznej 

poświęcamy tyle uwagi i czy widzimy zastosowania wspomnianego kierunku 

psychoterapii w edukacji? Gdzie dostrzegamy szanse i możliwości wykorzysta-
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nia określonych założeń lub modeli teoretycznych AT w konkretnej i codziennej 

praktyce nauczyciela lub wychowawcy?  

Na te pytania autorzy książki starają się odpowiedzieć w trakcie pięciu odby-

tych ze sobą rozmów. Książka nie jest zatem typową monografią, gdyż tutaj 

istotne treści pojawiają się nieco implicite – podczas dzielenia się wiedzą, prze-

myśleniami, wątpliwościami, a przede wszystkim życiowym doświadczeniem. 

Czytelnik ma dzięki temu możliwość uczestniczenia w dyskusji nauczyciela  

i uczennicy. Może spoglądać z dwóch różniących się od siebie perspektyw.  

W założeniach publikacja przeznaczona jest dla osób – w szczególności pedago-

gów – którzy dotychczas nie zetknęli się z analizą transakcyjną. Może być także 

interesującą, a nawet inspirującą lekturą dla tych, którzy obeznani są z tą kon-

cepcją. Przede wszystkim jednak książkę Dlaczego analiza transakcyjna? moż-

na uznać za istotną pozycję, prowokującą do własnych refleksji, szczególnie 

tych czynionych w ciszy, czasem podczas chwilowego odpoczynku w słoneczny 

dzień na ławce w parku. 



 

 


