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Z wnikliwej lektury znakomitej wi kszo ci opra-

cowa  naukowych z zakresu nauk spo ecznych, 

w tym tak e z zakresu pedagogiki spo ecznej 

oraz socjologii edukacji, wynika, i  przedsta-

wione analizy – zasadniczo w ka dym obszarze 

tematycznym – prowadzone s  w kontek cie 

dokonuj cych si  przeobra e  ekonomicznych 

i spo eczno-kulturowych. Fakt ten potwier-

dza nie tylko istotno  i wag  owych przemian 

w ka dym obszarze aktywno ci cz owieka, ale 

tak e ich ró norodno .

Realia wspó czesno ci z rozprzestrzeniaj -

c  si  wielokierunkow  globalizacj  wraz z jej 

pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami 

Zygmunt Bauman nazywa wiatem „p ynnej 

nowoczesno ci”, który, jak dodaje: „zamieszku-

jemy wspólnie: ja i wy…” (Bauman, 2011). Na-

zywa go p ynnym, bo podobnie jak p yn nie jest 

nieruchomy i nie zachowuje jednego kszta tu. 

„Wszystko lub niemal wszystko w naszym wie-

cie zmienia si : mody, którym ulegamy, i przed-

mioty, którym po wi camy uwag  (…), rzeczy 

o których marzymy i których si  l kamy, rzeczy 

których po damy i które budz  nasz  niech , 

które daj  nam nadziej  i które napawaj  nas 

niepokojem. Zmieniaj  si  tak e warunki, w ja-

kich yjemy, pracujemy i próbujemy planowa  

nasz  przysz o  (…). Okazje do pomna ania 

szcz cia i gro ne zapowiedzi nieszcz cia zja-

wiaj  si  i znikaj , nadci gaj  i umykaj , na ogó  

zbyt szybko i zwinnie, aby my mogli w jaki  

rozs dny i skuteczny sposób pokierowa  ich bie-

giem, kontrolowa  czy przewidywa  ich ruchy” 

(tam e).

Przeobra enia, jakie obecnie zachodz  w ró -

nych dziedzinach ycia, nie tylko w Polsce, kon-

stytuuj  zmiany i s  szczególnym do wiadcze-

niem naszego spo ecze stwa, tak jak bywa nim 

zawsze proces modernizacji i globalnej zmiany 

spo ecznej. Rozpadaj  si  dawne struktury, wzo-

ry, modele post powania, systemy warto ci, 

jednocze nie tworz  si  nowe odpowiadaj ce 

wspó czesnym potrzebom.

Charakteryzuj cym ów proces przemian ka-

tegoriom: ró norodno ci oraz nieprzejrzysto ci 

towarzyszy dynamika czy swoista ywio owo . 

Wspomniane kategorie w istotny sposób wa-

runkuj  codzienn  realizacj  potrzeb i aspira-

cji, zarówno w wymiarze indywidualnym jak 

i spo ecznym. Obok pozytywnych konsekwencji 

przywo anych kategorii, nader cz sto w prze-

strzeni ycia pojawiaj  si  równie  trudno ci 

i ograniczenia uniemo liwiaj ce satysfakcjonu-

j c  realizacj  zamierze .

ycie ka dej jednostki/spo eczno ci realizuje 

si  w okre lonym czasie i przestrzeni, nape -

niaj c je tre ci  ludzkiej aktywno ci. Jest zatem 

przestrze  nie tylko tworem natury, lecz tak e 

dzie em cz owieka. „Ludzie sami wytwarzaj  

otaczaj c  ich przestrze , kszta tuj c okre lo-

ne jej formy. Formy te pe ni  wa ne dla danej 

spo eczno ci funkcje warunkuj ce zarazem ich 

zachowania przez tryb, ilo , jako  i dost pno  

miejsc, w których mo na zaspokaja  w asne 

potrzeby. Przestrze  ma jednak nie tylko, jak 

przedstawiono powy ej, wymiar ci le material-

ny, a wi c funkcjonalny. Ma ona równie  walor 

symboliczny, który charakteryzuje si  wyra a-

nymi emocjami, uczuciami, okre lonymi warto-

ciami. Mi dzy jednostk  a jej przestrzeni  za-

chodz  procesy akomodacji i asymilacji” (Ra-

dziewicz-Winnicki, 2008, s. 397). Efekt owych 

procesów zale y zarówno od aktywnej party-

cypacji jednostki jej zaanga owania w dane 

procesy, jak równie  od otaczaj cej przestrzeni/

rzeczywisto ci nape nionej ró norodnymi walo-

rami, w tym postawami i relacjami spo ecznymi. 

Wspó czesno /rzeczywisto  spo eczna uto -

samiana jest cz sto z przestrzeni  codzienn , 

i chocia  wspomniane kategorie maj  charakter 

temporalny, to w codzienno ci formuj  swoist  

wspólnot /konÞ guracj  tworz c  ramy ludzkiej 

egzystencji.

Ryzykuj c pewnym uproszczeniem, mo na 

zauwa y , e owo zainteresowanie reprezen-

tantów nauk spo ecznych wspó czesno ci /rze-

czywisto ci  oraz przestrzeni  jest naturaln  
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 konsekwencj  dokonuj cych si  wieloaspekto-

wych przeobra e  oraz u wiadomion  potrzeb  

przeprowadzenia swoistej diagnozy rzeczywi-

sto ci przestrzeni i realiów/mo liwo ci realizacji 

satysfakcjonuj cego ycia w danym czasie spo-

eczno-historycznym.

W ten, zarysowany do  pobie nie, nurt ba-

da , analiz teoretycznych doskonale wpisuje si  

recenzowany tom: ywio owo  otaczaj cej wspó -

czesno ci a szansa na homeostaz  spo eczn  autor-

stwa prof. zw. dra hab. Andrzeja Radziewicza-

-Winnickiego. Zamys  niniejszego opracowania 

oddaje ju  reß eksja autora, który we Wst pie 

zaznacza: „Pisz c t  ksi k  mia em przede 

wszystkim na my li psychospo eczny wymiar 

przebiegaj cej w Polsce i innych krajach post-

komunistycznych trudnej adaptacji do nowych 

warunków wspó czesnego spo ecze stwa post-

industrialnego. Powszechnie dostrzegane s  

wyst puj ce wokó  konß ikty i animozje typowe 

dla ka dego okresu przemian. To one bezpo red-

nio wp ywaj  na samopoczucie poszczególnych 

jednostek i grup spo ecznych. Wiele osób odczu-

wa dzisiaj spo eczn , ekonomiczn  i polityczn  

degradacj . Wielu reprezentantów poszczegól-

nych rodowisk do wiadcza poczucia zagubie-

nia w wiecie nowych regu  post powania (…)” 

(Przedmowa, s. 8–9).

Podobny ton reß eksji odnajdujemy w opra-

cowaniu Zygmunta Baumana – Straty uboczne. 

Nierówno ci spo eczne w epoce globalnej – w którym 

zauwa a, e mieszanka wybuchowa pog biaj -

cych si  dysproporcji mi dzy lud mi i rosn cej 

skali ich cierpienia, dewaluowanego, nazbyt 

cz sto, jako „uboczne”, wyrasta na jeden z naj-

dramatyczniejszych problemów naszych czasów 

(Bauman, 2011).

Zarysowana we wst pie problematyka opra-

cowania sugeruje i uzasadnia istotno  oraz 

zamys  podj tego tematu. Aktualno , u ytecz-

no , a nade wszystko implikacje praktyczno-

-spo eczne, wydaj  si  najw a ciwsz  rekomen-

dacj  i potwierdzeniem s uszno ci prowadzenia, 

w dobie obecnej, analiz we wspomnianym za-

kresie tematycznym.

Funkcjonujemy w XXI wieku. Znamy prze-

sz o , w pewnym zakresie tera niejszo , zu-

pe nie nie znamy przysz o ci, mo emy tylko ba-

zowa  na wyobra eniu. Na obecnym etapie nie 

jeste my w stanie przewidzie  przysz o ci, albo-

wiem przeobra enia rzeczywisto ci s  niezwy-

kle dynamiczne, wywo uj c jednocze nie liczne 

zmiany w przestrzeni ycia cz owieka i w nim 

samym. Sytuacja ta wszelako generuje potrze-

b  kreowania przysz o ci jak najbardziej przy-

jaznej. Przywo ana reß eksja jest nie tylko mo-

tywacj  do odpowiedzialnego zaanga owania 

w indywidualny i spo eczny rozwój, to potrzeba 

budowania poczucia bezpiecze stwa, czy jak 

okre la autor – homeostazy spo ecznej.

Konstruuj c struktur  opracowania autor 

konsekwentnie prowadzi analizy „dotykaj c” 

najwa niejszych obszarów konstytuuj cych 

przestrze  ycia spo ecznego, posi kuj c si  wie-

loma deÞ nicjami i adekwatnymi teoriami, po-

zwalaj cymi na pog bione analizy.

Swoje rozwa ania rozpoczyna rozdzia em 

zatytu owanym: Przeobra enia spo eczne, procesy 

i niektóre poj cia towarzysz ce wspó czesnej globali-

zacji w ocenie ekspertów, w którym poddaje wni-

kliwej analizie kluczowe poj cie, w uj ciu wie-

lu autorów, reprezentantów nauk spo ecznych. 

Prezentuje poj cie globalizacji w perspektywie 

dokonuj cych si  przemian, si gaj c w swych 

rozwa aniach do okresu przedindustrialnego. 

Temu z o onemu i wieloaspektowemu proce-

sowi, postrzeganemu powszechnie w czterech 

wymiarach: ekonomicznym, politycznym, socjo-

logicznym i kulturowym, towarzyszy – zauwa a 

autor – szereg zjawisk/procesów (homogeniza-

cja, hybrydyzacja), które w znacznym stopniu 

„reguluj ” tocz ce si  procesy spo eczne.

Kolejny rozdzia  recenzowanego tomu: Tra-

dycyjna urbanizacja i nowa urbanistyczna koncepcja 

planowania przestrzeni miejskiej. Czy by dalsza asy-

metria w relacjach: szko a – rodowisko? jest pre-

zentacj  koncepcji urbanistycznej przestrzeni 

miejskiej obejmuj ce jej podstawowe typy oraz 

propozycj  rozwi za  architektonicznych. Pro-

wadzone analizy si gaj  do XIX wieku tworz c 

perspektyw  zaistnia ych zmian w strukturze 

miasta na przestrzeni minionych wieków. Pre-

zentacja konsekwencji, nie zawsze przemy-

lanych, a zastosowanych rozwi za  urbani-

styczno-przestrzennych, jest szczególnie cenna, 

co zauwa a autor w odniesieniu do procesu 

wychowania i kszta cenia m odego pokolenia, 

a tym samym warunków/relacji i mo liwo ci 

sprawno ci owych procesów w uk adzie szko a – 

rodowisko.

Obecno – zw aszcza ta zaanga owana – 

w systemie spo ecznym narzuca zobowi zania, 

nie tylko wzgl dem jednostki, ale ca ej zbioro-

wo ci spo ecznej. Gdy który  z elementów nie 

funkcjonuje w pe ni sprawnie, niezb dna jest 

diagnoza i podj cie adekwatnych dzia a  w ob-

szarze rewitalizacji spo ecznej.

Obserwuj c uwa nie kondycj  wzajemnych 

relacji, ju  tylko wybranych elementów sys-

temu, nie bez przyczyny autor stawia pytanie: 

Czy by dalsza asymetria w relacjach: szko a – rodo-

wisko?, uwzgl dniaj c dezintegracj  i brak sys-
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tematycznego wspó dzia ania pomi dzy szko , 

rodzicami a reprezentantami lokalnych rodo-

wisk przestrzeni urbanistycznej.

Perspektywa codzienno ci nieustannie ujaw-

nia wiele problemów, zjawisk, które wymaga-

j  pilnej uwagi, analizy – diagnozy, wreszcie 

podj cia adekwatnych dzia a  naprawczych/

kompensacyjnych umo liwiaj cych uporz d-

kowanie/oswojenie danego obszaru. Z punktu 

widzenia, nie tylko stricte naukowo-badawczego, 

zasadniczo wi kszo  ujawniaj cych si  sytuacji 

problemowych w przestrzeni ycia spo eczne-

go wymaga prowadzenia celowych i systema-

tycznych dzia a  badawczych zorientowanych 

na wyja nienie przyczyn zaistnia ego stanu oraz 

konstrukcji projektu jego zaopatrzenia i uspraw-

nienia. W dzia ania we wspomnianym zakresie 

od lat zaanga owana by a pedagogika spo eczna 

z jej struktur  i Þ lozoÞ  bada . Dynamika, ró -

norodno  oraz konÞ guracja negatywnych zja-

wisk spowodowa y, e od ko ca XX i pocz tku 

XXI wieku zakres i sposób badawczego podej-

cia, realizowane przez pedagogów spo ecznych, 

wydaje si  nie w pe ni wystarczaj cy. Coraz cz -

ciej zatem obserwujemy aktywne zaanga owa-

nie w procesy badawcze dotycz ce zjawisk spo-

ecznych reprezentantów nie tylko z grona nauk 

spo ecznych (pedagogów, socjologów, psycho-

logów spo ecznych), ale tak e reprezentantów 

nauk przyrodniczych, którzy uzurpuj  sobie pra-

wo do prowadzenia bada  i projektowania kon-

kretnych rozstrzygni  praktycznych w a nie 

w obszarach spo ecznych. W tym kontek cie po-

jawia si  pytanie czy kooperacja reprezentantów 

ró nych dyscyplin naukowych bardziej s u y 

poznawaniu prawdy/rzeczywisto ci, czy te  bar-

dziej j  zak óca? Te zagadnienia, wobec tocz -

cych si  dyskusji przedmiotowo-metodologicz-

nych, wydaj  si  niezwykle zasadne.

Wobec wspomnianych praktyk, tudzie  po-

jawiaj cych si  opinii o kryzysie humanistyki 

i nauk spo ecznych, w tym pedagogiki, niezwy-

kle cenne staj  si  rozwa ania autora – dostrze-

gaj cego „przysz  rol  pedagogiki spo ecznej 

jako dziedziny wiedzy u ytecznej i stosowanej 

w praktyce ycia codziennego (…) (s. 72), tu-

dzie  konieczno ci poszukiwa  nowych/lepszych 

rozwi za  w sferze metodologicznej wspomnia-

nej dyscypliny – zawieraj ce si  w tek cie zaty-

tu owanym: Perspektywa zastosowania synthetic me-

thodology we wspó czesnej pedagogice spo ecznej (labo-

ratyzacja wiata versus planowanie spo eczne).

Zmieniaj ca si  nieustannie przestrze  

spo eczna stanowi permanentn  implikacj  

do przeobra e  w obszarze metodologii bada . 

Reß eksje, które proponuje autor w kolejnym 

rozdziale: Dominacja paradygmatów czy te  wyja-

nie  komplementarnych w okresie zmiany spo ecznej, 

s  nie tylko rezultatem naukowego namys u, ale 

stanowi  istotne ród o wiedzy wobec statusu 

i roli teorii/paradygmatu naukowego w obszarze 

nauk spo ecznych, tym samym w pedagogice 

spo ecznej.

Wobec tocz cych si  nieustannie, w ostatnich 

dekadach, dyskusjach nad statusem teoretycz-

nym oraz metodologicznym pedagogiki spo ecz-

nej jako subdyscypliny pedagogiki, niezwykle 

cennym s  przemy lenia/reß eksje uj te w tek-

cie: Zarys to samo ci i profesjonalizacji wspó czesnej 

pedagogiki spo ecznej. W opracowaniu nie odnaj-

dujemy – zauwa a autor – twierdze  ostatecz-

nych o charakterze rozstrzygaj cym, prezento-

wane tre ci przyjmuj  raczej form  wnikliwej 

analizy, propozycji i zach ty do dalszego kon-

struktywnego namys u nad dan  kwesti .

Ka da epoka, czas historyczny niesie ze sob  

zjawisko zmiany/dekonstrukcji b d cej kon-

sekwencj  szeregu czynników. Wspomniane 

dekonstrukcje staj  si  jednocze nie konstruk-

cj  nowego, oczekiwanego/po danego lub nie. 

W ka dym niemal przypadku pojawia si  zjawi-

sko oporu wobec zaistnia ej innowacji, a tak e 

l k, tudzie  niepewno  co do satysfakcjonu-

j cej adaptacji. Wspomniane sytuacje generuj  

ryzyko spo eczne mog ce przybiera  w konse-

kwencji ró ne wymiary. Zjawisko oporu wobec 

zmiany/inno ci, nie jest w do wiadczeniach spo-

ecznych postaw  now , ale z uwagi na posze-

rzaj cy si  zakres i konÞ guracj  ró nych zjawisk, 

a tak e konsekwencje jego (oporu) w przestrze-

ni spo ecznej pilnie po dana wydaje si  g bo-

ka reß eksja nad i wobec tego coraz powszechniej 

manifestowanego zjawiska.

Potrzeb  t  dostrzega autor rozw  aj c j  

w tek cie: Ryzyko spo eczne i niepewno  co do po-

my lnej adaptacji do warunków trudnej nowoczesno-

ci (Rozwa ania nad zjawiskiem oporu spo ecznego 

z chwil  wprowadzenia innowacji), poddaj c deÞ -

nicje oporu w uj ciach wielu znakomitych – ro-

dzimych i spoza granic naszego kraju – naukow-

ców, tworz c tym samym szerok  perspektyw  

poznawcz  poj cia i procesu.

Nawi zaniem do poprzedniego zakresu tema-

tycznego jest kolejny obszar, który autor uzna  

za istotny w ca okszta cie prowadzonych analiz, 

dotycz cy zjawiska emigracji: Mi dzy kulturowym 

uniwersalizmem a narodow  tradycj  we wzajemnym 

postrzeganiu w do wiadczeniach emigrantów (Niech  

do obcych i próby przezwyci ania traumy inicjuj ce 

rozpad uniwersum kulturowego). Jakkolwiek zja-

wisko to towarzyszy rodzajowi ludzkiemu od za-

wsze, to w dobie obecnej  wydaje si   nabiera  
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szczególnego znaczenia i wymiaru. B d  to 

z powodu skali zjawiska, b d  z powodów eko-

nomiczno-politycznych, b d  te  z powodów 

kulturowo-spo ecznych, które w opinii wielu 

reprezentantów/badaczy zjawiska jawi  si  jako 

najszersze i najtrudniejsze do oswojenia/zaopa-

trzenia. Ch  zachowania narodowej tradycji, 

opór przed nieznanym, l k przed dominacj  kul-

tury, religii czy j zyka, obawy przed utrat /labil-

no ci  to samo ci kulturowej wymaga obecnie 

przemy lanych i systematycznych dzia a  edu-

kacyjnych, by ujawniaj ca si  coraz powszech-

niej ró norodno  kulturowa by a postrzegana 

jako przestrze  rozwoju, a nie zagro enia. Pre-

zentowane w tek cie stanowiska wielu autorów, 

a tak e w asne rysuj  perspektyw  mo liwo ci 

stworzenia wspólnej bezpiecznej przestrzeni. 

Musz  by  jednak stworzone odpowiednie wa-

runki, przyj te postawy i dialog, coraz powszech-

niej stosowane nie tylko w obszarze edukacji 

mi dzykulturowej, ale równie  w przestrzeni 

rodowisk lokalnych, wyra aj ce si  w obser-

wacji rzeczywisto ci, w asnym dzia aniu oraz 

reß eksjach, aspiracjach i oczekiwaniach wobec 

odmienno ci kulturowej. To jedno z kluczowych 

wyzwa  dla pedagogiki spo ecznej.

Rysuj ca si  pilna potrzeba reinterpretacji 

oraz przeobra e  we wspó czesnym wiecie ma 

wymiar nie tylko globalny, ale nade wszystko 

regionalny i lokalny. To dzia ania, postawy i ak-

tywno  spo eczno ci na poziomie lokalnym s  

najbardziej zasadne i po dane w kontek cie 

spo eczno-kulturowym. Na poziomie lokalnym/

regionalnym maj  szans  zaistnie  zmiany ade-

kwatne do potrzeb lokalnych spo eczno ci, przez 

ni  sam  kreowane i realizowane. Potrzeba ani-

macji i aktywizacji spo ecznej to nie teoretyczna 

propozycja, analiza mo liwo ci, to, raczej – co 

prezentuje autor tekstu: Wokó  zagadnie  wspó -

czesnego lokalizmu/regionalizmu. Teoria a praktyka 

animacyjna, przywo uj c stanowiska i rezultaty 

empirycznych aktywno ci wielu badaczy – prze-

jaw budowania spo ecze stwa obywatelskiego, 

wyraz odpowiedzialno ci oraz praktyka spo ecz-

na realizowana w lokalnych rodowiskach dla 

indywidualnego i spo ecznego dobra.

Osi gni cie dobra jest mo liwe przy spe nie-

niu wielu warunków zewn trznych, nie zawsze 

w pe ni zale nych od jednostki/grup spo ecz-

nych, ale przy za o eniu wiadomego i celo-

wego konstruowania przestrzeni spo ecznej 

warunkuj cej mo liwo  sprawnej realizacji 

aspiracji i potrzeb. W kontek cie zarysowanych, 

ju  w poprzednio przytaczanych tekstach, wie-

loaspektowych przeobra e  spo ecznych autor 

recenzowanego tomu, w kolejnym tek cie: Dy-

lematy humanistów (w tym równie  pedagogów spo-

ecznych) w czasach niepokoj cej destrukcji wspó cze-

sno ci, zwraca uwag  na utrudnienia/przeszkody 

ograniczaj ce lub uniemo liwiaj ce zaistnienie 

adu i porz dku demokratycznego. Tym samym 

szczególne zadania stawia przed reprezentan-

tami nauk spo ecznych, elitami politycznymi, 

pedagogami i naukowcami reprezentuj cymi 

szko  i uniwersytet, który w przesz o ci pe ni  

bardziej ni  dzi  rol  autorytetu intelektual-

nego uczonego. Zarysowana zosta a równie  

niedostateczna rola szeroko poj tych instytu-

cji naukowych, niedostatecznych/niejasnych 

rozwi za  metodologicznych, perspektyw po-

znawczych oraz niekompetencja cywilizacyjna 

prezentowana przez reprezentantów w adzy/po-

lityki oraz osoby odpowiedzialne za wdra anie 

innowacji edukacyjnych. Wspomniane sytuacje 

„sprawnie” blokuj  pomy lny rozwój spo ecze -

stwa, tym cenniejsze s  wszelkie dyskusje zmie-

rzaj ce do u wiadomienia i próby minimalizacji 

wspomnianych ogranicze , tudzie  zaniecha  

warunkuj cych destrukcj  wspó czesno ci.

Niezwykle interesuj cy tom zamyka opraco-

wanie: Magia rewitalizacji we wspó czesnej polskiej 

pedagogice spo ecznej. Prezentowany tekst to wielce 

udana próba przedstawionych idei, stanowisk, 

projekcji badawczych i rozwi za  praktycznych 

ujawniaj cych si  we wspó czesnej pedagogice 

spo ecznej. W interesuj co prowadzon  narracj  

autor wprowadza dwa terminy: magi  i rewita-

lizacj , oba z rzadka eksponowane w literaturze 

naukowej, identyÞ kowane zgo a z innymi ni  

naukowo-spo eczne obszary. Tymczasem uwa na 

lektura tekstu powoduje, e dzi ki rozwa aniom 

autora, zyskujemy wiedz , i  oba terminy do-

skonale wpisuj  si  w konteksty pedagogiczne, 

potwierdzaj c ich istotn  u yteczno  w prak-

tyce spo ecznej. Poszukuj c/wskazuj c fenomen 

magii rewitalizacji, autor przywo uje koncepcj  

si  spo ecznych Heleny Radli skiej, kategorie 

aktywno ci i aktywizacji lokalnych spo eczno ci 

dope niaj c rozwa ania opiniami i reß eksjami 

wielu autorów. Ukazanie komplementarno ci 

obu, przecie  w pe ni autonomicznych poj , jest 

zabiegiem interesuj cym nie tylko w warstwie 

teoretyczno-poznawczej, ale nade wszystko 

w kontek cie inicjowania i podejmowania sku-

tecznych praktycznych rozwi za .

Zogniskowanie narracji we wskazanych ob-

szarach wydaje si  ze wszech miar s uszne, do-

tyczy bowiem przestrzeni w najwy szym stop-

niu obecnych i do wiadczanych w codziennym 

yciu. Ponadto s  to obszary niezwykle czu e 

diagnostycznie, niemal narzucaj ce potrzeb  

podj cia dzia a .
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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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Zbigniew Marek SJ: 

Religia pomoc czy zagro enie dla edukacji? 

Wyd. WAM, Kraków 2014, s. 199

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  


