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na swoją złożoność, chętnie korzysta z osiągnięć innych dyscyplin naukowych. W 

większości wystąpień dominuje chrześcijański system wartości, a także personalistycz-

na koncepcja osoby. Z pewnością podjęte tematy mogą dostarczyć solidnej wiedzy do 

pracy wychowawczej. 

 
ks. Jan Niewęgłowski SDB 

Bronisław U r b a n, Zachowania dewiacyjne młodzieży, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 226. 

Od kilku lat polskie społeczeństwo dotkliwie odczuwa skutki przestępczości. Irracjo-

nalne akty przemocy, agresja młodzieży, wandalizm i patologie bulwersują kręgi wielu 

środowisk. Przedstawiciele świata naukowego wraz ze środowiskiem profesjonalnie zo-

bowiązanym do walki z patologią i jej ograniczeniem prowadzą intensywne dyskusje 

dotyczące istoty współczesnej przestępczości, przeprowadzają w tym celu szereg badań, 

jak również poszukują środków profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Duże zainteresowanie 

powyższą problematyką wykazują studenci, którzy przygotowują się do zawodu, umożli-

wiającego rozwiązywanie problemów patologii i dewiacyjnych postaw młodzieży. Wielu 

z nich interesuje szeroko rozumiana pomoc społeczna, wychowanie, profilaktyka, terapia i 

resocjalizacja jednostek i całych grup z pogranicza. 

Zrozumienie istoty dewiacji nie jest łatwe. Wskazane są w tym względzie: wnikliwa 

obserwacja, empiryczne badania i właściwa ich interpretacja, spełniająca założenia meto-

dologiczne badań naukowych, jak również ogólne teorie człowieka. Uzyskane w wyniku 

badań refleksje i wyniki mogą dostarczyć kryteriów do zobiektyzowanych ocen zachowań 

młodzieży, która poprzez dewiacyjne postawy rodzi ofiary i szkody społeczne, jak rów-

nież argumentów co do wyboru metod pracy i środków zapobiegawczych. Zauważa się, 

że powstałe opracowania, podejmujące kwestie patologii, dewiacji, terapii, resocjalizacji i 

profilaktyki, spotykają się z dużym zainteresowaniem społecznym. 

Niniejsza pozycja powstała właśnie z zamysłem zwrócenia uwagi na współczesne 

dewiacje młodzieży, możliwości ich zapobiegania, jak również zintensyfikowanie dysku-

sji na powyższy temat. Autor w tym celu przeprowadził badania empiryczne ograniczają-

ce się do odpowiednich granic przestrzennych i czasowych (województwa krakowskie i 

zielonogórskie przez 10 lat). Jednym z ważniejszych zamiarów Autora było ukazanie 

kierunków działań profilaktyki w środowisku lokalnym. 

Omawiana publikacja składa się z trzech części. Cześć pierwsza przedstawia 

współczesne interpretacje zachowań dewiacyjnych młodzieży. Na tle ewolucji syste-

mów ograniczania przestępczości młodzieży w rozdziale pierwszym Autor omawia 

genezę praw dziecka w starożytności i średniowieczu, jak również przedstawia idee 

pedagogiczne na tle problemów karania nieletnich przestępców. Rozdział drugi to próby 

przedstawienia zjawiska przestępczości młodzieży w świetle współczesnych teorii. Wy-

jaśnia termin przestępczość, przedstawia teorie biologiczne, psychologiczne, socjolo-

giczne, teorie neutralizacji i koncepcje kontroli społecznej. Rozdział trzeci poświęcony 

jest przestępczości na tle procesu dorastania młodego człowieka, funkcjonowania ro-

dziny i grup rówieśniczych. 

Cześć druga książki zajmuje się rozmiarami i dynamiką zachowań dewiacyjnych 

młodzieży. Problematyka przedstawiona jest w czterech kolejnych rozdziałach. Pierw-
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szy dokonuje ogólnej charakterystyki i dominujących przejawów przestępczości współ-

czesnej młodzieży. Omawia trendy w skali globalnej, następnie przestępczość występu-

jącą w latach 1986–1990 i rodzaje przestępczości współczesnej młodzieży. Rozdział 

następny omawia zjawisko, rozmiary i rodzaje przestępczości młodzieży w środowi-

skach wielkomiejskich, na przykładzie województw krakowskiego i zielonogórskiego. 

W celu porównania Autor przytacza rozmiary przestępczości w skali ogólnopolskiej. 

Rozdział trzeci poświęcony jest problemowi uzależnienia młodzieży od alkoholu i nar-

kotyków w szkołach krakowskich. Najwyższe rozmiary narkomanii zauważa się wśród 

uczniów szkół zawodowych. Rozdział ostatni analizuje zjawisko zaburzeń w zachowa-

niu i niedostosowaniu społecznym młodzieży. Autor cytuje tutaj typologię autorstwa  

D. H. Stotta, T. M. Achenbacha. 

Cześć trzecia omawianej publikacji poświęcona jest profilaktyce w środowisku  

lokalnym i alternatywnym systemom ograniczania dewiacji młodzieży. Rozdział pierw-

szy dokonuje krytyki współczesnej resocjalizacji w warunkach izolacji, przytaczając 

argumenty penitencjarystów i psychologów. Rozdział następny przedstawia perspekty-

wy w zakresie stosowania kary ograniczania wolności według zaleceń ONZ. Przytacza 

w tym miejscu doświadczenia polityki kryminalnej w Niemczech i problem zapobiega-

nia przestępczości w kryminologii polskiej. Ważny wydaje się rozdział trzeci. Zagad-

nienie profilaktyki i terapii ukazane jest w świetle badań i doświadczeń psychiatrycz-

nych, których głównym celem jest wyjaśnianie zaburzeń osobowych. Problematyka 

rozdziału czwartego to środowisko lokalne i stosowanie w nim profilaktyki. Autor wy-

jaśnia pojęcie społeczności lokalnej, a następnie omawia doświadczenie trzech lokal-

nych systemów ograniczania przestępczości młodzieży. Są to doświadczenia amerykań-

skie: Chicago – Chicago Area Project, Boston – Control Project (walka z gangami); 

doświadczenia niemieckie: Neumuenster (promocja społeczna), Pforzkeim (ochrona 

młodzieży znajdującej się na granicy ryzyka), Hannover – Projekt Ograniczania Prze-

stępczości i Pomocy Społecznej, Projekt Bruecke; doświadczenia argentyńskie: Buenos 

Aires – Casa de los Ninos. 

Rozdział kończący część trzecią książki przedstawia teoretyczne podstawy profi-

laktyki. Omawiając to zagadnienie, Autor koncentruje się na aksjologii, na założeniach 

pedagogiki humanistycznej, na dialogu i spotkaniu, na holistycznym ujęciu genezy 

przestępczości, strukturze profilaktyki, metodzie diagnozy i selekcji, roli nauczyciela i 

wychowawcy. 

Na szczególna uwagę zasługuje działalność nauczyciela w szkole. Jego postawa wy-

rażająca się na udzielaniu pomocy w nauce, pomocy materialnej, w rozwiązywaniu pro-

blemów, w działaniu na rzecz stabilizacji życiowej ucznia, owocuje poprawą zachowania 

i spadkiem zachowań przestępczych wśród młodzieży. 

Przedstawione przez Autora projekty i rozwiązania profilaktyczne z wielu względów 

nie mogą być powtórzone i zastosowane w każdym kontekście społecznym. Z ogólnych 

opisów można jednak próbować formułować pewne zasady, które mogą ułatwić rozwią-

zania konkretne w środowiskach lokalnych. Cały system profilaktyki ograniczony jest ze 

względu na środki finansowe. Kompetentne osoby, jak również odpowiedzialne podmioty 

muszą przekonać się, że inwestowanie w profilaktykę jest o wiele bardziej opłacalne niż 

utrzymywanie całych struktur więziennictwa. 

Omówiona pozycja, jako studium teoretyczno-empiryczne, uwzględniające 

współczesne teorie psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne oraz wyniki badań 

nad dewiacjami młodego pokolenia, może być przydatna dla nauczycieli, wychowaw-

ców, pracowników socjalnych i wszystkich osób pracujących z młodzieżą sprawiającą 
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trudności. Wydaje się, że wielką szkodą dla niniejszej publikacji jest pominięcie zna-

czenia i roli rodziny zarówno w wychowaniu, jak i pracy profilaktycznej 

Drobne błędy drukarskie, można mieć nadzieję, będą usunięte w wydaniu następnym. 

 
ks. Jan Niewęgłowski SDB 

ks. Waldemar Witold Ż u r e k  SDB, Salezjańscy męczennicy Wschodu, Wy-

dawnictwo „Jedność”, Lublin 2003, ss. 286. 

Zniesienie cenzury państwowej i otwarcie granic na Wschód umożliwiło w znacz-

nym stopniu opracowywanie i publikowanie zagadnień dotyczących losów Kościoła kato-

lickiego na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej, które po 1945 r. znalazły się w gra-

nicach Związku Radzieckiego. Zachętę do podjęcia prac nad „martyrologium Wschodu” 

kierował kilkakrotnie do badaczy i historyków polskich papież Jan Paweł II.  

Ksiądz Waldemar Żurek nie po raz pierwszy podejmuje tematykę męczeństwa i 

chrześcijańskiego świadectwa składanego w minionym stuleciu. W 1998 r. ukazała się 

jego książka przedstawiająca losy salezjanów – duszpasterzy na Wschodzie (Jeńcy na 

wolności. Salezjanie na terenach byłego ZSRR po II wojnie światowej). Osobną publikację 

poświęcił ks. Władysławowi Wieczorkowi, rozstrzelanemu przez Niemców (Salezjański 

męczennik z Berezwecza ksiądz Władysław Wieczorek 1903–1942, Lublin 2002).  

Książkę Salezjańscy męczennicy Wschodu Autor dedykował zmarłemu przedwcze-

śnie w 2000 r. ks. Romanowi Markowi SDB, budowniczemu kościoła w Rzeszowie i 

pierwszemu proboszczowi tej parafii. Pozycja książkowa została wydana w formacie B5, 

na dobrym papierze i w pięknej szacie graficznej. Przedmowę do niej napisał bp Antoni 

Dziemianko – sufragan grodzieński, sekretarz Konferencji Biskupów Katolickich Białoru-

si i rektor WSD w Grodnie. Autor nie zaniedbał niczego, co powinno znajdować się w 

opracowaniu historycznym, a więc wykazu skrótów, wstępu, zakończenia, streszczenia w 

języku włoskim i białoruskim, bibliografii, indeksu osobowego, indeksu nazw geograficz-

nych, obszernego aneksu (s. I–XCVI) obejmującego 186 fotografii dotyczących przeszło-

ści i teraźniejszości, związanych ze środowiskiem rodzinnym, formacją podstawową i 

działalnością męczenników salezjańskich. Zdjęcia zamieszczono według kolejności za-

prezentowanych biogramów. 

Opublikowana praca dotyczy salezjanów (księży, kleryków, koadiutorów – braci za-

konnych), którzy cierpieli i zginęli z rąk Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Szkoda, że 

tytuł nie precyzuje zarówno cezury czasowej, jak i narodowości oprawców. O tym dowia-

duje się czytelnik dopiero po lekturze wstępu. Ponieważ wschodnie tereny II Rzeczypo-

spolitej miały kolejno dwóch okupantów: sowietów (1939–1941) i hitlerowców (1941–

1944), dlatego też do tej grupy męczenników należało dołączyć księży zamęczonych 

przez Niemców: Władysława Wieczorka i Jana Bujara. Listę ofiar mógł powiększyć o 

dwóch salezjanów: ks. Jana Dolatę i koad. Ludwika Cięciałę, zastrzelonych 30 maja 1945 r. 

w Przemyślu przez żołnierzy sowieckich. Być może Autor pominął ich dlatego, że dom 

salezjański na Zasaniu przez całą okupację należał do Generalnej Guberni. Trudno zro-

zumieć, dlaczego w tej książce znaleźli się klerycy z innego okresu: Emmanuel Bujar 

(1893–1918) i Wojciech Anastazy Gancek (1885–1904). 

Zasadniczą treść swojej pracy ks. Żurek przedstawił jakby w dwóch częściach. 

Pierwszą poświęcił drugiej wojnie światowej (s. 19–40) na wschodnich terenach II Rze-


