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Recenzja książki pod redakcją Grzegorza Kudlaka pt.
„Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy

rozwoju”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016

Review of the book: „Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania
i perspektywy rozwoju” [Institutional Resocialization of Minors. Challenges and

Development Perspectives], eds: Grzegorz Kudlak, Wydawnictwo Difin,
Warsaw 2016

Omawiana publikacja pod redakcją Grzegorza Kudlaka z Instytutu
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego sta-
nowi zbiór dziesięciu artykułów naukowych liczący w sumie 165 stron.
Jak podkreśla redaktor, ideą przewodnią powstania omawianej publikacji
jest „refleksja nad aktualnym stanem resocjalizacji nieletnich oraz dysku-
sja nad osiągnięciami i perspektywami rozwoju instytucji resocjalizacyj-
nych z udziałem zarówno teoretyków, jak i praktyków” (s. 9).

Pierwsza prezentowana praca (s. 11–18) autorstwa Krystyny Ostrow-
skiej z Uniwersytetu Warszawskiego stanowi zaproszenie do dyskusji do-
tyczącej kwestii „Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne od-
działywanie resocjalizacyjne wobec nieletnich?”. Autorka zwraca szcze-
gólną uwagę na całościową (wieloaspektową) diagnozę stopnia i rodzaju
zaburzeń prezentowanych przez nieletnich, członków rodziny i innych bli-
skich osób występujących w życiu konkretnej osoby popełniającej czyny
zabronione. Za poprawnością oraz doniosłością postulatu autorki przema-
wiają przytaczane wyniki badań, w których podkreślono, iż prawie połowa
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nieletnich po okresie odbytych działań resocjalizacyjnych kontynuowała
przestępczy styl funkcjonowania, a więc — jak podkreśla K. Ostrowska
— być może interwencja wobec nieletniego nie obejmowała środowiska
rodzinnego i lokalnego oraz nie miała charakteru wieloaspektowego. Dla-
tego też głównym postulatem, tak ważnym z punktu widzenia obecnej sy-
tuacji powrotności nieletnich do przestępczego funkcjonowania społecz-
nego, jest zwrócenie uwagi na kompleksową diagnozę osobowości nielet-
niego i jego środowiska wychowawczego oraz na rozwój placówek no-
wych i już istniejących, takich jak: kuratorskie placówki dziennego poby-
tu sprzężone ze szkołą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska
dla nieletnich oraz zakłady intensywnego i wieloaspektowego oddziały-
wania. Autorka słusznie podkreśla, iż „oddziaływanie instytucjonalne ma
być wstępem do autoresocjalizacji i pełnego powrotu na drogę prawidło-
wego rozwoju osobowości” (s. 16). W dalszej części tekstu odniesiono
się do resocjalizacji nieletnich z uwzględnieniem praw dziecka, w którym
autorka zwraca uwagę na kwestie dojrzałości osobowości, kompetencji
społecznych oraz umiejętności osób prowadzących oddziaływania wycho-
wawcze. Odwołano się do aktów prawnych, na podstawie których nielet-
ni może być umieszczony w placówce resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-
-wychowawczej. Autorka, odnosząc się do ewaluacji procesu oddziaływa-
nia naprawczego, słusznie wskazuje na potrzebę odpowiedniego przygo-
towania „ewaluatorów, jak i koordynatorów współpracy ze środowiskiem
lokalnym każdej z instytucji resocjalizacyjno-wychowawczej czy tylko re-
socjalizacyjnej” (s. 17). Istotne wydaje się podkreślenie przez K. Ostrow-
ską kwestii dyspozycji psychicznych nieletnich związanych z rozwojem
moralnym, a co za tym idzie — również rozwojem samokontroli oraz
wysokiego poziomu więzi z innymi. Te dyspozycje, jak zaznacza autor-
ka, „powinny być w pewnym sensie przedmiotem oddziaływań wycho-
wawczych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych” (s. 17). Reasumując roz-
ważania K. Ostrowskiej, można potwierdzić tezę o słuszności oddziały-
wań naprawczych opartych na zasobach psychologicznych, społecznych,
sprawnościowych i duchowych tkwiących w rodzinie i nieletnim oraz na
wiedzy i doświadczeniu, co może być, jak podkreśla autorka, „punktem
zwrotnym w praktyce resocjalizacyjnej i inspirować nowe modele teore-
tyczne” (s. 18).

Drugą część (s. 19–38) recenzowanej pracy stanowią rozważania do-
tyczące problemów modelu postępowania z nieletnimi w Polsce, przed-
stawione i omówione przez Pawła Kobesa z Uniwersytetu Warszawskie-
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go. Jak podkreśla autor, „celem pracy jest wskazanie wciąż postępującej
tendencji do zaostrzania polityki karnej wobec nieletnich i oczywistych
słabości modelu postępowania z najmłodszymi członkami społeczeństwa”
(s. 20). W związku z powyższym celem autor omawia sytuację nieletnich
na przestrzeni kilku dziesięcioleci, prezentując zmiany dotyczące głównie
wieku odpowiedzialności karnej nieletnich w kodeksach karnych z 1932 r.,
1969 r. oraz z 1997 r., wskazując na zaostrzający i przyjmujący represji
karnej charakter polityki państwa wobec nieletnich. Nie znajduje to, jak
podkreśla autor, uzasadnienia w strukturze i dynamice zachowań dewia-
cyjnych nieletnich. W podrozdziale zatytułowanym „Zapobieganie, a nie
jedynie przeciwdziałanie” P. Kobes podejmuje kwestię demoralizacji nie-
letnich, prezentując czytelnikowi nie tylko okoliczności świadczące o de-
moralizacji wg art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, ale też
jej terminologiczny charakter. Słusznie podkreślono, iż sama demoraliza-
cja jest skutkiem wielu czynników i okoliczności prowadzących do trwal-
szej dewiacji, a których czynników i okoliczności „polski model z nielet-
nimi nie zauważa, lecz jedynie ów skutek” (s. 24). Autor zwraca szcze-
gólną uwagę na dolną granicę wiekową osób nieletnich, której nieokreśle-
nie sprzyja podjętym interwencjom w ramach przeciwdziałania demora-
lizacji nieletniego. Istotnie ważnym postulatem autora jest twierdzenie, iż
„konieczne wydaje się wypracowanie rozwiązań pozwalających na rów-
noczesną pracę nad nieletnim i środowiskiem rodzinnym, tak aby było
ono gotowe na przyjęcie resocjalizowanej osoby” (s. 27). W tym kontek-
ście wzmocnienie kurateli rodziny wydaje się znaczące. Dużego znacze-
nia nabierają tutaj czynniki warunkujące niepowodzenie instytucji nadzo-
ru kuratora, w związku z którymi autor postuluje zmianę przepisów regu-
lujących zasady wykonywania nadzoru kuratora nad nieletnimi. W dalszej
części autor odnosi się do kwestii programu oddziaływania wobec skaza-
nych, wskazując na podstawowe kwestie dotyczące zatrudnienia, naucza-
nia, zobowiązań materialnych, współdziałania z innymi osobami, upraw-
nień, przygotowania do zwolnienia z zakładu karnego oraz okresowych
ocen postępów resocjalizacji skazanego.

Część trzecią (s. 39–53) stanowi praca autorstwa Marka Łukasie-
wicza ze Schroniska dla Nieletnich w Gackach. Przedmiotem pracy, jak
wskazuje sam autor, jest funkcjonowanie zakładów poprawczych i schro-
nisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w per-
spektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organiza-
cyjnych. Szczególną uwagę M. Łukasiewicz poświęcił prezentacji prakty-
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ki orzecznictwa w sprawach nieletnich uwarunkowanej założeniami histo-
rycznymi oraz orzekaniem środków poprawczych wobec nieletnich. Na
pierwszy plan omawianej pracy wysuwa się prezentacja zmian orzecz-
nictwa w sprawach nieletnich dotycząca kierowania nieletnich popełniają-
cych czyny karalne do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, co jak
podkreśla autor, spotkało się ze sprzeciwem ze strony środowiska prakty-
ków. W kwestii tej autor przedstawia zmiany organizacyjne podejmowane
przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące zmniejszenia liczby zakła-
dów poprawczych oraz wzrostu o prawie 100 proc. liczby młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, podkreślając, iż „wzrost ich liczby wydaje się
absurdalnie nie korelować z istniejącymi i rzeczywistymi potrzebami pań-
stwa” (s. 48). W dalszej części tekstu autor odnosi się do kwestii struktury
organizacyjnej MOW, dynamiki zmian liczby tych placówek oraz pod-
ległości organizacyjnej. Przedstawiono istotnie ważną kwestię dotyczą-
cą podporządkowania MOW uwarunkowaniom ekonomicznym w posta-
ci subwencji oświatowej kierowanej na każdego wychowanka przy braku
kierowania się stopniem demoralizacji, a co za tym idzie — kierowaniem
do odpowiedniego zakładu poprawczego.

Rozdział czwarty (s. 54–66) autorstwa Aleksandry Szymanowskiej
z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie został poświę-
cony problematyce diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w sprawach
nieletnich w odniesieniu do kierunków oddziaływań terapeutyczno-re-
socjalizacyjnych. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na brak
wystarczającego wykorzystania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
w resocjalizacji osób nieletnich. Autorka przede wszystkim skupia się
na osobach nieletnich będących podmiotem diagnozy psychologiczno-pe-
dagogicznej i jej istotności w orzekaniu środka wychowawczego przez
sąd, podkreślając znaczącą rolę psychologa, pedagoga, nauczycieli i wy-
chowawców, jakimi dysponują np. schroniska dla nieletnich. W omawia-
nym tekście przedstawiono analizę ilościową placówek resocjalizacyjnych
w latach 1990–2014 oraz młodzieży popełniającej czyny karalne, na pod-
stawie której można stwierdzić, iż przestępczość nieletnich maleje. Autor-
ka, podobnie jak M. Łukasiewicz, podkreśla znaczny wzrost liczny MOW
oraz ośrodków socjoterapii. W części pracy poświęconej czynnikom chro-
niącym oraz czynnikom ryzyka mającym wpływ na zachowanie młodego
człowieka autorka w sposób bardzo przejrzysty dla czytelnika przedstawia
różnorodność tychże czynników w odniesieniu do: czynników wewnętrz-
nych chroniących młodego człowieka, czynników ryzyka związanych ze
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szkołą i sytuacją rodzinną oraz czynników ryzyka związanych z właściwo-
ściami samego dziecka. Interesującą część pracy stanowi przedstawienie
dziewięciu modeli resocjalizacji według K. Julla (rozwojowego, psycho-
dynamicznego, upośledzenia uczenia się, uczenia się, medycznego i biofi-
zycznego, ekologicznego, kontrkulturowego, transcendentnego oraz psy-
choedukacyjnego).

Piątą część pracy (s. 67–82) poświęcono tematyce oddziaływań reso-
cjalizacyjnych na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej. Autor — Adam
Szecówka z Uniwersytetu Wrocławskiego — rozpoczyna swój artykuł wy-
eksponowaniem i przedstawieniem takich pojęć jak: inkluzja społeczna
oraz ekskluzja społeczna. W omawianej pracy przedstawiono dwie kwe-
stie. Pierwsza dotyczy kształcenia integracyjnego osób niedostosowanych
społecznie, w ramach której autor odwołuje się do wyników badań H. Go-
etzea oraz M.B. Raya nad łączeniem osób niedostosowanych społecznie
z rówieśnikami w szkołach masowych. Autor podejmuje kwestię unaocz-
nienia pozytywnych stron łączenia w procesie edukacji osób niedostoso-
wanych z ich rówieśnikami w warunkach wolnościowych. W odniesieniu
do drugiej kwestii dotyczącej terapii otoczeniem społecznym A. Szeców-
ka podkreślił szeroko idące pozytywne skutki włączania młodzieży nie-
dostosowanej społecznie w szeroki wachlarz aktywności społecznej oraz
idącą za tym współpracę zakładów poprawczych w nawiązywaniu współ-
pracy z różnymi instytucjami. Autor szczegółowo odnosi się do prezen-
tacji współpracy pomiędzy Zakładem Poprawczym w Raciborzu a Insty-
tutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas której wycho-
wankowie zakładu mogli w ramach inkluzji społecznej nawiązać kontakt
ze studentami oraz rozwijać pasję wykopaliskową. Ponadto wychowanko-
wie ZP w Raciborzu uczestniczyli w akcji rewaloryzacji zespołów zabyt-
kowych prowadzonych w Krakowie, Zamościu i Będzinie wraz ze studen-
tami resocjalizacji z Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyli również
w pracach rewaloryzacyjnych przy pałacu Mieroszewskich w Będzinie,
co pozwoliło młodzieży niedostosowanej społecznie rozwinąć gotowość
do działań prospołecznych przy równoczesnym eliminowaniu konfliktów,
zachowań aspołecznych i agresywnych.

Szósty rozdział pracy (s. 83–108) to artykuł podzielony na dwie czę-
ści. Pierwszą część rozdziału autorstwa Beaty Czarneckiej-Dzialuk z In-
stytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN po-
święcono prezentacji zagadnienia powrotności nieletnich osób do prze-
stępstwa w świetle badań zagranicznych. Autorka przedstawia refleksje
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z przeprowadzonych analiz porównawczych, dotyczących recydywy nie-
letnich w różnych krajach (np. Austrii, Danii, Anglii, Walii, Francji, Niem-
czech). Przedstawiono bariery wynikające z próby analizy funkcjonowa-
nia powyższych systemów sprawiedliwości w odniesieniu do recydywy
nieletnich, które to podyktowane są różnicami w definiowaniu, określa-
niu i analizowaniu recydywy nieletnich, przyjmowaniem różnych okresów
katamnezy, monitorowaniem całości lub tylko części populacji, uwzględ-
nianiem przez niektóre tylko państwa typu przestępstwa, płci i narodo-
wości nieletnich, ich sytuacji cywilnej oraz stosunku do pracy. Dalszą
część pracy poświęcono prezentacji danych statystycznych dotyczących
recydywy nieletnich opartych na komunikacie z 15 lutego 2011 r. pt.
„EU Agenda for the Rights of the Child”, badań przeglądowych dotyczą-
cych efektywności środków karnych instytucjonalnych i wolnościowych
przeprowadzonych na zlecenie Szwedzkiej Narodowej Rady Zapobiega-
nia Przestępczości. Autorka przedstawia również obiecujące rezultaty ba-
dań dotyczące roli sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu recydywy
nieletnich.

Część drugą szóstego rozdziału autorstwa Katarzyny Drapały z In-
stytutu Wymiaru Sprawiedliwości poświęcono przedstawieniu wyników
badania przeprowadzonego w okresie od 2010 do 2011 r. Analiza doku-
mentów osób, które opuściły placówkę resocjalizacyjną w 2005 r., dała
podstawy do zebrania materiału o 225 nieletnich chłopcach i 18 dziew-
czętach. W analizie zgromadzonego materiału wzięto pod uwagę takie
czynniki jak: rodzina nieletniego, problemy w szkole, stopień demorali-
zacji, uwzględnione opinie psychologiczne, wcześniejsze doświadczenia
w sądzie rodzinnym, stosowane środki wychowawcze i poprawcze oraz po-
wrotność badanych osób do przestępstwa. Analizie poddano również dane
świadczące o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych zdobytych pod-
czas pobytu nieletniego w placówce resocjalizacyjnej. Uważam, iż praca ta
dzięki procentowemu ujęciu każdego czynnika oraz jasnemu i rzetelnemu
przedstawieniu omówionych danych stanowi cenny materiał empiryczny,
z którego wynika, że — jak podkreśla sama autorka — polskie zakłady
poprawcze nie powinny mieć kompleksów (s. 106).

Praca siódma (s. 109–119) autorstwa Dagmary Woźniakowskiej-
-Fajst z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczy doświadczeń programu
Nurse-Family Partnership. Wstęp poświęcono prezentacji na podstawie li-
teratury przedmiotu czynników ryzyka mających udział w rozwoju kariery
dewiacyjnej u osób nieletnich. Dalszą część pracy autorka poświęca omó-
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wieniu tytułowego programu autorstwa Davida Oldsa, wskazując na klu-
czowe zasady i cele tegoż programu przyczyniające się do jego sukcesu.
Poza opisem samego programu autorka przywołuje dane świadczące o je-
go skuteczności w innych krajach. W podrozdziale dotyczącym perspek-
tywy implementacji tego programu w Polsce autorka słusznie wskazuje na
bariery utrudniające przeniesienie go do polskiej pomocy społecznej. Nie
ulega wątpliwości, iż omawiane rozwiązania mają wiele zalet, zwłaszcza
w obszarze wczesnej interwencji dotyczącej młodych matek. Dlatego też
uważam pracę tę za istotnie ważny głos w rozwoju programów dotyczą-
cych obszarów profilaktyki społecznej.

W pracy ósmej (s. 120–135) autorstwa Wojciecha Wyplera z Uni-
wersytetu Warszawskiego, dotyczącej samousprawiedliwiania zachowań
przez zdemoralizowaną młodzież w kontekście zachowań dewiacyjnych
młodzieży, autor przedstawia tytułowe samousprawiedliwienie własne-
go zachowania jako ważny i powszechny psychologiczny mechanizm,
w wyniku którego człowiek jest w stanie naruszać granice uznawanych
norm i wartości, nie obniżając jednocześnie swojej pozytywnej samooce-
ny w zakresie moralności. Artykuł zawiera wiele przykładów sytuacji sa-
mousprawiedliwiania się człowieka w sytuacji popełniania czynu narusza-
jącego normy społeczno-prawne, co uznać można za ciekawe, szczególnie
dla czytelnika nieobracającego się w kręgu tematyki psychologii społecz-
nej badającej atrybucję przyczyn własnego zachowania. W. Wypler pre-
zentuje również techniki samousprawiedliwiania się człowieka, piramidę
wyborów Tavirsa i Aronsona, typy usprawiedliwień oraz pozytywne skut-
ki wykorzystania technik terapii poznawczej. Praca stanowi cenne źródło
informacji, zwłaszcza dla pedagogów i psychologów pracujących z oso-
bami zdemoralizowanymi popełniającymi czyny karalne, dzięki której ła-
twiejsze wydaje się zrozumienie motywów ich dotychczasowego postę-
powania i samousprawiedliwiania, co może pozwolić na korekcję tychże
niewłaściwych atrybucji w procesie resocjalizacji.

Dziewiątą część omawianej pracy stanowi artykuł autorstwa Ewy Ki-
liszek z Uniwersytetu Warszawskiego (s. 136–152) dotyczący kontekstu
rodziny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży.
W podrozdziale pierwszym dotyczącym przemian we współczesnej rodzi-
nie autorka omawia czynniki mające silny udział w transformacji struktury
obecnej rodziny. Tu zwrócono uwagę na skutki globalizacji oraz indywi-
dualizacji, z którą, jak podkreśla autorka, związana jest kruchość rodzin:
„członkowie rodzin częściej biorą pod uwagę nie wspólne, ale indywidu-
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alne cele” (s. 137). W podrozdziale drugim dotyczącym powiązania faz
rozwojowych z nasileniem się nieprzystosowania społecznego u młodzie-
ży E. Kiliszek podejmuje kwestię zwrócenia uwagi na czynniki społeczne
i kulturowe mające wpływ na przebieg procesu adolescencji. Odniesiono
się do zadań wynikających z procesu dorastania (tu również powołano się
na zadania rozwojowe według R. J. Havighursta, odwołano się do piąte-
go kryzysu w koncepcji ego E. H. Eriksona oraz przedstawiono trzy typy
integracji ego według E. H. Eriksona. W dalszej części artykułu czytel-
nik zapoznawany jest z czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi
mającymi wpływ na zachowanie dzieci i młodzieży oraz ze środkami wy-
chowawczymi stosowanymi przez sąd wobec nieletnich, i tu głównie au-
torka odnosi się do instytucji kuratora sądowego, omawiając powinności
i zasady kuratora w pracy z nieletnim. Ciekawą część omawianej pracy
stanowi przedstawienie sytuacji rodzinnej 15-letniego Adama, wobec któ-
rego sąd orzekł środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora, później
w postaci młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Opis tejże sytuacji rodzin-
nej uznać można za przydatny w zrozumieniu funkcjonowania młodzieży
z rodzin ryzyka.

Ostatnią — dziesiątą — część omawianej publikacji stanowi arty-
kuł autorstwa Grzegorza Kudlaka z Uniwersytetu Warszawskiego (s. 153–
–165) pt. „Kompetencje społeczne nieletnich przestępców”. Praca ma cha-
rakter teoretyczno-badawczy. W części teoretycznej autor odnosi się do
prezentacji istoty oraz roli kompetencji społecznych w prawidłowym funk-
cjonowaniu człowieka, podkreślając różnorodność definicyjną tytułowego
pojęcia. W pracy tej za podstawę rozumienia pojęcia kompetencji społecz-
nych autor przyjął definicję oraz model opracowany przez A. Matczak,
na podstawie którego przedstawił tematykę kompetencji warunkujących
efektywność w sytuacjach intymnych, w sytuacjach ekspozycji społecznej
oraz w sytuacjach wymagających asertywności. Omówiono również czyn-
niki ryzyka warunkujące prawdopodobieństwo występowania dysfunkcji
w obszarze kompetencji społecznych. Część empiryczną poświęcono pre-
zentacji wyników badań dotyczących określenia kompetencji społecznych
osób nieletnich przebywających w Schronisku dla Nieletnich w Warsza-
wie oraz ich rówieśników z 1 i 2 klasy jednego z warszawskich gimna-
zjów publicznych. Uzyskane wyniki potwierdziły zakładaną przez autora
hipotezę o istnieniu różnic pomiędzy badanymi grupami młodzieży oraz
wskazały na istotny związek obniżonego poziomu kompetencji społecz-
nych z przestępczością nieletnich. Duży walor omawianej pracy stanowi
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część empiryczna, której wyniki zapewne docenią praktycy oraz teoretycy
zajmujący się resocjalizacją osób nieletnich.

Publikacja jest dobrze przemyślana, napisana i skomponowana. Pre-
zentuje w sposób komunikatywny i atrakcyjny dla czytelnika ważne tre-
ści z obszaru resocjalizacji osób nieletnich. Praca adresowana jest do pe-
dagogów, psychologów, nauczycieli szkół zakładowych, wychowawców
oraz studentów kierunków pedagogicznych. Praca stanowi cenne źródło
przemyśleń oraz propozycji perspektyw rozwoju resocjalizacji zakłado-
wej. Struktura pracy, zakres poszczególnych rozdziałów składających się
na całość publikacji, stanowi logicznie i przystępnie zaprezentowany ma-
teriał treściowy. Na szczególną uwagę zasługuje aktualne i profesjonalne
pod względem merytorycznym ujęcie tematu i sposób jego prezentacji.

Recenzowaną pozycję cechuje przede wszystkim aktualność prezen-
towanych treści. Ponadto stanowi cenną pozycję charakteryzującą się wni-
kliwym i rzetelnym podejściem do przedstawianych w niej zagadnień. Uj-
mująca jest forma prezentowanych treści, którą cechuje przede wszystkim
jasność i przejrzystość, przez co czytelnik (zwłaszcza studenci) nie po-
winien mieć większych problemów ze zrozumieniem i interpretacją oma-
wianych zagadnień. Szczególną zaletą tejże pozycji jest jej uporządkowa-
na budowa. Istotną zaletą publikacji jest również fakt, iż autorzy powołują
się na najnowsze badania czy też stanowiska teoretyczne ukazujące obec-
ną perspektywę omawianych zagadnień. Szczególna wartość recenzowa-
nej pracy zawiera się w umiejętnym połączeniu treści dotyczących proble-
matyki teoretycznej i działań praktycznych. Reasumując, można stwier-
dzić, iż recenzowana pozycja odznacza się wysokimi walorami nauko-
wymi i w pełni zasługuje na możliwość przedstawienia zawartych w niej
treści możliwie najszerszemu gronu specjalistów z zakresu nauk społecz-
nych.


