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nieco styl i kierunek analizy badanego materiału tak, że uzyskany obraz wydaje się 
nieco statyczny, co wpływa dodatnio na dogłębną, odgórną charakterystykę bada-
nych zbiorowości, a odsuwa na plan dalszy sprawy funkcjonowania placówek. Nie 
odnaleziono w pracy chociażby śladów wykorzystania informacji z kronik domów, 
co zapowiadane było we wstępie, a które oddałyby na pewno warstwę życia oddol-
nego, wewnętrznego placówek (chyba że pozostają one ukryte w poszczególnych 
zasobach archiwalnych). Być może wrażenie to pogłębia system narzucanych do 
wyboru odpowiedzi ankietowych, ograniczając do minimum spontaniczność wy-
powiedzi. Na pewno nie umniejsza to wartości merytorycznej i metodologicznej 
pracy, a nawet otwiera dalsze pola badawcze w kwestii chociażby zbadania stopnia 
indoktrynacji środowisk osamotnionych rodzinnie dzieci i młodzieży, czy roli i miej-
sca domu dziecka w społeczności lokalnej. 

Monografia opatrzona została poprawnym aparatem naukowym (przypisy, bi-
bliografia, spis tabel, wykresów, kartogramów, spis treści, streszczenie w języku 
angielskim). Pewnym brakiem w spisie wykorzystanej literatury może być praca  
A. Kołakowskiego, Opieka nad dzieckiem sierocym w województwie gdańskim w latach 
1945-1956 (Gdańsk 2010), która mogłaby dodatkowo stanowić punkt odniesienia do 
porównań w przypadku niektórych analizowanych aspektów opieki i wychowania 
we wczesnym okresie PRL. Praca zawiera też aneks, na który składają się: wzór 
kwestionariusza dla byłych wychowanków domów dziecka, statuty państwowego 
domu dziecka z lat: 1951, 1964, 1980 jako swoiste zilustrowanie i uzupełnienie tekstu 
autorskiego. Okładka książki, pozostając w konwencji przyjętej w wydawnictwie, 
nadaje charakterystyczny ton monografii dzięki dobranej kolorystyce i fotografii 
jednej z placówek opiekuńczych z omawianego terenu. Patrząc na wartość meryto-
ryczną, metodyczną i redakcyjną książki, pozostaje tylko czekać na oddźwięk  
w różnorodnych środowiskach odbiorców, zwłaszcza naukowych, którym monogra-
fia ta może wskazać kierunki kolejnych ścieżek badawczych. 

 
Joanna Szady 
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Recenzowana publikacja zatytułowana Resocjalizacja – edukacja – polityka społecz-

na. Współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej ukazała się na rynku wy-
dawniczym staraniem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej oraz 
Fundacji Edukacja w Środzie Wielkopolskiej, w ramach realizowanego od kilku lat 
cyklu wydawniczego – Próby i Szkice Humanistyczne. Publikacja poświęcona jest 
kluczowym problemom współczesnej teorii – ale również praktyki – resocjalizacyj-
nej, co stanowi jej niezaprzeczalny walor. Prezentowane w pracy treści osadzone są 
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w szczególności w nurcie readaptacji, inkluzji, integracji osób wykluczonych spo-
łecznie, w tym wychowanków instytucji resocjalizacyjnych, osób odbywających karę 
pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej, czy wreszcie opuszczają-
cych różnego rodzaju placówki resocjalizacyjne. 

Książka składa się z trzech zasadniczych, spójnych tematycznie części, poprze-
dzonych wprowadzeniem, którego autorką jest Barbara Toroń-Fórmanek. Pierwsza 
część pracy, zatytułowana „Dylematy współczesnej teorii i praktyki resocjalizacyj-
nej”, mieści sześć wnikliwych, rzetelnie przygotowanych opracowań. Wśród tytu-
łowych dylematów zaakcentowano zwłaszcza niezwykle aktualne zagadnienie roz-
maitych barier w zakresie skutecznej resocjalizacji i reintegracji społecznej. Generują 
je m.in. uwarunkowania prawne, w tym regulacje dotyczące długoterminowej kary 
pozbawienia wolności, na co ze znawstwem uwagę zwraca Andrzej Bałandynowicz. 
W świetle badań wspomnianego Autora, długotrwała izolacja nie sprzyja bowiem 
osiąganiu ustawowo przypisanych tej karze funkcji i celów, wśród których nadrzęd-
ną kwestią jest osiągnięcie poprawy skazanego i jego udany powrót do społeczeń-
stwa. Z kolei Beata Maria Nowak, podejmując rzeczową refleksję nad niską skutecz-
nością pomocy postpenitencjarnej, słusznie podkreśla znaczenie kompetencji 
osobistych i zawodowych profesjonalistów (kuratorów, pracowników socjalnych) 
wspierających byłych więźniów oraz ich rodziny w procesie społecznej readaptacji, 
wskazując tym samym na potrzebę intensyfikacji szkoleń i treningów kompetencyj-
nych przedstawicieli wspomnianych profesji. 

Problematykę barier skutecznej resocjalizacji, jak i readaptacji społecznej nielet-
nich rozwijają natomiast w swych opracowaniach: Piotr Chomczyński, wysuwający 
wiele cennych uwag na temat zjawiska autostygmatyzacji wychowanków zakładów 
poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, jak i Marek Łukasiewicz, odnoszący się 
do kwestii pomiaru efektywności tychże instytucji w polskich realiach (z uwzględ-
nieniem oceny skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w trakcie pobytu wy-
chowanka w placówce, jak i po jej opuszczeniu). Refleksję na temat efektywności 
„resocjalizacyjnego sprawstwa” podejmuje również Przemysław Frąckowiak, pre-
zentując przy tym oryginalną, interesującą metodologicznie koncepcję kapitału reso-
cjalizacyjnego zakładu poprawczego. W zamyśle Autora komponenty wspomniane-
go kapitału tworzą kapitały: ludzki, społeczny, kulturowy i organizacyjny placówki. 
Pierwszą część recenzowanej publikacji „zamyka” natomiast tekst Elżbiety Stępy, 
która dostrzega brak gotowości społeczności lokalnych do czynnego uczestnictwa  
w procesie społecznej readaptacji osób z karierą przestępczą, wskazując jednocze-
śnie na potrzebę działań na rzecz ich destygmatyzacji, a także konieczność prowa-
dzenia szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa i kształtowania postawy współ-
odpowiedzialności. 

W drugiej części publikacji, trafnie zatytułowanej – „Inkluzyjne koncepcje od-
działywań resocjalizacyjnych” – znajduje się pięć opracowań. Wszystkie odnoszą się 
w interesujący sposób do idei resocjalizacji inkluzyjnej. Autorzy zaprezentowali jej 
założenia teoretyczno-metodologiczne (np. opracowanie Anny Kieszkowskiej doty-
czące inkluzyjno-katalaktycznego modelu pracy z osobami wykluczonymi społecz-
nie), akcentując ponadto rolę pracy jako pozytywnej aktywności wspomagającej 
skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Przy czym, na co 
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warto zwrócić uwagę, podkreślono znaczenie zarówno pracy zarobkowej osób od-
bywających karę pozbawienia wolności (artykuł Tomasza Przesławskiego nt. za-
trudnienia osób pozbawionych wolności), jak i pracy społecznej (opracowanie Piotra 
Krakowiaka i Anny Janowicz nt. wolontariatu skazanych w ośrodkach opieki palia-
tywno-hospicyjnej, realizowanego w oparciu o projekt WHAT). W omawianej części 
pracy ukazano także korzyści płynące z zastosowania ekonomii społecznej, podając 
racjonalne i praktycznie zweryfikowane dowody na to, iż stanowi ona skuteczne 
narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie bądź 
zagrożonych ekskluzją (artykuły Sławomira Śliwy oraz Sławomira Kani). 

Ostatnia, trzecia część opracowania, zatytułowana – „Analizy i propozycje me-
todyczne” – dotyczy metod oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych.  
Z punktu widzenia praktyki społecznej są to zagadnienia wielkiej wagi, bowiem, jak 
wiadomo, sprawność metodyczna wychowawców stanowi jeden z czynników wa-
runkujących skuteczność oddziaływań wobec podopiecznych. Wspomnianą część 
publikacji „otwiera” artykuł Huberta Kupca, który w sposób przejrzysty prezentuje 
rezultaty własnych badań poświęconych aktywności wolnoczasowej nieletnich 
sprawców czynów karalnych, podejmując przy tym ważny wątek aktywizacji wy-
chowanków w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej. Wśród przedstawionych  
w pracy rozwiązań metodycznych, nakierowanych na kształtowanie różnorakich 
kompetencji oraz pozytywnych, akceptowanych społecznie postaw nieletnich znala-
zły się oddziaływania kulturotechniczne (z uwzględnieniem warsztatów teatralnych 
– artykuł Anny Tomaszewskiej-Kasprowicz, a także muzykoterapii – artykuł Kamili 
Skowrońskiej), socjoterapeutyczne (opracowanie autorstwa Natalii Gumińskiej, 
Magdaleny Zając) oraz „Outdoor Education” (artykuł Wioletty Łubkowskiej, Małgo-
rzaty Paczyńskiej-Jędryckiej, Marty Jońcy). Co istotne, w pracy słusznie podkreślono 
konieczność dostosowywania różnych form oddziaływań resocjalizacyjnych do 
szczególnych okoliczności życiowych podopiecznych. Niewątpliwie jedną z takich 
okoliczności jest macierzyństwo w warunkach izolacji penitencjarnej, co przedmio-
tem swych refleksji naukowych uczyniła Monika Natalia Kaczmarczyk. 

Konkludując, w recenzowanej publikacji Czytelnik odnajdzie m.in. 1) wielo-
aspektową, rzetelną diagnozę czynników wzmacniających i pogłębiających problem 
wykluczenia społecznego osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych,  
a tym samym utrudniających proces ich społecznej readaptacji; 2) prowadzoną  
z pozycji ekspertów (z dużym znawstwem i wnikliwością) refleksję na temat funk-
cjonowania instytucji resocjalizacyjnych w polskich realiach, z uwzględnieniem 
metodologicznych propozycji służących pomiarowi efektywności oddziaływań reso-
cjalizacyjnych; 3) interesujące poznawczo rozwiązania z obszaru metodyki pracy 
resocjalizacyjnej oraz readaptacyjnej (prezentacja tzw. dobrych praktyk). 

Niniejsza publikacja stanowi zbiór wartościowych merytorycznie autorskich 
opracowań, dotyczących najbardziej palących i kluczowych problemów współcze-
snej resocjalizacji. Autorzy bowiem, choć niezależnie od siebie, to jednak w jakimś 
sensie wspólnie (m.in. dzięki dbałości redaktorów tomu o spójny układ jego treści) 
starają się udzielić odpowiedzi na pytania – jaka resocjalizacja? jak prowadzona? by 
można ją było uznać za działalność w jak największym stopniu zoptymalizowaną. 
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Biorąc pod uwagę wspomniane powyżej kwestie, recenzowaną pracę można po-
strzegać w kategoriach troski ludzi świata nauki oraz praktyków o jakość procesu 
resocjalizacji w polskich warunkach, z ukierunkowaniem na tworzenie szans sku-
tecznej readaptacji społecznej. Ze względu na wagę prezentowanej tematyki,  
a przede wszystkim wysoką jakość poszczególnych opracowań, praca winna stać się 
przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców. 

 
Danuta Krzysztofiak 

 
 


