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Wstęp

Zakres tematyczny tekstów, które publikujemy, obejmuje nauki dotyczące
człowieka, jego wytworów w postaci analizy filozoficznej, psychologicznej, pedagogicznej i ekonomicznej. W ten sposób umożliwiamy prezentację wyników badań naukowych od fenomenu wychowania do społecznego wymiaru poszukiwania dobra,
prawdy i piękna.
W tym miejscu warto podkreślić, że nasi autorzy w tym numerze koncentrują
uwagę zarówno na przedmiocie (rozumieniu ludzkiej egzystencji), jak i na podmiocie (bycie ludzkim i jego rozwojowi), dostrzegając czynności i wytwory oraz osobę
relacyjną jako szerokie zagadnienie badawcze, możliwe do opisu, analizy, wyjaśnienia ze zrozumieniem w różnych aspektach.

Jakub Bartoszewski
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„Jeden drugiego brzemiona noście” – solidarność,
współodpowiedzialność, miłość
Stanisław Buda
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
sabuda@wp.pl

“Bear one another's burdens” – solidarity, co-responsibility, love
Inspired by the words of St. Paul's Letter to the Galatians (Ga 6: 2), we will
strive to reach their original meaning. It will be necessary to take into account
the exegetical meaning of these words (taking into account the following
statement: “Everyone will bear his own weight”), but to their depth will serve
us in essence philosophical reflection. As it turns out, it can’t stop at the discussion of solidarity or co-responsibility.
Keywords: burdens; solidarity; co-responsibility; love

Wprowadzenie
Inspirując się słowami św. Pawła z Listu do Galatów (Ga 6,2), będziemy się
starać dotrzeć do ich źródłowego sensu. Trzeba będzie przy tym wziąć pod uwagę
sens egzegetyczny tych słów (uwzględniając pojawiające się dalej stwierdzenie:
„Każdy bowiem poniesie własny ciężar”), ale do ich zgłębienia posłuży nam zasadniczo refleksja filozoficzna. Jak się okaże, nie może się ona zatrzymać na rozważaniach o solidarności czy współodpowiedzialności. Zaczniemy jednak od sformułowania kilku narzucających się zrazu najprostszych odpowiedzi na pytanie o moralną powinność określaną metaforycznie jako podejmowanie cudzych ciężarów.
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I.
Dla porządku wspomnijmy tylko o możliwości czysto pragmatycznego odczytania tytułowego zalecenia. Może to być pomoc doraźna, w razie potrzeby,
albo też pomoc o charakterze stałej współpracy, kooperacji czy podjęcie się realizacji części czyichś zadań w charakterze podwykonawcy. W pierwszym przypadku pomagamy, licząc na ewentualną wzajemność. W drugim, rozdzieleniu
ulegają pewne zadania czy funkcje, po to, by osiągnąć jakąś obopólną korzyść
czy też wspólny cel. Obydwa przypadki odwołują się w sposób dość luźny do jakiejś wspólnoty, ale to nie ona jest tą wartością, dla której udzielana jest wzajemna pomoc. Brak tu również odwołań do indywidualnego, wewnętrznego imperatywu niesienia bezinteresownej pomocy.
W innych przypadkach angażujemy się we wzajemną pomoc z uwagi na
pewne wartości wspólnotowe: albo związane z dobrem istniejącej już wspólnoty, albo podporządkowane jej utworzeniu1. Pozostaje kwestia, czy wartości te
mają charakter autonomiczny, czy też podporządkowane są ostatecznie wartościom, które konstytuują indywidualną osobę.
Wzajemna pomoc może przybierać formę dobrowolnego przyjmowania
na siebie powierzanych nam obowiązków i – z drugiej strony – dzielenia się swoimi obowiązkami z innymi. Można rozumować tak: wprawdzie podołam swoim
obowiązkom, ale z pewnych innych względów powierzam komuś część swoich
zadań (i uprawnień). Wymaga to zaufania, a także udzielenia pomocy w wykonywaniu tych zadań (odpowiedniego poinstruowania, udostępnienia części
środków, którymi się dysponuje), interesowania się postępami prac i rozliczania
z nich, ewentualnie również nagradzania. Nadal sam generalnie odpowiadam za
swoje obowiązki, a osoba, której je powierzyłem odpowiada przede mną. Powinna konsultować się ze mną i na bieżąco informować mnie o postępach. Zadanie takie warto podjąć choćby w celach szkoleniowych, dla zdobycia potrzebnych umiejętności i doświadczenia, w celu sprawdzenia się, ale pozwala również
czerpać radość i satysfakcję z wykonywanej pracy.
Mając na uwadze wspólne dobro, staramy się podejmować takie zadania,
którym podołamy lepiej niż inni (lub które przekraczają możliwości innych). Staramy się przy tym realnie oceniać własne i cudze predyspozycje i możliwości.
1

Wśród podstawowych zasad współżycia społecznego najczęściej wymienia się zasadę dobra wspólnego, którą jednak bardzo trudno jest jednoznacznie wyinterpretować. Podsumowując swoje rozważania na ten temat, A. Młynarska-Sobaczewska stwierdza: „Trudno zatem
sprowadzić dobro wspólne do katalogu pewnych cech czy dóbr, jakie państwo obowiązuje
się chronić czy osiągać. Wydaje się, że jedynym dającym się wyabstrahować wspólnym elementem jest – zgodnie ze społeczną nauką Kościoła – to, że są one warunkami rozwoju, wolności szczęścia jednostek” (Młynarska-Sobaczewska, 2009, s. 61–72).
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Obarczanie się brzemieniem innego polega często na braniu odpowiedzialności
za niektóre lub nawet za wszystkie jego zachowania, za jego zdrowie lub nawet życie.
Czynimy to albo licząc na podobną lub inną jego wzajemność, albo z zasady, nie licząc
na nią. Bierzemy więc np. odpowiedzialność za osoby, za które komuś ręczymy, za naszych gości, za swoje dzieci i podopiecznych, za ubezwłasnowolnionych. Wymaga to
od nas zwykle postawy opiekuńczej, spolegliwej. Niektórzy chcą nawet uczynić opiekuńczość najważniejszą z cnót. Tadeusz Kotarbiński postulował ideał „opiekuna spolegliwego”, czyli kogoś, na którym można trwale polegać2. To człowiek dobry, o czułym
sercu, wrażliwy na cudze potrzeby i skłonny do pomocy. W swoim życiu kieruje się
miłością do bliźnich, która sprawia, iż z niesłabnącym zapałem staje w ich obronie.
Strzeże ich zwłaszcza przed największym złem – przed upadkiem moralnym. Bezinteresowna troska o dobro innych osób wraz z gotowością do poświęceń leży u podstaw
postawy altruistycznej. Niektórzy dodają, że w przypadku kolizji dobra własnego z cudzym altruista będzie dążył do realizacji dobra drugiego człowieka.
O poświęceniu i miłosierdziu jako dwóch szczególnych formach odpowiedzialności za drugiego człowieka pisze Gogacz. Wedle niego poświęcenie polega
na „wzięciu na siebie skutków działań innej osoby”, chociaż „na ogół nie pozwala
na to sprawiedliwość i w związku z tym prawo”. Osoby szlachetne nawet całych
siebie poświęcają dla dobra innych (np. ratując zagrożonych czy poświęcając życie dla dobra Ojczyzny). Natomiast miłosierdzie
jest wzięciem na siebie złych skutków zaniedbania działań, które ktoś powinien podjąć. […] jest bowiem zareagowaniem z motywu miłości na aktualne czyjeś cierpienie.
[…] Wynosi cierpiących na pozycję osób pierwszych, którym poświęcamy swój czas,
zdrowie, wiedzę. […] Odpowiedzialność w postaci miłosierdzia jest najwyższą, pozytywną kwalifikacją osób. (Gogacz, 1998, s. 26)

II.
Osobno należy poruszyć kwestię współodpowiedzialności i odpowiedzialności
zbiorowej. W obydwu przypadkach chodzi o dobro pewnej wspólnoty, którą współstanowimy. Obydwa z nich dopuszczają możliwość braku współdziałania, zachowania rezerwy czy nawet dystansowania się przez niektórych członków tej wspólnoty
względem działań podejmowanych w jej imieniu przez pozostałych. W obydwu jednak konsekwencje tych zachowań ponoszą zarówno jedni, jak i drudzy3. Różnica
2

„Opiekun wtedy jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie,
że zrobi wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle
będzie pewnym oparciem w trudnych okolicznościach” (Kotarbiński, 1967, s. 68).
3
J. Hartman: „Jest więc odpowiedzialność obiektywną konsekwencją pozostawania w dowolnej wspólnocie, a nie jedynie konsekwencją podjętych dobrowolnie zobowiązań lub dobrowolnych czynów” (Hartman, 1999, s. 75–76).
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byłaby taka, że w przypadku współodpowiedzialności konsekwencje owe rozliczane są niejako wewnątrz wspólnoty, natomiast w przypadku odpowiedzialności zbiorowej rozliczana jest z nich cała wspólnota. Współodpowiedzialność zakłada poczucie odpowiedzialności jednostki za pozostałych członków wspólnoty
oraz za całą wspólnotę. Można to streścić hasłem: jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego4. Natomiast odpowiedzialność zbiorowa zakłada współodpowiedzialność. Tutaj stosowne byłoby hasło: wszyscy za wszystkich.
Wg słownika języka polskiego z odpowiedzialnością zbiorową mamy do czynienia wtedy, gdy za przewinienie danej osoby odpowiada cała grupa, do której ta
osoba należy, i to cała grupa powinna ponieść konsekwencje tego przewinienia
(Odpowiedzialność zbiorowa, 2014). Chodziłoby jednak nie tylko o rozciągnięcie
czyjejś winy na osoby niewinne, tyle że przynależące do tej samej grupy. Analogicznie rzecz miałaby się z czyjąś zasługą. Kwestia sensu i zasadności odpowiedzialności
zbiorowej jest jednak bardzo mocno dyskutowana. Pozostawiając na boku jej
aspekty prawne, można stwierdzić, że odpowiedzialność zbiorowa za działania niektórych tylko członków wspólnoty rozciąga się z reguły na jej całość5. Odpowiednio
wczesne i skuteczne zdystansowanie się od tych działań zwalnia wprawdzie jednostkę od współodpowiedzialności, nie zwalnia jej natomiast od skutków odpowiedzialności zbiorowej (o ile nie została wcześniej wykluczona ze wspólnoty).
Zastanawiając się nad tym, czy cała grupa może być odpowiedzialna w inny
sposób niż przez odpowiedzialność poszczególnych jednostek, J. Hołówka (2001)
stwierdza, że moralna odpowiedzialność zbiorowa w zasadzie nie istnieje, choć
wstyd czasem pozostaje 6. Do nieco mocniejszych wniosków dochodzi L. Kołakowski (2005, s. 54−59), który stwierdza, że z odpowiedzialnością zbiorową
mamy do czynienia nawet w historycznym wymiarze. Identyfikując się z określoną wspólnotą, „mamy poczucie uczestnictwa w tym, co ta zbiorowość czyniła
i czyni złego lub dobrego – nie tylko z uwagi na nasz doraźny interes, ale interes
całości jako takiej, interes nie tylko materialny, ale moralny”. Pytając, czy wolno
nam np. domagać się od współcześnie żyjących Niemców poczucia odpowiedzialności za zbrodnie hitlerowskie, odpowiada, że wprawdzie takich rzeczy „żądać od
4

Do współodpowiedzialności poczuwają się np. małżonkowie. Przedmiotem ich troski jest
założona przez nich rodzina, wychowanie dzieci, ale również owa specyficzna więź, która
istnieje tyko między nimi, to, co się między nimi dzieje. Por. słowa piosenki zespołu happysad: „miłość – kiedy jedno spada w dół,/drugie ciągnie je ku górze”.
5
Np. przebywając za granicą, mamy świadomość, że nasze zachowanie świadczy nie tylko
o nas, ale jest też odbierane jako świadczące o Polakach w ogóle. Generalnie: nasze zachowanie poza naszą wspólnotą świadczy również o tejże wspólnocie.
6
Autor w zasadzie nie mówi o wspólnotach, lecz ogólnie – o grupach. Rozróżnia przy tym
grupy sformalizowane i nieformalne, a wśród tych ostatnich m.in. działające ze wspólną intencją oraz powstrzymujące się od pewnych działań.
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innych […] nie można, ale żądać od samych siebie można i należy, bo to się przyczynia do naszego zdrowia duchowego”. Jak się wydaje, analogiczny, choć bardziej skomplikowany mechanizm zakłada postulat odpowiedzialności żyjących
za przyszłe pokolenia (Birnbacher, 1999; Chyrowicz, 2006, s. 1–22).
III.
Noszenie cudzych brzemion może przybierać postać czynnego solidaryzowania się z innymi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Postawa solidarnościowa wyrasta z poczucia wspólnoty interesów, dążeń, poglądów czy generalnie
– wartości. Przejawia się gotowością do niesienia pomocy i współdziałania (Solidarność, 2013). Powstaje jednak pytanie o etyczny wymiar solidarności, które
T. Buksiński formułuje następująco: „czy zasady solidarności mają […] wymiar
moralny, czy też są wyłącznie regułami racjonalnych działań?” (2015, s. 39).
Autor opowiada się za etycznym charakterem postawy solidarnościowej, którą
charakteryzuje następująco:
po pierwsze, uwzględniać we własnych działaniach innych i ich dobra (życie, zdrowie,
wolność) niezależnie od tego, czy to się opłaci działającemu. Obowiązki wobec innych
są na równym poziomie z obowiązkami wobec siebie (a w postawie miłosiernego
chrześcijanina nawet pierwotne wobec obowiązków wobec siebie). Interesy i dobra
innych mają wartość niezależną od moich własnych. W mojej kalkulacji działań nie
mogą one być redukowane do moich interesów, a ich realizacja uzależniana od tego,
czy pomnażają moje interesy lub wartości. Po drugie, działania wedle zasady solidarności wymagają zawsze pokonywania egoizmu własnego poprzez pomaganie lub poświęcanie się dla innych, którzy niesłusznie zostali pozbawieni należnych im dóbr
i wartości. W tym sensie są to działania konkretne, realizujące wobec innych ogólne
wartości i normy etyczne, a nie interesy własne. Zwłaszcza normy sprawiedliwości
odgrywają rolę, bo solidarne działania są kierowane do potrzebujących, którzy są pokrzywdzeni niesłusznie i cierpią niesprawiedliwie. (Buksiński, 2015, s. 53–54)

Uznając etyczny wymiar solidarności, autor wydaje się pomijać jej wymiar związany z racjonalną kalkulacją. W ten sposób etyka solidarności zamienia się w etykę
miłości bliźniego.
W nauczaniu Jana Pawła II solidarność jest źródłem sprawiedliwej wspólnoty:
„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.
Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program
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walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład
tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. (Jan Paweł II, 2005) 7
Solidarność pomaga nam dostrzec „drugiego” – osobę, lud czy naród – nie jako narzędzie
[...] ale jako „podobnego nam”, jako „pomoc”. […] W taki sposób proponowana przez nas
solidarność jest drogą do pokoju, a zarazem do rozwoju. (Jan Paweł II, 1987, s. 39)

W niektórych wypowiedziach papieża pojęcie solidarności znowu zbliża
się do pojęcia miłości bliźniego:
W świetle wiary solidarność zmierza do przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich całkowitej bezinteresowności, przebaczenia
i pojednania. (Jan Paweł II, 1987, s. 40) […] proces rozwoju i wyzwolenia konkretyzuje
się w praktyce solidarności, czyli miłości i służby bliźniemu, zwłaszcza najuboższym.
(Jan Paweł II, 1987, s. 46)
[…] „nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu
bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa
na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości,
która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy
wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga
i bliźniego. (Jan Paweł II, 2005)8

Unika tego rozbudowana definicja A. Wildta, w której najistotniejsze są następujące wymogi:
Działający postrzega zagrożenie jako problem moralny, mianowicie jako źródło obligacji, zazwyczaj również jako niesprawiedliwość dla odbiorcy. […] wierzy, że osobiście
jest moralnie zobowiązany do działania. […] nie ma przekonania, że odbiorca ma formalne, legalne (zgodne z prawem) lub moralne prawo do jego pomocy. (Wildt, 1999;
Radzińska, 2014, s. 67).

IV.
Podobnie jak papież, również J. Tischner w swej analizie pojęcia solidarności wychodzi od Pawłowego wezwania: „Jeden drugiego ciężary noście…”. Podobnie jak w nauczaniu papieża – w refleksji Tischnera obecny jest wymiar społeczny solidarności i bardzo mocno wyeksponowany jest jej wymiar etyczny,
a jego refleksja ciąży w kierunku etyki miłości i miłosierdzia. Ma ona jednak charakter bardziej filozoficzny. Jej przedmiotem jest bowiem ostatecznie mechanizm stawania się osobą, indywidualna ludzka tożsamość.
7
8

Fragment z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. dla świata pracy w Gdańsku, 12.06.1987.
Fragment z homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Sopocie 5.06.1999.
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Pisze W. Bonowicz, że w książeczce Tischnera (2005) można zauważyć
dwie uzupełniające się koncepcje solidarności:
Pierwsza z nich, „to sol i dar ność , której fundam entem są i stni ejąc e już
upr zedni o wi ęz i : rodzina, środowisko, naród, ojczyzna. Słowa: „jeden drugiego
ciężary noście” znaczyłyby wówczas: „wiedz, że coś komuś jesteś winien”. […] Żyjesz
w konkretnym miejscu, w społeczności, która cię ukształtowała, w określonym czasie,
który niesie z sobą konkretne wyzwania. Twoja wolność – i twoja solidarność – powinny być na miarę tych wyzwań.
[Druga – bardziej uniwersalna] – to sol i dar ność , która ni e tyl e potwi erdza
i stni ejąc ą wspól notę, i l e tworz y nową . To solidarność, która jakby dopiero
szuka sobie miejsca, która przekracza granice, która łączy niepołączone. To solidarność miłosiernego Samarytanina, która zwraca się ku obcemu, „wrogowi”, gdy obcy,
„wróg” wzywa pomocy. […] W gruncie rzeczy chodzi tu o coś więcej niż konkretny dobry
uczynek. Chodzi o cały sposób bycia człowieka (wyróż. – St. B.). (Bonowicz, 2005).

Wyzwanie przychodzi zawsze od konkretnego człowieka, który potrzebuje jakiejś
opieki. Więź solidarności „różni się od wielu innych wspólnot tym, że w niej
pierwsze jest ‘dla niego’, a ‘my’ przychodzi potem” (Tischner, 2005, s. 20). Wiążemy się z nim, aby współ-nieść jego ciężar. Zdarza się nawet, że podejmując
ofiary, „ciężar bliźniego staje się […] większy niż własny ciężar” (Tischner, 2005,
s. 13). Nasza solidarność nie jest jednak tylko incydentalną postawą. Trudno też
sprowadzać ją do kategorii cnót, ponieważ jest zakorzeniona w najgłębszej strukturze osoby. W istocie bowiem bliźni i jego ciężar nie przychodzą do człowieka
z zewnątrz. Nie jest tak, że ukonstytuowany już w sobie człowiek po prostu ustosunkowuje się w taki czy inny sposób do drugiego, ani nawet tak, że jego konstytuowanie się wymaga komunikowania się ze zdystansowanym względem niego
drugim. Na czym więc polega owa, wykluczająca ostatecznie jakiekolwiek zdystansowanie, konstytuująca nas samych więź z drugim?
Refleksja Tischnera na temat solidarności bazuje na jego przemyśleniach
nawiązujących do filozofii dialogu. „Solidarność jest zawsze solidarnością jakiegoś dialogu” – stwierdza (Tischner, 2005, s. 21). Dialog jest warunkiem samopoznania, bowiem
ani ja, ani ty, nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie, jeśli pozostaniemy w oddaleniu od siebie […], lecz musimy spojrzeć na siebie niejako z zewnątrz, ja twoimi,
a ty moimi oczami, musimy porównać w rozmowie nasze widoki i dopiero w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to z nami naprawdę jest.
(Tischner, 2005, s. 22)

Chodzi jednak o coś więcej niż o uzyskanie bardziej plastycznego obrazu samego
siebie dzięki uwzględnianiu perspektywy innej osoby. Pogłębiony dialog zakłada
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stawianie się w położeniu drugiego, a nawet trwałe i całkowite wniknięcie w aksjologiczną głębię jego realizującej się osoby. Wraz z tym wniknięciem pojawia
się zaangażowanie w jej realizowanie się, przez co zachodząca między nami relacja nabiera wymiaru aksjologicznego. W ten sposób uczestniczymy wzajemnie
w naszym stawaniu się sobą. Drugi jest dla mnie wartością i ja jestem wartością
dla niego. Wartością dla nas obu jest łącząca nas więź.
Wzajemność oznacza, że jesteśmy, jacy jesteśmy, poprzez siebie. To popr zez znaczy:
możemy siebie obwiniać lub możemy być sobie wdzięczni. (Tischner, 1998, s. 106)
Nie ma Ja bez Ty i Ty bez Ja. […] Znaczy to […], że Ty jesteś we mnie, a Ja w tobie, iż
niesiemy siebie jako swe c i ężar y . […] Jesteś częścią dziejów mojego Ja, a ja jestem częścią dziejów twojego. Mimo tego przenikania jesteśmy sobą. […] Jestem sobą
wtedy, gdy m i jesteś c i ężarem i gdy mi jesteś wyzwoleniem; bo naprawdę nim
także jesteś. Kiedy cię spotkałem, poczułem się w jakimś stopniu wyzwolony. […] Wszystko
jest tu wartością. Jest wartość ciężaru i wartość lekkości. Jako wartość możesz być dla mnie
jednym lub drugim. I Ja dla ciebie. Możemy siebie unosić w górę lub ciągnąć w dół. Jesteśmy, jacy jesteśmy, poprzez siebie. I poprzez siebie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Tak rozwijamy nasz dramat – na dobre i na złe (wyróż. – St. B.). (Tischner, 1998, s. 113–114)

Współ-niesionym przez nas ciężarem okazujemy się my sami. M. Pawliszyn:
Solidarność nie jest już tylko „niesieniem brzemion”, gotowością do współdzielenia czyjegoś bólu. Nie jest ona czymś, co rodzi się w człowieku. Zachodzi radykalna zmiana orientacji. Oto jesteśmy postawieni wobec solidarności. Jest ona odpowiedzialnością, zobowiązaniem. Jest ona czymś co funduje mnie samego jako tego oto człowieka, zapisującego
własną historię życia. […] Tak oto solidarność nie gwarantuje zachowania status quo, gdzie
„ja” i „ty” niesiemy coś, co jest jakimś ciężarem. Nie jest to tylko wzajemne zrozumienie
siebie w jakiejś niedoli. Jestem solidarny (odpowiedzialny) dopiero wtedy, gdy sam przestaję istnieć, gdy zapominam o sobie na rzecz drugiego. (Pawliszyn, 2010, s. 272–273)

W tym miejscu bardzo pomocna okazuje się kategoria miłości, doprecyzowywana jako miłosierdzie. Kategoria ta pozwala Tischnerowi na istotne przesunięcie akcentów przy kreśleniu źródeł osobowej aktywności. O ile wcześniej podzielał
zasadnicze dla innych filozofów dialogu przekonanie, że źródłem tym jest wytrącający mnie z pierwotnego stanu bierności drugi (być może nawet od zawsze uobecniający się we mnie samym), teraz twierdzi, że jest nim przenikająca mnie miłość. Moja aktywność nie jest reakcją na pojawienie się w moim horyzoncie drugiego. To ja wychodzę mu naprzeciw, to ode mnie pochodzi pierwotna inicjatywa
obejmująca jego osobę, pierwotne o niego zatroskanie. Taka jest właśnie miłość.
Bo miłość nie chce być odpowiedzią, ona chce być wyznaniem. […] Miłość wymaga
tego, że to ja zaczynam kochać. (Tischner, 2000, 2000, s. 89)
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M. Pawliszyn:
„Etyka miłości” nie rozpoczyna się od oceny stanu rzeczy. Jest czymś w rodzaju wyjścia w przód, wy-biegnięciem, stanięciem w czyimś położeniu zanim w ogóle położenie to zostanie określone. Tak więc nie zostajemy tu „przykuci ciężarem”. Dzieje się
tu trudna do nazwania sytuacja. Można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju „stanięcia zamiast ciężaru”, uprzedzeniem, bądź zapełnieniem miejsca, które zostanie wypełnione jakąś biedą. […] [W gruncie rzeczy miłość zasadza się na pewnej pierwotnej
dla osoby dyspozycji, polegającej na tym, że] czuje zagrożoną wartość jako taką, człowieczeństwo, którego może nie być. (Pawliszyn, 2010, s. 275)

Miłość posuwa się do uczestniczenia w bólu i cierpieniu drugiego, a nawet dalej:
trwa przy drugim nawet wówczas, gdy wobec jego cierpienia pozostaje bezsilna.
Ale nie tylko o bezsilność w cierpieniu tu chodzi. Miłość jest również bezsilna
w tym sensie, że „jest owocem pragnienia” (por. znamienne stwierdzenie: „Oko
miłości znajduje Tego, kogo pragnie serce” (Tischner, 2000, s. 166), a – jako dobro
– „’zapala się’ od innego dobra, jak suchy knot nadmiernie zbliżony do płomienia
lampy. […] Człowiek nie potrafi powiedzieć, jak i kiedy stał się dobry” (Tischner,
2000, s. 169). Zostaje niejako zniewolony mocą większego dobra.
Miłość rodzi solidarność, lecz jej istota wyraża się najpełniej w miłosierdziu:
„Dopiero miłosierdzie jest zwieńczeniem miłości, której zarodki są we współczuciu i litości” (Tischner, 1999, s. 18). Na czym polega miłosierdzie? „Miłosierdzie
jest tą odmianą miłości, poprzez którą miłujący kieruje się w stronę ludzkiej
‘biedy’” – powie Tischner (Tischner, 1999, s. 20). Ta ludzka „bieda” czy słabość
polega, najogólniej mówiąc, na marnowaniu własnego człowieczeństwa (Tischner, 1999, s. 48; Jan Paweł II, 1980). Od litości i współczucia różni miłosierdzie
głębia rozumienia owej słabości, gotowość do jej wybaczania i trwała, pełna nadziei, przeciwdziałająca jej aktywność.
V.
Zapytajmy teraz, co właściwie ma na myśli św. Paweł, napominając Galatów:
Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.
Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek [Bracia, a jeśli ktoś niebacznie popełni
jakieś wykroczenie], wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.
Jeden dr ugi ego [i nnyc h] brzemi ona nośc i e i tak wypełni ajc i e [wypełni c i e] prawo Chr ystusowe . Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten
zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do
chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. (Ga 5-6; wyróżnienia i alternatywne tłumaczenia – St. B.)
(Biblia Tysiąclecia, 2003).
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Analiza egzegetyczna tego tekstu zakłada, że „bracia”, do których bezpośrednio
kieruje swoje słowa św. Paweł, to wspólnota chrześcijan (gmin chrześcijańskich)
w Galacji9, zaś wspomniane „brzemiona”, które powinni współ-nosić, to wszystko,
co jest dla nich życiowym ciężarem10, przy czym chodzi zwłaszcza o trudności duchowe, a przede wszystkim o popełniane przez nich nieopatrznie grzechy11.
Na czym ma polegać owo współ-dźwiganie swych duchowych słabości
przez współbraci w wierze? Jan Chryzostom mówi o „okazywaniu zrozumienia
dla wad bliźnich”, o wzajemnej tolerancji:
Przykładowo, jeśli jeden z was jest porywczy, a drugi ospały, to w takim przypadku znoś
jego wybuchy, aby on ścierpiał twoją gnuśność. W konsekwencji, ani on nie zgrzeszy,
jeśli napotka zrozumienie z twojej strony, ani ty nie zgrzeszysz, gdyż twój brat ścierpiał
nieznośne dla niego twoje poczynania. Tym sposobem, podając sobie rękę w chwili grożącej upadkiem, wspólnie wypełnicie prawo. (Chryzostom, 2008, s. 127)

Podobnie widzi to Mariusz Wiktorynus, przy czym jego komentarz postuluje
większą aktywność z naszej strony. Chodzi o to,
aby każdy człowiek nosił nieszczęścia innych, aby nosił, ponieważ drugi cierpi, podtrzymywał, poprawiał, na ile tylko może. To bowiem znaczy nosić ciężary: cierpliwie
znosić wadę drugiego i poprawiać. (Wiktorynus, 1990, s. 85)

K. Bojko zauważa: „Całe ludzkie dziedzictwo dobra i zła zmusza do wysiłku przyjęcia bliźniego i siebie takim, jakim się jest”. Jednak
powołaniem Chrześcijanina jest przeżywanie cierpienia. […] Przeżywanie to spełnia
się w stałym wzajemnym kontakcie, zainteresowaniu się drugim. To jest zarazem zaprzeczenie tolerancji, która jest obojętna na przeżywane wewnętrzne zmaganie. Miłość
9

Należy zauważyć, że „w zborach Galickich istniały pewne napięcia między wierzącymi z pochodzenia żydowskiego a nie-żydowskiego” (Snoeijer, 2011, s. 1).
10
„Wyraz ciężar (gr. baros) oznacza jakiekolwiek trudności, wszystko co przynosi smutek lub
ból. Mogą to być trudności materialne, ale tak samo psychiczne czy jakiekolwiek inne”
(Snoeijer, 2011, s. 2). „Noszenie brzemion to współdźwiganie trudów, z którymi trzeba się
borykać na co dzień” (Bojko, 2013). Według S. Faustiego, w kontekście tym mieszczą się „słabość i grzech, ograniczenia i śmierć, wszystkie brzemiona, które obciążają nasze istnienie”
(Fausti SJ, 2014, s. 239). Mariusz Wiktorynus mówi w tym kontekście o ludzkich wadach
i nieszczęściach (Wiktorynus, 1990, s. 85). Podobnie Jan Chryzostom – o wszelkich naszych
niedoskonałościach, wadach i błędach (Chryzostom, 2008, s. 126).
11
T. Knut: „Kontekst wyraźnie wskazuje, że chodzi o brzemię w sensie moralnym. Brzemieniem są więc grzechy, w które każdy człowiek popada oraz to, co je poprzedza lub po nich
następuje: pokusa, ułomności charakteru wynikające z ludzkiej słabości czy złośliwości, świadomość popełnionych błędów, wyrzuty sumienia” (Knut, 2016, s. 48).
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Chrześcijańska wyzwala z pasywnego zamknięcia się we własnym egoizmie. Zmusza
do wniknięcia w serce drugiego, by właściwie rozpoznać brzemię grzechu i cierpienia
drugiego człowieka. (Bojko, 2013)
[…] wzajemność wysiłku rodzi współodpowiedzialność za przyjęte zobowiązanie do
poprawy, do przemiany postępowania. Brzemię kojarzy się z cierpieniem. Chodzi zatem o współprzeżywanie cierpienia, otworzenie się na wsparcie dla innych i innych
dla siebie. (Bojko, 2013)

T. Knut podkreśla solidarnościowe staranie się o dobro zbawcze innych. Termin
„dźwigajcie” można również tłumaczyć jako „pomagajcie nieść”, „umniejszajcie
ciężar”, „przezwyciężajcie”. Chodziłoby więc, aby
pomagać sobie nawzajem w niesieniu brzemion przez współczucie i pociechę, modlitwę
i czynną pomoc. W tym porozumieniu wszystkich – solidarności – będzie lżej każdemu,
a przez wzajemne wspieranie się, pomoc, uchronią się przed upadkiem. (Knut, 2016, s. 49)

Podobnie S. Fausti, według którego nasza wzajemna solidarność w noszeniu życiowych brzemion wypływa z miłości, która wyraża tutaj
swoją największą głębię i najwznioślejszy szczyt: tak wygląda miłosierdzie, które bierze na ramiona wszelką nędzę. (Fausti, 2014, s. 240)

Według św. Pawła największą przeszkodą we współ-niesieniu brzemienia
drugiego jest uleganie pokusie wywyższania siebie przez poniżanie drugiego. Pokusa ta pojawia się zaś wtedy, gdy oceniamy samych siebie w odniesieniu do
innych. Św. Paweł powie: „Niech każdy bada własne postępowanie […]”. Dopiero
wówczas, gdy zrozumiemy, że wobec Boga wszyscy jesteśmy niczym, że jesteśmy
wspólnotą grzeszników, zaczniemy pochylać się wzajemnie nad swoimi słabościami.
Chociaż ostatecznie każdy jest odpowiedzialny (przed Bogiem) za własny
„ciężar”12, to jednak podjęcie ciężaru drugiego ma dla tej odpowiedzialności
znaczenie zasadnicze. Jeszcze raz odwołajmy się do komentarza S. Faustiego:
„Ciężar”, który każdy „poniesie” (w czasie przyszłym) w dzień sądu, to grzech. Ale jeśli
poniosę ciężar drugiego człowieka, mój zostanie ze mnie zdjęty. Pan mówi przecież,
że jeśli nie osądzam i nie potępiam, nie będę ani sądzony, ani potępiony; jeśli rozgrzeszam i daję, sam będę rozgrzeszony i zaspokojony. Moje zachowanie wobec innych
ma decydujące znaczenie dla mnie. Moim nieprzebaczalnym grzechem jest tylko ten,
którego nie przebaczyłem drugiemu. […] Brzemiona innych ludzi, których ja nie noszę,
w dzień sądu staną się moim definitywnym brzemieniem. (Fausti, 2014, s. 242)
12

„Tutaj Paweł użył greckiego słowa fortíon, które odnosi się do czegoś, co trzeba nosić, ale
w ogóle nie nawiązuje do wagi tej rzeczy. A zatem w wersetach tych odróżniono ‘brzemię’
od ‘ciężaru’” (Brzemię, 2006, s. 278–279).
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Zakończenie
Chrystusowym prawem, o którym mówi św. Paweł, jest przykazanie wzajemnej miłości (Schreiner, 2010). Miłość bliźniego można rozumieć jako zatroskanie
o dobro zbawcze drugiego, przejawiające się m.in. „udzielaniem braterskiej pomocy
w dźwiganiu ciężarów grzechu” (Knut, 2016, s. 50). Warunkującą taką postawę
strukturę ontyczną osoby i konieczność więzi międzyosobowej analizował m.in.
wspominany wyżej J. Tischner. Powstaje jednak pytanie: jeśli owe filozoficzne pryncypia miłości decydują o konstytuowaniu się osoby jako takiej, to po cóż nam jeszcze religijne przykazanie wzajemnej miłości i pouczenia autorytetów duchowych
dotyczące wzajemnego noszenia swoich brzemion? Owszem, św. Pawłowi chodzi
przede wszystkim o religijną wspólnotę chrześcijan i o brzemiona grzechu, co stanowi pewną konkretyzację uniwersalnego w swym charakterze przykazania miłości
bliźniego. Czy jednak samo to przykazanie jest w ogóle potrzebne, jeśli przyjąć, że
analizowany przez filozofów mechanizm konstytuowania się osoby wyczerpuje
wszystkie istotne znamiona miłości, a nawet „miłości miłosiernej”?13
Odpowiedź na to pytanie bynajmniej nie jest sprawą łatwą, wymaga bowiem zajęcia pewnego stanowiska w kwestii relacji między wolnym, autonomicznym podmiotem i dociekanymi na gruncie filozofii zasadami jego konstytuowania
się. Należy się zgodzić, że zasady te nie powinny czynić autonomii osoby iluzoryczną. Mówiąc o autonomii, chodzi nam przede wszystkim o samostanowienie
w sensie najbardziej podstawowym, czyli o istotny udział osoby w konstytuowaniu
własnej tożsamości, o możliwość dokonywania przezeń istotnych jej modyfikacji.
Ten proces stawania się konkretną osobą (resp. realizowania się jako osoby) należy
jednak odróżnić od filozoficznych pryncypiów dotyczących osoby jako takiej. W tym
miejscu nie obejdziemy się bez aksjologii, czy lepiej – bez rozumianej po Tischnerowsku agatologii. Przyjmujemy, że bycie osobą nie podlega stopniowaniu, nie
można być osobą bardziej lub mniej ani być osobą lepszą lub gorszą. Stopniowaniu
podlega natomiast dobro konkretnej osoby: nie mogę być osobą lepszą, ale mogę
być lepszy jako osoba, jeśli odpowiednio wykorzystam tkwiący w osobie jako takiej
potencjał. Zależy to od mojego wewnętrznego zdeterminowania do (pragnienia)
stawania się lepszym. Można uznać, że dobroć osoby jest współmierna do stopnia
tego zdeterminowania, do siły jej pragnienia stawania się lepszym. W tym miejscu
13

Jak się wydaje, wykorzystywana w takim filozoficznym kontekście kategoria „miłość” wykazuje swój analogiczny charakter. Inne jest, na przykład, jej znaczenie, kiedy odnosi się do
konkretnej osoby, inne zaś, gdy odnosi się do każdej innej osoby. Kwestią dyskusyjną pozostaje jednak stosowalność tej kategorii do tego typu filozoficznych rozważań. Przykładowo,
E. Lévinas „w swoich pismach mówi o miłości, jednak ostatecznie dość skrzętnie unika tego
słowa na określenie swoistej relacji z innym” (Kaczmarczyk, 2016, s. 11); autor próbuje wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy, pytając m.in., „czy substytucja jest miłością?”).
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docieramy do pewnej granicy zapytywania. Na gruncie filozofii nie można bowiem
wskazać czynnika, który by jednoznacznie przesądzał o owym wewnętrznym zdeterminowaniu. Natomiast analizując jego strukturę, można z wskazać rozmaite
jego komponenty współdecydujące o jego sile i trwałości. Jednym z nich wydaje
się być przeświadczenie o pozostawaniu – jak pisał Tischner – w mocy większego
dobra oraz całkowite zawierzenie się temu dobru. Zawierzenie to może się dokonywać na rozmaitych płaszczyznach, jednak najpełniejsza z nich ma zapewne charakter religijny. Tak czy inaczej, otwiera osobę na rozmaite wskazania ze strony
duchowych autorytetów. Zachęcają do stosownego wykorzystywania i rozwijania
konstytuujących ją jako osobę struktur, i w ten sposób nabierają dla niej charakteru wewnętrznej powinności.
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Values declared of students of Salesian Secondary School in Legionowo
The article is a theoretical and empirical analysis of the value declared by students of Salesian secondary school in Legionowo, provides an overview of the
results of research on the value of youth as well as the results of their own research. Studies are comparative research plan included one control group: students of high school in Nidzica. In an analysis of data from the study were used
specialized statistical methods: student’s t test, correlations coefficient Pearson’s r. The results revealed differences between the groups in the assessment
of the moral values which have proved to be more appreciated by the Salesian
High School students. On the other hand the following values: God, country,
homeland, nation, independence, state, patriotism, faith, salvation, eternal life,
are valued significantly higher by the students of a public school. The confirmation of the trend observed is that the group who values higher the so-called
religious sanctity is a group of students from the public high school. Hierarchies
of both groups did not correlate with the hierarchy model of Max Scheler.
Keywords: value system; hierarchy of vaules of Max Scheler; Max Scheler; salesian secondary schools; values of youth
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Wprowadzenie
Z pojęciem autorytetu ściśle związana jest problematyka wartości, które
najczęściej są odzwierciedleniem tego, co cenimy w swoim życiu. W teorii wartości Rokeacha (1973), która jest ściśle związana ze sformułowaną teorią osobowości tego autora, osobowość określa się, jak pewien system przekonań, złożony
z dziesięciu głównych podsystemów (Brzozowski, 1996). Wśród nich autor wyróżnia (od najważniejszych do mniej ważnych): przekonania dotyczące własnego
ja, system wartości ostatecznych, wartości instrumentalnych, systemy postaw, pojedyncze postawy, przekonania na temat własnego zachowania, przekonania
związane z postawami osób ważnych, przekonania o wartościach oraz potrzebach
osób ważnych i znaczących, ich zachowaniach i wreszcie przekonania o zachowaniu się obiektów niespołecznych. Wartości zajmują więc bardzo wysokie miejsce
w katalogu podsystemów składających się na osobowość. Brzozowski, komentując
koncepcję Rokeacha, twierdzi, że „systemy wartości są strukturami wyodrębnionymi i położonymi bardzo centralnie w systemie przekonań. Centralne położenie
wartości świadczy o ich wadze i doniosłych funkcjach regulacyjnych” (1996, s. 4).
Wartości zatem w głównej mierze decydują o ludzkim zachowaniu.
Czym jest wartość? Zdaniem Mariańskiego wartości można rozumieć jako
„duchowe, moralne przekonanie jednostek i grup społecznych kierujące postawami oraz zachowaniami jednostkowymi i zbiorowymi” (Mariański, Zdaniewicz,
1991, s. 14). Bocheński twierdzi, że „to, dzięki czemu dany przedmiot jest wartościowy, nazywa się wartością” (Bocheński, 1992, s. 135). W Słowniku języka
polskiego można znaleźć definicję wartości jako „cechy stanowiącej o walorach
ludzi lub rzeczy albo też, to co się da wyrazić równoważnikiem pieniężnym”
(Szymczak, 1981, s. 660). Wartości wg Schelera istnieją obiektywnie i są wtedy
niezależne od podmiotu, podobnie jak byty materialne, a także istnieją w sposób
idealny – nie są wówczas istniejącymi realnie, nie można ich „dosięgnąć” przez
poznanie zmysłowe czy racjonalne – są poznawane przez intuicję (Brzozowski,
1995, s. 7). Wyżej wspomniany sposób patrzenia na wartości jest jednak bardzo
różny od sposobu patrzenia na wartości przez psychologów, dla których wartości
są tożsame ze zjawiskami psychicznymi, takimi jak emocje lub radzenie sobie ze
stresem itp. Zjawiska psychiczne są subiektywne z natury, a to pociąga za sobą
subiektywizm i relatywizm wartości (Brzozowski, 1995). Max Scheler sądził, że
hierarchia istnieje obiektywnie – podobnie jak wartości. Hierarchie w danych
epokach historycznych są tylko wariantami hierarchii uniwersalnej. Scheler
twierdził, że obiektywną hierarchię wartości tworzą cztery wartości: hedonistyczne, witalne, duchowe i święte (Scheler, 1975).
Od 1989 r., czyli od początku okresu transformacji, w Polsce zachodzą dynamiczne przemiany w życiu społecznym, które można oceniać zarówno pozytywnie,
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jak i negatywnie. Przykładem zjawiska ocenianego negatywnie jest tzw. pęd ku
dorosłości dzieci i młodzieży (Fields, 1994, s. 14), związany między innymi z inicjacją seksualną. Wiek inicjacji seksualnej obniża się. W USA 56% dziewcząt i 73%
chłopców rozpoczęło współżycie przed 18 rokiem życia (średnia wieku u dziewcząt – 17 lat, u chłopców zaś 16 lat) (Pankrac, Świątkowska-Freund, Preis, 2007).
Dla porównania, w Polsce średni wiek inicjacji wynosi dla dziewcząt 19,3 lat, dla
chłopców 18,4 lat (Bidzan, 2007). Wymieniony przykład świadczy o tym, że świat
wartości, szczególnie ludzi młodych, zmienia się, bo przecież, czym jest w istocie
wspomniany wyżej pęd ku dorosłości, jeśli nie obserwowalnym dowodem zmieniania się wyznawanych wartości.
Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. stworzyły szersze możliwości powstawania szkół prywatnych. Wśród nich szczególne miejsce zajmują szkoły prowadzone przez zakony. Przykładem takich szkół są szkoły salezjańskie. Salezjanie
są zgromadzeniem zakonnym założonym przez św. Jana Bosko w 1859 r. Prowadzą
szkoły w wielu krajach, w tym w Polsce. Św. Jan Bosko swój styl pracy z młodzieżą
nazwał systemem prewencyjnym, na który składają się trzy elementy: rozum, religia i miłość. W relacji nauczyciel – uczeń św. Jan Bosko dostrzegał zarówno element rozumu (rozumność, szukanie i poznawanie prawdy, rozpoznawanie i akceptacja rzeczywistości, rzeczowość, dialog z szacunkiem dla wolności osoby, świadomość siebie, innych, świata), jak też element miłości (m.in. wychowawcy do wychowanka) (Cian, 2001). Element religii związany był z ukazywaniem wychowankom perspektywy przyszłości, łącznie z perspektywą eschatologiczną, którą św.
Jan Bosko przedstawiał jako cel życia każdego z nich. Był on źródłem duchowych
motywacji do kształtowania określonych postaw (Cian, 2001).
W świetle powyższego, oczekiwanie, że uczniowie szkół salezjańskich będą
charakteryzować się nieco innym systemem wartości w porównaniu z uczniami
ze szkół powszechnych, wydaje się w pełni uzasadnione. Mimo że w literaturze
przedmiotu można znaleźć wiele badań dotyczących wartości młodzieży, autorom badań nie udało się dotrzeć do wyników badań uczniów szkół prowadzonych przez salezjanów.
Kilka ważnych projektów badawczych związanych z tą tematyką, jako
jedna z pierwszych, zrealizowała Hanna Świda-Ziemba; pierwszy w latach siedemdziesiątych (Świda, 1979), kolejny w dziewięćdziesiątych (Świda, 1995). W prezentacji zostaną uwzględnione jedynie najnowsze badania autorki z lat 1996–1998
(Świda, 2000).
Dzięki nim wiemy, że młodzież drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych
uwzględniała następujące kategorie moralne: normy moralne, potępienie złych
czynów, sumienie. Badania pokazały też, że te osoby, które przywiązywały wysokie znaczenie do norm moralnych w swoim życiu, nie znajdywały żadnego konfliktu norm w swoim postepowaniu, który związany były z realizacją tych norm.
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Młodzież ujmowała religię w jej aspekcie terapeutycznym, a nie obligatoryjnym.
Postawa ta jest charakterystyczna dla „wierzących i praktykujących”. Z religii wynika poczucie sensu życia, refleksyjne wyciszenie, przejmujący nastrój; świadomość posiadania kogoś, kto kocha, kto nie pozwala poczuć się zagrożonym i samotnym (Świda, 2000). W świetle badań młodzież zastanawiająca się nad wiarą
i jej treścią staje się bądź głęboko wierząca, bądź odrzuca katolicyzm na rzecz
wiary indywidualnej. Zdecydowana większość badanej młodzieży licealnej nie
postrzegała norm moralnych jako konsekwencji pewnego spojrzenia na człowieka, zawartego w systemie katolicyzmu. Znamienne okazało się krytyczne nastawienie wobec Kościoła katolickiego – charakterystyczne dla pokolenia młodzieży II połowy lat dziewięćdziesiątych (Świda, 2000).
Tematyka wartości młodzieży okresu transformacji została podjęta również przez Mirosława Szymańskiego (1998). W badaniach prowadzonych w latach 1994–1995 wzięli udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz nauczyciele i rodzice tych uczniów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród 2090
uczniów wykazały, że młodzież najwyżej ceniła wartości allocentryczne, a więc
wspólne zajęcia i przeżycia, serdeczne relacje z koleżankami, świadczenie sobie
pomocy i liczenie na wsparcie kolegów. Drugie miejsce w hierarchii wartości zajęły wartości prospołeczne (potrzeby zaangażowania się w sprawy społeczne i zainteresowania problemami ogólnospołecznymi i działaniami, które są korzystne
dla nieznanych sobie ludzi). Kolejne miejsca w hierarchii zajęły wartości przyjemnościowe, następnie wartości związane z pracą i sprawowaniem władzy, wartości
edukacyjne. Niskie wskaźniki uzyskały wartości rodzinne i obywatelskie, na samym
końcu hierarchii znalazły się wartości materialne (Szymański, 1998).
Badania autorstwa J. Cieciucha (2007) miały na celu ukazanie systemów
wartości młodzieży w zależności od płci i wieku. W badaniu wzięły udział 373
osoby, w tym 100 dziewcząt w wieku 15 lat i 100 dziewcząt w wieku 18 lat. W obu
grupach pierwsze miejsce w hierarchii wartości zajęły wartości moralne, za nimi
znalazły wartości prawdy. W grupie 15-letnich dziewcząt kolejność wartości była
następująca: świętości religijne, wartości hedonistyczne, świętości świeckie, witalne oraz na końcu wartości estetyczne. Wśród dziewcząt 18-letnich na dalszych
miejscach znalazły wartości: hedonistyczne, świętości świeckie, religijne, witalne i estetyczne. Dość interesujące jest, że dziewczęta starsze – bardziej niż
dziewczęta młodsze – preferują wszystkie wartości oprócz wartości religijnych.
Wartości religijne u 15-letnich dziewcząt znalazły się na trzecim miejscu, zaś u starszych dziewcząt dopiero na miejscu piątym (Cieciuch, 2007).
Rezultaty badań Skowrońskiego dotyczące wartości nieletnich matek dowiodły, że nieletnie matki cenią niżej niż przeciętnie wartości związane z prawdą,
świętością, w tym świętością świecką i religijną, a wyżej niż przeciętnie wartości
witalne (Skowroński, 2013).
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Z kolei celem wcześniejszych badań Skowrońskiego było ukazanie różnic
w systemie (2004) i hierarchii (2005) wartości uczennic ze szkół publicznych
i uczennic szkół katolickich (Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie i Liceum
Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie). W badaniu posłużono się Skalą Wartości Schelerowskich oraz kwestionariuszem ankiety. Uczennice ze szkół powszechnych najczęściej wybierały wartości moralne, drugie miejsce zajęły wartości
prawdy, dalej wartości hedonistyczne, święte, świętości świeckie, sprawność
i siła fizyczna, świętości religijne, wartości witalne, wartości estetyczne i wytrzymałość. Wśród uczennic ze szkół katolickich najczęściej wybierane były świętości
religijne, następnie wartości moralne, prawdy, święte, świętości świeckie, wartości hedonistyczne, sprawność i siła fizyczna, wartości estetyczne, wytrzymałość i wartości witalne. Uczennice ze szkół powszechnych – bardziej niż uczennice ze szkół katolickich – ceniły wartości hedonistyczne, moralne i wartości witalne. Z kolei dziewczęta ze szkół katolickich ceniły wartości święte religijne,
święte oraz wartości estetyczne (Skowroński, 2004).
1. Metodologia badań własnych
1.1. Cel pracy
Cel niniejszej pracy związany jest z ustaleniem różnic pod względem preferencji wartości deklarowanych między uczniami Liceum Salezjańskiego w Legionowie a ich rówieśnikami z Liceum z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz zestawieniem uzyskanych hierarchii wartości młodzieży z modelową hierarchią wartości Maxa Schelera.
1.2. Problemy badawcze
Główne problemy badawcze zawierają się dwóch pytaniach:
Jakie są różnice w zakresie wartości deklarowanych między uczniami Liceum Salezjańskiego, a uczniami liceum publicznego?
• Jakie jest podobieństwo hierarchii wartości uczniów do hierarchii modelowej Maxa Schelera?
•

•
•
•
•

Problemy szczegółowe są następujące:
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości hedonistycznych?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości witalnych?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości estetycznych?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości prawdy ?
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•
•
•
•
•
•

Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości moralnych?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie tzw. wartości świętych?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości mierzonych przy zastosowaniu podskali „sprawność i siła fizyczna”?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości ujętych
w podskali „wytrzymałość”?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości mierzonych podskalą „świętości świeckie”?
Jakie są różnice między badanymi grupami w zakresie wartości reprezentowanych przez podskalę „świętości religijne”?

1.3. Hipotezy badawcze
W pracy zostały sformułowane następujące hipotezy badawcze:
H1 – Między grupami występują różnice statystycznie istotne w zakresie
oceny wartości hedonistycznych – grupą, która wyżej ceni te wartości są
uczniowie liceum publicznego.
H2 – Nie ma różnic między badanymi grupami w zakresie oceny wartości witalnych.
H3 – Uczniowie z obu grup podobnie oceniają wartości estetyczne.
H4 – Ocena wartości prawdy przez uczniów z obu badanych grup jest podobna – nie ma różnic statystycznie istotnych pod tym względem.
H5 – Między grupami istnieją różnice w ocenie wartości moralnych – uczniowie liceum salezjańskiego istotnie wyżej cenią te wartości.
H6 – Grupy różnią się w ocenie wartości świętych, które cenione są istotnie
wyżej przez uczniów liceum salezjańskiego.
H7 – Obie grupy podobnie oceniają wartości związane z wytrzymałością, sprawnością i siłą fizyczną.
H8 – Świętości świeckie oceniane są podobnie przez uczniów z obu grup.
H9 – Grupą, która ceni wyżej świętości religijne jest grupa uczniów z liceum
salezjańskiego.
H10 – Hierarchia uczniów liceum salezjańskiego jest bardziej podobna do modelowej hierarchii Maxa Schelera aniżeli hierarchia uczniów z liceum publicznego.
1.4. Metody i sposób badań
W badaniu wartości licealistów szkół salezjańskich zostały wykorzystane
dwa narzędzia badawcze: Skala wartości Schelerowskich (SWS) autorstwa Piotra
Brzozowskiego oraz Arkusz umożliwiający poznanie środowiska wychowawczego (AŚ) autorstwa Jana Konopnickiego oraz Mariana Ziemby.
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1.5. Skala wartości Schelerowskich (SWS)
Niniejsze narzędzie zostało skonstruowane przez Piotra Brzozowskiego, co
zostało zainspirowane teorią obiektywnej hierarchii wartości Maxa Schelera. Skala
umożliwia diagnozę 50. wartości, które tworzą sześć podstawowych podskal: wartości hedonistycznych, witalnych, estetycznych, prawdy, moralnych i świętych. Autor wyróżnił również cztery podskale czynnikowe związane z takimi wartościami
jak: sprawność i siła fizyczna, wytrzymałość, świętości świeckie i świętości religijne. Warto zaznaczyć, że SWS przeznaczona jest dla młodzieży i osób dorosłych.
W skali została zastosowana 101-stopniowa skala, składa się z 50 wartości uporządkowanych alfabetycznie.
Na podskalę wartości hedonistycznych składają się takie wartości jak: dostatnie
życie, miłość erotyczna, posiadanie, przyjemność, radość życia, wygoda, wypoczęcie,
życie pełne wrażeń. Podskala wartości witalnych zawiera następujące wartości: odporność na zmęczenie, siła fizyczna, sprawność, sprężystość ciała, umiejętność znoszenia chłodu, umiejętność znoszenia głodu. Z kolei podskala wartości estetycznych:
elegancję, gustowność, harmonię, ład rzeczy, proporcjonalność kształtów, regularność rysów i uporządkowanie. Na podskalę wartości prawdy składają się: inteligencja,
logiczność, mądrość, obiektywność, otwarty umysł, rozumienie, szerokie horyzonty,
wiedza. Podskalę wartości moralnych tworzą: dobroć, honor, miłość bliźniego, pokój,
pomaganie innym, prawdomówność, rzetelność, szczerość, uczciwość, uprzejmość,
życzliwość. Podskala wartości świętych zawiera takie wartości jak: Bóg, kraj, ojczyzna,
naród, niepodległość, państwo, patriotyzm, wiara, zbawienie, życie wieczne. Podskala
nazwana „sprawność i siła fizyczna” zawiera: siłę fizyczną, sprawność, sprężystość
ciała, zaś podskala „wytrzymałość” składa się z: odporności na zmęczenie, umiejętność
znoszenia chłodu i umiejętność znoszenia głodu. Na podskalę „świętości świeckie”
składają się: kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, państwo, patriotyzm, zaś na podskalę
„świętości religijne”: Bóg, wiara, zbawienie oraz życie wieczne (Brzozowski, 1995).
Skala jest trafnym i rzetelnym narzędziem, co warto podkreślić (Brzozowski, 1995).
1.6. Arkusz umożliwiający poznanie środowiska wychowawczego (AŚ)
Autorami arkusza są Jan Konopnicki i Marian Ziemba. W badaniach wykorzystano następujące działy arkusza:
a) Liczebność rodziny
b) Warunki bytowe (materialne)
c) Warunki mieszkaniowe
d) Wykształcenie rodziców
e) Życie kulturalne czynne rodziny
f) Zainteresowania rodziny
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Arkusz może być wypełniany przez rodziców, wychowawców, osoby dobrze orientujące się w sytuacji wychowawczej dziecka.
1.7. Zasady doboru próby
W badaniach zbadano dwie grupy licealistów, które liczyły po 100 osób każda.
Pierwszą grupę stanowiła grupa uczniów z Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie pod Warszawą, drugą – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy. Badania zostały przeprowadzone
wiosną 2013 r.
W grupach ujawniły się różnice statystycznie istotne w pięciu z sześciu
mierzonych zmiennych, tj. liczebności rodziny, warunków bytowych, warunków
mieszkaniowych, wykształcenia rodziców, życia kulturalnego czynnego rodziny
oraz zainteresowań rodziny (tabela 1).
Tabela 1
Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wartość t, poziomy istotności uzyskane przez obie grupy w zakresie zmiennych środowiskowych
Wartości
Liczebność rodziny
Warunki bytowe
Warunki mieszkaniowe
Wykształcenie rodziców
Życie kulturalne czynne rodziny
Zainteresowania rodziny

Uczniowie Liceum
Salezjańskiego
w Legionowie
M
SD
12,32
5,50
13,68
5,08
15,20
6,11
11,89
5,03
12,88
4,74
10,88
4,65

Uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego
w Nidzicy
M
SD
14,32
4,96
17,06
4,47
16,90
5,26
17,22
3,70
14,80
4,19
11,36
4,27

t

p

-2,699
-4,993
-2,109
-8,526
-3,032
-0,760

0,008
0,000
0,036
0,000
0,003
n. i.

Uczniowie liceum salezjańskiego mają istotnie gorsze warunki środowiskowe pod względem liczebności rodziny, warunków bytowych, warunków
mieszkaniowych i czynnego życia kulturalnego. Ponadto rodzice uczniów liceum
salezjańskiego legitymują się istotnie niższym poziomem wykształcenia. Między
grupami nie wystąpiły różnice statystycznie istotne pod względem zmiennej: zainteresowania rodziny.
2. Wyniki badań własnych
W niniejszej części zostaną przedstawione różnice między badanymi grupami w poszczególnych wartościach ujętych w podskalach, które są częścią Skali
wartości Schelerowskich P. Brzozowskiego (1995). W celu określenia istotności
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różnic został zastosowany test t-Studenta dla prób niezależnych, zaś dla określenia zależności między warunkami środowiskowymi a wartościami został zastosowany współczynnik r-Pearsona.
W tabeli 2 zostały przedstawione średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wartości statystyki t oraz poziomy istotności w zakresie wszystkich
podskal wartości wchodzących w skład Skali wartości Schelerowskich.
Tabela 2
Średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wartość t, poziomy istotności uzyskane przez obie grupy w zakresie wszystkich podskal wartości
Wartości
Wartości hedonistyczne
Wartości witalne
Wartości estetyczne
Wartości prawdy
Wartości moralne
Wartości święte
Sprawność i siła fizyczna
Wytrzymałość
Świętości świeckie
Świętości religijne

Uczniowie Liceum
Salezjańskiego
w Legionowie
M
SD
72,27
16,82
58,67
21,65
57,78
19,70
74,87
15,53
78,69
14,75
66,68
20,28
62,44
24,56
55,89
23,94
65,59
25,04
69,35
25,70

Uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego
w Nidzicy
M
SD
65,08
20,43
56,78
23,53
54,97
22,08
72,23
19,76
71,96
21,08
73,85
20,74
57,84
28,33
57,23
28,37
67,09
26,32
80,06
24,28

t

p

2,716
0,588
0,948
1,04
2,61
-2,427
1,229
-0,362
-0,413
-3,030

0,007
n. i.
n. i.
n. i.
0,010
0,014
n. i.
n. i.
n. i.
0,003

Różnice istotne statystycznie między uczniami liceum salezjańskiego, a uczniami liceum publicznego wystąpiły w zakresie wartości hedonistycznych, wartości moralnych, wartości świętych i świętości religijnych. Nie było różnic w przypadku pozostałych wartości: witalnych, estetycznych, prawdy, sprawność i siła
fizyczna, wytrzymałość oraz świętości świeckich.
Okazało się, że uczniowie z Liceum Salezjańskiego w Legionowie istotnie bardziej cenią wartości hedonistyczne – nie potwierdziła się, więc hipoteza H1. Zgodnie
z treścią hipotez H2, H3, H4, uczniowie obu grup podobnie ocenili wartości estetyczne, witalne oraz prawdy. Potwierdziła się hipoteza H5, bowiem uczniowie Liceum
Salezjańskiego istotnie wyżej cenią wartości moralne. Z kolei wartości święte są cenione istotnie wyżej przez uczniów z liceum publicznego, co przeczy treści hipotezy
H6. Ponadto potwierdziła się hipoteza H7, bowiem obie grupy podobnie oceniają
wartości związane z wytrzymałością, sprawnością i siłą fizyczną. Pozytywnie zweryfikowana została również hipoteza H8, gdyż świętości świeckie oceniane są podobnie
przez uczniów z obu grup. Nie potwierdziła się hipoteza H9, ponieważ grupą, która
ceni wyżej tzw. świętości religijne jest grupa uczniów z liceum publicznego.
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2.1. Hierarchia wartości
Hierarchie wartości uczniów liceum salezjańskiego i liceum publicznego
zostały przedstawione w poniższej tabeli. Ustalono je na podstawie średniej
arytmetycznej (tabela 3).
Tabela 3
Hierarchie wartości uczniów liceum salezjańskiego i uczniów liceum publicznego
Uczniowie Liceum Salezjańskiego
w Legionowie
Wartości moralne
Wartości prawdy
Świętości hedonistyczne
Świętości religijne
Wartości święte
Świętości świeckie
Sprawność i siła fizyczna
Wartości witalne
Wartości estetyczne
Wytrzymałość

M
78,69
74,87
72,27
69,35
66,68
65,59
62,44
58,67
57,78
55,89

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Nidzicy
M
Świętości religijne
80,06
Wartości święte
73,85
Wartości prawdy
72,23
Wartości moralne
71,96
Świętości świeckie
67,09
Wartości hedonistyczne
65,08
Sprawność i siła fizyczna
57,84
Wartość wytrzymałości
57,23
Wartości witalne
56,78
Wartości estetyczne
54,97

Licealiści szkoły salezjańskiej najwyżej cenią wartości moralne, które w hierarchii wartości licealistów szkoły powszechnej uplasowały się na czwartym miejscu. Wartości prawdy zajmują stosunkowo wysoką pozycję w obu hierarchiach: na
drugim miejscu u licealistów ze szkoły salezjańskiej i trzecie miejsce u licealistów
ze szkoły powszechnej. Wartości hedonistyczne zajęły stosunkowo wysoką pozycję w hierarchii licealistów ze szkoły salezjańskiej, zaś dopiero szóste miejsce
w hierarchii licealistów ze szkoły powszechnej. Świętości religijne i wartości święte
są cenione bardziej przez uczniów z liceum publicznego (odpowiednio pierwsze
i drugie miejsce), w hierarchii uczniów z liceum salezjańskiego zajęły pozycje:
czwartą i piątą. Świętości świeckie są cenione w stopniu przeciętnym zarówno
przez licealistów z Legionowa (szósta lokata), jak i licealistów z Nidzicy (piąta lokata). Podobnie nisko oceniają licealiści obu rodzajów szkół wartości związane ze
sprawnością i siłą fizyczną (miejsce siódme w hierarchii). Najmniej cenionymi wartościami w grupie uczniów z liceum salezjańskiego okazały się wartości witalne, wartości estetyczne i wartość wytrzymałości (odpowiednio: ósme, dziewiąte i dziesiąte
miejsce). Podobnie jest w grupie uczniów z liceum publicznego, gdzie wartość wytrzymałości znalazła się na ósmym miejscu, wartości witalne – dziewiątym miejscu
i najmniej cenione wartości estetyczne – na dziesiątym miejscu.
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2.2. Hierarchie uczniów a modelowa hierarchia Maxa Schelera
W celu określenia podobieństwa hierarchii wartości uczniów z dwóch rodzajów liceów do modelowej hierarchii Maxa Schelera, średnie arytmetyczne
dla poszczególnych wartości, tj. wartości hedonistycznych, witalnych, estetycznych, moralnych, prawdy i świętych, skorelowano z wynikami standaryzowanymi z zgodnie z procedurą opisaną przez Brzozowskiego (1996), posłużono się
tu współczynnikiem korelacji r-Pearsona.
Korelacja między hierarchią wartości uczniów liceum salezjańskiego a modelową hierarchią Maxa Schelera okazała się nieistotna. Podobna sytuacja miała
miejsce w przypadku hierarchii wartości uczniów z liceum publicznego. Natomiast obie hierarchie wartości uczniów korelują ze sobą, współczynnik korelacji
r-Pearsona = 0,814, korelacja jest wysoka, zależność znacząca. Reasumując – hipoteza H10 nie została potwierdzona.
2.3. Profile wartości
Wyniki surowe dla poszczególnych podskal wartości zostały odniesione do
norm wyrażonych za pomocą stenów, co zostało pokazuje wykres 1.
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Wykres 1. Normy stenowe dla poszczególnych podskal wartości.
Objaśnienie:
Na osi X – podskale: w. hedonistyczne (1); w. estetyczne (2); w. witalne (3); w. prawdy
(4); w. moralne (5); w. sprawność i siła fizyczna (6); święte (7); wytrzymałość (8); świętości świeckie (9); świętości religijne (10).
Na osi Y – steny.

Zabieg odniesienia wyników surowych do norm ujawnił jeden wynik, który
nie mieści się w granicach normy: grupa uczniów liceum salezjańskiego przecenia
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wartości hedonistyczne – wynik ten jest powyżej normy (7 sten). W przypadku
pozostałych wartości można zaobserwować, że wyniki mieszczą się w granicach
normy (4–6 sten).
2.4. Wartości deklarowane a warunki środowiskowe
Analiza wartości współczynników korelacji r-Pearsona pozwoliła stwierdzić, że warunki środowiskowe mierzone sześcioma zmiennymi Arkusza umożliwiającego poznanie środowiska wychowawczego Jana Konopnickiego i Mariana
Ziemby nie warunkują wyboru wartości, wszystkie współczynniki korelacji okazały
się nieistotne – w związku z tym w pracy pominięto szczegółowe analizy w prezentacji wyników badań.
3. Dyskusja
Wyniki badań niewątpliwie są zaskakujące. Można było oczekiwać, że w szkole
prowadzonej przez zgromadzenie zakonne, jej uczniowie będą wyżej cenić wartości duchowe, a jednocześnie niżej wartości hedonistyczne, związane z przyjemnością. Tymczasem uczniowie liceum salezjańskiego nie dość, że cenią wartości hedonistyczne istotnie wyżej, to ich wynik jest powyżej normy, co oznacza przecenianie tej grupy wartości. Usprawiedliwieniem nie może być fakt, że wartości
utożsamiane z hedonizmem funkcjonują w obecnej kulturze, gdyż druga z grup,
jak się okazało, nie przecenia tych wartości, wynik uczniów liceum publicznego
okazał się być wynikiem w normie.
W nieco podobnym tonie można podsumować brak podobieństwa hierarchii wartości uczniów liceum salezjańskiego do modelowej hierarchii Maxa Schelera. Podobnie jak w poprzednim przypadku można było oczekiwać, że hierarchia
uczniów Liceum Salezjańskiego w Legionowie będzie bardziej zbliżona do modelowej hierarchii wartości Maxa Schelera. Okazało się inaczej – hierarchie obu grup
są do siebie podobne i zarazem obie nie są podobne do hierarchii Maxa Schelera.
Fakt, że uczniowie z obu grup podobnie ocenili wartości estetyczne, witalne oraz prawdy jest zgodny z oczekiwaniami.
Można zaryzykować twierdzenie, że katolicki charakter liceum salezjańskiego znajduje swój wyraz w wyższej ocenie wartości moralnych przez uczniów
tego liceum. Z drugiej jednak strony sporym zaskoczeniem jest to, że wartości
święte są cenione istotnie wyżej przez uczniów z liceum publicznego, a przecież
w tej grupie wartości są takie kategorie, jak Bóg, kraj, ojczyzna, naród, niepodległość, państwo, patriotyzm, wiara, zbawienie, życie wieczne. Potwierdzeniem
zaobserwowanego trendu jest to, że grupą, która ceni wyżej tzw. świętości religijne jest grupa uczniów z liceum publicznego.
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Można się było spodziewać, że obie grupy podobnie będą cenić świętości
świeckie, co zostało potwierdzone w niniejszych badaniach. Nie dziwi również
podobna ocena przez uczniów z obu grup wartości związanych z wytrzymałością,
sprawnością i siłą fizyczną.
Warto dodać, że przyczyn różnic w wyborach wartości raczej nie należy
upatrywać w rodzinie – pomimo różnic warunki środowiskowe nie warunkują
wyboru wartości, choć oczywiście, aby móc bardziej rzetelnie udzielić odpowiedzi, trzeba byłoby przeprowadzić bardziej pogłębione studia w tym zakresie.
Wyników badań zaprezentowanych w niniejszym artykule nie należy odnosić do szkół salezjańskich w ogóle, a tym bardziej do szkół katolickich, ze
względu na dobór próby, który był celowy, a nie losowy. Na pewno jednak wyniki
tych badań mogą stanowić podstawę do dyskusji o to, kim – w zamierzeniu osób
kierujących szkołą – ma być jej absolwent?
Warto także pamiętać, że przedstawione tendencje dotyczą wartości deklarowanych, które nie koniecznie muszą być rzeczywistymi.
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Wpływ subkultury na proces resocjalizacji
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The influence of subculture on the resocialization process
In each society there exist groups whose aim is to introduce various changes
and novelties into the contemporary culture. Members of different groups
adopt lifestyles with value systems, norms and codes of conduct distinct from
commonly accepted and acknowledged in a certain culture and followed by
the general public. The way the groups, typically referred to as subcultures,
function bases on partial or complete opposition against each other as well as
destroying commonly accepted norms and values. The important part of an
informal group’s existence is a relative stability of the bond within a group.
The common characteristic of subcultures is a lack of acceptance for the commonly accepted norms of behaviour. A subculture is a formation which undoubtedly disturbs the right resocialization process and which comes in opposition to all resocialization actions undertaken.
Keywords: subculture; prison; resocialization process; “another life”

Wprowadzenie
„Albowiem […] byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”
Mt., 25, 36

Zakłady penitencjarne w Polsce stykają się z wieloma problemami związanymi z rzeczywistością więzienną, zwłaszcza w aspekcie kształtowania się nieformalnych grup wśród osadzonych. Od wielu lat toczy się debata nad efektywnością
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oddziaływań resocjalizacyjnych, rozumianych jako proces kształtowania osobowości jednostki niedostosowanej społecznie z nastawieniem na jej przystosowanie do życia i funkcjonowania w danej społeczności, w której obowiązują pewne
normy, zasady i reguły postępowania. Kara pozbawienia wolności ma za zadanie
zapobiec powrotowi do przestępstwa przez wzbudzenie w osadzonym woli
współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia
odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.
Celem badań jest odkrycie przyczyn, dla których osadzeni przystępują do
ideologii „drugiego życia” oraz ukazanie zależności i uwarunkowań, które sprawiają, że nieformalne grupy nadal znajdują zwolenników wśród osadzonych w zakładach karnych. Subkultura jest alternatywą i istotnym zagrożeniem dla powszechnie akceptowanych wartości i norm moralnych w grupie osób pozbawionych wolności. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych, deklarujący przynależność do subkultury więziennej,
kierują się określonymi normami i wartościami. Przejawiają negatywny stosunek
wobec norm ogólnospołecznych oraz negatywny stosunek do ludzi pracujących
w wymiarze sprawiedliwości oraz do ustroju politycznego.
1. Subkultura więzienna – istota i charakterystyka
„Więzienie uczy zachowań hiperracjonalnych.
Więzień nabiera cierpliwości w planowaniu i dążeniu do celu.
Otoczenie karze go surowo za błędy i hojnie nagradza za dobre pomysły”.
Marek M. Kamiński

W polskim systemie penitencjarnym od wielu lat funkcjonuje pozaformalne
zjawisko podkultury. Jego źródło nie jest do końca sprecyzowane. Istnieją dwie
skrajne koncepcje, pierwsza z nich zakłada, że zjawisko „drugiego życia” dotarło do
zakładów karnych ze środowiska otwartego. Drugie podejście jest dwojako pojmowane, gdyż posiada dwie odmiany. Z pierwszej z odmian wynika, że etiologii „drugiego życia” należy szukać w samej instytucji więzienia, druga zaś zakłada, że zakłady penitencjarne ponoszą odpowiedzialność za powstanie nieformalnych grup.
Przynależność do nieformalnej grupy jest pierwotnym zjawiskiem, spowodowanym koniecznością afiliacji człowieka, a w przypadku zakładu karnego, jako swoistego środowiska społecznego, gdzie na formalną strukturę organizacyjną nakłada
się nieformalna struktura społeczna zwana „drugim życiem”. Nieformalne grupy wyróżnia znaczna dynamika działania, szczególnie w zakresie zanikania lub pojawiania
się pionierskich grup oraz ich składu osobowego. Funkcjonowanie niektórych z nich
ma destrukcyjny wypływ na skazanych, zagraża poczuciu bezpieczeństwa jednostki
oraz utrudnia proces resocjalizacji. Niektóre zaś powstają samorzutnie, znaczenie
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ich ma niewielki wpływ na dyscyplinę i porządek, mają za zadanie przede wszystkim łagodzenie braku kontaktów międzyludzkich.
Podkultura więzienna to wszelkie wartości, normy i wzory mobilizujące
postępowanie całej społeczności więziennej uczestniczącej w procesach społecznych tworzących się w obrębie zakładu karnego. Termin „drugie życie” charakteryzuje specyficzny rodzaj podkultury więziennej o charakterze dewiacyjnym, posiadający odrębne normy, wartości i wzory. Wszystkie te elementy realizowane są przede wszystkim przez więźniów grypsujących.
Według Przybylińskiego społeczność więźniów pozostaje pod wpływem
dwóch ośrodków decyzyjnych: pierwszym – oficjalnym i prawnie usankcjonowanym – jest administracja zakładu penitencjarnego, natomiast drugim – struktury
podkultury więziennej.
Niekontrolowane zachowania nieformalnych grup skazanych, funkcjonujących w polskim systemie penitencjarnym, nazywamy subkulturą więzienną.
Zaliczamy do niej takie zachowania, które charakteryzują się biegunowymi wartościami i normami przestrzeganymi przez społeczeństwa. Członkowie grupy posługują się własnym systemem zasad komunikacji, zachowań i kontroli. Podkultura więzienna nie jest zjawiskiem nowatorskim, niektóre zasady i normy postępowania powstały na początku XX w. Zasady funkcjonowania grup podkulturowych ulegają częstym zmianom zarówno w czasie, jak i przestrzeni, dlatego jest
to zjawisko o charakterze dynamicznym. Drugie życie jest nieodzownie związane
z konkretnym systemem karnym. Elementy warunkujące zasięg oraz formę subkultury więziennej to swego rodzaju zjawiska osobowościowe, społeczne i sytuacyjne, które występują w warunkach izolacji penitencjarnej.
Analiza teorii zróżnicowanych możliwości pokazuje, że modelowanie zachowań i postaw nieakceptowanych społecznie następuje w czasie przyłączenia
jednostki do subkultury. Genezą zachowań dewiacyjnych jest doświadczenie
niepowodzeń na drodze do osiągnięcia celów, będących w danej kulturze synonimem sukcesu. Osoba, której nie udało się osiągnąć właściwego statusu społecznego, za ten stan wini ład społeczny, który jest sprzyjającym czynnikiem w postępowaniu dewiacyjnym. Kolejnym etapem jest próba ominięcia barier społecznych, uważanych za bezskuteczne, niesprawiedliwe lub niepraktyczne w określonej sytuacji życiowej jednostki. Sprzeciw wobec panujących norm i prawidłowości wywołuje poczucie winy oraz lęk, jednostka poszukuje wsparcia i usprawiedliwienia swojego wyboru w grupie subkulturowej, złożonej z osób doświadczających podobnych problemów.
W wspólnocie ludzi odizolowanych, mimo oficjalnych zakazów oraz nakazów, nigdy nie można przewidzieć i unormować wszystkich potencjalnych sytuacji i zachowań. Powstała więc sfera życia osadzonego, dzięki której tworzyły się więzi
i stosunki niesformalizowane, które noszą wiele nazw: „podkultura więzienna”,
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„grypserka”, „grypsera”, „drugi nurt więzienia”, „subkultura drugiego życia”, „subkultura więziennej”, „drugie życia” oraz „podkultura grypsujących”.
Celem całej społeczności więziennej jest odbycie kary pozbawienia wolności oraz zmiana usposobienia poprzez proces resocjalizacji, stosowanie się do statutu formującego codzienne życie skazanych. Podziały wśród osadzonych występują
m.in. na tle różnorodnego ustosunkowania się do regulaminu – z natury grupy nieformalne cechuje nieprzyjazny stosunek do zasad regulaminowych, w przeciwieństwie do reszty osadzonych.
Znaczna część więźniów wybiera spokój i poczucie bezpieczeństwa w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, nie angażując się w działalność nieformalnych grup oraz podporządkowując się obowiązującym zasadom. Atmosfera bezpieczeństwa ma ogromny wpływ na rozwój należytej opinii społecznej
i daje możliwość osadzonemu do wyrażenia swojej akceptacji bądź krytyki dla
zachowań współwięźniów. Osadzony ma prawo wyboru, czy chce należeć do
podkultury więziennej, czy też nie. Decyzja ta podejmowana jest na samym początku pozbawienia wolności już w areszcie śledczym i ma decydujący wpływ na
dalszy etap odbywania kary.
Osadzeni niezaangażowani w sprawy podkulturowe, tzw. niegrypsujący, frajerzy w przekonaniu „git-ludzi”, to gorsza populacja, ponieważ nie bierze czynnego
udziału w procesie kształtowania zjawiska „drugiego życia”. Nie przyłączenie się
do grona „ludzi” jest świadomym wyborem jednostki. Jedynym motywem, który
scala grupę osób niegrypsujących jest chęć odbywania kary pozbawienia wolności
w pokojowej atmosferze. Większość działań wykonywana jest indywidualnie.
Przez elitę więzienną uznawani są za ludzi, którzy nie posiadają własnego zdania,
honoru, chętnie współpracują z personelem oraz są gotowe do donosów i kompromisów. Członkowie podkultury zmuszają niegrypsujących do wykonywania
prac porządkowych, niekiedy muszą brać odpowiedzialność za przewinienia, których nie dokonali. Czasami więźniowie z grupy niegrypsującej cieszą się ogromnym szacunkiem ze strony innych współwięźniów, ponieważ uważani są za solidnych przestępców, którzy nie wyrzekają się procederu przestępczego.
Fundamentalne reguły drugiego życia nie stanowią niewiadomej dla personelu służby więziennej. Niedocenianie siły oddziaływania tego zjawiska może doprowadzić do niepowodzenia każdego procesu wychowawczego podejmowanego
przez wychowawcę w zakładzie karnym. Nieznajomość panujących w drugim życiu
zasad i zwyczajów uniemożliwia oraz utrudnia wszelkiego rodzaju zapobieganie
demoralizacji osadzonych w placówce penitencjarnej. Znając reguły rządzące skazanymi w warunkach podkultury więziennej, dużo łatwiej zbadać środowisko, system wartości oraz ocenić oznaki zachowań destruktywnych. Jest to również ważna
część przewagi psychologicznej nad osadzonymi. Poznanie drugiego życia jest
przesłanką niezastąpioną w procesie prawidłowej readaptacji skazanych.
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2. Wpływ subkultury na proces resocjalizacji. Zakłady penitencjarne jako instytucje
resocjalizacyjne
„[…] nie możesz być więźniem, jeśli nikt nie będzie twoim strażnikiem,
nie możesz być też strażnikiem, jeśli nikt nie bierze poważnie ciebie
ani twojego więzienia”.
Philip G. Zimbardo

Kara pozbawienia wolności może także utrwalać nastawienie antyspołeczne, dewiacyjne, pełniąc funkcję destrukcyjną. Pobyt w warunkach izolacji ma
ogromny wpływ na świat przestępczy, działa integrująco. Wymiana doświadczeń
na płaszczyźnie łamania prawa, wzmacnia wśród więźniów funkcję kryminogenną. Kara pozbawienia wolności spełnia więc w takim przypadku funkcję negatywną. Koncepcja stanfordzkiego eksperymentu więziennego Philipa Zimbardo jest próbą zrozumienia procesów transformacji, jaka występuje, gdy zwyczajni ludzie robią rzeczy nieakceptowane społecznie. Celem badania było odróżnienie, tego, co ludzie wnoszą do sytuacji więziennej, od tego, jak sama sytuacja zmienia trafiające tam osoby. W przekonaniu prof. Zimbardo wszystkie więzienia stanowią swego rodzaju rzeczywisty symbol utraty wolności, którą każda
jednostka odczuwa z różnych powodów w nietypowy sposób.
Mimo ogólnych dążeń do humanizacji i indywidualizacji kary pozbawienia
wolności, w rzeczywistości kara ta izoluje więźnia od najbliższego, znanego mu
otoczenia, społeczeństwa oraz rodzin. Odizolowanie uniemożliwia osadzonemu
decydowanie o sobie oraz ogranicza kontaktowanie się z ludźmi bliskimi. Pierwszy
kontakt z obcym, nowym środowiskiem wzmaga strach, lęk i niepokój. Sytuacja ta
mimowolnie wywołuje potrzebę zabezpieczenia się przed osamotnieniem, agresją współwięźniów, przygnębieniem, utratą sensu życia, a niekiedy prowadzić
może nawet do prób samobójczych. Naprzeciw nowym potrzebom więźniów powstaje nieformalna społeczność nosząca miano „zjawiska subkultury więziennej”.
Społeczna stratyfikacja więźniów oraz zasady funkcjonowania społeczności więziennej związane jest z powstaniem nieformalnych grup subkulturowych
działających na terenie zakładu karnego. Przyłączenie się do nieformalnej grupy
zapewnia zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, uznania i afiliacji. Jest to forma
destruktywnej integracji skazanych, którzy tworzą swoistą strukturę społeczną,
akceptując i kultywując dewiacyjną podkulturę. Niebezpieczeństwem tego zjawiska jest rozpowszechnianie negatywnych stereotypów zachowania, o uwarunkowanych odrębnych wartościach. Jest to proces odwrotny do procesu resocjalizacji, zorientowany na poznanie przez osadzonego kultury, zaakceptowanie systemu wartości oraz naukę odgrywania konstruktywnych ról społecznych. Zjawisko drugiego życia wśród skazanych utrwala nieakceptowane społecznie wzory
zaspokajania potrzeb, kształtuje negatywne postawy jednostki oraz prowadzi do
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utożsamiania się z antyspołecznym systemem normatywnym. Próby przeciwstawiania się tym procesom, podejmowane przez pracowników zakładu penitencjarnego, z reguły okazują się bezskuteczne.
3. Zasady oraz metody resocjalizacji
Resocjalizacja jest procesem specyficznej naprawy etycznej i obyczajowej jednostki. Swoim przebiegiem przypomina proces zdrowienia z chronicznej choroby,
którą w tym przypadku jest wykolejenie przestępcze lub obyczajowe. Powtórna socjalizacja, której rezultatem ma być ukształtowane odpowiednio wrażliwe sumienie
osób, nie tylko popełniających czyny karalne, ale także bezsilnych, uzależnionych, zaburzonych osobowościowo, aby jednostki potrafiły wykształcić cały system mechanizmów oraz dynamizmów osobowościowych, sprzyjających zachowaniu równowagi.
Proces resocjalizacji jest łańcuchem następujących po sobie faktów wychowawczych. Polega na przywróceniu zaburzonego stanu homeostazy między
dążeniem jednostki resocjalizowanej do zachowania własnej autonomii a dążeniem społeczeństwa do podporządkowania jej indywidualnym regułom postępowania, które są powszechnie akceptowane. Resocjalizacja jest rodzajem procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymagań
życia społecznego czyni jednostkę uspołecznioną, samodzielną i twórczą.
W literaturze funkcjonuje pojęcie resocjalizacji penitencjarnej. Jest to proces oddziaływania resocjalizującego realizowany w warunkach więziennych. Ma
za zadanie zmianę nawyków, wyeliminowanie niekorzystnych, antyspołecznych
postaw człowieka. H. Machel (2006) uważa, że proces ten nie uwzględnia reguł
tradycyjnie pojmowanej resocjalizacji, której celem jest oddziaływanie indywidualne. Więzień ma odczuwać ujemne warunki więzienne oraz specjalne bodźce
przekazywane nie tylko przez czynniki zawarte w systemie penitencjarnym, ale
również przez personel penitencjarny i osoby najbliższe, pozostające na wolności.
Kształcenie resocjalizacyjne ma ogromną wartość readaptacyjną. Obejmuje uzupełnienie brakującego wykształcenia oraz przygotowanie zawodowe.
Więzień uzyskuje wiedzę oraz umiejętności wynikające z realizowanego programu. Uczy się dyscypliny, odpowiedzialności, poczucia obowiązku i pracy nad
sobą. Skazany posiada większe szanse na znalezienie pracy po wyjściu na wolność i prawidłową readaptację w środowisku zewnętrznym.
4. Więzienie jako instytucja resocjalizacyjna
Każdy cywilizowany kraj, chcąc uregulować wypełnianie obowiązku wobec
swojego narodu oraz przyczynić się do jego rozwoju, powołuje szereg organów i instytucji, spełniających konkretne funkcje społeczne. Edukacją zajmuje się szkolnictwo,
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a służba zdrowia – ochroną życia i zdrowia jednostki. W tym celu powoływane są właściwe placówki – szkoły i szpitale. Wojsko oraz straż graniczna są instytucjami zapewniającymi niezawisłość państwa i nienaruszalność granic. Bezpieczeństwem wewnętrznym zajmuje się wymiar sprawiedliwości oraz policja. Więziennictwo to również instytucja państwa, która ułatwia ochronę społeczeństwa przed przestępcami oraz zajmuje
się resocjalizacją osób wchodzących w kolizję z prawem. Instytucję więziennictwa tworzy system penitencjarny rozumiany jako całokształt rozporządzeń, instytucji prawa penitencjarnego oraz zakładu karnego, zmierzających – według określonego sposobu
i metod – do osiągnięcia zasadniczego celu wykonania kary pozbawienia wolności. Elementami tworzącymi system penitencjarny są przepisy określające funkcjonowanie
więzienia, sposób realizacji celów (rodzaje i typy zakładów karnych, systemy wykonywania kary), podstawowe środki oddziaływania na przestępców odbywających karę
i ich status prawny. Integralną częścią systemu karnego są kadra więzienna (funkcjonariusze i pracownicy cywilni) i relacje panujące między nimi a skazanymi, sposoby dysponowania oraz środki sprawowania kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa.
Instytucja więzienia znana jest od wieków. W starożytności, jak i współcześnie, ma za zadanie odizolować i przywracać społeczeństwu osoby, które naruszyły reguły współżycia społecznego. Spotkać w nich można przedstawicieli
wszystkich klas społecznych, w różnym wieku i poziomie wykształcenia. Znajdują
się w nich osoby bardzo biedne i posiadające spory majątek. Wszystkie bez wyjątku, bez względu na popełniony czyn, który doprowadził ich za mury i kraty,
poddawane są resocjalizacji, która sprzyja społecznej readaptacji skazanych.
Analiza ujęć terminologicznych pojęcia „readaptacji społecznej” doprowadza do
rozumienia tradycyjnej resocjalizacji. Istotą resocjalizacji skazanych, mającą
miejsce w warunkach izolacyjnych, są oddziaływania korekcyjne, których celem
jest oczekiwana zmiana osobowości skazanego zgodnie z pożądanymi w społeczeństwie normami i wartościami. Zatem głównym celem resocjalizacji jest powrót byłego więźnia do warunków wolnościowych, czyli readaptacja społeczna.
Kara pozbawienia wolności ma za zadanie zapobiegać powrotowi do przestępstwa przez wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Zadaniem wychowania resocjalizującego jest promowanie powszechnie rozumianej zmiany sprawcy, wywodzącej się z jego naturalnej wewnętrznej
potrzeby, zmiany, do której dąży osadzony determinowany motywacją wewnętrzną.
Więzienie można uznać za instytucję wychowawczą wtedy, kiedy jego
cele, organizacja, personel oraz sposoby postępowania z więźniami podporządkowane są wychowaniu; kiedy przyjęte modele procedury resocjalizacyjnej znajdują
swoje uzasadnienie w pedagogice oraz psychologii penitencjarnej, a także kiedy
usankcjonowane są stosownymi przepisami. Na terenie Polski ogółem znajduje się
157 zakładów penitencjarnych: 88 zakładów karnych oraz 69 aresztów śledczych.
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‒
‒
‒
‒
‒
‒

Fundamentalnymi środkami oddziaływania na więźnia są:
zatrudnienie osadzonych,
nauczanie,
wykorzystywanie czasu wolnego,
wykorzystywanie kontaktów z rodziną i osobami bliskimi,
wykonywanie ciążących na nich obowiązków,
przedsięwzięcia mające na celu przyszłą readaptację społeczną.

5. Subkultury więzienne a resocjalizacja w świetle badań
Przedmiotem badań jest wpływ subkultury więziennej na proces resocjalizacji osadzonych. W niniejszych badaniach przyjęto następujące cele:
Cel ogólny:
‒ określenie wpływu subkultury więziennej na proces resocjalizacji.
Cele szczegółowe:
‒ określenie, czy długość odbywanej kary ma wpływ na proces resocjalizacji,
‒ oszacowanie, do jakiej subkultury więziennej należą skazani,
‒ wskazanie, czy przynależność osadzonego do danej subkultury jest czynnikiem decydującym o podjęciu udziału w procesie resocjalizacji.
Do zgromadzenia informacji na temat wpływu subkultury więziennej na proces resocjalizacji postanowiono posłużyć się metodą sondażu diagnostycznego. Badania przeprowadzono wśród osadzonych i funkcjonariuszy służby więziennej zakładów karnych w Płocku oraz we Włocławku w maju 2016 r. Respondenci z grupy osadzonych otrzymali kwestionariusz ankiety podczas zajęć w szkole. Funkcjonariusze
swoje kwestionariusze otrzymali w pracy. Po skończeniu służby, pozbawieni presji
czasu, w spokoju mogli odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie.
Zakład Karny w Płocku jest zakładem typu zamkniętego dla recydywistów
penitencjarnych, aczkolwiek realizuje także zadania wykraczające poza ten obszar,
ponadto dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym. Oprócz recydywistów przebywają tu również odbywający karę po
raz pierwszy. Aktualnie ustalona pojemność jednostki wynosi 635 miejsca.
Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po
raz pierwszy, z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego
dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę
po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych. Zakład
karny dysponuje 1247 miejscami.
Badana grupa liczyła 146 osób, w tym 97 osób skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności, co stanowi 66,44% badanej populacji oraz 49 (33,56%) osób
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będących pracownikami służby więziennej w Zakładzie Karnym w Płocku oraz Zakładzie Karnym we Włocławku.
Zakończenie i wnioski z przeprowadzonych badań
W świetle przeprowadzonych badań własnych, można stwierdzić, że subkultura ma ogromny wpływ na proces resocjalizacji, duża część badanych osadzonych wskazała, że nie jest objęta procesem resocjalizacji. Większość ankietowanych funkcjonariuszy (29, co stanowi 59,18%) uważa, że resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej ma sens.
Odpowiedź, którą udało się uzyskać wskazuje, że długość odbywanej kary
w zakładzie karnym nie ma wpływu na proces resocjalizacji. 28 ankietowanych
funkcjonariuszy (57,14%) uważa, że pobyt w zakładzie karnym zmieni postępowanie więźniów i w przyszłości ułatwi im funkcjonowanie na wolności. Zdecydowana
większość osadzonych (91,75%) wskazała, że po opuszczeniu murów więzienia nie
będą kierowali się zasadami i normami, które obecnie uznają i akceptują. Więźniowie zadeklarowali, że podejmą pracę, zaczną żyć normalnie – zgodnie z prawem.
W niniejszej badaniach starano się również ustalić, czy na terenie zakładu
karnego funkcjonuje zjawisko drugiego życia oraz do jakiej nieformalnej grupy
najczęściej należą skazani. W polskich zakładach penitencjarnych nadal spotykamy się z nieformalnymi grupami. Analizując poszczególne dane, wywnioskowano, że osadzeni z chęci przynależności do danej subkultury najczęściej deklarują przynależność do grupy niegrypsujących.
Kolejnym celem było określenie, czy przynależność osadzonego do danej
subkultury ma wpływ na proces resocjalizacji. Ankietowani z grupy personelu
więziennego stwierdzili, że subkultura więzienna zakłóca ten proces, ponadto
badani wskazali, że przynależność osadzonego do nieformalnej grupy nie ułatwia skazanemu funkcjonowania w środowisku izolacji więziennej.
Zaprezentowanie wyników badań pozwalają na wyciągnięcie wniosków
ogólnych. Funkcjonowanie grup subkulturowych powoduje niejednokrotnie
wiele różnych negatywnych konsekwencji społecznych, prowadzi do zachowań
zmierzających do burzenia ładu i porządku społecznego, co znajduje przejaw
w przeciwstawianiu się normom i wartościom ogólnie przyjętym lub nawet ich
niszczeniu. Zjawisko występowania subkultur obejmuje środowiska zamknięte,
w tym również te, których celem działalności jest zarówno izolacja, jak i ponowna adaptacja społeczna oraz związana z nią odnowa moralna człowieka.
Przeciwdziałanie przejawom subkultury więziennej jest ważnym zadaniem
dla personelu penitencjarnego oraz wszystkich innych osób, które wspomagają
proces moralnej odnowy człowieka pozbawionego wolności.
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Abstract
In the article basic social work skills, intellectually disabled clients are described
and social workers’ activity peculiarities working with mentally disabled persons
are distinguished revealing social work skills application in practice.
Keywords: social work skills; mental disability; intellectual disability

Introduction
A social worker creates a direct relationship with the client in the process of
providing assistance. There is a very important involvement of the client in the support process and its final outcomes are influenced by both the personal characteristics of the social worker and his competence, as well as the client's personality.
Clients with mental disability usually are not able to live independently, have limited
ability to learn new things and it is more difficult to adapt to new situations. The
success of work with a disabled person is directly dependent on communication
atmosphere, emotional components of the contact and maturity and peculiarities
of the personality (Narauskaitė, Paulauskienė, Paulėkaitė, et al., 2006).
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Social work as practical activity is aimed at empowerment of the client.
The readiness of social workers to apply empowerment methods, realize the
values of those methods and their deciding factors becomes extremely important (Vencloviene, 2015). A social worker’s skills are the instrument he uses
to achieve the social assistance goals. It is very important how a social worker
perceives his role in assistance process and how he defines the final objective
of his activity taking into account the fact that his client is mentally disabled.
The objective is to analyze social work skills implementation working with
mentally disabled persons.
The goals: 1) to characterize persons with mental disability; 2) to describe
social work skills; 3) to reveal social work skills application elements in practice.
The object: social work skills expression providing social services to persons with mental disability.
The methods: scientific literature analysis, semi-structured interview, informal observation, qualitative data analysis.
1. Characteristic of persons with mental disability
A mental disability is not a disease. It is a permanent condition for life. Mental disability is associated with intellect coefficient and is divided into three degrees: mild, moderate and severe. Depending on the degree of disability, the needs
and possibilities of a person are different; therefore there is no general characteristic of mentally disabled persons. In describing the client’s situation social context,
social work traditions and professionals’ value orientations make influence.
Mental disability is limiting a person’s independence. It is possible to distinguish several fields that cause most problems for persons with severe mental
disability. One of the main issues is limitation of mental activity and communication. Some people with severe mental disability can speak though they often
experience articulation difficulties. Others don not communicate verbally at all
and are able only to pronounce only unclear words (Narauskaitė, Paulauskienė,
Paulekaite, et al., 2006).
In the developmental aspect these fields are usually affected: cognitive,
emotional, physical and social (Abramavičiūtė, Aleksienė, 2001). It is more difficult to learn new things due to memory, attention, perception and thinking peculiarities, it is necessary to take into account emotions, create favourable environment and promote self-confidence. Communication is very important, and it
is useful to take into account adaptation difficulties.
Every person is a personality. Mental disability cannot be considered as a key
factor in describing clients’ needs. It is necessary to take into account the person’s
unique qualities: physical condition, psychological characteristics and social milieu.
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2. Skills in social work
Johnson (2003) describes social work as creative knowledge, values and
skills combination. Social work success depends not only on person’s for whom
the assistance is provided possibilities but the professional’s awareness as well.
While implementing intervention the development of necessary skills and assistance aids, oriented towards creation of favorable environment for the client
and a person’s functioning are important (Petrauskiene, Daunoraite, 2009). The
skill is the element of practical activity, which reflects the ability to realize theoretical knowledge by action. Skills reflect a social worker’s ability to involve the
client in the assistance process, during which the powers of mentally disabled
persons are to be taken into account.
Social work comprises a great variety of skills. Trevithick (2012) distinguishes five groups of skills: 1) communication, observation, listening, and assessment skills, 2) interviewing skills (foundation skills, questioning, confirming
what has been said and heard, probing deeper, drawing the contact to a close),
3) providing help, direction, and guidance, 4) empowerment, negotiation, and
partnership skills, 5) professional competence and accountability. The expression of skills in practice depends on a social worker’s competence, the needs of
the client and the nature of social services provided by the particular institution.
3. Research organization methodology
The objective of the research – to reveal social work skills expression
providing social services for mentally disabled persons. Semi-structured interview and informal observation methods were used for the research. Interview
questions are based on Trevithick (2012) lexicon of 80 skills and interventions.
The emphasis is on the skills of contact building and empowerment of the client.
Interview questions are designed to analyze social work skills application peculiarities in practical activity.
The Day Center N for persons with mental disabilities aged from 18 to 40,
providing social day care, non-formal education and general social services, was
selected for the research. Social day care services are a set of services that provide complex assistance to a person during daytime. The Centre provides information, counseling, mediation and representation, collaboration with the family
and needs identification general services. The great attention is allocated to the
services of daily skills development and maintenance: satisfaction of physiological needs, social skills development, economical, communication, wellness, occupation, socialization, entrepreneurship and leisure time skills acquisition and
support. This Day Centre is special because it has the status of a social work
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methodological center, five qualification improvement programs have been developed, 93 social workers from other institutions have taken part in the qualification development in 2016, and a lot of attention is paid to the project activity. The social worker of the Day Centre, who has practical experience of work
with mentally disabled persons not only in Lithuania, but also in other European
Union countries, has been chosen for the interview.
4. The results of the research and their analysis
Tolerance for clients and colleagues is very important, when working with
mentally disabled persons. I understand interpersonal skills in social work as
communication and understanding, collegial relationship in social work are very
important, they must be developed and improved on a daily basis.
Each client is individual, you learn to communicate with each one-there is
no a template for how to do it properly. The ability to communicate also is useful
in personal communication with people who do not have intellectual disabilities. In terms of non-verbal communication, I learnt to tell many things with
movements, but you need get in touch with each client in different way: some
cannot tolerate physical contact, others require it. I became more open in this
work and began to use more physical contact with other people both at work
and in my environment. Verbal communication is also important, the client with
intellectual disorder broadcasts very large amounts of information verbally, and
first thing you learn in this work is listening.
In social work it is necessary to observe clients’ progress (trying to stimulate
it) or regress (trying to stop it), as a person and a professional you learn to pay
attention and observe even smallest changes in communication and habits. Clients’ progress is evaluated once a year, with demand more often. The evaluation
is carried out using standardized forms to ensure consistency of assessment.
At the beginning of the year a social worker sets out additional tasks
(goals) and this is not related to his job description. Implementing projects for
persons with mental disability, it is necessary to formulate clearly the aim and
steps to achieve it and convey them very clearly to the client. Because everyone
has a different level of intelligence, each interview must be prepared individually trying to adapt the questions that are relevant to a particular client in order
to be understandable, but not too simple as if you were talking to a child, but
they are no longer children and do not want to feel like that.
As far as informal communication is concerned, it is highly dependent on
the difference between the age of the social worker and the client. Regardless
of the degree of intellectual disability in communication the client’s gender
should be taken into account. Informal communication depends not only on the
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competence of the social worker, but also on his personal qualities. Keeping the
relationship, the employee uses self-disclosure.
The professionalism of a social worker unfolds in everyday situations:
communicating with parents (guardians) solving conflicts and defining communication boundaries. Communication and collaboration involves two persons,
not one, so there is always a feedback in social work. I define this as a spiritual
benefit for myself. I give them myself and in exchange get spiritual benefit. This
work has little intuition, most things depend on a worker’s competencies. But
sometimes you rely on intuition when applying a new method, you just “feel”
that it is good for the particular client.
Parents treat their mentally disabled adults as little children, so sometimes they are not motivated to do something more. In order to motivate them
it is necessary to use incentives, encouraging and praising them orally you stimulate and motivate them a lot to do and/or learn more.
Working with this client group the provision of practical assistance is very
important, working with this client group you give advice on what they are embarrassed to ask their parents. For example, in Lithuania sexual education is a taboo, but not in our Centre. As I am the only man working in the Centre I am often
asked to give tips on how to assist girls and about the problems associated with
the insufficient sexual education. A social worker has to provide information according to clients needs from sexual education to telephone settings. The work
comprises all life spheres of the client and it is necessary to provide information
about everything if you are competent enough in the particular field. The patience
is necessary when assistance is provided, during occupational activities you have
to explain things many times. In a month you have to explain the same things once
again. So a professional must be patient in order to understand the needs of the
client group and explain reasonably according to the level of their intellect.
Persons with intellectual disabilities quite often worry about the outcome. A social worker must be able to encourage his clients: from encouraging
them to start new activity, because most persons with mental disability like routine, to encouraging being more independent trying to do their jobs themselves.
Every day we face a variety of situations, a social worker has to be able to manage conflicts, because every client who attends the Centre, comes with a different mood and sometimes it is necessary to help them to calm down.
Professional keeping of boundaries. I try to communicate with clients as
my friends, but within some limits. Discussion of matters and communication
takes place only in the Centre. I do not respond to Facebook posts. Although this
work tries to maintain an equal relationship with the client, one must keep in
mind the position of the manager because of the difference in competence and
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authority. There are situations when you are a leader and young people feel this
and allow persuading them.
Simulation and training of social skills. Clients are taught to wash, iron, go
shopping, visit the theatre, eat at a cafe, etc. They are also taught to be civicminded; in the Centre charity for animal shelter is collected for the second year.
Clients are also encouraged to volunteer in order to expand their outlook. Attempts are made to enable the client to be as autonomous as possible in our
Centre many young people have signed the contract. They get explanation of all
the terms and they sign the contract. We are making young people aware of
their responsibilities and teach them to represent themselves.
The Centre’s clients are always given the opportunity to develop their
skills. The social workers themselves learn to organize properly their work,
events, and projects for people with intellectual disabilities. In order to ensure
the quality of the provided social services, employees write personalized annual
reports, they are provided with regular supervision.
Conclusions
1. Characterizing mentally disabled persons both the degree of disability
and personal characteristic are important. It is important to pay attention to the social worker’s awareness about the clients.
2. Skills are elements of practical activity reflecting the social worker’s ability
to involve the clients into assistance process with regard to their powers.
3. Empowerment of the person with mental disability is associated with
increasing of his independence in an effort to give him as much responsibility as possible. The social worker must understand the impact of
mental disability on a person and be able to assess the peculiarities of
each individual client.
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Social services in local government’s social policy
The article describes social services provided by social assistance employees
to those in crisis. Social services help to minimise and even solve many problems, at the same time ensuring good conditions for people and families and
helping them function independently in a local community. The author indicates that a social service in the form of social work is necessary for people
and families to overcome difficult situations. A particularly important issue is
defining social services in the development of local government.
Keywords: social policy; social service; social assistance; local government; person; family

Wprowadzenie
O usługach społecznych w Polsce na rzecz osób w kryzysie mówi się coraz
więcej. Usługa społeczna to przede wszystkim wsparcie/pomoc udzielone określonej/konkretnej osobie bądź osobie i jej rodzinie we wzmocnieniu i udoskonaleniu działania do osiągnięcia – w miarę możliwości – samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. W każdym kraju bardzo ważną instytucją wspierającą osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a z której wyjście jest jedynie możliwe przez
skorzystanie z usług wspierających, jest instytucja pomocy społecznej. Pomoc
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społeczna jest jednym z podstawowych elementów składowych lokalnej polityki
społecznej oraz zwiększania się roli zarówno państwa, jak i samorządów w zapewnieniu osłony socjalnej potrzebującym, a także ich rodzinom. Świadczenie
usług z pomocy społecznej jest obowiązkiem wobec osób w kryzysie. Pomoc społeczna w naszym kraju kształtowana jest przez dokonujące się obecnie procesy,
które dotykają nie tylko życia osobistego poszczególnych ludzi, ale także otaczającej
nas rzeczywistości. Osoby borykające się z różnymi problemami, które poszukują
wsparcia w ich rozwiązaniu, odczuwają potrzebę korzystania z usług społecznych.
Nie ulega wątpliwości, że pomoc społeczna działa nie tylko tam, gdzie pojawiają się deficyty ekonomiczne związane z brakiem dochodu, ale również tam,
gdzie istnieją deficyty społeczne związane z brakiem i/lub nieodpowiednią
opieką, wykluczeniem społecznym w rodzinach. Polski system usług społecznych
na rzecz osób w kryzysie, które wymagają wsparcia, stoi u progu wyzwania. Niezbędna jest zindywidualizowana, bardziej rozwinięta i zarazem lepiej adresowana usługa społeczna, która odpowiada na rzeczywiste potrzeby konkretnych
osób. Zarówno deficyty ekonomiczne, jak i społeczne mogą być złagodzone lub
usunięte, ponieważ pomoc społeczna działa na zasadzie pomocy/wsparcia każdej osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.
1. Definicje usług
W literaturze przedmiotu znajdujemy definicje usług społecznych opracowane przez przedstawicieli różnych nauk. Usługa społeczna traktowana jest jako:
„działalność służąca do zaspakajania potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych” (Mała encyklopedia ekonomiczna, 1962, s. 764), bądź „wszelkie czynności związane bezpośrednio lub
pośrednio (np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale
nie służących bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów nazywamy usługami”
(Lange, 1959, s. 15). Natomiast Tadeusz Kotarbiński pisze:
Ilekroć mowa o usłudze, ma się na myśli zwykle jedno z trojga: bądź usługę jako czynność
pomocniczą dla kogoś innego niż sam jej sprawca, bądź usługę jako działanie czyniące
zadość czyjejś potrzebie bezpośrednio, bądź usługę jako jakąś akcję mniej lub bardziej
przelotną w przeciwieństwie do jakichś trwalszych uporczywych wysiłków. (1969, s. 7)

Według innych autorów:
Usługa to każda czynność lub korzyść, która może być udzielona przez kogoś komuś
innemu i jest niematerialna, oraz nie ma żadnych skutków w postaci własności czegokolwiek. Jej produkcja może być lub nie być powiązana z fizycznym produktem.
(Kotler, 1989, za: Hollins, Shinkins, 2006, s. 8)
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Ekonomiści uważają, że:
proces jest produktem. Mówimy linia lotnicza, kiedy myślimy o transporcie powietrznym. Mówimy kino, lecz mamy na myśli usługi rozrywkowe. Mówimy hotel, kiedy myślimy o wynajęciu pokoju. Użycie rzeczowników obnaża fundamentalną istotę usług,
które są procesem a nie są obiektem. (McLuhan, 1964 za: Hanna, Dodge, 1997, s. 8)

Usługi to „luźno zdefiniowana grupa działań gospodarczych wymagających dużego zaangażowania siły roboczej i dotyczących finansów, sprzedaży, dystrybucji (transport, handel, handel hurtowy) oraz przedsięwzięć i zawodów
związanych z różnymi formami opieki osobistej” (Marshall, 2005, s. 411).
Wszystkie definicje dotyczące usług zwracają uwagę na ich niematerialny
charakter; nie służą także wytwarzaniu dóbr materialnych, a co najważniejsze –
są pożyteczne i przynoszą pozytywne efekty. Usługi społeczne
różnią się od pozostałych tym, że mają nierynkowy charakter. Są one głównie udzielane przez państwo, ale też przez organizacje działające nie dla zysku, prywatne firmy
i profesje. W tych ostatnich przypadkach zwykle są subsydiowane przez państwo.
Podsektor usług społecznych składa się z czterech kategorii: właściwych dla państwa
(usługi cywilne i wojskowe), usług zdrowotnych, usług edukacyjnych oraz różnorodnych [innych] usług społecznych. (Elfring, 1989, s. 412, za: Szarfenberg, 2016, s. 12)

Zasadniczą sferę umożliwiającą usamodzielnianie osób/rodzin w kryzysie – poprzez kreowanie zasobów ludzkich – stanowią usługi społeczne postrzegane jako
„działania skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacenie jego zasobów fizycznych i intelektualnych” (Janoś-Kresło, 2002, s. 7).
Usługa społeczna w polityce społecznej jest inwestycją w człowieka, która
poprawia jego kondycję psychiczną, umacnia i jednocześnie motywuje do progresu, zmiany na lepsze, która pozwala na samodzielne funkcjonowanie pod względem ekonomicznym i społecznym w środowisku lokalnym, co niewątpliwie przynosi korzyści społeczne w ogóle. Efektem świadczenia usług społecznych w polityce
społecznej nie są bezpośrednio majątkowe lub fizyczne wartości użytkowe.
2. Praca socjalna jako usługa społeczna
Zakres działań i zadań samorządów gminnych na rzecz społeczności lokalnej określa Ustawa o samorządzie gminnym (1990). Zgodnie z zapisem art. 6 ust.
1 oraz art. 7 ust. 1 celem gminy „we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym […] jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty”, które jednocześnie nie zostały zastrzeżone „ustawami na rzecz innych podmiotów” (Ustawa
o samorządzie gminnym, 1990). Ustawodawca zobowiązuje władze samorządowe
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do tworzenia takich warunków życia mieszkańcom wspólnoty lokalnej/gminnej,
szczególnie zwracając uwagę na osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, w których wszyscy będą mieli szansę/możliwość włączenia się w życie
lokalnej społeczności, do tworzenia warunków zapobiegających wykluczeniu społecznemu i sprzyjających jednocześnie samodzielnemu funkcjonowaniu w środowisku. Analizując zapisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, można,
a nawet należy stwierdzić, że gmina jest podstawowym organizatorem wszystkich
przemian w sferze usług społecznych na rzecz wspólnoty gminnej. Fundamentalnym aktem prawnym zobowiązującym samorządy gminne do udzielania szeroko rozumianej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
jest Ustawa o pomocy społecznej (2004), która w art. 3 ust 1 wskazuje, że „pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka”. Ustawodawca w art. 7 wskazuje również:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; 11) trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) alkoholizmu lub narkomanii; 13) zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej; 14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. (Ustawa o pomocy społecznej, 2004, art. 7)

Obowiązujące regulacje prawne określające zadania samorządu gminnego dzielą
je na zadania własne o charakterze obowiązkowym, własne i zlecone (Ustawa o pomocy społecznej, 2004, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18 ust 1).
Bardzo istotnym elementem składowym systemu lokalnej polityki społecznej samorządu terytorialnego na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nieradzących sobie z rozwiązaniem problemów, jest pomoc społeczna. Zgodnie z ustawą zadaniem pomocy społecznej jest „podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem” (Ustawa o pomocy społecznej, 2004, art. 3 pkt. 2). Ustawodawca wymienia także zadania pracownika socjalnego do których należą:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
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3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się
przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez
właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków
ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację
życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie takiej sytuacji osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijanie
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na
podniesienie jakości życia. (Ustawa o pomocy społecznej, 2004, art. 119.1)

Pierwsze miejsce wśród zadań pracownika socjalnego zajmuje praca socjalna. Praca socjalna to
profesjonalne działanie i tworzenie, profesjonalny serwis bazujący na wiedzy teoretycznej wykorzystujący wiedzę i zdolności do nawiązania relacji więzi i sieci z jednostką, grupą i zbiorowością dla uzyskania przez te jednostki i grupy, społecznej i osobistej satysfakcji i niezależności. (Zastrow, 1978, za: Modzelewska, 1991, s. 80)

W myśl ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna, którą wykonują zawodowi
pracownicy socjalni i asystenci rodziny bądź inni pracownicy zatrudnieni w terenowych ośrodkach pomocy społecznej zajmujący się usługami społecznymi, powinna wzmocnić samodzielność osób i ich rodzin oraz integrować je ze społecznością lokalną.
W swojej codziennej działalności pracownicy ośrodka pomocy społecznej
świadczą usługi społeczne, realizując zadania związane z udzielaniem pomocy
osobom i rodzinom jej potrzebującym. Polem działania pomocy społecznej w środowisku jest obszar gminy, na którym to terenie działa ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej jest jednostką prawno-budżetową administracji samorządowej, który ma jednocześnie duży stopień samodzielności, skupiającą w swoim funkcjonowaniu zadania z zakresu pomocy społecznej występujące
w środowisku lokalnym określonej gminy. Pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku
pomocy społecznej jest wykonawcą Ustawy o pomocy społecznej, która wymienia
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sytuacje, w jakie może i powinna wkraczać pomoc społeczna. W ustawie wielokrotnie podkreślony jest fakt, że obejmuje ona swym zakresem szczególnie osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Tak jak już wcześniej wspomniano, osoby oraz ich rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na bezpłatne usługi społeczne ze strony
pracowników ośrodka pomocy społecznej przede wszystkim w postaci pracy socjalnej, która jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Według ustawodawcy usługa w formie pracy socjalnej to „działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności
do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi” (Ustawa o pomocy
społecznej, 2004, art. 6 pkt 12), a według Ireny Lepalczyk praca socjalna
jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu adaptację wzajemną osób,
rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją oraz rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze odwołania się do potencjalnych
możliwości poszczególnych osób, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych. (1981, s. 233)

Z kolei w polityce społecznej praca socjalna traktowana jest, jako „umiejętność czy też
sztuka, która polega na wspomaganiu rozwoju i ratowaniu w krytycznych sytuacjach
życiowych jednostek i małych niesformalizowanych grup” (Supińska, 1991, s. 9).
Kazimiera Wódz uważa, że praca socjalna jest usługą społeczną, która
występuje nie tylko jako swoista forma pomocy w przezwyciężeniu przez jednostki
lub grupy trudnych sytuacji życiowych, ale również jako działalność wychowawcza
ukierunkowana na wydobywanie, wyzwalanie konstruktywnych sił tkwiących w jednostkach i zbiorowościach, pobudzanie jednostkowej i grupowej aktywności społecznej i kulturalnej, samorządności, troski o swoich najbliższych, wspomaganie inicjatyw
i akcji społecznych. (1991, s. 96)

Usługa społeczna w postaci pracy socjalnej wykonywana na rzecz osób i rodzin
w kryzysie przez osoby zatrudnione w pomocy społecznej służy kompensowaniu
braków środowiskowych, usuwaniu niepomyślnych składników ich trudnej sytuacji życiowej. „Jedną z zasad pracy socjalnej jest wspomaganie w całościowo pojętym środowisku klienta, w tym rodzinie” (Piekut-Brodzka, 2004, s. 12), w której
żyje i funkcjonuje osoba z problemami.
Każdy samorząd terytorialny wypracowuje właściwe dla siebie systemy
wsparcia osób i rodzin z problemami wówczas, gdy przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin z problemem bądź problemami wykracza poza ich możliwości, własne środki i uprawnienia. Zasadniczym celem władz samorządowych
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w sferze usług społecznych na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osób
borykających się z problemami jest przede wszystkim dbałość o to, by miały dostęp
do systemu usług społecznych, wparcia zarówno społecznego, jak i zasobów społecznych, które umożliwią im osiągnięcie potencjału niezbędnego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, co można osiągnąć przez adekwatną do rzeczywistych potrzeb ludzi pracę socjalną.
3. Rozwój samorządu lokalnego a usługi społeczne
Pomoc społeczna, której zadaniem jest świadczenie usług dla osób i rodzin
wymagających przejściowo lub trwale wsparcia z zewnątrz, jest częścią polityki
społecznej, a
polityka społeczna to działalność państwa i organizacji pozarządowych zmierzająca
do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur
społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości
społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie.
(Kurzynowski, 2004, s. 23)

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy usługi społeczne świadczone przez pomoc społeczną służą rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, prowadzi do sformułowania następującej tezy: usługi społeczne świadczone przez pomoc społeczną
skutecznie realizowane stanowią nie tylko osłonę socjalną w formie zasiłków pieniężnych dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej, ale także są
w ogromnym stopniu przez pracę socjalną inwestycją w rozwój lokalny, gdyż odpowiednio zaplanowana wraz z klientem i skutecznie realizowana praca socjalna zapobiega napięciom i konfliktom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu.
Usługa społeczna w formie pracy socjalnej, która przywraca normalne życie osób i ich rodzin, jest działaniem usamodzielniającym pod względem ekonomicznym i społecznym nie tylko tych klientów pomocy społecznej, którzy pobierają świadczenia pieniężne, ale także klientów w ogóle, co sprzyja procesom rozwojowym w środowisku lokalnym. Według tej tezy za punkt wyjścia przyjmuje
się sytuację normalną, tj. taką, w której osoby i rodziny funkcjonują samodzielnie w środowisku lokalnym oraz sytuację, w której osoba lub/i rodzina wymaga
wsparcia, udzielenia usług społecznych, aby ich losy mogły po pewnym czasie
być normalne. Tak postrzegane usługi z pomocy społecznej zakładają rozwój.
W praktyce często słyszymy, że pomoc społeczna ogranicza rozwój, gdyż
z budżetu państwa i budżetu lokalnego wydawane są duże kwoty na realizację
zadań wynikających z ustaw. Według autorki postrzeganie usług świadczonych
przez pomoc społeczną przez pryzmat wydatków nie jest słuszne, ani ze względów
społecznych, ani ze względu na rozwój lokalny. Zawsze w każdym środowisku
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lokalnym była i będzie pewna liczba osób i rodzin potrzebujących wsparcia w formie usług społecznych.
Adresatem działań pracownika socjalnego i asystenta rodziny jest rodzina
z małymi dziećmi. Usługi kierowane do rodzin wychowujących dzieci to inwestycja w człowieka, to rozwój kapitału ludzkiego, bez którego nie jest możliwy rozwój lokalny i krajowy rozwój gospodarczy.
Pracownicy świadczący usługi społeczne kształtują również świadomość
społeczną i środowiskową, która wyraża się we wspólnym wspieraniu, pomaganiu ze środków publicznych osobom i rodzinom znajdującym się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących w danej chwili skorzystania z pomocy. Korzystanie z usług społecznych przez osoby będące w kryzysie jest działaniem, które zapobiega wykluczeniu społecznemu, a jednocześnie integruje
społeczność lokalną. Na usługi społeczne świadczone przez pomoc społeczną należy spojrzeć jako na czynnik prorozwojowy. Odpowiednio realizowana i właściwie wykorzystana usługa społeczna – przede wszystkim w postaci pracy socjalnej, wspierająca osoby i rodziny w kryzysie – integruje społeczność lokalną.
Za prorozwojową rolą usług społecznych z pomocy społecznej przemawia
kilka argumentów. Pomoc społeczna przeznaczona jest do osób, rodzin i grup społecznych m.in. zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieradzących sobie – na
ogół przejściowo – z trudnościami życia codziennego, do osób, które nie są w stanie
same rozwiązać problemu i wyjść z trudnej sytuacji. Sytuacje trudne, kryzysowe,
w które wkracza pomoc społeczna i świadczy usługi, są bardzo różne i dotyczą różnych
osób, tj. samotnie gospodarujących, z rodziną i bez rodzin (por. Ustawa o pomocy
społecznej, 2004). Wymienione kategorie osób to m.in. rodziny z dziećmi, osoby dorosłe w wieku produkcyjnym, w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne,
bezrobotne, dotknięte różnymi chorobami cywilizacyjnymi i osoby w wieku poprodukcyjnym, często dotknięte długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością.
Dzieci w rodzinach, młodzież wkraczająca w dorosłe życie oraz osoby w wieku
produkcyjnym stanowią duży potencjał kapitału ludzkiego. Świadcząc usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia przez pewien okres, działamy prorozwojowo, ponieważ wzmacniamy przyszłość zawodową osób, z którymi rozwiązujemy ich problemy. Taka działalność daje podstawę do usamodzielnienia
świadczeniobiorców usług.
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, to przesłanki do skorzystania z usług pracownika specjalnego, ale również z usług asystenta
rodziny. Dzieci w tych rodzinach są dużym potencjałem kapitału ludzkiego, a ich rodzice i inne osoby, które z pewnych przyczyn pozostają bez pracy, mogą po pewnym
czasie wrócić do pracy. Takie usługi społeczne mogą (a nawet powinny) być postrzegane jako podstawa do usamodzielnienia, które umożliwią osobom samotnym
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i rodzinom niezależne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Podjęcie pracy przez
beneficjenta usług nie tylko przynosi korzyści w postaci dochodu jego gospodarstwa
domowego, ale również środków z podatków, funduszy ubezpieczeniowych, a także
przez wzrost popytu na towary i inne usługi, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju. Sprawny i zarazem skuteczny system usług społecznych w samorządzie terytorialnym jest potrzebny dla wzmocnienia integracji społecznej. Usługi społeczne
w samorządzie terytorialnym mają zapobiegać, łagodzić i usuwać niepożądane zjawiska społeczne, które rzutują na ich lokalną politykę społeczną.
W polityce społecznej samorządu terytorialnego wyraźnie zauważalne jest
nastawienie na usługi inwestujące w człowieka, usługi aktywizujące go do
zmiany, oparte na zindywidualizowanych i rozwiniętych formach. Im więcej takich działań, tym więcej osób niezależnych, samodzielnie funkcjonujących w środowisku lokalnym.
Zakończenie
Pomoc społeczna jest obecnie bardzo ważnym elementem składowym lokalnej polityki społecznej, ponieważ obejmuje te osoby i rodziny, które wykorzystując własne środki, uprawnienia i możliwości, nie są w stanie sami rozwiązać
problemów, z jakimi się zmagają. Fundamentalnym celem pomocy społecznej
jest świadczenie usług wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia podstawowych potrzeb umożliwiających im życie w godnych
warunkach oraz doprowadzenie do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, tj. do usamodzielnienia.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rozwijają się usługi społeczne świadczone przez pracowników pomocy społecznej. Ich dobrze zorganizowane, racjonalne i zarazem skuteczne usługi mogą służyć rozwojowi środowisk nie tylko lokalnych, ale i globalnych. Usługi społeczne mobilizują, pobudzają pozytywnie
czynniki indywidualne, grupowe oraz instytucjonalne do samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin. Uaktywnione potencjały tkwiące w usługobiorcach,
m.in. zdolność do pracy, zdolność kreowania własnego dochodu oraz bytu bądź
pobudzanie w kierunku doskonalenia zawodowego i kształcenia, to elementy
składowe rozwoju indywidualnego i społecznego.
Rozwój społeczny realizuje się nie tylko w trakcie udzielania usług społecznych, ale także w dłuższym czasie, tj. po usamodzielnieniu świadczeniobiorcy. Perspektywa rozwoju osób korzystających z usług pomocy społecznej daje jej bardziej
pozytywny wizerunek w odbiorze społecznym. Pomoc społeczna postrzegana jako
okresowe świadczenie usług, tj. na czas zaistniałych trudności pozwala traktować
pomoc społeczną przede wszystkim jako aktywną i prorozwojową działalność, co
realizuje się poprzez usługi społeczne w postaci pracy socjalnej.
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powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości).
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