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KONTEKSTY PORADNICTWA – PRZYCZYNEK DO DYSKURSU

Narastające tempo życia codziennego, wzrastający poziom jego 
komplikacji i nieprzewidywalności, co często niweczy plany i wymaga 
od człowieka niezwykłej wręcz elastyczności i niemal natychmiastowe-
go wdrożenia innych, nowych technik adaptacji do zmieniających się 
warunków, to znamiona teraźniejszości identyfikowalne i subiektywnie 
doświadczane niemal przez każdego.

„«Postęp», niegdyś najskrajniejszy przejaw radykalnego optymi-
zmu oraz obietnica podzielanego uniwersalnie i dugotrwałego szczęś-
cia, przesunął się na przeciwny, dystopijny i fatalistyczny biegun oczeki-
wań: reprezentuje dziś zagrożenie bezustanną i nieuniknioną zmianą, 
która zamiast zwiastować pokój i wytchnienie, niesie za sobą ciągły kry-
zys i napięcie, nie pozwalając na moment odpoczynku. Postęp zmienił 
się w nieskończoną i nieprzerwaną grę w brakujące krzesło, w której 
moment nieuwagi skutkuje nieodwracalną porażką i bezpowrotnym 
wykluczeniem. W miejsce słodkich snów i ogromnych oczekiwań, po-
stęp stał się przyczyną bezsenności pełnej koszmarów o «pozostawaniu 
w tyle» – uciekającym pociągu”1. 

Lawinowo narastające sytuacje, zdarzenia, których nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, bowiem pojawiały się w historii społeczeństawa 
i historiach życia poszczególnych jednostek rzadko lub wręcz nie mogły 

1 Bauman Z. (2007). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa, 
s. 20.
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do tej pory zaistnieć (np. cały szereg problemów związanych z rozwo-
jem nowoczesnej techniki, technologii, środków komunikacji, mediów) 
dotykają coraz szersze kregi ludzi na różnych etapach biograficznych. 
Zmiana jako wartość sama w sobie, stająca się podstawą współczesnego 
życia, powoduje, że nawet w przeciągu jednej doby jesteśmy zmuszeni do 
podejmowania coraz większej liczby decyzji, często decyzji w sytuacjach 
niepewnych, ryzykownych o nieprzewidywalnych konsekwencjach dla 
naszego dalszego funkcjonowania, decyzji tych „wielkich,” o życiowym 
znaczeniu i tych „mniejszych”, codziennych, konsumenckich. Nie uła-
twia nam tego zadania niekończąca się opcjonalność każdej z nich, jakże 
marketingowo chwytliwa, często jednak granicząca z absurdem. Dość 
wspomnieć, że codzienne decyzje, wybory dotyczące zakupu podstawo-
wych towarów czy usług niosą za sobą konieczność przeanalizowania 
mnogości wariantów, zmierzenia się z permanentnie narastającą liczbą 
możliwości, danych, lawinowym przyrostem informacji. A co tu dopiero 
mówić o wyborze (czy rzeczywiście wyborze w sytuacji wielości predy-
katorów stresu codziennego?) na przykład stylu życia, odpowiedniej dla 
siebie szkoły, kariery adekwatnej do zainteresowań i preferownych war-
tości, satysfakcjonującego sposobu spędzania czasu wolnego czy choć-
by partnera życiowego, kręgu znajomych i grup odniesienia – wielość 
decyzji, niejednoznaczne wybory, emocjonalne dysonanse, kalejdoskop 
scenariuszy i wariantów, dyfuzja ról i obszarów aktywności, poszuki-
wanie kompromisów i sztuka rezygnacji, pozorne poczucie sprawstwa 
w codziennych decyzjach przy całkowitym jego braku w kontekstach 
makrospołecznych, gra społeczna o skomplikowanych, dynamicznie 
zmieniających się regułach. 

Ważkim problemem stają się jednak przede wszystkim decyzje do-
tyczące kształtu naszej biografii, których efektem jest określona sytuacja 
rodzinna i zawodowa jednostki, zmaganie się wyzwaniami współczes-
nego rynku pracy. Niestety brak w dzisiejszej rzeczywistości wzorców 
przebiegu biografii jednostkowej, do których człowiek mógłby się odwo-
łać, bowiem te tracą swoją wiarygodność i podstawy uprawomocnienia 
w zmieniających się warunkach kulturowych. Epizodyczność, mozaiko-
wość ludzkiego życia w toku specyficznej gry z realiami współczesno-
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ści, brak obiektywnie weryfikowalnych kryteriów sukcesu życiowego, 
niedefiniowalne szczęście jako podstawowy miernik udanego życia, 
sterowanego przede wszystkim modą i wymaganiami medialnego spek-
taklu to specyficzne cechy teraźniejszości. Wolość wyboru i możliwości 
podejmowania decyzji jakże często mylona z wolnością od zobowiązań 
i odpowiedzialności dodatkowo komplikują te realia.

Realia, które i tak dla wielu tych, którzy nie odnaleźli się w nowej 
konkurencyjnej rzeczywistości społecznej po przełomie ustrojowym, 
a w warunkach wymagającego wolnego rynku zostali zepchnięci na 
margines, wielokrotnie oznaczają konieczność poszukiwania i korzysta-
nia z różnych form pomocy, poradnictwa.

Zmieniający się charakter więzi międzyludzkich (ich rozluźnianie, 
tymczasowość, wirtualność), a nade wszystko wszechogarniająca idea 
indywidualizmu dodatkowo przyczyniają się do budowania poczucia 
osamotnienia w zmaganiu się z wyzwaniami, zadaniami, wyborami, sy-
tuacjami trudnymi2.

Coraz częściej człowiek realizując spektrum swoich potrzeb, za-
równo potrzeby egzystencji, prokreacji i rozwoju, funkcjonalne, jak 
i społeczne czy psychiczne3, aktywnie poszukuje lub staje się reaktyw-
nym odbiorcą sugestii, porad, wskazówek, informacji... Staje się zatem 
mniej lub bardziej świadomym odbiorcą usług pomocowych i poradni-
czych wszelkiego typu, realizowanych w niezwykle zróżnicowany spo-
sób.

Poradnictwo stanowi niewątpliwie jedną z form pomocy, która 
może być analizowana w kontekście relacji międzyosobowej, w kontek-
ście działalności wkomponowanej w intencjonalne oddziaływania spo-
łeczne realizowane wobec jednostki, takie jak wspomaganie rozwoju, 
wychowanie, nauczanie, opieka czy wreszcie w kontekście makrospo-
łecznej sieci instytucji pomocowych o często dyfuzyjnej aktywności.

2 Por. rozważania na temat zmian w biografii człowieka między innymi 
w M. Piorunek (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transfor-
macji kulturowych. Poznań.
3 Podział potrzeb wg T. Kocowski (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja syste-
mowa. Wrocław.
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Poradnictwo stanowi formę niesienia pomocy człowiekowi w sy-
tuacjach trudnych, w rozwiązywaniu problemów. Oddział Psychologii 
Doradczej przy Amerykańskim Towarzystwie Psychologicznym definiu-
je poradnictwo jako „...pomaganie poszczególnym jednostkom w poko-
nywaniu przeszkód znajdujących się na drodze do ich osobistego roz-
woju (...) oraz w optymalnym pobudzaniu indywidualnych źródeł tego 
rozwoju...”4. Dla A. Jones poradnictwo to „... proces ułatwiający poszcze-
gólnym osobom pogodzenie się z własnym życiem – takim jakim ono 
jest – a w ostatecznym rachunku pomagający osiągnąć większą dojrza-
łość poprzez nauczenie się brania odpowiedzialności i podejmowania 
decyzji za samego siebie...”5. 

„Poradnictwo niejednokrotnie utożsamia się z doradztwem i trak-
tuje albo jako działanie społeczne (rzadziej interakcję międzyosobo-
wą), polegające na dostarczeniu przez doradcę rad, porad, wskazówek 
radzącemu się w celu rozwiązania jego problemów lub jako działalność 
instytucji – poradni. Natomiast z punktu widzenia polityki społecznej, 
poradnictwo jest jedną z form pomocy...”6.

Poradnictwo wiąże się więc z  zachowaniami prospołecznymi po-
legającymi na niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, które ma trzy 
podstawowe cele: pokonywanie życiowych problemów, pełniejsze wyko-
rzystanie niewykorzystanych lub niedostatecznie wykorzystanych szans 
oraz ułatwienie jednostce samopomocy w codziennym życiu7.

Poradnictwo wkomponowane w specyficzne, dynamicznie zmie-
niające się realia społeczne, stanowiące zresztą ich nieodłączny efekt, 
przenikające się nierozerwalnie z  wieloma innymi rodzajami pomocy8, 
korzystające z ogromnego bogactwa teoretycznych koncepcji i pardyg-
matów, dotyczy coraz liczniejszych dziedzin funkcjonowania człowieka, 

4 S. Murgatroyd (2000). Poradnictwo i pomoc. Poznań, s. 16.
5 Ibidem, s. 17.
6 A. Kargulowa (2005). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa, s. 37.
7 Por. G. Egan (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań.
8 Proponuję na poziomie rozważań wprowadzających nie definiować arbitral-
nie i nie zakreślać ścisłych granic poszczególnych rodzajów działań identyfiko-
wanych w praktycze społecznej jako pomocowe, bowiem  dyskurs teoretyczny 
w tym względzie daleki jest od kompletnego, traktuję go raczej jako otwarty, 
wywołany i stale uzupełniany.
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wykorzystuje zróżnicowane metody, przybiera wielorakie formy, które 
są charakterystyczne tylko dla ponowoczesnej niestabilności, ale także 
takie, które stanowią ewolucję działań pomocowych o długich trady-
cjach.

W oddawanym w ręce czytelnika tomie odnaleźć można niektóre 
z sygnalizowanych wcześniej kontekstów poradnictwa. Proponowany 
dyskurs rozpięty pomiędzy teoretyczną analizą poradoznawczą a spo-
łeczną praktyką poradniczą daleki jest od kompletności, stanowi przy-
czynek, ale i (jak sądzę) inspirację do kolejnych poszukiwań i eksplora-
cji.

Czytelnik odnajdzie w nim zróżnicowane teksty zgrupowane 
w czterech obszarach tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje teore-
tyczne rozważania dotyczące kompetencji człowieka w perspektywie 
kreowania własnej biografii i zmagania się z krytycznymi wydarzeniami 
życiowymi. W drugim będzie mógł zapoznać się z wieloma dziedzinami 
oraz metodami pomocy stricte poradniczej czy szerszych działań, któ-
rych poradnictwo staje się elementem, w trzecim – z charakterystycz-
nymi dla ponowoczesnej rzeczywistości formami poradnictwa (główny 
nacisk został położony na ukazanie specyfiki i egzemplifikację porad-
nictwa realizowanego w sieci w różnych postaciach, ale przyjrzymy się 
także różnym formom pomocy psychologicznej promowanej w prasie 
kobiecej), w czwartej zaś – z formami pomocy organizowanymi przez 
Kościół.

Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków poradnictwa 
i pomocy psychospołecznej (także potencjalnych – studentów kierunków 
z całego spektrum nauk społecznych). Interdyscyplinarne teksty w niej 
zamieszczone, pisane z uwzględnieniem zróżnicowanych paradygmatów 
teoretycznych, metodologicznych, ale i światopoglądowych oraz wielo-
rakich doświadczeń praktycznych, odznaczają się różnym stopniem za-
awansowania, łączy je jednak niemal we wszystkich z nich obecne (choć 
przecież nie zawsze wprost artykułowane) pytanie o stan, uwarunkowa-
nia i możliwości działań pomocowych i poradniczych realnie obecnych 
i postulowanych w nader skomplikowanej rzeczywistości społecznej. Są 
to pytania ważkie, a refleksje czynione w kontekście poszukiwania na 
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nie odpowiedzi z pewnością powinny być obecne w świadomości wszyst-
kich podmiotów decydujących o zakresie i kształcie zjawisk i praktyk 
społecznych identyfikowanych jako pomoc czy poradnictwo.


