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(W ydanie nowe poprawione i rozszerzone. Warszawa, IPSiR UW  2010, stron 505)

Dr W anda Kaczyńska -  redaktor naukowy recenzowanej książki jest znana 
w świecie nauk o profilaktyce społecznej i resocjalizacji jako dociekliwa, rzetelna
1 niezwykle pracowita autorka rozpraw o przedzalożeniowości myślenia i działania 
pedagogicznego. Jej rozprawa doktorska (opublikowana na początku lat dziewięć
dziesiątych) jest tego właśnie egzemplifikacją, ale i inne opracowania, coraz częściej 
zbiorowe, podejmują wątki niezwykle ważkie, niekiedy pionierskie w polskiej lite
raturze nie tylko pedagogicznej. Do takich właśnie należy wydane w roku ubiegłym 
opracowanie O etyce służb społecznych, będące znacznym rozszerzeniem i udosko
naleniem wydania pierwszego, które osiągnęło niebywałe powodzenie na rynku, ale 
przede wszystkim w dydaktyce akademickiej.

Praca składa się z trzech części oraz obszernego aneksu, w którym  zawarto ko
deksy etyczne rozmaitych pomagaczy (heleperów) pracujących na ogół w zawodach 
misyjnych.

Pierwsza część, trafnie zatytułowana „Służba społeczna -  jej źródła i sens po
jęcia” stanowi bardzo dobrą podstawę teoretyczną do dalszych rozważań podej
mowanych przez wielu autorów tejże rozprawy. Mowa w niej o wolontariacie, 
dobroczynności oraz służbie społecznej w ogóle w perspektywie rozmaitych mo- 
nodyscyplin, ale przede wszystkim w ujęciu mutltidyscyplinarnym. I to jest właśnie 
niezwykłą zaletą tej książki, którą przychodzi czytelnikowi docenić także w kolej
nych rozdziałach tego prawdziwie interdyscyplinarnego dzieła.

Część druga, chyba najbardziej obszerna (strony 6-288), podejmuje szczegóło
wą tematykę etyczną, aksjologiczną i światopoglądową osób zajmujących się pom a
ganiem, wspieraniem i rozwiązywaniem problemów życiowych ludzi w sytuacjach 
kryzysowych, „po przejściach” i na zakrętach egzystencjalnych. Jej autorzy to znani 
teoretycy pracy socjalnej, pedagogicznej oraz kuratorskiej, znający problemy także 
z własnej działalności społecznej i zawodowej „od podszewki”.
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Część trzecia gromadzi opracowania (niekiedy zupełnie nowe w stosunku do 
wydania pierwszego) poświęcone rozmaitym kontekstom etyki (etosu) służb spo
łecznych zorientowanych na pomoc, opiekę i szeroko pojmowaną dobroczynność. 
M amy więc tutaj rozdziały o antropologicznych, etycznych, prawnych, politycz
nych i religijnych podstawach pracy społecznej i efektywnej pomocy społecznej. 
N a szczególną uwagę zasługują teksty Wandy Kaczyńskiej, która podjęła się nie 
tylko redakcyjnego trudu  opracowania całości wielowątkowego dzieła, ale sama 
jest autorką trzech poważnych i wartościowych tekstów: „Etyczność wychowania 
resocjalizującego”, „W poszukiwaniu aksjologicznych podstaw niesienia pom ocy...” 
oraz zaskakującego tekstu o wydźwięku filozoficznym „Pytanie o źródła m oralno
ści”, podejmowanego wszak już wiele razy na nieco wyższym poziomie ogólności 
w etyce i filozofii człowieka.

Praca chociaż obszerna (ponad pół tysiąca stron) nie zniechęca do lektury, 
przeciwnie stanowi zachętę do wybiórczego choćby poznania sposobów myślenia 
przedstawicieli rozmaitych dyscyplin naukowych, dla których wspólną płaszczy
zną dociekań stało się: poszukiwanie, odsłanianie i aplikacja wartości w świecie; 
aspekty kłopotliwe są wyrazistsze niż dobro, miłosierdzie i dobroczynność, na którą 
powołują się autorzy poszczególnych rozdziałów, tego ze wszech m iar imponują
cego dzieła.
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Recenzja pracy pod redakcją Lesława Pytki i Beaty M arii N ow ak 
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RESOCJALIZACJI.
Warszawa, W ydawnictwo Pedagogium 2010

Profilaktyka społeczna oraz resocjalizacja jako w yodrębniona subdyscypli- 
na naukowa rozwijają się w Polsce już od kilku dziesięcioleci. Dysponują zatem 
usystem atyzowaną wiedzą dotyczącą aspektów teoretycznych, aksjologicznych 
i metodycznych. Nie brakuje zatem literatury poświęconej tym zagadnieniom , 
zważywszy na fakt, że obecnie można zaobserwować ogrom ne zainteresowanie 
„resocjalizacją”.

Również prezentowana książka Problemy współczesnej resocjalizacji wpisuje 
się w ten nurt. Pewne walory pozwalają jednak na wyróżnienie jej z innych tego 
typu publikacji. M am  tu na myśli zróżnicowanie podejmowanej problematyki oraz
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