
Wprowadzenie

Jubileusz zawsze stwarza okazję do refleksji i podsumowań oraz spojrzenia 
w przyszłość. Pomysł książki jubileuszowej poddał Marcin Hermanow-
ski  – jeden z naszych absolwentów pierwszego rocznika studentów Stu-
dium Pracy Socjalnej. Tak brzmiała ówczesna nazwa kierunku, albowiem 
nie istniały jeszcze studia licencjackie i formalnie nie było kierunku praca 
socjalna. Zaproponował on, aby przygotować wspólną publikację, napisaną 
przez wykładowców i absolwentów, z okazji dwudziestolecia ukończenia 
studiów przez pierwszych studentów, które przypadało w 2015 roku. Ale 
w trakcie zbierania tekstów doszliśmy wspólnie do wniosku, że ideę wy-
dania książki warto połączyć z jubileuszem dwudziestopięciolecia kształ-
cenia, które przypadało w 2017 roku. Dzięki temu w niniejszym tomie za-
gościli również absolwenci z innych lat i absolwenci pracy socjalnej spoza 
naszego Instytutu.

Historię powstania kierunku, oczywiście bardzo skróconą, przedsta-
wiam w tekście przypominającym najważniejsze elementy, które przez 
dwadzieścia pięć lat budowały fundament szkoły pracy socjalnej i jej spe-
cyfikę, a także sprzyjały rozwojowi pracy socjalnej jako dyscypliny prak-
tycznej i badawczej. Staram się w nim pokazać najistotniejsze czynniki, 
które złożyły się na powstanie poznańskiej szkoły, czyli główne założenia 
programowe i specyficznych cech kształcenia, a także formy przygotowa-
nia do różnych ról zawodowych poprzez odpowiednio dostosowane rodza-
je zajęć. Poświęcam nieco miejsca na przedstawienie założeń i programu 
seminarium dyplomowego, traktując je jako sposób kształcenia do kilku 
ról zawodowych. W trzeciej części zwracam uwagę na kluczowe dla roz-
woju wydarzenia, pokazując pracę socjalną jako specjalność na studiach 
socjologicznych i jako autonomiczny kierunek studiów, ale na poziomie 
licencjackim. Uwypuklam również trudności, które w tym procesie wy-
magały pokonania. W kolejnej części opracowania wskazuję na bardzo 
istotny element działalności kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów, 
a mianowicie na badania prowadzone w Studium Pracy Socjalnej, które od 
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początku stanowiły ważną część kształcenia w zawodzie pracownika so-
cjalnego. Opracowanie to jednak dość wybiórczo pokazuje bogatą historię 
dwudziestopięcioletniego procesu dydaktycznego i badawczego. Nie zosta-
ła w nim przedstawiona szeroko zakrojona współpraca z instytucjami po-
mocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, gdyż temu zagadnie-
niu zostały poświęcone wcześniejsze artykuły1. Również bardzo lapidarnie 
zostały zaprezentowane treści programowe poszczególnych przedmiotów, 
a to ze względu na fakt, że walory dydaktyczne niektórych z nich zostały 
scharakteryzowane w innych pozycjach, do których się odnoszę. 

Jako redaktor tej ważnej dla mnie osobiście pracy zbiorowej mam świa-
domość, że zabrakło w niej tekstów obiecanych przez niektórych absolwen-
tów, mających niewątpliwie bardzo interesujące doświadczenia na różnych 
polach pracy socjalnej – ze względu na szczególne zaangażowanie zawodo-
we nie znaleźli oni wystarczającej ilości czasu, aby podzielić się refleksjami 
na temat ich drogi w budowaniu tożsamości pracownika socjalnego. Pozo-
staje żywić nadzieję, że wygospodarują ją przy okazji kolejnego jubileuszu.

Zanim przejdę do krótkiej prezentacji zawartości tej książki, pragnę 
przedstawić jej główne cele. Są nimi chęć podzielenia się doświadczenia-
mi dydaktycznymi i trudnościami, które towarzyszyły kolejnym zmianom 
programowym i tym wywołanym przez rozporządzenia, a także pokazania 
(chociaż w mocno okrojonym wymiarze) doświadczeń absolwentów pracy 
socjalnej, którzy związali się zawodowo z instytucjami pomocy społecznej 
oraz organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia te są bardzo zróżnico-
wane i różnie też są oceniane przez samych autorów – absolwentów. 

Wymienione cele niejako wymusiły podział książki na trzy części. 
W pierwszej z nich znalazły się refleksje pracowników naukowo-dydak-
tycznych dotyczące kształcenia w rolach pracownika socjalnego oraz two-
rzenia wśród studentów aktywnej postawy wobec różnych problemów spo-
łecznych. Pierwszy tekst w tej części prezentuje historię tworzenia procesu 
kształcenia oraz ważne wydarzenia, które mu towarzyszyły, głównie zaś 
badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych i stu-
dentów pracy socjalnej.

1 A. Kotlarska-Michalska, Praca socjalna jako kierunek przygotowujący do wielu ról 
zawodowych, w: Z. Drozdowicz, R. Kubicki, J. Sójka, J. Brzeziński, R. Drozdowski (red.), 
Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata, Wydawnictwo 
Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2015; A. Kotlarska-Michalska, Przestrzeń 
wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery, 
w: A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – kon-
teksty, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.
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Druga część książki zawiera teksty napisane przez praktyków pracy 
socjalnej i pokazuje sytuacje, w jakich się oni znaleźli, pracując na róż-
nych polach, ale głównie w instytucjach pomocy społecznej. Część trzecia 
przedstawia obrazy pracy socjalnej widziane zarówno oczami absolwen-
ta będącego na początku drogi, jak i z perspektywy długoletnich zmagań 
zawodowych. W odróżnieniu od refleksji umieszczonych w drugiej części 
książki tutaj są zebrane obserwacje poczynione przede wszystkim w sek-
torze pozarządowym, w różnych organizacjach i fundacjach. W tej części 
absolwenci dzielą się doświadczeniami i towarzyszącymi im dylematami 
w pokonywaniu trudności występujących dość często na ich drodze zawo-
dowej. 

Ważne zagadnienie dotyczące kluczowego pytania o model pracy so-
cjalnej podejmuje Zbigniew Woźniak w swoim opracowaniu „Modelowa-
nie kształcenia i pracy socjalnej po roku 1989 – casus poznański”, analizując 
zmieniające się cechy polskiego systemu pomocy społecznej. W jego opinii 
„praca socjalna stanowi współcześnie dynamiczny składnik instrumenta-
rium polityki społecznej, będąc jedną z metod/narzędzi realizowania jej ce-
lów, wpisując się każdorazowo w określoną ramę koncepcyjno-realizacyjną 
tejże polityki konkretnego państwa, regionu i/lub społeczności lokalnej”. 
Autor, uzasadniając owo powiązanie zachodzące między polityką społecz-
ną i pracą socjalną, wskazuje, że realizacja tak zróżnicowanych celów pracy 
socjalnej wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr, dysponujących wiedzą 
i umiejętnościami umożliwiającymi dotarcie do zasobów społecznych, ich 
tworzenie i uruchamianie na rzecz jednostek i grup z problemami w funk-
cjonowaniu. Zadania te wyznaczyły podstawowy katalog działań edukacyj-
nych prowadzonych w Instytucie Socjologii UAM w procesie kształcenia 
kadr socjalnych, wywiedzionych z przyjętej koncepcji pracy socjalnej (mo-
delowanie kształcenia). W swoim tekście przedstawia autor model pracy 
socjalnej widzianej z kilku poziomów  – pracy nowoczesnej, nastawionej 
na stosowanie innowacyjnego podejścia nie tylko w realizacji, ale również 
w kształceniu pracowników socjalnych. 

W części pierwszej tej książki refleksjami nad pracą socjalną z osobami 
wykluczonymi dzieli się Monika Oliwa-Ciesielska, która wskazuje na istot-
ne zadania pracy socjalnej – zadania, które nie są zbyt jasno uświadamia-
ne sobie przez współczesnych pracowników socjalnych. Autorka zwraca 
uwagę na konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak w obecnych 
czasach realizować metodę pracy środowiskowej i redefiniować pojęcie 
społeczności lokalnej, a także jak określać od nowa kategorie idealnego 
współuczestniczenia społecznego na danej przestrzeni fizycznej. Wskazu-
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je, że problemem wdrażania wytycznych dotyczących środowiskowej pracy 
socjalnej jest niejasne i ograniczone rozumienie sąsiedztwa. Zauważa więc, 
że w „naprawianiu idei sąsiedztwa należy brać pod uwagę odmienne po-
dejście do sąsiedzkich relacji, jakie współcześnie deklarują osoby dobrze 
sytuowane, od podejścia, jakie prezentują osoby w gorszym położeniu spo-
łecznym. Dla tej pierwszej kategorii pozytywnym przejawem wzajemnych 
relacji jest nierzadko sąsiedztwo ograniczające się do przestrzegania zasad 
»nieobecnego współzamieszkiwania« i sprowadzające relacje do zdawko-
wych grzeczności”. To bardzo ważne refleksje badawcze autorki, pokazu-
jące, że grupy odniesienia porównawczego i normatywnego lokowane są 
w kręgach pracowniczych, koleżeńskich, przyjacielskich, czyli poza naj-
bliższym otoczeniem sąsiedzkim. To również istotna refleksja będąca jed-
nocześnie ważnym głosem w dyskusji nad zasadami udzielania pomocy 
kategoriom skrajnie ubogim i nad prawem do moralnej oceny ubóstwa. 

Problematykę jakże ważką z punktu widzenia współczesnych i waż-
nych obszarów pracy socjalnej porusza Monika Frąckowiak-Sochańska 
w tekście „Relacja pracownik socjalny – osoba wspomagana w kontekście 
zagrożeń zdrowia psychicznego we współczesnym społeczeństwie”, nie 
tylko obrazując stopień zagrożenia chorobami psychicznymi, ale poka-
zując wagę relacji, w jakie wchodzi pracownik socjalny, i rolę, jaką pełni 
on w tych relacjach. Autorka dowodzi, że pracownicy socjalni stają przed 
koniecznością dostosowania własnych działań profesjonalnych do dyna-
micznie zmieniających się uwarunkowań psychospołecznych, a szczegól-
ne znaczenie ma w tym kontekście rozwijanie umiejętności komunika-
cyjnych i kompetencji w zakresie tworzenia relacji i więzi społecznych. 
Zakłada, że w niektórych przypadkach pracownicy socjalni pełnią role 
terapeutyczne i ten typ relacji ma szansę stać się matrycą dla dalszych 
relacji społecznych, dzięki którym klient może budować swój kapitał spo-
łeczny. Autorka dostrzega, że „sensem relacji o charakterze terapeutycz-
nym jest możliwość zdobywania w jej ramach doświadczeń korekcyjnych 
oraz nabywania nowych kompetencji społecznych i emocjonalnych, któ-
re jednostka może wykorzystać w codziennym życiu”. Podkreśla również, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na psychologiczny aspekt tej więzi, 
i dlatego kształcenie pracowników socjalnych powinno zawierać pogłę-
bione treści z psychologii relacji międzyludzkich. Na marginesie warto 
dodać, że studenci pracy socjalnej, oceniając zakres przedmiotów, które 
im oferuje program, zgłaszają, że chcieliby mieć więcej zajęć z psycholo-
gii, a mniej z socjologii, argumentując, że bardziej przydatna będzie w ich 
pracy zawodowej wiedza psychologiczna.
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Swoje refleksje przedstawia Ryszard Necel, który dzieli się przemyśle-
niami i propozycjami w zakresie nowoczesnego podejścia do rozumienia 
opieki. Celem swego opracowania czyni on nie tyle poszukiwanie przyczyn 
braku należytej rangi pojęcia „opieka” i ocenienie tego stanu rzeczy, ile 
raczej wskazanie istoty kategorii opieki we współczesnej pracy socjalnej. 
Wyraża przekonanie, że jej zadania wykraczają obecnie poza zwykłe zaspo-
kojenie potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem, higieną czy 
pielęgnacją. Słusznie dostrzega, że w najbliższej przyszłości system usług 
opiekuńczych musi w większej mierze koncentrować się na roli pośrednie-
go i bezpośredniego rzecznictwa. W społeczeństwie informacyjnym opieka 
nad osobą zależną musi obejmować tak samo codzienne czynności, opiekę 
higieniczną, pielęgniarską, jak i rzecznictwo interesów tej osoby. A bez-
pośrednia pomoc powinna polegać na dostarczaniu wiedzy o możliwych 
formach wsparcia, na ułatwieniu dostępu do informacji.

Część pierwszą zamyka artykuł autorstwa naszych współpracowników 
z Cleveland: Kathleen J. Farkas i Jarosława R. Romaniuka, którzy pokazują 
historię i przebieg współpracy, jaka zawiązała się między naszymi uczelnia-
mi i zaowocowała corocznymi wizytami studentów amerykańskich, którzy 
dzięki temu mają okazję poznawać nie tylko specyfikę studiów, ale również 
funkcjonowanie wielu instytucji pomocy społecznej oraz stowarzyszeń 
zajmujących się organizowaniem wsparcia dla różnych grup społecznych. 
W swoim opracowaniu K.J. Farkas i J.R. Romaniuk pokazują walory tej bo-
gatej współpracy, prowadzonej nie tylko w formie dydaktycznej i hospitacji 
placówek, ale również obfitującej w badania i publikacje.

Część druga niniejszej książki, zatytułowana „Wielość ról pracownika 
socjalnego w systemie pomocy społecznej”, zawiera teksty oparte na licz-
nych przykładach z pola praktyki. Są tutaj opracowania napisane na pod-
stawie osobistych doświadczeń, które odzwierciedlają trudne wybory do-
konywane w trakcie pełnienia ważnych ról pracownika socjalnego. W tej 
części zostały umieszczone teksty dokumentujące wielość jednocześnie 
pełnionych ról zawodowych lub sekwencję następujących po sobie wiązek 
ról układających się zgodnie z kompetencjami w wyraźną specjalizację za-
wodową – czasem z wyboru, czasem z konieczności. 

Bogatym doświadczeniem w pracy z rodzinami dzieli się Anna Korpal, 
pokazując blaski i cienie roli pracownika socjalnego, trudności i dylematy, 
ale również sukcesy. Od początku swej pracy działa ona w ośrodku pomo-
cy społecznej. Prezentuje swoją pracę z rodzinami z wieloma problema-
mi i dowodzi, że empatia, życzliwość, otwartość, chęć niesienia pomocy 
i zrozumienia człowieka oraz zmysł organizatorski są kluczowymi cechami 
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pracownika socjalnego w codziennej pracy zawodowej. Konstatuje, że aby 
pomagać drugiemu człowiekowi, nie można sprawować nad nim władzy, 
gdyż optymistyczne nastawienie, wiara, że nawet z najtrudniejszej sytuacji 
można znaleźć wyjście, jest obok wiedzy profesjonalnej istotnym elemen-
tem, a nawet fundamentem pracy socjalnej. Doświadczenia autorki dowo-
dzą, że praca socjalna oparta na relacji bezpośredniej, a przede wszystkim 
na poszukiwaniu trafnych rozwiązań jest nie tylko klasyczną pracą z indy-
widualnym przypadkiem, ale towarzyszeniem w sytuacji i wspólnym po-
szukiwaniem właściwej drogi. Opisane przez nią sytuacje, w których praca 
socjalna okazała się efektywna, potwierdzają, że oprócz wiedzy istotne zna-
czenie ma prospołeczna postawa. Autorka zdradza swój przepis na sukces: 
„jestem tam, gdzie jest najtrudniej, gdzie jest dużo zła, niezrozumienia, 
krzywdzenia. Małe sukcesy muszą cieszyć. W tej pracy jest ich więcej niż 
tych dużych”.

Pozytywny obraz funkcjonowania instytucji pomocowej przedstawia 
absolwentka pracy socjalnej  – Adrianna Weber, która prezentuje efekty 
działań pomocowych. Raportowy charakter opracowania nie odzwiercie-
dla wysiłku pracowników socjalnych włożonego w realizację zadań, które 
są wpisane w charakter tej instytucji, ale pokazuje konkretne osiągnięcia 
oraz stopień zaspokojenia potrzeb jednostkowych i społecznych. Niejako 
przy okazji uwidacznia skalę potrzeb niezaspokojonych oraz prognozy 
w zakresie potrzeb społecznych. Obraz roli pracownika socjalnego, stwo-
rzony przez wykresy i tabele, jest niewątpliwie niezbędny w ilustrowaniu 
pięcioletniego okresu wytężonej pracy całej kadry jednej instytucji pomocy 
społecznej, a jednocześnie tworzy wizerunek placówki satysfakcjonujący 
dla jej pracowników. Raport przedstawiony przez autorkę przekonuje, że 
kierownik Sekcji Planowania i Analiz pełni także funkcję badacza, co wy-
maga również wiedzy z zakresu pracy socjalnej. 

Wielość ról pełnionych w swojej karierze zawodowej i układających 
się w wiązkę ról pracownika socjalnego przedstawia Agnieszka Mech, po-
kazując zarazem szerokie „zastosowanie” zawodu pracownika socjalne-
go. Podczas prawie dwudziestoletniej pracy wykonywała ona różnorakie 
obowiązki wpisane w katalog zadań pracownika socjalnego: zajmowała się 
systemem zarządzania jakością, zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także 
audytem wewnętrznym i kontrolą. Interesująco opisuje początki swej dzia-
łalności, wskazując na walory miejsca pracy, jakimi były wolność organi-
zacyjna w wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zadaniowe podej-
ście. Autorka wspomina, że kiedy rozpoczynała pracę w ośrodku pomocy 
społecznej, sprawy klientów były załatwiane szybko – biurokracja nie zdą-
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żyła się jeszcze rozwinąć. Nadmienia również, że po przejściu większości 
etapów w rozwoju ścieżki kariery i zaobserwowaniu początków wypale-
nia zawodowego (po kilku latach) dokonała koniecznej zmiany w zakre-
sie obowiązków i zajęła się audytem wewnętrznym. Wprawdzie brakuje jej 
bezpośredniej styczności z pracą socjalną, ale realizacja zadań w ramach 
audytu motywuje ją do pogłębienia wiedzy z różnych dziedzin, na przykład 
finansów i budżetu czy zamówień publicznych.

Bardzo osobisty obraz roli pracownika socjalnego znajdujemy również 
w kolejnym opracowaniu  – napisanym przez Jakuba Jeżewskiego, któ-
ry przedstawia swoje losy stażysty, a potem pracownika, ze szczególnym 
uwzględnieniem obowiązków pełnionych podczas projektu w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie. Autor zwraca uwagę nie tylko na zada-
nia, ale też na bardzo ważny element w pracy socjalnej – dobrą atmosfe-
rę w miejscu pracy. Dostrzega także wiele walorów projektów, w których 
uczestniczył, a które okazały się dodatkową okazją do poszerzania wiedzy 
o ich uczestnikach. Przyznaje, że dzięki projektom uzyskał szansę na głęb-
sze wejście w rolę pracownika socjalnego, i zauważa, że pełnienie wielu ról 
umożliwiało mu rozwój osobisty. Każdy pobyt na obozie z uczestnikami 
(beneficjentami) projektu wnosił dodatkową motywację, wzbogacał bagaż 
doświadczeń i był okazją do przemyśleń, a wielość ról odgrywanych w trak-
cie obozów wzmocniła przekonanie o pożyteczności wykonywanej pracy. 

Swoje przeżycia związane z oswajaniem roli zawodowej pracownika 
socjalnego opisuje Magdalena Leońska, która „przygodę” z pracą socjalną 
rozpoczęła od bardzo trudnych zadań. Nie ukrywa, że duże obciążenie psy-
chiczne oraz nadmierna empatia sprawiły, że niesienie pomocy przerosło 
jej siły. Chwilowe przejście do pracy biurowej było rozwiązaniem koniecz-
nym, jednak chęć pomagania innym zwyciężyła i autorka zdecydowała się 
wrócić do pracy socjalnej. W biurze brakowało jej wartości, którymi kie-
rowała się przy wyborze swojej kariery, głównie wyzwań i okazji do two-
rzenia nowych rozwiązań, ale przede wszystkim kontaktów z drugim czło-
wiekiem. Obecnie znowu pracuje w pomocy społecznej i podejmuje nowe 
wyzwania, kształci się i jest otwarta na zmiany, a co ważne – jak deklaruje – 
nie boi się ich i dzięki temu wyznacza sobie nowe cele. 

Tekst napisany przez Martę Zarębę pokazuje inną rolę pracownika 
socjalnego  –funkcję diagnostyka, dość rzadko charakteryzowaną przez 
badaczy i przez praktyków ze względu na jej urzędnicze zakotwiczenie, 
a również wymagającą odpowiednich predyspozycji i umiejętności. W tej 
roli odnalazła się autorka, i co więcej, tę rolę polubiła, co wyraźnie moż-
na dostrzec w jej tekście. Do misji diagnostyka dojrzewała ona poprzez 
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uczestnictwo w projektach, zaś kilkuletnia praca nad corocznymi edycjami 
raportów Ocena Zasobów Pomocy Społecznej oraz wiedza z zakresu wdra-
żania Regionalnego Programu Zdrowia Psychicznego dały jej możliwość 
wnikliwego analizowania systemu wsparcia.

Pasja w działaniu to koncentracja na określonych wartościach i właśnie 
wartości stanowią jej podstawowy warunek – tak twierdzi w swoich reflek-
sjach Aleksandra Kowalska (również absolwentka pracy socjalnej). Dostrze-
ga ona istotny związek zachodzący między niepewnością zawodową pracow-
nika socjalnego a jego możliwościami w zakresie dokonywania pozytywnych 
zmian w życiu drugiego człowieka. Zadaje też ważne pytanie: „Jak człowiek 
świadczący pomoc w potrzasku swojej sytuacji finansowej i zawodowej, bo-
jący się o swoją przyszłość, może być inżynierem zmiany dla czyjegoś życia?”. 
Zauważa również fakt, że w instytucjach pomocy społecznej zapomina się 
o wartościach, gdyż pracownicy socjalni są zmuszeni do ciągłego pokony-
wania trudności, obawiają się o własne położenie, doświadczają niepewności 
warunków zatrudnienia, zmagają się ze zmieniającymi się przepisami i roz-
rastającą biurokracją. 

Część drugą zamyka refleksyjny tekst napisany przez kolejną absol-
wentkę pracy socjalnej – Ewelinę Kukułę. Ze względu na fakt, że jej reflek-
sje dotyczą instytucji pomocy społecznej, obszarowo mieszczą się obok do-
świadczeń praktyków. Wskazuje ona na konieczność nieustannego rozwoju 
osobistego poprzez stawianie sobie wysokich wymagań. Twierdzi, iż praca 
włożona w tworzenie wspólnego dobra publicznego jest podstawą pomocy 
i przywracania równowagi życiowej wśród członków społeczeństwa. Do-
strzega również zagrożenia tkwiące w wypaleniu zawodowym pracowni-
ków socjalnych i postuluje oferowanie im wsparcia psychicznego. Wska-
zując na istotę pracy socjalnej, zwraca uwagę na konieczność odejścia od 
nadmiernie rozbudowanych procedur biurokratycznych. Przy okazji dzieli 
się swoimi spostrzeżeniami, które poczyniła dzięki praktyce odbywanej 
w ośrodku pomocy społecznej. Na marginesie: większość studentów pracy 
socjalnej w swoich sprawozdaniach z praktyk zawodowych zauważa zja-
wisko nadmiaru pracy biurowej w ośrodkach pomocy społecznej, dlatego 
zdecydowanie chętniej podejmują oni pracę w organizacjach pozarządo-
wych. Świadczą o tym również opisane w następnej części bardzo osobiste 
doświadczenia absolwentów pracy socjalnej, pokazujące proces poszuki-
wania własnego miejsca w pozarządowym obszarze działań pomocowych.

W trzeciej części niniejszej książki, zatytułowanej „Praca socjalna 
w różnych sektorach i z różnych perspektyw”, znajdują się refleksje absol-
wentów pracy socjalnej pokazujące różne spojrzenia na jej istotę głównie 
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w sektorze pozarządowym  – także z perspektywy doświadczeń zawodo-
wych nie zawsze bezpośrednio związanych z pracą socjalną, ale wyraźnie 
nawiązujących do wartości, na których jest ona oparta. W tej części przed-
stawione są doświadczenia absolwentów pracy socjalnej, którzy związali 
się z trzecim sektorem, sami wykreowali swoje role zawodowe, niekiedy 
świadomie omijając zinstytucjonalizowane formy narzucone przez system 
publicznej pomocy społecznej.

Pierwsza z autorek, Marta Sordyl, dzieli się przemyśleniami płynący-
mi z pełnienia roli pracownika socjalnego jako lidera i organizatora spo-
łeczności lokalnej w warunkach imigracji w Londynie. Pokazuje swoje 
doświadczenia związane z Poles Connect – lokalnym projektem, którego 
granice i zasięg były o wiele szersze, niż pierwotnie planowano. Dla niej 
jako Polki dwuletni okres realizacji projektu tworzonego wspólnie z polską 
społecznością w warunkach imigracji był „niesamowitym przywilejem” 
oraz cennym doświadczeniem zawodowym.

Interesująco przedstawia przebieg swojej drogi życiowej absolwent 
pracy socjalnej Patryk Kowalski, który nie tylko dzieli się wątpliwościami, 
jakie towarzyszyły mu podczas dokonywania wyborów zawodowych, ale 
również wspomina ludzi, dzięki którym mógł umocnić się w przekonaniu, 
że wybór drogi życiowej polegającej na pomaganiu innym jest słuszny. Au-
tor pokazuje, że istotnym elementem w takiej pracy jest działanie zespo-
łowe i korzystanie ze wsparcia przyjaznych osób. Dzieli się radością, jakiej 
doznał w momencie otrzymania propozycji pracy w ośrodku Wierzenica, 
i satysfakcją, którą – pomimo pewnych obaw – daje mu ta aktywność za-
wodowa. Wierzenica jest dla niego wymarzonym miejscem pracy, w któ-
rym się po prostu spełnia.

Doświadczenia z innego pola pracy socjalnej, realizowanej w placów-
ce monarowskiej, opisuje Daniel Wiśniewski. Pokazuje on nie tylko za-
sady funkcjonowania tego ośrodka, ale również specyficzne formy pracy 
z osobami bezdomnymi oraz trudności i mankamenty związane z zarzą-
dzaniem. Jak stwierdza autor, pochłania ono bardzo dużo czasu, wymaga 
niemałego wkładu finansowego i „produkcji sporej liczby dokumentów 
papierowych”, gdyż każdy dokument musi być prowadzony według proce-
dury czasowej oraz przechowywany zgodnie z określonymi zasadami, co 
sprawia, że wiele energii przeznacza się na biurokrację zamiast na poma-
ganie osobom przebywającym w placówce. W drugiej części opracowania 
autor przedstawia osobiste przeżycia, które spowodowały, że zainteresował 
się pracą z osobami bezdomnymi, i ukierunkowały jego rozwój zawodo-
wy. Cenne są refleksje, które wyraża w podsumowaniu trudnej, ale jakże 

Kotlarska_Wielosc_Spojrzen_2018.indb   17 31.01.2019   09:02:04



Wprowadzenie18

bogatej drogi życiowej: „praca pracownika socjalnego nie jest łatwa – trze-
ba umiejętnie zdiagnozować, dostosować ofertę, ukierunkować, wspierać 
osobę bezdomną w podejmowaniu decyzji, a i to wszystko nie zawsze daje 
wymierne efekty”. 

Interesującymi doświadczeniami dzieli się Patrycja Łukaszyk, która już 
podczas studiów pracy socjalnej związała się ze Wspólnotą Burego Misia 
i uczestniczyła w ramach wolontariatu w działaniach integrujących oso-
by niepełnosprawne. W swoich osobistych wynurzeniach towarzyszących 
opisowi wyboru miejsca pracy nie ukrywa, że spotkanie z „Burymi Misia-
mi” było dla niej szokujące, gdyż z jednej strony odezwały się wszystkie za-
korzenione negatywne stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, 
wynikające z lęku przed odmiennością, a z drugiej strony była w niej chęć 
walki o odrzucenie uprzedzeń i dokonanie samodzielnej oceny. Autor-
ka wspomina, że największym i najtrudniejszym wyzwaniem był dla niej 
trzeci Obóz „Burego Misia”, gdyż zaproponowano jej objęcie funkcji w ko-
mendzie obozowej i musiała podjąć trudną decyzję. Pełnienie roli oboźnej 
(odpowiedzialność za plany obozowe, dyżury, bezpieczeństwo i tak dalej) 
wiązało się z ogromem pracy, ale dzięki temu odkryła, że aby w pełni dawać 
siebie innym, musi to robić z niższej, skromniejszej pozycji. Tym samym 
potwierdziła regułę, że nie można sprawować władzy nad osobami, wobec 
których sprawuje się opiekę. Opisane przez nią przeżycia jasno dowodzą, 
że towarzyszenie komuś jest potrzebną formą pracy socjalnej, szczególnie 
zaś we Wspólnocie Burego Misia. Owo towarzyszenie sprzyja wewnętrzne-
mu wyciszeniu i pozwala „na chwilę się zatrzymać, odetchnąć i nauczyć się, 
na czym polega prawdziwe bogactwo życia”.

W kolejnym opracowaniu, Marcina Halickiego, również absolwen-
ta pracy socjalnej, zawarty został obraz całego życia zawodowego autora, 
związanego z pracą z osobami z niepełnosprawnościami, gdyż nie wyobra-
żał on sobie zakotwiczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dla-
tego przez dziesięć lat pracował jako terapeuta zajęciowy w popularnym 
poznańskim „Ogniku”. Wspomina ten czas jako niezwykle wymagający 
i trudny emocjonalnie, ale kształtujący charakter i uczący empatii wobec 
drugiego człowieka. Wspomina również kolejny, ośmioletni okres pracy 
w Wielkopolskim Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, 
a także swoje inicjatywy realizowane aktualnie w fundacji „Mili Ludzie”.

Nieco inny charakter doświadczeń zawiera opracowanie Marcina Her-
manowskiego – wspomnianego już absolwenta pierwszego rocznika stu-
dentów Studium Pracy Socjalnej. Dokonuje on krótkiego przeglądu ról 
zawodowych, jakie pełnił po ukończeniu studiów – nie zawsze związanych 
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z pracą socjalną, ale jednak opartych na wiedzy i wartościach z nią wyraź-
nie konweniujących. Dowodzi, że nawet jeśli pracuje się daleko od kanonu 
zasad pracy socjalnej, to trudno zerwać z zasadami prospołecznego widze-
nia świata. Stwierdza również, że studia z pracy socjalnej zachęcają do po-
głębiania wiedzy i poszukiwania miejsca, w którym ta poszerzona wiedza 
znajdzie zastosowanie. Wyraża satysfakcję, że studiując obecnie w Labo-
ratorium Psychoedukacji w Warszawie, może zrealizować marzenie, które 
zrodziło się już w czasie studiów. Refleksje zawarte w tym tekście wyraź-
nie potwierdzają regułę, że wiedza o zasadach pomagania może okazać się 
przydatna w różnych rolach zawodowych i może też stanowić podpowiedź 
w kolejnych wyborach zawodowych.

Kolejna autorka  – Anna Frąk, także absolwentka pracy socjalnej  – 
wskazuje na dostrzeżone w czasie praktyk zawodowych mankamenty 
w funkcjonowaniu instytucji pomocy społecznej. Twierdzi, że przyczynia 
się do tego mała rotacja pracowników socjalnych, którzy pracując od wielu 
lat w ośrodkach pomocy społecznej, postępują bardzo schematyczne i nie 
są chętni do innowacyjności, skupiają się tylko na działaniach opiekuń-
czych, co wynika z wieloletnich przyzwyczajeń. Autorka optuje wyraźnie 
za modelem wielości ról zawodowych pracownika socjalnego, modelem 
otwartym na wiedzę.

Ostatnim tekstem w tej książce jest artykuł Małgorzaty Orłowskiej, 
w którym autorka dzieli się refleksjami na temat istoty pracy socjalnej, ana-
lizując zarówno jej definicje, jak i wartości, na których się ona opiera. Na-
wiązując do fundamentów polskiej pracy socjalnej, stwierdza, że o pracy 
socjalnej można mówić jedynie wtedy, kiedy dochodzi do równorzędnego 
zaspokojenia potrzeb dwu kategorii: bytu i rozwoju, a jeśli zaspokajane są 
potrzeby tylko jednej kategorii (jak w typowych rozwiązaniach stosowa-
nych w pomocy społecznej), zazwyczaj związane z biologicznym przetrwa-
niem, nie można mówić o pracy socjalnej. Autorka przypomina o ważnym 
fundamencie pracy socjalnej – idei sprawiedliwości społecznej w podziale 
różnych dóbr i przywilejów, zawartej również w Europejskim Modelu Spo-
łecznym. 

Umieszczenie tego tekstu na końcu książki jest celowym zabiegiem 
redaktorskim  – jego treść jest klamrą spinającą opisy praktycznych do-
świadczeń zawodowych absolwentów pracy socjalnej ze spojrzeniem na 
przyszłość pracy socjalnej i wskazaniem na konieczność kontynuowania 
teoretycznych rozważań nad korzeniami tej dyscypliny. 

Lektura umieszczonych w tej książce tekstów może nieodparcie nasu-
wać refleksje na temat przedstawionych ról zawodowych realizowanych 
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w różnych obszarach pomocy społecznej, zakotwiczonych instytucjonal-
nie w ośrodkach pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych. 
Z prezentowanych doświadczeń osobistych i organizacyjnych wyłania się 
kilka ról pracownika socjalnego, które są wyraźne i w których konstruowa-
niu aktywnie uczestniczyli autorzy. Są to role: wychowawcy, opiekuna, te-
rapeuty, osoby wspierającej rodzinę, łącznika między rodziną a szkołą, nie-
formalnego asystenta rodziny, rzecznika praw klienta pomocy społecznej, 
badacza, diagnosty. Są one oparte na zindywidualizowanym podejściu do 
jednostki i jej problemów, polegają na towarzyszeniu w procesie wychodze-
nia z trudnych sytuacji. Nastawione są na relacje z drugą osobą. Ale są też 
inne funkcje, związane z organizacją pracy w instytucjach. Do nich należą 
role: osoby zarządzającej instytucją, organizatora społeczności lokalnej, re-
alizatora projektu socjalnego, członka zespołu badawczego, koordynatora 
działań w środowisku, stratega i ewaluatora.

Jak świadczą załączone w większości opracowań opisy pełnienia tych 
funkcji, są one oparte na empatii, rozumieniu drugiego człowieka i wyraź-
nej chęci wspierania go w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Wy-
magają niewątpliwie więzi bezpośredniej i polegają z pewnością na niefor-
malnej, ale skutecznej asystenturze. Zindywidualizowane formy pomocy 
są, jak się okazuje, skuteczniejsze i bardziej satysfakcjonujące, aczkolwiek 
częściej narażają jej realizatorów na ryzyko wypalenia zawodowego. Kilku 
autorów pisze o tym wyraźnie, nie ukrywając faktu, że wówczas podjęli oni 
decyzję o zmianie miejsca pracy lub zakresu obowiązków.

Lektura prezentowanych tekstów może być odpowiedzią na pytanie – 
jaka droga zawodowa jest bardziej wskazana, jeśli pragnie się pozostać 
w zgodzie z etyką zawodową i z własnym systemem wartości. Niektórzy 
autorzy piszą wprost o trudnościach, jakie zmuszeni byli pokonywać w celu 
ocalenia wartości przyjętych jako fundament działań pomocowych. W nie-
których wizerunkach ról jest pokazana determinacja w dążeniach do wy-
pracowania własnej wizji zawodowego pomagacza, w innych odwrotnie, 
kapitulacja z powodu trzymania się zbyt wyidealizowanego modelu tej roli. 

Nie ukrywam, że moim refleksjom redaktorskim towarzyszy satysfak-
cja, że autorzy – absolwenci pracy socjalnej – wykorzystali w swojej pracy 
zawodowej wiedzę i kompetencje oraz umiejętności zdobyte podczas stu-
diów. Dzięki tym atutom, a przede wszystkim dzięki prospołecznej posta-
wie mogli realizować swoje plany, a nawet marzenia, w wielu rolach w róż-
nych obszarach pracy socjalnej. 

Kończąc, pragnę wyrazić bardzo serdeczne słowa podziękowania 
wszystkim autorom za przyjęcie zaproszenia do napisania tekstu, za trudy  

Kotlarska_Wielosc_Spojrzen_2018.indb   20 31.01.2019   09:02:04



Wprowadzenie 21

tworzenia oraz miłą współpracę, jaka nawiązała się podczas tworzenia tej 
książki. Dziękuję serdecznie panu doktorowi Marcinowi Hermanowskiemu, 
który jest pomysłodawcą opublikowania wspomnień zawodowych absol-
wentów Studium Pracy Socjalnej. 

Szczególne słowa podziękowania należą się recenzentce tej książki – pani 
doktor habilitowanej Krystynie Faliszek, której wnikliwe uwagi pozwoli-
ły wyeliminować potknięcia różnej natury oraz której życzliwe wskazówki 
i podpowiedzi dotyczące struktury tej publikacji pozwoliły na dokona-
nie istotnych zmian nie tylko w kolejności tekstów, ale przede wszystkim 
w wyeksponowaniu najważniejszych treści świadczących o bogactwie ról 
pracownika socjalnego w systemie pomocy społecznej oraz w sektorze po-
zarządowym. 

Pragnę na końcu, ale szczególnie serdecznie podziękować pani dyrek-
tor Instytutu Socjologii – profesor doktor habilitowanej Aldonie Żurek za 
wielką życzliwość i wsparcie finansowe konferencji jubileuszowej oraz wy-
rażenie zgody na sfinansowanie wydania tej pozycji ze środków statuto-
wych. Bez Jej wspaniałej postawy wobec naszych przedsięwzięć organizacja 
konferencji oraz opublikowanie tej książki byłyby niemożliwe.

Anna Kotlarska-Michalska
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