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Zygmunt Markocki

Starość i niepełnosprawność wyzwaniem edukacyjnym społeczeństwa wielokulturowego

Streszczenie
W skomplikowanych czasach, w których żyjemy, z jednej strony wszyscy odczuwamy 
pozytywne skutki globalizacji i unifikacji prowadzonej na niespotykaną dotąd skalę, a z drugiej 
strony lęk przed utratą tożsamości osobistej i narodowej. Świat przekształcił się w globalną 
wioskę. Taka sytuacja powinna być optymalna dla rozwoju ludzkości i społeczeństwa świata,  
w tym osób starych i niepełnosprawnych, będących emerytami lub rencistami.

Summary
In complicated times in which we live, on the one hand we all feel the positive effects of 
globalization and unification carried out on an unprecedented scale, and on the other hand, 
fear of the loss of personal and national identity. The world became a global village. Such 
a situation should be optimal for the development of the world of humanity and society, 
including the elderly and disabled who are retired or pensioners.

Henryk Cudak 
Rola kultury pedagogicznej rodziców w eliminowaniu dysfunkcji rodziny

Streszczenie
Współcześnie coraz więcej rodzin doznaje dysfunkcji społecznych, emocjonalnych czy ekono-
micznych. Dysfunkcje te powodują zaburzenia w socjalizacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. 
Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców i przygotowanie do ról rodzicielskich może być 
tym paradygmatem, który eliminował będzie zarówno dysfunkcje w środowisku rodzinnym, 
jak i patologie społeczne rodziny.

Summary 
Nowadays, more and more families are experiencing social, emotional or economic 
dysfunctions. These dysfunctions cause disturbances in the socialization and education 
of children and youth. Raising the educational culture of their parents and preparation for 
parenting roles may be the paradigm that will both eliminate the dysfunction in the family, as 
well as social pathologies family.

Czesław Wiśniewski
Organizacyjne przesłanki operatywności systemu edukacyjnego

Streszczenie 
Działalność wychowawcza ze swej natury skłania do rozwiązań odpowiedzialnych i uporządko-
wanych. Doraźne, akcyjne czy przygodne oddziaływania nie przyniosą zadowalających rezulta-
tów, jeśli nie zostaną przeniknięte ideą ładu i logiki. Świadoma i twórcza praca nad organizacją 
wychowania w każdej placówce edukacyjnej to najtrafniejsza droga do sukcesu. Dojrzała ana-
liza systemowa daje możliwość ujawnienia rozbieżności między założonymi a rzeczywistymi 
celami instytucji wychowawczych, jest drogą do formułowania postulatów usprawniających.
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Summary 
Educational activity by its nature tends to responsible and structured solutions. Ad hoc or 
contingent equity will not impact satisfactory results, if they are not imbued with the idea 
of order and logic. Conscious and creative work of the organization of education in any 
educational institution is most relevant path to success. Sophisticated analysis of the system 
makes it possible to reveal differences between the folded and the actual objectives of the 
educational institution, is the way to improve the formulation of demands.

Marek Jan Kuciapiński
Pozaszkolne instytucje kulturalne wsparciem dla rodziny w sferze rozwijania 

aktywności muzycznej dzieci i młodzieży szkolne

Streszczenie
Najważniejszym celem wychowania i warunkiem szczęścia powinny być: swobodny rozwój 
osobowości i możliwość swobodnego jej wyrażania. Dobrą okazją do wyrażania uczucia jest 
sztuka, a szczególnie muzyka, która jest bezpośrednio związana z uczuciami, dlatego spośród 
różnych sztuk muzyka odgrywa największą rolę w wychowaniu. Proces wychowania muzycz-
nego powinien polegać na zapewnieniu uczniom możliwości osobistego uprawiania muzyki, 
pozwalającego na ekspresję własną i pobudzanie dyspozycji twórczych.

Summary 
The main goal of education and the condition of happiness should be: the free development 
of the personality and the possibility of freedom of expression. A good opportunity to express 
feelings is an art, especially music, which is directly related to feelings, therefore the music plays 
the biggest role in education. The music education should provide students with opportunities 
to practice personal music, allowing the expression and offering creative stimulation.

Mariola Świderska 
Rodzina we wspieraniu najbliższych z otyłością

Streszczenie
Pierwszym i podstawowym systemem wsparcia jest dla osoby otyłej rodzina, która jest uwa-
żana za wspólnotę emocjonalną. Ważną rolę, zarówno w pokonywaniu otyłości, jak i jej pro-
filaktyce pełni edukacja zdrowotna. Aby być skuteczną, powinna być kierowana zarówno do 
otyłego dziecka, jak również do jego otoczenia. 

Summary 
Family is the first and primary support system for an obese person and is considered an 
emotional community. An important role, both in overcoming obesity and its prevention plays 
health education. To be effective, health education should be directed to both the obese child, 
as well as to its environment.
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Paulina Forma
Antynomie funkcji rodziny wielodzietnej

Streszczenie
Niniejszy artykuł odnosi się do teoretyczno-empirycznego ujęcia sytuacji dzieci 
z rodzin wielodzietnych w kontekście antynomii funkcji rodziny wielodzietnej. Część teoretycz-
na nawiązuje do kontekstu opieki rodzicielskiej i strategii pomocy dzieciom. Część empiryczna 
natomiast odwołuje się do rezultatów badań nad sytuacją dzieci z dużych rodzin (emocjonal-
ną kondycją, rodzinnym życiem, sytuacją szkolną, zmianami w obrębie szkolnych ról dziecka). 
Ostatnia część artykułu to konkluzje dotyczące empirycznej części.

Summary
The article, based on theoretical and empirical approach, discusses situation of children in 
multi child families which is referred to as their function. The theoretical part of the study 
considers large family in the context of parental care and reviews strategies to help children. 
The empirical part of the article focuses on the research results concerning situation of children 
in multichild families (emotional conditions, family life, situation at school, performance of 
social roles and misbehaviour). The final part contains conclusions drawn from the empirical 
part of the article.

Sławomir Cudak 
Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej

Streszczenie 
Współczesne przeobrażenia cywilizacyjne stanowią coraz większe zagrożenia dla rodziny, jej 
struktury, zaburzając jej funkcjonowanie oraz wpływając negatywnie na jej trwałość i integral-
ność. Przemiany rodziny, które zachodzą w czasie, można najłatwiej zaobserwować w modyfi-
kowaniu się jej struktury. Rodzina o nowej strukturze doświadcza więcej sytuacji kryzysowych, 
w której zakłócone są zadania rodzicielskie wobec dziecka.

Summary 
Modern civilization transformations are an increasing threat to the family, its structure, 
disrupting its functioning and adversely affecting its stability and integrity. Transformation 
of the family that occur over time, can be most easily seen in modifying its structure. Family 
of the new structure is experiencing more crises in which affected are tasks parent to child.

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster 
Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko

Streszczenie
Statystyki sądowe i policyjne przedstawiające rozmiary i charakter przestępczości nieletnich 
wykazują systematyczny wzrost wszystkich rodzajów przestępstw popełnianych przez mło-
dych ludzi, a przede wszystkim wzrost przestępstw gwałtownych (charakteryzujących się dzia-
łaniem agresywnym i brutalnością). Największy zaś niepokój budzi obniżanie się dolnej granicy 
wieku nieletnich sprawców.
Autorzy pracy niniejszej usiłowali przedstawić główne koncepcje genezy zachowań aspołecz-
nych i przestępczości wśród nieletnich oraz najważniejsze przejawy ich wykolejenia.
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Summary
Forensic and police statistics showing the size and the nature of juvenile delinquency show 
a systematic increase in all types of crimes committed by young people and, above all, an 
increase in offences of violent (characterized by aggressiveness and brutality). The greatest 
concern, in turn, is the lowering of the age limit of juvenile perpetrators.
The authors of this work tried to present the main concepts of the genesis of asocial behaviours 
and juvenile deliquency as well as the most important manifestations of the social aberration.

Wioletta Ośkiewicz 
Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie 

Streszczenie
Wychowanie dziecka, od dawna wiadomo, że rozpoczyna się w domu rodzinnym i tam też swój 
początek ma proces socjalizacji. W niniejszej pracy autorka zwraca uwagę na istotną rolę ojca 
w środowisku rodzinnym dziecka. 

Summary
It is obvious that education of a child starts at home and the process of socialisation begins 
there, too. In this thesis the author pays attention to the vital role of a father in the family 
environment. 

Grzegorz Ignatowski 
Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji –  

analiza na podstawie tygodnika „Tele Tydzień” 

Streszczenie
W niniejszych badaniach przeanalizowano reklamy zamieszczone w tygodniku „Tele Tydzień” 
– najchętniej kupowanym w Polsce periodyku – pod kątem wykorzystania w nich obrazu rodzi-
ny. Reklam bezpośrednio odwołujących się do wizerunku rodziny w celu promowania produk-
tów jest niewiele. Te zaś, które zostały zamieszczone wykorzystują tradycyjny model polskiej 
rodziny. Ojciec jest odpowiedzialny za zapewnienie bytu materialnego, a matka za porządek  
w domu i zdrowie dzieci. W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczącą rolę reklam w kre-
owaniu wartości i postaw społecznych. Reklamy, które wykorzystują obraz rodziny do promo-
wania konkretnych produktów w „Tele Tygodniu” giną w gąszczu innych promocji i informacji. 
Możemy więc wyprowadzić wniosek, że nie wywierają one znaczącego wpływu na kształto-
wanie postaw społecznych i stereotypów. W „Tele Tygodniu” najczęściej kobiety reklamują 
produkty, nawet materiały budowlane. 

Summary
This analysis examines the image of the family in advertisements which appeared in the 
weekly “Tele Tydzień” – the magazine with the highest sales in Poland. There are not many 
advertisements in the magazine that directly use the image of the family to promote products. 
Those which are printed present the traditional model of the Polish family. The father is 
responsible for the material existence of the family, and the mother for taking care of the 
home and the health of the children. The literature on the subject emphasizes the special role 
of advertising in creating values and social attitudes. In “Tele Tydzień” advertisements which 
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use the image of the family to promote specific products disappear between other promotions 
and information. We can draw the conclusion that those advertisements do not have an 
important influence on the creation of social attitudes and stereotypes. In “Tele Tydzień” 
women most often promote the products, even construction materials.

Nella Stolińska-Pobralska
Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki nad dzieckiem  

trzyletnim w Polsce

Streszczenie
Artykuł jest próbą określenia stopnia zaangażowania państwa w sprawy organizacji żłobków 
- instytucji opieki nad dzieckiem 3 letnim w Polsce. Na tle wykładni wynikającej z przepisów 
prawa, autorka stara się prześledzić rozwój działań opiekuńczych, prowadzonych przez pań-
stwo w tym zakresie. Kontekstem dla powyższych rozważań jest charakterystyka historycz-
nych uwarunkowań  do zaangażowania  państwa w  organizację instytucji polityki społecznej, 
pracujących na rzecz opieki nad małym dzieckiem. 

Summary
This article is an attempt to determine the degree of involvement of the state in the affairs of 
the organization of childcare - childcare institutions 3 years in Poland. Against the background 
of interpretation arising from the provisions of the law, the author attempts to trace the 
development of the welfare activities carried out by the State in this regard.

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis, Bożena Baster 
Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej

Streszczenie
Autorzy w tej pracy dokonują analizy struktury i dynamiki czynów przestępczych, popełnio-
nych przez nieletnich na podstawie dokumentacji sądowej.

Summary
The authors of this work perform an analysis of structure and dynamics of juvenile delinquency, 
on the basis of forensic records.

Joanna K. Wawrzyniak 
Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami

Streszczenie
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród nastolatków na temat relacji między-
pokoleniowych opartych o obszar kontaktów wnuków z dziadkami i ocenę tych kontaktów i re-
alizację roli babci i dziadka. Analiza danych dostarcza wniosków, które kreują w dużym stopniu 
pozytywny obraz wzajemnych relacji między pokoleniem seniorów i ich wnuków.

Summary
The Author describes results of researches on teenagers and their grandparents relations 
treated as contacts, dialogues and values and social roles realization as well. The analysis 
brings the conclusions creating positive picture of seniors and their grandchildren relations. 
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Małgorzata Wolska-Długosz
Globalizacja w opinii dwóch pokoleń maturzystów i ich rodziców 

Streszczenie
Globalizacja jest procesem towarzyszącym i kształtującym współczesny świat. Wpływa na 
wszystkie aspekty życia człowieka i wymusza na nim dostosowywanie się do wymagań. Niosą 
ze sobą wiele skutków zarówno pozytywnych jak i negatywnych. 
W opinii rodziców, największą zaletą jest swoboda w komunikowaniu się z ludźmi na całym 
świecie. Za główną wadę globalizacji rodzice uważają natomiast zanik tradycji i kultury lokal-
nej, z jednoczesnym skłanianiem się w kierunku kultury masowej. Młodzi ludzie zaciekawieni 
są nowościami, natomiast rodzice wolą tradycje dające im poczucie bezpieczeństwa. Różnice 
w oczekiwaniach tych dwóch pokoleń mogą doprowadzić zatem do nieporozumień i oddalania 
się od siebie rodziców i dzieci.
W obecnej rzeczywistości najłatwiej jest odnaleźć się młodym ludziom, a trudniej starszym 
pokoleniom. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość rodziców nie potrafi ustosunko-
wać się do zjawiska globalizacji. Prawdopodobnie wynika to z braku dostatecznych informacji 
na ten temat. Globalizację utożsamiają z nieuniknionym postępem świata, z którym należy 
się pogodzić, gdyż nie ma na niego żadnego wpływu. Z drugiej jednak strony kojarzą ją także 
z licznymi udogodnieniami technologicznymi co oznacza, że są również rodzice, którzy odnaj-
dują się w globalnym świecie. Młodzi ludzie globalizację traktują jako dobrodziejstwo, które 
pomaga pokonywać bariery kulturowe m.in. przez możliwości swobodnego kontaktu z ludź-
mi będącymi poza granicami kraju oraz szybkiego przepływu i odbioru informacji z drugiego 
końca świata. Doceniana jest również dostępność szerokiego wachlarza możliwości i asorty-
mentu. Młodzi również cenią globalizację za nieograniczony dostęp do nowinek technicznych i 
nowych metod zdobywania wiedzy. Najwięcej troski w dobie globalizacji przysparza rodzicom 
młodzież, starsze pokolenia obawiają się negatywnych skutków będących wynikiem wpływu 
globalizacji na młode, jeszcze nie ukształtowane osobowości. Najbardziej obawiają się tego, 
że ich dzieci ulegną trendowi zmaterializowanego świata, dążącego jedynie do konsumpcji. 
Młodzi bowiem, w opinii rodziców, są bardzo podatni na homogenizację będącą zagrożeniem 
dla tradycyjnych, latami wpajanych wartości. Rodzice nie ufają również nowym zdobyczom 
techniki, które wykorzystywane są przez młodzież do zdobywania wiedzy. Widzą w nich narzę-
dzia ograniczające rozwój intelektualny. Uogólniając opinie respondentów na temat globaliza-
cji można stwierdzić, iż korzyści i straty, jakie za sobą niesie równoważą się.

Summary
Globalization is a process accompanying and specifying modern word. From some time has 
been discussed about globalization and it’s consequences. It’s a process penetrating a lot of 
sphere of man living: social, cultural, industrial and political. At one side it’s connected with 
quick technological development, but at the second with unification cultural models, what 
without doubts, destroy originality. That’s fact, that thank to quick developing of technique 
and science is being given us new chances of employment and developing for society. It’s 
inspire young generation, to adapt to contemporary requirements. Modern man should use 
new technology, foreign languages, get new abilities, which will be helpful in creating his future. 
Young people globalization identify as benefit, which help them overcome cultural barrier by 
free contact with people living abroad and quick information from distant continent. They 
value globalization for unlimited possibilities to technical news and new method of getting 
information. They are the subject of care the older people., who treat it with reservation. They 
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afraid, that their children, who might be under the press of material values and consumption. 
Young people in parents opinion are susceptible to homogenization, as a danger for traditional 
values. The parents don’t trust the technical news, using by young people, they see it as  
a way of limiting young people intellectual developing. Generally the opinions of researched 
respondents referring to these problems are, that abilities and disabilities are equilibrated. 

Beata Marcinkowska, Dorota Nawrat 
Portfolio kompetencji nabytych w rodzinie szansą powrotu na rynek pracy

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest prezentacji projektu wielostronnego, realizowanego w ramach 
Programu Uczenie się przez Całe Życie (Lifelong Learning Program) Komisji Europejskiej – 
Grundtvig I, numer projektu: 134054-LLP-1-2007-BE-GRUNDTVIG-GMP. 
W artykule przedstawiamy założenia, cele i rezultaty projektu oraz prezentujemy narzędzie 
wypracowywane w ramach projektu. Tym narzędziem jest portfolio nazwane w projekcie: 
Family Competences Portfolio. Narzędzie ma stanowić pomoc w wejściu i powrocie  na rynek 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem, np. kobiet, osób starszych, imigrantów oraz zwięk-
szanie ich szans na zatrudnienie i sukces zawodowy. FamCompass może być używany przez 
instytucje oferujące szkolenia z zakresu edukacji (pracy socjalnej, psychopedagogiki, inne), 
instytucje rynku pracy lub inne zajmujące się doborem kadr, doradców zawodowych, a także 
przez osoby, które myślą o wykonywaniu zawodów związanych z pracą socjalną, pracą związa-
ną z pomocą społeczną.

Summary
The article presents the goals, objectives and outcomes of the project, implemented wi-
thin the framework of Lifelong Learning Life (Lifelong Learning Programme) of the European 
Commission - Grundtvig I project number: 134054-LLP-1-2007-BE-GRUNDTVIG-GMP.
We describe a tool developed under the project:  FamCompass - Family Competences 
Portfolio. The tool is designed to help entry and return to the labor market of people at risk 
of exclusion, such as women, the elderly, immigrants and increase their employability and 
professional success. FamCompass can be used by institutions offering training in education 
(social work, Psychopedagogy, etc.), labor market institutions and others involved in the 
selection of personnel, guidance counselors, as well as by people who think about work in the 
social community areas.

Małgorzata Klimka
Wyzwania współczesnego rynku pracy a zasoby niezbędne do radzenia sobie  

z trudnościami w budowaniu ścieżki kariery zawodowej w percepcji młodzieży

Streszczenie
Młodzież rozpoczynająca budowanie ścieżki kariery na współczesnym rynku pracy napotyka 
na liczne trudności. Brak wsparcia i przygotowania do zetknięcia się z wyzwaniami środowi-
ska zawodowego, od najwcześniejszych lat szkolnych może prowadzić do przeżywania silnego 
stresu, spadku motywacji do pracy i obniżenia efektywności działań. Idea całożyciowego ucze-
nia się wydaje się być metodą, która mogłaby posłużyć wypracowaniu narzędzi oraz strategii 
pomagających w przygotowaniu młodzieży do zaakceptowania i poradzenia sobie z dynamiką 
i zmiennością rynku pracy.
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Zygmunt Markocki 

The old age and disability as educational challenge in the multicultural society 

Summary 

The occurrence of old age is general, given us by the nature and is known for the man since 

immemorial time. The old age concept kept steady in history within centuries. The culture of 

the nation is being measured with the attitude to an elderly man. The ageing is a source of not 

only medical problems, but also psychological and social. 

 

Henryk Cudak 

Role of the pedagogic culture of parents in eliminating the dysfunction of the family 

Summary 

In our times more and more families are experiencing social, emotional or economic 

dysfunctions. These dysfunctions cause disorders of the socialization and bringing children 

and teenagers up. Raising the pedagogic culture of parents and the preparation for parental 

roles can probably be the paradigm which will eliminate both dysfunctions in the home 

environment, as well as social pathologies of the family. 

 

Czesław Wiśniewski 

 Organizational premises of the efficiency of the educational system 

Summary 

The planning requires conceptual setting. It has been many references to the education work 

about the information role of the planning. Integration is a process of uniting and harmonizing 

different elements within defined structures. The management includes the activity aimed at 

causing the activity of other people in accordance with the purpose of manager. Susceptibility 

to the principles of the ordered activity is a property of the modern society. 

 

Marek Jan Kuciapiński 

After school cultural facilities as a support for the family in the sphere of developing 

the musical activity for children and teenagers in school  

Summary 

It isn't possible to treat child as unmusical until you give him educational possibilities. 

Program major changes of the education reform and neglecting in the universal education as 

well as the music education at the Polish school, are leading societies to the musical illiteracy. 



Young people need aesthetic experience and the musical education with good professionals, in 

the person of a music teacher, as the guide to world of the art. 

 

Mariola Świderska 

Family in supporting the closest relatives  with the obesity 

Summary 

The obesity causes psychological consequences, affecting the lack of self-approval of obese 

persons, lowering the quality of life and exposing to the social stigmatization. Since every 

well prepared program of the dieting is a continuous process, support is an essential element 

for its execution. A family is a first and essential system of the support for the obese person. 

 

Paulina Forma 

Antinomies of the function of a large family 

Summary 

The article, based on theoretical and empirical approach, discusses situation of 

children in multi child families which is referred to as their function. The theoretical part of 

the study considers large family in the context of parental care and reviews strategies to help 

children. The empirical part of the article focuses on the research results concerning situation 

of children in multichild families (emotional conditions, family life, situation at school, 

performance of social roles and misbehaviour). The final part contains conclusions drawn 

from the empirical part of the article. 

 

Sławomir Cudak  

Structural transformations of the Polish family 

Summary 

A correct structure of every family is a condition of favourable functioning of the country as a 

whole. Analysis of factors disturbing the structure of the home environment is leading to 

enough alarming forecasts. Contemporary demographic phenomena are disadvantageous to 

the family so as conscious childlessness, divorces, increasing unemployment. Structure of the 

contemporary family in the form of the organisation of life and roles interfamiliar is staying 

shaken, the hierarchy of the authority of parents is weakened.  

 



Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik – Tsirigotis,, Bożena Baster 

Juvenile delinquency - main theories explaining the phenomenon 

Summary 

Forensic and police statistics showing the size and the nature of juvenile delinquency show a 

systematic increase in all types of crimes committed by young people and, above all, an 

increase in offences of violent (characterized by aggressiveness and brutality). The greatest 

concern, in turn, is the lowering of the age limit of juvenile perpetrators. 

The authors of this work tried to present the main concepts of the genesis of asocial 

behaviours and juvenile deliquency as well as the most important manifestations of the social 

aberration. 

 

Wioletta Ośkiewicz:  

Role of the father in education influences of the child in the family 

Summary 

It is obvious that education of a child starts at home and the process of socialization begins 

there too. In this thesis the author pays attention to the vital role of a father in the family 

environment.  

 

Grzegorz Ignatowski 

The Image of the Family in Magazine Advertisements and its Meaning for 

Education – An Analysis of the Weekly „Tele Tydzień” 

Summary 

This analysis examines the image of the family in advertisements which appeared in 

the weekly “Tele Tydzień” – the magazine with the highest sales in Poland. There are not 

many advertisements in the magazine that directly use the image of the family to promote 

products. Those which are printed present the traditional model of the Polish family. The 

father is responsible for the material existence of the family, and the mother for taking care of 

the home and the health of the children. The literature on the subject emphasizes the special 

role of advertising in creating values and social attitudes. In “Tele Tydzień” advertisements 

which use the image of the family to promote specific products disappear between other 

promotions and information. We can draw the conclusion that those advertisements do not 



have an important influence on the creation of social attitudes and stereotypes. In “Tele 

Tydzień” women most often promote the products, even construction materials. 

 

Nella Stolińska-Pobralska 

Public-legal character of institutional 3 years old child care summer in Poland 

Summary 

Psychologists and teachers recommend leaving the child with parents up to the third year of 

age. Occupational activity of women is only attainable through creating regulations, 

facilitating the return to the labour market after the maternity leave, simultaneously enabling 

them to perform the educative and motherly functions. The work discusses designing the 

quality of services offered by creche, implementing the minimal requirements which 

individual institutions should fulfill. 

 

Komunikaty z badań 

Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis,, Bożena Baster  

Forbidden acts of juveniles in the light of court documentation 

Summary 

The authors of this work perform an analysis of structure and dynamics of juvenile 

delinquency, on the basis of forensic records. 

 

Joanna K. Wawrzyniak:  

Intergenerational relationship between grandparents and grandchildren 

Summary: The Author describes results of researches on teenagers and their grandparents 

relations treated as contacts, dialogues and values and social roles realization as well. The 

analysis brings the conclusions creating positive picture of seniors and their grandchildren 

relations.  

 

Małgorzata Wolska-Długosz:  

Globalization in the opinion of two generations of new secondary-school graduates 

and their parents 

Summary 



Globalization is a process accompanying and specifying modern word. From some time has 

been discussed about globalization and it’s consequences. It’s a process penetrating a lot of sphere of 

man living: social, cultural, industrial and political. At one side it’s connected with quick technological 

development, but at the second with unification cultural models, what without doubts, destroy 

originality. That’s fact, that thank to quick developing of technique and science is being given us new 

chances of employment and developing for society. It’s inspire young generation, to adapt to 

contemporary requirements. Modern man should use new technology, foreign languages, get new 

abilities, which will be helpful in creating his future. Young people globalization identify as benefit, 

which help them overcome cultural barrier by free contact with people living abroad and quick 

information from distant continent. They value globalization for unlimited possibilities to technical 

news and new method of getting information. They are the subject of care the older people., who treat 

it with reservation. They afraid, that their children, who might be under the press of material values 

and consumption. Young people in parents opinion are susceptible to homogenization, as a danger for 

traditional values. The parents don’t trust the technical news, using by young people, they see it as a 

way of limiting young people intellectual developing. Generally the opinions of researched 

respondents referring to these problems are, that abilities and disabilities are equilibrated.  

 

Beata Marcinkowska, Dorota Nawrat 

Portfolio of family competences as a chance to return to the labor market 

Summary 

The article presents the goals, objectives and outcomes of the project, implemented 

within the framework of Lifelong Learning Life (Lifelong Learning Programme) of the 

European Commission - Grundtvig I project number: 134054-LLP-1-2007-BE-

GRUNDTVIG-GMP. 

We describe a tool developed under the project: FamCompass - Family Competences 

Portfolio. The tool is designed to help entry and return to the labor market of people at risk of 

exclusion, such as women, the elderly, immigrants and increase their employability and 

professional success. FamCompass can be used by institutions offering training in education 

(social work, Psychopedagogy, etc.), labor market institutions and others involved in the 

selection of personnel, guidance counselors, as well as by people who think about work in the 

social community areas. 

 

Henryk Skłodowski 

 



Change of perceiving the professional path – one profession in the entire life i.e. a 

threat of unemployment 

Summary 

The man in the 21st century cannot be a passive, helpless observer of the social life. 

Employees require not only having the given profession, graduating from specific subject, but 

also communications abilities, independent thinking, strategic thinking, stress resistance, 

psychological positive attitude, high activity, commitment, productivity and – and maybe 

above all – huge flexibility which means the readiness for the change of current qualifications. 

 

Małgorzata Klimka  

The challenges of the modern labor market and the resources in building a career 

path in perception of the young people 

Summary 

Young people commencing building the path of career on the contemporary labour market are 

coming across numerous difficulties. The lack of supporting and preparing for the 

confrontation with challenges in the professional environment, from the earliest school years 

can lead to going the strong stress through, the fall in motivation for the work and the 

decrease of action. The idea of the entire-practical learning seems to be a method which could 

serve by developing tools as well as helping strategies in preparation of young people for 

accepting and advising for oneself with dynamics and the changeability of the labour market. 


