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II. RECENZJE I NOTY

anna dudak, katarzyna klimkowska, Sukces jako doświadczenie biograficzne  
ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017,  
ss. 365.

Współczesny świat można określić mianem „świata ponowoczesnego”, 
„świata kultury instant”, w którym jedną z naczelnych wartości jest przyjemność, 
a warunkiem szczęśliwego życia niejako „musi być” sukces. W świecie tym, ko-
jarzonym przede wszystkim z dynamizmem, obowiązuje, jak pisze Z. Melosik, 
zasada natychmiastowości, zgodnie z regułą fast food, fast sex, fast cars1. Wydaje 
się, że wszystko można dostać tu i teraz, byle szybciej, że tym samym sukces – 
często (choć nie zawsze) synonim szczęścia – jest na wyciągnięcie ręki – najlepiej 
ręki osoby młodej i pięknej. Okazuje się jednak, że kiedy bliżej przyjrzeć się po-
szczególnym aktorom w codzienności – zwykłym ludziom, zajrzeć głębiej pod tę 
powierzchowność świata, można odkryć wiele wyjątkowych fenomenów.

Autorki książki główną kategorią analizowaną, czy może bardziej adekwatnie 
rzecz ujmując, zgłębianą w swojej pracy uczyniły sukces, pojęcie niezwykle aktual-
ne współcześnie, zaś podmiotem ich badań w nurcie jakościowym stała się specy-
ficzna grupa – ojcowie, którzy wywalczyli sobie prawo do opieki nad dzieckiem po 
rozwodzie. A. Dudak i K. Klimkowska odkrywają przed czytelnikami – i robią to 
w sposób doskonały naukowo – to, jak rozumieją sukces ci, których życie – można 
powiedzieć – pasmem sukcesów nie było. I właśnie w takiej problematyce badaw-
czej tkwi niezwykłość tej pozycji – pewnego rodzaju konfrontacja tego, co prze-
ciwstawne: badanie fenomenu sukcesu u ludzi, którzy doświadczyli specyficznej 
porażki w życiu osobistym – rozwodu. „Sukces jako doświadczenie biograficzne 
ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem” jest dziełem niezmiernie ważnym, pre-
zentującym świetny przykład zaangażowanych badań jakościowych.

Zasadniczo książka składa się z trzech części – teoretycznej, metodologicznej 
i empirycznej – w obrębie których wyróżniono sześć rozdziałów.

Przegląd pojęć teoretycznych i weryfikacji empirycznych dotyczy dwóch 
głównych zagadnień badawczych – sukcesu i ojców. Autorki w sposób dokład-
ny i rzetelny, a przy tym przystępny, analizują kategorię sukcesu, jego kulturę, 

1 Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kra-
ków 2006.
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język, cechy, a także uwarunkowania oraz koszty i ryzyko związane z podjęciem 
pracy nad jego osiągnięciem. Liczne odwołania do innych badaczy dowodzą, 
jak dokładnie autorki zgłębiły to pojęcie. Rozważania teoretyczne na temat oj-
costwa w Polsce obejmują stereotypizację ról płciowych, współczesne koncepcje 
ojcostwa, sytuację prawną ojców po rozwodzie, a także działalność społeczną na 
rzecz promowania ojcostwa i przeciwdziałania dyskryminacji rodziców płci mę-
skiej w wychowaniu dzieci.

Część metodologiczna w jasny, spójny i logiczny sposób przybliża cel, proble-
matykę oraz podejście badawcze, a także pokrótce omawia przebieg badań i gru-
pę badawczą. Najobszerniejsza część, empiryczna, prezentuje wyniki badań. Au-
torki opisują, jak ojcowie rozumieją sukces i w jakich wymiarach go doświadczyli 
(materialnym, prestiżowym, emocjonalnym i samoaktualizacyjnym), jaka jest ich 
ocena uwarunkowań osiągniętego przez nich sukcesu, a także jego kosztów.

Choć Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem 
jest pozycją naukową, czyta się ją niemal jak powieść – wciągającą i fascynującą, 
a jednocześnie spójną, logiczną i pełną profesjonalizmu. A. Dudak i K. Klimkow-
ska prowadzą czytelników przez zawiłości teoretyczne i metodologiczne w sposób 
tak jasny, konsekwentny i przejrzysty, że prezentowane – skądinąd trudne – za-
gadnienia stają się zrozumiałe nawet dla kogoś, kto po literaturę naukową sięga 
bardzo rzadko, z uwagi chociażby na poziom skomplikowania używanego w niej 
języka. W niniejszej książce tego problemu nie ma – autorki, dostosowując język do 
możliwości interpretacyjnych czytelników, zmniejszają dystans między sobą jako 
badaczkami a odbiorcami, przez co wydaje się, że omawiana publikacja może zain-
teresować każdego, komu bliska jest podejmowana w nim problematyka.

Kolejną zaletą książki są zaprezentowane w niej, bardzo dobre i konsekwent-
nie prowadzone, zaangażowane badania jakościowe. Widać doskonale, że zosta-
ły one w sposób przemyślany zaplanowane i zrealizowane. Autorki prowadzą 
osoby czytające pracę przez cały proces badawczy: od początku wiedzą, jakie 
fenomeny chcą poddać analizie i interpretacji, i ściśle trzymają się wyznaczonej 
przez siebie ścieżki, dogłębnie i ze zrozumieniem analizują różnego rodzaju po-
dejścia teoretyczne związane z interesującym je zjawiskiem. Czytelnik odnosi 
wrażenie, że przygotowując się do pracy, autorki dotarły do wszystkich pozycji 
literatury przedmiotu. Podjęcie tak tytanicznej wręcz pracy badawczej świadczy 
o ich niezwykłym zacięciu naukowym. A. Dudak i K. Klimkowska dokonują cel-
nego wyboru strategii badawczej (i, co ważne, potrafią go uzasadnić), a następnie 
podejmują badania. I nie są to badania powierzchowne. Co warte podkreślenia 
– każda wypowiedź osoby badanej i każdy komentarz badaczek są osadzone 
w teorii (wybranej i opisanej w części pierwszej), część empiryczna zanurzona 
jest w teorii. Tak poprowadzone badania jakościowe mogą stanowić wręcz wzor-
cowy przykład tej strategii badawczej.

Książka przedstawia różnorodny i trudny świat ojców, którzy uzyskali moż-
liwość sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie, ukazuje ich problemy, 
bolączki i radości oraz subiektywne rozumienie sukcesu i szczęścia. „Bohatero-
wie” badań okazują się osobami, które zostały niejako ukształtowane przez swoje 
trudne doświadczenia, przeżycia osobiste, przez co bardzo świadomie idą przez 
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życie. Pozycja zachęca do przyjrzenia się ważnej, choć nadal w Polsce margina-
lizowanej grupie mężczyzn, którzy nie uciekli od obowiązku wychowywania 
swoich dzieci i – co zasługuje na uwagę – realizują go w sposób odpowiedzialny, 
stawiając czoła nadal istniejącym stereotypom dotyczącym ich umiejętności wy-
chowawczych i opiekuńczych. Autorki przez swoją pracę zachęcają do wycią-
gnięcia ku tym ojcom pomocnej dłoni i udzielenia im wsparcia.

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem to 
książka ważna społecznie, którą polecić można osobom zainteresowanym pro-
blematyką ról płciowych we współczesnym świecie i przemianom, jakim podle-
gają. To pozycja dla badaczy sytuacji mężczyzn w kontekście zmian społecznych, 
określanych jako kryzys męskości. Wreszcie, to praca dla wszystkich, którzy sty-
kają się z problemem samotnego rodzicielstwa (ojcostwa).

Paulina Koperna

inetta nowosad, klaudia Pietrań, mirosław J. szymański (red.), Szkoła. Konflikt 
podmiotów? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 266.

Czy szkoła może być miejscem budowanym na kanwie konfliktu? Jakie pod-
mioty uczestniczą w konflikcie? Czym w istocie jest konflikt, z czego wynika i ja-
kie niesie skutki? Może konflikt jest ważnym elementem zarówno dla rozwoju 
szkoły jako instytucji, a także jako wspólnoty? Konflikt „buduje czy rujnuje”? Te 
proste pytania, jakie można wyprowadzić z tytułu recenzowanej wieloautorskiej 
monografii stały się przyczynkiem rozważań naukowych podjętych przez auto-
rów artykułów opublikowanych w monografii pod redakcją naukową Inetty No-
wosad, Klaudii Pietrań oraz Mirosława J. Szymańskiego.

Publikacja składa się z dwóch głównych rozdziałów. W pierwszym, zatytu-
łowanym „Źródła konfliktów szkolnych” zamieszczono prace prezentujące sy-
tuacje trudne, problemowe, konfliktowe, wynikające z wielorakich relacji spo-
łecznych powstałych w wyniku spotkania różnych podmiotów wśród szkolnych 
murów. Ta część stawia przed czytelnikiem zagadnienie konfliktu podmiotów 
w szkole w perspektywie szeroko pojmowanej zamiany edukacyjnej i różnych 
postaw pojawiających się wobec zmiany; wyzwań, rewolucji oraz reform; ste-
reotypów i oczekiwań. Ponadto, można odnaleźć tu treści, które prezentują nie 
tylko konflikt w relacji inter-, ale również intrapersonalnej. Druga część, nosząca 
tytuł „Sposoby przezwyciężania konfliktów w sytuacjach szkolnych” wskazuje 
na praktyczne rozwiązania i strategie działań wykorzystywanych, by poradzić 
sobie w sytuacjach trudnych. Autorzy prezentują ponadto wspólnie zespół czyn-
ników warunkujących sukcesywne stosowanie polubownych rozwiązań sporów 
lub nawet minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji konfliktowej. Należą do 
nich kompetencje społeczne i emocjonalne wszystkich podmiotów, przywiązanie 
(i lojalność) do organizacji i autentyczność relacji. Nie bez znaczenia jest również 
kontekst wielokulturowości, a zatem nauka tolerancji i szacunku oraz ogół dzia-


