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Społeczność lokalna (wieś, małe miaato, osiedle mieszkaniowe) 

jest kategorią społeczną, która niewątpliwie zajęła już właściwe 

jej miejsce w topografii współczesnych zainteresowań naukowych

- właściwe, bo odpowiadające chyba społecznej świadomości w tym 

zakresie. Jest ona,obok jednostki i g r u p y  traktowana jako kolejna 

względnie niezależna struktura funkcjonalna społeczeństwa, od 

której zależy ono Jako całość. Stanowiąc element tej oałośoi, 

z reguły posiada bądź posiadać powinna swoistą autonomie w jej 

strukturze formalnej, chociaż sam fakt pojawienia sie kategorii 

"społeczność lokalna" w ludzkim myśleniu powoduje naturalne dąże

nie do przekształcania rzeczywistości , uznanej za jej odpowiednik 
niejako w sposób zewnętrzny do niej samej* W tym świetle natural
ne wydaje eie» problemem oentralnym staje sie nie.tyle samo od

czucie konieczności przekształcania (tzn. organizowania) społecz

ności lokalnej, ile przede wszystkim pytanie o metodę takiego 

działania; odpowiedzią może być rozstrzygniecie przedstawionego 

powyżej dylematu. Jak wiele zrobiono w tym zakresie?

W niniejszym artykule podejmę próbę krótkiego i syntetyoznego 

przedstawienia głównych kierunków myślenia, któryoh efektem są 

określone strategie organizowania społeczności lokalnej. Zrobię 

to na przykładzie dwóoh dyscyplin naukowych, dla których problem 

kształtowania życia społeczności lokalnych jest jednym z central

nych. Są toi teoria praoy socjalnej i pedagogika społeozna .

* Mgr, et. asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej UŁ.

1 Teoria praoy socjalnej jest tworem nauki auerykańskiej i 
zachodnioeuropejskiej. Pedagogika społeczna - taka, o jakiej pi
sze - to dyscyplina rdzennie polska, której podstawy zbudowała 
Helena,Radlińska (1879-1954), pedagog, działaoe oświatowy, nauko
wiec.



Obi© te dyscypliny, korzystając obficie z danych dostarcza

nych im przez socjologię, psychologie społeczną itp., za punkt 

wyjścia swych analiz przyjmują obowiązek wypracowywania skutecz

nych sposobów przekształcania rzeozywlstośoi. Powołując sie na 

swój związek z zapotrzebowaniem społecznym, starają sie mu spro

stać Jako dyscypliny praktyczne2. Jednooześnie - z uwagi na zna

czenie, jakie nadają poszozególnym faktom oraz role, jaką chcą 

pełnió - są one normatywne^. Analizując i tworząo pewne systemy 

wartości, określają ioh udział w rzeczywistości społeoznej, kie

rując sie właściwym sobie optymizmem związanym z przekonaniem

o możliwościach człowieka i Jego rozwoju. Jest to - rzeo można - 

ich jedyna możliwość obrony przed wykorzystaniem dla celów sprzecz

nych z tymi, które przed sobą postawiły, ale być może, jest to 

również jeden z powodów, dla których ioh oslągnieola nie znajdują 

właściwego zastosowania, wydają sie być zbyt utopijna, choć - 

jak będziemy sie mogli przekonać - nie jest to zupełnie zgodne 

z prawdą. Zresztą wyrzeczenie sie marzenia oznacza bardzo często 

rezygnacje, a ta nie służy postępowi.

W teorii pracy socjalnej organizowanie społeczności lokalnej 

przyjęto określać mianem community organlsation lub common work4. 

Zakres przemian, jakie zaszły w rozumieniu tego pojęcia, ilustru

je P.E.P. Tilbury, wymieniając kilka kierunków myślenia i działań 

zmierzających do przekształcania środowiska!

- kierunek planowania społecznego (social plannlng stream), 

związany z ideami i pląnami nowych społecssnośoi powstająoyoh 

w osiedlach, jak np. New Lanark, Saltalre, Bourville;

- kierunek rozwoju środowiska (community deyelopment stream), 

zmierzający do rozwoju społecznego poprzez intensywny rozwój eko
nomiczny, przemysłowy i urbanizacyjny;

- kierunek organizowania środowiska (community organising 

stream), rozumiany jako rozwój idei i doświadczeń koordynowania

2
Praktyczne czyli projektujące to oznaoza, że dążą do zdoby

wania wiedzy umożliwiającej przekształcanie zastanej rzeczywisto
ści, wytwarzając strategie działania przydatnego dla realizaojl 
tego celu.

•»
' Zob. Pedagogika społeczna - poszukiwania i rozstrzygnięcia, 

"Studia Pedagogiczne” 1984, t» XLVI, s. 5-92.

4 Zob. D.B.P. T i l b u r y ,  Casework ln 0ontext,0xford 1979, 
s. 6-40.



wszystkich lokalnych, dobrowolnych sił w zapobieganiu występowa

nia problemów socjalnych;
- kierunek akoji środowiskowej (oomrounity aotion stream), po

legający na skoordynowanej działalności możliwie wszystkich sił 

lokalnych (organizacje charytatywne, państwowe, oświatowe, reli

gijne itp.), której głównym oelera jeat wspomaganie rozwoju spo
łeczności dla dobra jej ozłonków oraz zwiększenie jej udziału 

w życiu społeczeństwa i państwa^.

Wszystkie wymienione kierunki mają i dziś swój udział w two

rzeniu konoepcji metod organizowania społeoznośoi lokalnej, ohoć 

w nierównym stophiu. Pierwsze dwa z nich odzledzłożyła teoria pra

cy socjalnej po XIX-wlecznej filozofii socjalizmu utopijnego oraz 

socjologicznych wizjach rozwiniętego państwa kapitalistycznego. 

Idee Claude’a H. Saint-Simona, Hoberta Owena, Herberta Spencera, 

Maxa Webera, a także szerzące sio przekonanie, że nowoczesne pań

stwo kapitalistyczne powinno w oelu zapewnienia sobie rozwoju 

dążyó świadomie do niwelowania konfliktów społecznych, wpłynęły 

na kształt teorii praoy socjalnej. Szczególnie drugi z wymienio- 

nyoh poglądów miał duże wzięcie i inspirował do wytwarzania 

szeregu praktyoznyoh rozwiązań wzbogaoająoyoh myślenie teore- 

tyozne^*. Organizowanie środowiska a także akoja środowiskowa 

wyrastały z tego przekonania, jednak w swej warstwie filozoficz

nej wzbogacone zostały o treśoi należące oryginalnie do dorobku 

już okrzepłej teorii praoy socjalnej, czerpiącej bezpośrednio 

z doświadczenia.

Foozątkowo nie mówiono jeszcze o metodzie organizowania śro

dowiska; rozwijała się teoria praoy z indywidualnym przypadkiem 

(oasework) a następnie z grupą (group work)7. Potrzebę szerszego 

spojrzenia na problemy pomooy soojalnej w środowisku odczuwali 

teoretyoy pracy soojalnej, jednakże to socjologia dostarczyła im 

materiału do dalszych rozważań, zwracając uwagę na znaczenie pro- 

oesów społecznych zaohodząoych w ramach małyoh społeoznośoi prze

strzennie ograniczonych. Sygnałem było prawdopodobnie nasilenie

^ Tamże, a. 28-29.

^ Zob. U. R i c h m o n d ,  What la Sooial Case Work?, Nowy 
Jork 1921.

7
Zob. R. W r o o  R y ń s k i ,  Pedagogika społeozna, Warszawa 

1979, a. 264-269.



się dążeń ozłonków takich społeczności w kierunku uzyskania auto

nomii samorządowej. Obeonie np. w USA można mówić o dużej nieza

leżności władz lokalnych, a oo za tym idzie, o zwiększeniu się 

udziału ludzi w tworzeniu kształtów życia społecznego. Prowadzi to 

do wytwarzania się poziomych struktur porozumienia i współpraoy 

między organizacjami społecznymi (obok pionowych) właśnie na tym 
szczeblu struktury społecznej. Daje to enaoząoy efekt choó - 

rzecz jasna - nie rozwiązuje wszystkich konfliktów.

Trudno dziś powiedzieć, jaki udział w kształtowaniu się meto
dy i systemu organizacji środowiska ma oddolna praktyka w tym za

kresie, a jaki teoria praoy socjalnej'. Bez wątpienia umacnia ta 

ostatnia przekonanie o konieoanośoi świadomego kształtowania rze

czywistości społecznej; ma trudności z rozstrzygnięciem zakresu 

kompetencji różnych czynników społecznych (jednostek, organizaoji 

prywatnych, państwowych, związkowych), a tego się od niej oozeku- 

je. Aspekt ten urasta do rangi rozstrzygnięć o charakterze meto

dycznym - dlatego jest interesujący z teoretycznego punktu widze
nia. «V temacie tym ma on wymiar etyczny - jak w metodzie casework 

rozważa się problemy etyki pracownika soojalnego®, tak też w me

todzie środowiskowej rangę moralnych wątpliwośoi uzyskuje dylemat 

wolności i samodzielności ludzi poddawanych oddziaływaniom insty

tucjonalnym. Dylemat ten jest - Jak należy sądzić - źródłem 

sprzeczności występujących w grupie teoretyków! Jedni twierdzą, 

ż« w pracy socjalnej należy skoncentrować się na indywidualnych 

przypadkach, bo to gwarantuje skuteczność poczynań, inni stoją na 

przeciwnym krańcu twierdząc, że praca socjalna to element polity

ki społecznej państwa i w związku z tym trzeba jej nadać inny wy

miar^. Dyskusje te są o tyle ważne, iż nadają one kształt proce

sowi kształcenia pracowników socjalnych w kierunku wyposażenia 

ich w umiejętności bezpośredniej pomocy (casework) lub w umiejęt

ności kierowania i zarządzania zorganizowanym systemem realizują

cym zadania polityki społecznej. Tak więc wydawać by się mogło, 

że do głosu dochodzą raz zwolennicy metody indywidualnej, a znów

O
Zob. D. E m m e t, Ethioe and The Social Worker, "The Bri- 

tish Journal of Psychiatrio Social Work" 1962, t. VI. nr 4,
a. 170-190.

9
Suropean Erpert tóeeting On New Modela And Approaohee In 

Social Work Education, red. B. Munday, Wiedeń 1984, s. 18-20.



innym razem reprezentanoi metody środowiskowej w jej dzisiejszym 

rozumieniu. Z kolei w świetle ustaleń pedagogiki społeoznej takie 

postawienie sprawy wydaje się błędne,o czym wspomnimy jeszcze 

w dalszyoh rozważaniach.
Powracając do pytania o to, ozym jest obecnie metoda organi

zowania społeczności lokalnej, przedstawimy kilka jej określeń.

R.E. Smalley pisze, że "organizowanie środowiska było defi

niowane jako proces, poprzez który ludzie społeczności, jej indy

widualni obywatele i reprezentanci grup łączą się, aby określić 

potrzeby opieki społeoznej i mobilizują swoje siły dla ich zaspo

kojenia"10. Dodaje również, że metoda organizowania społeczności 

lokalnej polega na inicjowaniu i wspomaganiu procesu, poprzez 

który społeczność ta wykorzystuje program działania dla planowa

nia, koordynowania 1 rozwoju doskonalszej identyfikacji potrzeb 

społecznych oraz koordynacji, mobilizacji lub modyfikacji sił dla 

ioh zaspokojenia11.
Nietrudno zauważyć, że w definicjach tych świadomie lub 

nieświadomie unika się określenia, czym lub kim jest podmiot 

organizujący i inspirujący, kto układa program działania i kto 

go realizuje. Być może chodzi tu o układ samoinspirujący się i 

samoorganizujący. Jednak nawet w tym ujęciu można wyróżniać ele

menty takiego systemu ze względu na Btopień ich udziału w wykony

waniu poszczególnych czynności. W rzeczywistości siłą inspirującą

i planującą są najczęściej instytucje władzy państwowej, a te nie 

zawsze liczą się z potrzebami konkretnych ludzi i grup (nie jest 

to zarzut, lecz stwierdzenie faktu). Częstym uzasadnieniem wspom

nianego działania pozostaje przekonanie, iż metoda organizowania 

środowiska to nadawanie działaniu różnych grup celów prospołecz

nych12, czyli gdy mówi się o wspieraniu grup poprzez wytwarzanie 

relaoji intergrupowych13* myśli się najczęściej (tak też się dzia

ła) o koordynowaniu i wzmacnianiu działalności grup określonej

10 R.E. S m a l l e y ,  Theory for Social Work Praotice, New 
York 1967, s. 35.

11 Tamże, s. 42.
! 2 M. S i p o r i n ,  Introduotion to Social Work Practioe,No

wy Jork 1975, a. 310-319.



kategorii* Sprawy merytoryczne schodzą w tym przypadku na plan 
dalszy.

Utożsamiania ozy taż zbliżania metody środowiskowej do dzia

łań administraoyjno-wykonawcsyoh nie udaje się ukryć nawet przez 

wymienienie czwartej metody pracy soojalnej, określanej terminem 

diagnozy społecznej i badań środowiskowych (social diagnosis and 

social researoh)14, tym bardziej że - jak sądzę - w pewnym etop- 

niu stanowi ona próbę legalizowania zwyczaju polityków korzysta
jących z ekspertyz zamawianyoh u naukowoów.

M. Siporin, profesor praoy aoojalnej jednego z uniwersytetów, 

amerykańskich, w swojej eklektycznej praoy zatytułowanej "Intro- 

duction to Social Work Practice" wymienia takie oto zadania praoy 
środowiskowej t

1) planowanie i rozwój programów, superwizja, współpraca mie- 
dzyorganizacyjna;

2) koordynowanie struktur miedzyorganlzaoyjnych;

3) doskonalenie redystrybuoji środków dla potrzebujących)

4) stymulowanie społeoznośoi poprzez instytuoj* formalne do 
tworzenia systemu samopomooy społecznej ;

5) planowanie 1 tworzenie nowych instytucji w tym zakresie;

6) modyfikowanie i pomoc w formułowaniu polityki soojalnej 

poprzez innowacje, wpływanie na zmianę standartu bytowego oraz 
poprzez ocenę efektów jej realizacji15.

Dla wszyatkloh orientująoych się, Jak duże znaczenie dla 

realizowania określonyoh działań ma jeżyk, w którego kategoriach 

określa sie podstawowe pojęcia tyoh działań, będzie jasne, że po

wyższe treści bliskie są ustaleniom polityki społeoznej. Jej ocle

1 zadania określa si§ na całym świeoie w podobny sposób. M. Sipo

rin, używająo pewnyoh sformułowań, miał jednak na myśli poczyna

nia pewnej kategorii zawodowej, ożyli praoowników socjalnych 

w takim właśnie rozumieniu. Wniosek ten wysnuó można tylko z ca

łokształtu jego rozważań. Przyjmująo za S. Dllliokiem rozumienie 

pracy środowiskowej jako koordynowanie działań grup sąsiedzkioh, 

związkowych i Innyoh sił wokół problemu potrzeb ludzkioh16,

14 Zob. T i 1 b u r y, op. cit., s. 10-30.

S i p o r i n, op. cit., •. 317.
1 Tamże, s. 315.



szczególny nacisk kładzie na ten aspekt metody, który wiąże się 

z* świadomym kształtowaniem poozynań o charakterze politycznym.

W tym zakresie - jak twierdzi - praktyka soojalna dostaroza pew

nych wskazań. Wyrazić je można w postaoi kilku norm służąoych do

skonaleniu systemu oplfcki i pomocy socjalnej. Są tot
1) gwarantowanie opieki wszystkim podopieoznym;

2) stosowanie analiz i badań naukowych dla wszelkioh potrzeb}

3) konkretyzowanie zadań i celów systemu opieki}

4) uznanie konieczności prowadzenia działań interwencyjnyoh 

ze strony instytucji opieki i pomooy społecznej;
5) zachowanie harmonijnego, umiejętnego bilansu miedzy prowa

dzeniem przypadków indywidualnyoh a usługami o charakterze akcji
1 7polityoznych

Ostatnia z wymienionyoh zasad wydaje sie odzwieroiedlać konflikt 

miedzy wspomnianymi już stanowiskami. Czymś nowym jest tu położe

nie silnego nacisku na polityozny wymiar niektórych poczynań so

cjalnych, których źródłem są pracownicy socjalni jako grupa zawo

dowa. Pytanie tylko, czy np. pomoc indywidualna nie ma aspektów 

polityoznych; jeżeli służy określonym celom i gwarantuje ioh osią

ganie, to czyż taką nie jest? A może trzeba oduozyó sie ujmowania 

wszystkiego w nieobojętnych emoojonalnie kategoriaoh? Może trzeba 

jednak prowadzić polityczną walkę w imie potrzeb ludzi, któryoh 
sie reprezentuje? Są to dylematy pracowników socjalnych stojących 

zawsze pomiędzy jednostką a społeczeństwem* wyposażeni w pewne 

umiejętności, sami muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, komu i 

czemu ohoą służyć, szozególnie wtedy, gdy przyjmują odpowiedzial

ność za losy całych społeoznośol. To już wymaga filozofii - dla- 

ozegóżby nie filozofii pracy socjalnej?

Pozwolę sobie w tym miejsou wyrazić stanowisko, że filozofia 

Jako taka daje szanse łączenia nie tylko faktów oodzlennego życia, 

leoz także faktów dostarozanyoh przez prawie krańcowo różne dysoy- 

pllny empiryczne. Tworzenie moralności zawodowej przy współudzia

le ludzi różnych orientacji może jednak okazać sie dobrym sposo
bem na wykroczenie poza obowiązująoe schematy myślenia o straty

fikacji społecznej.



U. Siporln w swoim rozumieniu metody środowiskowej odwołuje 

Bi« do potrzeb ludzi, potrzeby te Jednak mogą mieć charakter in

dywidualny lub społeczny, grupowy, instytucjonalny. Mogą one być 

poznawane z zewnątrz, mogą też stanowić efekt samopoznania. Tak 

więc działania zewnętrBne muszą być nastawione na csynnośol sty

mulujące do samopoznania - bez narzucania form i wniosków. Prak

tyczne rozwiązanie w tym zakresie - oozywiścle na miarę dzisiej

szych możliwości - podsuwa pedagogika społeozna. Choiałbym je za

sygnalizować, ustawiając tę dyscyplin? w nieco sztucznej sytuacji 

przeciwieństwa wobec teorii pracy soojalnej. W rzeczywistości pe

dagogika społeozna korzystała 1 korzysta nadal z dorobku tej 

teorii, nadając jej - moim zdaniem - charakter bardziej normatyw

ny właśnie poprzez samoświadomość swojego dążenia do obiektywiza

cji ustaleń w zakresie procesu wychowania.

Drogi rozwoju pedagogiki społeoznej wyznaczyła Helena Radliń

ska, tworząc podstawy tej dyscypliny. Jej prace, zebrane po czę
ści w pozycji "Pedagogika społeozna*'18, stanowią wykładnie szere

gu pojęć będących uogólnieniem obserwacji i badań nad środowisko

wymi uwarunkowaniami niepowodzeń dzieci szkolnych. Ich znaozenle 

jest jednak dużo szersze, prowadzą bowiem do stworzenia ciekawej 

koncepcji procesu wyohowania, polegającej na"przekształoaniu śro

dowiska siłami ludzi tego środowiska"19. Helena Radlińska twier

dziła, te oddziaływanie na środowisko żyoia ludzi, ozynienie s 

niego środowiska wychowawozego poprzez wyohowawozą lntenojonali- 

zację funkcjonowania grup społeoznyoh i instytucji spełnia rolę 

profilaktyczną, a polega na wspomaganiu rozwoju jednostek, grup i 

społeczności. Jak widać, w jej myślach splata się szerokie widze

nie procesu wychowania z jednoczesną świadomością jednoatkowyoh 
uwarunkowań losów ludzkioh.

Zasygnalizowane powyżej prawidłowości mają charakter ustaleń 

obiektywnyoh, Jednak stanowią one zaledwie punkt wyjścia dla po

czynań wychowawozych, wlążąo ze sobą trudne do rozwiązania pro

blemy, choćby pytanie o to, czym właśoiwie jest rozwój i jakie ną

Jów my ___ - _________________ _ ______w

18

1961.



jego granice. Próbą odpowiedzi był pomysł wprowadzenia wzoroów 

empirycznych w badaniach środowiskowych . Jak pleał Aleksander 

Kamiński<

Wzorzec jeat zestawieniem norm danego 
s tendenola do wyjaśnienia (w liczbach) wszelkioh składników wy- 
mlerzalnych. Obejmuje to, oo jest osiągalne w danej epooe i
turze (np. wzorzeo dziecka pielęgnowanego, w£°r«?° n t ^ * w « 8moż- 
Zespół wzorców społecznych stanowić może schemat optymalnie moż 
liwyoh do osiągnięcia w danej społeczności warunków bytu .

Warto w tym miejscu zauważyć, że wzorzec wyznaota oele wyoho~ 

wania rozumianego Jako wspomaganie w rozwoju. Celem naczelnym 

jest stworzenie warunków, w których ludzie, grupy, społeczności 

zbliżaliby się do kategorii zawartych we wzorcu. Nie przesądza to 

Jednak sprawy, w jaki sposób należy oel ten osiągać, ohociaż wy- 

znaosa pewne ramy działania. Uzupełnieniem obrazu mogą być metody 

praoy soojalno-wychowawozej, których H. Radlińska poszukiwała, 

zwraoająo uwagę na możliwośoi tkwiąoe w wywodząoyoh się z pracy 

socjalnej metodzie przypadków lndywidualnyoh, metodzie grupowej 1 

metodzie środowiskowej22. Szozególnie ceniła uozona metodę środo

wiskową, dwukrotnie rozpoczynając szeroką pracę badawozo-lluBtra- 

oyjną, mającą stać się punktem wyjścia do melloraoji społeozności 

lokalnyoh (Ochota - dzielnioa Warszawy, Chojny - dzielnioa Łodzi). 

Chociaż badania zostały przerwane, to Jednak dostarczyły cennego 

materiału empirycznego i teoretycznego.
Rozwój pedagogiki społeoznej sprawił, że metoda środowi

skowa stała się elementem wielu nowyoh problemów, pytań i rozwią

zań. Wzbogaoiła się treść pojęcia "środowisko", a także treść je

go pedagogioznej diagnozy. W badaniach społeczności lokalnej^wy

raziła się ona sformułowaniem zasad tzw. lustracji społeoznej .

20 Jak pisze Aleksander Kamiński, pomysł wprowadzenia « » « «  
do badań społeozno-pedagogioznyoh zaczerpnęła Helena Radlińska od

x _____ i___ n w i H I  omii A J  AfiTtlB.fi 1 i  d S l B O iC A  S O D *
badań apo<teczno-peaagogioznyon 

H. Hetzer, która odnosiła go do problemu pielęgnacjidziecka zob. 
A. K a m i ń s k i ,  Zakres i podstawowe pojeoia pedagogiki spo
łecznej H. Radlińskiej, [w«) R a d l i ń s k a ,  op. oit.,

— '-yT’"'XXXVIII.

21 Tamże, a. XXXVII.

22 Tamże, •• XLIII.
23 Zob. A. K a m i ń s k i, Funkcje pedagogiki społecznej, 

Warszawa 1980, a. 74*



Do kategorii problemów związanych a organizowaniem środo

wiska zaliczyć można prawi* wszystkie wata* dla pedagogiki spo

łecznej tematy, Dotyotą on* warunków wychowawczyoh w takioh fun

damentalnych kręgach środowiskowych, jak rodzina, szkoła, zakład 

pracy, stowarzyszani* społeczna i osiedl* mieszkaniowe. Analiza 

badawcza każdego z wymienionych środowisk inspirowała badaczy do 

zastosowania szerszego środowiskowego punktu widzenia tworzącego 

niejako kontekst umożliwiający Interpretacje indywidualne. Przy

jęty kierunek myślenia zaowocował sz*r*gi*m pomysłów, w których 

punktem wyjścia były próby oparcia metody organizowania społeoz

nośoi lokalnej na przekształceniu funkcjonowania któregoś z jej 

elementów. Propozycje te dotyczyły domów kultury mogąoyoh staó 

się centrum zaspokajania i tworzenia potrzeb mieszkańców osiedla, 

a także wiązały się z popularną koncepcją szkoły otwartej (środo

wiskowej), mająoej odgrywać podobną rolę. 0 domu kultury Aleksan

der Kamiński za Bogusławem Chmielowskim pisał, lż jednym z ele

mentów modelu odpowiadającego potrzebom domu kultury jest "łącze- 

nlonle Indywidualnej aktywnośoi angażującej małe zespoły z uczest

nictwem w szerzej pojętej działalności społeoznej, indywidualnych 

pobudek działania z działalnością na rzeoz środowiska" 4. Mikołaj 

Winiarski określił z kolei, że szkoła otwarta "jest placówką 

optymalnie powiązaną ze środowiskiem lokalnym, stanowiącą jego 

Istotny element i Inspiruje 1 organizuje siły społeczne środowiska 

do realizacji zadań wychowawczych"2'’. Edmund Trempała w przodują

cej roli organizatora społeoznośoi osiedla mieszkaniowego widzi 

również szkołę środowiskową współdziałająoą z samorządem miesz

kańców, a podkreślając znaczenie wychowawoów apołeoznyoh (wolon

tariuszy), stwierdza nu In., że "szkoła w wychowawcach społecz

nych powinna widzieć przedłużenie swojej działalności wyohowaw- 

ozej, powinna upatrywać w nioh rezerwowy potenojał wychowawczy, 

który po odpowiednim uruchomieniu wyzwala l*psz* efekty praoy wy

chowawczej w osiedlu 1 w szkole"^* Aleksander Kamiński przyzna-

24 Tamże, o. 198.

25 M. W i n i a r s k i .  0 kształtowaniu się teorii szkoły 
otwartej, [wtj Wychowanie i środowisko, red. 3. Passlni, T. Pil
cha, Warszawa 1979. »• 205.

E. T r e m p a ł a ,  Wychowanie osiedlowe w społeczeństwie
zurbanizowanym, tamże, s. 235.



jąo, ie kierownictwo sprawami wychowawczo-społecznymi powinien 

sprawować samorząd mieszkańców, dodajej^aa pośrednictwem specjal

ni a na te zadania ukierunkowanych osób"*^; wymienia tu pracownika 

. socjalnego, kierownika szkoły osiedlowej, przedstawiciela placów

ki osiedlowej (np. komendanta szczepu ZHP), wyohowawoę osiedla , 

rade społeczną da. wychowanie*^. Podkreśla się również rolę spół

dzielni mieszkaniowej ze względu na jej możliwości integracyjne .

Myśląc o kierunkach praoy środowiskowej, pedagogika społeczna 

wyróżnia kilka podstawowych sfer ludzkiej aktywności, a mianowi- 

oie życie rodzinne, pracę, aktywność wykorzystującą ozas wolny31. 

Stanowią one jakby oentra przedmiotowe, wokół któryoh skupia się 

działalność instytucji i wychowawców społecznych (np. pracownicy 

socjalni){ wypełniają one treścią formalne ramy wychowania spo

łecznego. W tych ramach wydzielić można 2 działy podstawowe, 

w któryoh mieszczą się pedagogika opiekuńozo-wychowaweza i peda

gogika kulturalno-oświatowa32, nastawione na zaspokajanie i two

rzenie potrzeb opiekuńozych i kulturalnych; wyraża się to w poło

żeniu naoisku na działanie o charakterze profilaktycznym i kom

pensacyjnym. Stąd też z jednej strony w kręgu zainteresowań peda

gogiki społeoznej znajdują się stany określane jako patologicz

ne, dewiacyjne, niewydolne , z drugiej zaś stany pożądane (wzór*. 

oowe), wyznaczające kierunek dążeń w zakresie podstawowych sfer 

aktywności ezłowieka.

27 K a m i ń s k i ,  Funkcje ..., a. 136.
2® Koncepcję tę lansuje Krzysztof Przeoławski (zob.K.P r z e- 

.n ł a w a k i, Miasto i wychowanie, Warszawa 1968.
29 Jest to konoepoja Ireny Lepalozyk (zob. K a m i ń s k i ,  

Funkcje ..., s. 137-138i.
30 Patrz I . Ł e p a l c z y k ,  Kronikarska działalność spół

dzielni budownlotwa mieszkaniowego, "Acta Universitatis Lodzien- 
si»" 1982,*Folia Oeconomloa 16, s. 251-263*

31 Zob. K a m i ń s k i ,  Funkcje ..., s. 34- 36 , 346-350.

32 Są to dwa kierunki kształcenia pedagogów prowadzone przez 
Katedrę Pedagogiki Społecznej UŁ. W ioh zakresie ustala się spe
cyficzna problematyka związana z Jednej strony z opieka 1 pracą 
socjalną, z drugiej zaś - s działalnością kulturalno-oświatową. 
W pewnym stopniu stanowi to odzwierciedlenie podziału pedagogiki 
społeoznej wprowadzonego przez H. Radlińską, która wyróżniałaś 
teorie praoy społeoznej, teorię oświaty dorosłyoh. historie pracy 
społecznej i oświatowej ( R a d l i ń s k a ,  op. cit., s. 362).

33 Zob. K a m i ń s k i ,  Funkcje •*., s. 34-97.



Powyżej przedstawiliśmy w dużym skrócie podstawowa treści 

przedmiotu pedagogiki społecznej. Wspomnieliśmy równie* o struk

turalnych ramaoh wyohowania takiego, jakim widzi je prezentowana 

dyscyplina. Struktura wyohowania rozumiana Jest tu Jako proces, 

w którym bezsprzecznie najważniejszą rolę odgrywa świadome, celo

we i planowe działanie ludzkie# Jest to wieo działanie zorganizo

wane, co skłania niektórych autorów do określania pedagogiki jako 

dyscypliny prakseologicznej34. Jednak pedagogika społeozna prak
seologią nie jest, ohociaż korzysta z ustaleń dyscypliny określa

nej tą nazwą, ujmując wyohowanie jako cykl zorganizowanych dzia

łań składających sie * określonych, wzajemnie uzależnionych 

stadiów czynności . Jednakże prakseologia nie wysuwa wskazań 

natury etycznej, wartościujących oele działań* pedagogika spo

łeczna stara sie to ozynló. Dlatego właśnie problematyka metod 

praoy soojalno-wychowawczej stanowi tylko fragment jej rozważań, 

tak jak tylko fragmentem są analizy przyozyn trudności w społecz

nym funkcjonowaniu Jednostek, grup i społeoznośoi, oo stanowi

* kolei centralny punkt uwagi teorii praoy soojalnej w jej za
chodnim wydaniu.

W szerokim ujęciu procesu wyohowania, w którym swoje miejsc* 

znajduje również praca socjalna, wyraża sie przekonani*, że 

Jednostkowo, indywidualne ujęcia rzeczywistości muszą byó har

monizowano ze spojrzeniem makrostrukturalnym. Dążenie do wyzwa

lania sił społecznych poprzez ich wspieranie, premiowanie poozy- 

nań twórczych, niwelowanie trudności prowadzi do realizacji 

Ideałów. Rzeczywistość Idealna jest przy tym bardzo realna, bo 

, «awlera sie w dążeniach indywidualnych wzmacnianych o apołeozne 

środki działania. Instytucjonalne metody wyrównywania braków śro

dowiskowych, a właśoiwie ciągła wędka o tworzeni* takioh m*tod 

równoznaczna Jest s postępem jako wartością. Źródłem wszelkich 

wartości pozostaje zawsze człowiek Jako indywidualność. Stworze

nie mu szansy pełnego rozwoju stanowi o*l wychowania! oznacza to.

34
_ Zobr H. K r a w o z y k, Proo*s wyohowania w świ*tle mode

li cybernetycznych, Warszawa 1970, a* 62-69.

35 Zob. E. H a r y n o w l o  *-H * t U ,  Dlagnost“* ~ ---
wftwcza Jako proces działania zorganizowanego, [w*l 
opiekuńcza. Materiały dla • studiujących nauczycieli, 
palesyk, 2. Karynowicz-Hetka, Łódś 1980, s. 7-26.
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że trzeba nauczyć go walki o swój* prawa poprzez ukazywanie metod 

takiego działania. Inaozej aówiąot każdy ozłowiek ma nieograni
czoną wolność w stanowieniu oelćw swojej egzystencji, leoz gdy 

zechce je realizować, musi liezyć się ze społecznymi warunkami 1 

możliwościami loh realizacji. Tylko we współpracy z innymi ludźmi 
urzeczywistnić noże własne projekty 1 tylko w ten sposób rozumia

na walka z sastałośoiami może być skuteozna.
1 tym wartośoiująoym podejśoiu tkwi - jak sądzę - przewaga 

pedagogiki społeoznej nad teorią praoy socjalnej. Jest tu bowiem 

miejsc* zarówno na akoeptaoję obowiązująoyoh norm społeoznyoh,jak

1 na sprzeciw przeoiwko niektórym z nich; jest miejsce na przy

stosowanie, jak również na świadomość własnej odrębności i wolno

ści. Hie dziwi więo, że Ideał wychowania formułowany przez peda

gogikę społ*ozną Jest trudny dp określenia, nieuchwytny. Przyczy

ną tego jest jego paroelaoja. Haz ma on kształt ogólnie akcepto
wanych prawd, innym razem - budzących sprzeoiw, JednoBtkowyoh,in

dywidualnych dążeń odpowiadających różnorodności 1 złożonośoi po

trzeb ludzkich. Empiryczny charakter pedagogiki społeoznej zależ

ność tę jeszcz* podkreśla.
W teorii praoy soojalnej wydaje się obecnie przeważać dążenie 

do traktowania tej działalności w sposób obiektywizująoy,oo ozna- 

oza, że osoba praoownika socjalnego zajmować powinna- w stosunku 

do podopleoznych niejako pozyoję obserwatora, który działa tylko 

wtedy, gdy to konieczne, wykorzystując przy tym rozmaite koncep- 
oje człowieka. Hie wnikająo w ich słuszność, zwrnoać powinien 

uwagę na ioh praktyczną przydatność w przynoszeniu ulgi, w lep
szym przystosowaniu jednostki do społeoznyoh warunków jej egzy

stencji36. Jest to podejście oiekawe, lecz zdaje się być ono nie

co protekojonallstyczne. Pracownik socjalny staje się w nim po

stacią troohę nieludzką; nawet Jeżeli reprezentuje interesy pod
opiecznych, to nie utożsamia się * nimi; pozostając obojętny i 

patrząc na wszystko zimnym okiem faohowca, ogranicza się do do

starczania ludziom metod i narzędzi osiągania celów, nie wyraża

jąc przy tym własnych ocan. Jeżeli do ocen dochodzi, to muszą być 

one zgodne * interesem instytucji zatrudniającej pracownika so- 

ojalnego. W rzeczywistości amerykańskiej może to znaczyć pozytyw-

^  Zob. 3 i p o r i n, ®p. cit., s. 300-330.



n« starci* pluralistycznych wartości lub manipulację « o*lu za

pewnienia sobie zysku. W sytuacji całkowitego upaństwowienia po- 

mooy 1 opieki przyjecie powyższego stanowiska stwarza niebezpie

czeństwo podporządkowania wolności konkretnego człowieka intere

som państwa dążącego zwykle do zachowania status quo, z tym, oo 

w nim dobre i złe.

Pedagogika społeczna ohoiałaby widzieć w metodzie środowisko

wej przede wszystkim środek zbiorowego działania dla osiągania 

zamierzeń uważanych za ważne^  • Stąd punktem wyjścia wszelkioh 
działań mają być potrzeby ludzi określonej zbiorowości. Praoownlk 

socjalny powinien rozumieć te potrzeby i uznawać je za wartościo

we dla siebie. Jego indywidualne cele 1 zamierzenia stanowią wte

dy uzupełnienie i jedność z celami jego podopiecznych. Aleksander 
Kamiński pisałt

Podstawowa teoretyczna różnica między Radlińską a teoretykami 
służby społeoznej [w szczególnośoi amerykańskimi, z Mary Richmond 
na czele - przyp. W.M.] polega na odmiennym traktowaniu wzajem
nych powiązań jednostki i środowiska* U M. Richmond i jej następ
ców przeważał deterministyczny punkt widzenia na środowisko, a po
moc jednostkom ludzkim traktowano nade wszystko jako pomoc psy
chologiczną, ułatwiającą znalezienie swego miejsca w środowisku 
społecznym, w przystosowaniu się do środowiska. Natomiast H. Ra
dlińska - przeoiwnie - dzięki dialektycznemu rozumieniu powiązań 
jednostki ze środowiskiem nastawiała jednostkę i grupy obronnie 
lub zaczepnie w stosunku do środowiska 1 warunków hamujących, 
obniżaj ąoyoh, wypao za j ąoyoh żyoi*38.

Myślę, że pomimo niekwestionowanego rozwoju zarówno teorii 
pracy socjalnej, jak 1 pedagogiki społeoznej różnloa, na którą 

zwrócił uwagę A. Kamiński, jest nadal dostrzegalna.

Reasumując dotychczasowe rozważania - zbyt ogólne, aby były 

wyozerpująoe - należy stwierdzić, it pedagogika społeczna, inte

resując się pracą socjalną, ujawnia ozy też ukazuj* sz*rszy kon

tekst społeczny 1 teoretyczny jej rozumienia niż czyni się 

to w teorii pracy socjalnej. Tam, gdzie teoretyoy praoy soojalnej 

powołują się na potrzeby praktyki, pedagogika społeczna próbuj* 

budować pomost między tą praktyką a teorią wychowania środowisko

wego, sięgając, nawet do uzasadnień filozofloznyoh. Dbająo o sku-

^  Zob* K a m i ń s k i ,  Punkoj* ***, •* 280-281* 

- ^ K a m i ń s k i ,  Zakres ***., s* XLIV.



teesność poczynań socjalnych, wielu autorów formułuj# etyczna 

saaady obowiązujące ioh wykonawców, ale gdy patrzy się na pracę 

socjalną jak na wyohowania, to uzasadnienia wszelkich wskazówek 

dotyczy zarówno warunków osiągania celów teraźniejszych, jak

i bardziej odległyoh, pomieszczonych w wizji przyszłego, lep

szego żyoia jednostek i zbiorowości. Wychowanie nierozerwalnie 

wiąże się s myśleniem o przyszłości, będąc jej tworzeniem w chwi

li obecnej. Ody pracę soojalną skojarzy się z wychowaniem, to 

przestaje byó ona tylko usuwaniem wstydliwie skrywanych niedoma- 

gań społeczeństwa, lecz zachowując swoją ratowniczą funkoję, może 

tworzyć narzędzia walki o braterstwo wszystkich ludzi.

Aby nie narazić się na zarzut zbytniego odbiegania od zasad

niczego tematu mojego artykułu, pragnę nie tyle powróoić do nie

go, ila raczej w sposób bardziej precyzyjny określić wnioski pły

nąca z powyższych rozważań.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że metoda środowiskowa 

zyskuje nowa treści w ujęciu pedagogiki społecznej. Zwiększa się 

zakres problemów, jakie trzeba rozwiązać, a tym samym wzrasta moż

liwość pojawiania się nowych propozyoji w ramach samej teorii te

go zakresu. Konoepoja szkoły środowiskowej, wyohowawcy osiedlowe

go ozy zwrócenia uwagi na możliwośol samorządu osiedlowego są te

go dobitnym przykładem* Jednooześnie zwrócenie aię w kierunku poj

mowania wyohowania Jako przekształcania środowiska siłami ludzi 

tago środowiska nie oznacza rezygnacji z tego, co A. Kamiński 

określił terminem "pomoc psychologiczna"^, wzrasta tu bowiem ro

la wzmacniania, a to wymaga czegoś wlęoaj niż tylko manipulacji 

o oharakterze instytucjonalnym. Odwoływania się do potrzeb ludz

kich muai oznaczać dla pracownika socjalnego-wyohowawoy świado

mość potrzeb własnych. Gdy świadomość tę wyposaży się w instytu

cjonalne sankcja, to uzyskać można szansę zbliżenia indywidual

nych potrzeb do mającego Ja zaspokoić systemu Instytucjonalnej 

pomooy 1 opieki.
Teorię pracy soojalnej trzeba by zatem włączyć w ramy pedago

giki. Zawiera ona bogaty materiał teoretyoznyi przez ewiąeak 

s praktyką ukazuje sposoby działania i ich konsekwencje bardziej



bezpośrednio niż pedagogika społeozna mająoa w większym stopniu 

charakter akadeniokl. W ten apoaób również aarna metoda organizo- 

wania społeczności lokalnej, widziana teraz jako aetoda praoy so
cjalno -wy oho wawc Raj , zyskuje na efektywności 1 atrakcyjnośoi.


