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Oddaję do rąk Czytelników kolejny tom pod tytułem Wyzwania współ-
czesnego świata, poświęcony szeroko rozumianej problematyce rzeczywistości 
otaczającego człowieka świata. Ze względu na wieloaspektowość i szerokiego 
spektrum zachodzących przemian społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych 
i obyczajowych, które dotykają współczesnego człowieka, problematyka ta za-
sługuje na szczególne zainteresowanie.

Współczesność nacechowana jest permanentnymi zmianami, które do-
strzegalne są we wszystkich obszarach życia. Mając na uwadze interdyscypli-
narność poruszanego zagadnienia, przedstawiciele różnorodnych dyscyplin 
naukowych podjęli próbę wyszczególnienia wyzwań współczesnego świata z 
perspektywy indywidualnych obszarów badawczych. Przedmiotem zaintere-
sowań autorów niniejszej publikacji są wyzwania na gruncie bezpieczeństwa, 
szkoły, rodziny, sztuki, emocji, epidemii i wielu innych obszarów funkcjono-
wania człowieka we współczesnej turbulentnej rzeczywistości.

W tomie zawarto refleksje osób z różnych ośrodków akademickich, repre-
zentujących rozmaite punkty widzenia i odniesienia na wspomniana proble-
matykę, co nadało mu charakter interdyscyplinarny. Na temat wyzwań współ-
czesnego świata, jego przemian i procesów w nim zachodzących pochylają się 
środowiska naukowców z zakresu pedagogiki, prawa, psychologii, historii, so-
cjologii czy też pracy socjalnej, czego dowodem jest niniejsza publikacja. Łącz-
nie w Tomie II znajduje się osiem autorskich tekstów, których tematyka ściśle 
oscyluje wokół wyzwań współczesnego świata.

Rozważania zawarte w niniejszej publikacji otwiera rozdział pierwszy 
zatytułowany: Szkoła XXI wieku – rozważania o wielopłaszczyznowych wy-
zwaniach dla współczesnej szkoły. Autorki, Emilia Wieczorek i Marlena Stra-
domska, prezentują zagadnienia dotyczące szkoły XXI wieku. W oparciu  
o literaturę przedmiotu dokonuje prognozy jej ewolucji. Wskazują także na 
rozwój szkoły w perspektywie globalnej oraz w obrębie Polski. W niniejszym 
rozdziale rozwój oświaty ukazany został jako determinant wyzwań dla współ-
czesnej szkoły. Na gruncie tych rozważań współczesna rzeczywistość edukacyj-
na została ukazana jako podlegająca permanentnym przemianom.

Rozdział drugi, autorstwa Magdaleny Gadamskiej-Kyrcz i Pauliny 
Rzewuckiej zatytułowany został Szanse i wyzwania rodzinnych form pieczy 
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zastępczej we współczesnej Polsce. Autorki poszukują odpowiedzi na następu-
jące pytania: Jak przedstawia się sytuacja rodzinnych form pieczy zastępczej  
w Polsce? Jakie szanse i wyzwania stoją przed między innymi dziećmi, rodzi-
cami zastępczymi?

Rozdział trzeci nosi tytuł Dyrektor szkoły jako coach – wyzwania placówek 
oświatowych autorstwa Marleny Stradomskiej i Emilii Wieczorek. Autorki pre-
zentują rozważania dotyczące spostrzegania Dyrektora placówki jako coacha. 
Pełnienie tej funkcji przez Dyrektora szkoły jest związana z wieloma pozy-
tywnymi aspektami jak: dzielenie się swoją wiedzą, empatia, słuchanie innych, 
a także własny rozwój. Ponadto autorki podejmują tematykę jakże ważną z 
punktu widzenia placówki oświatowej związanej z rolą Dyrektora w codzien-
nym funkcjonowaniu szkoły. Autorki podkreślają i eksponują nieodzowną 
funkcję w systemie edukacji jaką pełni Dyrektor szkoły, który jest organizato-
rem życia szkolenego i zarazem liderem grona pedagogicznego. 

W rozdziale czwartym pod tytułem Problematyka bezpieczeństwa z per-
spektywy filozoficzno-prawnej Dobrochna Minich i Anna Moskwa prezentu-
ją pojęcie bezpieczeństwa, którego terminologia nie jest jednoznaczna. Jego 
znaczenie jest determinowane przez zakładaną perspektywę badawczą. Autorki  
w artykule podjęły problematykę ontyczno-prawnych podstaw warunkują-
cych bezpieczeństwo. Stan niebezpieczeństwa jest o tyle złożony, że dotyka 
egzystencji jednostki funkcjonującej w wielu różnych układach i strukturach. 
Zagrożeniem dla ludzkiego istnienia są nie tylko inni ludzie i ich zachowania, 
ale również szeroko pojęte otoczenie (świat zewnętrzny). 

W rozdziale piątym, autor, Janusz Kawa podejmuje się problematyki 
stresu. Rozdział zatytułowany: Stres zawodowy w pomocy społecznej, prezentuje 
teoretyczne uzasadnienie i dokonuje wnikliwej analizy dedykowanej streso-
wi zawodowemu w pomocy społecznej, który jest wyzwaniem i problemem 
współczesnej pomocy społecznej.

Rozdział szósty, jest autorstwa Zofii Gralak - Percepcja estetyczna, jako 
istotny problem odbiorców sztuki współczesnego świata. Estetyka z punktu wi-
dzenia Europejczyków i Afrykańczyków, ukazuje problematykę odmiennych 
pod względem poznawczym i interpretacyjnym perspektyw – Europejskiej  
i Afrykańskiej. Na tle współczesnych wydarzeń problematyka ta staje się klu-
czowa dla rozumienia i uszanowania odmienności i tradycji.

Następny rozdział pod tytułem Historia w komiksie jako strategia obron-
na w obliczu katalońskiego separatyzmu został opracowany przez Bartosza 
Stułę. Autor, prezentuje wyzwania historyków z Półwyspu Iberysjkiego,  
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którzy próbują wykorzystać kulturę popularną aby przeciwdziałać współcze-
śnie nasilającemu się problemowi katalońskiego separatyzmu.

Niniejszą publikację kończy rozdział pod tytułem Kiedy dżuma obudzi 
swe szczury... Współczesna rzeczywistość zapisana na kartach powieści autor-
stwa Ines Załęskiej-Olszewskiej. Badaczka podjęła się omówienia podobieństw 
między elementami świata przedstawionego w Dżumie Alberta Camusa  
a współczesnością. Niepokój egzystencjalny, który charakteryzuje bohaterów 
powieści, jest właściwy również społeczeństwom XXI wieku, zmagającym się 
z pandemią COVID-19. W rozważaniach zostały uwzględnione zarówno po-
tencjalne źródła zakażenia, jak i przyczyny wpływające na lęk jednostki. Au-
torka zwróciła również uwagę na tzw. „medykalizację technologiczną” oraz 
zjawisko infodemii. Koncepcja wolności jednostki została natomiast omówio-
na w odniesieniu do propozycji Sørena Kierkegaarda oraz Jeana-Paula Sartre’a.

Tym właśnie wyzwaniom i zagadnieniom współczesnego świata poświę-
cona jest niniejsza publikacja. Teksty w niej zawarte prezentują różne perspek-
tywy: filozoficzne, socjologiczne, prawne, historyczne, pedagogiczne, niemniej 
jednak wszystkie one dotykają wyzwań współczesnego świata oraz skutków, 
jakie niosą one dla współczesnego człowieka. Wielostronny ogląd omawianych 
tu spraw, w szczególności związków i zależności, korelacji w dyskursie nauko-
wym, w wyjątkowy sposób sprzyja poznaniu różnorodnych poglądów nauko-
wych, które inspirują do nowych poszukiwań, szerszych badań, dyskusji oraz, 
co szczególnie istotne, do zastosowań praktycznych dla dobra ogółu.

Przedstawione treści z pewnością nie wyczerpują bogatej problematyki 
i wyzwań współczesnego świata. To jedynie naszkicowanie pewnych wyzwań 
stojących przed człowiekiem XXI wieku. Jest to zachęta do dalszych poszu-
kiwań, rozważań i refleksji nad wyzwaniami współczesnego świata. Mam na-
dzieje, ze staną się one źródłem inspiracji do aktywności badawczej w obszarze 
problematyki otaczającego nas świata, którego jesteśmy nieoderwalną częścią.

Autorzy zawarli w niej przekonujące argumenty merytoryczne i zainicjo-
wali ważną dyskusję wokół problematyki wyzwań współczesnego świata na 
kanwie różnych dyscyplin nauki. Recenzenci artykułów potwierdzają dobrą 
znajomość analizowanych zagadnień przez autorów tekstów. Wyrażam na-
dzieję, iż lektura niniejszej książki przyczyni się do lepszego poznania relacji 
międzyludzkich i wyzwań współczesnego świata.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom poszczególnych 
artykułów: prof. dr hab. Grzegorzowi Ostaszowi, prof. nadzw. dr hab. An-
toniemu Dralowi, prof. nadzw. dr hab. Barbarze Szargot,  prof. nadzw. dr 
hab. Anecie Pawłowskiej, prof. nadzw. dr hab. Sławomirowi Banaszakowi,  
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prof. nadzw. dr hab. Maciejowi Janikowi, dr Marii Kocór, dr Adamowi Laska, 
dr Agnieszce Małek, a także prof. nadzw. dr. hab. Grzegorzowi Grzybkowi  
i mgr Emilii Wieczorek za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), 
dzięki którym publikacja przybrała ostateczny kształt.

Janusz Kawa
Redaktor naukowy tomu
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Emilia Wieczorek
Uniwersytet im. Adama mickiewicza w Poznaniu

Marlena Stradomska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Szkoła XXI wieku 
– rozważania 

o wielopłaszczyznowych 
wyzwaniach dla 

współczesnej szkoły 
School of the 21st century 

- reflections on multifaceted challenges for a modern school

Edukacja w epoce globalizacji  
– tytułem wstępu

Współczesna edukacja jest procesem, który podlega permanentnym 
zmianom. Jest także kluczowym sektorem dla społecznego rozwoju. Stale 
zmieniająca się edukacyjna rzeczywistość powoduje, iż trudno jednoznacz-
nie prognozować kierunek zmian. Początek XXI zaowocował opracowaniem 
przez OECD sześć scenariuszy, które przewidywały kierunek systemu edu-
kacji. Rozwój każdego z nich determinowany był przez szereg różnorodnych 
czynników o charakterze demograficznym politycznym, społecznym czy 
technologicznym. Scenariusze te podzielono na trzy charakterystyczne grupy 
i w obrębie każdej z nich dokonano analizy dwóch wariantów. Pierwsza  
z grup określona jako status quo. Charakteryzuje się ona brakiem spektaku-
larnych zmian w obrębie szkolnictwa i edukacji. Pierwszy z przedstawionych 
w jej obrębie scenariuszy wskazuje kontynuację biurokratycznego systemu. 
Zarzucając tym samym edukacji minionego wieku uniformizację, opór przed 
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zmianą i niezdolność do spełniania oczekiwań nowego społeczeństwa. Zgodnie  
z założeniami tego scenariusza edukacja pozostaje nadal zamknięta na inno-
wacyjne działania i indywidualizm uczniów. Wiedzę uczniów a tym samym 
efektywność działań dydaktycznych ocenia się poprzez przeprowadzanie te-
stów, które zawierają jedyny, słuszny klucz odpowiedzi. Co więcej, edukacja, 
która miałaby podążać za tym scenariuszem nie uzyska zwiększonego dofinan-
sowania. Natomiast struktury szkolnictwa pozostaną bez z mian. Drugi scena-
riusz został określony jako „Ucieczka nauczycieli, czyli scenariusz Czarnobyl”. 
Zawarte w nim prognozy wskazują, że polski system edukacji spotkać może 
znaczący kryzys. Miałby być on spowodowany brakiem kadry nauczycielskiej. 
Zawód nauczyciela pojmowany jest na gruncie tego scenariusza jako zawód 
starzejący się. I jak wskazują W. Kołodziejczyk i M. Polak „Liczebność grupy 
nauczycieli sprawia, że wszystkie próby podniesienia względnej atrakcyjno-
ści zawodu będą kosztowne, a na namacalne rezultaty takich działań trzeba 
będzie długo czekać” (Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 20). Znaczące braki ka-
drowe spowodują według tego scenariusza nierówny dostęp do edukacji. Brak 
zapewnienia równego dostępu do edukacji zdaniem autorów zaowocuje pró-
bą interwencji. Nieprawidłowe przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych 
i alternatywnych sposobów edukacji spowoduje, że dla polskiego systemu 
edukacji konkurencyjny stanie się międzynarodowy rynek. Mając na uwadze 
pogłębiający się kryzys polskiego rynku edukacji miałoby nastąpić wdrożenie 
technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz podniesienie wynagrodzeń 
nauczyciel (Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 20-21).

Druga grupa scenariuszy, zgodnie z założeniami także prezentuje dwa 
warianty ewolucji polskiego szkolnictwa i zgodnie z tym została określona 
jako re-schooling. Za określeniem tym, kryje się chęć transformacji aktualnej 
rzeczywistości edukacyjnej w celu dostosowania jej do aktualnych warunków 
społecznych, politycznych i gospodarczych. Na gruncie pierwszego scena-
riusza szkoła miałaby przyjąć rolę ośrodka edukacji społecznej. Szkoła od lat 
postrzegana jest jako miejsce kształtujące młode pokolenie, którego zada-
niem oprócz edukacji jest także wychowanie. Tym samym ma ona za zadanie 
przekazywać i utrwalać obowiązujące w danej społeczności wartości i zasady.  
Na gruncie tej prognozy zadanie to zostało jeszcze bardziej uwidocznione. 
Szkoła miałaby zatem chronić przed społecznym oraz rodzinnym rozpa-
dem, co wynika z podejmowanej przez nią działalności. Naturalnym jest fakt,  
iż działania te będą dotyczyć nie tylko szkoły ale wszystkich instytucji oświato-
wych, organizacji społecznych oraz takich sektorów działalności które koncen-
trują się na szeroko pojmowanej edukacji. Wymagać to będzie od nauczycieli  
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i pracowników oświaty profesjonalnych działań (Kołodziejczyk i Polak 2011, 
s. 21). Profesjonalizm ten można by utożsamić z pedagogicznym mistrzo-
stwem, które 

(...) polega na umiejętności przygotowania wspólnego pola uwagi  
z uczniami, dopasowania otwarcia interakcji różnych poziomów wie-
dzy językowej i wiedzy o świecie (...) wychowanków w klasie (Putkie-
wicz 1990, s. 11).

Tak postrzegane zadanie szkoły na gruncie tego wariantu znajduje od-
zwierciedlenie w raporcie National Commission on Education, z którego wy-
nika następująca wizja nauczyciela XXI wieku:

W naszej wizji nauczyciel XXI w. będzie autorytetem i entuzjastą 
wiedzy, idei, umiejętności, zrozumienia i wartości, które mają być 
przedstawiane uczniom. Nauczyciel będzie ekspertem w dziedzinie 
efektywnego uczenia się, ze znajomością wielu metod nauczania, które 
mogą być inteligentnie zastosowane, będzie wykazywał zrozumienie 
odpowiednich stylów organizacji i zarządzania, istniejących warunków 
i dostępnych środków. Nauczyciel będzie skłonny do motywowania  
i zachęcania, razem i osobno, każdego ucznia, oceniania jego postępów 
i potrzeb naukowych w najszerszym tego słowa znaczeniu, nawet gdy 
angażuje go do wkraczania w sfery znajdujące się poza polem formal-
nej edukacji. Nauczyciel będzie, po pierwsze, pedagogiem, nie tylko 
uczącym przedmiotu, ale także dążącym do poszerzenia zdolności 
uczniów związanych z ich intelektem, wyobraźnią, zdolnością docie-
kania i bycia krytycznym oraz do zachęcania ich do badania osobistych  
i społecznych wartości”(Learning to Succeed 1993, s. 197).

Chcąc przekształcić szkoły w ośrodki edukacji społecznej należałoby je 
na gruncie tego scenariusza odpowiednio dofinansować. Oznaczałoby to, że 
wzrost funduszy na sektor edukacji byłby znacznie większy niż dotychczas. 
Zmiany zachodzące w szkole wpłynęłyby na jej autorytet wśród społeczeń-
stwa. Ponadto rozbudowano by organizacyjne formy szkoły. Należy przez to 
rozumieć szczególny nacisk na edukację nieformalną oraz kształtowanie po-
żądanych wzorów zachowań w celu optymalizacji stworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego. Zmiany w obrębie szkolnictwa dotyczyłyby także kwestii 
zarządzania. Tym samym pożądane byłyby działania zmierzające do decen-
tralizacji władzy oraz „wzrośnie rola decyzji podejmowanych kolektywnie na 
poziomie lokalnym, przy wsparciu struktur rządowych i międzynarodowych” 
(Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 21). Drugi scenariusz z tej grupy zakłada nato-
miast ewolucję szkoły w kierunku organizacji skoncentrowanej na nauczaniu. 
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Taki rozwój zdaje się być antagonistyczny w stosunku do prognozy opisy-
wanej powyżej. Koncentracja działań szkoły nie byłaby ukierunkowana na 
społeczne więzi a na wielopłaszczyznowym procesie edukacji. Proces dydak-
tyczny miałby przejść swoisty renesans i oferować odbiorcom innowacyjne 
formy kształcenia, które dalekie byłyby od dotychczasowej rutyny. Zmianom 
miałyby podlegać nie tylko formy i metody pracy ale także sposób oceniania, 
który wychodziłby poza surowe kryteria powszechnie stosowanego klucza od-
powiedzi. Tym samym za atrybut uznałoby się kreatywność uczniów i brak 
schematycznego myślenia. To co na gruncie tej prognozy należy podkreślić 
to wysokie usytuowanie wiedzy wśród różnorodnych wartości. Miałoby to 
zaowocować wzmożonym rozwojem pedagogiki a struktura akademicka zo-
stałaby wdrożona także na poziomie szkól podstawowych i średnich. Istotne 
znaczenie w zarządzaniu szkołą miałyby odgrywać ekspertyzy oraz zespoły ba-
dawcze. Permanentnie dokonujące się w obrębie edukacyjnej rzeczywistości 
miałyby także zaangażować rodziców, różnorodne organizacje oraz szkolnic-
two wyższe do współtworzenia wysokojakościowego procesu edukacji. Miało-
by to być gwarantem nie tylko wysokiej jakości edukacji ale także jej różno-
rodności. Na gruncie tego założenia wzmocniłaby się współpraca pomiędzy 
placówkami w kraju oraz za granicą, co czyniłoby edukację jeszcze bardziej 
atrakcyjną (Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 21).

Ostatnia grupa scenariuszy, określona jako de-schooling, dotyczy 
odejścia od tradycyjnego modelu szkoły i „kształcenia na rzecz wielu rów-
norzędnych form edukacji, w tym edukacji online, a może nawet – w naj-
bardziej radykalnej prognozie – koniec szkoły, jaką znamy” (Kołodziejczyk 
i Polak 2011, s. 20). Pierwszy scenariusz określony został jako „Uczące sieci 
i społeczeństwo sieciowe” (Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 22). Jego realiza-
cja miałaby być spowodowana stale rosnącym niezadowoleniem z edukacji  
o charakterze zinstytucjonalizowanym. Istotnym determinantem owych prze-
obrażeń miałby być także zróżnicowany popyt na posiadanie wiedzy. Oma-
wiana prognoza zakłada całkowity demontaż obecnego systemu edukacji na 
rzecz wdrożenia sieciowego społeczeństwa. Dotychczasowe sztywne formy  
i metody stosowane w szkołach miałyby zostać zastąpione przez wdrożenie no-
wego wymiaru edukacji. Miałby on charakteryzować się czerpaniem wzorców 
z różnorodnych kultur społecznych i religijnych. Globalne podejście do treści 
edukacyjnych powodowałoby, ze uczniowie nowej szkoły byliby świadomymi 
obywatelami świata. Na gruncie tych założeń „Istnieje prawdopodobieństwo, 
że rząd zechce wyznaczyć ramy, w jakich taka edukacja będzie się odbywać,  
a także, że będzie nadzorować te spośród szkół, które przetrwają” (Kołodziejczyk 
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i Polak 2011, s. 21). Transformacji miałaby ulec całkowicie profesja nauczy-
ciela, można nawet spekulować jej całkowity zanik i wdrożenie edukato-
rów, których główną rolą byłoby konsultowanie problemów edukacyjnych 
i wychowawczych . Miałoby to przyczynić się do zatarcia demarkacyjnej linii 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacji: rodzice ↔ nauczycie; 
Nauczyciele ↔ uczniowie, edukacja ↔ społeczeństwo. Drugi scenariusz kon-
centruje się na wizji rozszerzenia modelu rynkowego. Permanentne reformy 
systemu edukacji spowodują wzrost ilości wiedzy na rynku. O programie na-
uczania oraz nadzorze decydować będą akredytacje oraz rynkowe wskaźniki. 
Dominującą rolę przejmą nowe schematy organizacyjne przyczyniające się  
w znacznym stopniu do zredukowania roli autorytetów edukacji o charakte-
rze publicznym. Rola nadzoru przypadnie rynkowi, a wywierana przez nie-
go presja spowoduje liczne zmiany w obrębie struktur własnościowych oraz  
w całościowej specyfice infrastruktury edukacyjnej. Istotnym problemem 
w tak zmieniającej się edukacyjnej rzeczywistości może okazać się zjawisko 
zawodności rynku, w konsekwencji czego nastąpić może nieekonomiczność 
skali. Także na gruncie tych transformacji specyfika zawodu nauczyciela mia-
łaby ulec zmianie. „ Zarówno publiczni, jak i prywatni nauczyciele będą pro-
fesjonalistami, zatrudnianymi elastycznie, według potrzeb. Prawdopodobne 
jest, że wyłonią się nowe możliwości szkoleń i akredytacji, z których będą 
mogli oni korzystać” (Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 21).

Kierunki transformacji Polskiej szkoły

Wyżej przedstawione prognozy kierunków ewolucji, w których miała-
by podążać współczesna szkoła dotyczą edukacyjnych transformacji w ujęciu 
globalnym. Warto także w tych rozważaniach zwrócić uwagę na rozważania 
dotyczące przyszłości edukacji w perspektywie polskiej. W 2010 roku Insty-
tut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) realizując projekt „Pomorze 
2030” podjął rozważania dotyczące ewolucji polskiej oświaty. Zamierzonym 
celem projektu było dokonanie gruntownej „analizy uwarunkowań i sytu-
acji polskich szkół, nauczycieli i uczniów na obszarze regionu pomorskiego” 
(Hildebrand 2010). Pomimo tego, że zespół ekspertów koncentrował się 
na rozwoju edukacji w obrębie pomorza, to jednak jednorodność systemu 
edukacji w Polsce pozwala z przekonaniem odnieść analizowaną eksperty-
zę na gruncie nie tylko regionalnym, ale i krajowym. Warto podkreślić, że 
zdaniem autorów można mówić o dwóch głównych czynnikach, które de-
terminują ewolucję szkoły. Pierwszy z nich określany jest jako kształt sfery 
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instytucjonalno-finansowej. Należy przez niego rozumie źródła finansowania 
edukacji. Drugi z czynników to wielopłaszczyznowa analiza i odpowiedź na 
podstawowe pytanie egzystencjalne na gruncie edukacyjnej rzeczywistości. Do-
tyczy ono wizji efektów nowej edukacji oraz kładzie nacisk na wskazanie związ-
ku, który zachodzi pomiędzy nią a sferą wartości oraz celów, które plasują się  
u podstaw edukacji. Pojawiają się tutaj następujące płaszczyzny: kształcenie 
jako formowanie oraz kształcenie jako formatowanie, które analizowane przez 
pryzmat finansowania publicznego oraz prywatnego pozwalają wskazać na 
cztery charakterystyczne scenariusze (Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk  
i Polak 2011, s. 24 ). Występujące na tle tego założenia zależności przedstawia 
poniższa grafika:

Rysunek 1. Cztery scenariusze rozwoju edukacji w Polsce

Źródło: Hildebrandt, 2010.

Jak wskazuje powyższy rysunek pierwszy scenariusz został określony przez 
autorów jako Fabryka Komponentów. Tak sformułowana przez realizatorów 
ekspertyzy nazwa nie jest przypadkowa, edukacja bowiem ma wzorować się 
na nowoczesnej fabryce, która zdominowana jest przez proces formatowania. 
Przez formatowanie należy rozumieć tutaj takie ujednolicenie i przygotowa-
nie jednostek, „tak aby zdolne były do przyswojenia pewnych określonych 
kompetencji oraz wykonywania pewnych, zaplanowanych odgórnie przez 
ekspertów, zadań” (Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk i Polak 2011,  
s. 24 ). A. Hildebrand wskazuje, że współczesną przestrzeń edukacyjną cechuje 
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nie tylko instytucjonalne zamknięcie ale także brak otwarcia pod względem 
mentalnym, treściowym, ideowym. Wpływa to na niemożność rozwoju edu-
kacji o charakterze nieformalnym, powodując tym samym, że proces naucza-
nia pozostaje bezrefleksyjny, bierny i nieangażujący odbiorców. Zespół eks-
percki z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) jednoznacznie 
wskazuje, że efekt końcowy tak realizowanego procesu edukacji daleki jest od 
społecznych oczekiwań. Badacze zauważają, że:

Uczniowie uczą się, tak naprawdę nie wiedząc, po co ani dlaczego. 
Uczą się, bo tak trzeba, bo eksperci, którzy tworzą podstawy progra-
mowe, wiedzą lepiej. Cechą charakterystyczną scenariusza jest stoso-
wana retoryka pozoru, zarówno w treściach, jak i w praktykach meto-
dycznych, co sprzyja ukrytemu celowi edukacji, jakim jest utrzymanie 
społeczeństwa w ryzach. Państwo bardzo aktywnie modeluje treści  
i metody. Jest to scenariusz nowoczesnej fabryki, która nowoczesno-
ścią usypia rodziców. W ten sposób pozornie realizowane są cele utyli-
tarne (skoro wszyscy jesteśmy równi, uczymy się tego samego, daje to 
poczucie bezpieczeństwa)” (Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk  
i Polak 2011, s. 24- 26).

Biorąc pod uwagę, iż omawiany kontekst pojmuje edukację jako fabrykę, 
to jej finalnym produktem ma być, jak określają autorzy, „absolwent sfor-
matowany”. Powinien się zatem charakteryzować określonymi parametrami 
spełniając tym samym oczekiwania kreatorów edukacji. Spełnianie przez 
uczniów norm edukacyjnych nie jest jednak tożsame z przygotowaniem do 
aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu codziennym. Edukacja zda-
je się zatem przynosić pewne rozczarowanie. Absolwent zostaje wyposażony  
w szereg kompetencji oraz różnorodną wiedzę, nie zostaje mu jednak wska-
zany kierunek ich praktycznego zastosowania. Finalnym efektem edukacji 
według analizowanej prognozy nie uczyniono zatem wykorzystania potencja-
łu i indywidualnych predyspozycji uczniów, a masową produkcję jednostek 
nieautonomicznych ocenianych według sztywnych ram i schematów (Hilde-
brand 2010, por. też Kołodziejczyk i Polak, 2011, s. 24- 26).

Drugi ze scenariuszy posiada także , wzorem poprzedniego, nacecho-
waną znaczeniowo nazwę. Został zatytułowany jako Edukacja Instant, wy-
brzmiewa tutaj zatem łatwość i kompleksowość. Podstawowym założeniem 
tak rozumianej edukacji jest przekazanie określonego zasobu wiedzy oraz in-
formacji, które pozwolą na aktywność w obrębie współczesnego rynku pra-
cy. W tym obszarze autorzy podkreślają znaczenie prywatnego finansowania, 
jednak końcowym efektem nadal jest „absolwent sformatowany”. Jest on 
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już oczywiście przystosowany do pozaszkolnej rzeczywistości i wyposażony 
w szereg kompetencji i kwalifikacji potrafi wdrożyć się we współczesny, dyna-
miczny rynek pracy. Swoistym krajobrazem tak pojmowanej edukacji uczynili 
autorzy taka ofertę edukacyjną, która obfitować będzie w różnorodne kursy, 
szkolenia oraz takie aktywności, które wpłyną na wielopłaszczyznowy rozwój 
jednostki. Pozycja nauczyciela zostaje w tym miejscu ograniczona i pojmowa-
ny jest on w kategorii dostawcy wiedzy. W tak pojmowanym procesie edu-
kacji nie ma przestrzeni na głębsze interakcje pomiędzy jego uczestnikami. 
Bowiem autoteliczną rolą jest szybkie przekazanie wiedzy, w celu optymalne-
go przygotowania do zewnętrznych aktywności. Uczestnicy procesu edukacji 
podporządkowują się szeroko rozumianej ekonomii, bowiem: „króluje dyktat 
liczb i temu dyktatowi podporządkowane są treści oraz metody nauczania, jak 
również metody ewaluacji” (jednostek i placówek) (Hildebrand 2010, por. też 
Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 26). Należy w tym miejscu podkreślić znaczą-
cą zmianę edukacji oraz jej ujemny wymiar. Oczekiwanie szybkich efektów 
powoduje, że uczniowie wyposażani są tylko w te treści, które są aktualnie 
pożądane z punktu widzenia rozwoju zawodowego. Nacisk na konieczność 
zaistnienia na rynku pracy prowadzić może zdaniem autorów do tego, że 

„taka edukacja wspiera rywalizację, nie uczy pracy w grupie i nie uwrażliwia na 
potrzeby słabszych” (Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk i Polak 2011,  
s. 26). Daleka jest zatem od postrzegania szkoły jako agendy socjalizacji, któ-
rej taka rola na gruncie różnorodnych opracowań pedagogicznych była od 
wieków utrwalana.

Trzecia z opracowanych przez ekspertów IBnGR prognoza ewolucji 
polskiego szkolnictwa określona została jako Mozaika Możliwości. Wizja ta 
nacechowana jest pluralizmem propagowanych w obrębie systemu edukacji 
wartości. Zauważamy stopniowe odejście od sztywnych ram systemu edukacji 
i stopniowy zanik sformalizowanego działania. Powoduje to powstawanie na 
rynku wielu nowych publicznych oraz prywatnych instytucji edukacyjnych. 
Bogata oferta rynku powoduje, że wzrasta także jakość proponowanych usług. 
W Mozaice Możliwości dostrzegamy wzajemne uzupełnianie się edukacji for-
malnej, nieformalnej i pozaformalnej, zgodnie z założeniem uczenia się przez 
całe życie. W scenariuszu tym uwidoczniona została osoba ucznia, który ma 
dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej. Jak wskazują autorzy ekspertyzy:

indywidualny potencjał każdego ucznia (dziecka, studenta, doro-
słego). Nauczanie jest tak zorganizowane, by wyłapywać, wspierać i 
rozwijać wszelkie naturalne talenty każdego człowieka. W scenariuszu 
odchodzi się od reprodukowania wiedzy i postrzega człowieka jako 
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autonomiczny i kreatywny podmiot nauczania. Uczniowie traktowani 
są jak badacze i odkrywcy samodzielnie, choć z pomocą nauczyciela, 
poznający świat. Nauczyciel staje się trenerem osobistym, osobą wspie-
rającą (Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 27).

W wizji tej, mający dużą autonomię nauczyciel, koncentruje się na roz-
wijaniu kompetencji uczniów i wykorzystuje w tym celu szereg zróżnicowa-
nych form i metod pracy. Za cel edukacji nie uczyniono tutaj umiejętności 
prawidłowego rozwiązywania ramowych testów a umiejętność praktycznego 
wykorzystania zdobytej wiedzy. Podkreślić jednak należy, iż wizja ta plasuje 
się w sektorze zewnętrznego finansowania np.: z różnego rodzaju dotacji lub 
przez rodziców i opiekunów uczniów.

Ostatnim scenariuszem jest Wspólnota Ideałów, która zdaje się być 
najbardziej optymalnym kierunkiem ewolucji polskiej oświaty. Jak wskazu-
ją autorzy, powinna być ona rozumiana, jako: „kształcenie człowieka do by-
cia odpowiedzialnym i świadomym członkiem wspólnoty obywateli. Jest to 
scenariusz rozwoju edukacji w społeczeństwie solidarnym, integrującym się  
(w świetle wyzwań globalnych), w którym dba się o równość szans edukacyj-
nych”(Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 28). Autorzy 
ekspertyzy podkreślają jednak, że wizja ta ma charakter utopijny, bowiem 
polska edukacyjna rzeczywistość nie jest gotowa na tak dużą transformację. 
Argumentem dla tego wskazania jest chociażby samo finansowanie oświaty. 
Scenariusz ten zakłada, że finansowana ze środków publicznych szkoła „za-
pewnia wszystkie usługi edukacyjne (kształcenie języków obcych, zajęcia 
sportowe, opiekę medyczną, opiekę psychologiczną) na każdym poziomie. 
Przestrzeń edukacyjna jest przestrzenią socjalizacji, kształtowania postaw spo-
łecznych” (Hildebrand 2010, por. też Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 28). Tak 
szeroka oferta ze strony publicznej edukacji nie jest możliwa ce względu na 
jej polityczną i ekonomiczną sytuację. Scenariusz ten nie utożsamia eduka-
cji z panującymi na ekonomicznym i gospodarczym rynku trendami. Będą-
cy mentorem nauczyciel miałby być reprezentantem prestiżowego zawodu.  
Z ogólnych założeń omawianego scenariusza wybrzmiewa

postawa obywatelska, wspólnotowa, odpowiedzialność, empatia itd. 
Jednocześnie edukacja kształtuje człowieka do bycia odrębną, świado-
mą jednostką, dla której wspólnota jest ważna. Dlatego cechą charakte-
rystyczną jest edukacja poprzez socjalizację od najmłodszych lat: zajęcia 
w grupach i podgrupach projektowych, zadaniowych, wyznaczanie ról 
w celu budowania struktur na wzór struktur społecznych (Hildebrand 
2010, por. też Kołodziejczyk i Polak 2011, s. 29).
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Wyzwania dla współczesnej szkoły

Jak wskazuje Z. Bauman współczesność nacechowana jest relatywizmem, 
który jest wynikiem rozpadu niestabilności i jednorodności. Jest on odczu-
walny na różnych płaszczyznach życia, zarówno w kontekście społecznym jak  
i kulturowym (Bauman 2011, s. 67). Jak wskazuje W. Kołodziejczyk owa nie-
stabilność dostrzegalna jest wyraźnie w obszarze współczesnego rynku pracy 
oraz rozwoju nowych technologii. Era ponowoczesności wyposażona w atry-
but relatywizmu pozostaje niespójna ze szkołą, która zdaniem autora, nadal 
tkwi w obszarze modernistycznego myślenia (Kołodziejczyk 2018, s. 53). Jak 
podkreśla D. Tapscott istnieje wiele powodów, które wywierają konieczność 
refleksji nad transformacją współczesnej oświaty. Jako podstawowy wskazu-
je jednak głębokie przekonanie, iż nawyki współczesnego pokolenia dzieci  
i młodzieży zostały ukształtowane przez nową technologię. Powoduje to za-
tem dostosowanie strategii nauczania i pracy ze współczesnym uczniem (Tap-
scott 2011, s. 56). Kolejny argument wskazuje J. Morbitzer podkreślając, że 
pozaszkolna rzeczywistość uległa zmianie i znacząco różni się od tej z XIX  
i XX wieku, w której zakorzenionych jest jeszcze wiele dydaktycznych i wycho-
wawczych tendencji (Morbitzer 2011, s. 67). Na istotną argumentację wska-
zuje także M. Żylińska, która zaznacza, że kapitałem, w który wyposażony 
powinien zostać uczeń współczesnej szkoły są informacje oraz taki zakres wie-
dzy, który pozwoli na prawidłowe analizowanie i rozwiązywanie problemów 
(Żylińska 2013, s. 98). O potrzebie zmiany szkoły przemawiają także badania 
zrealizowane zarówno na gruncie międzynarodowym jak i polskim. Autorzy 
wskazywali w analizie wyników, że w minionych pokoleniach autorytet szkoły 
plasował się bardzo wysoko. Obecnie szkoła nie jest traktowana jako wiodą-
ce źródło informacji jak wykazały badania w amerykańskich szkołach : 58% 
badanych respondentów wskazało, że w większości poszukują oni informacji  
w Internecie, 45% pyta osoby z najbliższego otoczenia, 38% czerpie infor-
macje z posiadanych książek a 13% korzysta z bibliotek. Zbliżone badania 
na gruncie polskim realizowane były przez B. Fatygę z Uniwersytetu War-
szawskiego i potwierdziły wyniki z amerykańskich placówek (Tapscott 2011, 
s. 59) Na gruncie przedstawionej argumentacji W. Kołodziejczyk dokonuje 
autorskiej charakterystyki dziesięciu wyzwań dla współczesnej edukacji. Za K. 
Robinsonem, akcentuje, że model szkoły XIX wieku bezpowrotnie się wyczer-
pał (Robinson 2010, s. 59). Omawiane przez autora wyzwania przedstawiają 
się następująco:
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  I. Od masowej edukacji do edukacji zindywidualizowanej – współ-
czesny model polskiej szkoły ma swoje korzenie z epoki przemysłowej. Zgod-
nie z tym paradygmatem szkoła zdaniem autora przejawia cechy

 organizacji opartej na produkcji kierowanej na rynek masowy, której 
przewaga konkurencyjna opierała się na specjalizacji oraz ekonomii 
skali. Rozwój fabryk polegał na coraz szybszej produkcji coraz więk-
szej ilości towarów z jednoczesnym dążeniem do redukowania kosztów 
działalności. Zorganizowana na wzór fabryki szkoła zapewniała mini-
malne wykształcenie, konieczne do wypełniania obowiązków zawodo-
wych przez robotników i inżynierów produkcji (Kołodziejczyk 2018, 
s. 55) .

Tak rozumiana szkoła, spełniająca przesłanki edukacji masowej, zdomi-
nowana jest przez podejście ilościowe. Konieczne jest zatem, jak pisze autor, 
takie zreformowanie współczesnego systemu oświaty, które będzie koncen-
trowało się na indywidualnych możliwościach i predyspozycjach uczniów. 
Przejście od masowej edukacji do edukacji zindywidualizowanej to odejście 
z podejścia ilościowego na rzecz jakościowego (Kołodziejczyk 2018, s. 55).

  II. Od edukacji formalnej do edukacji domowej i pozaszkolnej –  
w ubiegłych dekadach na edukacyjnym rynku dominowała formalizacja, 
która powodowała, że szkoła publiczna, a tym samym edukacja publiczna 
charakteryzowała się silnym monopolem. Ten okres dla polskiej oświaty mi-
nął bezpowrotnie i zostało to spowodowane rozwojem nowych technologii 
oraz wzrostem społecznej świadomości. Jak podkreślają Zakrzewscy M. i P.  
to właśnie dostrzeżenie przez rodziców i opiekunów zależności pomiędzy po-
ziomem wyedukowania dzieci a ich sukcesem na różnych płaszczyznach życia 
spowodował odebranie zinstytucjonalizowanej szkole edukacyjnego monopo-
lu (Kołodziejczyk 2018, s. 57).

  III. Od edukacji zamkniętej w cykle kształcenia do edukacji przez 
całe życie – bardzo długo obecne było przekonanie, że edukacja człowieka 
kończy się w momencie ukończenia szkoły lub studiów wyższych. Zmiany 
zachodzące na współczesnym rynku pracy oraz w obrębie gospodarki wskazały 
konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przez pracowni-
ków różnych szczebli (Kołodziejczyk 2018, s. 57).
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  IV. Od modelu szkoły przekazującej wiedzę do szkoły jako miej-
sca poszukiwania, przetwarzania i tworzenia nowej wiedzy – Jak wskazuje 
Kołodziejczyk:

 Szkoła nie jest już oknem na świat, przynajmniej nie jedynym. Za-
rządzanie informacją, jej analiza i skuteczne stosowanie, to nieodzow-
ne dzisiaj umiejętności, ale rozwijane i wykorzystywane poza szkołą.  
W życiu zawodowym wymagana jest interdyscyplinarność konieczna 
do sprawnego rozwiązywania problemów o wielu praktycznych wy-
miarach i sferach oddziaływania (Kołodziejczyk 2018, s. 57).

 Szkoła XXI wieku nie ma zatem za zadanie testowania absorpcji wiedzy. 
Jej autotelicznym celem powinno być ukierunkowanie na praktyczne dzia-
łanie, poszukiwanie rozwiązań, innowacyjność i kreatywność (Kołodziejczyk 
2018, s. 57).

  V. Od kształcenia nauczycieli przedmiotów akademickich do 
kształcenia ekspertów ds. uczenia się - Jak wskazuje M. Spitzer współcze-
sność nacechowana jest multidyscyplinarną, co powoduje, że rosną wymaga-
nia stawiane nauczycielom. Redefinicji ulegają także ich role w stosunku do 
wychowanków. Relacje zdają się być oparte na zasadach partnerskich, a sam 
nauczyciel występuje w roli trenera. Jednak tendencja ta zauważalna jest albo 
u młodych nauczycieli, którzy dostrzegają potrzebę transformacji albo w pla-
cówkach prywatnych (Kołodziejczyk 2018, s. 57).

  VI. Od edukacji systemu klasowolekcyjnego do edukacji hybrydo-
wej (łączenie tradycyjnych zajęć z zajęciami w przestrzeni wirtualnej, transmi-
sje online) -S. Dylak podkreśla, że szkoła stanowiła przestrzeń wyodrębnioną 
zarówno w ujęciu organizacyjno-strukturalnym jak i materialnym (Dylak 
2013, s. 69) .

Szkoła była zamkniętą strefą, hermetyczną świątynią edukacji, 
gdzie przebiegał proces dydaktyczno-wychowawczy. Jego realiza-
cja odbywała się w obrębie wydzielonych jednostek klasowych, do 
których uczniowie byli przyporządkowywani na zasadzie wieku.  
Nauka odbywała się w blokach lekcyjnych, gdzie jedna lekcja obejmo-
wała naukę jednego przedmiotu (Kołodziejczyk 2018, s. 59).

Jak wskazuje Górecka zastosowanie nowych technologii w wzbogacaniu 
procesu edukacji, pozwala bowiem na
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dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z równoległą transmi-
sją dźwięku i obrazu, co może zostać wykorzystane zarówno do trans-
mitowania zajęć dydaktycznych, komunikacji na linii rodzice – szkoła, 
jak też w pozadydaktycznej działalności placówek oświatowych (Gó-
recka 2013 s. 92). 

  VII. Od modelu klasycznej dydaktyki do edutainmentu – klasycz-
na dydaktyka kojarzy się po pierwsze ze sformatowanym procesem przekazu 
wiedzy, a po drugie ze stałym kontrolowaniem jej opanowania. Kołodziejczyk 
wskazuje, że warto wzbogacić proces nauki o edutainment. Polega on włącze-
niu w proces edukacji rozrywki poprzez wykorzystywanie nowych technologii, 
przykładem takich rozwiązań jest wdrożenie aplikacji ułatwiających naukę czy 
gier edukacyjnych. Tak urozmaicona edukacja miałaby nie tylko stać się bar-
dziej pożądana przez uczniów ale także zwiększyć ich zainteresowanie szkołą  
i dać poczucie, że są oni traktowani podmiotowo (Kołodziejczyk 2018, s.59 ).

  VIII. Od kształcenia w systemie przedmiotowym do kształcenia 
kompetencji - kształcenie przedmiotowe koncentruje się na założeniu, że 
poszczególne przedmioty wskazane w podstawie programowej stanowią auto-
nomiczne obszary wiedzy. Uczniowie zgodnie z tym założeniem wyposażani 
byli w wiedzę z zakresu różnorodnych przedmiotów, jednak trudno mówić  
w tym obszarze o nabywaniu przez nich kompetencji do praktycznego wy-
korzystywania zdobytej wiedzy. Przejście od kształcenia przedmiotowego do 
kształcenia kompetencji zawiera w sobie wskazanie, aby współczesne kształ-
cenie było „interdyscyplinarne i problemocentryczne, i bardziej niż na rozwi-
janiu umiejętności skupiało się na przekazywaniu informacji” (Kołodziejczyk 
2018, s. 57).

  IX. Od zarządzania hierarchicznego do kierowania zespołowego 
- zdaniem Kołodziejczyka wyzwaniem dla współczesnej szkoły jest także trans-
formacja w obrębie zarządzania szkołą jak wskazuje

 Współczesne podejście do zarządzania ludźmi akcentuje znaczenie 
kapitału ludzkiego jako nośnika wiedzy, umiejętności i wartości ko-
niecznych do skutecznej, świadomej pracy dla dobra organizacji. Sa-
moorganizacja (poparta samodyscypliną i jasno określonymi celami) 
zastępuje zarządzanie bazujące na hierarchii, a rolą menedżerów jest 
usuwanie przeszkód stojących na drodze efektywnego wykonywania 
pracy przez pracowników-ekspertów. Miarą skutecznego przywództwa 
jest jakość pracy zespołu i kształcenie liderów-następców. (Kołodziej-
czyk 2018, s. 61).
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  X. Od szkolnictwa publicznego do wzrostu znaczenia szkolnictwa 
niepublicznego – ostatnia uwaga autora akcentuje fakt, że publiczne szkol-
nictwo poddawane jest w dużej mierze kontroli ze strony państwa. Powodu-
je to, że organami decyzyjnymi w sprawie podstawy programowej są przed-
stawiciele rządowej administracji. Istnieje zatem, poparte doświadczeniem 
przeszłości, głębokie przekonanie, że oświata publiczna może zostać upoli-
tyczniona. Powoduje to standaryzację, uniformizację oraz centralizację pro-
cesu edukacyjnego czyniąc go zamkniętym dla  potrzeb regionalnych oraz 
społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Alternatywą stają się zatem szkoły 
niepubliczne, które niezależne od rządowego finansowania mogą być bardziej 
otwarte i dalekie od aktualnej sceny politycznej (Kołodziejczyk 2018, s. 61).

Konkluzja

Zmiana wpisana jest we wszystkie obszary ludzkiej działalności. Zmie-
niająca się rzeczywistość, globalizacja, nowe trendy polityczne, gospodarcze, 
ekonomiczne i naukowe powodują, że także szkoła musi ulegać stałym trans-
formacjom. Reformy szkolnictwa powinny dotyczyć wszystkich płaszczyzn 
jej działalności sytuując uczniów jednocześnie jako podmiot procesu eduka-
cyjnego. Dążąc tym samym do takich przeobrażeń współczesnego systemu 
oświaty, który będzie kłaść nacisk na indywidualne możliwości i potrzeby oraz 
interdyscyplinarność procesu edukacji. Marginalizacji, na gruncie powyż-
szych rozważań, powinny ulec takie zjawiska w obszarze współczesnej szkoły 
jak centralizacja, standaryzacja, uniformizacja oraz upolitycznienie eduka-
cji. Przedstawione w niniejszych rozważaniach kierunki zmian pokazują, że  
w ujęciu globalnym scenariusze różnią się od tych opracowanych przez Insty-
tutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) realizując projekt „Pomorze 
2030”. Jeszcze inną perspektywę przedstawia w swoich rozważaniach W. Ko-
łodziejczyk. Stanowi to jednak słuszną argumentację dla przekonania, że szko-
ła podlega permanentnym zmianom w dążeniu do zaspokojenia społecznych 
oczekiwań. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że reformy dokonywane 
w obszarze oświaty powinny na piedestale stawiać komfort pracy kadry peda-
gogicznej oraz edukacji uczniów, a nie polityczny przekaz.
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Streszczenie

Publikacja koncentruje się na ukazaniu trzech perspektyw zmian w ob-
rębie oświaty. Pierwsza perspektywa to scenariusze opracowane przez OECD, 
które odnoszą się do edukacji w epoce globalizacji i dotyczą transformacji  
w obrębie światowego rynku. Druga perspektywa koncentruje się na doko-
naniu analizy opracowania zrealizowanego przez Instytutu Badań nad Go-
spodarką Rynkową (IBnGR) w ramach projektu „Pomorze 2030”. Pomimo, 
że scenariusze realizowane były zgodnie z założeniami dla szkół z obszaru po-
morskiego to jednak specyfika polskiej oświaty pozwala na ich odniesienie 
do ogólnokrajowej kondycji szkół. Rozważania kończy omówienie opracowa-
nych przez W. Kołodziejczyka autorskich wyzwań dla współczesnej edukacji.

Słowa kluczowe: transformacja, edukacja, zmiana, polska szkoła, system 
nauczania,

Abstract

The publication focuses on showing three perspectives of changes within 
education. The first perspective is the scenarios developed by the OECD that 
refer to education in the age of globalization and relate to transformation 
within the global market. The second perspective focuses on analyzing the 
study carried out by the Gdańsk Institute for Market Economics (IBnGR) 
as part of the "Pomerania 2030" project.Although the scenarios were im-
plemented in line with the assumptions for schools in the Pomeranian area, 
the specificity of Polish education allows for their reference to the national 
condition of schools. The discussion ends with a discussion of the origi-
nal characteristics of challenges for contemporary education developed by  
W. Kołodziejczyk.

Keywords: transformation, education, change, Polish school, teaching 
system,
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Szanse i wyzwania 
rodzinnych form pieczy zastępczej 

we współczesnej Polsce
Chances and challenges of family forms of foster care 

in modern Poland

Wstęp

Powszechnie wiadomo, że zdrowo funkcjonująca rodzina jest miejscem 
prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Nie zawsze jednak, z różnych 
przyczyn, dziecko ma możliwość dorastania we właściwie funkcjonującej ro-
dzinie biologicznej. Zdarzają się takie sytuacje, że trafia ono do rodzinnej czy 
instytucjonalnej pieczy zastępczej lub adopcji. W niniejszym artykule autorki 
pragną skupić się na pierwszej z wymienionych form, a więc rodzinnej pieczy 
zastępczej we współczesnej Polsce. Najpierw podjęto próbę scharakteryzowa-
nia poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej, która została wzbogaco-
na o statystyki związane z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziec-
ka. Następnie, opisano kto może zostać rodziną zastępczą. Kluczową część 
niniejszej pracy stanowi jednak refleksja odnośnie do szans i wyzwań, które 
mogą dotyczyć rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
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Charakterystyka 
rodzinnych form pieczy zastępczej 
we współczesnej Polsce

Kwestie pieczy zastępczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca  
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Ustawa z dnia  
9 czerwca 2011 r.). Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz 
instytucjonalnej (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., art. 34). W niniejszym ar-
tykule autorki skupiają się jednak na pierwszej z form, zatem instytucjonalny 
rodzaj pieczy zastępczej nie będzie tutaj szerzej omawiany.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza oraz rodzinny 
dom dziecka. Rodziny zastępcze dzielą się na: spokrewnione, niezawodowe 
oraz zawodowe, wśród których można wymienić zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne (Ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r., art. 39). Odnosząc się do celów czy zadań dotyczących działalności 
rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka warto mieć na uwadze, że 
mają one zapewnić dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, a zwłasz-
cza traktować je (dzieci) tak, by sprzyjać ich poczuciu godności oraz warto-
ści osobowej, zagwarantować im, by mogły skorzystać z przysługujących im 
świadczeń zdrowotnych, uczyć się, wyrównywać braki rozwojowe i szkolne, 
rozwijać zdolności i zainteresowania, zaspokajać różnego rodzaju potrzeby, 
chronić je przed arbitralnym czy bezprawnym ingerowaniem w ich życie pry-
watne, umożliwiać kontakt z rodzicami oraz innymi bliskimi, oczywiście jeśli 
sąd nie postanowi inaczej (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., art. 40).

Dobrze jest zatroszczyć się o to, aby rodzina zastępcza była właściwie 
przygotowana i wiedziała, czym różni się (rodzina zastępcza) od rodziny ad-
opcyjnej (Kwaśniewska-Sadkowska, Mickiewicz i Pomarańska-Bielecka 2015, 
s. 63). Wydaje się to cenne zwłaszcza dla osób, które np. dopiero zamierzają 
podjąć się bycia rodziną zastępczą. W poniższej tabeli (tabela 1) zaprezento-
wano różnice pomiędzy rodziną zastępczą, a rodziną adopcyjną.
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Tabela 1. Różnice pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną adopcyjną

Rodzina zastępcza Rodzina adopcyjna

– czasowa forma sprawowania opieki 
nad dzieckiem, łatwa do rozwiązania, 
trwa do pełnoletności dziecka

– trwała forma opieki nad dzieckiem, 
rozwiązywalna tylko w wyjątkowych 
przypadkach

– dziecko umieszczone w rodzinie za-
stępczej ma prawo do informacji 
 o swoim pochodzeniu i do kontaktów 
z rodzicami biologicznymi

– dziecko najczęściej nie zna swoich ro-
dziców biologicznych, nie może się  
z nimi kontaktować, nie zna swojego 
pochodzenia, adopcja jest utrzymywana 
w tajemnicy

– dziecku nie zmienia się aktu urodze-
nia ani nazwiska

– dziecku zmienia się akt urodzenia  
i nazwisko

– można rozwiązać rodzinę zastępczą  
i dziecko może wrócić do rodziny 
biologicznej, może trafić do placówki 
lub innej rodziny zastępczej albo może 
iść do adopcji

– wyjątkowo można rozwiązać przyspo-
sobienie i tylko z ważnych powodów, 
można natomiast rodzicom adopcyjnym 
ograniczyć lub pozbawić władzy rodzi-
cielskiej

– rodzina zastępcza otrzymuje pomoc 
finansową ze strony państwa na pokry-
cie kosztów utrzymania dziecka

– rodzina adopcyjna sama pokrywa wy-
datki związane z opieką nad dzieckiem

– rodzina zastępcza ma służyć powroto-
wi dziecka do rodziny, wspiera rodzinę 
naturalną

– rodzina adopcyjna zastępuje rodzinę 
biologiczną, wypiera rodzinę naturalną

– więzi dziecka z rodzicami biologicz-
nymi są zachowane (mają prawo do 
spadku, prawa stanu cywilnego, ali-
menty

– więzi dziecka z rodzicami biologiczny-
mi są zerwane (mają prawo do spadku, 
prawa stanu cywilnego, alimenty tylko 
od rodziców adopcyjnych)

Źródło: Kwaśniewska-Sadkowska, Mickiewicz i Pomarańska-Bielecka 2015, s. 63-64.
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Odnosząc się do treści zawartych w tabeli 1, można zauważyć cechy cha-
rakterystyczne dla rodzin zastępczych. Jak widać, że w istotny sposób różnią 
się one od rodzin adopcyjnych. Wspomniano już jednak, że istnieją różne 
rodzaje rodzin zastępczych, zatem warto je scharakteryzować.

W rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak sama nazwa wskazuje występu-
je pewnego rodzaju pokrewieństwo. Rodzicem zastępczym/rodzicami zastęp-
czymi jest tu wstępny/są wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) czy rodzeństwo 
danego dziecka (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., art. 41; Kwaśniewska-Sad-
kowska i Trocha 2015, s. 23). 

W rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych występuje ogra-
niczenie, co do liczby dzieci, które mogą w nich przebywać. Może ich być 
bowiem nie więcej aniżeli 3. Istnieje tutaj wyjątek, a więc sytuacja, kiedy ko-
nieczne jest umieszczenie w danej rodzinie rodzeństwa – po uzyskaniu zgody 
rodziny zastępczej oraz pozytywnej opinii ze strony koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej, w takiej rodzinie może być umieszczona jednocześnie więk-
sza liczba dzieci (Kwaśniewska-Sadkowska i Trocha 2015, s. 23). 

Do rodzin zastępczych zawodowych zaliczają się te pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego oraz zawodowe specjalistyczne. Pierwsze z nich mają 
charakter zwłaszcza interwencyjny. Dzieci powinny tu przebywać krótko (do  
4 miesięcy, a w pewnych sytuacjach czas ten jest przedłużony). Przyjmuje 
się je na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez Policję czy Straż 
Graniczną albo po tym, gdy pracownik socjalny „interwencyjnie” odbierze 
dziecko w myśl ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oczywiście po-
gotowie rodzinne w pewnych przypadkach może odmówić przyjęcia dziecka. 
Dzieje się tak wtedy, gdy liczba umieszczonych dzieci w tejże rodzinie będzie 
większa niż 3, a także, kiedy dziecko doprowadzone przez Policję czy Straż 
Graniczną ma więcej niż 10 lat. Jeżeli chodzi natomiast o rodziny zastępcze 
zawodowe specjalistyczne to umieszczane są w nich zwłaszcza te dzieci, które 
mają orzeczenie o niepełnosprawności i zostały tam umieszczone w zakresie 
postępowania w sprawach nieletnich i jako małoletnie matki z dziećmi. War-
to zaznaczyć, że w danej rodzinie nie mogą jednocześnie być umieszczone 
dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci, które 
są objęte postępowaniem w sprawach nieletnich (Kwaśniewska-Sadkowska  
i Trocha 2015, s. 23-24; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., art. 58-59).

Pytając o różnice między rodziną zastępczą zawodową i niezawodo-
wą – odpowiedź można w pewnej mierze wywnioskować z ich nazw. Otóż 
w pierwszej z nich rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie, natomiast  
w drugiej nie (tutaj co najmniej jeden z rodziców zastępczych musi mieć stałe 
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źródło dochodów) (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.; Rodzaje rodzicielstwa 
zastępczego). 

Kolejną rodzinną formą opieki zastępczej są rodzinne domy dziecka. 
Wzorowane są na rodzinach wielodzietnych. Ich zadaniem jest stworzenie śro-
dowiska wychowawczego pozwalającego na wyrównanie braków, a także przy-
gotowanie dziecka do samodzielnego życia w przyszłości (Parcheta, Ogrod-
nik i Wosik – Kawala 2011, s. 165). Rodzinne domy dziecka, jako rodzinna 
forma opieki nad dzieckiem, zapewniają opiekę nad dzieckiem częściowo 
lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców biologicznych. Wychowanie 
w takim domu ma być jak najbliższe funkcjonowaniu rodziny wielodzietnej, 
gdyż może w nim przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Wyjątkiem jest kwe-
stia rodzeństw, które nie są rozdzielane. W związku z tym, jeżeli przyjęcie do 
rodzinnego domu dziecka rodzeństwa oznacza przekroczenie tej liczby, zezwa-
la się na to. Jak podkreśla Agnieszka Regulska: „Rodzinne Domy Dziecka to 
placówki, które stwarzają warunki życia zbliżone do rodzinnych, przez co dają 
większe (niż w formach instytucjonalnych) możliwości indywidualizowania 
procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz pełniejszego dostosowania dzia-
łań do specyficznych potrzeb każdego dziecka” (Regulska 2011, s.178). 

Rodzinny dom dziecka przede wszystkim stwarza odpowiednie warun-
ki do rozwoju emocjonalnego, społecznego, psychofizycznego. Podopieczni 
mają zagwarantowane warunki do zdobycia wykształcenia. Uczą się ponosić 
odpowiedzialność za swoje czyny i przygotowują się do samodzielnego życia 
(Parcheta, Ogrodnik i Wosik – Kawala 2011, s. 166-167).

Wyróżnia się trzy typy rodzinnych domów dziecka. Pierwszy to dom 
prowadzony przez małżeństwo, w którym jeden z małżonków pracuje poza 
domem a drugi jest dyrektorem i wychowawcą. Drugi typ prowadzony jest 
równocześnie przez obojga małżonków. Są oni pracownikami, ale jeden z nich 
pełni także funkcję dyrektora. Ten zaś powinien odbyć odpowiednie szkolenia 
oraz posiadać wykształcenie średnie lub wyższe. Trzeci typ domu prowadzony 
jest przez jedną osobę i przypomina w swojej strukturze rodzinę wielodzietną 
niepełną (por. Domańska 2015, s. 163-180; Łuczyński 2007, s. 130-131).

Jak podaje Andrzej Łuczyński: „Różnicę między rodzinnymi domami 
dziecka a rodzinami zastępczymi można sprowadzić do tego, że RDDz mają 
być w założeniu stałym ogniwem w systemie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Osoba podejmująca się prowadzenia RDDz nabywa z chwilą za-
warcia umowy status pracownika tej placówki (dyrektora) ze wszystkimi wy-
nikającymi z tego konsekwencjami” (Łuczyński 2007, s. 127).
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Warto przedstawić dane statyczne opisanych form opieki. Opublikowało 
je Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku. Poniżej, 
w tabeli 2 zaprezentowano porównanie danych z 2005 i 2017 roku. 

Odnosząc się do danych, które zostały zawarte w tabeli 2, można zauwa-
żyć chociażby to, że ogólna liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów 
dziecka w 2017 r. była mniejsza aniżeli w roku 2005. Warto również wspo-
mnieć o liczbie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Otóż, jak podaje 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Liczba dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej w 2017 r. wyniosła ogółem 73 129, wobec 74 757 -  
w 2016 r., co oznacza spadek o 2,2%. Struktura wg form umieszczenia dzieci  
w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej potwierdza utrzymanie pożądanej prze-
wagi formy rodzinnej nad instytucjonalną. Na koniec 2017 r. w pieczy ro-
dzinnej przebywało 55 721 dzieci, a w pieczy instytucjonalnej 17 408 dzie-
ci”(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Różnica między latami 
2016 i 2017 wynika z przejścia od opieki instytucjonalnej do zastępczej opieki 
rodzinnej.

Kto może zostać rodzicem zastępczym 
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka?

Rodziną zastępczą czy tworzącym rodzinny dom dziecka może być mał-
żeństwo, albo osoba, która nie jest w związku małżeńskim. Oczywiście, aby 
zostać rodzicem zastępczym czy prowadzącym rodzinny dom dziecka należy 
spełnić pewne warunki. Należy tu dać rękojmię właściwego sprawowania pie-
czy zastępczej, takie osoby nie są i nie mogły być pozbawione władzy rodzi-
cielskiej, a także władza rodzicielska nie jest w ich przypadku ograniczona czy 
zawieszona. Ponadto, jeśli z tytułu egzekucyjnego mają wypełniać obowiązek 
alimentacyjny – robią to. Nie mają także ograniczonych zdolności do czynno-
ści prawnych. Mogą również odpowiednio sprawować opiekę nad dzieckiem, 
co jest potwierdzone przez lekarza (chodzi o lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej) zaświadczeniem o stanie zdrowia takich osób, opinią od psychologa 
(z odpowiednim, wskazanym w ustawie doświadczeniem i wykształceniem) 
odnośnie do posiadania predyspozycji oraz motywacji, by pełnić taką funkcję. 
Dodatkowo, przebywają na terytorium Polski (jeśli chodzi o cudzoziemców 
to przebywają tu legalnie; należy też zaznaczyć, że rodzina zastępcza czy pro-
wadzący rodzinny dom dziecka, którzy sprawują pieczę zastępczą nad dziec-
kiem mogą na jakiś czas, za zgodą sądu, pełnić ową pieczę poza terytorium 
Polski), zapewnią dziecku właściwe warunki bytowe i mieszkaniowe, które 
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dadzą możliwość, by miało ono zaspokajane swoje indywidualne potrze-
by, wśród których znajdują się potrzeby rozwoju (zarówno emocjonalnego, 
fizycznego, jak i społecznego), odpowiedniej edukacji, rozwoju jego zainte-
resowań, a także wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego. W przypadku 
rodziny zastępczej niezawodowej czy zawodowej (nie ma tu zatem wymie-
nionych rodzin zastępczych spokrewnionych) oraz prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka – funkcję tę mogą pełnić osoby, których nigdy nie skazano 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Istnieje też obowiązek, 
aby kandydaci, którzy chcą zostać rodziną zastępczą zawodową, niezawodową 
lub prowadzić rodzinny dom dziecka mieli świadectwo, że ukończyli szkole-
nie zorganizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej czy takiego, 
które prowadził ośrodek adopcyjny. W łatwy sposób można zauważyć, że nie 
ujęto tutaj rodzin zastępczych spokrewnionych. W ustawie jednak znajduje 
się punkt, w którym wskazano, że w przypadku kandydatów do bycia rodziną 
zastępczą spokrewnioną, szkolenie można prowadzić wedle indywidualnego 
planu szkolenia, zależnie od tego, jakie są potrzeby rodziny oraz dziecka. Or-
ganizator rodzinnej pieczy zastępczej, który jest właściwy biorąc pod uwagę 
miejsce zamieszkania osoby, chcącej zostać rodziną zastępczą zawodową, nie-
zawodową czy prowadzącym rodzinny dom dziecka, posiadającymi świadec-
two ukończenia wyżej wspomnianego szkolenia na jej wniosek (kandydata) 
wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne, w którym znajduje się potwierdzenie 
ukończenia omawianego już szkolenia oraz spełniania warunków, o jakich 
jest mowa w art. 42 ustawy (przedstawiono je również w niniejszym arty-
kule). Może pojawić się jednak pytanie, czy takie jedno szkolenie wystarczy 
i nie trzeba już później rozwijać swoich umiejętności biorąc udział w różnego 
rodzaju kursach czy szkoleniach? Otóż, jak wskazano w ustawie, w przypadku 
rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
istnieje obowiązek, by systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, uczestni-
cząc zwłaszcza w szkoleniach (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., art. 41-42, 
44-45, 51). 

Rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozo-
stająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu 
sprawowania nad nim pieczy zastępczej” (Ustawa z dnia 9 czerwca  
2011 r., art. 41). Z prowadzącymi rodzinne domy dziecka podpisywana 
jest stosowna umowa, w której określa się m.in miejsce pełnienia pieczy 
zastępczej, sposób oraz zakres finansowania rodzinnego domu dziecka, wy-
sokość wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, kwestie 
dotyczące warunków czasowego niesprawowania pieczy nad dzieckiem, 
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zwłaszcza związane z wypoczynkiem (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.,  
art. 62). Kiedy rodzinny dom dziecka potrzebuje pomocy, może ubiegać się 
o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz 
pracach gospodarskich. Taka osoba musi spełnić kilka wymogów, które okre-
ślone są także w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Warto nadmienić, iż osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka nie może 
podejmować dodatkowego zatrudnienia. Wyjątkiem są jedynie te prace, które 
nie zakłócają sprawowania pieczy zastępczej, a starosta wyraził na ich podej-
mowanie zgodę. Prowadzący rodzinne domy dziecka muszą spełnić takie same 
wymogi jak rodzice zastępczy, co określone jest w art. 44 – 52 Ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Ustawa  
z dnia 9 czerwca 2011 r., art. 44-52, 64).

Widać zatem, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej czy prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka wymaga spełnienia szeregu różnych warunków. 
Niespełnienie choćby jednego z nich może wykluczyć chętnych jako poten-
cjalnych przyszłych rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinne domy 
dziecka. Nie wydaje się to dziwne, ponieważ dobrze, aby dziecko trafiło pod 
opiekę tej osoby/osób, które zatroszczą się o nie w jak najlepszy sposób, co da 
mu możliwość właściwego rozwijania się. 

Szanse i wyzwania

Bycie rodzicem zastępczym lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka 
wiąże się z wieloma wyzwaniami. Pełniąc pieczę zastępczą, rodzic musi na 
nowo zbudować poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz wejść z nim w relację, 
która pozwoli stworzyć atmosferę ogniska domowego. Nie jest to łatwe za-
danie. Dzieci trafiają do rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka  
z określonym bagażem doświadczeń. Często z rodzin głęboko dysfunkcyjnych, 
w których potrzeby dziecka były pomijane. Andrzej Łuczyński przytacza sło-
wa małżeństwa prowadzącego rodzinny dom dziecka: „najtrudniejsze są po-
czątki, kiedy dziecko przybywa do placówki. Niełatwo bowiem jest określić 
ściśle, w jakim wieku dziecko powinno posiąść określone umiejętności. Zależy 
to od wielu czynników, m.in. od poziomu rozwoju dziecka, a także od umie-
jętnego i stopniowego wdrażania dziecka przez opiekunów do codziennych 
obowiązków i prac domowych pozwalających nabywać mu pożądane umie-
jętności oraz kształtować pozytywne nawyki” (cyt. za Łuczyński 2007, s. 133). 
Rodzinne formy opieki stają także przed zadaniem ponownego wprowadze-
nia dziecka w świat społeczności lokalnej, przeżywania świąt i uroczystości 
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rodzinnych, co także jest trudnym zadaniem, w szczególności, gdy dziecko 
w rodzinie biologicznej było zdane jedynie na siebie. Podany przykład może 
być też brany pod uwagę w przypadku śmierci rodziców biologicznych, któ-
rzy kochali swoje dziecko i prawidłowo wypełniali funkcje rodziny. Wówczas 
przeżywanie na nowo różnego rodzaju świąt, radości i trosk dnia codziennego 
dodatkowo może wzbudzać poczucie straty i osamotnienia.

Rodzice zastępczy, opiekunowie nierzadko spotykają na swojej drodze 
wiele trudności, które związane są także z deficytami rozwojowymi, potrzebą 
kształcenia specjalnego. Wówczas należy zapewnić dziecku dodatkową opie-
kę dostosowaną do jego potrzeb. Trudny jest także okres dorastania, który 
niejednokrotnie przejawia się agresją, poczuciem zagubienia, problemami  
z nauką czy brakiem zaufania wobec dorosłych (por. Parcheta, Ogrodnik  
i Wosik – Kawala 2011, s. 172-177; Łuczyński 2007, s. 130-134). 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno rodziny zastępcze jak i rodzinne 
domy dziecka dają miłość, bezpieczeństwo, przede wszystkim tworzą wspól-
notę, której rodzina biologiczna nie była w stanie zapewnić. Rodzinne for-
my opieki są szansą na nowe doświadczanie świata. Niewątpliwą ich zaletą 
jest możliwość życia w rodzinie, a co za tym idzie aktywnego uczestnictwa 
w codziennych obowiązkach i rytuałach członków. Zarówno rodzinne domy 
dziecka, jak i rodziny zastępcze zapewniają ochronę rodzeństwu przed roz-
dzieleniem, a stałe oddziaływania wychowawcze i opieka dają dzieciom po-
czucie bezpieczeństwa. 

Należy zwrócić uwagę na szansę jaką dają rodzinne formy opieki także 
rodzicom biologicznym. Celem bowiem jest ostateczny powrót dziecka do 
jego rodziny pochodzenia, gdy tylko będzie na to gotowa. Jak podaje Kata-
rzyna Błażejewska: „Rodzina zastępcza jest zatem szansą dla dziecka na budo-
wanie pozytywnych relacji i uczenie się prawidłowych zachowań społecznych,  
a z drugiej strony stwarza możliwość poprawy sytuacji w domu rodzinnym” 
(Błażejewska 2014, s.170). Rodzinne formy opieki pozostają w kontakcie  
z rodziną biologiczną, co pozwala jeszcze dokładniej poznać indywidualne 
potrzeby dziecka i jego sytuację. W wywiadzie opublikowanym na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie można 
przeczytać następującą wypowiedź opiekunki zastępczej prowadzącej specja-
listyczną rodzinę zastępczą. Wypowiedź dotyczy kontaktów z rodziną biolo-
giczną dziecka: „Myślę, że cały czas warto mieć na względzie jakie jest nasze za-
danie jako opiekuna zastępczego, czyli wychowywanie dziecka i dbałość o jego 
dobro. Naszym zadaniem nie jest ocena rodziców biologicznych i ingerencja  
w ich życie prywatne. Do tego są wyznaczone różne instytucje. Ja dbam o to, 
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by utrzymać więź dziecka z rodzicami. Jeśli ja kocham dziecko, to muszę też 
mieć szacunek do jego rodziców. Nie wolno mi zniszczyć tej relacji. Jeśli po 
latach dziecko odkryje jacy rodzice są naprawdę,  to będzie to jego odkrycie” 
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie).

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka funkcjonują tak, jak 
każda inna rodzina. Zaangażowanie rodziców, opiekunów jest jednak wyjąt-
kowe, ponieważ nie wiedzą oni, kiedy i czy w ogóle dziecko wróci do rodzi-
ny biologicznej. Celem rodzinnych form opieki jest zapewnienie możliwie 
jak najlepszych warunków życia. Za główny cel obiera się przede wszystkim 
przygotowanie wychowanka do samodzielnego rozumienia świata i jego zasad, 
tak by w przyszłości był on w stanie prawidłowo funkcjonować w społeczeń-
stwie. Wypełnianie tego zadania przez rodziców lub opiekunów zastępczych 
jest niewątpliwe ogromną szansą rozwojową dla dziecka. Ponadto, rodzinne 
formy opieki pozostają w stałym kontakcie ze społecznością lokalną. Wycho-
wankowie uczęszczają do szkół wraz ze swoimi rówieśnikami, spędzają z nimi 
wolny czas, stając się członkami tych społeczności (por. Parcheta, Ogrodnik  
i Wosik – Kawala 2011, s. 170). 

Zakończenie

Człowiek potrzebuje rodziny w swoim życiu, a szczególnie w okresie 
dzieciństwa. Nie ulega wątpliwości, iż to właśnie rodzina naturalna jest naj-
bardziej pożądanym miejscem, w którym tworzą się wyjątkowe więzi. Z wielu 
powodów może być to także miejsce, które wymaga poprawy w sposobie re-
alizacji funkcji wychowawczej. Rodzinne formy opieki zastępczej w najwięk-
szym stopniu przypominają naturalne środowisko rodzinne. Tworzą szanse na 
ponowny prawidłowy rozwój dziecka. Choć rodzice zastępczy oraz prowadzą-
cy rodzinne domy dziecka spotykają się z wieloma trudnościami, a wyzwania 
mnożą się, to należy podkreślić ich wyjątkowy wkład w opiekę i wychowanie 
dzieci czasowo lub całkowicie jej pozbawionych. 

Istotnym aspektem prawidłowego funkcjonowania rodzinnych form 
opieki jest wsparcie ze strony różnego rodzaju organizacji w realizacji wycho-
wania i stawiania czoła wyzwaniom dnia codziennego. Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie organizują spotkania grup wsparcia, a organizacje poza-
rządowe oferują wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Warto jednak nad-
mienić, iż wciąż jawi się duża potrzeba dyskursu oraz działań pomocowych 
ze strony wszelkich podmiotów współpracujących i wspierających rodzinę.  
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Warto także podejmować rozważania naukowe nad rodzinnymi formami opie-
ki, by podkreślać ich role we współczesnym systemie opieki nad dzieckiem. 
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.

Streszczenie

Jak przedstawia się sytuacja rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce? 
Jakie szanse i wyzwania stoją przed między innymi dziećmi, rodzicami zastęp-
czymi? Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na powyższe pytania. Wskazane 
zostają aspekty prawne funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej, 
a także wspomniane już szanse i wyzwania odnoszące się zarówno do rodzin 
zastępczych jak i rodzinnych domów dziecka. Podjęcie takiej tematyki nasu-
wa refleksje o istocie rodziny w życiu człowieka, w tym więzi, które się w niej 
tworzą. 

Słowa klucze: rodzinny dom dziecka , rodzina zastępcza, piecza zastęp-
cza w Polsce

Summary

What is the situation of family forms of foster care in Poland? What 
opportunities and challenges are faced by for example children and foster 
parents? The article attempts to answer these questions. The legal aspects of 
the functioning of family forms of foster care are indicated, as well as the al-
ready mentioned opportunities and challenges relating to both foster families 
and family foster homes. Undertaking such a subject matter raises reflections  
on the significance of the family in human life, including the bonds that are 
formed in it. 

Key words: foster home, foster family, foster care in Poland
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Dyrektor szkoły jako coach 
– wyzwania placówek 

oświatowychy
The school head as a coach 

- challenges of educational institutions

Coaching – podstawowe znaczenie 

Łączenie ról społecznych, w tym zawodowych w XXI wieku jest nieunik-
nione. W wielu przypadkach posiadanie szerokich kompetencji jest wyjątko-
wo wskazane, ze względu na możliwości realizacji pewnych zamierzeń, a także 
współpracy. Według Starr (2003) coaching rozumiany jest bezpośrednio jako 
przemieszczanie się. Zastosowanie ma także aspekcie pracy zawodowej, gdyż 
dotyczy pojawiania się zmian oraz rozwoju (Starr 2003, s. 11). Niewątpliwie 
o coachingu można mówić, wtedy gdy analizowany jest wzrost pewnych czyn-
ników. Dodatkowo polega na procesie wzmacniania osoby, a także prowadzi 
do nabywania umiejętności czy wiedzy w danej dziecinie. Co następnie zwią-
zane będzie z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w wymiarze praktycznym. 
Zelga (2017) uważa także, że coaching to skuteczna forma rozwoju pracow-
ników, a co za tym idzie przedsiębiorstwa, w którym pracują (Zelga 2017, 
s. 32-37).

Warto zaznaczyć to, że coaching wykorzystywany jest do udzielania 
wsparcia i kierowania rozwojem pracowników w celu podwyższenia wydajno-
ści ich, ale także całego systemu. Odpowiednie przygotowanie jednostki może 
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wiązać się z lepszym funkcjonowaniem zespołu, co w perspektywie może przy-
czynić się do realizacji zamierzonych aspektów (Holliday 2006, s. 76).

 Wiele organizacji w sposób szczególny interesuje się dostępnymi możli-
wościami utrzymania i zarządzania pełnym potencjałem pracowników. Istot-
na jest wspominana już wcześniej efektywność podejmowanych aktywności 
(Law, Spencer-Arnell i Wilson 2010, s. 15). Obecnie wielu badaczy dostrzega 
problem rozwoju i kształcenia jako jeden z głównych kryteriów warunkują-
cych sprawne funkcjonowanie osób indywidualnych jak również całych or-
ganizacji (Luecke 2006, s. 55). Coaching stanowi jedną z głównych metod 
prowadzących do rozwoju pracowników i organizacji. Jest metodą stosowaną 
coraz częściej na rynku polskim. Proces ten jest tłumaczony wrastającym zna-
czeniem coachingu dla organizacji i firm z powodu postrzegania go jako me-
todę szkoleniową stanowiącą jeden z głównych priorytetów organizacyjnych 
(Sidor – Rządkowska 2009, s. 43).

Dyrektor jako coach 

Niewątpliwie szkoła, tak jak i inne placówki, potrzebuje wprowadzania 
i stosowania nowych form współpracy i sposobów zarządzania. Z tego po-
wodu coraz więcej głosów postuluje konieczność rozwijania i kształtowania 
nowej umiejętności dyrektorów szkół, którą powinna być zdolność przyjęcia 
roli coacha (Law, Ireland i Hussain 2010, s. 51).

Warto zastanowić się jakimi cechami może się charakteryzować coach. 
A także czy zdobyte przez dyrektorów umiejętności mogą przyczynić się do 
zmiany w całej organizacji. Coach to osoba, która poprzez odpowiednie 
zadawanie pytań, aktywne słuchanie oraz używanie innych określonych na-
rzędzi może przyczyniać się do rozwoju innych osób. Możliwości działania 
nie kończą się na tych wymienionych, gdyż można podejmować określone 
zadania rozwojowe czy pomóc osobie lub grupie osób w identyfikowaniu, 
a także wyznaczaniu celów. Ważne jest także poszukiwanie zasobów, które 
będą w perspektywie przydatne do wyznaczania i realizacji określonych pla-
nów działania. Do zadań coacha można zaliczyć także udzielanie wsparcia 
osobom korzystającym z jego usług w celu odkrycia ich potencjału i efek-
tywne jego wykorzystanie. Pojawił się pomysł użycia coachingu do rozwo-
ju umiejętności dyrektorów szkół oraz placówek. Słuszność powierzenia do-
świadczonym dyrektorom szkół pełnienia roli coachów dla młodych stażem 
dyrektorów można wyjaśnić co najmniej na kilka sposobów. Po pierwsze 
osoby z dłuższym stażem pracy posiadają bogate doświadczenie zawodowe.  
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Po drugie wiedzą jak zarządzać szkołą lub placówką oświatową. Kolejna rzecz 
to duże prawdopodobieństwo zrozumienia osoby, która korzysta z coachingu, 
ze względu na własne doświadczenia. Powyższe elementy stanowią podstawę 
do stworzenia rozwojowej relacji. Kompetencje i wiedza doświadczonych dy-
rektorów mogą zostać w większym stopniu wykorzystane i użyte do lepszego 
skorzystania z zasobów systemu edukacji. Realizacja takich działań pozwala 
również na kreowanie nowych form rozwoju osobistego i zawodowego dla 
osób zarządzających szkołami i placówkami oświatowymi (Madalińska-Mi-
chalak 2015, s. 87)

Coaching w szkole jako organizacji 

Raport odnoszący się do wyników przeprowadzonego pilotażu coachin-
gu dla młodych stażem dyrektorów szkół i placówek oświatowych jednoznacz-
nie wskazują, że coaching jest bardzo istotny w edukacji. Model coachingu 
wraz ze swoimi zasadami i strukturą może być stosowany we współpracy dy-
rektorów jako coachów z osobami, które korzystają z tego typu usług. 

W niniejszym procesie można wykorzystać takie elementy jak: formuło-
wanie celu, analiza zachowania, wnioskowanie, określanie rozwiązań, tworze-
nie planu działania oraz realizacja zmian. Dodatkowo proces ten może opierać 
się na zasadach prowadzenia coachingu, jakimi są: indywidualne podejście do 
człowieka, nawiązanie autentycznej relacji, koncentracja na celu oraz podąża-
nie za klientem. 

Dyrektor w roli coacha może wspierać w tworzeniu nowych pomysłów,  
a także pobudzać motywację do działania. Niewątpliwie warto pamiętać  
o możliwościach tworzenia relacji służącej rozwojowi, a także kierowanie pro-
cesem, który ma na celu uporządkowanie poszczególnych elementów. Jeśli 
relacja będzie autentyczna, sama osoba wspierana może odkryć swój potencjał, 
zwiększyć skuteczność swoich działań. W coachingu ważne jest także wyszu-
kanie i przeanalizowanie swoich mocnych i słabych stron. Uświadomione de-
ficyty i praca nad nimi mogą skutkować rozwiązaniem problemów. Natomiast 
jeśli osoba całkowicie nie czuje satysfakcji z określonych czynności, które po-
dejmuje może prosić o zmianę na te, które są dla niej odpowiednie. Działania 
te mogą skutkować niwelowaniem przeszkód w realizacji celów, doprowadze-
nie do efektywnego kierowania zespołem czy pomoc w wyznaczaniu prio-
rytetów. Niewątpliwie do ważnych należą zwiększenie kompetencji, a także 
umiejętności niezbędnych do pełnienia roli dyrektora w placówce oświatowej.
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Istotną kwestią jest to, że coaching dyrektorów odpowiada na ich po-
trzeby związane z poczuciem konieczności rozpoczęcia pracy nad samym sobą. 
Ważne są tu ich osobiste wyzwania, które wiążą się z pełnieniem określonych 
funkcji zawodowych. Kolejnym etapem jest rozpoczęcie pracy nad rozwojem 
ich współpracowników i placówki, która jest przez nich zarządzana. Jest to 
dowód na jedną z podstawowych zasad przywództwa związaną z tym, że aby 
kierować i zarządzać innymi należy na początku zacząć od siebie samego (Har-
gove 2006, s. 17).

Nowoczesna placówka oświatowa 

Mimo wielu wyzwań związanych z pełnieniem kilku funkcji jednocze-
śnie, można wyróżnić także korzyści. Jedną z nich może być rozwój kompe-
tencji i umiejętności jakie powinien posiadać dyrektor szkoły. Efektem roli 
coacha może być także zdolność zarządzania zespołem, rozwój własnego po-
tencjału, a także współpracowników (Rosiński 2011, s. 88).

Skutki coachingu dla coachów mogą wiązać się również z zakończeniem 
problemów lub wyznaczeniem priorytetów zarówno osobistych jak i dotyczą-
cych zarządzanej placówki. Dyrektorzy jako coachowie mogą stawać się lide-
rami edukacyjnymi, pełniącymi obowiązki dyrektorskie na coraz wyższym po-
ziomie. Zastosowanie coachingu w szkołach i placówkach oświatowych oraz 
przyjęcie przez doświadczonych dyrektorów roli coachów może prowadzić do 
zbudowania systemu wsparcia procesu kształtowania liderów edukacyjnych. 
Będzie to prowadziło do doskonalenia i rozwijania umiejętności potrzebnych 
do dobrego realizowania zadań dyrektora szkoły.

Szkoła coraz częściej napotyka przed sobą nowe wyzwania, które two-
rzą konieczność przyjmowania nowych ról przez dyrektorów. Jedną z nich 
jest bycie przywódcą i przewodnikiem dla całego szkolnego środowiska. Przy-
wódca taki powinien tak zarządzać środowiskiem szkolnym aby osiągnąć jak 
najbardziej skuteczny proces edukacji dla uczniów jak również stały dostęp 
do rozwoju dla nauczycieli. Przydatne w realizacji tych celów jest zdobywanie 
i kształcenie u dyrektorów szkół umiejętności liderskich, prowadzących do 
zwiększenia ich kompetencji przywódczych. Edukacja liderska uświadamia 
potencjał dyrektora i kształtuje zdolność jego kierowaniem i wykorzystaniem. 
Proces ten jest istotny w realizacji wyznaczonych celów i dokonaniu zmian 
w szkole.
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Dyrektor szkoły jako przywódca 

Doświadczony dyrektor potrafi zrozumieć postawę osoby wspieranej 
oraz wydobyć i ukierunkować jej potencjał (Jeżowski, Madalińska-Michalak 
2015, s. 22). Przywództwo edukacyjne wymaga odniesienia się do pojęcia wol-
ności, odpowiedzialności oraz skuteczności. Zarządzanie placówką oświatową 
związane jest z zachowaniem szacunku do autonomii i różnorodności wszyst-
kich osób w niej funkcjonujących. Osoba stojąca na czele placówki ma przed 
sobą odpowiedzialne zadanie związane ze wszystkim, co dzieje się wewnątrz 
szkoły, jak i na zewnątrz. Optymistyczne podejście, umiejętność planowania 
i współpracy oraz obiektywizm, to tylko niektóre z podstawowych cech, jaki-
mi powinien charakteryzować się dobry przywódca. Nastawienie przywódcy 
decyduje o losach instytucji, jakości organizacji oraz to, w jaki sposób uczest-
nicy są zaangażowani w rozwiązywanie problemów i realizację celów placówki. 
To właśnie od niego zależy wizja szkoły, która jest podtrzymywana wspólnymi 
wartościami pracowników, jak i uczniów. Głównym celem szkolnictwa jest 
niesienie pomocy młodemu człowiekowi w odkrywaniu siebie oraz realizacji 
swoich celów, przy jednoczesnym doskonaleniu międzyludzkiej współpracy 
(Chrabąszcz 2014, s. 115-127). 

Stanowisko dyrektora placówki oświatowej, z założenia powierzane jest 
nauczycielom lub nauczycielom akademickim. Odpowiedzialny jest on głów-
nie za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, co nie zmienia faktu, iż 
dyrektor, niejednokrotnie stawiany jest w roli coacha. Powinien, więc po-
siadać kompetencje, które pomogą osiągnąć z punktu widzenia coachingu 
zamierzony cel, m.in. umiejętności miękkie, takie jak: komunikatywność, bu-
dowanie relacji z innymi, trafny sposób zadawania pytań, aktywne słuchanie 
oraz motywowanie innych. Istotne jest także obserwowanie oraz umiejętność 
myślenia analitycznego, czyli trafne interpretowanie, które pozwala rozwią-
zywać sytuacje trudne na podstawie dostępnych informacji. Dyrektor jako 
coach pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wyniki, ale również potrafi przed-
stawić wizję placówki, do której dąży. Kształtuje przy tym ciągle samego sie-
bie, podnosząc własne kompetencje dotyczące pracy z personelem i uczniami. 
Niezbędną umiejętnością wyróżniającą coacha jest budowanie relacji, opartej 
na zaufaniu. Relacji pogłębionej poprzez komunikację werbalną, jak i niewer-
balną, czyli mowę ciała. Odzwierciedlenie oraz dopasowanie się do rozmówcy 
pozwala zrozumieć oczekiwania i stworzyć relację opartą na wzajemnym sza-
cunku (Brophy 2002, s. 34). Zadawalające wyniki są możliwe do osiągniecia, 
szczególnie wtedy, gdy zbudowana jest autentyczna relacja między coachem, 
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a osobą wspieraną, z uwzględnieniem odpowiedniego podejścia i celu. Po-
mocna jest także refleksja nad własnymi doświadczeniami oraz pogłębianie 
kompetencji i zarządzanie własnym rozwojem sprawia, że dyrektor jest osobą 
wiarygodną i skuteczną. Wówczas może stać się przykładem zarówno dla pra-
cowników, jak i uczniów. Rozwój w życiu przywódcy szkoły ma więc charak-
ter stałego procesu, który pozwala zdobyć umiejętności wczuwania się w różne 
role (Madalińska-Michalak 2015, s. 26-30).

Nie można zaprzeczyć, że środowisko edukacyjne mierzy się z nowymi 
wyzwaniami. Szczególnie można to zauważyć kiedy dochodzi do nieprzewi-
dzianych sytuacji, tak jak pandemia w 2020 roku. Zdarzenia te całkowicie 
zmieniają schemat funkcjonowania. Brak zasobów własnych, umiejętności 
reagowania w sytuacji kryzysowych czy trudności w podejmowaniu decyzji 
mogą przyczynić się do dezorganizacji danej struktury. Taka natomiast może 
prowadzić do dalekosiężnych konsekwencji, które będą wpływały na wiele 
osób. Ważne jest tutaj rozwój technologii, szybkie tempo życia czy dosto-
sowanie się do aktualnej sytuacji.. Wykorzystanie zachodzących zmian oraz 
zachęcanie do nauki i współpracy, pozytywnie wpływa na budowanie spo-
łeczności szkolnej opartej na zaufaniu, wspieraniu, z jednoczesnym uwzględ-
nieniem różnicy pomiędzy uczniami. Zatem ważne jest więc umiejętne do-
stosowanie programu edukacji, który jest wyzwaniem zarówno dla uczniów, 
jak i dydaktyków. Jasno określone cele i oczekiwania, strategie uczenia się  
i oceniania oraz sposób przekazywania informacji zwrotnych są cenne w 
procesie nauczania. Sprawnie rozwijająca się instytucja nie jest możliwa, bez 
świadomego swoich obowiązków i ról dyrektora szkoły (Wilczyńska et. al. 
2013, s. 17). Okazuje się, zgodnie z raportami placówki Swiss Cottage School,  
że wprowadzenie tzw. „kultury coachingowej” w szkole przynosi wiele pozy-
tywnych skutków. Oceniane są one przez uczniów, nauczycieli, a także rodzi-
ców (Worsztynowicz 2013, s. 179-183).

Problematyka coachingu  
w relacji nauczyciel-uczeń

Zastosowanie metody coachingu w szkolnictwie tworzy nowy obraz re-
lacji pomiędzy nauczycielem a wychowankiem. Sama idea współpracy pomię-
dzy wychowawcą a uczniem jest czymś zrozumiałym i uznawanym za źródło 
sukcesu, lecz jest to nieskomplikowane do osiągnięcia z perspektywy teorii. 
Natomiast praktyczna realizacja zagadnienia okazuje się wyjątkowo trudna. 
Niezbędna okazuje się umiejętność pracy nauczyciela w oparciu o autorytet 
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realny, a nie formalny wynikający z samego faktu wykonywanego zawodu.  
Z natury relacja coachingu uznawana jest współpracę na równi, uczeń staje się 
osobą potrzebującą wsparcia na drodze rozwoju, a nauczyciel przyjmuje po-
stawę coacha. Relacja ta różni się od standardowej przyjętej przez szkolnictwo, 
ponieważ uczeń bierze odpowiedzialność za wyniki procesu, nauczyciel pełni 
rolę wspierającego. Wychowawca ma za zadanie pomagać, stawiać wyzwania 
przed uczniem oraz motywować w wyznaczaniu nowych celów. W standardo-
wym procesie nauczania dydaktyk przekazuje wiedzę uczniowi, jest to droga 
jednokierunkowa, w coachingu efekty zależą bezpośrednio od ucznia, gdyż 
to właśnie jego decyzje wpływają na dalsze postępy. Praktyki coachingowe 
w edukacji dotyczą nie tylko pracy z uczniem, ale również z resztą persone-
lu placówki. Metody będą skuteczne, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. 
Niezbędna w relacji nauczyciel- uczeń jest umiejętność zmiany zachowania, 
przyjęcie podejścia ukierunkowanego na wydobycie z wychowanków ich 
ukrytego potencjału (Brzeziński 2014, s. 166-174). Worsztynowicz (2013) 
ukazuje potencjał zastosowania coachingu i mentoringu w systemie edukacji 
na przykładzie Swiss Cottage School, gdzie aż wszyscy nauczyciele uczestniczą 
regularnie w szkoleniach coachingowych i mentoringowych. To ważne, aby 
ćwiczyć tak istotne kompetencje jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań czy 
tworzenie relacji. Komunikacja z założenia opiera się na zrezygnowaniu z kry-
tyki i wydawania osądów. Dodatkowo kładzie nacisk na poufność otwartość 
i wzajemne słuchanie w dialogu. Coaching wykorzystywany jest tutaj na bar-
dzo wielu poziomach; w relacjach nauczyciele-nauczyciele, nauczyciele-ucz-
niowie, nauczyciele-rodzice oraz uczniowie-uczniowie. Natomiast w centrum 
systemu funkcjonuje postać dyrektora-coacha, który modeluje całą sieć wza-
jemnych relacji (Pilipczuk 2012, s. 91).

Konkluzja 

W XXI wieku edukacja jest bardzo istotna, a to jaka kadra uczy dziecko 
może przyczyniać się do jego rozwoju w przyszłości. Bardzo ważne jest to, aby 
inwestować w specjalistów i osoby, które rzeczywiście chcą nauczać innych, 
gdyż jest to wyjątkowo skomplikowane zadanie. W ostatnich latach edukacji 
coraz częściej stosuje się innowacyjne strategie - takie jak tutoring,  mentoring 
czy coaching. Te wyrazy są wykorzystywane często w nagłówkach artykułów 
w prasie czy mediach. Niestety dalej używane są często niepoprawnie. Moż-
na uznać, że tutoring to system nauczania, w którym indywidualny opiekun 
kieruje rozwojem wychowanka w zakresie konkretnej dziedziny. Mentoring 
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występuje przede wszystkim w miejscu pracy (relacja młodszego pracownika  
i jego bezpośredniego przełożonego, od którego uczy się nowych kompe-
tencji), albo na uczelniach wyższych (relacja student-wykładowca). Jest to 
metoda nauczania, udzielania rad i praktycznych wskazówek przez mentora, 
kogoś bardziej doświadczonego, autorytet w danej dziedzinie. Coaching to 
natomiast to rodzaj współpracy, który pomaga jednostce lepiej poznać siebie, 
przełamywać bariery, odkryć ukryty potencjał, a także realizować własne cele 
(Sarnat-Ciastko 2015, s. 141-152). To szczególnie ważne pojęcia ze względu 
na rozwój cywilizacyjny, jak również poszczególnych dziedzin. Procesy glo-
balizacji sprawiają, że rzeczywistość błyskawicznie się zmienia, a co za tym 
idzie - co jakiś czas trzeba na nowo zdefiniować rolę edukacji, szkoły oraz 
roli nauczyciela. Jeśli nauczyciel ma cechy coacha, można go traktować jako 
towarzysz i doradca, który dostarcza uczniowi motywacji i inspiracji do osią-
gania i szukania własnych celów, zamiast narzucać określone rozwiązania - to 
zjawisko, które wielu osobom może wydawać nierealne. Polskie szkoły raczej 
nie wdrażają kultury coachingu, mimo pozytywnych doświadczeń z placó-
wek zagranicznych. Nauczyciele są przeważnie nie są przyzwyczajeni do wizji, 
by uczeń pełnił nadrzędną rolę w swoim kształceniu i miał bardziej aktywną 
rolę w tym procesie. Rzekoma wiedza, której wskaźnikiem mają być oceny  
w dzienniku oraz wyniki z egzaminów oraz, pełnią z reguły znacznie waż-
niejszą rolę niż chociażby dobre samopoczucie ucznia w szkole. Trudno też 
mówić o realizacji pasji dziecka w szkole. W znacznej mierze ważna jest reali-
zacja przyjętego programu nauczania. Duża liczebność klas oraz pewna utarta 
tradycja w nauczaniu to przeszkody, które sprawiają, że wprowadzenie kultury 
coachingowej do polskiej rzeczywistości edukacyjnej nie jest prostym zada-
niem (Pękala 2017, s. 176-186). Warto zaznaczyć, że nie jest to jednak nie-
możliwe. Co prawda wymagałoby to sporych zmian w całym systemie. W jaki 
sposób można byłoby wprowadzić kulturę coachingową do polskich szkół? 
Warto inwestować w rozwój wszystkich osób pracujących w szkolnictwie. 
(Worsztynowicz 2013, s. 179-183). Proces coachingowy z założenia wspo-
maga rozwijanie samoświadomości jednostki. Coach dąży także do tego, by 
wydobyć z innych kreatywność, zasoby oraz umiejętności (Kozielska, Skow-
rońska – Pućka 2015, s. 37-47).

Podsumowując niniejsze rozważania warto zastanowić się nad tym, że 
połączenie pedagogiki z coachingiem wydaje się być w dzisiejszym świecie 
realnym sposobem na powszechny kryzys autorytetu nauczyciela. Sprostanie 
aktualnym oczekiwaniom nie jest prostym zadaniem. Nowoczesność związa-
na jest ze zmianami zarówno w kwestii rodzinnej, edukacyjnej czy zawodowej. 
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Pedagog także powinien doskonalić swoje umiejętności, szukać nowych, bar-
dziej skutecznych strategii działania i nauczania. Umiejętności coachingo-
we mogą okazać się bardzo owocne we współpracy z uczniem (Płatek 2015,  
s. 79-91).

Implikacje praktyczne:

 1. Skupienie się na możliwościach związanych z rozwojem kadry oświa-
towej, w tym dyrektorów, nauczycieli czy pracowników administracyjnych.

 2. Prowadzenie wielowymiarowej profilaktyki w szkołach.
 3. Zachęcanie i umożliwianie kadrze rozwoju zawodowego w postaci 

szkoleń, warsztatów specjalistycznych, konferencji naukowych, wyjazdów  
i innych.

 4. Prowadzenie konsultacji w szkołach dla kadry nauczycielskiej, dyrek-
cji w celu superwizji.

 5. Zachęcanie nauczycieli do samorozwoju, który w perspektywie umoż-
liwi lepsze funkcjonowanie w grupie.

 6. Organizowanie szkoleń specjalistycznych dla kadry dyrektorów czy 
nauczycieli, w celu wypracowania konkretnych rezultatów np. współpraca, 
radzenie sobie w sytuacji stresującej i inne.

 7. Podejmowanie działań mających za zadanie integrację uczniów, na-
uczycieli oraz rodziców.

 8. Próba zapewnienia uczniom wielowymiarowego rozwoju. 
 9. Wykorzystywanie doświadczeń kadry pedagogicznej w nauczaniu, ale 

także w kwestiach związanych z codziennym funkcjonowaniem.
 10. Prowadzenie rozmów z uczniami, mających na celu nie tylko ich 

rozwój edukacyjny, ale także możliwość rozwoju osobistego. 
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Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie rozważań dotyczących spo-
strzegania dyrektora placówki jako coacha. Rozwój szkolnictwa jest ważnym 
tematem z perspektywy zarówno edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Klu-
czową postacią w każdej szkole jest dyrektor. Jego zadaniem jest tworzenie 
korzystnych warunków do edukacji, wychodzenie naprzeciw potrzebom 
uczniów, jak i pracowników szkoły. Do zadań dyrektora należy podejmo-
wanie decyzji dotyczących rozwoju szkoły oraz podnoszenie jakości pracy 
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i rangi tej placówki wykorzystując jej potencjał. Pełnienie funkcji dyrektora 
jest zadaniem odpowiedzialnym i wymagającym konsekwencji określonych 
działań. Dyrektor może podejmować aktywności: kierownika, administratora, 
menedżera, jak i przywódcy. Powinien też skupiać się na potrzebach uczniów, 
nauczycieli, a także rodziców. Każda z ról przypisanych dyrektorowi jest tak 
samo ważna, powinno się je wzajemnie wzmacniać. Po spełnieniu spersona-
lizowanych kryteriów placówka będzie prawidłowo zarządzana. Istnieje także 
wiele trudności w prowadzaniu coachingu w szkole, ze względu na ogranicze-
nia systemowe. Praca ma wymiar teoretyczny, jak i praktyczny ze względu na 
szereg przytoczonych implikacji praktycznych.

Słowa kluczowe: dyrektor, coach, szkoła, system nauczania.

Abstract

This article summarizes the considerations regarding the perception of 
the facility director as a coach. The development of education is an important 
topic from an educational, professional and social perspective. The headma-
ster is a key figure in every school. His task is to create favorable conditions 
for education, meet the needs of students and school staff. The headmaster's 
responsibilities include making decisions regarding the development of the 
school as well as improving the quality of work and the rank of this institu-
tion, using its potential. Performing the function of director is a responsible 
task that requires the consequences of specific actions. The director may un-
dertake activities of: manager, administrator, manager and leader. It should 
also focus on the needs of students, teachers and parents. Each of the roles 
assigned to the director is just as important, they should be mutually rein-
forced. After meeting the personalized criteria, the facility will be properly 
managed. There are also many difficulties in running coaching at school due 
to system limitations. The thesis has a theoretical and practical dimension due 
to a number of practical implications.

Keywords: headmaster, coach, school, teaching system.
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filozoficzno-prawnej
Problem of security 
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Uwagi wstępne

Problem bezpieczeństwa człowieka, jak i społeczeństwa podjęłyśmy  
w sytuacji istotnego zagrożenia jaki wniósł wirus COVID-19, który w bar-
dzo krótkim okresie czasu objął cały świat. Pandemia wywołana przez CO-
VID-19 jest nie tylko wysoce zakaźną chorobą, która szybko rozprzestrzeniła 
się i osiągnęła wymiar globalny, ale jest ona również bardzo niebezpieczna. 
COVID-19 spełnia kryteria najwyższej 5-tej kategorii w wykresie CDC Pan-
demic Severity Index (Pandemic severity index), gdzie posiada ona 2,0% lub 
wyższy wskaźnik śmiertelności. Ów współczynnik w przypadku COVID-19 
wynosi około 4,5%. Stanowi więc globalne zagrożeniem dla zdrowia, 
wszystkich ludzi, którzy zetknęli się z tym wirusem. Wymaga już teraz pilnych 
poszukiwań szczepionki i to przez zaangażowanie społeczności światowej, 
gdyż jest globalnym ryzykiem katastroficznym.

Sam fakt zagrożenia jaki przyniósł dla ludzkości sprawił, że postanowiły-
śmy zająć się problematyką bezpieczeństwa w aspekcie filozoficzno-prawnym. 
Uświadomiłyśmy sobie, że na dobrą sprawę istoty należące do gatunku homo 
sapiens od momentu pojawienia się na ziemi cały czas były zagrożone rozma-
itymi niebezpieczeństwami. Wpierw człowiek dostrzegał te niebezpieczeństwa, 
które rodziła natura (przyroda), otaczająca go fauna, czy flora. Dopiero od 
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momentu wynalezienia mikroskopu uświadomiliśmy sobie jak wiele czynni-
ków o charakterze mikroorganizmów stanowi zagrożenie dla człowieka. Moż-
na stwierdzić, że nigdy nie żyliśmy w świecie wolnym od zagrożeń, nigdy 
nie byliśmy bezpieczni, nasza egzystencja zawsze była narażona na poważne 
ryzyko. 

Problem „bezpieczeństwa”

Rację ma Adam Węgrzecki pisząc, że bezpieczeństwo jest 

stanem pewnego układu (systemu) lub pewnego przedmiotu, otwar-
tego, podatnego na oddziaływanie różnych czynników, także takich, 
które zagrażają jego istnieniu, jego własnościom lub funkcjonowaniu. 
[…] Bezpieczeństwo przysługuje układowi lub przedmiotowi, jest jego 
stanem. Jednak przysługuje mu tylko wówczas, gdy istnieje jakiś przed-
miot, jakiś system (systemy), który realnie stan ten wprowadza, ustana-
wia i utrzymuje. Zapewniając pewnemu układowi lub przedmiotowi 
bezpieczeństwo, podtrzymuje go w istnieniu, sprzyja zachowaniu jego 
natury i własności, stabilizuje jego funkcje i role. Stwarza mu zatem – 
zależne od konstrukcji systemu, który go zabezpiecza – jednostronną 
lub wielostronną ochronę (Węgrzecki 2010, s. 16) 

Skoro bezpieczeństwo jest pewnym stanem układu społecznego (społe-
czeństwo), to musimy nasze rozważania rozpocząć od przedstawienia ekspli-
kacji owej kategorii - społeczeństwo jako system społeczny.

System społeczny to byt wielopoziomowy, zmienny i złożony. Skła-
dają się na niego ludzie, państwo, władza polityczna, prawo, gospodarka 
i wytwory ludzkiej świadomości. Elementy te można ująć jako trójwarstwo-
wy układ, który tworzą warstwa ludzka (społeczna), podłoże materialne 
oraz kultura (Lipiec 1972, s. 67 i n.; Nowak 2016, s. 211 i n., 336-342). 
Podlegają one nieustannym przeobrażeniom, ale są właściwe dla każdego 
systemu społecznego. Niemożliwe jest istnienie systemu społecznego bez 
jakiejkolwiek z tych warstw. Podłoże materialne stanowi zabezpieczenie 
energetyczne dla warstwy ludzkiej oraz kultury. Podłoże materialne to ta 
część środowiska przyrodniczego, którą człowiek sobie przywłaszczył i przy-
stosował do własnych potrzeb. Kultura jest zabezpieczeniem informacyj-
nym warstwy ludzkiej. Jest wyposażona w zdolność artykułowania świata  
i programowania zachowań członków społeczeństwa. Jako wytwór intencjo-
nalnych aktów ludzkiej świadomości kultura nie bytuje samoistnie. W swym 
istnieniu wspiera się na fizycznych przedmiotach, przeżyciach twórców oraz 
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konkretyzujących przeżyciach ich odbiorców. Na warstwę społeczną składają 
się nie tylko jednostki ludzkie. Jej elementami są ponadto wszelkie grupy oraz 
stosunki społeczne. Ludzie stanowią jednak centralny element tej warstwy. 

Według Józefa Lipca relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi war-
stwami wiążą je w wielorodną i wielojakościową całość – byt wyższego rzę-
du. W relacji tej szczególną rolę przypisuje osobom ludzkim, które nie tylko 
współbytują na podłożu materialnym oraz w „świecie kultury”, ale przede 
wszystkim czynnie je przekształcają i tworzą (Lipiec 1972, s. 74-90). Ludz-
kie sprawstwo przejawia się w działalności i decyzjach, które dokonują się  
w kontekście zastanych struktur i instytucji. Innymi słowy, to ludzie tworzą 
społeczeństwo jak i prawo. Nie dokonują tego dowolnie, ale w określonych 
warunkach strukturalnych – ramach, które są wyznaczone m.in. „odziedzi-
czonym” prawem (Sztompka 1998, s. 45 i n). To prawo, a w szczególności 
instytucje określają granice ludzkiej działalności. Zmiana społeczna to przede 
wszystkim zmiana środków kontroli społecznej czyli – systemu prawnego 
(Sztompka 2005, s. 19-37).

Wprawdzie Ulrich Beck odnosił swoje określenie „społeczeństwo ryzyka”, 
gdzie niepewność, utrata poczucia bezpieczeństwa towarzyszy człowiekowi już 
od najmłodszych lat i rozciąga się na cały jego cykl życia do społeczeństwa 
XX wieku (Beck 2002), to jednak ludzie zawsze żyli w społecznościach mniej 
lub bardziej zagrożonych i byli zmuszeni do podejmowania swoich działań  
w stanie jakiegoś ryzyka. Żyjąc w jakimś środowisku (nazwaliśmy to pod-
łożem materialnym) stanowiło ono dla nich zagrożenie ze świata chociażby 
zwierząt, procesów geofizycznych itp.

Fauna i flora wyrosła na tym podłożu przystosowuje się do tego środo-
wiska. Człowiek zaś musiał przekształcać to środowisko - na tyle ile pozwalała 
mu jego wiedza i technologia – by mógł tam żyć i realizować swoje potrzeby. 
Dalszy rozwój cywilizacyjny pozwalał już w znacznym stopniu opanować to 
środowisko, stworzyć dla jednostki i grup społecznych warunki życia, które 
w jakiejś mierze pozwalały mu przetrwać. Wiemy z historii, że kataklizmy  
w postaci trzęsień ziemi, wylewów i pandemii cały czas sprawiały, że żyliśmy  
i żyjemy w stanie zagrożenia. Granice panowania człowieka nad przyrodą do 
tej pory są jednak dalej ograniczone. Przykład właśnie pandemii COVID-19 
najlepiej je określa. Minie sporo czasu zanim znajdziemy szczepionkę na tą 
chorobę.

Człowiek żyje nie tylko na owym podłożu materialnym, ale również 
stwarza ten tzw. trzeci świat – kulturę, która też w jakimś stopniu z jednej 
strony pozwala, poprzez rozwój nauki przetrwać człowiekowi i ograniczyć 
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ryzyko niebezpieczeństwa, z drugiej zaś - stwarza instytucjonalne formy dzia-
łania, które pozwalają nam w jakiejś mierze zabezpieczyć się przed grożącymi 
niebezpieczeństwami. Tutaj szczególną rolę odgrywa prawo i instytucje. 

Bezpieczeństwo w systemach społecznych zasadza się na trwałych in-
stytucjach. Mają one według Arnolda Gehlena charakter celowy „nie tylko  
w najbliższym, praktycznym sensie, lecz także są punktem odniesienia i opar-
ciem dla zachowań (behaviour support) w zakresie wyższych zainteresowań”. 
Takie instytucje zaspokajają „głęboko witalne, ale również duchowe potrzeby 
człowieka, potrzeby trwałości, wspólnoty i bezpieczeństwa” (Gehlen 2001,  
s. 377; Szocik i in. 2017, s. 195-212). Pozwalają utrwalić solidarność spo-
łeczną i przez to „zapanować” nad otaczającą ludzi „przestrzenią” natury oraz 
społeczną (Sztumski 2020, s. 15-28).

Antropologiczny aspekt bezpieczeństwa

Dzisiaj, jak stwierdził to Jan Szmyd, coraz mocniejszym staje się przeko-
nanie, że bezpieczeństwo jako wartość powinna znaleźć miejsce w poważnej 
refleksji antropologiczno-filozoficznej, etycznej i prawnej, a także w rozwa-
żaniach nad kulturą i cywilizacją. Taka refleksja wydaje się być niezbędna 
gdy stoimy przed coraz poważniejszymi zagrożeniami ludzkiego bytowania 
(Piwowarski i Trzciński 2014, s. 29-39; Szmyd 2014, s. 9-19).

W przypadku człowieka potrzeba bezpieczeństwa znajduje się na pogra-
niczu potrzeb biologicznych i psychicznych. Zgodnie z poglądami wielu ba-
daczy potrzeby tworzą strukturę hierarchiczną. Tak np. wedle Abrahama H. 
Maslowa ludzkie zachowania motywowane są poprzez hierarchiczny system 
podstawowych potrzeb wywodzących się z instynktów. Zasadniczo potrzeby 
niższe w hierarchii dominują i zwyciężają w konflikcie z wyższymi (Maslow 
2006, s. 115–122). „Najniżej położone w hierarchii są potrzeby fizjologicz-
ne (głód, pragnienie, potrzeby seksualne). Ponad nimi znajdują się potrzeby 
bezpieczeństwa (pewności, stałości, zależności, opieki, wolności od strachu, 
lęku i chaosu, potrzeba ładu i porządku, prawa, ograniczeń, silnego opiekuna). 
Na następnym poziomie pojawiają się potrzeby afirmacji (miłości, czułości, 
przynależności). Po ich zaspokojeniu ujawniają się potrzeby szacunku, osią-
gnięć i prestiżu. Aby człowiek mógł realizować samego siebie, musi zaspokoić 
wcześniej wszystkie powyżej wymienione potrzeby, zwane przez Maslowa po-
trzebami niedoboru” (Przetacznik-Gierowska i Makiełło-Jarża 1989, s. 386).

Maslow stwierdził, że potrzeba bezpieczeństwa stanowi palący problem  
w sytuacji wystąpienia realnych zagrożeń prawa, porządku lub władzy (Maslow 
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2006, s. 68). Według niego w sytuacji takich zagrożeń u wielu osób nastąpi 
regresja „od wszelkich wyższych potrzeb do bardziej dominujących potrzeb 
bezpieczeństwa” (Maslow 2006, s. 68).

 Maslow uznał bezpieczeństwo za drugą w hierarchii najważniejszych po-
trzeb człowieka (Maslow 1990, s. 75-76). Zgodnie z jego teorią „bezpieczeństwo  
i potrzeba jego zapewnienia przejawiają się między innymi w pewności, sta-
bilności, wolności od strachu, stanie nie zagrożenia, spokoju i pewności, wol-
ności od lęku, chaosu, stanie porządku” (Maslow 1990, s. 65-66). Maslow 
podkreśla, że pokojowe, sprawnie funkcjonujące, trwałe, dobre społeczeństwo 
zapewnia zwykle swoim członkom wystarczające poczucie bezpieczeństwa, 
chroniąc ich przed dzikimi zwierzętami, krańcowymi zmianami temperatu-
ry, napadem kryminalnym, morderstwem, chaosem, tyranią itd. Dlatego też,  
w bardzo realnym znaczeniu, nie odczuwają oni już żadnych potrzeb bezpie-
czeństwa jako czynnych motywatorów. Tak samo jak najedzony człowiek nie 
odczuwa głodu, człowiek bezpieczny nie czuje się zagrożony (Maslow 1990, 
s. 75-76).

Musimy mieć świadomość, że człowiek sam stwarza dla siebie i ludzkiego 
otoczenia dodatkowe zagrożenia. Z jednej strony wynikają one z jego niefra-
sobliwych działań względem przyrody (natury - podłoże materialne), z dru-
giej strony w świecie „samych ludzi”, gdzie przestępczość, wojny i terroryzm, 
to wynik ludzkiej działalności, które też rodzą sytuacje niebezpieczne. Świat 
wiedzy i kultury stara się tym zjawiskom stricte społecznym przeciwdziałać  
i formułować reguły służące zaspokojeniu potrzebom bezpieczeństwa. 

Jak wykazały badania Michaela Tomasello oraz jego współpra-
cowników, to kulturowe źródła ludzkiego poznania, naturalne aspek-
ty ludzkiego myślenia oraz fenomen ludzkiej współpracy (Toma-
sello 2002; 2015; 2016) stanowi ewenement w świecie przyrody. To 
one doprowadzają do powstania „wielu unikalnie ludzkich skłonności  
i zdolności poznawczych, wliczając w to wszelkie przejawy altruizmu oraz 
symboliczną formę komunikacji – język” (Kwiatek 2016, s. 8). Ich zdaniem to 
dzięki współpracy pomiędzy osobnikami ludzkimi w ramach społecznych in-
terakcji dochodzi do dokonania różnych czynności i „obiektów” o charakterze 
kulturowym, które mają charakter bytów intencjonalnych. Ich „wytworzenie” 
to wynik wrodzonych zdolności i skłonności do „dzielonej” intencjonalności. 
Przeprowadzone przez jego zespół badania eksperymentalne jednoznacznie wy-
kazały, że np. dzieci z natury przejawiają altruizm i tym samym są skłonne do 
niesienia pomocy innym. Wskazują również, że ten spontaniczny altruizm wraz  
z procesem socjalizacji przestaje mieć bezwarunkowy charakter. W świetle 
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tych badań można stwierdzić, że tylko ludzka współpraca pozwala na zabez-
pieczenie człowieka przed grożącymi zagrożeniami. Może to nastąpić, poprzez 
koordynację działań jednostek co wymaga wzajemnej ufności jak i tolerancji. 
Daje również podstawę do stworzenia instytucjonalnej praktyki obejmującej 

„publiczne normy społeczne oraz wyznaczenie obowiązków poszczególnych 
ról społecznych” (Szocik i in. 2017, s. 199-200; Tomasello 2016, s. 74).

Już z dotychczasowych rozważań wynika, że bezpieczeństwo stanowi 
swoisty fenomen antropocentryczny. To dążenie człowieka do bezpieczeń-
stwa jest nie tylko instynktowne, ale jest wyrazem ludzkiej świadomości. Za-
uważono, że 

dążenie do uzyskania i utrzymania swojego dobrostanu stanowi za-
sadniczy motyw działania przeciętnego człowieka […]. Dążenia takie 
stanowią niezbywalny element funkcjonowania jednostek i grup spo-
łecznych w długim okresie rozwoju gatunku ludzkiego (Czajkowski, 
Wąs-Gubała 2017, s. 6).

Ten pożądany stan bezpieczeństwa próbuje człowiek wykreować różny-
mi metodami. Utrwalone doświadczenia, wiedza i umiejętności, stworzone 
instytucje stanowią w całości kulturę bezpieczeństwa. Są więc częścią kultury 
przesądzającej o swoistości istnienia człowieka. Wywodzone z ludzkiej kon-
stytucji pozwalają zapewnić, w środowisku, w którym przyszło człowiekowi 
żyć, prawidłową egzystencję. Służą temu nie tylko zabezpieczenia fizyczne, ale 
również te instytucjonalne czyli różnego rodzaju regulatory społeczne takie 
jak chociażby obyczaje, moralność, czy prawo oraz odpowiadające im systemy 
kontroli. 

Regulatory społeczne 
jako środki zabezpieczenia bezpieczeństwa 

Naczelna potrzeba człowieka jaką jest poczucie bezpieczeństwa związana jest  
z rozwojem społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym. Akceptacja kanonów 
prawnych i społecznych stanowi formalny czynnik bezpieczeństwa (pozytyw-
ny lub negatywny) i jest zarazem naturalnym wyznacznikiem funkcjonowania 
człowieka. 

Zajmując się problemem bezpieczeństwa należy brać pod uwagę nie tylko 
to czego ono dotyczy (mówiąc językiem Węgrzeckiego układ, który jest zabez-
pieczany), ale również to co to bezpieczeństwo zapewnia (układ zabezpiecza-
jący). Należy tak dobierać układy zabezpieczające, by spełniały one wymogi 
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funkcji zabezpieczającej. Istotną rolę takiego systemu zabezpieczającego sta-
nowi właśnie prawo, będąc „najsilniejszym” środkiem kontroli społecznych 
choć nie jedynym (te inne to reguły religijne, obyczajowe, moralne itp.). To 
jednak od skuteczności prawa zależy bardzo wiele. Nie należy więc się dziwić, 
że problem bezpieczeństwa znajduje swój wyraz w naczelnym akcie systemu 
prawnego i jego porządku jakim jest Konstytucja. To Konstytucja zabezpiecza 
podstawowe prawa i wolności człowieka, chroniąc jego byt i egzystencję. Nie-
którzy autorzy wprost odwołują się nawet do konstrukcji prawa naturalnego 
tam poszukując „uzasadnienie” prawa człowieka do bezpieczeństwa (Grabo-
wiec i Wandowicz 2019, s. 40-79; Potrzeszcz 2013).

Aksjologiczna wartość bezpieczeństwa właściwie nie budzi zastrzeżeń, 
gdy oznacza ochronę przedmiotu ze względu na przysługującą mu wartość 
pozytywną, jak i wtedy, gdy oznacza ochronę otoczenia przed przedmiotem 
mającym wartość negatywną. Zdarza się jednak, że bezpieczeństwo nabiera 
negatywnego charakteru aksjologicznego z innego powodu. Ma to miejsce 
w sytuacji, gdy dotycząc czegoś o negatywnej wartości nie stanowi ochrony 
otoczenia przed nim, lecz chroni właśnie tego czego dotyczy (mimo jego ne-
gatywnej wartości). W tej sytuacji dochodzi do podtrzymania i utrwalenia 
istnienia takiego przedmiotu, które nie jest dobrem i którego oddziaływanie 
narusza dobra w otoczeniu. Na taką sytuację zwrócił uwagę Adam Węgrzecki 
i wskazał, że w taki właśnie sposób kształtuje się sytuacja, gdy

owym przedmiotem są ośrodki władzy dyktatorskiej, totalitarnej, jej 
newralgiczne centra dyspozycyjne, działające zgodnie z programem 
bezwzględnego podporządkowania społeczeństwa jako całości i po-
szczególnych jednostek, tłumienia wszelkich sprzeciwów, wprowa-
dzania drastycznych ograniczeń, ustawicznej kontroli i nie mniej 
drastycznych represji. Im doskonalszy jest system zabezpieczający, 
który zapewnia bezpieczeństwo takiego systemu sprawowania wła-
dzy przynoszącego powszechną degradację, cierpienie i zniewole-
nie, tym większa jest aksjologiczna negatywność bezpieczeństwa 
w takim okresie (Węgrzecki 2010, s. 19). 

Dzierżyciele władzy politycznej, nawet gdy to prawo jest instrumentem 
tej władzy, muszą być rządzeni przez prawo. „Prawo musi też być w stanie 
nimi rządzić” (Krygiel 2012, s. 5).
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Dokonuje się to zazwyczaj poprzez: 

- określenie formalnych właściwości samego prawa oraz stworzenie licz-
nych proceduralnych gwarancji dotyczących jego tworzenia i stosowania, 
gdzie granice użycia sankcji i przymusu państwowego wyznacza państwo. 
Ustrój polityczny oraz aksjologiczne podstawy prawa wyznacza współcześnie 
Konstytucja państwa. Na jej podstawy aksjologiczne składają się „wewnętrzna 
moralność prawa” w ujęciu Lona L. Fullera (Fuller 1978, s. 77-140), Herber-
ta L.A. Harta reguła uznania oraz teza o minimum moralności prawa (Hart 
1998, s. 140-153, 261-170); formuła Gustawa Radbrucha Lex iniustissima 
non est lex, która otwiera drogę wartościom moralnym w sędziowskich decy-
zjach (Radbruch 2016, s. 23); Roberta Alexego non-pozytywistyczne rozu-
mienie prawa, gdzie obok wymiaru realnego związanego chociażby z aktem 
stanowienia, przymusu czy skuteczności pojawia się „element idealny” (war-
tości zawarte w konstytucji) (Alexy 2016, s. 73-83; 2019, s. 33-52);

- instytucjonalizację „specyficznego dualizmu prawa, dualizmu utrzymu-
jącego w równowadze prawo jako instrument rządzenia za pomocą prawa”, 
gdzie z jednej strony są sfery wyłączone spod ingerencji tej władzy, a przy-
najmniej pozbawione możliwości łatwego lub arbitralnego jego zmieniania 
(odnosi się to do Konstytucji oraz praw podstawowych, „przepisy wieczne”) 
(Palombella 2010, s. 4-31), a zarazem prawo tworzone jak i stosowane podle-
ga sądowej czy trybunałowej kontroli;

- nie bez znaczenia w tej materii są również regulacje konstytucyjne do-
puszczające ograniczenia praw i wolności obywatelskich w ramach stanu wy-
jątkowego. Muszą być one restryktywne i jednoznacznie określone (Dobrze-
niecki 2018; Eckhardt 2012). 

Zakładając podwójną naturę prawa i jego moralną korektę możemy 
przeciwdziałać zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu nie tylko jednostko-
wemu, ale również większym zbiorowością, bez konieczności odwoływania się 
do konstrukcji prawa naturalnego. Współczesny konstytucjonalizm (Minich 
2018, s. 68-75) staje się efektywnym środkiem zabezpieczenia przed (by użyć 
określenia G. Radbrucha) „ustawowym bezprawiem”.

Uważamy, że współczesny konstytucjonalizm, a nasza Konstytucja RP 
jest jego wyrazem, wskazuje na podwójną naturę prawa. Z jednej strony sta-
nowi ją wymiar rzeczywisty wyrażony w elementach autorytatywnej pozytyw-
ności i skuteczności społecznej związanych z decyzją prawotwórczą i przymu-
sem. Z drugiej zawiera wymiar idealny – stanowi go zasada sprawiedliwości 
społecznej (art. 2 Konstytucji RP), która pozwala na korektę treści prawa 
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pozytywnego. Odchodzi się więc od pozytywizmu prawnego, w którym wiąże 
się prawo wyłącznie z jego rzeczywistym wymiarem. Dodanie wymiaru ideal-
nego (sprawiedliwość społeczna) stanowi korektę moralną prawa pozytywne-
go. Przedstawiona przez Roberta Alexego (Alexy 2010a; 2010b, s. 167-182) 
teza o podwójnej naturze prawa czyni legalnym nie-pozytywizm. Wskazuje na 
podwójną naturę prawa. Element idealny dopuszcza więc moralną (pośred-
nią) korektę prawa.

 Uwagi końcowe 

Erich Fromm w pracy Ucieczka od wolności wykazał, że człowiek jest 
skłonny do dobrowolnego poddania się zniewoleniu, o ile zagwarantuje mu 
ono poczucie bezpieczeństwa (Fromm 2005, s. 41). W zasadzie w każdym po-
rządku prawnym są reguły zawierają zakazy zabójstwa, gwałtu czy też innych 
aktów przemocy. Współcześnie troska o bezpieczeństwo obywateli stanowi 
jedną z najważniejszych zasad konstytucyjnego państwa prawa. Prawa podsta-
wowe, fundamentalne znajdują swoje zabezpieczenie w Konstytucji, a chronić 
ma je państwo (Bień-Kacała 2015, s. 11-28).

Niewątpliwie bezpieczeństwo w najogólniejszym tego słowa znaczeniu 
jest odnoszone zarówno do pojedynczego człowieka, do stworzonych przez 
niego instytucji i organizacji, wspólnot, narodu czy też państwa. Nie bez 
znaczenia są również regulacje międzynarodowe o charakterze regionalnym 
jak i ogólno – światowym. Państwo stanowi podstawową instytucję, na któ-
rej opiera się organizacja społeczna. To ono stwarza warunki dla istnienia  
i funkcjonowania suwerennego narodu. Poprzez prawo steruje życiem spo-
łecznym i wyznacza dopuszczalne formy relacji i współdziałania między ludź-
mi. W taki sposób doszło do postulowania przez Leona Petrażyckiego tzw. 
naukowej polityki prawa (Bosiacki 2017, s. 10-12). W tym celu państwo 
tworzy szereg form organizacyjnych oraz instytucji niższego rzędu. Bez do-
brze zorganizowanych i działających instytucji państwo nie może należycie 
funkcjonować. Zmiany społeczne powinny iść zawsze wspólnie z tymi o cha-
rakterze instytucjonalnym. 

Według Maxa Webera u podstaw legalnego panowania leży prawo, które 
jest podstawą wszelkiego działania indywidualnego i kolektywnego. Zakres 
działalności instytucji określają przyznane im kompetencje. Zasada hierar-
chii wyznacza porządek organów kontrolujących i nadzorujących dla każdej 
instytucji. Miał on świadomość, że legalne panowanie może przybrać różne 
formy. Dla niego najbardziej pożądaną było panowanie za pośrednictwem 
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biurokratycznego aparatu administracji (Węgrzecki 2010, s. 16). Dobra, 
sprawna administracja opiera się więc na kategoriach racjonalnego panowania. 
Koncepcja zaproponowana przez M. Webera powinna stanowić podstawę dla 
wszelkich zmian społecznych sterowanych przez państwo. Racjonalność po-
winna być oparta na optymalnej wiedzy odnoszącej się do zjawisk, które mają 
być przedmiotem zmiany i najbardziej pożądanych wartości służących tym 
zmianom. Tak rozumiana racjonalność jest pewną idealizacją, ponieważ nie 
jesteśmy w stanie posiąść pełnej wiedzy ani określić jednoznacznej koherent-
nej hierarchii wartości. Stąd jej działania również oparte są na zasadzie ryzyka. 
Każda próba dekretowania zmian i tranzycji społecznej poprzez prawo jest 
właśnie tylko tego rodzaju typem racjonalizacji. Rację ma Hans Albert zwra-
cając uwagę, że problem porządku społecznego jest problemem metodologii 
politycznej. Z jednej strony to instytucjonalizacja metod rozwiązywania pro-
blemów społecznych, z drugiej – znalezienie adekwatnego ustroju w którym 
te metody mogą być stosowane (Albert 1998, s. 61).

 Realizacja stanu bezpieczeństwa przypomina walkę zbliżoną do darwi-
nowskiej walki o byt, która skierowana jest przeciwko bardzo licznym zagroże-
niom nie tylko zewnętrznym czy wewnętrznym, fizycznym oraz psychicznym, 
które nie sposób jednoznacznie określić. Decydentom niełatwo jest dobrać 
takie środki, które w owym splocie faktyczno - normatywnym będą zawsze 
skuteczne. Tym bardziej, że nie mamy do tej pory - mimo wielu prób - narzę-
dzi, które pozwalałyby na jednoznaczne rozpoznanie i diagnozowania stanów 
zagrożenia, ich zasięgu oraz intensywności, spowodowanych często w sytuacji 
nieświadomych efektów ludzkich działań. 
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Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest problematyka bezpieczeństwa w aspekcie 
filozoficzno-prawnym. Dzisiaj w okresie pandemii (COVID - 19) problem 
ten jest bardzo istotny i ważny. Wyszliśmy od przedstawienia eksplikacji po-
jęcia bezpieczeństwo wskazując na jego powiązanie z systemem społecznym. 
Kategoria ta ma złożony charakter, na który składają się: podłoże materialne, 
warstwa ludzka i kultura. Zagrożenie bezpieczeństwa pochodzi ze wszystkich 
tych składników. Ludzkość w swym rozwoju cywilizacyjnym „wytworzyła” 
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swoiste regulatory społeczne mające ją chronić. Szczególną rolę spełnia po-
rządek prawny.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie bezpieczeństwa, społeczne 
regulatory, prawo, porządek prawny, Konstytucja.

Abstract 

The subject of consideration are the problems of security in the philoso-
phical and legal aspect. Nowadays in the period of pandemia (COVID-19) 
this problem is very essential and important. At the beginning we have pre-
sented the explication of the notion of security indicating its connection with 
the social system. This category has a complicated character consisting of 
a material basis, human layer and culture. Risk of security comes from all the-
se components. Humanity in its civilizational development “generated” speci-
fic social regulators which are to protect it. Legal order fulfils a particular role.

Keys words: security, security risk, social regulators, law, legal order, 
Constitution.
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Stres zawodowy 
w pracy socjalnej 

Occupational stress in social work practice

Wstęp

Stres towarzyszy nam w każdym dniu naszego życia. Wywołuje on  
u jednostki mnóstwo negatywnych emocji i zachowań. Ale stres jest też pew-
nego rodzaju motywatorem do osiągniecia coraz to nowych celów, które sobie 
stawiamy. Wszystko zależy od tego jaką mamy osobowość, czy i jak umiemy 
sobie radzić w trudnych sytuacjach. Tematem ten pracy jest stres zawodowy 
a dokładnie czynniki, który mogą wywoływać stres zawodowy wśród pracow-
ników służb socjalnych. Do napisania tego artykułu skłonił mnie fakt, że sam 
pracowałem w zawodzie pracownika socjalnego. Dużo słyszy się na temat nie-
dopatrzeń pracownika socjalnego, gdy dochodzi do jakiejś tragedii domowej. 
W takim momencie pracownik socjalny czy asystent rodziny może mieć jakieś 
wyrzuty sumienia ale nie musi ich mieć, może czuć lęk albo nie musi i w koń-
cu może mu towarzyszyć stres ale i nie musi. 

Jak wiemy stres zawodowy w pracy służb socjalnych występuje na pewno, 
ponieważ jest to rodzaj pracy niosący za sobą dużą odpowiedzialność, wyro-
zumiałość, cierpliwość i przede wszystkim poświęcenie. Lewis Carroll wypo-
wiedział mądre słowa, które utkwiły mi w pamięci. Mówił, że „to co robimy 
dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”. Te słowa obrazują nam, że 
pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś bardzo ważnym i prawidłowym. 
Dzięki temu, że pomagamy stajemy się lepszymi ludźmi. Pomoc daje niektó-
rym ludziom pewną satysfakcję, dzięki której czują się spełnieni, potrzebni. 
Pracownik socjalny właśnie taką rolę wykonuje. Nastawiony jest na pomoc  
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i wysłuchanie osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, nie zważając 
na to jak wygląda, jakie ma wykształcenie.

W pracy tej poddano analizie zjawisko stresu i główne jego czynniki, na 
przykładzie pracy służb socjalnych. 

Pojęcie i istota stresu

Stres pojawia się w życiu człowieka od najmłodszych lat. W dzieciń-
stwie występuje wtedy kiedy idziemy do przedszkola, kiedy bierzemy udział 
w występach mówiąc wierszyk. Później gdy zmagamy się ze sprawdzianami 
w szkole i egzaminami na studiach, a w życiu dorosłym wtedy gdy musimy 
podejmować ważne dla nas decyzje a także gdy chodzimy do pracy i musimy 
wywiązywać się z obowiązków w sposób terminowy i odpowiedni. Stres więc 
towarzyszy każdemu człowiekowi nie tylko w życiu rodzinnym, społecznym 
i zawodowym.

Według J.W. Hintona i F.R. Burtona stres jest to „stan psychiczny o we-
wnętrznym i subiektywnym charakterze, którego treścią jest uświadomienie 
sobie braku możliwości radzenia sobie w jakiejkolwiek sytuacji. Bezpośredni-
mi następstwami (albo przejawami) tak rozumianego stanu stresu są reakcje 
emocjonalne i fizjologiczne oraz procesy poznawcze o charakterze radzenia 
sobie ze stresem (np. zaprzeczenie), a także osłabienie procesów motywacyj-
nych” (Łosiak 2008, s. 23).

L. Lazarus definiuje stres jak „określoną relację między osobą a otocze-
niem, która oceniana jest przez jednostkę jako obciążająca lub przekraczająca 
jej zasoby”(Ogińska-Bulik 2006, s. 16).

Według L. Lazarusa „musi wystąpić czynnik stresujący, następnie zacho-
dzi proces oceny działającego czynnika, czego efektem jest zakwalifikowanie 
owego czynnika jako zagrażającego, szkodliwego, bądź neutralnego lub sprzy-
jającego. Trzecim elementem jest reakcja stresowa, zaś ostatnim - proces zma-
gania się ze stresem”(Ogińska-Bulik 2006, s. 16).

H. Selye określa stres jako 

stan organizmu wywołany przez pobudzenie go nieobojętnymi bodź-
cami (stresorami), (...) ogólną reakcję organizmu na jakiekolwiek sta-
wiane mu żądanie, jest to więc stan, w jakim znajduje się organizm, a 
nie czynnik, który ten stan wywołuje” (Okoń 2001, s. 371).

Stres jest więc odpowiedzią organizmu na jakąś daną sytuację w jakiej 
znalazł się człowiek. Wszyscy ludzie doświadczaj, stresu. Nie ważne gdzie, 
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w szkole, w pracy, podczas spotkań,, biznesowego, czy podczas egzaminów. 
Aby lepiej zrozumieć zjawisko stresu trzeba takie wytłumaczyć czym jest stre-
sor. Stres jest pewnego rodzaju bodźcem, czynnikiem wywołującym stan stre-
su w naszym organizmie. Znaczenie tu ma wiele czynników nie tylko takie jak 
hałas czy temperatura ale także konflikty i zakłócenia w trakcie wykonywania 
czynności.

Raport ,,Melisany Klosterfrau’’ pokazuje, że stres wywołują w Polakach 
różne czynniki. Przede wszystkim stres ma miejsce w pracy - respondenci ba-
dania TNS Polska wskazywali, że stresuje ich presja, nadmiar obowiązków, 
obawa przed utratą zatrudnienia czy nieprzyjemna atmosfera w miejscu pracy 
(łącznie 34% wskazań). Częsty powód odczuwanego stresu według Polaków 
to także kłopoty finansowe, szybkie tempo życia, sytuację życiową a także pro-
blemy rodzinne i martwienie się tym, co przyniesie przyszłość (15%). Oprócz 
tych wymienionych czynników Polaków stresują też stosunki z rodziną 
i bliskimi, nagłe wydarzenia i brak wolnego czasu. Stres najmniej towarzyszył 
w życiu seksualnym (2%)” (Baranowska-Skimina).

Każdy człowiek inaczej reaguje na stres - jeden jest odporny na stres 
i stres dodaje mu motywacje do działania, drugi zaś pod wpływem stresu nie 
jest w stanie normalnie funkcjonować, co szkodzi zdrowiu i prowadzi do izo-
lacji od życia społecznego. Stres zawodowy jest bardzo niebezpieczny dla osób, 
które wykonują pracę nastawioną na pomoc innym ludziom. Chodzi tutaj 
na przykład o zawód lekarza, pielęgniarki, policjanta, pracownika socjalnego. 
Osoby zajmujące wyżej wymienione stanowiska odpowiedzialne są za ludzkie 
życie.

Wybrane koncepcje stresu

Zjawisko stresu zostało odkryte przez Selyego przez przypadek. Pracował 
on nad odnalezieniem nowego hormonu sterydowego. Zaczęto więc prowa-
dzić badania, które miały wytłumaczyć specyfikę stresu < zachodzącego w or-
ganizmie człowieka. Powstało wiele koncepcji odnoszących się do istoty stresu. 
Jedną z koncepcji przedstawił sam odkrywca tego zjawiska Hans Selye. Autor 
ten nie wprowadził jednoznacznej definicji słowa stres. W jego publikacjach 
doszukać się można kilku różnych wyjaśnień tego zjawiska: „stres jest nieswo-
istą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądania (...)” (Terelak 2008,  
s. 27). Selye tłumaczył, że stres powstaje w organizmie człowieka poprzez 
określony sposób, a ponieważ był on lekarzem przedstawiał to w sposób 
medyczny. Selye wyróżnił dwie formy stresu - dystres (negatywny) i eustres 
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(pozytywny). Pozytywna forma stresu jest więc pewnego rodzaju motywacją 
do działania, jest bodźcem który dodaje nam siły do zrealizowania naszego 
konkretnego celu. Negatywna forma stresu występuje zaś wtedy, kiedy znaj-
dujemy się w trudnych sytuacjach i nie możemy poradzić sobie ze stresem, 
który im towarzyszy. Pod presją czasu lub nawałem obowiązków stres nie 
ustępuje, co może prowadzić do złego samopoczucia a nawet choroby (Litzke 
i Schuh 2007, s. 9). Autor przedstawił także fazy przeżywania stresu, którym 
będzie poświęcony osobny rozdział w mojej pracy.

Inną koncepcją, która wyjaśnia zjawisko stresu jest koncepcja napię-
cia emocjonalnego I.L Janisa. W koncepcji tej Janis określił stres jako „taką 
zmianę w otoczeniu, która typowo tzn u przeciętnej osoby wywołuje wysoki 
stopień napięcia emocjonalnego, które przeszkadza w normalnym sposobie 
reagowania” (Terelak 2008, s. 57). Janis jako pierwszy przedstawił definicję 
sytuacji stresowej i reakcji stresowej. Według niego sytuacji stresowa to nic in-
nego impuls powodujący nieprawidłowości w postawie i postępowaniu czło-
wieka, zaś reakcja stresowa to różnorodne zmiany w zachowaniu człowieka 
wywołane poprzez stresory (Terelak 2008, s. 57).

Na uwagę zasługuję także koncepcja transakcyjna stresu RS. Lazarusa 
i S. Folkman. Ich pojęcie stresu przedstawione jest jako „szczególny rodzaj 
relacji między człowiekiem a otoczeniem, które to otoczenie człowiek ocenia 
jako nadwerężające lub przekraczające jego zasoby i zagrażające jego dobrosta-
nowi” (Terelak 2008, s. 63).

Lazarus w swojej teorii szczególną uwagę zwracał na wiele różnorodnych 
zagrożeń towarzyszących stresowi, ale także na różnice w radzeniu sobie z nim. 
Różnice te przejawiają się w tym jak zagrożenie jest postrzegane, oceniane i 
interpretowane. Według niego istnieją trzy rodzaje stresorów. Są nimi:

− krzywda lub strata - odnosi się do sytuacji, które miały już miejsce np. 
śmierć bliskiej osoby,

− zagrożenie - odnosi się do sytuacji, które jeszcze nie miały miejsca, a 
są tylko przewidywane,

− wyzwanie - odnosi się do oceny własnych sposobności przezwycięża-
nia i radzenia sobie w sytuacjach stresowych (Terelak 2008, s. 63). 

Lazarus i Folkman stwierdzili także, że radzenie sobie ze stresem to „stale 
zmieniające się (dynamiczne) poznawcze i behawioralne wysiłki mające na 
celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, oce-
nianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby” (Terelak 
2008, s. 64).
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Według nich jest dwa sposoby radzenia sobie ze stresem: działania służą-
ce likwidowaniu stresu a także działania o charakterze obronnym (wycofanie 
się, agresja, ucieczka). Można zauważyć w jaki sposób poszczególne osoby 
radzą sobie ze stresem poprzez obserwację reakcji i zachowań emocjonalnych 
oraz fizjologicznych i ruchowych (Terelak 2008, s. 64-65).

Przyczyny stresu

Stres występuje u każdego człowieka i jest powodowany różnymi czynni-
kami. Stres więc wywołują różnego rodzaju czynniki i bodźce zwane stresorami.

Możemy wyróżnić stresory:
• „ze względu na intensywność:
− stresor bardzo intensywny - może wywołać stan całkowitej dezorgani-

zacji procesów myślowych lub fizycznego bezruchu i osłupienia (np. wypadek 
komunikacyjny, nieoczekiwany atak klienta, napad rabunkowy);

− stresor średnio intensywny - reakcja na stres nie wyklucza skuteczne-
go radzenia sobie ze stresem (np. egzamin, ślub);

− stresor mało intensywny — zachowana całkowita kontrola nad sytu-
acją (np. organizacja imienin, wyjazd na wakacje);

• ze względu na czas:
− stresor długotrwały - działa na człowieka przez dłuższy czas, wywołu-

je stres chroniczny (np. mieszkanie przy ruchliwej ulicy, przewlekła choroba, 
zła tmosfera w pracy, trudności wychowawcze);

− stresor krótkotrwały - działa na człowieka krótkotrwale, może po-
jawić się nagle, niespodziewanie, ale wiemy, że jest nieunikniony (np. nagły, 
ostry ból zęba, który mniej lub bardziej można opanować i wiemy, że prędzej 
lub później minie, lub egzamin, którego termin jest nam znany) - stresor krót-
kotrwały często odnosi się do stresu ostrego;

• ze względu umiejscowienie:
- stresor wewnętrzny – pojawia się w umyśle; zaliczyć tu można stre-

sory psychiczne: przekonania, postawy, uczucia, jakie pojawiają się w sytuacji, 
gdy myślimy o sobie czy też o czymś, co znajduje się poza nami (mogą to być 
nasze myśli wynikające z obawy o przyszłość lub wspomnienia, obawa, że nie 
sprosta się postawionym zadaniom, pośpiech, utrata kontroli);

- stresor zewnętrzny – wynika ze środowiska zewnętrznego, otocze-
nia; zaliczyć tu można stresory społeczne (konflikty, izolacja, niepożądana 
wizyta, strata bliskich osób), przeszkody, które napotykamy w naszym życiu  
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czy bodźce fizyczne, takie jak hałas czy niewłaściwa temperatura” (Waszkow-
ska, Potocka i Wojtaszczyk 2010, s. 17).

Stres pojawia się najczęściej w sytuacjach niespodziewanych, czyli takich 
które wywołują w nas poczucie lęku i strachu, które nas paraliżują.

W książce „Stres, mobbing i wypalenie zawodowe” możemy znaleźć po-
dział stresorów na:

• fizyczne - to nic innego jak wszystkie te bodźce, które odczuwamy, 
widzimy, słyszymy czyli na przykład wysoka lub niska temperatura (wahania), 
zbyt jasne światło, migotania światła, zmiany ciśnienia atmosferycznego, róż-
nego rodzaju hałasy, wibracje, szmery, różnego rodzaju urazy fizyczne,

• psychiczne - to wszystkie te czynniki, które nie pozwalają nam spo-
kojnie żyć czyli na przykład strach, że nie zrobimy czegoś dobrze, że nie spro-
stamy oczekiwaniom, brak swobody i niezależności, zbyt mało czasu, brak 
kontroli,

• społeczne - do tego rodzaju stresorów zaliczać możemy chociażby naj-
różniejsze konflikty towarzyszące człowiekowi w okresie życia, brak wsparcia 
i odtrącenie, odseparowanie, niezapowiedziane i niemiłe wizyty, utrata osób 
dla nas ważnych (Litzke i Schuh 2007, s. 11).

Przyczyn stresu można więc doszukiwać się w życiu codziennym. Doty-
czą zarówno życia rodzinnego, szkolnego, zawodowego.

Rodzaje stresu

Ponieważ człowiek styka się na co dzień z różnymi sytuacjami i jest ak-
tywny na wielu płaszczyznach dlatego też jest wiele rodzajów stresów, które 
postaram się przybliżyć. Występuj ą rodzaje stresu takie jak:

• stres życia - związany jest z sytuacjami, które na co dzień dotykają 
człowieka, czyli codzienne kłopoty, zmagania, ciężkie sytuacje życiowe;

• stres zawodowy - dotyczy on miejsca pracy, obowiązków, życia zawo-
dowego i często syndromu wypalenia zawodowego;

• stres organizacyjny - występuje w życiu człowieka, który przynależy 
do różnych instytucji, organizacji, kółek;

• stres środowiskowy - dotyczy tych czynników, które mogą zakłócać 
prawidłowe funkcjonowanie człowieka czyli na przykład hałas, nieodpowied-
nie warunki, brud;

• stres ekonomiczny - to ten rodzaj stresu, który dotyczy warunków 
ekonomicznych w życiu człowieka czyli bezrobocie, stres gospodarczy;
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• stres psychologiczny - to wszelkiego rodzaju zaburzenia, okazywanie 
emocji w postaci łęku, strachu, zakłócenia, izolacja;

• stres fizyczny - to wszystkie te reakcje organizmu, które możemy za-
obserwować w sytuacji stresowej na przykład drżenie rąk, suchość w ustach 
(Przyczyny stresu).

Fazy przeżywania stresu

Każdy organizm reaguje na stres w bardzo podobny sposób. Istnieje wie-
le modeli, które pokazują jak organizm człowieka reaguje w sytuacji, kiedy 
dochodzi do jakiegoś niebezpieczeństwa i jednostka zaczyna się denerwować. 
Popularnymi i rozpowszechnionymi modelami przebiegu procesu stresu był 
model H. Selyego i model I.L. Janisa. Przedstawiały się one następująco:

Tabela 1. Fazy przeżywania stresu

Model reakcji organizmu  
na niebezpieczeństwo wg H. Selyego

Model reakcji organizmu  
na niebezpieczeństwo wg I.L. Janisa

• faza reakcji alarmowej - w tej fazie 
człowiek zostaje postawiony przed 
wymaganiami, sytuacją, która 
przewyższa jego możliwości. Jest to 
faza strachu, niepokoju, zdziwienia. 
Selye podzielił te fazę na 2 stadia: 

-szoku - zawiera tutaj oprócz kon-
kretnych zmian specyficznych tak-
że zmiany fizjologiczne,

- przeciwdziałania szokowi - w tej 
fazie zawarte są reakcje obronne 
organizmu (mobilizacji), organizm 
podejmuje próby zwalczenia stresu,

• faza odporności - w fazie tej chodzi 
przede wszystkim o to, że orga-
nizm zaczyna przyzwyczajać się do 
czynników uprzednio źle na niego 
działających, objawy zanikają, ale 
czynniki które wcześniej nie miały 
znaczenia i nie były odczuwane 
przez organizm zaczynają być 
mniej tolerowane. W tym stadium 
organizm próbuje  stawiać 

• fazę zagrożenia - człowiek spostrzega 
zagrożenie, Które może go dotknąć 
tym samym powoduję strach, niepo-
kój, obawy i lęk,

• fazę działania niebezpieczeństwa - 
człowiek zauważa niebezpieczeństwo 
i możliwość ustrzec się go i zapobiec 
mu ale wszystko uzależnione jest od 
charakteru człowieka i czynności 
obronnych,

• fazę skutków stresu - w tej fazie 
osoba dotknięta stresem zaczyna 
spostrzegać złe skutki stresu, bez 
znaczenia czy stres ten trwał długo 
czy krótko
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opór ale jednocześnie przystosowu-
je się do zaistniałego wydarzenia, 

• faza wyczerpania - faza ta ma 
miejsce gdy organizm przestaje 
radzić sobie z długotrwałym dzia-
łaniem stresorów szkodliwych dla 
organizmu, organizm przestaje się 
bronić,to co wcześniej pomagało 
bronić się przed czynnikami stre-
sogennymi teraz zaczyna szkodzić. 
Jeśli stresor nie zniknie może to 
doprowadzić do wyczerpania, cho-
rób a w najgorszym wypadku do 
śmierci człowieka

Źródło: http://portalp.bczdrowie.pl/przyczyny-stresu [dostęp dn. 30.06.2014).

Wykres nr 1. Przyczyny stresu w pracy

Źródło: Stres w pracy

Fazy te pokazują jak organizm reaguje podczas pojawienia się nowego 
bodźca, nieznanego dotąd człowiekowi. Zazwyczaj organizm przyzwyczaja się 
do czynników stresowych jednak nikt nie jest w stanie znosić sytuacji streso-
wych bez końca. Gdy stres ma długotrwałe działanie pojawiają się problemy 
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zdrowotne oraz syndrom wypalenia zawodowego. Jest to bardzo niebezpiecz-
ne zjawisko, gdyż powoduje u nas obojętność wobec pracy, którą dotąd lubi-
liśmy i szanowaliśmy.

Charakterystyka stresu zawodowego

Stres zawodowy towarzyszy nam w naszym miejscu pracy. Według Pań-
stwowej Inspekcji Pracy stres zawodowy (stres w miejscu pracy) „występuje 
wtedy, kiedy osoby pracujące - pracownicy i pracodawcy - odczuwają dys-
komfort psychiczny dotyczący warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, 
w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich moż-
liwości” (Prewencja).

Według T. Marka stres zawodowy „Jest przede wszystkim wynikiem de-
ficytu zasobów i ma miejsce wtedy, kiedy wymagania stawiane przez sytuację 
przerastają możliwości pracownika, zaś sama sytuacja, w jakiej znajduje się 
pracownik oceniana jest jako szkodliwa, zagrażająca bądź wymagająca znacz-
nego wysiłku” (Ogińska-Bulik 2006, s. 18). Stres występuje więc wtedy, gdy 
jednostka nie może poradzić sobie z zadaniami, które ją przerastają. Jednostce 
zostają postawione cele do zrealizowania, przewyższające jej możliwości. Gdy 
pracownik posiada możliwości realizacji celów wówczas nie dochodzi do stresu. 
Sprawowanie wciąż takich samych czynności doprowadza jednak do zmęcze-
nia a także osłabnięcia i wykończenia możliwości, a co za tym idzie do zmniej-
szenia wydajności pracownika i pojawienia się stresu. Dobrze zjawisko stresu 
zostało przedstawione w verońskim modelu stresu zawodowego. Ten model 
stresu w swoich publikacjach ukazali M. Fąfrowicz i T. Marek. Ujęli stres  

„w kontekście relacji występujących pomiędzy obciążeniem pracą a możliwo-
ściami (wydolnością) jednostki” (Ogińska-Bulik 2006, s. 18).

Z. Ratajczak pisze, że stres w miejscu pracy pojawia się tam, gdzie:

• pracownik dostaje zadanie, zlecenie od pracodawcy, zadanie które 
jest trudne, niejasno sprecyzowane, nie wiadomo jak się do tego zabrać i na 
czym ono dokładnie polega,

• pracownik stara się spełnić oczekiwania przełożonego, traktuje to za-
danie jako wyzwanie, stara się poradzić sobie z postawionym mu zadaniem,  
a jeśli nie podejmuje żadnego działania zaburza to obraz jego osoby,

• jeśli postawione zadanie przewyższa możliwości realizacji pracownika, 
to zaczyna brakować energii zarówno fizycznej jak i psychicznej, co prowadzi 
do stresu (Ogińska-Bulik 2006, s. 32).
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Każdy człowiek odczuwa stres inaczej. Dla jednych stres jest pewnego 
rodzaju motywatorem, dla innych paraliżującym czynnikiem. Na stronie in-
ternetowej Państwowej Inspekcji Pracy możemy znaleźć informację dotyczącą 
tego, że na stres w pracy najbardziej narażone są:

• osoby w młodym wieku;
• osoby, które posiadają krótki staż pracy albo w ogóle nie pracowały 

w branży, w której dostały miejsce pracy;
• osoby które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, predyspozycji, 

wykształcenia i doświadczenia a zostały przyjęte do pracy;
• osoby bardzo płochliwe i wrażliwe;
• osoby w podeszłym wieku;
• osoby, które zbyt angażują się w sprawy zawodowe, firmowe;
• osoby niecierpliwe, potrzebujące ciągłej rywalizacji z innymi;
• osoby, które borykają się z problemami rodzinnymi na przykład 

z powodu choroby czy śmierci bliskiej osoby (Prewencja).

Jak więc w środowisku pracy zapobiegać stresowi? W artykule Doroty 
Żołnierczyk „Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy?” są 
ukazane pewne warunki, jakie powinny być spełnione w miejscu pracy aby 
zapobiegać pojawieniu się stresu zawodowego:

• obowiązki w pracy powinny być adekwatne do możliwości realizacji,
• praca powinna pozwolić na rozwój kwalifikacji, wiedzy i umiejętno-

ści pracownika,
• zadania, obowiązki powinny być jasno wyznaczone i egzekwowane,
• osoba zatrudniona powinna mieć możliwość udziału w podejmowa-

niu decyzji związanych z jego praca a także w relacjach z innymi pracownikami,
• pracownik powinien mieć łatwy dostęp i możliwości do podniesienia 

kwalifikacji (Żołnierczyk 2004, s. 10).

Pracownik powinien na własną rękę w różnorodny sposób zapobiegać 
stresowi w pracy poprzez różne techniki antystresowe, co ukazuje powyżej 
zamieszczony schemat. Jak możemy zauważyć jest wiele sposobów na to aby 
stres zawodowy nie spowodował u nas większych szkód w organizmie. Nieste-
ty nie wszyscy pracodawcy są w stanie pozwolić pracownikowi na elastyczne 
godziny pracy czy dłuższy urlop regeneracyjny. Powinniśmy jednak sami pró-
bować przezwyciężać stres tak, aby móc spełniać się zawodowo do emerytury. 
Jeśli człowiek nie jest w stanie dać sobie rady sam używając różnych strategii 
i rozwiązań to powinien zwrócić się do specjalisty, który podczas spotkania 
pokaże w jaki sposób radzić sobie ze stresem, jak mu zapobiegać.
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Stres w pracy socjalnej

Praca socjalna jest bardzo ważną działalnością, nastawioną na pomoc lu-
dziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Według Ustawy o pomo-
cy społecznej praca socjalna to: „działalność zawodowa mająca na celu pomoc 
osobom i rodzicom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjono-
wania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi” (Ustawa o pomocy społecznej, 
art.6, pkt 12.). Praca socjalna jest więc nastawiona na profesjonalną pomoc 
tym osobom, które nie potrafią same przezwyciężyć ciężkiej sytuacji, w której 
się znaleźli. Każdy pracownik socjalny powinien posiadać odpowiednie do-
świadczenie, kwalifikacje, umiejętności, być empatyczny, powinien kierować 
się pewnymi zasadami etycznymi, powinien umieć znosić krytykę, powinien 
wzbudzać zaufanie, być komunikatywnym i bezinteresowny. Istotną rzeczą 
jest to, żeby pracownik socjalny nie patrzył na klienta z góry, aby traktował go 
jak człowieka z godnością i poszanowaniem.

Pracownik socjalny w swojej pracy jest narażony na różne czynniki (stre-
sory), które powodują że pojawia się w jego życiu zjawisko stresu zawodowego. 
Jakie mogą to więc być czynniki? Czynniki w zawodzie pracownika socjalnego, 
które mogą spowodować stres to:

• przeciążenie ilościowe pracą - w pracy pracownika socjalnego często 
można spotkać się z tym, że jest narzucone z góry szybkie tempo pracy, pro-
blemy związane z klientami przenosi się często do życia osobistego, zmienia-
jące się przepisy dotyczące pomocy społecznej, które trzeba znać na bieżąco 
również mogą powodować stres;

• przeciążenie jakościowe pracą - w pracy pracownika socjalnego wystę-
puje konieczność podejmowania decyzji mogących nieść ze sobą wiele konse-
kwencji, pracownik socjalny odpowiedzialny jest za człowieka i jego życie;

• ograniczony zakres kontroli nad pracą - pracownik socjalny pracu-
je codziennie w tych samych godzinach, nie ma tu możliwości elastycznego 
czasu pracy, niejednokrotne niepowodzenia w pracy z klientem odbierają pra-
cownikowi motywację do dalszego działania, następuję poczucie pracy bez 
sensu;

• niejasność pełnionej roli zawodowej - pracownik socjalny z reguły nie 
przechodzi żadnych szkoleń wstępnych, zostaje rzucony na „głęboką wodę” 
bez określenia jego obowiązków i zadań, brak doświadczenia sprawia, że pra-
cownik nie czuje się bezpiecznie;
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• konflikt roli zawodowej - pracownik socjalny z góry jest raczej ska-
zany na brak awansu, rozwoju czy podwyżki, pracownik socjalny styka się 
także z niezadowolonymi klientami, którzy nie dostając tego czego oczekują 
przychodzą z pretensjami,

• brak wsparcia ze strony współpracowników lub/i przełożonych - pra-
cownicy socjalni nie zawsze mogą liczyć na pomoc doświadczonych kolegów 
z pracy, ponieważ załadowani nawałem swojej pracy nie mają czasu udzielić 
rady, relacje z przełożonymi również nie zawsze są najlepsze, podważają pracę 
i stawiają nowe wymagania,

• fizyczne warunki pracy - warunki te to przede wszystkim w pracy 
pracownika socjalnego styczność z osobami, które nie dbają o higienę i porzą-
dek w domu w związku z czym pracownik socjalny narażony jest na różnego 
rodzaju nieprzyjemne zapachy, brud, pracownik socjalny jest także narażony 
na niebezpieczne sytuacje związane z miejscem zamieszkania klienta (podczas 
wywiadu środowiskowego) (Przyczyny stresu w miejscu pracy).

Pracownik socjalny jest narażony na ciągły stres w pracy. Osoby zgła-
szające się po pomoc nie zawsze wzbudzają w nim pozytywne emocje. Często 
zdarza się, że klienci nie wzbudzają jego sympatii nie dlatego, że są zaniedbani 
czy niechlujni, ale dlatego że wyrażają się w sposób wulgarny, podniesionym 
głosem, przeklinają i obrażają pracownika. Innym czynnikiem, który bardzo 
często pojawia się wśród osób pracujących w pomocy społecznej jest chociaż-
by zastraszanie pracowników socjalnych przez beneficjentów. Klienci w ten 
sposób próbują wymusić na pracowniku pomoc najczęściej finansową, co dla 
osób pracujących w pomocy społecznej jest bardzo nieprzyjemne i stresogenne. 
Oprócz przemocy słownej i zastraszania spotkać się można także z poniżaniem 
i krytykowaniem pracowników poprzez beneficjentów. Pracownik socjalny 
jest narażony na szkody związane ze zdrowiem a nawet utratę życia. Źródłem 
stresu może być nie tylko sam kontakt z klientem ale także sam system pracy 
i funkcjonowanie placówek pomocowych. System prawny pomocy społecz-
nej nie do końca sprzyja klientowi i pracownikowi. Przyznawanie świadczeń 
reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej, na której pracownik socjalny musi się 
opierać, nie może więc złamać przepisów i zasad, które go obowiązują. Nie 
pozostawia to pracownikowi wolnej ręki do działania, często nawet poprzez 
twarde reguły i zasady odmawia się pomocy człowiekowi, który naprawdę jej 
potrzebuje. Pracownik socjalny czuje się niekiedy bezradny wobec kłopotów 
beneficjentów co powoduje niedosyt i wyrzuty sumienia. 
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Zbyt rozbudowana biurokracja także powoduje, że pracownicy nie mogą 
poświęcić się tylko pomocy potrzebującym. Zbyt dużo obowiązków i zadań 
niekiedy przewyższa możliwości pracownika co także nie działa pozytywnie 
na zdrowie i pracę. Złe relacje i stosunki z współpracownikami działają nie-
korzystnie na jakość wykonywania pracy. Niskie płace również nie motywują 
pracowników do działania co wywołuje w nich złość i stres. Istnieje niewiele 
badań pokazujących jakie stresory mogą występować w pracy socjalnej. Źró-
dła stresu przedstawione przeze mnie nie wyczerpują opisywanego tematu, ale 
aby wymienić ich więcej należałoby przeprowadzić więcej dogłębnych badań.

Zakończenie

Za najważniejszą i za najstarszą, podstawową wartości w pracy socjalnej 
uważa się godności osoby ludzkiej. Podstawowym celem pracy socjalnej jest 
niesieniu pomocy ludziom w różnych trudnych sytuacjach życiowych, nie 
związanych wyłącznie z problemami materialnymi, lecz związanymi także 
z problemami emocjonalnymi czy psychicznymi. Praca socjalna ma działać 
nie tylko w obrębie jednostki ale wokół rodziny, jej środowisk lokalnych czy 
społecznych. Pracownik socjalny działa także na poprawę indywidualnych 
zdolności swoich klientów oraz działać w kierunki ich taki, który pomoże im 
samym rozwiązać część ich problemów oraz podejmować kroki w stroje ich 
społecznej akceptacji i zatrudnienia zawodowego z pomocą innych specjali-
stów np.: psychologów, pedagogów, doradców zawodowych.

Pracownik socjalny jest nakierowany na pomoc ludziom w polepszeniu 
ich orientacji i mobilności społecznej, a także na poprawię ich umiejętności 
kontaktu i wchodzenia w interakcje społeczne z innymi. Jednakże pamiętać 
należy, że nie tylko praca socjalna pomaga ludziom w poprawie kontaktu  
z innymi, wpływa na to mają także róże zawody. Pracownik socjalny niesie 
pomoc klientom, którzy mają problem indywidualny i osobisty. Pracuję on 
jednak tylko i wyłącznie na poziomie świadomości bez wchodzenia na poziom 
podświadomości, pomagając mu przez to w rozwiązaniu problemów rzeczy-
wistych co często jest przyczyną stresu.



80

JANUSZ KAWA

Bibliografia

Adamczuk E.
 2008  Praca socjalna. Poradnik dla pracowników socjalnych, Miej-
skie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Zamość.

Brągiel J. 
 2002  Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego, [w] Pracownik 
socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, red. J. 
Brągiel, Opole.

Korlak-Łukaszewicz A.
 2001 Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych. 
Jak mu zaradzić, „Praca Socjalna”, nr 4. 

Kurcz A. 
 2002 Europejskie wymiary kształcenia do zawodu pracownika socjal-
nego, [w] Pracownik socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji 
społecznej, red. J. Brągiel, Opole.

Litzke S. M., Schuh H. 
 2007 Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańsk.

Łosiak W. 
 2008 Psychologia stresu. Psychologia wobec współczesności, zdrowie, 
patologie, psychoprofilaktyka, Warszawa.

Ogińska-Bulik N. 
 2006 Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - Kon-
sekwencje - Zapobieganie, Warszawa.

Okoń W. 
 2001 Nowy słownik pedagogiczny, , Warszawa. 

Ratajczak Z.
 2000 Stres - radzenie sobie - koszty psychologiczne, [w:] Człowiek w 
sytuacji stresu, red. I. Heszen- Niejodek, Z. Ratajczak, Katowice.

Skidmore A., Thackeray M. G.
 1998 Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice.



81

STRES ZAWODOWY W PRACY SOCJALNEJ

Starostka E.
  Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i konsekwencje dla 
funkcjonowania społecznego jednostki, http://www.psychologia.net.pl/artykul .

Szmagalski J. 
 2004 Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa.

Terelak J.F. 
 2008 Człowiek i stres. Koncepcje - Źródła - Reakcje - Radzenie sobie 

- Modyfikatory, Branta, Bydgoszcz - Warszawa.

Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P.
 2010 Miejsce pracy na miarę oczekiwali. Poradnik dla pracowni-
ków socjalnych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź.

Żołnierczyk D. 
 2004 Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy, „Bez-
pieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka” nr 6.

Baranowska-Skimina A.

  Stres a sen oczami Polaków, http://www.egospodarka.pl/87 
742,Stres-a-sen-oczami-Polakow,l,39,l.html [dostęp dn. 01.07.2014].

Przyczyny stresu 

  http://portalabczdrowie.pl/przyczyny-stresu [dostęp dn. 30. 
06.2014).

Prewencja
  http://www.pip.gov.pl/html7pl/prewencja/stres/03110002.
htm [dostęp dn. 02.07.2014].

Przyczyny stresu w miejscu pracy

  Przyczyny stresu w miejscu pracy, http://www.psychostre-
swpracy.pl/index.php/dla-pracownikow/42-przyczyny-stresu-w-miejscu- 
pracy[dostęp30.06.2014].

Ustawa o pomocy społecznej

  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, 
(Dz. U. 2013r. poz.182 z późn. zm.).



82

JANUSZ KAWA

Stres w pracy
  Stres w pracy. Jakie są przyczyny stresu w pracy? Jak sobie radzić 
ze stresem?, http://mowimyjak.se.pl/zdrowie/psychologia/stres-w-pracy-jakie 

-sa-przyczyny-stresu-w-pracy-jak-sobie-radzic-ze-stresem,94_45932.html.

Streszczenie

Pracownik służb socjalnych przez całe życie zawodowe narażony jest na 
stres. Stykając się z różnymi ludźmi, sytuacjami trudnymi często nie zdaje 
sobie sprawy z tego na co jest narażony. Osoby pracujące zawodowo, służące 
pomocą innym ludziom w szczególny sposób odczuwają stres, gdyż odpowia-
dają w pewnym sensie za czyjeś życie. To w dużej mierze od nich zależy jak 
potoczą się losy męża alkoholika czy matki samotnie wychowującej dzieci. 
To właśnie od stresu człowiek zaczyna się wypalać. Pracownik socjalny na 
co dzień w swojej pracy styka się z problemami rodzin, które zgłaszają się 
po pomoc. Pracownik socjalny nie potrafi przejść obojętnie obok ludzkiej 
krzywdy. W swojej pracy styka się z sytuacjami takimi jak na przykład mo-
lestowane dzieci albo przemoc wobec żony. Radzenie sobie z tego typu sytu-
acjami jest bardzo trudne i wymaga od pracownika socjalnego dużej empatii. 
Mimo ogromnych chęci nie da się zapomnieć o tym z czym miał do czynienia  
w pracy. Pracownik socjalny często swoje problemy i przeżycia z pracy przeno-
si do domu. Odbija się to nie tylko na nim ale także na rodzinie i znajomych 
co dodatkowo wywołuje stres.

Słowa kluczowe: stres, praca socjalna, pomoc, pracownik socjalny, 
człowiek

Summary

A social worker is exposed to stress throughout their entire professional 
lives. Dealing with various people and problematic situations, he/she often 
does not realize what he/she is exposed to. The fact is that employees pro-
fessionally helping other people experience stress in a special way, due to the 
reason that they are responsible somehow for someone’s life. A community 
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worker cannot pass by human harm indifferently. In their work, a social wor-
ker encounters different family problems, being reported for help every day. 
In their work, they come across situations such as, for example, abused child-
ren or violence against one’s wife. It is largely influenced by him/her how the 
fate of an alcoholic husband or a single-parent mother will unfold. Coping 
with such situations is very difficult and requires a lot of empathy from the 
social worker. In spite of his/her great intentions, it is impossible to forget 
what they were dealing with at work. Consequently, these employees often 
transfer their work experience and problems to home. It is caused by stress 
that this man begins to burn out. It can be reflected not only on the workers 
themselves but also on their family and friends, which also causes stress.

Keywords: stress, social work, help, social worker, human being
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Percepcja estetyczna, 
jako istotny problem odbiorców 

sztuki współczesnego świata. 
Estetyka z punktu widzenia  

Europejczyków i Afrykańczyków
Aesthetic perception as an important problem  

of the recipients of modern world art.  
Aesthetics from the point of view of Europeans and Africans

Wstęp

Za początek namysłu estetycznego nad estetyką afrykańską można przy-
jąć rok 1915, kiedy to Carl Einstein opublikował Negerplastik, pierwszą es-
tetyczną analizę rzeźby afrykańskiej. W kolejnych latach nastąpiło znaczne 
zainteresowanie sztuką prymitywną, które swoje przełożenie miało również 
na zagadnienie estetyki afrykańskiej. Wówczas to zaczął trwać dyskurs doty-
czący rozumienia sztuki prymitywnej. W latach 70. XX wieku estetyka afry-
kańska stanowiła już z kolei bezsprzeczny, niezależny obszar badań, w ramach 
którego rozważania prowadzili afrykańscy badacze i naukowcy. Pojęciem zaś 
najbliższym afrykańskiemu rozumieniu piękna może być aesthesis czyli odbie-
ranie i interpretacja piękna w wyniku bodźców zmysłowych.

Termin estetyka ma bardzo złożone znaczenie, może być rozumiany mię-
dzy innymi jako filozofia zjawisk estetycznych, takich jak wartości, jakości czy 
doświadczenia. Można też odbierać ją jako filozofię sztuki. W tym kontekście 
dotyczyć będzie dzieła sztuki, jego twórcy, odbiorcy, a także sposobu odbioru. 
Z kolei pojęcie metakrytyki jest filozofią nawiązującą do szeroko rozumianej 
krytyki artystycznej. Istnieje również sposób pojmowania estetyki jako zjawi-
ska, łączącego w sobie wszelkie wymienione tu cechy (Dziemidok 2002, s. 17).  
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Tak rozumiana estetyka, stanowi najszersze spektrum interpretacyjne dla tego 
pojęcia. 

 Zakłada się, że ludzie wywodzą się z Afryki. Odnajdziemy tam pierwsze 
malunki naskalne, ozdobne naczynia użytkowe, czy figurki przedstawiające 
ludzi i zwierzęta. Nieprzypadkowo znajdują się one właśnie w Afryce, w której 
tradycji głęboko zakorzeniona jest jedność człowieka z naturą, a tym samym 
silna potrzeba przeżywania piękna. Można zatem przypuszczać, że badając 
sztukę afrykańską, odnosimy się do prapoczątków ludzkości widzianych oczy-
ma antropologów (Theile 1974, s. 9). Z punktu widzenia filozofii, estetyka 
afrykańska odnosi się do artystycznych myśli człowieka, które stanowiły po-
trzebę wyrażenia własnej ekspresji, jak i sposób zrozumienia i interpretacji 
otaczającego świata. Co interesujące, pomimo iż sama estetyka jako nauka 
rozwijała się od XVIII wieku, swoje badania nad sztuką i twórczą myślą Czar-
nego Lądu1, rozpoczęła na dobrą sprawę dopiero na początku XX wieku2.Co 
zatem wpłynęło na tak znaczną rozbieżność czasową prowadzonych na tym 
terenie badań w porównaniu z Europą? Z pewnością duże znaczenie posiada 
tu „nieklasyczność” sztuki afrykańskiej. Zapewne ogromną rolę odegrała tu 
też wielka różnorodność pojęć zrzeszonych pod wspólnym jej szyldem. Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że Afryka jako kontynent swoją skalą trzykrotnie 
przewyższa Europę. Wspomniana wielopłaszczyznowość, wynikająca m.in.  
z ogromnej powierzchni tego terenu, warunkuje różnorodność. Związana jest 
także z wieloma sposobami interpretowania otaczającej rzeczywistości, któ-
re możemy zaobserwować na przykładzie zróżnicowanej kultury afrykańskiej. 
Jednak przypuszczalnie pierwszego namysłu nad sztuką Afryki, widzianej  
z punktu widzenia europejskiego, można się doszukiwać wśród kolonizato-
rów, którzy plądrowali te tereny, regionalną sztukę często prezentując na dwo-
rach swoich władców. Prawdopodobnie w ten oto sposób pierwsze maski czy 
rzeźby trafiły do Europy, stając się tym samym kamieniem milowym dalszego 
rozwoju estetyki afrykańskiej. Wspomniane zjawisko, wraz z rozwojem rynku 
i kolekcjonerstwa, niosło za sobą konsekwencje pod postacią wystaw ekspo-
natów w wielu muzeach na świecie, dostępnych do publicznego zwiedzania 
(Kenny 1998, s. 38). Zastanawiając się nad sztuką i estetyką afrykańską, nie 
sposób nie wspomnieć o perspektywie kolonialnej, która z przyczyn oczywi-
stych pozbawiona była obiektywizmu. Sztuka afrykańska rozpatrywana w ten 

1 Termin ten został użyty tu w sposób celowy, jako stwierdzenie historyczne,
2 Wcześniejsze działania podejmowane przez badaczy w zakresie „estetyki afrykańskiej” były 
bardzo sporadyczne i dość okrojone, dlatego też w niniejszej pracy odnosić się do nich będzie-
my jako do namysłu nad estetyką afrykańską.
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sposób z góry naznaczona była piętnem prymitywnej, rozumianej bardziej 
jako swoiste kuriozum, interesujący obiekt, którego miejsca prędzej należało-
by szukać w muzeum osobliwości - Wunderkammer, niż w muzeum sztuki. 
W II połowie XVI wieku możnych tego świata ogarnęła moda na kolekcjoner-
stwo, która w niektórych przypadkach swoją wymową zakrawała pod swoiste 
szaleństwo. Choć na europejskich dworach egzotyczne obiekty gromadzone 
były znacznie wcześniej, dopiero wraz z powstaniem gabinetów osobliwości, 
twory te stały się produktami przeznaczonymi stricte dla inteligencji (Yaya 
2008, s. 174). 

Te nietypowe gabinety czy używając terminu bliższego prawdzie - pry-
watne kolekcje, stały się tak liczne3, że nie sposób pominąć ich znaczenia jako 
zjawiska społecznego i kulturowego (Pomian 2001, s. 70). Wspomniane ko-
lekcje były namacalnym wręcz dowodem na to, że potrzeba klasyfikowania 
pojęć, przedmiotów i wytworów natury, jest wrodzoną cechą ludzką, która 
porządkuje rzeczywistość. Pod koniec XVII wieku i na początku XVIII wie-
ku powstały pierwsze publiczne muzea, przekształcone z prywatnych kolekcji. 
Jako najważniejsze z nich wymienić należy: Eliasa Ashmole’a w Oxfordzie 
(1683), Anny Marii Luizy de Medici we Florencji (1743), Klemensa XII na 
rzymskim Kapitolu (1734), Sir Hansa Sloane’a w Londynie (1753) (Pomian 
2001, s. 70). Nadrzędną cechą dla kolekcji jest ciągłe uzupełnianie jej zbio-
rów, co w efekcie zapewnia jej pewnego rodzaju nieskończoność, gdyż za-
wsze można uznać ją za niekompletną i wymagającą uzupełnienia (Budrillard 
1994, s. 13). Nabywanie „wytworów” ludów pozaeuropejskich, uruchomi-
ło z kolei zapotrzebowanie na wiedzę o Nowym Świecie, na książki, relacje  
z podróży, ryciny czy dokumenty. To właśnie w gabinetach osobliwości miały 
wreszcie szansę spotkać się wszystkie kontynenty, wszystkie żywioły, wszyst-
kie przedmioty, wszystkie ludy – cały „pomniejszony wszechświat” (Pomian 
2001, s. 60). Dominik Collet tak opisywał stosunek do kolekcjonowanych  
w ramach gabinetów osobliwości eksponatów:

Większość kolekcjonerów wcale nie traktowała swoich zbiorów jako 
narzędzia sprawdzenia ówczesnych relacji z podróży. W ich oczach 
kunstkamery nie tyle miały służyć krytycznemu sprawdzaniu, ile ra-
czej afirmatywnej ilustracji istniejącej wiedzy książkowej. Traktowali 
oni gabinety nie jako miejsce, w którym zdobywać można nową wie-
dzę, ale jako pomieszczenia, w których już istniejąca wiedza zostałaby 
zwizualizowana i udostępniona na potrzeby towarzyskiej rozmowy. 

3 Źródła z epoki mówią o tym, że istniały setki takich miejsc. Przykładowo Pierre Borel (1620–
1671), sam posiadał gabinet osobliwości, znał także 163 inne gabinety w samej Francji.
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Funkcja kolekcji jako miejsca spotkań towarzyskich, w którym mo-
głyby być nawiązywane i pielęgnowane takie kontakty, na długo zwy-
ciężyła nad ich naukowymi zadaniami. To specyficzne dla wczesnej 
nowożytności rozumienie wiedzy miało również wpływ na recepcję 
świata pozaeuropejskiego. Większość właścicieli kolekcji nigdy nawet 
nie spróbowała uczynić z przedmiotów egzotycznych samodzielnych 
źródeł wiedzy. Zamiast tego masowo opierali się na stereotypowych 
opisach z relacji podróżniczych, by nasycić przybyłe z daleka obiek-
ty jakimś znaczeniem. Zamiast używać ich jako nośników informacji, 
pozaeuropejskie obiekty w kolekcji traktowano jako powierzchnie pro-
jekcji. (Collet 2007, s. 355).

Wraz z niewolnictwem rosła na europejskich dworach moda na posia-
danie „dzikiej” i egzotycznej służby. „Żywe pamiątki” przywożone z dalekich 
wypraw, pełniły najczęściej „funkcję” taniej siły roboczej, lub nadawały barw-
ności i egzotyki prozie życia dworskiego:

Na renesansowych dworach książąt włoskich istniały – niestety – wiel-
kie menażerie ludzkie; należało do dobrego tonu posiadać „kolorową 
służbę”. Na dworze znanego kardynała Ippolita Medici przebywała 
liczna gromada „barbarzyńców”, którzy się posługiwali przeszło dwu-
dziestoma językami. Byli wśród nich Maurowie z północnej Afryki 
jako woltyżerowie, byli tatarscy łucznicy, czarni zapaśnicy, indyjscy 
nurkowie, Turcy – cała świta kardynała na polowaniu itd. A kiedy 
kardynał w 1535 r. zamknął oczy, ów kolorowy orszak niósł na swych 
barkach jego zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku w Rzymie (Fa-
biani 1980, s. 26-27).

 Europejski sposób klasyfikowania świata zakładał własny, uniwersalny 
system, przy pomocy którego należy określać co wartościowe, a wykluczać to 
co zbędne. W systemie tym naturalnie najwyższe miejsce w hierarchii należy 
się Europie. To właśnie w wyniku takiego myślenia ówczesnych ludzi, za-
kładającego wyższość jednej społeczności nad drugą, powstawały tak zwane 

„ludzkie zoo”, stanowiące w mniemaniu ówczesnych brakujące ogniowo mu-
zealnictwa. Mowa tu o miejscach, w których to żywi ludzie zmuszani byli do 
odgrywania scen związanych z ich dawnym życiem, co dla „inteligencji” eu-
ropejskiej stanowić miało namiastkę odbycia podróży do dzikiego lądu. Zja-
wisko to po raz pierwszy pojawiło się na dworach możnowładców finansują-
cych zamorskie wyprawy do „Nowego Świata”. Rozwinięcie jego stanowią zaś 
XIX-wieczne „żywe obrazy” (Jordan 2005, s.150) gdzie za jedyne „50 centów 
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można było odbyć podróż dookoła świata”4.Nie istniały chyba miejsca, które 
bardziej dobitnie podkreślały by potęgę Europejczyków nad podbitymi dzi-
kimi. Nie sposób znaleźć bardziej upokarzającego i uwłaczającego godności 
ludzkiej widowiska. W wyniku teoretycznej chęci pokazania jak żyją inni, za-
częły powstawać „ludzkie zoo”, reklamowane jako „tubylcze wioski”, w któ-
rych to niewolnicy często zmuszani byli do odgrywania scen rodzajowych czy 
tańców rytualnych. Stanowili oni formę żywych eksponatów. Ich rolą było za-
spokajanie ciekawości i dawanie uciechy cywilizowanym mieszkańcom ówcze-
snego świata (Schreiber 2012, s. 147). Podczas Wielkiej Wystawy Brytyjskiej 
w 1899 roku, wystawionych zostało 174 „tubylców” z Afryki Południowej. 
Jednym z elementów pokazu było prezentowanie członków ludu San5 razem 
z pawianami. Zestawienie to miało na celu obrazować fragment „historii na-
turalnej”( MacKenzie 1984, s. 104). Pokazy te posiadały strukturę zbliżoną 
do heroicznych eposów, odwołujących się do historii powstania ludzkości.  
W przedstawieniach tych rolę mitycznych, cywilizowanych zwycięzców od-
grywali Europejczycy, zaś prymitywnych przegranych – Inni (Corbey 1993,  
s. 339), czyli uprowadzeni ze swojej ojczyzny „dzicy”.

 Powyższa dygresja ma na celu uwydatnienie problemu kolonializmu  
i wskazanie konsekwencji tego zjawiska, którego przejawy do dziś zauwa-
żalne są na wielu polach, w tym w świecie sztuki, zarówno tej Zachodu jak  
i Wschodu. 

 W XX wieku nastąpiła zmiana w postrzeganiu wartości estetycznych 
przedmiotów pochodzących z Afryki. Do rozwoju prądu ideowego propa-
gującego na świecie sztukę Czarnego Lądu, przyczynili się zafascynowani nią 
artyści awangardowi. Szczególną rolę odegrały tu zwłaszcza takie postacie jak: 
Pablo Picasso, Georges Braque, Maurice Vlaminck, André Derain, Henri 
Matisse czy Emil Nolde. Ich żywe zainteresowanie egzotyką odległej sztuki 
afrykańskiej miało realne przełożenie na tworzone przez nich prace. Idąc za 
Jackem Flam’em, można przyjąć, że rola jaką odegrali artyści awangardowi 
względem sztuki prymitywnej pomogła ją ocalić i propagować, nie chciała jej 
zawłaszczyć jak miało to miejsce w wypadku kolonizatorów (Flam 2003, s. 11). 
Szczerość i prostota tego typu sztuki stanowiła temat, którego niemalże każdy 
aktywnie działający artysta chciał być „odkrywcą”. Przez wiele lat Maurice de 
Vlaminck podkreślał, że to on jako pierwszy artysta Zachodu odkrył wartości 
estetyczne sztuki afrykańskiej, a także jako pierwszy zaczął kupować maski 

4 Odwołanie do tytułu książki HilkeThode-Arory, Für fünf zig Pfenning um die Welt: Die Hagen 
beck schen Völker schauen, Nowy Jork 1989.
5 Lud San to jeden z najstarszych ludów na świecie.
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afrykańskie w celu propagowania wspomnianych wartości. Artysta przyznał 
się również, że pomimo wielu wizyt w Musée Trocadero przez długi czas wy-
stawiane tam przedmioty postrzegał jedynie jako barbarzyńskie. Jego opinia 
zmieniła się jednak diametralnie pod wpływem wizyty w jednym z barów 
w Argenteuil, która miała miejsce w 1905 roku. We wspomnianym miejscu 
Vlaminck na półce nad barem, między butelkami dostrzegł trzy afrykańskie 
rzeźby: dwie statuetki z Dahomeju i jedną z Wybrzeża Kości Słoniowej (Flam 
2003, s. 27-28). Po wielu targach udało mu się je kupić. Rzeźby musiały być 
naprawdę niezwykłe, gdyż jakiś czas później jedną z nich odkupił od niego 
Derain, u którego w pracowni zobaczyli ją Matisse i Picasso. Na nich rzeźba 
również zrobiła niezwykłe wrażenie. Pomimo zainteresowania wszystkich spo-
śród nich sztuką afrykańską, to właśnie Pablo Picasso w największym stopniu 
przyczynił się do jej propagowania. Między innymi za sprawą Panien z Avi-
gnon, Picasso dokonał rewolucji w myśleniu o formie i konwencji malarstwa.

W 1907 roku artysta namalował wspomniane Panny z Avignon, pod 
wpływem m.in. rzeźb afrykańskich wystawianych w Trocadero. Trzydzieści 
lat później podczas rozmowy z André Malraux, artysta wspominał to w nastę-
pujący sposób:

Zawsze mówi się o wpływie , jaki wywarła na mnie sztuka murzyńska. 
No cóż! Wszyscy wariowaliśmy za fetyszami. Van Gogh powiedział: 
wszyscy mieliśmy we krwi sztukę japońską. A my mieliśmy we krwi 
Murzynów. Na mnie ich forma wywarła nie większy wpływ niż na Ma-
tiss’a czy Deraina. Ale dla tamtych maski to były rzeźby jak wszystkie 
inne. Kiedy Matisse pokazał mi swoją pierwszą murzyńską głowę, mó-
wił o sztuce egipskiej. […] Maski to nie były rzeźby jak wszystkie inne 
. Nic z tych rzeczy to była magia.[…]Murzyni to egzorcyści. Od tamtej 
pory znam to słowo po francusku. Egzorcyzmy przeciwko wszystkie-
mu: przeciwko groźnym nieznanym duchom. Nie mogłem się napa-
trzyć fetyszom. I zrozumiałem: ja też jestem przeciwko wszystkiemu . 
Ja też myślę,. Że wszystko jest nieznane, groźne. […]Zrozumiałem do 
czego murzynom służy rzeźbienie. Dlaczego trzeba rzeźbić tak a nie 
inaczej! A przecież nie byli kubistami! Bo kubizm jeszcze nie istniał. 
[…] Zrozumiałem dlaczego jestem malarzem. […] Tego dnia musiały 
się zjawić Panny z Awinionu, ale nie z powodu formy: dlatego że to 
był mój pierwszy obraz- egzorcyzm, tak właśnie! (Malraux 1978, s. 13)

Panny z Avignon szybko uznane zostały za jeden z najważniejszych ob-
razów XX wieku, (Schreiber 2012, s. 188) prawie natychmiast obraz stał się 
jednym z najistotniejszych łączników pomiędzy sztuką prymitywną a sztu-
ką Zachodu. Panny z dzielnicy Avignon, prostytutki z burdelu, stają się dla 
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wielu symbolem Afryki: zniszczonej, wyeksploatowanej, poddanej białemu 
panu niewolnicy, są równocześnie „narracją wykluczenia” i „Największą Hi-
storią, Która Kiedykolwiek Została Opowiedziana”. (Chave i Pinder, nr.76, 
s. 596-611).

Obecnie badacze interpretują ten obraz głównie w oparciu o kontek-
sty kolonialne.6 Równocześnie podjęte zostały badania nad kolekcją „sztuki 
prymitywnej” Picassa, spośród której 96 obiektów zaliczyć należy do sztuki 
afrykańskiej.(Stepan 2007) Przedmioty wchodzące w skład wspomnianej 
kolekcji nabywane były głównie przez artystę najczęściej na pchlich targach, 
czy w antykwariatach, z reguły pochodzą z francuskich kolonii. Jedną czwartą 
jego kolekcji stanowiły maski, które służyły mu do prywatnych artystycznych 
potrzeb. Przy czym kryterium doboru tych obiektów nigdy nie stanowiła 
ich wartość rynkowa, a własny gust artysty. Zdaniem Kahnweilera, okazy
kupowane przez Picassa od razu traktowane były jako dzieła sztuki. (Flam 
2003, s. 284) Efektem tego była znikoma wiedza o prawdziwym przeznaczeniu 
tych rzeczy: 

maski dawały możliwość wcielania się w Innego, oswojenia go, sposob-
ność przywdziania nowej twarzy, wniknięcia w inne światy – Picasso 
był tym zafascynowany, wielokrotnie fotografował siebie i swych gości 
z różnymi maskami. Kupował je, zbierał, malował i analizował. Picasso 

– Hiszpan, ale żyjący we Francji, doświadczający wielu kultur, trak-
tował maski jak świadków swojej twórczości, rzeczników pierwotnej, 
nieeuropejskiej formy komunikacji i postawy względem życia; jedno-
cześnie były one swoistym alter ego artysty, łącznikiem z jego iberyjską 
przeszłością.26Jego kolekcja w ten sposób stała się collectionparlante, 
jedną z najciekawszych prywatnych kolekcji prezentowanych w arty-
stycznych atelier (Schreiber 2012, s. 189-190).

Okres fascynacji sztuką prymitywną w twórczości Picassa zaczął się wcze-
śniej niż jego wizyta w Trocadero, czy spotkanie z Matissem, Vlaminckiem  
i Derainem. Prawdziwych korzeni tej fascynacji szukać należy w mistycznym, 
prymitywnym pierwiastku zawartym w twórczości Cézanne’a, rzeźbie Gau-
guina, ponownym odkryciu sztuki Grecji i Rzymu, czy też w zachwycie nad 
sztuką Japonii.7 Okres ten swoje podłoże posiada również w zainteresowaniu 
rzeźbą iberyjską sprzed panowania rzymskiego, której kolekcja dostępna była 
w tamtym okresie w Luwrze. Dowodem na to jest Portret Gertrudy Stein po-
chodzący z 1906 roku. Nawet w okresie największej fascynacji, który miał 

6 Do grona wspomnianych badaczy zaliczani są m.in. Patricia Leighten czy Anna C. Chave.
7 Australia, Tahiti, Nowa Kaledonia, Nowe Hebrydy, Madagaskar, Kraje afrykańskie. 
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swoje znaczne przełożenie w wykonywanych przez artystę dziełach, sztuka 
afrykańska nie stanowiła dla Picassa jedynego źródła inspiracji. Jej dominu-
jący i najbardziej bezpośredni wpływ można odnaleźć dopiero w 1912 roku,  
w obrazie Gitara, inspirowanym maską Grebo pochodzącą z Liberii, czego po-
świadczenia szukać można w relacji Kahnweilera (Kanhweiler 1948, s. 284).

Rzeźba afrykańska stała się inspiracją dla nowych rozwiązań formal-
nych Picassa już w okresie kubistycznym, zaś momentem dla niej 
kluczowym jest początek kubizmu syntetycznego. Najważniejsze są 
maski-reliefy, funkcjonujące między rzeczywistością obrazu i rzeźby, 
tworzące w oczach Picassa deformacyjny kanon, pozwalający jemu sa-
memu wybierać rozwiązania odległe od starej, akademickiej przedsta-
wieniowości. (Kanhweiler 1948, s. 286).

Już w 1909 roku Guillaume Apollinaire pisał o konieczności otwarcia się 
Luwru na „egzotyczne arcydzieła”, które są nie mniej poruszające niż najpięk-
niejsze dzieła rzeźby Zachodu. Ubolewał, że dzieła sztuki z tych krajów sta-
nowią w muzeach jedynie eksponaty kolekcji etnograficznych, gdzie umiesz-
czone zostały jako ciekawostki rozrzucone między najbardziej zwyczajnymi  
i pospolitymi obiektami z tych regionów (Flam 2003, s. 36).

Niespotykana jak na owe czasy jest nie tylko postawa estetyczna Apol-
linaire’a, ale także jego ogromna rola w promowaniu „sztuki prymitywnej” 
(Samaltanos 1981, s. 5). Jest on pierwszym krytykiem sztuki, który docenił 
wartość i rolę rzeźby afrykańskiej dla modernizmu. Tym samym Apollinaire 
utorował drogę dla późniejszych tekstów Carla Einsteina, Rogera Fry’a, czy 
André Salmona. Pierwszy też wskazał na niezaprzeczalną wartość estetyczną 
sztuki afrykańskiej. Pisał, że jego celem jest nadanie znaczenia kryterium pięk-
na a nie wystawienie „etnicznej” oceny „sztuki murzyńskiej” (Flam 2003, s. 
109).

 Spośród wielu tekstów poświęconych estetyce afrykańskiej, jako pierw-
sza wyróżnia się książka Carla Einsteina Negerplastik, opublikowana w 1915 
roku. Posiadała ona bardzo bogate zaplecze wizualne pod postacią ilustru-
jących ją fotografii, którym to jedynie towarzyszył tekst. Sam Einstein był 
bliskim przyjacielem Daniela Henry’ego Kahnweilera. Dzięki niemu właśnie 
poznał Picassa czy Grisa, i ich fascynację „sztuką prymitywną”. Pomimo, że 
praca stanowiła jedynie czysto formalną analizę, autor poprzedził ją obszer-
nym wstępem, odnoszącym się do znaczenia jakim sztuka afrykańska obda-
rza religię. Zapewne miało to duży wpływ na twórczość Picassa, który maski  
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afrykańskie odbierał właśnie jako fetysze - artefakty, których podłoże stanowią 
magiczne moce, łączące je ze światem bogów, duchów i demonów.

 W oryginale Carl Einstein pisze o Negerplastik, czyli dosłownie o rzeźbie 
murzyńskiej. Tłumacz na język angielski – Joachim Neugroschel zapropono-
wał tu jednak jako bardziej adekwatny zwrot „sztuka afrykańska” (Schreiber 
2012, s. 166).

Podłoże do interpretacji natury estetycznej jest inne z punktu widzenia 
Europejczyków i Afrykanów. Sam termin estetyka jest obecnie zaliczany do 
jednego z głównych działów filozofii. Jako nauka posiada wyjątkowo inter-
dyscyplinarny charakter, dzięki czemu poprzez jej pryzmat możemy rozpa-
trywać zjawiska usytuowane w szeroko rozumianym kulturowym kontekście. 
Stopniowo, na obszarze Czarnego Lądu zachodziły wzajemne odziaływania 
różnorodnych prądów ideowych, takich jak między innymi chrześcijaństwo 
czy islam. Każda z tych kultur posiadała odmienny wyraz i indywidualny cha-
rakter, każda pozostawiła po sobie pewne cechy stanowiące podwaliny pod 
przyszłą myśl afrykańską (Kur 2009, s. 17). Powszechnie uznaje się, że na-
mysł nad estetyką afrykańską wchodził w pewnego rodzaju polemikę ideową, 
pod postacią wzajemnej wymiany myśli i poglądów. Przykładem tego może 
być m.in. filozof Zar’a Ya’ecob z XVII wieku pochodzący z Etiopii, którego 
idee porównywane są z założeniami kartezjańskimi. Namysł nad estetyką afry-
kańską u podłoża swojego rodowodu, podobnie jak estetyka europejska ma 
filozofię, która wykształciła osobny nurt ideowy w nawiązaniu do potrzeby 
interpretacji i kontemplacji piękna. Pierwsze zainteresowanie analizą ideową 
sztuki afrykańskiej można zaobserwować wśród badaczy kręgu frankońskie-
go, anglosaskiego oraz afrykańskiego. Naturalnie wszelkie wpływy kolonialne 
odegrały niezaprzeczalną rolę w kształtowaniu estetycznej myśli afrykańskiej, 
jednak to właśnie wpływy francuskie i angielskie należy wskazać jako te, które 
najwidoczniej odcisnęły tu swoje piętno. (Kur 2009, s. 17).

Postacią, która odegrała tu istotną rolę jest Anton Wilhelm Amo, wybit-
ny XVIII-wieczny filozof, lekarz i poliglota. Gwinejczyk, który uznawany jest 
dziś za jednego z ojców afrykańskiej myśli filozoficznej. Posiadał on otwarty 
umysł i zdolność do postrzegania świata poprzez pryzmat wielu filozoficznych 
idei. (Amo 1996, s. 195-199). Istotną rolą, która wskazuje na odmienny od-
biór sztuki przez Afrykanów i Europejczyków, był prawdopodobnie sposób 
w jaki obie te społeczności rozpatrywały piękno. Oczywistą jest mnogość pię-
trzących się odmiennych cech, które powstały przede wszystkim w wyniku 
ogromnych różnic kulturowych. Naturalnym wydaje się fakt, że dwie spo-
łeczności usytuowane w sposób tak odległy od siebie na mapie geograficznej 
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i kulturowej świata, posiadają własny sposób rozumienia sztuki. W związku 
z czym rozpatrując sztukę afrykańską, musimy przyjąć, że jest ona niezwykle 
różnorodna. Z punktu widzenia odbiorcy, chcącego zająć się percepcją owej 
sztuki, najbezpieczniej byłoby przyjąć sposób rozumienia sztuki afrykańskiej, 
podobnie jak rozumiemy sztukę europejską, czyli w sposób bardzo szeroki. 
Jak wiemy pod wspólną nazwą sztuki europejskiej odnajdujemy zarówno 
twórczość Jana van Eycka jak i Umarłą klasę Tadeusza Kantora. Podobnie 
powinno się rozpatrywać sztukę afrykańską, jako zjawisko o bardzo dużej ob-
jętości i różnorodności stylów oraz rodzajów usytuowanych na przestrzeni lat. 
W związku z czym sztuką afrykańską określimy zarówno niezwykłe rzeźby 
z Ife pochodzące z XII-XV w n.e., figurki ashanti baby, czy też performance 
afrykański. 

Rozważanie nad estetyką afrykańską, pomijając wspomniane już odnie-
sienie do kolonializmu, jest stosunkowo świeżym tworem. Estetyka afrykań-
ska jest zjawiskiem, które wyłoniło się w wyniku zainteresowania tą kulturą, 
wobec którego potrzebne i użyteczne stały się opracowania metodologiczne, 
próbujące odnieść się do tego tematu. Odnosząc się do powyższej problema-
tyki, należy mieć na uwadze fakt, że sami Afrykanie aż do połowy lat 70. XX 
wieku nie podejmowali analizy stricte teorii dzieł sztuki, a także ich estetyki. 
Zasadniczy brak zrozumienia estetycznego podejścia w kulturze Afrykanów 
wywodzi się od samej funkcji przedmiotu - dzieła sztuki, która w tym odle-
głym pod względem kulturowym środowisku odnosiła się bardziej do funkcji 
sakralnych czy wotywnych, niż do bezpośredniego przeżywania piękna. Wy-
nika to najpewniej z braku tradycji muzealniczej, co z założenia bardzo utrud-
nia kontemplację dzieł sztuki, gdyż uniemożliwia dostęp do oryginalnych 
prac. Oczywiście dziś w XXI wieku odnajdziemy muzea w wielu afrykańskich 
miastach, jednak brak tradycji związanej z ich odwiedzaniem jest pewnego 
rodzaju piętnem wynikającym z późno rozwiniętej ich organizacji. Podłoże 
tego problemu wydaje się zrozumiałe. W czasie gdy na zachodzie powstawały 
muzea, Afryka borykała się z zupełnie innego rodzaju problemem, znacznie 
większej wagi – kolonializmem. Nie oznacza to naturalnie, że w wyniku braku 
wspomnianej tradycji, odbiorcy całkowicie pozbawieni są doznań estetycz-
nych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że odczucia wynikające z odbioru pięk-
na czy też sztuki, najczęściej posiadają tu podłoże empiryczne, czy katartyczne. 

Celem niniejszej pracy było bardzo orientacyjne zarysowanie zagadnie-
nia jakim jest sposób, w który może być pojmowana sztuka oraz estetyka 
Czarnego Lądu. Obecnie, aby właściwie zrozumieć dzieła sztuki tak odmien-
nej kultury jak afrykańska, należy przyjąć transkulturowy i interdyscyplinarny 
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punkt widzenia. Istotnym jest, aby każde dzieło traktować indywidualnie. 
Toteż daną pracę najlepiej byłoby oceniać poprzez pryzmat usytuowania jej  
w bardzo szerokim kontekście kulturowo-poznawczo interpretacyjnym. 
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Streszczenie

Percepcja estetyczna, stanowi bardzo istotny temat dla odbiorców sztuki 
współczesnego świata. Istotne pole, na którym rozpatrywane jest to zagadnie-
nie stanowi namysł nad estetyką Afrykańską. W niniejszej pracy wspomniany 
problem został ukazany z dwóch odmiennych pod względem poznawczym  
i interpretacyjnym perspektyw – Europejskiej i Afrykańskiej. Artykuł po-
siada charakter przekrojowy. Nadrzędnym celem pracy jest orientacyjne  
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przybliżenie czytelnikom bardzo złożonego problemu estetyki afrykańskiej 
i wpływu jaki wywarła względem estetyki europejskiej w XX wieku.

Słowa kluczowe: Estetyka, namysł nad estetyką afrykańską, sztuka 
współczesna, awangarda

Summary

Aesthetic perception is a significant problem for the recipients of modern 
world art. From the point of view of Europeans and Africans, reflection on 
African Aesthetics touches on the important issue of contemplation/mani-
festation on African aesthetics. In this paper the issue has been shown from 
two perspectives different in of cognition and interpretation - European and 
African. The article has a cross-sectional character. The main goal is to famil-
iarize readers with a complex problem of African aesthetics and its impact on 
European aesthetics in the 20th century.

Keywords: aesthetics, reflection on African aesthetics, contemporary art, 
avant-garde
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Historia w komiksie 
jako strategia obronna 

w obliczu katalońskiego 
separatyzmu

History in the comic as a defense strategy 
in the face of Catalan separatism

Wstęp

W ostatnim czasie Hiszpania zmaga się z wewnętrznymi problemami 
związanymi z regionalnym separatyzmem (Polityka Polska 2019). Z całą pew-
nością jest to pokłosie nacjonalistycznej polityki uprawianej od XIX wieku 
przez różnych lokalnych działaczy oraz dyktatury frankistowskiej, która dopro-
wadziła nie tylko do unifikacji tego iberyjskiego kraju, ale także do drastycz-
nego tłumienia przejawów jakiekolwiek folkloru regionalnego, uznawanego 
przez generała Franco i jego współpracowników za niezgodny z hiszpańskim 
(Casanellas 2013, s.25, 35). 

Hiszpania to dziedziczna monarchia parlamentarna, w skład której 
wchodzi siedemnaście regionów autonomicznych, w tym dwa miasta autono-
miczne (Spain Info 2018). Najbardziej odmienne wspólnoty (pod względem 
językowym, obyczajowym, kulturalnym) leżą na północy ojczyzny Cervan-
tesa. Są to Kraj Basków oraz Katalonia. W drugiej połowie XX wieku i na 
początku XXI (z przerwami) podejmowano w nich próby uniezależnia się od 
Madrytu (Casanellas 2013, s. 34-43). W ostatnim czasie baskijski separatyzm 
ucichł, za to przybrał na sile ten w Barcelonie Oczywiście nie wszyscy się z tym 
zgadzają i podejmują walkę w obronie jedności kraju. Celem niniejszej pracy 
jest przedstawienie problemu katalońskiego separatyzmu oraz prób obrony 
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związku Hiszpanii z Katalończykami przez samych mieszkańców Katalonii na 
przykładzie komiksu, zwłaszcza autorstwa Javiera Barraycoa i Manuela Aco-
sta. Wykorzystując historię i popkulturę, komiks pokazuje, że Katalonia od 
zawsze była częścią większego tworu państwowego ze stolicą w Madrycie .

Kataloński separatyzm

Obecnie największe znaczenie w Hiszpanii mają dwa najbardziej zalud-
nione miasta: Madryt i Barcelona. Pierwsze jest stolicą Hiszpanii, a drugie 

‒ stolicą regionu katalońskiego. W Barcelonie od wielu lat działają różne siły 
nacjonalistyczne dążące do usamodzielnienia się od Madrytu – centralnego 
ośrodka hiszpańskiej władzy.

Ruch niepodległościowy w Katalonii narodził się w XIX wieku i jest 
wypadkową myśli dwóch osób. Ważniejszą z nich jest Josep-Narcís Roca 
y Farreras, współpracownik katalońskiej gazety La Renaixença, uważany za 
pierwszego katalońskiego nacjonalistę, który dążył do uzyskania niepodległo-
ści. Pierwszy artykuł, w którym zawarł propozycję utworzenia własnego pań-
stwa katalońskiego, został opublikowany w 1886 roku, pod wiele mówiącym 
tytułem Ni espanyols i franceses, co znaczy ‘Ni Hiszpanie, ni Francuzi’. Dru-
ga osoba to Valentí Almirall, który już w 1879 roku założył pierwszą gazetę  
w języku katalońskim Diari Català. To on także jest twórcą ruchu niepod-
ległościowego, który przez rozpropagowanie języka mniejszości katalońskiej 
próbował podkreślić silną niezależność Barcelony od Madrytu (Granja, Be-
ramendi i Anguera 2001, s. 62). Warto dodać, że pierwsza grupa zwolenni-
ków niepodległości nie pojawiła się na Półwyspie Iberyjskim, ale w Santiago  
de Cuba, i to wkrótce po wyzwoleniu wyspy z rąk Hiszpanii przez Stany Zjed-
noczone (Llorens i Culla 2014, s. 35). 

Obecnie separatyzm kataloński dzieli się na dwie zupełnie różne frak-
cje. Pierwsza przedstawia projekt niepodległego regionu w ramach obecnych 
granic wspólnoty autonomicznej pozostającej w granicach Hiszpanii. Drugi 
natomiast odpowiada wizji tzw. pankatalońskiej, która zakłada stworzenie 
osobnego państwa obejmującego nie tylko terytoria bliskie Barcelonie, ale 
teżwspólnotę autonomiczną Walencji, Baleary, tzw. Północną Katalonię‒ 
Rosellón i Alta Cerdaña, dawne katalońskie terytoria oddane przez Hiszpanię 
Francji na mocy traktatu pirenejskiego z XVII wieku‒ oraz wschodnią część 
Aragonii, co wynika z faktu, że również na tych ziemiach mówi się w języku 
katalońskim (Sánchez Badiola 2005, s. 325). 
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Niemniej jednak podstawowe założenia separatystów opierają się na 
tym, że mieszkańcy Katalonii stanowią suwerenny naród, który nie rozwinie 
w pełni swego potencjału kulturowego ,pozostając w strukturach Hiszpanii. 
Katalońscy separatyści uważają, że Katalonia jest uciskana przez Hiszpanię 
od czasów okupacji przez wojska Burbonów w 1714 roku. Pozbawiona praw 
przez późniejsze zniesienie instytucji katalońskich oraz zakaz używania ich 
języka w administracji, na mocy dekretów ogłoszonych między 1707 i 1716 
rokiem przez króla Filipa V, co miało być odwetem na Koronie Aragonii, 
zlikwidowanej w 1707 roku (do którego należała Katalonia), za popieranie 
innego kandydata na hiszpański tron – arcyksięcia Karola Habsburga (Mił-
kowski i Machcewicz 2009, s. 5-18).

Miejsce komiksu w kulturze Hiszpanii

Komiks w Hiszpanii służy między innymi promowaniu kultury, tradycji 
i historii zarówno całego kraju, jak i poszczególnych regionów. Hiszpańskie 
komiksy swój początek silnie zaznaczają już w drugiej połowie XIX wieku 
i cieszą się w latach 40. i 50. XX wieku tak wielką popularnością, że okres 
ten zostaje nazwany złotymi latami komiksu, później ich popularność lekko 
spada, ale już w latach 70. i 80. XX wieku przychodzi renesans tego gatun-
ku (Salado 1983, s. 56-57). Z pierwszym dziełem uznanym za komiks na 
Półwyspie Iberyjskim spotkamy się już XVIII wieku, kiedy to zaczęto druko-
wać pierwsze aleluyas ‒ druki o strukturze kilku kadrów, opisane u dołu. To 
właśnie one, według iberyjskich historyków, dały podstawę hiszpańskiemu 
komiksowi(Parramón 1966, s. 25). Niektórzy badacze uważają, że aleluyas 
pierwotnie pojawiły się już w XVI wieku we Francji i swoją tematyką obej-
mowały głównie kwestie religijne (Cuadrado 2000, s. 26). Alelluyas, znane 
też po katalońsku jako auques, cieszyły się wielką popularnością zwłaszcza  
w Katalonii i Walencji. Wyróżniała je forma. Była to kartka papieru podzielo-
na na 48 kadrów, stanowiących kompletną historię z towarzyszącymi werseta-
mi oktosylabicznymi na dole każdego kadru (Álvarez Barrientos i Rodríguez 
Sánchez de León 1997, s. 24-26).

Za pierwszy hiszpański typowy komiks uznaje się tytuł Historia de las 
desgracias de un hombre afortunado z 1857 roku, opublikowany w gazecie La 
Charanga, którego autorem był baskijski żołnierz Victor Patricio de Landaluze 
stacjonujący wówczas na terytorium hiszpańskiej kolonii – Kubie (Neumann 
2018). Z kolei na Półwyspie Iberyjskim za najwcześniejsze komiksy uznaje 
się prace takich autorów, jak Luis Jimenez Mariani z Sewilli lub Salustiano 



102

BARTOSZ STUŁA 

Asenjo z Walencji (Barrero 2018). W 1910 roku natomiast pojawiły się  
w czasopismach dziecięcych postacie z charakterystycznymi bańkami, w któ-
rych umieszczano tekst bohatera.

Tematyka komiksów była różnorodna, obejmowała także istotne kwestie 
społeczne czy historyczne. Na przykład w pierwszym numerze Dominguína 
z 12 grudnia 1915 zaprezentowano średniowieczny obraz innego regionu niż 
Katalonia–Kastylii.Ilustracje wykonali w latach 1915 ‒ 191 6główni kataloń-
scy rysownicy.

Dominguín jest uważany za pierwsze czasopismo w całości poświęcone 
historyjkom komiksowym. Ten hiszpański tygodnik był przeznaczony głów-
nie dla dzieci. Pierwszym jego redaktorem był José Espoy, który nadał mu 
kształt ‒ cztery strony 45 x 32 cm, drukowane w kolorze. Czasopismo cieszyło 
się popularnością, wydano aż dwadzieścia numerów. Wkrótce to właśnie Ka-
talończycy przejęli rolę głównych ilustratorów historii obrazkowych na Pół-
wyspie Iberyjskim (Tebeosfera 2018).

Warto jeszcze wspomnieć o komiksach publikowanych w gazetach, peł-
niącychrolę propagandową, zwłaszcza w okresie wojny domowej, chociaż  
w 1938 roku główne pisma w Barcelonie nie były już publikowane (Escudero 
1978, s. 4, 41-49).

Komiksy w języku katalońskim stanowią w XX i XXI wieku raczej rzad-
kość, bo odbiorcy w Hiszpanii, posługują się głównie językiem kastylijski-
mi wydawanie jest mniej opłacalne. Niemniej jednak takie komiksy istnieją  
i równie często są tłumaczone na kastylijski (De Parga y Chueca 1993, s. 5-7). 
Jednym z pierwszych komiksów był Patufet, który został po raz pierwszy opu-
blikowany w 1904 roku, a jego adresatem były dzieci. Głównym zadaniem 
tego komiksu było propagowanie języka katalońskiego wśród najmłodszych 
(De Parga y Chueca 1993, s. 7-9).

Także dziś komiks stanowi dość istotną część hiszpańskiego życia kul-
turalnego. Według danych Ministerstwa Kultury, pod koniec zeszłej deka-
dy, a dokładniej w 2009 roku, odnotowano zwiększenie średniego nakładu 
rodzimych historii obrazkowych, osiągając całościowo 13 391 egzemplarzy, 
co stanowiło najwyższy wynik w sektorze wydawniczym w ówczesnym czasie 
(Ministerio de Cultura y Deporte 2010). I na przestrzeni kilku ostatnich lat ten 
wynik wciąż rośnie. Dziś w Katalonii publikuje się 95 procent hiszpańskich 
komiksów, a wiele z nich cieszy się międzynarodowym uznaniem (Patrimoni 
Cultural 2018).



103

HISTORIA W KOMIKSIE ...

Rysunkowa tarcza ochronna Katalończyków 
przeciw separatyzmowi

Procenty poparcia ruchu odłączenia Katalonii od Hiszpanii różnią się  
w zależności od badań. Zazwyczaj przeprowadzane jest badanie typu: Czy po-
pierasz odłączenie się Katalonii od Hiszpanii? Sondaże generalnie pokazują 
remis pomiędzy dwoma opcjami (Maiol 2011). Jest to również zasługa ru-
chu antyseparatystycznego. Ruch ten poza zwykłymi pikietami czy wiecami 
przybiera także inną formę protestu. Jedną z nich bez wątpienia jest lokalny 
komiks Historia Katalonii (Ok Diario 2019).

Zespół katalońskich historyków w postaci Javiera Barraycoa (wykładow-
ca na Uniwersytecie CEU Abata Oliva, a także sekretarz partii Comunión 
Tradicionalista Carlista) i Manuela Acosty oraz rysownika Juana Alonso, pra-
gnących bronić ładu społecznego i państwowej jedności sam postanowił włą-
czyć się do walki z polityką kreowaną przez nacjonalistów. W celu uświado-
mienia rodakom, że Katalonia jest częścią Hiszpanii, rozpoczęli pracę z myślą 
o najmłodszym pokoleniu, postanawiając stworzyć komiks, który w sposób 
uproszczony będzie dążył do obalenia mitu niepodległej Katalonii, aby w ten 
sposób powstrzymać konflikt z Madrytem. Historia Katalonii to powieść gra-
ficzna, przedstawiająca dziesięć wybranych wydarzeń w dziejach tego regionu, 
mocno opierająca się na faktach historycznych.

W prezentowanym komiksie ujęte są najważniejsze okresy historii Ka-
talonii, jak okres rzymski, rekonkwista, czasy ekspansji śródziemnomorskiej, 
okres panowania Izabeli i Ferdynanda, czas rządów Pau Clarisa – pierwszego 
prezydenta I Republiki Katalonii, okres wojny o sukcesję hiszpańską, wojna 
hiszpańska o wyzwolenie spod jarzma francuskiego, działalność generała Pri-
ma, walki w obronie tradycji (w tym wojny karlistowskie) oraz La Renaixençe 

– odrodzenie kulturowe Katalonii. W całym komiksie jest zauważalna swoista 
metafora historyczna, która nie tylko ma formę zdania typu: „X jest Y”, ale  
i rysunku, jaki ujawnia zawarty w tej powieści graficznej stosunek autorów do 
idei niepodległości Katalonii. 

Tutaj metafory pełnią rolę porównawczą i są instrumentem perswazji 
autorów, którzy odwołując się bezpośrednio do rysunków lub obrazowych 
porównań, skłaniają do głębszej refleksji. Poza tym podążając tropami lite-
rackimi, czytelnik stopniowo odkrywa zawarty w komiksie przekaz, co do-
starcza mu więcej przyjemności, gdyż zmusza go do deszyfrowania ukry-
tych za nimi znaczeń. Każda mimika postaci, najmniejszy gest czy symbol  
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odgrywają istotne znaczenie. Takie struktury uzupełniają luki w języku literal-
nym, dookreślając pewne zjawiska (Kawczyński 2014, s. 70-71).

I tak praktycznie w każdym epizodzie jest dostrzegalna pewna metafo-
ra odzwierciedlająca szeroko pojętą wizję Katalonii jako nieodłącznej części 
Hiszpanii. Na początku wyraźnie graficznie zaznaczone jest terytorium dzi-
siejszej Katalonii jako części Hiszpanii oraz informacja pisemna, że wskutek 
romanizacji całej Hiszpanii budowane były mury obronne na terytorium dzi-
siejszej Barcelony (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 8). Autorzy podkre-
ślają też, że na terytorium Katalonii,w Barcino, swoją działalność prowadził  
św. Jakub – patron całej Hiszpanii (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 10-11). 

W średniowieczu przedstawione są zmagania ówczesnych Katalończy-
ków w okresie rekonkwisty ‒ rozumianej jako proces ogólnohiszpański (Bar-
rayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 11), a także ukazany, w sposób komiksowy, 
dokument przedstawiający łaciński napis, że Katalonia jest częścią Marchii 
Hiszpańskiej należącej do Piotra II.

Marchia Hiszpańska był to teren o charakterze zorganizowanej struktury 
państwowej, powstały w VIII wieku, stanowiący przygraniczne ziemie Impe-
rium Karolińskiego, którego zadaniem było bronić Franków przed bezpośred-
nim najazdem wyznawców islamu. W skład Marchii Hiszpańskiej wchodziło 
kilka ziem, wśród których Katalonia była jedną z części hrabstw tejże marchii, 
ze stolicą w Barcelonie (Picavea Matilla 1999, s. 7-9). 

W rozdziale czwartym można zobaczyć ślub Izabeli Kastylijskiej i Ferdy-
nanda Aragońskiego, który na nowo rozpoczął proces jednoczenia Hiszpanii, 
które obejmowało również przyłączenie Katalonii, będącej wówczas częścią 
Aragonii. 

Autorzy zilustrowali także Ferdynanda, który po podpisaniu traktatu  
w 1493 roku w Barcelonie i oddaniu Aragonii Roussillon przysięga, że Fran-
cja nigdy nie zagrozi Katalonii, jak i reszcie Hiszpanii, dając do zrozumienia, 
że są to ziemie nierozłączne (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 28).

Rozdział o tytule, w którym zawarta jest tylko data ‒ rok 1640, to swoista 
komiksowa spowiedź Paua Clarisa. Ten polityk przyznaje, że sojusz z Francją 
i odwrócenie się od Hiszpanii przyniosło Katalonii katastrofę. Po raz pierw-
szy widać też na końcu bezpośrednią wypowiedź narratora, który stwierdza, 
że poczynania Clarisa doprowadziły wyłącznie do wewnętrznego podzielenia 
Katalonii oraz ograniczenia swobód jej ludu po stronie francuskiej (Barrayoca, 
Alonso i Acosta 2017, s. 29-35). W części zatytułowanej Wojna o niepodległość 
autorzy ukazują losy dzielnej Barcelonki – podporucznik Agustiny Saragossy 
Domench, która zasłynęła w walkach o niepodległość Hiszpanii w czasie walk
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Fot. 1 Marchia Hiszpańska. 

Źródło: (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 20)

z Napoleonem. Podobnie jest zaprezentowany generał Prim ‒ kolejna osoba 
z Katalonii, oddana sprawie hiszpańskiej (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017,  
s. 42-48, 49-55). Doniosły jest także przedostatni rozdział dotyczący wojen  
z karlistami – tutaj rozmawiający między sobą Katalończycy argumentują 
swoje poparcie dla tradycjonalistów i królewskiego brata tym, że są oni gwa-
rantem tradycyjnych wartości, na których opiera się Hiszpania, w przeciwień-
stwie do liberałów wprowadzających zamęt (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, 
s. 36-41, 62). 
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Fot. 2 Spowiedź Paua Clarisa. 

Źródło: (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 35)

Rozdziały dotyczące historii XIX i XX wieku różnią się od pozostałych, 
bo przedstawiają narodziny ruchu niepodległościowego w sposób negatywny. 
Idea separacji jest prezentowana przez ludzi nakreślonych jako skorumpowani, 
dbający o własną prywatę. Wśród nich autorzy zwracają szczególną uwagę na 
Valentina Amirall z La Renaixença, który pod przykrywką ruchu kulturalnego 
chce rozszerzyć w Katalonii ruch niepodległościowy i tym samym oddzielić 
Katalonię od Madrytu w celu niepłacenia składek do wspólnej kasy państwo-
wej z pieniędzy uzyskanych z działalności przemysłu. Jego hasła były popie-
rane wówczas bardzo mocno tylko przez jedną grupę społeczną ‒ burżuazję 
(Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 68).
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W ten sposób autorzy stworzyli swoją metaforę, stającą w opozycji do 
mitu projekcji przyszłości, wytworzonego przez nacjonalistów. Mitu, który 
miałby ukazać potęgę Katalonii zarówno wczoraj, jak i dziś, która bez Hisz-
panii mogłaby się rozwijać szybciej i być bardziej potężna. Bo to właśnie na 
takim micie nacjonaliści katalońscy skonstruowali swoją ideologię polityczną 

– dążenia do niepodległości (Topolski 2008, s. 205-206).
Na pierwszy rzut oka można by było uznać, że Historia Katalonii jest 

powieścią graficzną, zbliżona stylistyką do powieścihistorycznej. 
Niektórzy badacze uważają, że komiks o cechach powieści historycznej 

to po prostu komiks historyczny, charakteryzujący się tym, że przez zapre-
zentowanie przeszłych wydarzeń, a także nacechowanie emocjonalną warstwą 
fabuły sprawia, że możemy widzieć wydarzenia z zupełnie innej perspektywy, 
dogłębniej je analizując. W ten sposób dopełnia źródła historyczne, na któ-
rych opiera swój konstrukt fabularny. Według Hansa Jurgena Pandela, taki 
komiks sprawia, że u czytelnika w ten sposób formuje się myślenie historycz-
ne (Janicki 2016, s. 31-33). 

Według założeń jakie możemy przeczytać w Słowniku Gatunków Literac-
kich (Bernacki, Pawlus 2004, s. 410), powieść historyczna ma w jak najpeł-
niejszy sposób oddać, zgodnie z koncepcją autora, jakiś wycinek opisywanego 
okresu dziejowego, w którym rozgrywa się jej akcja. W przypadku komiksu 
o dziejach Katalonii mamy do czynienia z takim samym zabiegiem, tyle że 
nie jest to pewien okres, a szeroko pojmowane dzieje jednego regionu geo-
graficznego. W samym podziale komiksu historycznego też występuje pewna 
kategoryzacja i tak możemy wyróżnić trzy typy takiego utworu. Jeden z nich, 
nazywany dość zaskakująco artyzmem, opiera się na posługiwaniu się przez 
twórcę również wybranym wycinkiem rzeczywistości historycznej w celu 
zaprezentowania fabuły i wywołania tym samym pewnych pytań oraz dys-
kusji, niekoniecznie związanej z rozważaniami historycznymi (Janicki 2016,  
s. 34-35). Faktycznie, Historia Katalonii niewątpliwie jest osadzana w prze-
szłej rzeczywistości, jednakże w całej jej rozciągłości, a nie tylko w konkret-
nym momencie, i charakteryzuje się też dodaniem pewnych fikcyjnych wy-
powiedzi przez postacie, które wraz z obrazem wywołują dyskusje nad istotą 
Katalonii jako regionu Hiszpanii. Jeśli natomiast prowokują do dyskusji, to 
z kolei zawierają określony punkt widzenia – w tym przypadku jest to przed-
stawienie wzajemnych zależności Katalonii i Hiszpanii na przestrzeni wieków, 
które ukazali historycy. Przyjmując natomiast, że każdy kadr to swoiste zdanie 
rocznikarskie będące elementem większej części, jaką jest narracja, to otrzy-
muje ontakie same cechy jak zdanie rocznikarskie, gdyż może być temporalny  
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w sposób jednowymiarowy, dwuwymiarowy, przedstawiając obecnie rela-
cjonowany stan, a przy okazji odnosząc się tym samym do przeszłości lub 
przyszłości, czy nawet trójwymiarowy, gdzie na całych stronach ukazywane są 
zdarzenia z trzech planów temporalnych. 

Przykładem jest ostatnia strona, gdzie mamy przedstawiony ruch nie-
podległościowy z 1900 roku. Ukazane jest niezadowolenie społeczeństwa, 
które manifestowało swoją hiszpańskość jak za czasów wojny Hiszpanii z USA 
w 1898 roku, a rok później nacjonaliści wygrali, wprowadzając Katalonię  
w nowe stulecie (Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 69).

Występowanie takich zdań może nasuwać skojarzenie, że taki komiks to 
nic innego,  jak współczesna kronika pisana dla poparcia tez przeciwników 
niepodległości Katalonii.

Pozostałe komiksy dotyczące relacji hiszpańsko-
katalońskich

Jedność Katalonii z Hiszpanią podkreślana była w komiksach już o wiele 
wcześniej. Najczęściej były to jednak komiksy wpasowujące się w styl dramatu 
historycznego, czyli takiego gatunku, który przy konstruowaniu swojej fabuły 
czerpie z zasobów wiedzy o dziejach minionych danego narodu lub historii 
powszechnej (Bernacki, Palus 2014, s. 368-389).Jednym z nich jest komiks 
o El Capitán Trueno– hiszpańskim rycerzu urodzonym na ziemi katalońskiej. 
Barceloński twórca Kapitana Trueno– Victor Mora, stworzył postać, która 
stała się symbolem całej Hiszpanii. Trueno walczył przede wszystkim w cza-
sach krucjat, ale stawiał też czoła wrogom całej hiszpańskiej społeczności, czę-
sto wznosząc przy tym okrzyk „¡Santiago, y cierra España!”, co znaczy ‘Jakubie 
i Hiszpanio, do boju!’ – wezwanie do św. Jakuba Apostoła, patrona Hiszpanii, 
pochodzące z czasów rekonkiwsty i używane nie tylko w walce przeciwko 
Saracenom, ale też przeciwko innym wojskom, które walczyły w imię islamu 
(Barrayoca, Alonso i Acosta 2017, s. 20). U boku Trueno walczyli też Goliat, 
zwany dziadkiem do orzechów ze względu na swoje upodobania do rozbijania 
głów swoich przeciwników, oraz Crispín. Często w komiksach pojawiała się 
też jego ukochana z północy, a mianowicie Sigrid z Thule (El País 2016).

Komiks El Capitán Trueno, po raz pierwszy opublikowany w 1956 roku, 
sprzedawał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzyna tydzień. Część współ-
czesnych historyków widziała w komiksie legitymizację rządów Franco, bo 
przedstawiona tam historia prezentowała jedynie osiągnięcia Hiszpanów. Jest 
to jednak mylące, bo Mora nie był przychylnie nastawiony do władzy, często 



109

HISTORIA W KOMIKSIE ...

okazując swoją sympatię raczej wobec lewicowych ruchów, zwalczanych przez 
el caudillo. Sam autor w roku wydania pierwszego numeru został dotknięty 
represjami reżimu. Wraz z żoną Armonią Rodriguez został aresztowany przez 
tajną policję La Brigada Político-Social, a następnie skazany na sześć miesięcy 
więzienia za działalność masońską i komunistyczną. Niemniej jednak jego bo-
hater z całą pewnością podkreślał, że Katalończycy to jednocześnie Hiszpanie 
(El País 2016).

Możemy spotkać też inne tytuły komiksów, które cechuje pewne zabar-
wienie historyczne.W 1989 roku został wydany pierwszy numer Història de 
Catalunya, bazujący na telewizyjnym serialu animowanym o podobnym tytu-
le, przybliżający najmłodszym w sposób prosty historię tego regionu (Catàleg 
de Còmic en Atala 2018). Poza tym zostały wydane komiksy takie jak La 
guerra dels besavis czy Corpus 1640, Barcelona 1714 (Historia y cómic 2020). 

Pierwszy tytuł przedstawia nam pierwszą wojnę z karlistami z lat 1833 
– 1839. Był to rodzaj wojny domowej, rozgrywający się przede wszystkim  
w północnej i północno-wschodniej Hiszpanii pomiędzy wojskami wiernymi 
Izabeli II a siłami popierającymi jej stryja Karola Burbona, hrabiego Molina. 
Konflikt stanowił pokłosie ustanowienia przez króla Hiszpanii Ferdynanda 
VII swoim następcą kobiety, której to decyzji nie akceptowała większość kon-
serwatywnych możnowładców (Miłkowski i Machcewicz 2009, s. 253-257).

O ile Katalonia wraz z Baskonią, Nawarrą czy Aragonią znana jest raczej 
jako popleczniczka Karola Burbona, to komiks Història de Catalunya ukazuje 
nam oblicze regionu katalońskiego podzielonego wewnętrznie, którego część 
społeczeństwa – począwszy od powstania w Prats de Lluçanèswsparła Izabelę 
(Bekier 1952, s. 376, 377). 

Z kolei pozostałe dwie prace, czyli Corpus 1640, oraz Barcelona 1714, 
wydane przez katalońskie wydawnictwo Editorial Casals, są bardziej prosepa-
ratystyczne i przedstawiają odmienne stanowisko Katalonii podczas kryzysów 
hiszpańskich. Pierwszy tytuł –La guerra dels besavis  prezentuje czytelnikom, 
jak Filip IV Habsburg (zwany w komiksie też Kastylijskim) w trakcie trwania 
wojny trzydziestoletniej zabiera swoje wojska do Katalonii, aby bronić pół-
nocnej granicy. Nadużycia ze strony żołnierzy i – jak zaznacza autor –wola 
większości Katalończyków sprawiają, że dochodzi do wybuchu powstania żni-
wiarzy – o którym wspomina hymn Katalonii (Historia y Cómic 2014). Co 
istotne, w tytule tym podkreślona jest przyczyna ignorowania potrzeb Kata-
lonii przez Madryt, dotkniętej nie tylko zagrożeniem wojny, ale też suszy i 
głodu. W związku z tym w komiksie wskazuje się, że to król ponosi odpo-
wiedzialność za wybuch tego powstania oraz w konsekwencji za krwawe jego 
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stłumienie i podział ziemi katalońskiej między Francję i Hiszpanię w celu 
ratowania niezależności całego kraju, a nie tylko pojedynczego regionu (Histo-
ria y Cómic 2014). Barcelona 1714natomiast przedstawia jeden z momentów 
wojny o sukcesję hiszpańską – oblężenie katalońskiej stolicy przez wojska Fi-
lipa V, który był postrzegany jako ciemiężyciel podporządkowujący wszystko 
interesom Madrytu (Historia y Cómic 2014).

Podsumowanie

Rosnąca popularność komiksu oraz jego prosta w odbiorze forma spra-
wiają, że staje się on nie tylko idealnym narzędziem politycznym, ale też dy-
daktycznym.Ułatwia zrozumienie przeszłości zwłaszcza młodemu pokoleniu, 
a co za tym idzie, przekazuje pewne treści kształtujące młodego obywatela 
(Janicki 2016, s. 88-91).Jeden z komiksowych badawczy i twórców komik-
sowych z Półwyspu Iberyjskiego – Antonio Altarriba stwierdził, że szkoda, że 
komiks jest niedoceniany, dlatego że sam ma nie tylko ogromne możliwości 
uratowania przeszłości, ponownego jej przedstawienia, ale także wielką siłę 
symbolicznej ewokacji, co ułatwia zrozumienie procesu dziejowego, który jest 
obecny także i dziś (Rucabado 2010).

Samo wydanie komiksu Historia Katalonii jest o tyle ciekawe, że zostało 
wydane bez żadnego wsparcia finansowego ze strony rządu centralnego. Sta-
nowi to swoiste zaniedbanie Madrytu, który chcąc utrzymać jedność kraju, 
powinien wspierać takie inicjatywy kultury katalońskiej wiernej swoim korze-
niom, mocno zespolonej z tradycją hiszpańską. Takie zaniedbanie pozostawia 
wolne pole kulturowe do wykorzystania przez nacjonalistów, którzy wiedzą, 
że historia powinna być tylko opowieścią wspierającą ich ideologię (Gaceta 
2016).

Komiksy w przekazywaniu historii Półwyspu Iberyjskiego, w tym Kata-
lonii, pełnią szczególną rolę. Po pierwsze, stanowią pewien środek dydaktycz-
ny, dzięki zaprezentowaniu określonych faktów w sposób prosty i ułatwiający 
zapamiętywanie przez odwołanie do pamięci obrazkowej. Po drugie, komik-
sy takie jak Historia Katalonii tworzą też swoistą kronikę, gdzie przeszłość 
jest kreowana w sposób dość subiektywny, dlatego że to historycy tworzący 
ten komiks dobierają odpowiadające ich celowi fakty, układają je w ciągu 
przyczynowo-skutkowym, a dopiero potem konstruują fakty w swojej nar-
racji i je objaśniają (Tuszyńska 2015, s. 356). Komiks jako gałąź popkultury 
oddziałuje również na kształtowanie pamięci zbiorowej, a nie tylko tworzy 
pewną nową formę rysunkowej historiografii. To właśnie pamięć zbiorowa 
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jest odpowiedzialna za postrzeganie historii, a w konsekwencji – za kreowaną 
politykę historyczną oraz działania rządowe w ogóle (Kowalczyk 2011, s. 6).

Problem niepodległości Katalonii i pankatolonizmu jest i jeszcze długo 
może być obecny w Hiszpanii. Niemniej jego skutki są zauważalne już teraz. 
Jednym z nich jest na przykład inna niż w całej Hiszpanii edukacja na Bale-
arach, gdzie naucza się w takim samym stopniu zarówno kastylijskiego, jak i 
katalońskiego. Wynika to z faktu, że turystyczne Baleary, aby przetrwać eko-
nomicznie, muszą być otwarte nie tylko na turystów z całego świata, ale też z 
samej Hiszpanii, a idee pankatalonizmu mogą utrudnić komunikację z nimi. 
Poza tym jednakowa ważność języków może dostarczyć kolejnych argumen-
tów separatystom do prowadzenia agitacji propagandowej w celu odłączenia 
się od Madrytu, podkreślając chociażby różnice językowe (Robles 2013).
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Streszczenie

Hiszpania to dziedziczna monarchia parlamentarna, w skład której 
wchodzi siedemnaście regionów autonomicznych, w tym dwa miasta auto-
nomiczne. Największe znaczenie w Hiszpanii mają jednak obszerne miasta, 
w tym najbardziej Madryt i Barcelona. To drugie miasto jest stolicą regio-
nu katalońskiego, w którym od wielu lat działają różne siły nacjonalistyczne 
dążące do usamodzielnienia się od Hiszpanii. Jest to motywowane nie tylko 
różnicami między językami kastylijskim oraz katalońskim, pewnymi różnica-
mi kulturalnymi, ale też tłem historycznym. Celem artykułu będzie przedsta-
wienie, jak lokalna historia jest postrzegana przez dwójkę autorów komiksu 
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katalońskie mającego służyć zwalczaniu współczesnego separatyzmu. Istotną 
częścią będzie skupienie się na tym jak kształtują oni swoją narrację, aby uwi-
docznić ważność znaczenia regionu w obrębie Hiszpanii, a także podkreślić 
istotne momenty dziejowe ich małej ojczyzny. Opracowanie ma pokazać, że 
charakter tych ziem i ich problemy można z dobrym rezultatem przekazać  
w sposób rysunkowy. Zagadnienia te zostaną omówione na podstawie dzieła 
autorstwa Javiera Barraycoa Martineza i Manuela Acosta Elíasa – Historia Ka-
talonii prezentującego dziewięć najważniejszych wydarzeń dla Katalończyków. 
W artykule znajdą się również odniesienia do innych powieści graficznych, 
których fabuła dotyka znaczenia narodowych dziejów tego regionu. 

Słowa kluczowe: Hiszpania, Katalonia, separatyzm, komiks, historia 

Summary

Spain is a hereditary parliamentary monarchy consisting of seventeen 
autonomous regions, including two autonomous cities. However, the most 
important in Spain are large cities, including the most Madrid and Barcelona. 
This second city is the capital of the Catalan region, in which for many years 
various nationalist forces have been working to become independent from 
Spain. This is motivated not only by the differences between Castilian and 
Catalan languages, by certain cultural differences, but also by the historical 
background. The purpose of the article will be to present how local history 
is perceived by two authors of the Catalan comic book aimed at combating 
modern separatism. An important part will be to focus on how they shape 
their narrative to highlight the importance of the region’s importance within 
Spain, as well as highlight the important historical moments of their small 
homeland. The study is to show that the nature of these lands and their pro-
blems can be conveyed with good results in a drawing way. These issues will 
be discussed on the basis of a work by Javier Barrayco Martinez and Manuel 
Acost Elías - History of Catalonia presenting the nine most important events 
for Catalans. The article will also contain references to other graphic novels 
whose plot touches on the significance of the national history of the region. 

Key words: separatism, Catalonia, Spain, comics, history 
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Kiedy dżuma obudzi swe szczury... 
Współczesna rzeczywistość 

zapisana na kartach powieści
When the plague will wake up its rats… Contemporary reality 

written on the pages of the novel

Niepokój egzystencjalny prowadzi do multiplikacji doświadczeń lęku, 
tak charakterystycznych dla współczesnego świata. Kiedy jednostka traci po-
czucie bezpieczeństwa na skutek wojny, kryzysu ekonomicznego, wyklucze-
nia, bądź choroby, jej system wartości zostaje poddany szczegółowej analizie. 
Rozważania prowadzą natomiast najczęściej do zmiany, która wydaje się nie-
unikniona. W podobnej sytuacji znajduje się współczesny człowiek, który pod 
wpływem wielu, niezależnych od niego czynników, staje się nieufny wobec 
swoich bliźnich i otaczającego go świata. Zapomnienia może szukać w litera-
turze. Dżuma, której autorem jest uhonorowany Nagrodą Nobla Albert Ca-
mus, pozwala spojrzeć na otaczającą ludzi rzeczywistość z innej perspektywy. 
Autor zastanawiania się, „czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć” 
(Camus 1971, s. 91). Francuskiego moralistę – podobnie jak Jeana-Paula Sar-
tre’a czy Martina Heideggera – powszechnie uważa się za egzystencjalistę. Jak 
pisał Frederick Copleston, „nie był on wprawdzie zawodowym filozofem ani 
nie pretendował do tego miana. Ale ze względu na zagadnienia, o których 
pisał, wymienia się go […] w opracowaniach egzystencjalizmu we Francji, 
choć przeoczył, że jest egzystencjalistą” (Copleston 1991). Z tym stwierdze-
niem nie zgadzał się m.in. Thomas Merton, który uważał francuskiego filozofa 
przede wszystkim za humanistę (Merton 1996, s. 133-134, 165).

W artykule zostaną omówione podobieństwa między elementami świata 
przedstawionego w Dżumie Camusa a współczesnością. Trudna sytuacja bo-
haterów jest podobna do rzeczywistości, w której żyje człowiek XXI wieku. 
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Otoczony przez wszechobecne przejawy brutalności, literaturę katastroficzną 
czy estetykę grozy, odczuwa destrukcyjny lęk, który nie pozwala mu normal-
nie funkcjonować. Jego źródłem jest przede wszystkim niepewność (Strong-
man 2003, s. 135). Podczas analizy istotne będą zarówno potencjalne źródła 
zarażenia (szczury, nietoperze, łuskowce), jak i przyczyny, które wpływają na 
lęk jednostki.

W obliczu zarazy

Pandemia COVID-19, jak określa wzrost zakażeń na wielu kontynentach 
w tym samym czasie Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organiza-
tion 2020a), trwa nieprzerwanie od początku 2020 roku. Pomimo widocznych 
skutków szybko rozprzestrzeniającej się choroby, warto zaznaczyć, że to nie 
pierwszy raz, kiedy świat zmaga się z takim zagrożeniem. Nim rozpoczęła się 
pandemia COVID-19, realne zagrożenie stanowiły m.in. grypa hiszpanka, gry-
pa azjatycka, grypa Hong-Kong, pandemia AIDS, pandemia grypy A/H1N1  
i inne. Jak trafnie – również w odniesieniu do współczesności – pisze Camus 
w swojej powieści: „Na świecie było tyle dżum, co wojen. Mimo to dżumy 
i wojny zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych” (Camus 2014, s. 30). 
Najwięcej informacji związanych z chorobą społeczeństwo uzyskuje z mediów, 
które podkreślają ważność problemu, ale i starają się wpływać na postawy oby-
wateli. Dodatkowo napływ nowych „faktów” warunkuje również poczucie 
lęku społecznego, który jest związany z sytuacją epidemiologiczną w różnych 
regionach świata. Coraz częściej mówi się o tak zwanej „medykalizacji tech-
nologicznej”, której istotą jest próba zdefiniowana problemu w kategoriach 
medycznych (Conrad 2007, s. 5). Presja społeczna wymusza aktywność jed-
nostki, mającej dostosować się do panującej mody. 

Również dyskurs polityczny zostaje wzbogacony o tematykę medyczną. 
Rządzący wykorzystują istnienie wirusa, aby umiejętnie odwrócić uwagę od 
problemów istotnych dla poprawnego funkcjonowania społeczeństwa. Ma-
nipulacja medialna pozwala realizować cele, które nie są związane z pomocą 
społeczną (Radziejewski 2020), a umożliwia prace polityków nad indywidu-
alnymi propozycjami zmian. Warto w tym miejscu przywołać koncepcję Mi-
chela Foucaulta, który twierdzi, że „metody władzy i wiedzy kierują procesami 
życia, przystępują do ich kontrolowania i modyfikowania” (Foucault 1995,  
s. 124). Z podanego cytatu wynika, że uniknięcie publicznego napiętnowania 
jest możliwe tylko wtedy, kiedy społeczeństwo nie zna całej prawdy. Sche-
mat prezentowania treści przez państwa jest więc często taki sam, a wirus 
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SARS-CoV-2 może być „skazany na medialny sukces” (Szczepański 2009,  
s. 18-19). 

Camus zwraca uwagę na dominację władz prefektury francuskiej na wy-
brzeżu algierskim – Oranu. Zdrowie i życie mieszkańców miasta jest zagrożo-
ne, a mimo to żadne ważne decyzje nie zostają podjęte natychmiast. Władza 
uznaje, że lepiej utrzymać podejrzenia w tajemnicy, żeby nie wzbudzać nie-
potrzebnej paniki. W tym miejscu warto przypomnieć, że Dżuma to fikcja 
literacka. Mieszkańcy Oranu nigdy nie musieli walczyć z epidemią tytuło-
wej choroby. Poprzez kronikę miasta ogarniętego chorobą Camus starał się 
przekazać, jak zmieniają się ludzkie postawy pod wpływem wielu czynników 
m.in. zagrożenia jednostki, wiary w ocalenie, wszechobecnej śmierci, bezsil-
ności. Epidemia dżumy, która rozprzestrzenia się gwałtownie, wzmaga nastrój 
egzystencjalny bohaterów i powoduje wszechogarniający lęk. Søren Kierkega-
ard łączy ten stan emocjonalny z wolnością. Uczucie lęku jest konieczne, aby 
uwolnić się od konformizmu: „Lęk nie jest określeniem konieczności, lecz 
także nie jest określeniem wolności; jest on wolnością skrępowaną, gdzie wol-
ność nie jest wolna w sobie samej, lecz pozostaje skrępowana, nie z koniecz-
ności, lecz w sobie samej” (Kierkegaard 2002, s. 66-67). Bohaterowie Dżumy 

– doktor Bernard Rieux, Jean Tarrou, Joseph Grand, Raymond Rambert czy 
ojciec Paneloux – są nieodporni. Każdy z nich przeżywa tę niewątpliwie trud-
ną sytuację inaczej. Kiedy władze Oranu zamykają miasto, jest już zbyt późno. 
Rieux porównuje sytuację w mieście do przeszłych epidemii:

[…] wciąż spoglądał w okno. Z jednej strony szyby świeże niebo wio-
senne, z drugiej słowo, które rozbrzmiewało jeszcze w pokoju: dżuma. 
Słowo nie zawierało tylko tego, co nauka chciała w nim zamknąć, ale 
długi ciąg niezwykłych obrazów, które nie zgadzały się z tym […] mia-
stem szczęśliwym i posępnym zarazem. […] Ów spokój, tak łagodny 
i tak obojętny, niemal bez wysiłku przekreślał stare wizerunki zarazy, 
[…] wilgotne i gnijące łóżka przyklejone do ubitej ziemi w konstan-
tynopolitańskim szpitalu, chorych wyciąganych hakami, karnawał 
lekarzy w maskach podczas Czarnej Dżumy, […] wózki z trupami  
w przerażonym Londynie i noce, i dnie wypełnione wszędzie i zawsze 
niekończącym się krzykiem ludzi (Camus 2014, s. 31-32).

Wizja, którą kreśli lekarz-kronikarz, jest wiarygodna. Prezentuje on 
miasto z dwóch różnych perspektyw. Dżuma sprawia, że mieszkańcy Ora-
nu muszą dostosować się do narzuconego trybu życia, tak jak wcześniej 
musiały to zrobić inne społeczności, również nieprzygotowane na zmiany. 
Literacka propozycja francuskiego moralisty niewiele różni się od sytuacji,  
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w której znalazły się współcześnie niemal wszystkie kraje świata. COVID-19 
sprawił, że obywatele wielu państw musieli zaakceptować zasady kwaran-
tanny oraz okazać wsparcie służbom medycznym. Z dnia na dzień wzrosło 
zapotrzebowanie na maseczki, kombinezony ochronne, przyłbice, fartuchy 
i inne niezbędne elementy wyposażenia medyków (Abramowicz 2020). W 
Stanach Zjednoczonych nie było wystarczająco dużo szpitalnych łózek i re-
spiratorów (Partyła 2020), a ciała zmarłych przewożono do specjalnych cię-
żarówek na wózkach widłowych (Zaborowski 2020). Pomimo pozornego 
spokoju na ulicach miast, spowodowanego wymuszoną kilkutygodniową 
kwarantanną w wielu regionach, strach zdominował mieszkańców. Wizja 
braku możliwości uzyskania pomocy medycznej czy otrzymania godnego po-
chówku miała wpływ na nastroje społeczne i wszechobecny lęk, który wynikał 
m.in. z braku poczucia bezpieczeństwa. Wolność, o której pisał Kierkegaard 
(Kierkegaard 1996, s. 157) nie ma jednak nic wspólnego z wyborem mię-
dzy dobrem i złem. Podczas gdy Heidegger lęka się śmierci, duński filozof, 
nazywany przez Bronisława Świderskiego anty-Freudem (Świderski 1992,  
s. 12), obawia się „możliwości możliwości” (Kierkegaard 1996, s. 49-50).

W swojej powieści Camus zwraca uwagę jeszcze na jedną kwestię – 
wspólnotowość, która jest istotnym elementem fabularnym. Jednostkowe 
postrzeganie świata daje większe możliwości. Oglądając świat oczami Rieux, 
dostrzegamy kluczowe elementy świata przedstawionego. Możemy wyod-
rębnić dwie matryce egzystencjalnego doświadczenia, na których opiera się 
fabularna opowieść. Są to absurd i bunt. Pierwsza matryca jest szczególnie 
widoczna w rozważaniach dotyczących wspólnoty międzyludzkiej. Śmiertelna 
choroba, która zdominowała miasto, to z jednej strony przyczyna problemów 
bohaterów, z drugiej jednak początek życia w prawdziwej wspólnocie. Ca-
mus podsumowuje rozpoczęte w Dżumie wątki w eseju Człowiek zbuntowany. 
Bunt, który jest drugą matrycą, „odsłania w człowieku [to], co zawsze domaga 
się obrony” (Camus 1998, s. 6). Jest przeciwieństwem tego, co Sartre nazywa 

„Mdłościami”:

Więc to są Mdłości: ta oślepiająca oczywistość? […] Ja istnieję – świat 
istnieje. I ja wiem, że świat istnieje. To wszystko. […] Odnalazłem 
klucz do Istnienia, klucz do moich Mdłości, do mego własnego życia. 
Rzeczywiście, wszystko, co mogłem później uchwycić, sprowadza się 
do tej podstawowej absurdalności (Sartre 2005, s. 174-182).
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Mieszkańcy współczesnego świata, którzy podjęli walkę z korona-
wirusem (nierówną, to prawda), jednoczą się podobnie jak bohaterowie  
z Dżumy. Wśród krajów, mających największą potrzebę spędzania wspól-
nie czasu, należy wyróżnić Włochów. Zainicjowanie muzycznego flash-
moba wśród mieszkańców Palermo, Turynu czy Neapolu, było zarówno 
hołdem dla lekarzy, jak i pielęgniarek, walczących na pierwszej linii frontu 
z zagrożeniem. Ponadto należy uznać taką formę wspólnoty za próbę zjed-
noczenia. Wspólne śpiewanie hymnu to także forma buntu przeciwko wi-
rusowi SARS-CoV-2 i kwarantannie, uniemożliwiającej spotkanie się  
z bliskimi w tak trudnym momencie historii (Woźniak 2020). Włosi (i nie 
tylko) wykorzystują nadzieję w obronie przed przedłużającym się okresem do-
mowej izolacji. Warto jednak pamiętać, że każda epidemia (pandemia) ma 
swój koniec:

Każde cierpienie prędzej czy później, tak czy inaczej się kończy [...]. 
Jednakże to, co zostało przecierpiane, jakoś pozostaje i trwa: jako 
wspomnienie i pamięć, jako przestroga, czyli motyw działania, jako 
czujność i świadomość. Inaczej mówiąc, to co przecierpiane staje się 
elementem ludzkiej [...] podmiotowości, jej instrumentalnym wyposa-
żeniem (Cackowski 1997, s. 95-96).

Agonia ludzi

W XIV wieku na świecie wybuchła epidemia (pandemia?) Czarnej Śmier-
ci, która – jak wynika ze statystyk – zabiła prawie co trzeciego Europejczyka. 
Ludzie, żyjący w tamtym okresie, wykorzystywali różne (niektóre niepraw-
dopodobne) sposoby, aby ocalić siebie i bliskich przed chorobą: kropili listy  
i monety, rozpalali ogniska, przeprowadzali dezynfekcję siarką, nosili maski 
w kształcie głowy ptaka z wonną substancją, mającą chronić zdrowie noszą-
cego (Kowalski 2019). Podobne praktyki mają miejsce współcześnie. Pod 
wpływem społecznej paniki Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała 
się udostępnić tak zwane myth busters. Wspominana już wcześniej „medy-
kalizacja technologiczna” (Conrad 2007, s. 5) sprawiła, że w mediach za-
częło pojawiać się coraz więcej niesprawdzonych informacji i porad zwią-
zanych z zachowaniem się np. w sytuacji zagrożenia. WHO potwierdza  
m.in. że muchy nie przenoszą wirusa, dodawanie do napojów pieprzu nie 
chroni nas przed zakażeniem, a gorące (lub niskie) temperatury nie spra-
wią, że zagrożenie zniknie (World Health Organization 2020b). W Dżumie 
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Camusa czytamy o błędnym przekonaniu o nieśmiertelności, która mia-
łaby zostać wywołana przez śmierć chorego: „[…] chrześcijanie z Abisynii 
[…] zawijali się w prześcieradła zadżumionych, by przywołać śmierć. Ten 
szał zbawienia […] dowodzi pożałowania godnego pośpiechu, który bli-
ski jest pychy” (Camus 2014, s. 69). Przytoczony fragment ukazuje, że 
powieść-parabola Camusa charakteryzuje się ekspansywnością (Michalski 
2002, s. 111). Autor Dżumy opowiada historię, w której znajduje się wie-
le interesujący kontekstów, a jednak finalnie cała fabuła sprowadza się do 
jednej myśli: „bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika” (Camus 2014, 
s. 205). Choroba przychodzi szybko i nie oszczędza nikogo. Nie moż-
na zrobić nic, aby przygotować się na kilka(naście) miesięcy trudnej walki.  
 W Oranie  zostają zamknięte sklepy, aby mieszkańcy mogli chronić swoje rodzi-
ny przed potencjalnymi źródłami zakażenia, prężnie działają natomiast sprze-
dawcy gazet. W Kurierze Epidemii uwzględniane są najnowsze „fakty” o choro-
bie. W założeniu informacje, które pojawiają się w dzienniku, powinny pomóc  
w podtrzymaniu ludzi na duchu, w rzeczywistości jednak publikowane są tam 
przede wszystkim ogłoszenia o preparatach, które mogą (nie muszą) pomóc  
w walce z zakażeniem (Camus 2014, s. 82). Ceremonie pogrzebowe są bardzo 
skromne, a formalności uproszczone.  Brakuje trumien, płócien na całuny 
oraz miejsc, gdzie zmarli mogliby pośmiertnie leżeć. Sanitariusze i wolon-
tariusze koncentrują się na wypełnianiu swoich obowiązków, jednak często 
umierają w trakcie posługi. Rieux szybko dostrzega niebezpieczeństwo, któ-
re grozi miastu. Ostrzega on merostwo oraz przekonuje innych lekarzy do 
współpracy. Stara się pomóc ludziom i nie ulegać panice. Jego działania wy-
dają się być bezinteresowne, a obowiązek udzielenia pomocy zostaje wpisany 
w jego osobisty dekalog. Rieux jest gotowy do poświęceń dla dobra ogółu. 
Bohater nie może jednak pomóc wszystkim potrzebującym. Wielu umiera, 
ponieważ ratunek przychodzi zbyt późno. Śmierć nie wybiera. Odchodzą 
młodzi i starzy, zdrowi i schorowani. W szalonym danse macabre bierze udział 
wielu mieszkańców Oranu: 

[…] dziecko, jakby ukąszone w żołądek, zgięło się znowu z piskliwym 
jękiem. Tak zgięte pozostało przez długie sekundy, wstrząsane dresz-
czami i konwulsyjnym drżeniem, jak gdyby jego kruchy szkielet uginał 
się pod wściekłym wiatrem dżumy i trzeszczał od wzmagających się 
podmuchów gorączki (Camus 2014, s. 144).
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Ojciec [Paneloux] leżał bez ruchu. Twarz, nadmiernie czerwona dnia 
poprzedniego, stała się teraz sina, co widoczne było tym wyraźniej, że 
zachowała kształt okrągły. Ojciec patrzył na mały świecznik z kolo-
rowych paciorków, który wisiał nad łóżkiem. […] wyglądał tak, jak-
by bity przez całą noc stracił wszelką zdolność reakcji (Camus 2014, 
s. 156).

Opisy śmierci w „Dżumie” są szczegółowe i bezspornie wpływają na 
wyobraźnię czytelnika. Świat, który kreuje Camus, jest pełen zła i trwogi. 
Człowiek jest natomiast kruchy i słaby, poddany nieuchronności śmierci 
samotny. Jednocześnie jest on również wolny, jak twierdzi Sartre: „Dla-

-siebie jest bytem, w którym byt, o którym mowa, znajduje się w swoim bycie  
w formie projektu istnienia” (Sartre 2007, s. 620). Wybór między biernością  
a poddaniem się fali życia może być trudny, lecz nie jest niemożliwy. Wymowę 
Dżumy można odnieść m.in. do literatury obozowej (człowiek w hitlerow-
skich obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach), „Ludzi bezdomnych” 
Stefana Żeromskiego (syzyfowy tragizm Tomasza Judyma) czy biblijnej Księ-
gi Hioba.

W powieści Camusa śmierć jest następstwem krótkiej choroby. Ciała 
zmarłych są palone w piecach krematoryjnych. Współcześnie, w okresie 
pandemii koronawirusa, najistotniejsza jest dekontaminacja ciała zarażonego. 
Rodzina decyduje o formie pochówku (Grzybowska 2020). Warto zauważyć, 
że palenie zwłok nie zawsze było powszechnie akceptowane, co wynika 
z mentalności religijnej różnych kultur (Suchecki 2009, s. 30), na przykład 

„Lud Starego Przymierza nigdy nie dopuszczał kremacji, ponieważ sprzeciwiała 
się ona jego filozoficzno-religijnej koncepcji śmierci, głęboko zakorzenionej 
w forma mentis zwykłych ludzi” (Suchecki 2009, s. 28). Zamiast tego prak-
tykowano inhumację, czyli powrót do ciała Matki Ziemi (Wypustek 2010,  
s. 37). 

Opary, które unosiły się nad wschodnimi dzielnicami Oranu, wywoły-
wały mieszane nastroje u mieszkańców prefektury francuskiej. Bali się oni, 
że wyziewy mogą im zaszkodzić. Mimo zapewnień lekarzy żądali, aby dym 
skierowano w inną stronę. W lutym, w Wuhan (stolicy prowincji Hubei, 
w środkowych Chinach, która została objęta kwarantanną ze względu na epi-
demię wirusa SARS-CoV-2), piece krematoryjne nie nadążały palić zwłok. 
Bliscy nie mogli pożegnać się z członkami swojej rodziny, aby nie stwarzać 
bezpośredniego zagrożenia (Sieklucki 2020). Dantejskie sceny miały miejsce 
również w Ekwadorze. Wybrane media podają, że ciała były palone nocą m.in. 
na ulicach miasta Guayaquil (Tom 2020). 
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Inna perspektywa

Już na pierwszych stronach powieści Dżuma Camus opisuje umieranie 
zwierząt. Doktor Bernard Rieux, który początkowo bagatelizuje problem 
śmierci gryzoni, dostrzega ich cierpienie, lecz nie reaguje: 

Rankiem 16 kwietnia doktor Bernard Rieux wyszedł ze swego gabine-
tu i pośrodku podestu zawadził nogą o martwego szczura. […] naliczył 
tuzin szczurów leżących na resztkach jarzyn i brudnych szmatach (Ca-
mus 2014, s. 10-11). 

Zwierzęta pojawiają się na początku powieści, jak i niedługo przed jej 
końcem. Ich powrót na ulice miast jest zwiastunem prawdopodobnego końca 
zarazy. Istnieje jednak również zagrożenie, że dżuma powróci. Tymczasem 
zwierzęta dobrze się bawią, nie zwracając uwagi na ludzi: 

Widział dwa żywe szczury, które przyszły do mieszkania przez drzwi 
od ulicy. Sąsiedzi donieśli mu, że u nich także pojawiły się szczury. Na 
strychach znowu słychać było dźwięki zapomniane od miesięcy […] 
Statystyki oznajmiały cofanie się choroby (Camus 2014, s. 178). 

Istnieje wiele teorii, zgodnie z którymi to pchły pasożytujące na szczu-
rach były bezpośrednią przyczyną zakażenia w średniowiecznej Europie.  
W Proceedings of National Academy of Sciences naukowcy uwzględniają al-
ternatywne rozwiązanie. Istnieje możliwość, że europejska epidemia została 
spowodowana przez pasożyty żerujące na człowieku (Rettner 2018). Przyczy-
ny wybuchu pandemii, która rozpoczęła się w Europie w 2020 roku, nie są 
znane. Jest wiele potencjalnych źródłem zakażenia, a naukowcy prześcigają 
się w propozycjach. Na początku roku media przekazywały informacje, że 
prawdopodobnie nosicielem wirusa jest nietoperz lub łuskowiec. Mięso zwie-
rząt jest sprzedawane na tak zwanych „mokrych targach”, popularnych m.in.  
w Azji Południowo-Wschodniej czy Afryce (Ważna 2020). Agnieszka Muziń-
ska z World Wildlife Fund uznaje „mokre targi” za miejsca, w których takie 
rozprzestrzenianie się wirusa jest możliwe: 

Klatka w klatkę trzyma się żywe dzikie zwierzęta, które nigdy ze sobą 
w warunkach naturalnych by się nie spotkały, co sprzyja potencjal-
nej wymianie patogenów między nimi. Nadzór sanitarny nad tymi 
miejscami też wydaje się być fikcją, skoro stragany z surowym mięsem 
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sąsiadują z żywymi zwierzętami, pełnymi ich odchodów i innych wy-
dzielin (Jurszo 2020).

Zwrócenie uwagi na problem jest bardzo istotne. Podobnie jak Rieux 
obserwuje szczury (i dostrzega zmianę w ich zachowaniu), tak człowiek współ-
czesny powinien analizować potencjalne zagrożenia. Choroby odzwierzęce to 
nie tylko toksoplazmoza, wścieklizna czy szczurza gorączka, ale szereg innych, 
niebezpiecznych patogenów.

Współczesny człowiek chce mieć prawo do decydowania o samym sobie. 
To pragnienie jednak niejednokrotnie budzi również strach, „dziecko naszej 
wyobraźni, [który] jest nie jeden, lecz mnogi, nie stały, ale wiecznie zmien-
ny” (Caillois 1961, s. 25). Współcześnie obawa o własne zdrowie i życie jest 
powszechna. Ludzie boją się, ponieważ media udostępniają coraz bardziej 
dramatyczne wizje rzeczywistości. Od kilku tygodni mówi się o zjawisku, ja-
kim jest infodemia (panika i dezinformacja), które charakteryzuje współczesne 
platformy technologiczne. W przeciwieństwie do Kuriera Epidemii elektro-
niczne gazety nie ograniczają się w proponowaniu nowych treści, a źródła 
tychże informacji są często niesprawdzone. Wirusolodzy i pracownicy insty-
tucji opieki medycznej proszą o rozwagę w podejmowaniu decyzji: 

Teraz mierzymy się nie tylko z pandemią COVID-19, ale także z glo-
balną infodemią dezinformacji: fałszywe doniesienia o tym, że kokaina 
jest skutecznym lekarstwem, albo że wirus wywołujący COVID-19 
powstał w chińskim lub amerykańskim laboratorium broni biologicz-
nej, rozchodzą się w sieci szybciej niż koronawirus. […] Gigantyczny 
zalew fałszu i treści wprowadzających w błąd na temat koronawirusa 
nie jest odosobnionym przypadkiem, ale częścią globalnej plagi. Na 
Facebooku widzieliśmy już twierdzenia, że dwutlenek chloru leczy raka 
i pomaga osobom z autyzmem, że milionom Amerykanów »wstrzyk-
nięto wirusa raka« razem ze szczepionką na polio albo że zaburzenie 
ADHD zostało wynalezione przez wielkie koncerny farmaceutyczne. 
Te kłamstwa mają groźne konsekwencje (Deutsche Welle 2020).

W Internecie można znaleźć wiele poradników, w których zamieszczone 
zostały informacje, jak radzić sobie z lękiem egzystencjalnym. Badacze, chcąc 
zapobiec skutkom ubocznym pandemii, stworzyli m.in. specjalną broszurę: 
Zmartwienia i lęk – jak sobie z nimi radzić w obliczu ogólnoświatowej niepew-
ności. Pojawiają się w niej wskazówki, które mogą pomóc ludziom zrozumieć 
sytuację, w której się znaleźli (Whalley, Kaur 2020).

Niepokój egzystencjalny, który jest charakterystyczny dla współcze-
snego świata, obserwujemy również w Dżumie Camusa. Utrata poczucia 
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bezpieczeństwa jest związana z rozpadem podstawowego systemu wartości. 
Pytanie autora, „czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć” (Ca-
mus 1971, s. 91), nabiera nowego znaczenia, kiedy próbujemy je analizować  
w kontekście współczesności. Autor Dżumy niejako przewidział, jakie mogą 
być konsekwencje ludzkich działań i przedstawił swoje pomysły w przekonu-
jący sposób, nie szczędząc czytelnikowi szczegółów. Sytuacja bohaterów Ca-
musa jest podobna do rzeczywistości człowieka XXI wieku. Strach i cierpienie 
stały się określeniami współczesnej walki z niewidzialnym wrogiem, wirusem. 

„Medykalizacja technologiczna”, która została omówiona w artykule, jest zwią-
zana ze zjawiskiem tzw. infodemii. Dezinformacja sprawia, że ludzie zaczynają 
panikować i podejmować nieracjonalne decyzje. Jednocześnie manipulacja 
medialna umożliwia władzom realizację własnych interesów. Wolność, o któ-
rej wspominają Kierkegaard i Sartre, jest możliwa, ale będzie niosła za sobą 
pewne konsekwencje. Czymże są one jednak w obliczu prawdopodobnego 
końca świata?
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Streszczenie

Współczesny człowiek traci poczucie bezpieczeństwa na skutek różnych 
czynników zewnętrznych, takich jak wojna, kryzys ekonomiczny, wyklucze-
nie społeczne czy choroba. Francuski eseista Albert Camus, autor powieści 
Dżuma, decyduje się ukazać mieszkańców prefektury francuskiej w obliczu 
zagrożenia. Znaczenie dżumy jest symboliczne, podobnie jak refleksja autora 
nad ludzkim losem. W artykule podjęta została próba wyodrębnienia podo-
bieństw pomiędzy światem przedstawionym w Dżumie Camusa a współcze-
snością. Człowiek XXI wieku, który podejmuję się walki z pandemią CO-
VID-19, może ulec własnemu lękowi. Jedyną możliwością ocalenia samego 
siebie jest bunt. Twierdzenia Camusa zostały zestawione z poglądami filozo-
ficznymi Jeana-Paula Sartre’a czy Sørena Kierkegaarda. Ponadto omówiony 
został problem „Medykalizacji technologicznej”, która jest związana ze zjawi-
skiem infodemii.

Słowa kluczowe: lęk, Albert Camus, Dżuma, koronawirus, COVID-19
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Summary

Modern man looses the sense of security as a result of different exter-
nal factors, e.g. war, economic crisis, social exclusion or disease. The French 
essayist Albert Camus, the author of a novel The Plague, decides to show 
the residents of French prefecture in the face of danger. The meaning of the 
plague is symbolic as well as the author’s reflection on human condition.  
In this article the similarities between featured world in Camus’ The Plague 
and contemporariness are shown. The human of the 21st century, who tries to 
fight with COVID-19 pandemic, can succumb to fear. The only possibility to 
save themselves is a rebellion. Camus’ claims were correlated with Jean-Paul 
Sartre and Søren Kierkegaard’s philosophical views. Additionally, a problem 
of „Technological medicalization”, connected with an appearance of infode-
mic, was discussed.

Key words: fear, Albert Camus, The Plague, coronavirus, COVID-19 
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Zakończenie

Niniejsza publikacja miała na celu ukazanie rozległości zagadnienia współ-
czesnych wyzwań, które obecne są we wszystkich płaszczyznach życia ludzkiego. 
Autorzy kolejnych rozdziałów, reprezentując różnorodne dyscypliny naukowe 
wskazali, przez pryzmat własnych zainteresowań badawczych, kierunki wyzwań 
współczesności. Na gruncie przedstawionych w niniejszej publikacji  treści moż-
na niewątpliwie wskazać, że wszystkie obszary życia podlegają permanentnym 
przemianom. 

Nadrzędnym celem niniejszej publikacji uczyniono orientacyjne przybliże-
nie czytelnikom bardzo złożonego problemu różnorodności współczesnego świa-
ta z perspektywy badaczy interdyscyplinarnych nauk. Mając nadzieję, że wyżej 
wskazany cel został zrealizowany pozostajemy w głębokim przekonaniu, iż zawar-
te w publikacji treści staną się iskrą refleksji. 

Autorzy poszczególnym rozdziałów, wskazując na szereg korelacji  pomię-
dzy poszczególnymi obszarami tematycznymi ukazali jak istotne jest refleksyjne 
działanie i analizowanie współczesnej rzeczywistości ludzkiego funkcjonowania.

Janusz Kawa 

Redaktor naukowy tomu
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Mgr Emilia Wieczorek

doktorantka w Zakładzie  Metodologii Nauk o Edukacji  na Wydziale Stu-
diów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Absolwentka pedagogiki 
o specjalności: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła także studia 
magisterskie z pedagogiki specjalnej oraz z zarządzania oświata. Rozprawę dok-
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Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zarządzania współczesną 
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