
FOTOGRAFIA JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJALNEJ (ang. photography as

a medium in social work). Fotografia, pochodz¹ca od greckiego phôs, phôtós

(œwiat³o) oraz gráphô (piszê, dos³ownie: piszê/rysujê œwiat³em), to technika
trwa³ej rejestracji pojedynczego obrazu rzeczywistoœci przy u¿yciu œwiat³a.
Fotografia obejmuje zbiór wielu ró¿norodnych technik fotograficznych (np.
fotografia otworkowa, rayografia, fotografia obiektywowa, fotografia analo-
gowa, fotografia cyfrowa, a wed³ug innego podzia³u – fotografia monochro-
matyczna, fotografia barwna).

Fotografia tradycyjna od chwili powstania (nie licz¹c pierwszej próby „fo-
tografii” na p³ycie metalowej przy u¿yciu tzw. asfaltu syryjskiego autorstwa
Josepha Nicéphora Niepce’a 1826 (1827)) oparta jest na wykorzystaniu
chemicznych reakcji œwiat³oczu³ych zwi¹zków srebra. Pierwsza w³aœciwa
fotografia – tzw. dagerotyp – by³a pozytywem w jedynym egzemplarzu, wy-
tworzonym na posrebrzonej p³ycie miedzianej przy u¿yciu pary jodu i po-
wstaj¹cego w reakcji jodku srebra (L. J. Daguerre, 1839). Nastêpny krok to
wynalezienie techniki otrzymywania obrazów negatywowych na papierze
pokrytym jodkiem srebra przy wywo³aniu kwasem galusowym i techniki
uzyskiwania zwielokrotnionych pozytywów na papierze pokrytym chlorkiem
srebra (W. H. F. Talbot, 1839). Po raz pierwszy s³owo „fotografia” zastosowa³
J. Herschel w 1839 r. Pierwsza trwa³a fotografia barwna powsta³a w 1861 r.,
a jej twórc¹ by³ J. C. Maxwell. Technika fotografii barwnej zosta³a wynale-
ziona przez J. Szczepanika, „polskiego Edisona”, oko³o 1900 r., i opatentowa-
na w USA i Wielkiej Brytanii oraz na podstawie jego licencji zosta³a
wprowadzona do produkcji przez firmê Kodak w 1928 r. Na prze³omie XIX
i XX w. stosowano p³yty szklane albo ciête klisze fotograficzne (do fotografii
wielkoformatowej), a w XX w. – równie¿ b³ony zwojowe (œrednioformatowe
o szerokoœci 60 mm) lub filmy perforowane (tzw. filmy negatywowe, ma³oo-
brazkowe o szerokoœci 35 mm). Z negatywów po ich wywo³aniu przenoszono
obraz na papier w postaci pozytywów (wykorzystanie halogenków srebra).
W obróbce materia³ów naœwietlonych w aparacie w przenoszeniu ich na
papier w ciemniach fotograficznych stosowano œrodki chemiczne, tzw. wy-
wo³ywacze i utrwalacze obrazu. Istniej¹ równie¿ tzw. szlachetne techniki
fotograficzne, u¿ywane np. w fotografii artystycznej, wykorzystuj¹ce œwiat³o-
czu³oœæ i garbniki chromianów, gumy, pigmentów, bromoleju.

W fotografii cyfrowej obraz rejestruje siê w urz¹dzeniu optoelektronicz-
nym (matryc¹ CCD, CMOS) w aparacie cyfrowym. Obiektywy z soczewkami
optycznymi (charakteryzuj¹ce aparaty tzw. lustrzanki) maj¹ zastosowanie
w aparatach zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, przy czym te ostatnie
mog¹ byæ zaopatrzone w uk³ady przeciwwstrz¹sowe (korekcyjne, niweluj¹ce
ruch aparatu lub ruch fotografowanego przedmiotu).

Na prze³omie XX i XXI w. optoelektronika wypiera tradycyjne, œwiat³o-
czu³e techniki analogowe w fotografii. Poza tradycyjn¹ fotografi¹ istnieje
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obecnie tzw. fotografia analogowa, czyli reprodukcja obrazu przez elektronicz-
ne urz¹dzenia analogowe (fotopowielacze, tzw. fotokopiarki, czyli kseroko-
piarki, wykorzystuj¹ce sygna³ analogowy, a nie efekt fotochemiczny na
noœniku œwiat³oczu³ym, jak w fotografii tradycyjnej na b³onie czy kliszy).
Technika tradycyjnej fotografii jest wypierana przez nowoczesn¹ fotogra-
ficzn¹ technikê cyfrow¹. Znajomoœæ tradycyjnej technologii fotograficznej
jest ju¿ dla obecnych m³odych pokoleñ wiedz¹ wysoce specjalistyczn¹.

Fotografia ma podstawowe zastosowanie w pracy socjalnej (masowe u¿y-
wanie fotokopii, czyli tzw. kserokopii, do reprodukowania dokumentów,
rozmaitych formularzy czy ró¿norodnych informacji przeznaczonych dla osób
potrzebuj¹cych oraz administracji pomocowej). Poza kopiowaniem fotografia
(wspó³czeœnie – cyfrowa, obecna np. w telefonicznych aparatach komórko-
wych) w pracy socjalnej mo¿e byæ u¿ywana w nietypowy sposób, np. do
dokumentacji fotograficznej posesji czy samochodów posiadanych przez
osobê ubiegaj¹c¹ siê o pomoc, do wykazania jej maj¹tku. Wykonanie
dokumentacji wizualnej bywa przydatne do udowodnienia pewnych faktów,
gdy ktoœ chce wy³udziæ pomoc od samorz¹du (gminy) czy pañstwa. Fotogra-
fia w pracy socjalnej mo¿e obejmowaæ tak¿e pracê pracowników socjalnych
z „dzieæmi ulicy” dla udokumentowania pewnych sytuacji czy zdarzeñ
z udzia³em okreœlonych osób.

Inn¹ kwesti¹ jest u¿ywanie pod okiem pracowników socjalnych aparatu
fotograficznego przez podopiecznych w celu zdobycia nowych pozytywnych
doœwiadczeñ, umiejêtnoœci (kursy przystosowania do ¿ycia, terapia przez
fotografiê, np. przygotowanie prac na konkurs fotograficzny jako metoda
aktywizacji osób wykluczonych spo³ecznie). Fotografia jako œrodek w pracy
socjalnej z podopiecznymi mo¿e w pewnych przypadkach odnieœæ pozytywny
skutek, tj. wzrost samoakceptacji przez osoby wykluczone spo³ecznie, kiedy
osi¹gn¹ one jakiœ sukces, np. w lokalnym konkursie fotograficznym (fotogra-
fia amatorska). Wychowanie przez fotografiê, (re)socjalizacja przez fotografiê
mo¿e byæ pozytywn¹ drog¹ dla niektórych osób nieumiej¹cych znaleŸæ
swojego miejsca w spo³ecznoœci (pozytywne wzmocnienie osoby przez foto-
grafiê). Nawet najmniejszy sukces w dziedzinie fotografii (np. zdjêcie wyko-
nane po¿yczonym aparatem przez bezdomnego, ukazuj¹ce siê w lokalnej
gazetce lub na stronie internetowej, wydawanej przy wspó³udziale pracowni-
ków socjalnych) mo¿e daæ pozytywny impuls do ¿ycia osobom, które nie ze
swej winy znalaz³y siê na marginesie spo³ecznoœci (pozytywna samoocena,
rodzaj sukcesu spo³ecznego). Fotografie wykonywane przez osoby wykluczo-
ne, przyuczone przez pracowników socjalnych znaj¹cych siê na obs³udze
najprostszych, tanich aparatów do ich obs³ugi, umieszczone nastêpnie, z po-
daniem imienia (i ewentualnie nazwiska) autora zdjêcia, na stronie www
urzêdu miasta czy gminy albo w specjalnych gazetkach lokalnych, z pewnoœ-
ci¹ dowartoœciowuj¹ twórców – osoby wykluczone. Zdjêcia krajobrazu wyko-
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nywane w plenerze po¿yczonym aparatem przez osoby wykluczone spo³ecz-
nie, pod okiem pracownika socjalnego, z pewnoœci¹ zbli¿aj¹ te osoby do
lokalnej spo³ecznoœci, udowadniaj¹c, ¿e umiej¹ coœ twórczego wykonaæ dla
wspólnoty (pozytywny image osób wykluczonych – mimo ich marginalizacji
umiej¹ one zrobiæ coœ twórczego, pozytywnego). Fotografia nie zast¹pi rze-
czywistej pomocy dla osób wykluczonych (dania im pracy i szansy zarobienia
na siebie przez pracê), jest tylko œrodkiem uzupe³niaj¹cym, wzmacniaj¹cym
rzeczywist¹ pomoc. Œrodki u¿ywane przy tego typu pracy socjalnej to obecnie
(zwykle najtañsze) cyfrowe aparaty fotograficzne lub (zwykle najtañsze)
telefony komórkowe oraz komputery umo¿liwiaj¹ce obróbkê zdjêæ (np.
Photoshop etc.) przez pracowników socjalnych lub innych w celu przygotowa-
nia lokalnej gazetki czy edycji na stronie www. Uczestnikami opisywanych
dzia³añ s¹: pracownicy socjalni, trenerzy fotografii (instruktorzy, równie¿
artyœci fotograficy), podopieczni (dzieci, m³odzie¿, doroœli).

Fotografia jako œrodek w pracy socjalnej jest tylko uzupe³nieniem zasad-
niczej pracy na polu spo³ecznym z osobami wykluczonymi, pozbawionymi
szans rozwoju wskutek ró¿nych okolicznoœci ¿yciowych. Wyró¿niamy tu
fotografiê dokumentacyjn¹ (u¿ytkow¹) i artystyczn¹ (amatorskie zdjêcia
„artystyczne”). Nale¿y od dzieciñstwa uczyæ innych wra¿liwoœci na piêkno,
na harmoniê natury, wartoœci estetyczne, a aparat fotograficzny jest tu tylko
koñcowym narzêdziem, które utrwala to, co chce w swojej kompozycji poka-
zaæ wra¿liwy na piêkno cz³owiek obserwuj¹cy œwiat. Cz³owiek wra¿liwy na
piêkno staje siê cz³owiekiem dobrym (w myœl zasady piêkna-i-dobra, gr.
kalokagatía), co mo¿e zostaæ wykorzystane równie¿ w pracy socjalnej z oso-
bami wykluczonymi spo³ecznie.
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