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Wprowadzenie 
 

Historia edukacji sięga starożytności. Przekazywanie wiedzy było i jest 
do tej pory nieodłącznym elementem życia społeczeństw. Czym dokład-
nie jest jednak edukacja? Słowo to pochodzi z języka łacińskiego i ozna-
cza wychowanie, wykształcenie. Według encyklopedii PWN jest to „ogół 
czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, kształto-
wanie określonych cech i umiejętności”1. Na gruncie zarówno pedagogi-
ki, jak i polityki edukacyjnej, często pojawia się też określenie „system 
edukacji”, a w języku polskim również „system oświaty” (oświatowy) czy 
„system nauczania”, gdzie „system” w znaczeniu ogólnym w naukach 
społecznych oznacza „każdy, mniej lub bardziej wyraźnie wyodrębniony 
całościowy układ powiązanych ze sobą elementów społecznych”2. Samo 
pojęcie „oświata” jest definiowane przez Wincentego Okonia jako „dzia-
łalność polegająca na upowszechnianiu wykształcenia ogólnego i zawo-
dowego oraz realizowaniu określonych celów wychowawczych dla za-
pewnienia jednostkom wszechstronnego rozwoju i pomyślnej egzysten-
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cji, a społeczeństwu więzi kulturalnych łączących jego przeszłość histo-
ryczną z teraźniejszością.”3  

Celem niniejszego artykułu jest porównanie określonych aspektów 
systemu edukacji w dwóch wybranych krajach: Kubie i Hiszpanii, oraz 
zbadanie ich wzajemnych stosunków w dziedzinie edukacji. Przedmio-
tem rozważań jest znaczenie edukacji w obu krajach na tle uwarunkowań 
ekonomicznych, historycznych, politycznych i społecznych. Przy użyciu 
metody porównawczej zostały zestawione poszczególne problemy, które 
następnie poddano analizie. W ostatniej części artykułu opisano relacje 
dyplomatyczne, demograficzne, ekonomiczne i edukacyjne pomiędzy 
Kubą i Hiszpanią. Niniejsza analiza ma na celu ustalenie, czy pomimo 
znacznych różnic w systemach polityczno-ustrojowych oraz gospodar-
czych obu państw, Hiszpania jest jednym z ważniejszych partnerów dla 
Kuby. 

 

Społeczne i polityczne znaczenie edukacji 
 

Nie sposób postrzegać edukację w oderwaniu od jej społecznego pod-
łoża. Według autorek monografii pt. Una educación técnica con eficien-

cia, „system edukacji ma swój początek w społeczeństwie i to ono czerpie 
z jego efektów. Społeczny charakter edukacji jest jego esencją, w związku 
z czym nie można dokonać żadnych zmian, których potrzebuje, bez 
wpływu natury, przyczyn i skutków problemów społecznych oraz eduka-
cyjnych rzeczywistości kontekstowej współczesnego świata i każdej kon-
kretnej rzeczywistości, w której próbuje się system zastosować. W ten 
sposób środowisko, które je otacza, doświadcza jakościowych i znaczą-
cych transformacji, co sprawia, że reforma edukacji odpowiada na pole-
cenia tego rozwijającego się społeczeństwa”4. 

Z drugiej strony istnieje również pewna współzależność polityki 
i oświaty. Dobromir Dziewulak wyróżnia pojęcie „polityki oświatowej”, 
którą rozumie dwojako: „po pierwsze jako dział polityki państwa zajmu-
jący się sprawami oświaty i wychowania, a po drugie jako dyscyplina 

                                                           
3 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984, s. 217. 
4 A. M. Herández Fernández, M. del R. Patiño Rodríguez, Una educación técnica con 

eficiencia, Editorial Pueblo y Educación, La Habana 2000, s. 1.  
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naukowa przygotowująca teoretyczne podstawy tej działalności”5. Za-
uważa, że istnieją czynniki, które warunkują funkcjonowanie systemu 
oświatowego. Według niego są to uwarunkowania ekonomiczne, histo-
ryczno-narodowe, demograficzne, ustrojowo-polityczne i społeczne6.  

Niezwykle ważnym elementem polityki edukacyjnej jest współpraca 
międzynarodowa, będąca szczególnym obszarem zainteresowań autorki 
niniejszego artykułu, ponieważ stanowi odbicie wielowymiarowych sto-
sunków bilateralnych i multilateralnych. Poniżej zostaną zestawione dwa 
kraje o wspólnej przeszłości mające jednak zupełnie różne ustroje poli-
tyczno-ekonomiczne: Kuba i Hiszpania – kiedyś kolonia i konkwistador, 
dzisiaj partnerzy.  

 

Edukacja na Kubie i w Hiszpanii – analiza porównawcza 

 

Relacja pomiędzy Kubą i Hiszpanią w dziedzinie edukacji jest szcze-
gólnie ciekawa, zważywszy na fakt, że kolonizacja hiszpańska wywarła 
znaczący wpływ na rozwój nauczania na wyspie. W XVI w. na podstawie 
praw królewskich wprowadzono na Kubie nauczanie języka hiszpańskie-
go oraz doktryny chrześcijańskiej. Miało być ono realizowane zarówno 
wśród rodzimej ludności tubylczej, jak i niewolników pochodzących 
z Afryki, a jego wdrażanie zostało powierzone hiszpańskiemu klerowi7.  

Ponad trzy wieki później na wyspie zaczęto podejmować działania an-
tyklerykalne i dezamortyzacyjne dyktowane przez rządy liberalne w Ma-
drycie. W 1841 r. zakony religijne zostały zlikwidowane, a ich dobra 
skonfiskowane. Rok później nastąpiła sekularyzacja Uniwersytetu w Ha-
wanie, co znacznie przyśpieszyło przebieg laicyzacji w tym kraju8. 
Zwłaszcza w latach 1836–1845 ujawniły się z jednej strony silne postawy 
antyklerykalne liberalnych rządów, a z drugiej społeczeństwa kubańskie-

                                                           
5 D. Dziewulak, Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1997, s. 11. 
6 Ibidem, s. 11. 
7 J. P. González González, R. Reyes Velázquez, Desarrollo de la educación en Cuba después del 

año 1959, Revista Complutense de Educación, http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/ 
viewFile/RCED1010120013A/15175, s. 14 (dostęp: 15.02.2015). 

8 J. B. Amores Carredano, La Iglesia en Cuba al final del período colonial, http://dialnet.uni 
rioja.es/servlet/articulo?codigo=236831, s. 69 (dostęp: 7.11.2018). 
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go, które postrzegało Kościół jako instrument kolonializmu hiszpańskie-
go9. 

Omawiając historię rozwoju edukacji kubańskiej, nie sposób nie 
wspomnieć o roli prezbitera kreolskiego Félixa Vareli. W dużej mierze 
dzięki jego działaniom pedagogika kubańska przeszła znaczącą przemia-
nę na przełomie XVIII i XIX w. Ojciec Varela wprowadził reformy, 
wskutek których zaprzestano stosowania hiszpańskich metod na rzecz 
nowego, „zasadniczo kubańskiego”10 nauczania. Był też inicjatorem walki 
o niepodległość kubańską oraz walczył przeciwko niewolnictwu11. 
Uczniami Vareli i kontynuatorami jego myśli byli między innymi José de 
la Luz y Caballero oraz José Martí12.  

Ostatni z wymienionych uważany jest za narodowego bohatera ku-
bańskiego; zmarł w 1895 r. podczas wojny o niepodległość Kuby (1868–
1898)13. Martí uważał, że „bycie wykształconym to jedyny sposób na to, 
żeby być wolnym”14. Według niego wszyscy obywatele już od najmłod-
szych lat powinni mieć dostęp do edukacji obowiązkowej i wolnej. Jego 
priorytetem była alfabetyzacja społeczeństwa, zwłaszcza ludności wiej-
skiej. Zwracał również uwagę na rolę kobiety w społeczeństwie15.  

Również José Martí miał kontynuatora; był nim Fidel Castro. 
W 1953 r., podczas pobytu w więzieniu, w związku z udziałem w ataku 
na koszary Moncada w celu obalenia dyktatury Fulgencio Batisty, Castro 
napisał dzieło La Historia me Absolverá (Historia mnie rozgrzeszy). 
W dokumencie tym późniejszy przywódca kubański nie tylko dokonał 
swojej samoobrony (warto przypomnieć, że z wykształcenia był prawni-
                                                           

9 Idem, La Iglesia cubana y la Revolución de Independencia (1868–1898), 
https://www.academia.edu/6549497/La_Iglesia_cat%C3%B3lica_en_Cuba_y_la_revoluci%C3%B
3n_de_independencia, s. 144 (dostęp: 8.11.2018). 

10 P. Pedroso, Contribución de Félix Varela al desarrollo de la Filosofía de la Educación Cubana, 
http://xn--caribea-9za.eumed.net/felix-varela/ (dostęp: 17.01.2015). 

11 V. Camacho Assef, L. Pineda Folgoso, C. Barredo Garcés, La filosofía educativa cubana como 

vanguardia de nuestras luchas revolucionarias, http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol9_02_03/edu 
camed/em1_v9_0203.htm (dostęp: 17.01.2015). 

12 P. Pedroso, op. cit. 
13 R. Nassif, José Martí (1853–1895), Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/martis.PDF, s. 2 (dostęp: 16.12.2018).  
14 J. Martí, Maestros ambulantes. Obras Completas, t. 8, Editorial Nacional de Cuba, La Habana 

1963, s. 289. 
15 F. de J. Pérez Cruz, Raíces históricas del proyecto educativo martiano, https://www.redalyc. 

org/pdf/869/86922615009.pdf, s. 224–225 (dostęp: 16.12.2018). 
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kiem), ale również przeprowadził krytykę stanu społeczeństwa i edukacji 
w tamtym okresie oraz zaproponował rozwiązania. Castro stworzył w ten 
sposób nową syntezę etosu kubańskiego, który łączył marksizm z ideolo-
gią Martí16. 

Po zwycięstwie rewolucji kubańskiej 1 stycznia 1959 r. zaczęto wpro-
wadzać pierwsze reformy, które miały znaczący wpływ na zarys rewolu-
cyjnej polityki edukacyjnej oraz ugruntowanie pedagogiki kubańskiej17. 
Wraz z wprowadzeniem na Kubie ustawy o nacjonalizacji nauczania 

z 6 czerwca 1961 r. wszystkie placówki edukacyjne zostały upaństwowio-
ne, również należące do Kościoła katolickiego18. Zapewniono, że eduka-
cja będzie bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci19.  

Autorzy pracy Reinventar la educación. Abrir caminos a la metamor-

fosis de la humanidad20 (Odkrywać na nowo edukację. Otworzyć drogę 
do metamorfozy ludzkości) zwrócili uwagę na to, że nadal próbuje się 
stworzyć z edukacji narzędzie odtwarzające cele polityczne grup walczą-
cych o władzę. Edukację socjalistycznej Kuby, jak wspomniano powyżej, 
charakteryzuje to, że jest dostępna (i co więcej, obowiązkowa) oraz bez-
płatna dla wszystkich, bez wyjątku. Jedną z pierwszych inicjatyw eduka-
cyjnych przedsięwziętych przez Castro po zwycięstwie rewolucji kubań-
skiej była Narodowa Kampania Alfabetyzacji (Campaña Nacional de 
Alfabetización). Dzięki niej w grudniu 1961 r. ogłoszono Kubę teryto-
rium wolnym od analfabetyzmu, pierwszym w całej Ameryce Łaciń-
skiej21. 

Kolejną ważną cechą kubańskiego, socjalistycznego systemu naucza-
nia jest duże znaczenie etapu przedszkolnego. Tak zwane koła dla dzieci 
(círculos infantiles) zostały stworzone na początku lat 60. XX w. przez 
Federację Kobiet Kubańskich (Federación de Mujeres Cubanas) z inicja-
                                                           

16 J. A. Chávez Rodríguez, G. Deler Ferrera, Antología del Pensamiento Educacional de la 

Revolución Cubana, http://www.cubaeduca.cu/media/www.cubaeduca.cu/medias/pdf/pedagogia_ 
2013/Curso%204.pdf, s. 2 (dostęp: 17.02.2015).  

17 Ibidem, s. 4. 
18 R. Gómez Treto, La Iglesia Católica durante la construcción del socialismo en Cuba, Editorial 

Departamento Ecuménico de Investigaciones, Costa Rica 1987, s. 44. 
19 R. Ferrer, La Ley de Nacionalización de la Enseñanza, [w:] Alfabetización escuela nacional, 

La Habana 1961, s. 47–48. 
20 E. Morin, C. J. Delgado Díaz, Reinventar la educación. Abrir caminos a la metamorfosis de la 

humanidad, Editorial UH, La Habana 2017, s. 55. 
21 J. P. González González, R. Reyes Velázquez, op. cit., s. 17. 
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tywy Castro w celu umożliwienia masowej inkorporacji kobiet do pra-
cy22. Celem tego etapu programu było zapewnienie każdemu dziecku 
integralnej edukacji zawierającej m.in. elementy języka ojczystego, mu-
zyki i mowy ciała, edukacji artystycznej, motoryki, gry oraz realizującej 
aspekty społeczno-kulturowe i rozwój. Już na przedszkolnym etapie 
wprowadzono koedukację oraz zaznaczano silny związek pomiędzy edu-
kacją rodzinną i społeczną23.  

Należy również zwrócić uwagę na wysoki poziom wydatków publicz-
nych na edukację24. Jak opisuje Bogusław Śliwerski, „w tym [lewicowym] 
nurcie ideologicznym akceptuje się utrzymanie rozbudowanych progra-
mów socjalnych państwa i w efekcie dużego centralnego budżetu pań-
stwa. Preferuje się także zwiększanie wydatków na służbę zdrowia 
i oświatę subwencjonowaną przez agencje państwowe, a także protekcjo-
nizm gospodarczy, oraz akceptuje, a nawet preferuje silną rolę związków 
zawodowych25. 

To nie przypadek, że w XVI w. nauczaniem na kolonialnej wyspie za-
jął się hiszpański kler. Kościół katolicki odegrał zasadniczą rolę 
w kształtowaniu się systemu oświatowego w Hiszpanii w całej historii 
polityczno-społecznej tego kraju. Do dzisiaj wiele hiszpańskich szkół na 
wszystkich poziomach nauczania jest administrowanych i kierowanych 
przez instytucje mające związek z Kościołem katolickim. Co więcej, spo-
ra liczba uczniów hiszpańskich uczy się w szkołach katolickich26.  

Po utracie kolonii w XIX w. panowała w Hiszpanii niestabilna sytu-
acja społeczna, polityczna i gospodarcza. System edukacji był przestarza-
ły, a wskaźnik analfabetyzmu społeczeństwa wynosił 75%. Pierwszym 
dokumentem, który miał istotny wpływ na edukację w tym kraju była 

                                                           
22 O. Franco Garcia, Los círculos infantiles en Cuba: una obra de la revolución,  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jW4A_9C0_HIJ:www.laplageemrevista.
ufscar.br/index.php/lpg/article/download/240/471+&cd=16&hl=pl&ct=clnk&gl=us  
(dostęp: 9.11.2018). 

23 Educación preescolar w Sistema Educativo Nacional de Cuba: 1995, s. 2–3, http://www.oei.es/ 
quipu/cuba/cub02.pdf, s. 2 (dostęp: 15.02.2015). 

24 Dane z 2010 roku. https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?loca 
tions=CU-ES-1W-Z7-ZJ (dostęp: 10.11.2018). 

25 B. Śliwerski, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki 

oświatowej, Impuls, Kraków 2015, s. 463–464. 
26 T. Gmerek, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, 

Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków 2011, s. 221. 
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Ley Moyano (Ustawa Moyano) z 1857 r. nazywana też Ley de Instrucción 

Pública (Ustawa szkolnictwa publicznego). W dużej mierze na podstawie 
tego dokumentu szkolnictwo hiszpańskie działało aż do lat 70. XX w.27  

Ustawa dotyczyła czterech obszarów dotyczących nauczania, instytu-
cji szkolnictwa, kadry nauczycielskiej sektora publicznego oraz zarzą-
dzania i administracji nauczania publicznego. Wprowadzała obowiąz-
kowe nauczanie na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku od szó-
stego do dziewiątego roku życia. Nauczanie mogło być bezpłatne 
w szkołach publicznych dla tych dzieci, których rodzice lub opiekunowie 
nie dysponowali odpowiednimi środkami (musieli jednak otrzymać od-
powiednie zaświadczenie od księdza proboszcza parafii zatwierdzone 
następnie przez zarządcę miejscowości). W dokumencie opisano również 
m.in. zasady funkcjonowania instytucji publicznych oraz prywatnych 
(opłacanych i kierowanych przez osoby prywatne, towarzystwa lub 
przedsiębiorstwa)28. 

Jak sygnalizuje Wiktor Rabczuk, cytowany przez Tomasza Gmerka, 
Ley Moyano nie była jednak do końca respektowana oraz umacniała zna-
czenie szkolnictwa prywatnego, w głównej mierze katolickiego, na 
dwóch pierwszych poziomach nauczania29. Na początku XX w. wskaźnik 
analfabetyzmu wynosił aż 65%, a 60% dzieci nie uczęszczało do szkoły 
pomimo obowiązku szkolnego30. Według źródeł publikowanych w latach 
60. XX w., odsetek dzieci niechodzących do szkoły wynosił 15%. 
W związku z nadchodzącym kryzysem szkolnictwa jeszcze podczas dyk-
tatorskich rządów Francisco Franco, na początku lat 70. została podjęta 
próba przeprowadzenia reform, która doszła do skutku dopiero pod ko-
niec tego dziesięciolecia31.  

Po 15 latach od śmierci dyktatora, w roku 1990 została uchwalona Ley 

de Ordenación General del Sistema Educativo (Ustawa o organizacji sys-
temu edukacyjnego, LOGSE), która wdrożyła m.in. obowiązek kształce-

                                                           
27 Ibidem, s. 218–219. 
28 C. Moyano, Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857,  

http://elgranerocomun.net/IMG/pdf/Ley_Moyano_de_Instruccion_Publica_1857_.pdf, s. 1, 3, 22 
(dostęp: 27.12.2018).  

29 T. Gmerek, op. cit., s. 219. 
30 M. Garrido Palacios, Historia de la educación en España (1857–1975). Una visión hasta lo 

local, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3099888.pdf, s. 95 (dostęp: 27.12.2018).  
31 T. Gmerek, op. cit., s. 220. 
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nia do 16. roku życia. Na początku bieżącego wieku zostały wprowadzo-
ne również nowe uregulowania prawne. Jak zauważa Gmerek, w ciągu 
ostatnich dekad nastąpiła stopniowa decentralizacja hiszpańskiego sys-
temu edukacji. Zarządzanie nim odbywa się na trzech poziomach:  

1) Ministerstwo Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu (Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte);  

2) rady szkolne lub departamenty (departamentos o consejerías de 

educación);  
3) rady miejskie i inne władze lokalne32.  
Na początku XXI w. w hiszpańskim systemie edukacji można wyróż-

nić trzy typy placówek na poziomie podstawowym i średnim. Pierwszym 
z nich są szkoły państwowe całkowicie finansowane przez państwo oraz 
silnie przez nie kontrolowane. Ich uczniowie pochodzą z rodzin robotni-
czych bądź mających niekorzystną sytuację finansową. O wyborze takiej 
szkoły najczęściej decydują czynniki podstawowe, np. odległość lub do-
chód rodziny. Drugi typ to szkoły prywatne, które są dotowane przez 
państwo i w niewielkim stopniu przez nie kontrolowane. Konkurencja 
pomiędzy takimi placówkami jest większa, a uczniowie należą najczęściej 
do klasy średniej. Po trzecie, istnieją szkoły prywatne niedotowane przez 
państwo (centros no-concertados), do których uczęszczają uczniowie na-
leżący do wyższej oraz (część) średniej klasy społecznej. O wyborze takiej 
placówki najczęściej decydują wskaźniki rynkowe, a edukację w niej ce-
chuje silny elitaryzm. W zakresie szkolnictwa wyższego w Hiszpanii ist-
nieją zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne. Większość z nich 
ma charakter świecki, ale część należy też do Kościoła katolickiego33. 

W większości współczesnych systemów edukacji dominuje neolibe-
ralna polityka oświatowa, co powoduje zwiększenie różnic pomiędzy 
grupami społecznymi. W sferze edukacji objawia się to głównie w hierar-
chizacji szkół, do których w niewspółmiernym zakresie dostają się dzieci 
ze zróżnicowanych środowisk. Ponadto, według Gmerka, kompetencje 
społeczno-zawodowe nabywane podczas procesu nauczania są „przesy-
cone ideologiami uwydatniającymi interesy grup dominujących”34. 

                                                           
32 Ibidem, s. 221, 223–225.  
33 Ibidem, s. 225–228. 
34 Ibidem, s. 10, 12. 
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Jak wyżej wspomniano, na formowanie się systemu oświatowego 
znaczny wpływ mają uwarunkowania historyczno-narodowe oraz ustro-
jowo-polityczne, co można zaobserwować także w przypadku omawia-
nych krajów. Zarówno w historii Kuby, jak i Hiszpanii, następowały wy-
darzenia, które uwarunkowały rozwój edukacji. Pomimo wpływu hisz-
pańskiego, w okresie kolonizacji Kuba wykształciła system oparty na 
innych zasadach i wartościach z jednej strony oraz innym sposobie za-
rządzania – z drugiej.  

Pomimo trudności Hiszpanii w eliminowaniu analfabetyzmu na prze-
strzeni dekad, współcześnie wskaźnik alfabetyzacji w tym kraju wynosi 
98,3%. Na Kubie natomiast (warto zaznaczyć, że w Polsce również) od-
notowuje się 99,8%35. Jeżeli chodzi natomiast o odsetek dzieci uczestni-
czących w edukacji przedszkolnej, według danych Banku Światowego 
w 2015 r. wskaźnik brutto rejestracji przedszkolnej na Kubie wyniósł 
101,5%36. Należy wyjaśnić, że odsetek brutto odnosi się do ogółu zapisa-
nych uczniów na tym poziomie edukacji, niezależnie od wieku, wyrażo-
ny jako procent ogółu dzieci w wieku oficjalnym37 dla tego poziomu na-
uczania. Dla porównania, w tym samym roku w Hiszpanii odsetek ten 
wyniósł 95,7%38. 

W 2010 r. Kuba przeznaczyła aż 12,8% PKB na wydatki związane 
z edukacją. Hiszpania zainwestowała w tym samym roku 4,8%. Dla po-
równania, średnia światowa w 2010 r. wynosiła 4,6%; w Europie i Azji 
centralnej 5,3% oraz 4,8% na obszarze Ameryki Łacińskiej i Karaibów39. 
Według danych za okres 2009–2013 Kuba zajęła pierwsze miejsce na 
świecie pod względem poziomu inwestycji w system edukacji, pokonując 
nawet kraje najbardziej rozwinięte ekonomicznie. Zarówno edukacja, jak 

                                                           
35 Portal danych statystycznych Index Mundi, https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=39&l 

=es (dostęp: 10.11.2018).  
36 https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRE.ENRR?locations=CU-ES  (dostęp: 10.11.2018).  
37 Wskaźnik zapisów dzieci do ośrodków przedszkolnych może być wyższy niż 100% ze 

względu na to, że mogą pojawić się dzieci młodsze lub starsze niż te, które powinny uczestniczyć 
w danym etapie nauczania. Może to być związanie z powtarzaniem kursu, zbyt wczesnym lub 
zbyt późnym rozpoczęciem nauki. https://www.indexmundi.com/es/datos/indicadores/SE. 
PRE.ENRR (dostęp: 28.04.2018). 

38 Dane Banku Światowego. https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRE.ENRR?loca 
tions=CU-ES, (dostęp: 10.11.2018). 

39 Dane Banku Światowego. https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS? 
locations=CU-ES-1W-Z7-ZJ (dostęp: 10.11.2018). 
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i kultura, sport oraz zdrowie na przestrzeni dekad były dla Kuby priory-
tetem, pomimo ograniczonych środków materialnych i sankcji nałożo-
nych przez Stany Zjednoczone40.  

Jak słusznie dostrzega Gmerek, jednym z problemów współczesnej 
edukacji w krajach rozwiniętych ekonomicznie jest to, że wiele osób po 
ukończeniu studiów wyższych ma trudności w znalezieniu pracy odpo-
wiadającej ich wykształceniu41. Poza tym wskaźnik bezrobocia (jako pro-
cent ogółu ludności aktywnej) w 2017 r. w Hiszpanii wyniósł 17,22%, 
a 11,5% ogółu osób bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem 
zaawansowanym. Na Kubie odsetek bezrobocia w tym samym roku wy-
niósł 2,53%42. Trzeba natomiast zaznaczyć, że niski poziom bezrobocia 
na Kubie w odniesieniu do Hiszpanii nie świadczy o dobrej sytuacji ma-
terialnej Kubańczyków. PKB per capita na Kubie wynosi 11,900 dolarów, 
a w Hiszpanii 38,200 dolarów43. 

Z opisanej wyżej problematyki można wysunąć wniosek, że w socjali-
stycznym systemie edukacyjnym Kuby zostały zachowane zasady równo-
ści bez względu na posiadany majątek materialny. Wydaje się, że eduka-
cja, sport i kultura zachowały wartości, które mogły zostać zagubione lub 
ulec degradacji w obecnie powszechnie akceptowanym systemie wartości 
kapitalistycznych. Z drugiej strony, niekorzystne warunki ekonomiczne, 
w jakich żyją mieszkańcy Kuby, utrudniają dostęp do nowych technolo-
gii oraz lepszych warunków życia. Na szczęście, kraj ten w coraz więk-
szym stopniu otwiera się na relacje edukacyjno-kulturalne z innymi kra-
jami i regionami. Kontakty te mogą okazać się szansą dla obu stron.  

 

 

 

 

                                                           
40 S. Lamrani, Según el Banco Mundial Cuba es el país del mundo que invierte más en 

educación, http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/03/15/segun-el-banco-mundial-cuba-es-el-
pais-del-mundo-que-invierte-mas-en-educacion/#.XBkga1xKjIV (dostęp: 10.11.2018). 

41 T. Gmerek, op. cit., s. 10. 
42 Dane Banku Światowego. https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS? 

locations=CU-ES-1W-Z7-ZJ (dostęp: 10.11.2018). 
43 Portal danych statystycznych Index Mundi. https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=0&v= 

67&l=es (dostęp: 10.11.2018). 
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Współpraca edukacyjna Kuby i Hiszpanii  

na tle stosunków polityczno-gospodarczych 

 

Po zakończeniu dominacji Hiszpanii w regionie Ameryki Łacińskiej, 
kraj ten oddalił się od swoich byłych kolonii, nie zerwał jednak z nimi 
całkowicie więzi politycznych, gospodarczych czy kulturowych. Wraz 
z utratą Kuby i Puerto Rico odrodziła się wśród hiszpańskich intelektu-
alistów idea hispanoamerykanizmu i współpracy międzynarodowej. Do-
piero jednak po śmierci Franco w 1975 r. znacznie ożywiło się zamierze-
nie praktycznego osiągnięcia bliskich stosunków między Hiszpanią 
i Ameryką Łacińską. Bardzo ważnym elementem współpracy okazały się 
szczyty iberoamerykańskie; pierwszy z nich odbył się w 1991 r. w Guada-
lajarze (Meksyk). Podczas tych spotkań poruszane są między innymi 
zagadnienia związane ze współpracą Europy i krajów latynoamerykań-
skich44.  

W okresie rządów partii socjalistycznej PSOE (Partido Socialista Ob-
rero Español, 1982–1996) Hiszpania popierała procesy demokratyzacyj-
ne w Ameryce Łacińskiej oraz wspierała Kubę. Po objęciu władzy przez 
ugrupowanie PP (Partido Popular) zmieniła, a wraz z nią cała Unia Eu-
ropejska, swoją politykę wobec Kuby, co zakończyło się poważnym kon-
fliktem. W lipcu 2003 r. przywódca Kuby Fidel Castro zerwał definityw-
nie relacje z Unią Europejską45. Ponad 13 lat później, 12 grudnia 2016 r. 
wreszcie doszło do przełomu, kiedy kubański minister spraw zagranicz-
nych Bruno Rodríguez oraz minister spraw zagranicznych i współpracy 
Hiszpanii Alfonso Dastis podpisali w Brukseli pierwszą umowę dwu-
stronną pomiędzy Unią Europejską i Kubą46.  

Na początku XXI w. Hiszpania jest ważnym partnerem dla Kuby. 
Najbardziej widoczna jest jej obecność w sektorze turystyki i usług. 
W ostatnich dwóch latach odbyły się liczne instytucjonalne wizyty dwu-
stronne, na skutek których relacje pomiędzy dwoma państwami znacznie 
się zacieśniły. W 2016 r. Hiszpania była trzecim partnerem handlowym 

                                                           
44 M. F. Gawrycki, Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch 

regionów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 97–99, 105–107.  
45 Ibidem, s. 100–101. 
46 M. Leiva, El auge de las relaciones entre Cuba y España, https://www.cubanet.org/opiniones/ 

el-auge-de-las-relaciones-entre-cuba-y-espana/ (dostęp: 3.11.2018). 
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Kuby po Chinach i Wenezueli. Niektóre źródła pozakubańskie podają, że 
w 2017 r. Hiszpania zajęła drugie miejsce, zaraz po Chinach. Jak wspo-
mniano wyżej, hiszpańskie firmy na Kubie wyróżniają się zwłaszcza 
w turystyce: aż dziewięć z dziesięciu dominujących sieci hotelarskich 
należy do kapitału hiszpańskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że przedsię-
biorstwa te nie są właścicielami hoteli, a tylko nimi zarządzają. Ogólnie 
rzecz biorąc, liczba hiszpańskich inwestycji na Kubie jest jednak niewiel-
ka. Z kolei inwestycje kubańskie w Hiszpanii są praktycznie marginal-
ne47. 

Wśród podstawowych produktów, które są eksportowane z Hiszpanii 
na Kubę, można wyróżnić: dobra inwestycyjne (41%), półmanufaktury 
(29%), żywność (14%). Dotyczy to głównie: maszyn oraz aparatów me-
chanicznych i elektrycznych; tworzyw sztucznych; produktów malar-
skich i lakierniczych; pojazdów mechanicznych, traktorów i części; me-
bli; papieru. Wśród czołowych towarów importowanych z Kuby wyróż-
niają się natomiast: żywność (88%), surowce (10%) i półmanufaktury 
(2%). Są to przede wszystkim: cukier; napoje (rum); tytoń i jego substy-
tuty; ryby i owoce morza; drewno, aluminium, miedź, ołów i ich po-
chodne; mleko i produkty mleczne48.  

Liczba hiszpańskich turystów odwiedzających wyspę w 2005 r. była 
rekordowa i wyniosła 194 000. Po stopniowym spadku znowu wzrosła 
w 2016 r. i osiągnęła 153 340. Hiszpanie utrzymali się więc na siódmym 
miejscu wśród turystów najczęściej podróżujących na Kubę. Pod tym 
względem Hiszpania wyprzedzona została przez Kanadę, Stany Zjedno-
czone, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Francję49. Nie wszyscy jednak 
wyjeżdżają tylko w celach turystycznych bądź biznesowych. Według da-
nych statystycznych, w 2017 r. na Kubę wyemigrowało 4454 Hiszpa-
nów50. Dla porównania, rok wcześniej do Hiszpanii przybyło 132 378 
emigrantów z Kuby. W tym zakresie ten europejski kraj uplasował się na 

                                                           
47 Relaciones bilaterales, ICEX España Exportación e Inversiones,  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=CU#2 
(dostęp:  3.11.2018). 

48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 España – emigrantes totales, https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emi 

gracion/espana (dostęp: 4.11.2018).  
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drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechało 1 251 037 
Kubańczyków51.  

Kubańczycy decydują się na emigrację z wyspy głównie w poszukiwa-
niu lepszych warunków ekonomicznych i korzystniejszej sytuacji poli-
tycznej. Jednym z celów podróży coraz częściej okazuje się też inicjatywa 
edukacyjna, która jest kolejnym przejawem relacji obu krajów. Bez wąt-
pienia dużą szansą i ułatwieniem dla Kubańczyków, którzy planują roz-
wijać się i kontynuować swoją edukację oraz dalsze życie zawodowe 
w Hiszpanii, jest informacja zawarta w oficjalnym biuletynie państwo-
wym wydanym 4 września 2018 r. przez Agencję Rządową Oficjalny Biu-
letyn Państwowy (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado).  

Jak podano w tym dokumencie, Unia Europejska ma na celu popra-
wienie swojej pozycji w światowej rywalizacji o przyciąganie talentów 
oraz wypromowanie się jako doskonałego światowego centrum wy-
kształcenia i edukacji. Zadanie to zamierza osiągnąć poprzez zniesienie 
barier migracyjnych i stworzenie lepszych możliwości w zakresie mobil-
ności i zatrudnienia. Aby zrealizować tę koncepcję, ustanowiła zharmo-
nizowane warunki wstępu na teren Wspólnoty i rezydowania dla obywa-
teli państw trzecich, którzy przybywają w celach realizowania badań, 
nauki, praktyk lub działalności w ramach Wolontariatu Europejskiego 
EVS o obowiązkowej transpozycji. Dotyczy to również Hiszpanii. Mię-
dzynarodowi studenci, którzy ukończyli studia w tym kraju, mogą starać 
się o pozwolenie na pobyt w celu poszukiwania zatrudnienia lub przed-
sięwzięcia projektu biznesowego52. Dodatkowo Hiszpania oferuje szeroki 
wybór stypendiów dla studentów pochodzących z Kuby, m.in. Fundacji 
Carolina53 oraz MAEC-AECID (w zakresie sztuki, edukacji i kultury)54. 
AECID, czyli Hiszpańska Agencja Współpracy Międzynarodowej doty-
czącej Rozwoju (Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

                                                           
51 España – emigrantes totales, https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emi 

gracion/cuba (dostęp: 4.11.2018).  
52 „Boletín Oficial del Estado”,  https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-

12131.pdf, s. 86691 (dostęp: 5.11.2018). 
53 https://www.becas-sin-fronteras.com/listado.php?t=busqueda&origen=Cuba&destino=Espa 

%C3%B1a&nivel=Maestr%C3%ADa%20%2F%20Especialidad (dostęp: 5.11.2018). 
54 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gobierno de España,  

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SANTODOMINGO/es/Noticias/Paginas/Articulos/2018
0315_NOT01.aspx (dostęp: 5.11.2018). 
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Desarrollo), jest głównym organem zarządzającym współpracą Hiszpanii 
z państwami rozwijającymi się. Walczy z ubóstwem i promuje zrówno-
ważony rozwój gospodarczy. Dąży do wzmocnienia relacji z państwami 
członkowskimi, do których należy również Kuba. Wśród stawianych 
przez nią 17 celów zrównoważonego rozwoju można wyróżnić „zagwa-
rantowanie edukacji dobrej jakości”, czyli np. doprowadzenie do wzrostu 
liczby stypendiów na poziomie światowym dla studentów z krajów roz-
wijających się oraz zwiększenie oferty wykwalifikowanych nauczycieli 
m.in. poprzez współpracę międzynarodową55.  

Z drugiej strony, również Kuba na swoich uczelniach oferuje miejsca 
dla studentów z Hiszpanii. Dzięki Iberoamerykańskiemu Stowarzyszeniu 
Uniwersyteckiemu Studiów Podyplomowych AUIP (Asociación Univer-
sitaria Iberoamericana de Postgrado) zarówno Kubańczycy, jak i Hisz-
panie mogą wziąć udział w Programie Mobilności Akademickiej pomię-
dzy Instytucjami Zrzeszonymi56. Na Kubie znajduje się dziewięć instytu-
cji należących do AUIP, a w Hiszpanii 41. Do celów Stowarzyszenia na-
leży m.in. ułatwienie wymiany nauczycieli, badaczy i uczniów – jego 
członków oraz organizowanie i promowanie spotkań o charakterze aka-
demickim, kulturalnym lub naukowym, a także patronowanie im, aby 
przyczynić się do wymiany oraz wzbogacenia doświadczeń, wiedzy po-
śród nauczycieli i badaczy objętych programami studiów podyplomo-
wych przypisanych do AUIP57.  

Istnieją również umowy partnerskie między uczelniami kubańskimi 
i hiszpańskimi. W czerwcu 2017 r. podczas XII Zebrania Rektorów Kuby 
oraz Hiszpanii z udziałem przedstawicieli uniwersytetów w Walencji 
i Alicante zawarta została umowa-porozumienie, która ma na celu 
„utrzymać, umocnić i pobudzić współpracę pomiędzy uniwersytetami 
obu krajów”58. W relacjach Kuby i Hiszpanii istnieje ponad 340 porozu-

                                                           
55 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gobierno de España,  

http://www.aecid.es/ES/la-aecid (dostęp: 5.11.2018). 
56 https://www.becas-sin-fronteras.com (dostęp: 5.11.2018). 
57 Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, http://www.auip.org/es/institucio 

nes-asociadas/instituciones-asociadas1/372-cuba, http://www.auip.org/es/presentacion/fines-y-
objetivos (dostęp: 6.11.2018).  

58 Universidades de Cuba y España acuerdan potenciar la cooperación bilateral,  
https://www.lavanguardia.com/politica/20170621/423553915570/universidades-de-cuba-y-
espana- acuerdan-potenciar-la-cooperacion-bilateral.html (dostęp: 5.11.2018). 
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mień dwustronnych i listów intencyjnych pomiędzy uniwersytetami 
i centrami badań, co sytuuje Hiszpanię w czołówce państw, które współ-
pracują z Kubą w ramach kształcenia na poziomie wyższym59.  

Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji może okazać się dla 
Kuby niezwykłą szansą na pogłębienie i rozwój ogólnych relacji z Hisz-
panią. Wzrost liczby osób przybywających na wyspę z pewnością wpłynie 
na rozwój turystyki w tym kraju, a co za tym idzie – rozwój małych pry-
watnych przedsiębiorstw oraz napływ kapitału. Jednym ze szczególnych 
aspektów, które wymagają modernizacji na Kubie jest sieć telekomuni-
kacji, infrastruktury oraz systemów wodociągowych.  

Być może postępująca współpraca z Hiszpanią doprowadzi do umoc-
nienia się pozycji tego kraju na arenie międzynarodowej, a w konse-
kwencji do złagodzenia oddziaływania niekorzystnych efektów blokady 
nałożonej przez Stany Zjednoczone. Z drugiej strony, współpraca ta ofe-
ruje również Hiszpanii możliwość wysłania swoich studentów i pracow-
ników naukowych do kraju o jednym z najwyższych na świecie wskaźni-
ku alfabetyzacji oraz o innych imponujących osiągnięciach w dziedzinie 
edukacji. Dla obu partnerów jest to niewątpliwa okazja do wymiany inte-
lektualnej, wzbogacenia wiedzy oraz uzupełnienia doświadczeń, a także 
do przepływu kulturowego i zmiany mentalności ich obywateli. 
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Summary 

 

The education system in Cuba and Spain  

against the background of mutual relations 

 
The research goal of the article is to describe and compare the devel-

opment of education in two countries with two different historical, na-
tional, and political conditions: Cuba and Spain. First, the author ex-
plains several concepts related to education and its social and political 
significance. Subsequently, a short historical outline of the development 
of the educational system in Cuba and Spain is presented. Then, both 
countries are compared and their comparative analysis is made. The last 
part of the article describes mutual relations between Cuba and Spain on 
the political, economic and educational level. Some initiatives aimed at 
establishing and strengthening educational cooperation of these coun-
tries are presented. Finally, the author attempts to define the benefits 
that Cuba and Spain can achieve as a result of deepening their bilateral 
relations. 
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system 
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