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w filozofii reprezentowany przez Crocego, zastosował na polu pedagogiki Giovanni Gentile. 
Lombardo-Radice opracował zaś pedagogikę „aktualistycznego idealizmu” , którą następnie prze
kształcił w potężny ruch pedagogiczny. Podstawami filozoficznymi pedagogiki Gentilego był 
duch jako czysty akt, zaś głównymi zasadami aktualistycznego idealizmu była aktywność i życie. 
Lombardo-Radice stworzył idealną szkołę „scuola serena” , która oznacza rzetelność, powagę, 
radość i jasność.

Następny rozdział poświęcony jest reformie szkolnej w Czechosłowacji. Kraj ten przystąpił 
do reformy szkoły po upadku monarchii austriackiej i po uzyskaniu niepodległości. Początkowo 
powoływano się na tradycję narodową (Komeński, Drtina). Ministerstwo opracowało własny 
projekt w 1923 roku, który z różnych przyczyn, nie został wcielony w życie. Stąd też jeszcze 
przez wiele łat szkoła w Czechosłowacji, zachowała cechy dawnej szkoły austriackiej. W latach 
dwudziestych i trzydziestych obecnego stulecia, dokonano szereg reform w szkole czeskiej 
i słowackiej, które przede wszystkim polegały na objęciu obowiązkiem szkolnym prawie wszyst
kich dzieci.

Rozdział ostatni Hessen poświęca polskiej szkole i reformie z nią związanej. Ważną datą 
dla szkolnictwa polskiego, był rok 1932, w którym została ogłoszona powszechna ustawa szkolna. 
Jej zadaniem było reorganizacja w sposób jednolity całego szkolnictwa odrodzonego państwa. 
Nowa ustawa szkolna, nie ulega wątpliwości, miała demokratyczne podwaliny. Trudnością 
w ujednoliceniu systemu szkolnictwa, były trzy zabory, w których szkolnictwo różniło się 
w sposób zasadniczy między sobą: poziomem, językiem i systemem. Mimo wielkich trudności, na 
jakie napotykało młode państwo, poczyniono wiele dla powstania szkoły i jej reformy. Autor 
zauważa pogorszenie się stanu szkolnictwa wiejskiego w latach trzydziestych. W tym okresie 
spadł odsetek dzieci objętych przez szkołę powszechną i obniżył się także poziom organizacyjny 
szkoły powszechnej. Hessen widzi jednak wyjście z tej sytuacji. Według niego skuteczność 
reformy zależy od konkretnej i wytężonej pracy twórczej nad rozbudowaniem ustalonych przez 
ustawę typów szkół.

Omawiana pozycja, a zwłaszcza zaznaczony w tytule problem związku między oświatą 
i demokracją, powinien zainteresować współczesnego czytelnika.'Według Autora, bez upowszech
nienia oświaty na odpowiednio wysokim poziomie, nie można mówi o prawdziwej demokracji 
w państwie. Od wielu lat polskie społeczeństwo dotyka problem reform i przemian. Jest to proces 
niekiedy bolesny. Trudności dotknęły także szkolnictwo. Trudności finansowe spowodowały 
odejście z nauczania wielu wartościowych ludzi. Brak też środków na przeprowadzanie reformy 
szkolnej. Zdążając jednak do społeczeństwa demokratycznego, nie sposób zapomina o szkole.

ks. Jan Niewęgłowski SDB

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, 
pod red. M. Bednarskiego, Warszawa 1996, ss. 344.

Zagadnienie bezrobocia w skali całego świata powoduje, że walka z nim, a przynajmniej 
ograniczanie jego negatywnych następstw, staje się naczelnym zadaniem działania wielu państw, 
w tym również i Polski. Prezentowana pozycja książkowa pod redakcją M. Bednarskiego jest 
wynikiem realizacji Projektu Badawczego pt. „Polityka społeczna państwa w okresie przebudowy 
ustroju i systemu gospodarczego. Priorytety na lata dziewięćdziesiąte” . Powyższy projekt zgłosiło 
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, sfinansował Komitet Badań Naukowych, a zrealizowali 
go pracownicy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Obok przedstawianych w książce kwestii 
związanych z prowadzeniem efektywnej polityki rynku pracy, podjęto także problemy walki 
z ubóstwem przez zabezpieczenie minimalnych dochodów oraz harmonizacji polskiego prawa 
pracy z normami Unii Europejskiej. Pozycja ta składa się z dwóch części: pierwszej -  narzędzia
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i drugiej -  instytucje i programy, które poprzedza refleksja M. Bednarskiego na temat efektywno
ści narzędzi aktywnego oddziaływania na rynek pracy. Autor podejmuje wnikliwie zagadnienia 
wartościowania polityki i programów rynku pracy oraz znaczenia narzędzi i instytucji w przeciw
działaniu zjawisku bezrobocia. Dochodzi od stwierdzeń, że sformalizowane wskaźniki efektywno
ści aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu nie mogą pełnić wiodącej roli w decy
dowaniu o dystrybucji środków z Funduszu Pracy na rzecz poszczególnych narzędzi. Polityka 
Funduszu Pracy winna korelować z polityką prowadzoną przez lokalny urząd pracy, uwzględ
niając zasób środków pozostających do dyspozycji, cechy społeczno-ekonomiczne regionu oraz 
charakterystykę osób bezrobotnych. Przeprowadzone przez autora badania wskazują na koniecz
ność decentralizacji decyzji dotyczących zagospodarowania środków przeciwdziałania bezrobociu 
przy jednoczesnym wzmocnieniu nadzoru nad pracą urzędów zatrudnienia.

Część pierwsza -  narzędzia -  składa się z trzech opracowań, które podejmują zagadnie
nia: pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy, szkolenia bezrobotnych oraz efektywności 
prac interwencyjnych i robót publicznych. Autorzy stwierdzają, że pożyczki są ważnym, 
lecz jak dotychczas mało poznanym instrumentem aktywizacji zatrudnienia. Przeprowa
dzone badania wykazały, iż przeciętnym pożyczkobiorcą był najczęściej mężczyzna, który 
uprzednio uczestniczył w szkoleniu z zakresu małej przedsiębiorczości. W latach 1990-1994 
popyt na pożyczki był o wiele większy wśród zakładów pracy, niż możliwości jego za
spokojenia przez środki Funduszu Pracy, co wynikało z ograniczoności środków jakimi dys
ponował Fundusz.

W zagadnieniu przeprowadzanych szkoleń dla osób bezrobotnych przez wojewódzkie urzędy 
pracy, stwierdzono między innymi, że konieczną rzeczą jest udoskonalenie współpracy między 
organami podejmującymi szkolenia na szczeblu wojewódzkim, lokalnym i gminnym. Programy 
powinny wspomagać całkowitą adaptację bezrobotnych, zwłaszcza długotrwałych, do pracy po 
zakończonym kursie. Wskazane jest by podczas szkolenia zaangażowane były osoby wysoko 
wyspecjalizowane w zakresie psychologii, socjologii, prawa i ekonomii.

Prace interwencyjne i roboty publiczne, to formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu 
w krajach przeżywających kryzysy gospodarcze. Autor tego opracowania stwierdza, że organiza
cja i właściwe wykorzystanie robót publicznych uzależnione jest od warunków terytorialnych, od 
administracji miejskiej lub gminnej oraz od możliwości miejscowych firm usługowych. Naj
poważniejszym motywem podejmowania robót publicznych jest chęć pracy i uzyskiwania z niej 
dochodu większego niż wynosi zasiłek dla bezrobotnych. Masowe roboty publiczne powinny być 
podstawowym środkiem zaradczym w likwidowaniu zjawiska bezrobocia. Zarówno prace subwen
cjonowane, jak i roboty publiczne wykazują dużą użyteczność zwłaszcza dla regionu, aktywizują 
zawodowo bezrobotnych, a przede wszystkim poprawiają sytuację materialną tych ludzi.

Część druga -  instytucje i programy -  analizuje zagadnienia efektywności rejonowych 
urzędów pracy, zadań i celów rad zatrudnienia oraz wyboru i zastosowania programów przeciw
działania bezrobociu. Wnioski z dokonanych badań i ankiet stwierdzają, że rejony działania 
urzędów pracy były zróżnicowane pod względem liczby interesantów, których miały obsłużyć. 
Zatem i skala działań była uwarunkowana od wielkości regionu i realnych możliwości ofert pracy 
dla bezrobotnych. Efektywność rejonowych urzędów pracy wynikała również z możliwości 
finansowych tych organów.

Rady zatrudnienia od samego początku swego istnienia tworzone były jako instytucje 
o charakterze opiniodawczo-doradczym dla odpowiednich organów administracji publicznej. 
Autorzy skłaniają się do twierdzeń, iż rejonowe rady zatrudnienia działają o wiele bardziej 
efektywnie, niż rady wojewódzkie, ponieważ ich członkowie znają dobrze potrzeby życia społecz
ności lokalnych. Istotną funkcją rad, która jest faktycznie wykonywana, jest uspołecznianie 
procesów kontroli nad administracją rynku pracy. Bezpośredni wkład rad w rozwiązywanie 
problemów rynku pracy jest wszakże niewielki, jednakże autorzy sądzą, iż w sprzyjających 
warunkach mogą one stanowić dobrą szkołę samorządności.
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W zagadnieniu efektywności programów przeciwdziałania zjawisku bezrobocia M. Kabaj 
stwierdza, że dotychczas prowadzona rządowa polityka nie zahamowała jego gwałtownego 
wzrostu. Ten model jest nadal kontynuowany, choć zaszły w nim pewne zmiany, które od wielu 
lat proponowali zwolennicy zintegrowanego modelu. Pewną szansą w zwalczeniu bezrobocia jest 
program „Strategia dla Polski” , w którym podejście do tego problemu ulega zasadniczej zmianie. 
Od polityki pasywnej, polegającej głównie na uruchamianiu osłony socjalnej dla bezrobotnych, 
przechodzi się do polityki aktywnej, której intencją jest pobudzanie procesu tworzenia nowych 
miejsc pracy. Autor stwierdza, że należy przeznaczyć znaczne środki finansowe na aktywne 
programy rynku pracy, które winny być dostosowane do realnych potrzeb gospodarki. Programy 
przeciwdziałania zjawisku bezrobocia winny być tworzone w oparciu o rzetelne analizy i pro
gnozowane według ogólnej wizji zapotrzebowania na określony typ kształcenia.

Prezentowana pozycja pokazuje, że efektywność aktywnych programów przeciwdziałania 
bezrobociu zależy w pierwszej kolejności od sprawności wykorzystania stosowanych narzędzi, do 
których zaliczyć należy: roboty publiczne i prace interwencyjne, kształcenie bezrobotnych, 
udzielanie pożyczek na otwieranie nowych zakładów. Istotną rolę odgrywa również otoczenie 
instytucjonalne (Urzędy Pracy i Rady zatrudnienia), w którym te narzędzia są stosowane. 
Wszyscy autorzy poszczególnym opracowań wykazali się dużą znajomością problemu i rzetelnym 
warsztatem naukowym. Analizy poszczególnych zagadnień są rzeczowe i udokumentowane logi
cznymi wnioskami. Na uwagę zasługuje również bogato wykorzystana literatura przedmiotu. 
Z pewnością pozycja ta będzie przydatna dla wszystkich, którzy w sposób praktyczny i teoretycz
ny zajmują się problemem bezrobocia i formami jego zwalczania.

Jarosław Koral SDB

Polityka społeczna. Stan i perspektywy, pod red. J. Auleytnera, Warszawa 1995, 
ss. 342.

Przemiany polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, jakich jesteśmy świadkami 
w Polsce po 1989 roku, charakteryzują się między innymi swoistą dynamiką, odchodzeniem od 
zasad realnego socjalizmu oraz ujawnianiem wielu ukrywanych dotychczas kwestii społecznych. 
To czas kiedy gospodarka polska stara się kształtować nowe prawa oraz zwyczaje adekwatne 
zasadom społecznej gospodarki rynkowej. Pojawiają się nowe problemy, wcześniej nie znane 
społeczeństwu polskiemu, których nie sposób nie zauważyć i nie docenić, a których treść 
i charakter wymagają odniesienia do ogólnych zasad polityki społecznej.

Pozycja książkowa pt. Polityka społeczna. Stan i perspektywy, stara się przybliżyć czytel
nikowi niektóre zagadnienia, takie jak: bezrobocie, zdrowie, mieszkalnictwo, ubóstwo i migracje. 
Opracowanie rozpoczyna się krótkim tekstem wyjaśniającym istotę polityki społecznej, jako 
dyscypliny naukowej po 1945 roku. W dalszej kolejności prezentowane są teksty, których istotną 
cechą jest przewaga diagnozowania i prognozowania. Końcową natomiast część stanowią teksty 
charakteryzujące się eksplikacją i projektowaniem zmian społecznych w rzeczywistości polskiej.

W opinii wielu naukowców i fachowców Polska posiada znaczne zasoby potencjału ludz
kiego, który z jednej strony może stanowić naturalną silę rozwoju społeczno-ekonomicznego 
tworząc dobrobyt, z drugiej pociągać za sobą różnorodne koszty, które najczęściej ponosić musi 
budżet państwa. Od właściwego zagospodarowania posiadanego potencjału zależy zatem, ile 
zostanie wytworzonych środków, które umożliwią zaspokojenie potrzeb i pokrycie wystawionych 
rachunków. Rozwój demograficzny określa więc najbardziej konieczne i zasadnicze kierunki 
rozwoju ekonomiczno-społecznego.

Prezentowane teksty powyższego opracowania mają charakter autorski, a pogrupowano je 
według zasad nauki o polityce społecznej. W pierwszej części autorzy dokonują analizy sytuacji


