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Autor opracowania podejmuje – w pe ni uda-

n – prób  wskazywania jedynych i s usznych 

odpowiedzi, a tak e stawia pytania, które impli-

kuj  dalsze rozwa ania, namys  w omawianym 

obszarze.

Autorski zamys  recenzowanego tomu najpe -

niej oddaj  s owa zamieszczone w Podsumowa-

niu: „W przedstawionych szkicach, ocenach, os -

dach czy te  drobnych scenariuszach wizerunku 

potencjalnego rozwoju, pragn em przedstawi  

Pa stwu pewien uk ad – g boko wierz , e praw-

dopodobnie wyst puj cy, a wi c realny – powsta-

y na bazie przyj tych za o e  oczywi cie bardzo 

upraszczaj cych, które determinuj  i nadal wp y-

wa  b d  na nowy ad ekonomiczny, kulturowy, 

spo eczny i oczywi cie edukacyjny” (s. 212–213).

Dokonuj c rekapitulacji przedstawionych 

w opracowaniu tre ci pragn  zauwa y , e pro-

wadzone analizy, a tak e konÞ guracja wielu, 

cz sto odmiennych, teorii wiadcz  o swoistej 

odwadze w eksplorowaniu terytoriów nace-

chowanych ró norodno ci , chocia  zasadniczo 

o wspólnym mianowniku.

Jakkolwiek w literaturze odnajdujemy pu-

blikacje w pewnym zakresie odwo uj ce si  

do wzmiankowanych zakresów tematycznych, 

to zaproponowana próba zilustrowania po-

szczególnych obszarów tworz cych ca o ciow  

struktur  nie jest ju  przedsi wzi ciem po-

wszechnym. Dodatkowym, niezwykle cennym 

walorem poznawczym opracowania jest spo-

sób prowadzonej narracji klarownie i rzeczowo 

ukazuj cej odmienne lub to same stanowiska 

w omawianych kwestiach. Logiczna konstruk-

cja tomu umo liwia ledzenie prezentowanych 

analiz i reß eksji, pozwalaj c na pe niejsze zro-

zumienie idei i zamys u autora. Warto zasygna-

lizowa  rzadko spotykany zabieg zamieszczenia 

w ka dym rozdziale wprowadzenia, syntetycznie 

ujmuj cego zakres prezentowanych tre ci, co 

istotnie porz dkuje sfer  ich odbioru.

Czynnikiem bodaj najbardziej istotnym w ba-

daniach spo ecznych jest czas historyczny i spo-

eczny, który znacz co modeluje warunki, relacje 

i postawy, o czym na ka dym etapie prowadzo-

nych analiz przypomina autor opracowania.

Ca o  jest interesuj cym studium z zakresu 

nauk spo ecznych, z istotn  aÞ rmacj  prakseolo-

gii, zw aszcza w obszarze pedagogiki spo ecznej. 

Cenn  cech  prowadzonych rozwa a  jest wia-

doma pow ci gliwo  autora w kategoryzacji 

twierdze  i opinii, tym samym publikacja staje 

si  zaproszeniem do otwartej dyskusji, w ród re-

prezentantów nauk nie tylko stricte spo ecznych.

Na uwag  zas uguje równie  krytyczna ana-

liza reprezentatywnej literatury przedmio-

tu – oko o 400 pozycji, stanowi cej idealne t o 

do szerszych analiz.

Reasumuj c – recenzowana ksi ka jest nie-

zwykle warto ciowym kompendium wiedzy 

wprowadzaj cym nowe/odmienne spojrzenie 

na wiele aspektów/zagadnie  wype niaj cych 

codzienn  rzeczywisto . Opracowanie odpo-

wiada na pilne potrzeby praktyczne, coraz ja-

skrawiej rysuj ce si  w aktualnej przestrzeni 

spo ecznej.
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Religia pomoc czy zagro enie dla edukacji? 
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Jakie jest miejsce i rola religii w edukacji? Py-

tanie to z wieloaspektowym nasileniem pojawia 

si  przy ró nych okazjach, miejscach i czasie. 

Toczy si  dyskusja i wymiana pogl dów mi dzy 

pedagogami, którym zale y na wnikliwej anali-

zie problematyki wychowania i kszta cenia oraz 

integralnego rozwoju m odego pokolenia. W ten 

dyskurs komplementarnie wpisuje si  najnow-

sza publikacja profesora Zbigniewa Marka, 

pt. Religia pomoc czy zagro enie dla edukacji?, wyda-

na w krakowskim wydawnictwie WAM.

W Przedmowie ksi ki profesor Andrzej M. de 

Tchorzewski kieruje zach t  do tych wszystkich, 

którzy „z poczuciem osobistej odpowiedzialno ci 

podejmuj  si  i zarazem odpowiadaj  we w a-

snym sumieniu i przed prze o onymi za jako  

procesu szkolnego nauczania religii, jak i tych 

którzy przygotowuj  si  do pracy katechetycz-

nej w szko ach, czyli studentom teologii, kate-

chetyki oraz pedagogiki. Tym pierwszym – pisze 

dalej – mo e ona (publikacja) pomóc w lepszym 

zrozumieniu skomplikowanych procesów edu-

kacyjnych, którym aktualnie towarzyszy nie-

s ychana powierzchowno , za  tym drugim 

pozwoli uchwyci  istot , znaczenie i miejsce po-

znania relig  nego, które nie wyklucza poznania 

naturalnego, w systemie wspó czesnej edukacji” 

(s. 10). W zwi zku z tym nale y przypuszcza , 

e lektura proponowanego opracowania otwo-

rzy przed Czytelnikami szersz  perspektyw  
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 relig  nej interpretacji otaczaj cej rzeczywisto ci, 

w tym procesów edukacyjno-wychowawczych.

Omawiana publikacja sk ada si  z pi ciu roz-

dzia ów. Autor rozpoczyna od opisania funda-

mentalnych obszarów podj tej problematyki, 

dlatego tytu  pierwszego rozdzia u brzmi: Trans-

cendencja i cz owiek. W podejmowanej dzia al-

no ci odpowiedzialnej za wychowanie cz owie-

ka (w asne i innych) znaczenie ma rozumienie 

i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: kim jest 

cz owiek, jaki jest sens jego istnienia, czy te  

pytania o problemy ludzkiej egzystencji oraz 

otaczaj cego wiata. Wobec tak jawi cej si  rze-

czywisto ci, cz owiek mo e znale  odpowied  

w interpretacjach przekraczaj cych jego mo li-

wo ci wolitywno-poznawcze, poszukuj c zwi z-

ków, jakie zachodz  mi dzy religi  i funkcjono-

waniem cz owieka oraz w d eniu do osi gania 

dojrza o ci. W poszukiwaniu odpowiedzi autor 

przyjmuje – podkre la – „istnienie nietykalnej 

i niepodwa alnej ró nicy oraz granicy mi dzy 

Bogiem i cz owiekiem” (s. 16). Takie podej cie 

pozwoli przyj  z pokor , a jednocze nie podj  

z odwag  i otwarto ci  poszukiwania miejsca 

i odniesienia dla wiata transcendencji w wie-

cie materii i do wiadczenia. Podj te zatem wyja-

nienia takich zagadnie , jak natura cz owieka, 

cz owiek jest osob , religia i relig  no  oraz re-

ligia chrze c  a ska s  zgodne z przyj t  przez 

cytowanych autorów zasad  interpretacji obja-

wiaj cego si  Boga cz owiekowi. Niemniej autor 

nie pomin  tych, dla których „jakoby Bóg ogra-

nicza  cz owieka” (s. 47). Dlatego wci  wa ne 

jest pytanie, czy wiara w Boga poszerza, czy te  

ogranicza ludzkie mo liwo ci poznania. Przy tak 

postawionym zagadnieniu pojawia si  kolejne 

pytanie, czy w edukacji w poszukiwaniu obja-

nie  i odpowiedzi na nurtuj ce wci  pytania 

i w tpliwo ci wspó czesnego cz owieka b dzie 

mo liwo  korzystania z religii objawionej.

Drugi rozdzia  zosta  po wi cony nakre leniu 

miejsca religii w my li i dzia aniach wychowaw-

czych. Tytu  Religia w reß eksji pedagogicznej po-

winien u wiadomi  Czytelnikowi, e powinien 

uwzgl dni  oraz uzna , równolegle do poznania 

naturalno-empirycznego, poznanie relig  ne. 

Autor, odwo uj c si  mi dzy innymi do rozwa-

a  papie a Jana Paw a II w Encyklice Fides et ra-

tio, stwierdza: „Istniej  te  inne drogi poznania, 

które wykraczaj  poza mo liwo ci poznania do-

st pnego intelektowi. Poznanie to odwo uje si  

do autorytetu Boga i Jego objawienia. Mówimy 

wówczas o poznaniu relig  nym, inspirowanym 

przyjmowan  przez cz owieka religi ” (s. 50). 

W tej perspektywie znajduje si  zatem miejsce 

w reß eksji pedagogicznej dla wymiaru relig  ne-

go. Szczególne miejsce w wymianie interpretacji 

rzeczywisto ci edukacyjnej zajm  katechetyka 

i pedagogika religii. Nie staraj c si  wyja ni  

ró nic czy podobie stw tych dyscyplin nauko-

wych, nale y zdecydowanie podkre li , e obie 

stwarzaj  przestrze  do zaakceptowania my li 

naukowej o charakterze relig  nym i jej inklina-

cji do dzia alno ci o wiatowo-wychowawczej.

W trzecim rozdziale Edukacja otwarta 

na Transcendencj  autor pragnie przekona  

do potrzeby reß eksji i roli, jak  powinna ona 

spe nia  w procesie edukacji. „Rzeczywisto  re-

lig  na jest w stanie da  cz owiekowi motywacj  

do jego dzia alno ci, w tym tak e wychowaw-

czej. Cz owiek d c do osi gni cia stawianych 

przed edukacj  celów, mo e w religii odnale  

ich charakterystyczny rys. Z tych powodów reli-

gia jawi si  nie tylko jako si a jednocz ca ludzkie 

d enia i nadaj ca im sens, ale te  jako wykra-

czaj ca poza dost pn  cz owiekowi rzeczywi-

sto ” (s. 67). W tym kontek cie autor na wietla 

zwi zek mi dzy edukacj  i religi . Uwa a, e 

„uzasadnieniem rangi obecno ci religii w pro-

cesach edukacyjnych s  ludzkie d enia do po-

znawania prawdy” (s. 69). Na tej podstawie po-

dejmuje dalszy wywód odnosz cy si  do róde  

edukacji relig  nej oraz antropologicznych i teo-

logicznych podstaw edukacji relig  nej. Wydaje 

si , e w ten sposób usytuowane zagadnienia nie 

ograniczaj  i nie zamykaj  ludzkich mo liwo ci 

poznania i interpretacji otaczaj cej rzeczywisto-

ci, ale pozwalaj  na przyj cie (lub przynajmniej 

uwzgl dnienie innej ni  tylko empiryczna inter-

pretacja, bez odwo ywania si  wy cznie do kry-

tyki i ignorancji) oraz podj cie próby rozumienia 

i umiej tnego korzystania ze róde  wiary i prze-

kona  relig  nych w pojmowaniu otaczaj cej nas 

rzeczywisto ci.

Miejsce religii w edukacji jest tre ci  czwar-

tego rozdzia u. Jak zauwa a autor, w wymia-

nach pogl dów oraz podejmowanych dysku-

sjach o miejscu i roli religii w edukacji napotyka 

si  zró nicowane opinie i komentarze. Na ich 

przebieg ma mi dzy innymi wp yw rozumienie 

transcendencji oraz wiatopogl d wypowia-

daj cych si  interlokutorów. Ciekawym zabie-

giem w tej cz ci publikacji jest, w odniesieniu 

do znanego raportu Mi dzynarodowej Komisji 

do spraw Edukacji dla XXI wieku, podj cie pró-

by odpowiedzi na pytanie, co w ten zakres ludz-

kiego rozwoju mo e wnie  religia. Przyj cie za-

sadno ci za o enia, aby ca o  procesów eduka-

cyjnych opiera  na czterech Þ larach, do których 

nale y zaliczy  wed ug raportu: „uczy  si , aby 

wiedzie ”, „uczy  si , aby dzia a ”, „uczy  si , 

aby y  wspólnie”, „uczy  si , aby by ”, mo na 
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kapitalnie wkomponowa  zagadnienia, które s  

uniwersalne i powszechne dla wymiaru relig  -

nego, na przyk ad, kszta towanie postaw moral-

nych po czone z wychowaniem, kszta towanie 

sumienia, czy warto ci. W tym kontek cie nale y 

zgodzi  si  z autorem, który konkluduje: „zna-

cz cym w kulturze zjawiskiem s  przekazywane 

warto ci. Ich uniwersalne znaczenie podkre laj  

przede wszystkim religie. Z tych powodów reli-

gie staj  si  alternatyw  dla typowo wieckiego 

modelu edukacji i wychowania przez to, e bior  

pod uwag – bardziej ni  inne wymiary kultu-

ry – ca ego cz owieka. Religia obejmuje bowiem 

wszystkie wymiary ludzkiego ycia i to w zakre-

sie wykraczaj cym poza granice czasu” (s. 103).

W tej cz ci publikacji na oddzieln  uwag  

zas uguje paragraf zatytu owany Religia w prak-

tyce edukacyjnej. Autor zauwa a, e znamiennym 

rysem wspó czesnej edukacji jest ignorowanie 

(cz sto czy przypadkowo – mo na zapyta ?) roli, 

jak  w procesach edukacyjnych mo e i powinna 

pe ni  religia. Takie podej cie poci ga za sob  

nieporozumienia dotycz ce zwi zku religii i wy-

chowania. Na tym tle przywo ane s  opisane 

wypowiedzi uczniów jednego z krakowskich 

liceów ogólnokszta c cych. Odwo uj c Czytelni-

ków do zapoznania si  z ich analiz , przywo am 

rekapitulacj  autora publikacji: „Przytoczone 

przyk ady i ich obja nienia zdaj  si  potwier-

dza  tez  o tym, e w a ciwie prowadzona edu-

kacja relig  na (katecheza, nauka religii) ubo-

gaca edukacj  szkoln  nie tylko sam  wiedz . 

Przyczynia si  ona tak e do rozwoju osobowo ci 

i osi gania dojrza o ci ludzkiej i relig  nej. Dla-

tego walorem edukacji relig  nej jest nie tylko 

poszerzanie wiedzy, ale te  dostarczanie nowych 

jej uzasadnie . Nie bez znaczenia jest te  i to, e 

za jej po rednictwem cz owiek otrzymuje nowe 

impulsy wspieraj ce rozwój i ubogacaj ce jego 

osobowo ” (s. 153).

Ostatni pi ty rozdzia  jest zatytu owany Re-

ligia i wychowanie. Nale y przyj  (mo e poza 

nielicznymi przypadkami), e wspó czesna re-

ß eksja nad edukacj  skupia si  na mo liwo-

ciach efektywnego i skutecznego wspierania 

wzrostu i rozwoju osoby oraz przygotowania 

i wdra ania wychowanków do bezkonß iktowe-

go ycia spo ecznego. Autor w tej cz ci przede 

wszystkim ukazuje miejsce Ko cio a katolic-

kiego w promowaniu humanistycznej forma-

cji cz owieka. Jednocze nie wskazuje punkty 

styczne mi dzy wychowaniem (naturalnym) 

i wychowaniem relig  nym (chrze c  a skim). 

Ponadto zak ada, e wychowanie relig  ne swym 

zakresem poznania poszerza cz owiekowi mo li-

wo ci postrzegania siebie i otaczaj cego wiata. 

Przemawia za tym mi dzy innymi otwarcie si  

na najg bsze zdolno ci osoby, w tym zdolno  

poznania, kochania, bycia wolnym czy ycia 

bez ogranicze  (nie miertelno ); przezwyci -

anie w asnego wyobcowania, które mo liwe 

jest w Bogu oÞ arowuj cemu cz owiekowi swoj  

przyja  i mi o  na ca  wieczno ; odnajdy-

wanie siebie, to znaczy odkrywanie swego prze-

znaczenia do odniesienia sukcesu, czyli ycia 

z Bogiem w pe nym szcz ciu i mi o ci bez kresu 

(s. 160–161).

Interesuj cym uzupe nieniem procesu kszta -

cenia i wychowania cz owieka jest przybli enie 

przez autora pedagogii ignacja skiej – jako mo-

delu wychowania relig  nego. Za o enia i cele 

pedagogiki ignacja skiej zosta y zaproponowa-

ne w latach osiemdziesi tych i dziewi dziesi -

tych ubieg ego stulecia przez specjalistów pracu-

j cych w systemie edukacyjnym w szkolnictwie 

prowadzonym przez zakon jezuitów. Wypra-

cowany model edukacji oparty zosta  na fun-

damencie i dynamice „ wicze  duchownych” 

napisanych przez za o yciela zakonu w. Igna-

cego Loyol . Warto zauwa y , e pedagogika 

ta zmierza do kszta towania osoby w wymiarze 

intelektualnym i moralnym. Nie chodzi jednak 

o sugerowanie programu indoktrynacyjnego, 

który ogranicza by i t umi  ducha ludzkiego. 

Chodzi g ównie o to, aby przebiegaj ce etapami 

procesy edukacyjne sprzyja y w osi ganiu przez 

uczniów i wychowanków pe nej dojrza o ci. Do-

dajmy równie , za autorem publikacji, e „czyn-

nikiem integruj cym w pedagogii ignacja skiej 

ca okszta t podejmowanych procesów edukacyj-

nych jest formacja relig  na i duchowa” (s. 167). 

Ponadto w proponowanej pedagogii ignacja -

skiej „dzi ki prowadzonej reß eksji dochodzi 

do kszta towania w wychowankach wiadomo-

ci i przekona , a tak e w a ciwego podej cia 

do warto ci oraz yciowych postaw. Zak ada to 

udzielanie pomocy w uczeniu my lenia, którego 

efektem b d  dzia ania wynikaj ce z wolnego 

wyboru” (s. 171).

Edukacja i religia – to na tych poj ciach 

i na rzeczywisto ci skoncentrowane s  docieka-

nia Zbigniewa Marka. Nie wyczerpuj  one ca-

o ciowej analizy zagadnie  i wyja nie , czego 

nie oczekuje autor. Trzeba jednak przyzna , e 

opracowanie przyczynia si  do zwi kszenia za-

interesowania przedmiotem poznania, które nie 

dla wszystkich jest oczywiste. Jednak obiektyw-

ne spojrzenie autora wiadczy o szerokiej wie-

dzy z zakresu nie tylko teologii i katechetyki, ale 

równie  pedagogiki. Jednocze nie uj cie tre ci 

w sposób sugestywny, wynikaj ce z jego pro-

fesji, mo e zainspirowa  do dalszych  zanurze  
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i poszukiwa  róde  sensu ycia ludzkiego oraz 

podejmowania twórczej aktywno ci, w tym 

równie  w przestrzeni pedagogicznej. Tym bar-

dziej e zdaniem profesora Zbigniewa Marka: 

„Religia (chrze c  a stwo) nie ro ci sobie prawa 

do obja niania wszystkich spraw interesuj cych 

cz owieka. Jej zadaniem jest jedynie obja nianie 

szeroko rozumianej ludzkiej egzystencji, rozpa-

trywanej w kontek cie zwi zków cz cych cz o-

wieka z Bogiem. Oznacza to, e religia obja nia 

jedynie ten zakres ludzkiego ycia, którego nie 

jest w stanie wyt umaczy  rozum. W tych te  

kontekstach winni my szuka  i formu owa  od-

powied  na pytanie o to, czy dla edukacji reli-

gia jest pomoc  czy raczej zagro eniem, a mo e 

partnerem, którego obecno  s u y dobru i roz-

wojowi osoby” (s. 175).

Janusz Mó ka

Akademia Ignatianum w Krakowie

Edukacja a w czenie spo eczne. 

Konteksty socjalne i pedagogiczne. 

Red. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski. 

Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toru  2013

Czy w edukacji jest ukryty skarb? Mo na 

przypuszcza , e wi kszo  Czytelników odpo-

wiedzia aby na tak zadane pytanie twierdz co. 

Jeszcze kilkana cie lat temu Jacques Delors 

w raporcie – przywo anym przez redaktorów 

prezentowanej publikacji T. Biernata i J. A. Ma-

linowskiego (s. 7) – pod tytu em Edukacja. Jest 

w niej ukryty skarb napisa , e „edukacja jest uni-

wersalnym antidotum na trapi ce spo ecze -

stwa problemy spo eczne, a w tym i zjawisko 

wykluczenia”. Autorzy tekstów zamieszczonych 

w prezentowanej ksi ce staraj  si  odpowie-

dzie  na to pytanie i na wiele innych pyta , 

m.in. o rol  edukacji w zapobieganiu i elimino-

waniu wykluczenia spo ecznego. Odpowied  nie 

jest ani oczywista, ani jednoznaczna. Mno  si  

kolejne pytania, na przyk ad: W jaki sposób edu-

kacja mo e chroni  ludzi przed wykluczeniem 

spo ecznym? Jak wspomaga  ludzi w rozpozna-

waniu mechanizmów wykluczaj cych? Jakich 

uczy  ich strategii przeciwdzia aj cych i mini-

malizuj cych marginalizacj ?

Ksi ka ma trzy cz ci. Pierwsza, na któr  

sk adaj  si  cztery artyku y, nosi tytu  „Edukacja 

jako przeciwdzia anie ekskluzji i szansa inkluzji 

spo ecznej”. Rozpoczyna t  cz  Andrzej Olu-

bi ski tekstem „Edukacja jako ród o ekskluzji 

i strat czy inkluzji i reform?”. Autor wypowia-

daj c si  na temat celów i funkcji wspó cze-

snej edukacji zwraca uwag  na jej spo eczno-

-wychowawczy sens. Mi dzy innymi podkre la 

dysfunkcjonaln  rol  szko y na ró nych eta-

pach kszta cenia – zarówno jako rodowiska 

wychowawczego, jak i realizuj cej okre lone 

cele dydaktyczne. Uwa a, e wielu nauczycieli 

pracuj c ze swoimi uczniami mo e przyczyni  

si  do inkluzji spo ecznej swoich uczniów. Aby 

nauczycieli wspomaga  w tym przedsi wzi ciu, 

konieczne jest optymalne ich kszta cenie, co 

w konsekwencji powinno doprowadzi  do po-

prawy sytuacji spo ecznej. Niezwykle wa na 

w tym kontek cie jest krytyczno-interwencyj-

na funkcja bada  naukowych „w dzisiejszym 

wiecie, rzetelny oraz na wysokim poziomie, 

spo ecznie zorientowany system edukacyjny 

wraz ze ci le powi zanym z nim krytyczno-in-

terwencyjnym oraz humanistycznie zoriento-

wanym modelem uprawiania nauki nale a oby 

uzna  za jeden z najwa niejszych czynników nie 

tylko redukowania zjawisk spo ecznej niespra-

wiedliwo ci oraz marnotrawienia ywotnych 

si  narodu, lecz przede wszystkim za zasadniczy 

czynnik post powych przemian spo eczno-eko-

nomicznych, bez których aden naród nie ma 

szans na warto ciowe ycie” (Olubi ski, s. 41).

Projekt stypendialny „Zdolni na start” (jako 

przyk ad wspierania uczniów zdolnych) jest ty-

tu em drugiego artyku u autorstwa Jaros awa 

Bochenka. Przedstawiono w nim ogólne za o e-

nia projektu, jego histori , beneÞ cjentów i spo-

sób ich rekrutacji oraz indywidualny plan rozwo-

ju edukacyjnego. Autor podkre li  w artykule, e 

projekt spe nia wiele zada – umo liwiaj c sze-

roki dost p m odzie y do nowoczesnych rod-

ków komunikacji i nowych technologii informa-

tycznych. Stypendy ci projektu poza wsparciem 

stypendialnym, zostaj  obj ci pomoc  opiekuna 

dydaktycznego, który ma za zadanie sprawowa  

opiek  merytoryczn  nad realizacj  indywidu-

alnego planu rozwoju. Projekt mo e wywiera  

tak e po redni wp yw na inne grupy ni  grupa 

docelowa, jak równie  oddzia ywa  na rodo-

wisko lokalne, poprzez: motywowanie do na-

uki i rozwoju edukacyjnego tych uczniów szkó  

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 

stypendium nie mogli uzyska ; anga owanie 

nauczycieli do indywidualnej pracy z uczniem 

zdolnym; inspirowanie rodowiska lokalnego 

do tworzenia systemu wsparcia ucznia zdolne-

go; stanowienie wsparcia dla systemu edukacji 

przyczyniaj c si  do rozwoju przysz ej kadry na-

ukowej województwa oraz poprzez kszta towa-

nie rynku pracy.

Ma gorzata Kowalik-Olubi ska (s. 64) w ar-

tykule: „Spo eczna partycypacja dzieci – prze-


