
Bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Wyzwania i zagrożenia XXI wieku

Redakcja: Paweł Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Wiesław Lizak

Liczba stron: 452

ISBN: 83-921255-7-6

Rok wydania: 2009

Cena: 37 zł

Zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  są  stałym  składnikiem  współczesnych

stosunków  międzynarodowych.  Dotyczą  one  różnych  wymiarów

bezpieczeństwa  i  płaszczyzn  współżycia  na  arenie  globalnej,  a  także

sytuacji poszczególnych państw i regionów. Niektóre z dawnych zagrożeń

wzmagają się, obok nich powstają nowe – obejmujące wszystkie dziedziny

relacji  międzynarodowych.  Żadnych  spośród tych  zagrożeń nie  wygasają

samoistnie,  a  wszystkie  są  w  dużej  mierze  konsekwencją  narastających

dychotomii  w środowisku międzynarodowym.  Niektóre z zagrożeń udaje

się  rozwiązać  w  drodze  pertraktacji  politycznych.  Inne,  zbyt  trudne  dla

koncyliacji,  przeradzają  się  w  dramatyczne  konflikty  zbrojne,  często

długotrwałe i  nasilające się sekwencyjnie.  Dotyczą  one nie  tylko kwestii



czysto  politycznych,  lecz  także  społecznych,  ekonomicznych  kulturowo-

cywilizacyjnych.

Praca  swym  zakresem  obejmuje  szereg  różnorodnych  zagadnień

odnoszących  się  do  współistnienia  państw  i  narodów.  Jednocześnie  ze

względu na dużą różnorodność tekstów, jak i wyrażanych w nich poglądów,

umożliwia  czytelnikowi  zapoznanie  się  z  różnorodnymi  aspektami

poruszanych kwestii i wypracowanie obiektywnych wniosków. 
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Problemy  Bałkanów,  regionu  świata  charakteryzującego  się  dużą

zmiennością,  stanowiącego  dobry  przykład  dynamiki  stosunków

międzynarodowych, zostały w sposób obszerny ujęte w wielu różnorodnych

opracowaniach, które w mniej lub bardziej szczegółowy sposób oddają ich

specyfikę. Istnieje jednak pewna luka w zakresie opracowań, dotyczących

poszczególnych państw i narodów, które składają się na „bałkański kocioł”.

Wśród  licznych  dążeń  narodowowyzwoleńczych  narodów  bałkańskich,

jednym  z  najbardziej  charakterystycznych,  odznaczających  się  dużą

dynamiką,  jak  i  złożonością  tematu  procesem  jest  rozwój  świadomości

narodowej narodu macedońskiego oraz utworzenie przez niego niepodległej

republiki Macedonii. 
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„Autor  wielopłaszczyznowo  rozważa  badaną  problematykę,  zwracając

uwagę nie  tylko  na stronę faktograficzną  rzeczy – chociażby dotychczas

niespotykana wielokrotna obecność papieża w więzieniach różnych krajów

podczas  jego wizyt  apostolskich  i  liczbę  jego spotkań z  więźniami  oraz

wystąpień  związanych  z  problematyką  więziennictwa,  lecz  także  na

złożoność sytuacji,  aby następnie prowadzić ku poszukiwaniu naukowych

możliwości  ustalenia  wpływu  posługi  i  nauczania  Jana  Pawła  II,

kierowanego do więźniów – na ich życie – na podstawie przeprowadzonych

badań  […].  Praca  Sylwestra  Bębasa  zasługuje  na  uwagę nie  tylko  ludzi

wierzących  związanych  z  pracą  resocjalizacyjną,  zwłaszcza  w zakładach

karnych, lecz każdego, kto zajmuje się problemami wychowania młodzieży,



zwłaszcza  młodzieży  trudnej  i  wychowawczo  zaniedbanej.  Jest  to  praca

bardzo interesująca i ważna.”

Z recenzji wydawniczej: Ks. prof. nadzw. dr hab. Marian Nowak (KUL 

Lublin)

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I

SYTUACJA WIĘŹNIA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO I PRAWA

MIĘDZYNARODOWEGO

1.1. Sytuacja więźnia w świetle prawa polskiego

1.2. Sytuacja więźnia w świetle prawa międzynarodowego

ROZDZIAŁ II

DZIAŁALNOŚĆ I NAUCZANIE JANA PAWŁA II KIEROWANE DO 

WIĘŹNIÓW 

W ŚWIETLE LITERATURY DOTYCZĄCEJ WIĘZIENNICTWA

2.1. Posługa i działalność duszpastersko-wychowawcza Jana Pawła II wśród

więźniów

2.2. Działalność i nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w czasie 

pielgrzymek

2.3. Przesłania Jana Pawła II do więźniów

ROZDZIAŁ III

PROCEDURA BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Koncepcja metodologiczna badań

3.1.1. Istota i cele badania naukowego

3.1.2. Problem główny i problemy szczegółowe pracy

3.1.3. Zmienne i wskaźniki



3.1.4. Metody i techniki badań 

3.1.5. Organizacja i przebieg badań 

3.2. Charakterystyka środowisk, w których przeprowadzono badania 

3.3. Społeczno-demograficzna charakterystyka badanej zbiorowości

3.3.1 Płeć i wiek badanej reprezentacji 

3.3.2. Pochodzenie społeczne i środowiskowe 

3.3.3. Poziom wykształcenia respondentów 

ROZDZIAŁ IV

UWARUNKOWANIA RODZINNE WIĘŹNIÓW I ICH 

DEKLAROWANA PRZYNALEŻNOŚĆ RODZINNA

4.1. Życie małżeńskie i rodzinne badanych 

4.1.1. Stan cywilny osadzonych 

4.1.2. Życie rodzinne – dzietność w rodzinach założonych przez więźniów 

4.1.3.Wiek dzieci i ich zagrożenie z powodu uwięzionego rodzica

4.2. Warunki mieszkaniowe i sytuacja materialna rodzin badanych 

więźniów 

4.2.1. Baza materialna 

4.2.2. Warunki mieszkaniowe 

4.3. Przyczyny aresztowania i czas przebywania w zakładzie karnym 

4.3.1.Przyczyny izolacji więziennej 

4.3.2. Czas pobytu w jednostce penitencjarnej 

4.4. Przynależność religijna więźniów 

4.4.1. Deklarowana religia – wyznanie 

4.4.2. Dynamika religijności 

ROZDZIAŁ V

ANALIZA NAUCZANIA JANA PAWŁA II KIEROWANEGO DO 

WIĘŹNIÓW W PERCEPCJI OSADZONYCH W ZAKŁADACH 

KARNYCH



5.1. Troska papieża o każdego uwięzionego człowieka 

5.1.1. Znajomość przesłania Jana Pawła II do polskich więźniów z 1991 

roku 

5.1.2. Otwartość więźniów na przemianę serca i Boże miłosierdzie

5.1.3. Możliwości resocjalizacji więźniów poprzez programy formacji 

ludzkiej, duchowej 

i zawodowej 

5.1.4. Wiara papieża w przemianę więźnia i nadzieja na jego rozwój 

5.2. Zakłady karne jako miejsca przemiany i resocjalizacji osadzonych

5.2.1. Praworządność, moralność i kultura w zakładach karnych 

5.2.2. Poszanowanie praw osoby ludzkiej w zakładach karnych 

5.2.3. Troska papieża o profesjonalne przygotowanie pracowników 

zakładów karnych 

5.2.4. Otwarcie zakładów karnych dla rodzin osadzonych, dla wolontariuszy

i stowarzyszeń 

5.2.5. Więzienia jako szansa pełnego powrotu do społeczeństwa 

5.3. Wpływ posługi i nauczania Jana Pawła II kierowanego do więźniów na 

życie osób przebywających w zakładach karnych w Polsce 

ROZDZIAŁ VI

KRYTYCZNA OCENA NAUCZANIA JANA PAWŁA II 

KIEROWANEGO DO WIĘŹNIÓW OSADZONYCH W 

ZAKŁADACH KARNYCH W POLSCE

6.1. Ocena więźniów w aspekcie ich wykształcenia, wiary i zaangażowania 

religijnego 

6.1.1. Ocena osiągnięć szkolnych respondentów na podstawie poziomu 

wykształcenia 

6.1.2. Ocena badanych więźniów w aspekcie wiary i ich zaangażowania 

religijnego 



6.2. Asymilacja nauczania i działalności Jana Pawła II na rzecz systemu 

karnego 

w środowisku badanych więźniów 

6.2.1. Ocena przez osadzonych starań Jana Pawła II o uczynienie więzienia 

miejscem humanistycznym, miejscem odkupienia i nadziei 

6.2.2. Ocena przez skazanych działalności Jana Pawła II na rzecz systemu 

karnego dotyczącego systemu więziennego 

6.2.3. Ocena przez skazanych działalności Jana Pawła II na rzecz systemu 

karnego dotyczącego pracowników więziennictwa 

6.3. Ocena przez skazanych działalności i nauczania Jana Pawła II 

kierowanego do więźniów w aspekcie resocjalizacji osadzonych 

6.3.1. Ocena wpływu nauczania Jana Pawła II kierowanego do więźniów na 

poprawę osadzonych i ich przemianę 

6.3.2. Ocena przeżyć więźniów związanych ze śmiercią Jana Pawła II 

Samodzielność gminy w aspekcie oddziaływań nadzorczych

Autor: Kamil Sikora

Liczba stron: 307 

ISBN: 978-83-921255-8-7

Rok wydania: 2010

Cena: 44 zł



Opracowanie bardzo interesujące i mogące stanowić istotny głos w dyskusji

nad  funkcjonowaniem  współczesnego  świata,  a  w  szczególności  jego

administracji lokalnej. Zagadnienia, które zostały podniesione w rozprawie

są odzwierciedleniem ciągle  trwającej wymiany poglądów nad koncepcją

gminy.  Autor  nawiązuje  do  dyskusji,  która  toczyła  się  w  okresie  II

Rzeczypospolitej, a następnie opiera się na przemyśleniach prezentowanych

w okresie,  gdy poszukiwano  rozwiązań  dla  samorządu  terytorialnego  na

przełomie lat  80. i  90.  ubiegłego wieku. Publicznoprawną podmiotowość

gminy  i  jej  samodzielność  przedstawioną  w  kontekście  nadzoru  nad

samorządem  terytorialnym  można  uznać  za  kluczowy aspekt  organizacji

i funkcjonowania administracji lokalnej. Jest to poszukiwanie odpowiedzi,

w jakim zakresie można, albo w jakim stopniu powinno się przekazywać

zadania publiczne do realizacji przez organy samorządu terytorialnego. To

zagadnienie  wiąże  się  bezpośrednio  z  następną  kwestią,  jak  i  w  jakim

stopniu państwo nadzoruje wykonywanie przekazanych zadań publicznych. 

Z recenzji – Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek
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 Jacek Szubart „Racjonalizacja procedur związanych z 

planowaniem przestrzennym”

 Dr Sebastian Kwiecień „Koncesjonowanie działalności 

przemysłowej w Polsce w latach 1927-1939”



 Agnieszka Jemiołek „Wpływ zasady szybkości i prostoty 

postępowania administracyjnego na sprawność działania 

administracji publicznej”

 Waldemar Siemiński „Kompetencje i umiejętności administracji 

powiatowej w zakresie planowania rozwoju”

 Bogusław Sowa „Uwarunkowania sprawnego zarządzania 

bezpieczeństwem w powiecie w stanach zagrożeń – w świetle 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym”

 Marta Romanow, Iwona Kaczmarczyk „ePUAP – sposób na      

sprawne i szybkie działanie administracji”

 Dr Michał Domagała „Prakseologiczne aspekty sądowej 

kontroli   administracji”

 Marcin Dębiński „Nadzór nad działalnością administracyjną 

wojewódzkich sądów administracyjnych”

 Kamil Besiński „Prakseologia jako skuteczne działanie”

 Ilona Seta „Nowe systemy zarządzania w administracji 

publicznej – zarys przedmiotu”

Poradnik dla wychowawców kolonii
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Z recenzji wydawniczej:

„Publikacja  może  być  pomocą  –  przewodnikiem  dla  wychowawców

kolonijnych, dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Jest napisana językiem

przystępnym dla wszystkich, dlatego może służyć także rodzicom, którzy są

pierwszymi wychowawcami dziecka.” 

Ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1

Analiza transakcyjna w zbiorze naukowym pedagogiki i psychologii 

1.1. Rys historyczny analizy transakcyjnej

1.2. Zapis skryptowy jako ukryty plan życia człowieka

1.3. Rodzaje skryptów i postaw życiowych 

1.4. Teoria struktur czasowych 

ROZDZIAŁ 2 

Znaczenie relacji międzyosobowych w wychowaniu kolonijnym

2.1. Analiza struktury osobowości ego w analizie transakcyjnej 

2.2. Stan „Ja-Rodzic” 

2.3. Stan „Ja-Dorosły” 

2.4. Stan „Ja-Dziecko” 

2.5. Biograficzne przykłady relacji wychowawca – wychowanek 

ROZDZIAŁ 3

Być wychowawcą kolonijnym 

3.1. Pozytywny wizerunek siebie

3.2. Przed pierwszym dniem z grupą 



3.3. Spotkanie z grupą 

3.4. Ustalenie norm, zawarcie kontraktu 

3.5. Mocne strony afirmacji 

3.6. Specyficzne trudności

Media jako wyzwanie wychowawcze
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Media stały się integralną częścią współczesnego środowiska wychowania

oraz  socjalizacji  dzieci  i  młodzieży.  Mogą  być  one  źródłem  radosnych

doznań,  estetycznego  doświadczenia,  wiedzy,  ale  też  źródłem  zła

i  przemocy,  ogłupienia  i  demoralizacji,  zachętą  do  różnych  dewiacji.

18 czerwca 2009 roku odbyła się w Radomiu konferencja naukowa: Media

jako  wyzwanie  wychowawcze.  Jej  organizatorem  była  Wyższa  Szkoła

Handlowa  w  Radomiu.  Celem  konferencji  była  refleksja  nad  światem

mediów,  który  dla  każdego  mądrego  wychowawcy  jest  obecnie

prawdziwym  wyzwaniem.  Uczestnicy  konferencji  próbowali  znaleźć

odpowiedź na pytanie, czy dorośli, rodzice, nauczyciele i wychowawcy są

w stanie przygotować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego, krytycznego



a  przede  wszystkim  roztropnego  umiarkowanego  korzystania  z  mediów.

A nadto, w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja medialna. 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WOKÓŁ PROBLEMÓW PODSTAWOWYCH 

Jerzy Plis „Społeczeństwo „zmediatyzowane” 

Henryk Budzeń „Media jako składnik procesu dydaktyczno-

wychowawczego” 

Artur Mamcarz „Warunki i możliwości krytycznego odbioru mediów” 

Dariusz Zalewski „Nauczyciel – mistrz w epoce technologii cyfrowych” 

Marta Czerwiec „Media a wychowanie – szanse i zagrożenia” 

Małgorzata Półbratek „Media a rodzina” 

Elżbieta Kielska „Edukacja pozaszkolna w Radomiu w okresie II 

Rzeczypospolitej” 

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY I ASPEKTY WYCHOWANIA 

DO MEDIÓW 

Józef Bednarek „Cyberświat nowym wyzwaniem naukowym                          

i edukacyjnym” 

Anna Andrzejewska „Społeczno-wychowawcze implikacje uczestnictwa 

młodzieży”

Iwona Ulfik-Jaworska „Cybermobing – nowa forma lobbingu czy stary 

problem w nowym przebraniu”

Kinga Dziwańska „Czy media determinują styl życia młodzieży? 

Prezentacja wyników badań” 

Janusz Plisiecki „Audiowizualność w kulturze i dydaktyce” 

Halina Natora „Medialny obraz szczęścia” 

Agnieszka Sadowiska „Rola mediów w procesie wychowania dzieci 

osieroconych” 



Mirosław Lakomy „Nowe media a edukacja – suplement’ 

Jan Plis „Internet jako wyzwanie wychowawcze dla rodziców – aspekt 

prawny” 

Ewa Jasiuk „Ochrona wizerunku w świetle prawa polskiego” 

CZĘŚĆ III. PANEL STUDENCKI

Marta Romanow „Funkcje współczesnej telewizji oczyma studenta 

pedagogiki” 

Agnieszka Jemiołek „Kodeksy deontologii dziennikarskiej” 

Eliza Tomczyk „Negatywne oddziaływanie mass mediów na zachowanie 

jednostki” 

Kamila Sowińska „Przemoc w mediach i jej wpływ na rodzinę” 

Ewelina Kupidura „Reklamy i ich wpływ na wychowanie dziecka” 

Iwona Kaczmarczyk „Rynek mediów w Polsce – radio komercyjne” 

Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym – 

wybrane zagadnienia
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Liczba stron: 244 

ISBN: 978-83-62491-03-2

Rok wydania: 2010

Cena: 44 zł



Problematyka  podjęta  w  niniejszym  zbiorze  dotyczy  istotnych  kwestii

wychowania  i  nauczania  w  społeczeństwie  otwartym.  Zaprezentowane

artykuły  mają  swój  kontekst  teoretyczny  i  empiryczny.  Publikacja

podzielona została na dwie części, stanowiące uzupełniającą się całość. 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA

PROBLEMY WYCHOWANIA W DOBIE GLOBALIZMU

Agata Biedrzycka „Wychowanie w społeczeństwie otwartym’

Jolanta Karbowniczek, Mariusz Grafowski „Kilka słów o oddziaływaniu 

Internetu na psychikę dzieci i młodzieży” 

Agata Macionżek „Młodzież w świecie konsumpcji” 

Kinga Dziwańska „Kariera, rozrywka czy rodzina? Podobieństwa i różnice 

w zakresie preferowanych przez młodzież stylów życia w zależności od typu 

szkoły średniej” 

Edyta Laurman-Jarząbek „Młodzież wobec wartości i edukacji 

aksjologicznej”

Aneta Skuza „Plany i aspiracje życiowe pokolenia młodych Polaków” 

Janusz Plisiecki „Współczesna kultura jako wyzwanie edukacyjne” 

Jerzy Madejski „Kultura i sztuka w edukacji europejskiej” 

Elżbieta Cieślak „Swoboda a kultura języka” 

Marzena Pękowska „Organizacyjne i jakościowe aspekty mobilności 

studentów w ramach programu Erasmus” 

Sylwester Bębas „Kara pozbawienia wolności w polskim systemie 

penitencjarnym” 

Magdalena Pluskota „Pedagogika Natalii Han-Ilgiewicz. Z zagadnień 

profilaktyki i higieny psychicznej w wychowaniu. Natalia Han-Ilgiewicz – 

życie i dzieło”



CZĘŚĆ DRUGA

PROBLEMY EDUKACYJNE WSPÓŁCZESNEJ PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ 

Edyta Laurman-Jarząbek „Zjawisko progu szkolnego a profilaktyka 

niepowodzeń szkolnych”

Edyta Sadowiska „Wspomaganie praktyki teorią. O roli czasopisma 

pedagogicznego w pracy nauczyciela języka obcego”

Wanda Grelowska „Wybrane wyznaczniki osiągnięć szkolnych uczniów klas 

I–III”

Elżbieta Zyzik „Rozwijanie mowy komunikatywnej dzieci w wieku 

przedszkolnym i sposoby jej wspomagania” 

Eliza Mazur „Wadliwy system funkcjonowania szkoły a przestępczość 

nieletnich” 

Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas „Zagrożenie wypaleniem 

zawodowym u nauczycieli o zróżnicowanej inteligencji emocjonalnej”

Elżbieta Zyzik „Organizacja edukacji przedszkolnej w wybranych krajach 

Europy” 

Elżbieta Kielska „Działalność Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej (1915–

1917)”

Magdalena Pluskota „Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego na rzecz 

wychowania i oświaty polonijnej” 

Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej



Redakcja: Sylwester Bębas

Liczba stron: 390
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Publikacja zawiera bardzo wiele interesujących artykułów, których autorzy

doskonale  znają,  bądź to  w wyniku  prowadzonych  badań,  bądź  praktyki

zawodowej  –  problematykę  resocjalizacji  skazanych.  Wśród

prezentowanych  prac  czytelnik  znajdzie  ciekawe refleksje  nad systemem

resocjalizacji skazanych w zakładach karnych w Polsce, jak również wyniki

badań  dotyczących  wybranych  kategorii  osadzonych,  bądź  istotnych

z punktu widzenia resocjalizacji działań podejmowanych wobec nich przez

służby penitencjarne oraz duszpasterstwo więzienne.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA

ELEMENTY RESOCJALIZACJI ZAKŁADOWEJ 

Hanna Karaszewska „Więzienie jako specyficzna instytucja społeczna” 

Małgorzata Kołecka „Prizonizacja w dotychczasowych badaniach” 



Luiza Sałapa „Aktualna sytuacja i perspektywy polskiego więziennictwa 

jako instytucji resocjalizującej” 

Lech Hyb „Praca ze skazanymi w środowisku zamkniętym” 

Henryk Budzeń „Praca jako jeden ze sposobów resocjalizacji osób 

odbywających karę pozbawienia wolności” 

Radosław Daszuk „Metodyka resocjalizacji zakładowej, stosowanej            

w Zakładzie Karnym  w Chełmie” 

Adrian Samborski „Elementy pracy penitencjarnej z młodocianymi” 

Dariusz Schmidt „Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców 

(na przykładzie więziennictwa Bawarii)” 

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek, Elżbieta Zyzik „Rola wychowawcy 

penitencjarnego   w procesie resocjalizacji skazanych” 

Daria Sikorka „Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji” 

Arletta Garniewicz „Współczesne nurty w opiece, wychowaniu                     

i resocjalizacji” 

 

CZĘŚĆ DRUGA

ELEMENTY READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH 

Krzysztof Linowski „Wsparcie społeczne a warunkowe przedterminowe 

zwolnienie” 

Piotr Kulikowski „Wybrane aspekty pracy socjalnej jako alternatywa 

pomocy postpenitencjarnej kobietom po wyroku” 

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek „Rola kuratora sądowego                 

w procesie resocjalizacji skazanych” 

Krzysztof Gogacz „Styl ustosunkowań skazanych w warunkach wolności 

dozorowanej” 

Ewelina Tymoszuk „Postawy wobec przyszłości osadzonych w zakładach 

karnych” 



Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski „Rola nadziei na sukces w 

zwiększaniu efektywności procesu readaptacji do życia społecznego              

i zawodowego beneficjentów ośrodków Markot” 

Bogusław Sowa „Powiatowe centrum pomocy rodzinie jako realizator 

zadań pomocy społecznej w powiecie” 

Kamila Tusznio „Działania profilaktyczne w zakresie alkoholizmu na 

przykładzie Poradni odwykowej w Skarżysku-Kamiennej” 

CZĘŚĆ TRZECIA

INNOWACJE W RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ 

Zdzisław Majchrzyk „Resocjalizacja w globalizującym się świecie – stare   

i nowe wyzwania” 

Krystyna Ostrowska „Integralne podejście do resocjalizacji skazanego” 

Ewa Wysoka „Rola i funkcje religii w procesie resocjalizacji                       

w świadomości skazanych– analiza teoretyczna i empiryczne 

egzemplifikacje” 

Sylwester Bębas „Rola religii i duszpasterstwa więziennego w pracy 

penitencjarnej” 

ks. Jan Śledzianowski „Rola religii w procesie resocjalizacji” 

ks. Sławomir Chrost „Duchowy wymiar człowieka w resocjalizacji” 

Konrad Wierzbicki „Ewangelizacja więźniów (na przykładzie Zakładu 

Karnego w Chełmie)” 

Jolanta Szczurkowska „Tolerancja wobec wybranych czynów społecznie 

niepożądanych” 

Katarzyna Zdrzalik „Mediacja jako alternatywna metoda profilaktyki           

i resocjalizacji” 



Paweł Czerwieński „Określenie prawidłowej intencji w postawie 

wolontariusza jako warunek efektywnej pomocy człowiekowi 

potrzebującemu” 

Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana 

Pawła II

Autor: Sylwester Bębas

Liczba stron: 92  

ISBN: 978-83-62491-06-3

Rok wydania: 2010

Cena: 22 zł

Niniejszy program, wynikający z nauczania Jana Pawła II, stanowi materiał

dydaktyczny  dla  procesu  formacyjnego  i  wychowawczego  osadzonych



przebywających w zakładach karnych    i placówkach resocjalizacyjnych.

Jago  zadaniem  jest  analiza  myśli  społecznej  Jana  Pawła  II  oraz

dostosowanie  jej  do  sytuacji  więźniów,  ich  odpowiedzialności  za  siebie,

innych i za dokonane czyny, a także skłonienie wychowanków do refleksji

nad własną postawą i możliwością jej modyfikacji. Program ten ma na celu

wesprzeć kadrę resocjalizacyjną wspomnianych jednostek w przekazywaniu

osadzonym  i  wychowankom  podstawowych  wartości,  jakie  w  swoim

nauczaniu  zawarł  Jan  Paweł  II.  Podmiotem programu resocjalizacyjnego

jest  zarówno  osadzony  lub  wychowanek,  jak  i  wychowawca  moralnie

i zawodowo odpowiedzialny za swoich podopiecznych.

SPIS TREŚCI

ZAJĘCIA I

Oparte na przemówieniach Jana Pawła II kierowanych do więźniów 

podczas pobytu w Meksyku i w Brazylii 

ZAJĘCIA II

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu na Wyspach Salamona 

ZAJĘCIA III

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu w Wenecji 

ZAJĘCIA IV

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu w Chile 

ZAJĘCIA V

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu w Polsce 

ZAJĘCIA VI



Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych             

w więzieniu w Caltanissetcie 

ZAJĘCIA VII

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów podczas 

wizyty w Ekwadorze 

ZAJĘCIA VIII

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów podczas 

wizyty w Brukseli 

ZAJĘCIA IX

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów podczas 

wizyty w Kolumbii 

ZAJĘCIA X

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów podczas 

wizyty we Francji 

ZAJĘCIA XI

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów podczas 

wizyty w Peru 

ZAJĘCIA XII

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów podczas 

wizyty na Madagaskarze 

ZAJĘCIA XIII

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do więźniów 

brazylijskich 

ZAJĘCIA XIV

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w zakładzie „Casal del Marmo” 

ZAJĘCIA XV

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu „Rebibbia” 



ZAJĘCIA XVI

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu „Reggio Calabria” 

ZAJĘCIA XVII

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do osadzonych podczas

pobytu w więzieniu „Regina Caeli” 

ZAJĘCIA XVIII

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do personelu zakładu 

„Casal del Marmo” 

ZAJĘCIA XIX

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do kapelanów więzień 

włoskich 

ZAJĘCIA XX

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do pracowników 

sądownictwa 

ZAJĘCIA XXI

Oparte na przemówieniu Jana Pawła II kierowanym do dyrektorów 

administracji penitencjarnych 

ZAJĘCIA XXII

Ojciec Święty Jan Paweł II i jego relacje z niedoszłym zabójcą 

ZAJĘCIA XXIII

Godność drugiego człowieka 

ZAJĘCIA XXIV

Rodzina w życiu więźniów 

Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w 

rodzinie  .   Tom I
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Prezentowana  publikacja  powstała  z  inicjatywy  dwóch  środowisk

naukowych: przedstawicieli  Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału

Nauk  Prawnych  Wyższej  Szkoły  Handlowej  w  Radomiu  oraz

przedstawicieli  Instytutu  Prawa  Kanonicznego  Wydziału  Prawa,  Prawa

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Pawła  II.  Jest  to  pierwsza  w  Polsce  publikacja  ujmująca  w niezmiernie

szeroki sposób kwestię małżeństwa i rodziny. Publikacja jest odpowiedzią

na  zadawane  przez  współczesnych  ludzi  pytania  o  sens  małżeństwa,

o sposób utrzymania go, a być może także ratowania rodziny. W całej tej

problematyce  w  sposób  niezmiernie  dobitny  przewija  się  kwestia

macierzyństwa  i  wychowania  dzieci  w  duchu  miłości  do  Boga  oraz

szacunku dla Państwa i jego tradycji. W publikacji wypowiadają się przede

wszystkim praktycy zarówno z zakresu małżeńskiego prawa kanonicznego,

jak i świeckiego prawa rodzinnego. Dla wielu Czytelników może się ona

stać  istotnym  drogowskazem  przy  pokonywaniu  niezwykle

skomplikowanych trudności, jakie stawia przed nami wszystkimi codzienne

życie. 



Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Wrzoska

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA

TEORETYCZNE ASPEKTY WYCHOWANIA W RODZINIE

Andrzej Bałandynowicz „Rodzina jako mikrosystem integracyjny                

w przestrzeni życia społecznego jednostki” 

Czesław Kępski „Ewolucja rodziny w Polsce po drugiej wojnie światowej” 

Irena Pufal-Struzik „Twórczy rozwój dziecka wyzwaniem dla współczesnej 

rodziny” 

Ks. Sylwester Kasprzak „Rodzina katolicka jako środowisko edukacji          

i wychowania dzieci dla przyszłej pracy i nabycia umiejętności rekreacji”

Krystyna Barłóg „Rodzina fundamentem wspomagania rozwoju 

niepełnosprawnych dzieci i wprowadzania ich w świat wartości”

Ks. Janusz Królikowski „Małżeństwo podstawą autentycznych relacji 

rodzinnych. Doświadczenie chrześcijańskie”  

Ks. Jerzy Bajda „Teologiczno-moralne podstawy wychowania w rodzinie”  

Wanda Grelowska „Wspomaganie rodziny w procesie wychowania              i

nauczania integracyjnego.” 

Józef Sowa „Odpowiedzialność rodziny w procesie wychowania dzieci         

i młodzieży”   

Andrzej Słomka „Wybrane determinanty powodzenia związku 

małżeńskiego”  

Henryk Budzeń „Wpływ środowiska rodzinnego na wychowanie dzieci         

i młodzieży”   

Ks. Zdzisław Struzik „Aksjologia jako znaczący czynnik budowania więzi  

w rodzinie”  



Agata Biedrzycka „Komunikacja interpersonalna – język, sytuacja               

a kontekst komunikacji w rodzinie”  

Piotr Modzelewski „Emocjonalna więź, empatyczna komunikacja –             

w stronę wysokiej jakości życia w rodzinie”   

Kinga Kończak „Wychowanie w rodzinie a emocjonalne kształtowanie 

wrażliwości inteligencji emocjonalnej dziecka w procesie oddziaływania 

rodziny”  

CZĘŚĆ DRUGA

STATUS RODZINY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM,

EUROPEJSKIM I KRAJOWYM

Jerzy Słyk „Współzależność między odpowiedzialnością cywilną za 

wyrządzoną szkodę przez dziecko a obowiązkiem rodziców jego 

wychowania’ 

Dorota Lebowa, Kamil Sikora „Zadania organów administracji publicznej 

w zakresie realizacji świadczeń pomocy społecznej rodzinie i prawne formy 

ich realizacji” 

Eliza Kosieradzka, Agnieszka Wołoszyn „Administracyjnoprawne aspekty 

przeciwdziałania alkoholizmowi” 

Ewa Jasiuk „Eurosieroctwo – wybrane aspekty prawne”  

Dorota Fleszer „Pomoc rodzinie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 

życiowych jako zadanie własne gminy”  

Małgorzata Gruchoła „Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów 

w państwach Unii Europejskiej” 

Maciej Rzewuski „Wyrażenie zgody na pobranie krwi dziecka                      

w postępowaniu cywilnym”  

Tomasz Włodek, Mariola Cieśla „Prawne aspekty funkcjonowania 

całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych”

Ewa Grudziewska, Ewelina Tymoszuk „Alternatywne formy opieki              

i wsparcia dziecka w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce”  



Krzysztof Miłek „Kara pedagogiczna i kryminalna jako narzędzia 

oddziaływania represyjnowychowawczego wykorzystywane w rodzinie         

i polityce karnej państwa” 

Jakub Łukasiewicz „Zagrożenia małżonka w świetle ustawy o emeryturach 

kapitałowych”

 

CZĘŚĆ TRZECIA

ETYCZNO-FILOZOFICZNE ROZWAŻANIA O RODZINIE

Dorota Ruszkiewicz „Doświadczanie ojcostwa przed narodzinami dziecka”

Przemysław Eugeniusz Kaniok „Przegląd badań nad jakością relacji 

małżeńskich. Praktyczne implikacje dla małżeństw i specjalistów” 

Małgorzata Szyszka „Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie. 

Rola komunikacji w kształtowaniu tożsamości rodziny i jej członków”  

Sylwester Bębas „Posługa Jana Pawła II wobec więźniów i ich rodzin”  

Ks. Grzegorz Godawa „Działalność hospicjów dziecięcych jako próba 

adekwatnej odpowiedzi na potrzeby dziecka terminalnie chorego i jego 

rodziny”  

Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas „Doświadczenie 

macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców przed narodzinami dziecka” 

Ks. Roman Ceglarek „Formacja sumienia małego dziecka w rodzinie 

chrześcijańskiej”  

Ewa Jaworska „Więź rodzinna i jej magiczna moc”  

CZĘŚĆ CZWARTA

PATOLOGIE W RODZINIE

Agnieszka Zaborowska „Zbyt wczesna inicjacja seksualna kobiet jako 

współczesna patologia i zagrożenie dla funkcjonowania rodziny” 

Katarzyna Maria Wasilewska „Przemoc jako źródło dysfunkcji życia 

rodzinnego”  

Maria Kotomska „Funkcjonowanie rodziny dotkniętej bezrobociem”  



Renata Kowal „ Lekomania – „nowa” przyczyna zaburzonych relacji 

międzypokoleniowych w środowisku rodzinnym”  

Sylwia Kita „Przemoc w rodzinie i co dalej? Diagnoza i pomoc w kryzysie”

Weronika Polak „Czynniki wpływające na dysfunkcjonalność rodziny”  

Joanna Gjorgievska „Rodzina z problemem alkoholowym jako środowisko 

wychowawcze dzieci i młodzieży”  

CZĘŚĆ PIĄTA

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I SOCJALIZACYJNE                    

W RODZINIE

Krzysztof Linowski „Więzi rodzinne osób odbywających karę pozbawienia 

wolności po raz pierwszy”  

Alina Maria Basak „Problemy szkolne dzieci z domu dziecka”  

Patrycja Zielińska „Konflikty par małżeńskich w rodzinach z małym 

dzieckiem” 

Iwona Dudzik „Zagrożenia współczesnej rodziny w oczach młodzieży 

akademickiej”  

Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska „Środowisko rodzinne           

a symptomy niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt”  

Jolanta Maciąg „Psychospołeczna sytuacja dzieci z rodzin niepełnych” 

Roman Grzejszczak „Nowe technologie a zagrożenia współczesnej rodziny”

Żaneta Kucharczyk, Andrzej Gołębiowski „Pedagogiczne aspekty 

funkcjonowania rodzin zastępczych dla dzieci osieroconych”

Eliza Mazur „Relacje wewnątrzrodzinne i ich wpływ na zachowania 

przestępcze na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach” 

Joanna Cichla, Beata Skwarek „Uwarunkowania przestępstw popełnianych 

przez nieletnich – wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 

Nieletnich w Głogowie” 

Arletta Garniewicz „Poprawa nieefektywnej komunikacji jako rozwiązanie 

konfliktów pomiędzy rodzicami a dziećmi” 



Lech Hyb „Przemiany rodziny i współczesne zagrożenia jej trwałości” 

CZĘŚĆ SZÓSTA

FORMY WSPARCIA I POMOCY RODZINIE

Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Anna Witek „Michalickie świetlice jako 

przykład działalności placówek wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych” 

Andrzej Gołębiowski „Wybrane formy wsparcia dla rodzin dotkniętych 

przemocą w regionie radomskim”

Edyta Laurman-Jarząbek „Rola pedagoga szkolnego w kreowaniu 

profilaktyki domowej” 

Renata Małgorzata Ilnicka „Świetlica środowiskowa jako instytucja 

wspierająca wychowanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” 

Małgorzata Kołecka „Znaczenie wsparcia w sytuacji rozpadu rodziny” 

Krzysztof Gogacz „Prakseologiczny wymiar pracy kuratorów sądowych      

w ocenie ich koordynatorów”

Monika Borowska „Upośledzenie umysłowe dziecka w perspektywie 

rozwojowej - zadanie dla rodziny i dla poradnictwa psychologicznego” 
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Prezentowana książka wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu dyskusję

na  temat  resocjalizacji  zarówno  w  środowisku  otwartym,  jak

i  w  instytucjach  zamkniętych.  W  książce  znajdują  się  artykuły

przedstawicieli  różnych  środowisk  naukowych  w  kraju,  a  także  wielu

praktyków m. in. pedagogów, psychologów, socjologów, prawników. Praca

składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje profilaktykę i resocjalizację

w  środowisku  otwartym.  Druga  zaś  dotyczy  wybranych  zagadnień

teoretyczno-metodycznych i problemów resocjalizacji zakładowej. 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA

PROFILAKTYKA I RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU 

OTWARTYM

Zdzisław Majchrzyk „Język agresji – pomiędzy normą a patologią” 

Adam Czabański „Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce” 

Joanna Góźdź „Problem samouszkodzeń w percepcji nauczycieli” 

Przemysław Cynkier, Zdzisław Majchrzyk „Powszechność zachowań 

agresywnych wśród chorych psychicznie jako problem społeczny” 

Beata Kohlman „Przyczyny agresywnych zachowań uczniów w szkole – 

teoria i empiryczne egzemplifikacje” 

Renata Kowal „Pozytywne i negatywne aspekty oddziaływania mediów na 

funkcjonowanie młodego pokolenia” 

Andrzej Słomka „Uzależnienia a media”  



Małgorzata Piasecka „Podejście motywujące w pracy z osobami 

uzależnionymi” 

Ewelina Tymoszuk „Czynniki ryzyka w kryminogenezie recydywistów 

penitencjarnych” 

Lech Hyb „Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym”  

Agata Biedrzycka „Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym”

Agata Biedrzycka „Wybrane instytucje resocjalizacji i wsparcia 

społecznego – podstawowe zadania i regulacje prawne” 

Krzysztof Gogacz „Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych 

społecznych kuratorów sądowych w toku wykonywania dozorów 

probacyjnych”  

Jolanta Pułka „Strategie i programy pomocy dzieciom odrzucanym przez 

grupę rówieśniczą”  

CZĘŚĆ DRUGA

WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNO-METODYCZNE

I PROBLEMY RESOCJALIZACJI ZAKŁADOWEJ

Urszula Sobczyszyn „Wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II jako 

wyzwanie dla więźniów i służb penitencjarnych”  

Sylwester Bębas „Działalność i nauczanie Jana Pawła II jako inspiracja 

dla zmian w resocjalizacji i wykonywaniu kary pozbawienia wolności”  

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek „Rola resocjalizacyjnych 

programów penitencjarnych w resocjalizacji skazanych” 

Monika Szpringer, Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek „Seryjni 

mordercy – charakterystyka sprawców”  

Karolina Piątek „Przyczyny i przejawy zachowań autodestrukcyjnych           

w zakładach karnych” 

Radosław Daszuk „Zjawisko subkultury występujące w warunkach izolacji 

penitencjarnej”  



Konrad Wierzbicki „Problem korupcji w warunkach izolacji więziennej       

w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych a poczucie

godności człowieka”

Krzysztof Linowski „Problem używania alkoholu przez skazanych 

młodocianych”  

Adrian Samborski „Zjawisko bezrobocia wśród osadzonych w polskich 

jednostkach penitencjarnych” 

Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania         
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"Recenzowana  publikacja  Prawne,  administracyjne  i  etyczne

aspekty wychowania w rodzinie jest drugim tomem rozważań dotyczących

sytuacji  rodziny  we  współczesnym  społeczeństwie.  Jest  to  zarówno

kontynuacja  podjętej  wcześniej  inicjatywy,  jak  również  przedstawienie

nowych innych koncepcji, które nie znalazły się w poprzednim, pierwszym



tomie  opracowania.  Zamieszczone artykuły świadczą  o dużej  znajomości

przez  autorów  analizowanych  zagadnień.  Zaletą  recenzowanego  zbioru

artykułów  jest  nawiązanie  do  praktyki  działania.  Pozwoli  to  z  całą

pewnością  czytelnikom  wykorzystać  przedstawione  w  artykułach

doświadczenia  w  pracy  zawodowej.  Być  może  przemyślenia  zawarte

w  książce  zostaną  wykorzystane  także  przez  polityków  w  okresie

sprawowania  przez  Polskę  prezydencji  w  Unii  Europejskiej,  ponieważ

jednym z  najważniejszych  zadań  w tym zakresie  powinno być  ustalenie

zasad prowadzenia polityki prorodzinnej. Na podkreślenie zasługuje także

dobre  dopasowanie  różnorodnych  w  swej  treści  artykułów  do

poszczególnych  części  publikacji.  Reasumując  wysoko  oceniam zarówno

inicjatywę  wydania  drugiego  tomu  publikacji  Prawne,  administracyjne

i  etyczne  aspekty  wychowania  w  rodzinie,  jak  i  samą  realizację  tego

projektu.  Uważam,  że  jako  zbiór  niezwykle  interesujących  rozważań

o charakterze teoretycznym i praktycznym w pełni zasługuje na wydanie

oraz spotka się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego.”  

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Wrzoska

SPIS TREŚCI

ks. abp Andrzej Dzięga Integralność naukowego podejścia do zagadnienia 

wychowania w rodzinie 

CZĘŚĆ PIERWSZA

ETYCZNO-FILOZOFICZNE ROZWAŻANIA O RODZINIE

ks. Jerzy Kułaczkowski Nauczanie Kościoła jako pomoc świadczona 

rodzinie w wychowaniu 

ks. Jan Śledzianowski Rodzina prawem natury stanowiona mistrzynią          

w wychowywaniu młodego pokolenia 



Sławomir Cudak Rodzina i dzieci wobec etycznych wartości 

Henryk Cudak Przekaz wartości w systemie oddziaływań rodzicielskich 

Paweł Czarnecki Katolicki a laicki model wychowania do życia w rodzinie 

w Polsce w okresie transformacji  

Jerzy Plis Reforma społeczeństwa musi się zacząć od odbudowy rodziny 

ks. Mirosław Pawliszyn Miłość mistyczna – miłość zapomniana.                  

U praźródeł kryzysu rodziny 

Magdalena Płotczyk Znaczenie rodziny w „Państwie”

CZĘŚĆ DRUGA

ADMINISTRACYJNO-PRAWNE ASPEKTY WYCHOWANIA W 

RODZINIE

Marek Andrzejewski O specyfice rozwiązywania rodzinnych problemów 

prawnych 

ks. bp Artur Grzegorz Miziński Poradnictwo i obrona prawna w procesie    

o nieważność małżeństwa 

Stanisława Kalus Orzekanie o władzy rodzicielskiej i kontaktach                   

z dzieckiem w wyroku rozwodowym w świetle ostatniej nowelizacji k.r.o. 

Paweł Kobes Rola administracji lokalnej w przeciwdziałaniu przemocy        

w rodzinie – zagadnienia wybrane  

Danuta Dzich Rodzina jako instytucja prawna. Formy pomocy i wsparcia 

udzielanego rodzinie 

Jacek Chaciński Status prawny nasciturusa w świetle orzecznictwa Sądu 

Najwyższego 

CZĘŚĆ TRZECIA

ZNACZENIE WIĘZI RODZINNEJ I ZWIĄZKÓW UCZUCIOWYCH

W WYCHOWANIU DZIECKA W RODZINIE

Sylwester Bębas Powołanie do ojcostwa i odpowiedzialność za więzi 

rodzinne jako zadanie mężczyzny 



Wioleta Adamczyk-Bębas Powołanie do macierzyństwa i odpowiedzialność

za więzi rodzinne jako współczesne zadanie kobiety 

Maria Kotomska Relacje rodzinne we współczesnej rodzinie jako przyczyna 

osamotnienia dziecka 

Edyta Domagała Miłość a wychowanie w rodzinie – analiza filozoficzno-

psychologiczna 

Piotr Modzelewski Emocjonalna więź, empatyczna komunikacja – w stronę 

wysokiej jakości życia w rodzinie 

Wiktor Wolman Ja, Ty i to trzecie. O miłości w małżeństwie i rodzinie 

Izabela Wielewska, Daria Sikorska Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie 

dziecka w grupie rówieśniczej 

Iwona Błaszczak Mądre wychowanie, czyli o roli miłości w szczęściu 

rodziny 

Joanna Maria Leśniak Rodzina – jej funkcje i znaczenie dla jednostki            

i społeczeństwa 

CZĘŚĆ CZWARTA

WSPÓŁCZESNA RODZINA Z PERSPEKTYWY ZAGROŻEŃ             

I WYZWAŃ

Danuta Koźmian Rodzina, jej zadania i zagrożenia w poglądach społeczno-

pedagogicznych Jana Pawła II  

Tadeusz Sakowicz Współczesne możliwości przezwyciężania zagrożeń         

w socjalizacji i wychowaniu 

ks. Zdzisław Jancewicz Wybrane aspekty zagadnienia in vitro 

Joanna Żeromska-Charlińska „…i nie opuszczę Cię aż do śmierci” – na 

rozstajach doznawania „bycia” małżonkiem osoby starszej obarczonej 

chorobą nowotworową 

Joanna Nowak Wpływ misji wojskowych na funkcjonowanie rodzin 

żołnierzy zawodowych 



Urszula Durlak Rodzinne uwarunkowania zachowań zdrowotnych 

młodzieży 

Przemysław Juszczykowski Czas wolny jako element destabilizujący 

funkcjonowanie rodziny 

Teresa Lewandowska-Kidoń Stereotypizacja i marginalizacja rodzin 

nietradycyjnych 

Anna Andrzejewska Rodzina a wychowanie do mediów 

Michał Szewczyk Pokolenie MTV i jego przyszłość 

CZĘŚĆ PIĄTA

ALTERNATYWNE FORMY OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECKA

Józef Bednarek Wychowawca wobec wirtualnej społeczności 

Hanna Żuraw Etyka czy ekonomia? Wychowanie dziecka 

niepełnosprawnego w rodzinie – perspektywa moratorium rozwojowego 

Agnieszka Sadowska Opieka i wychowanie dziecka osieroconego w domu 

dziecka czy rodzinnym domu dziecka? 

Daria Sikorska Wspomaganie rodziny w wychowywaniu osoby 

niepełnosprawnej poprzez uczestnictwo w zajęciach terapii zajęciowej         

w środowiskowych domach samopomocy 

Klemens Płeczkan Wychowanie dziecka w rodzinie podlegającej 

współczesnym przemianom społeczno-cywilizacyjnym 

Magdalena Pakuła Model małżeństwa i rodziny – preferencje młodych 

dorosłych 

ks. Edward Piotr Sitnik Poradnie rodzinne w Polsce 

CZĘŚĆ SZÓSTA

RODZINA DYSFUNKCJONALNA I PATOLOGICZNA A ROZWÓJ I 

WYCHOWANIE DZIECI

Andrzej Gołębiowski Charakterystyka zaburzeń w rodzinie z problemem 

alkoholowym – wybrane aspekty teoretyczne 



Małgorzata Kołecka Rozwody i separacje w Polsce 

Renata Kowal Jak pomóc, by nie zaszkodzić rodzinie z problemem 

przemocy? 

Lech Hyb Alkoholizm i jego skutki dla rodziny i społeczeństwa 

Milena Żuchowska Rozwód rodziców emocjonalnym trzęsieniem ziemi         

w rozumieniu dzieci 

Daria I. Zabłocka, Danuta Dzich Wpływ konfliktów w rodzinie na rozwój      

i wychowanie dzieci 

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek Rodzinne uwarunkowania zachowań 

przestępczych 

Katarzyna Potaczała Rodzina a przestępczość osób nieletnich – 

uwarunkowania i wpływy 
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„(…)  praca  jest  zbiorem  artykułów  dotyczących  istotnego

i  aktualnego  zagadnienia,  będącego  jednym  z  ważnych  elementów

funkcjonowania  współczesnego  państwa.  Podjęcie  się  opracowania

omawianej  problematyki  należy  ocenić  bardzo  pozytywnie,  zaś  sposób

podejścia  Autorów  do  poszczególnych  zagadnień  nie  tylko  jest  pełen

wiedzy,  ale  również  w  wielu  przypadkach  tchnie  świeżością

i  charakteryzuje  się  zainteresowaniem  opisywanymi  zagadnieniami.

Samorząd terytorialny i wybrane kwestie z nim związane są w niniejszym
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z perspektywy nauki prawa administracyjnego, ale również m.in. z punktu
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i  pozwalających  na  dostrzeżenie  wielu  różnych  aspektów  ustroju

i funkcjonowania samorządu terytorialnego (…)”
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publicznej  i  jaki  ona  ma  wpływ  na  jakość  życia.  Ponadto  zajmuje  się

wybranymi, podstawowymi problemami aktywności społecznej, zakładając,

że  kreatywność  ludzka  determinowana  jest,  w  znacznym  stopniu,  przez



otoczenie instytucjonalne człowieka, a w tym przez administrację publiczną.

Kolejnym  poruszonym  problemem  jest  jakość  czynnika  ludzkiego

w  administracji  samorządowej,  jakości  intelektualnej,  profesjonalnej

i etycznej. Książka jest polecana studentom administracji oraz działaczom

i urzędnikom administracji lokalnej. 
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„Z  powyższego  przeglądu  wyłania  się  obraz  pracy  bogatej

w  różnorodne  typy  refleksji  nad  jakością  działania  administracji  i  jej

wpływem  na  jakość  życia  społeczeństwa,  w szczególności  na  obszarze

aktywności  samorządu  terytorialnego  i  organizacji  społeczeństwa

obywatelskiego.  W samym  tytule  pracy  sygnalizowany  jest  jej  niepełny

zakres  przedmiotowy-  obejmuje  ona  jeno  wybrane  aspekty  prawne

i  społeczne  omawianych  problemów.  W  wielu   opracowaniach  widać

konstruktywny niepokój  poznawczy,  świadomość Autorów, że podjęli  się

badania  materii  bardzo  złożonej,  wymagającej  jeszcze  dalszych,

niejednokrotnie  wielodyscyplinarnych  studiów.  To  bardzo  cenna  zaleta

pracy. Jej lektura właśnie inspiruje do  dalszych dociekań naukowych, tym

bardziej  że  niektóre  z wypowiedzianych  przez  poszczególnych  Autorów

opinii prowokują do podjęcia tak potrzebnej w nauce dyskusji. Pobudzają

także do pogłębienia dialogu między przedstawicielami różnych dyscyplin

naukowych,  poszukujących  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  sposobów



zapewnienia  oczekiwanej  jakości  działania  administracji  publicznej.

Zastosowane w pracy podejścia badawcze mają w pełni uświadomiony cel

praktyczny,  a ich nieuchronny eklektyzm jest ceną, którą warto  zapłacić

uzyskując  niesłychanie  rozwinięty  zespół  twierdzeń  dotyczących

opisywanej rzeczywistości działania administracji publicznej i wskazań-jak

wpływ tych działań na jakość życia społecznego udoskonalić. Jest to więc

dzieło  o  wartości  znacznie  wykraczającej  ponad  przeciętny  poziom

produkcji  naukowej,  godne szerokiego  upowszechnienia  w środowiskach

ludzi zainteresowanych teorią i  praktyką  publicznego administrowania.”
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Rozdział VIII

Ján Bajtoš, Patrícia Pišteková Mikrovyučovanie ako progresívna edukačná 

technológia v príprave budúcich učiteľov 

Rozdział IX



Ján Bajtoš E-learning – edukačná koncepcia informačnej spoločnosti 

Rozdział X

Janusz Plisiecki Sztuki audiowizualne w kontekście przemian kultury 

współczesnej 

CZĘŚĆ III

EMPIRYCZNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA POSTAW DZIECI      

I MŁODZIEŻY

Rozdział I

Anna Andrzejewska Rola forów internetowych w życiu dzieci i młodzieży 

Rozdział II

Marzena Gralak Internet wobec nowych wyzwań – w służbie ewangelizacji 

– w świetle nauczania Jana Pawła II 

Rozdział III

Ryszard Błaszkiewicz Aktywizacja seniorów w społeczeństwie nowych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

Rozdział IV

Anna Steliga Sztuka biologiczna, transgeniczna, telematyczna, robotyczna, 

czyli o karmieniu obiektów artystycznych i „klikaniu” w rzeczywistość 

Rozdział V

Jan Plis Naruszenie dóbr osobistych w Internecie. Zarys problematyki 

Rozdział VI

Swjetłana Snapkowska Фреймовая модель национального образования 

как средство развития историко-педагогического знания 

Rozdział VII

Jan Rajmund Paśko Uczeń – komputer – książka – wiedza 



Rozmowy z czasem

Autor: Grupa Poetycka „Eliksir”

Liczba stron: 144

ISBN: 978-83-62491-29-2

Rok wydania: 2013

Cena:   26 zł

Grupa Poetycka „Eliksir” powstała 5 lat temu. Od października 2012 roku

nowym  opiekunem  grupy  jest  Wyższa  Szkoła  Handlowa  w  Radomiu.

„Eliksir”  ma  za  sobą  liczne  prezentacje,  cieszy  się  dużym  uznaniem

lokalnych  miłośników  poezji,  a  jej  członkowie  mogą  pochwalić  się

sukcesami w krajowych konkursach literackich. Koncerty „Eliksiru” mają

oprawę  muzyczną.  Zapewnia  ją  ścisła  współpraca  z  kompozytorem,

a jednocześnie wybitnym artystą organowym -Robertem Grudniem autorem

muzyki   m.in.  do  spektaklu  „Słowo Herberta”  w wykonaniu  Krzysztofa

Kolbergera.  Do  Grupy  Poetyckiej  „Eliksir”  należą:  Grażyna  Cieślik,



Wiesława Didyk, Zofia Falkiewicz,  Teresa Zofia Głuch, Grażyna Górnik,

Anna Łęcka, Marianna Majkusiak, Andrzej Mędrzycki, Izabella Mosańska,

Tadeusz Sałek, Jan Wulkiewicz, Grażyna Ziętek.

Wynikiem  wszystkich  spotkań  Grupy  Poetyckiej  „Eliksir”  jest  niniejszy

zbiór  wierszy,  który  mamy  zaszczyt  i  przyjemność  zaprezentować

miłośnikom poezji i sympatykom „Eliksiru”.

Leksykon administratywisty

Redakcja naukowa: Stanisław Wrzosek, Anna Haładyj, Michał 

Domagała

Liczba stron: 585

ISBN: 978-83-62491-19-3

Rok wydania: 2013

Cena:   62 zł

Autorzy  leksykonu  postawili  przed  sobą  niebagatelne  zadanie

objęcia w jednej publikacji, w sposób syntetyczny i jednocześnie w miarę

możliwości  wyczerpujący  –  prawie  300  haseł  z  zakresu  szeroko

rozumianego  prawa  administracyjnego.  Recenzowana  publikacja  stanowi

wyraz dążenia do systematyzowania i porządkowania wiedzy na studiach

administracyjnych,  ułatwiając  przede  wszystkim  studentom  kierunku



administracja,  a  także  prawo,  korzystanie  z  podstawowych  dla  prawa

administracyjnego pojęć.

Leksykon  zawiera  zestawienie  haseł  przedmiotowych  z  następujących

dziedzin:   części  ogólnej  prawa  administracyjnego,  nauki  administracji,

postępowania administracyjnego 

i  sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego,  administracyjnego prawa

ustrojowego,   prawa  samorządu  terytorialnego,  a  także  historii

administracji.  Ponadto  ujęto  w  leksykonie  elementy  administracyjnego

prawa  gospodarczego,  oraz  wybranych  działów  materialnego  prawa

administracyjnego,  w  tym:  planowania  przestrzennego  i  prawa

budowlanego,  prawa  energetycznego,  organizacji  ochrony  środowiska,

prawa turystycznego oraz wybranych zagadnień z zakresu: wstępu do nauki

o  państwie  oraz  prawnych   form  działania  administracji  publicznej,

stanowiących  fundament  dla  nauk  prawnych  i  administracyjnych.  Hasła

z zakresu nauk administracyjnych zostały także uzupełnione o  zagadnienia

z  zakresu  teorii  organizacji   oraz  administracyjne  aspekty  nauki

o  przedsiębiorstwie.  Treści  prezentowane  w  leksykonie  odzwierciedlają

także  specyfikę  współczesnego  multicentrycznego  porządku  prawnego,

którego stosowanie ma szalenie istotne znaczenie w praktyce urzędniczej,

stąd  jego  treścią  objęto  także  wybrane  zagadnienia  z  zakresu

międzynarodowego prawa publicznego. Leksykon zawiera także praktyczne

ujęcie zagadnień z zakresu wymiaru sprawiedliwości 

i  obsługi  prawnej,  prawa  wykroczeń  i  prawa  karnego  (wybrane

zagadnienia)oraz  wybranych  działów  polityki  administracyjnej  (w  tym

społecznej).  Na szczególne podkreślenie zasługuje szerokie potraktowanie

w  leksykonie  zagadnień  z  zakresu  prawa  finansów  publicznych,  prawa

bankowego  i  podatkowego.  Istotnym  elementem  treści  publikacji  jest

również  charakterystyka  wzajemnych  relacji  prawa  administracyjnego,

konstytucyjnego,  wyznaniowego  i  ich  współdziałania  w  kształtowaniu

rzeczywistości prawnej państwa,



 z  uwzględnieniem  takich  czynników,  jak  informatyzacja  administracji

publicznej czy prywatyzacja zadań publicznych. Leksykon zawiera również

hasła  odnoszące  się  do  katolickiej  nauki  społecznej,  administracji

kościelnej, czy prawa naturalnego.

Finanse samorządu terytorialnego

Redakcja naukowa: Vladimir Babcak, Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj

Liczba stron: 498

ISBN: 978-83-62491-24-7

Rok wydania: 2012

Cena: 62 zł

Monografia  „Finanse  samorządu  terytorialnego”  pod  redakcją

Vladimira Babčaka, Ewy Jasiuk, Gerarda Pawła Maja, składa się z dwóch

części,  z  których  pierwsza  dotyczy  finansów  samorządu  terytorialnego

w Polsce, a druga finansów samorządu terytorialnego Słowacji.

Na pozytywną ocenę zasługuje już sama konstrukcja przedstawionej

do  recenzji  pozycji.  Przedstawienie  zagadnień  polskich  i  słowackich

w  zakresie  finansów  samorządu  terytorialnego  w  jednej  monografii

wskazywać może na możliwość współdziałania  organów administracji tych

państw  w  zakresie  podejmowanych  działań,  jak  również  wymianę

doświadczeń,  co  stanowi  istotny  aspekt  w  dobie  umiędzynarodowienia



działań administracji, które jest następstwem procesów globalizacyjnych we

współczesnym świecie. 

Z recenzji dr hab. prof. WSEI Katarzyny Popik – Chorąży

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

Rozdział 1

Emil Antoniszyn, Anna Szczepańska Instrumenty finansowe i ich 

zastosowanie w działalności jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2

Tomasz Dorożyński Samorząd terytorialny a gospodarka regionalna            

i lokalna. Przykład województwa łódzkiego

Rozdział 3

Andrzej Krysiak Przychodowe obligacje komunalne jako forma 

finansowania zadłużenia samorządów w Polsce

Rozdział 4

Andrzej Bałandynowicz System probacji w Polsce propozycją 

sprawiedliwego karania  i organizowania finansów komunalnych

Rozdział 5

Krzysztof Chochowski, Anna Chochowska Samorządowy zakład budżetowy

jako jednostka sektora finansów publicznych

Rozdział 6

Grażyna Drewniak Gospodarka budżetowa gminy

Rozdział 7

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska Kup Pan psa, czyli kilka uwag 

na temat fiskalnych aspektów posiadania psa w kontekście dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego



Rozdział 8

Agnieszka Parkitna, Małgorzata Florczak-Strama Ocena efektywności 

inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu           

o dostępne metody oceny inwestycji

Rozdział 9

Aleksandra Włodarczyk Problem zadłużenia lokalnego w Polsce

Rozdział 10

Błażej Prus Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument realizacji 

pomocy publicznej kierowanej do sektora MSP na przykładzie Funduszu 

Poręczeń Kredytowych sp. Z o. o. w Złotoryi

Rozdział 11

Kamil Sikora, Anna Wąsowska Nadzorcze i kontrolne uprawnienia 

Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działalności finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 12

Jarosław Skorwider Źródła finansowania a potencjał inwestycyjny 

jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 13

Alina Walenia Znaczenie transferów z budżetu państwa w realizacji 

ustawowych zadań przez samorządy gmin Podkarpacia

Rozdział 14

Wojciech Sońta Wpływ kryzysu finansowego na dochody i wydatki 

samorządu terytorialnego

Rozdział 15

Andrzej Filipowicz Zmiany w ustawie o finansach publicznych a struktura 

administracji

Rozdział 16

Andrzej Gołębiewski Lokalna polityka społeczna wobec problemów dziecka

osieroconego



Rozdział 17

Alina Walenia Budżet zadaniowy w zarządzaniu jednostką samorządu 

terytorialnego

Rozdział 18

Lech Jańczuk Zakres samorządności samorządu terytorialnego w III 

Rzeczypospolitej

Rozdział 19

Bogusław Przywora Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli 

państwowej. Wybrane zagadnienia konstytucyjno-prawne

CZĘŚĆ II

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SŁOWACJI

Rozdział 1

Anna Kicová, Miroslav Štrkolec Vzájomné finančno-právne vzt’ahy 

jednotiek územnej samosprávy/ Wzajemne relacje finansowe pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 2

Vladimir Babčák Príjmy obcí a miest z daní a poplatkov verzus finančno-

ekonomická samostatnost’ územnej samosprávy/ Dochód gmin z podatków i

opłat a niezależność finansowa i ekonomiczna lokalnych samorządów

Rozdział 3

Eva Balážová Implementácia programového rozpočtovania v miestnej 

samospráve v SR/ Wdrażanie programu budżetowania na podstawie 

samorządu lokalnego w Słowacji

Rozdział 4

Juraj Tej Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na samosprávne jednotky/ 

Finansowa decentralizacja i jej wpływ na jednostki samorządu 

terytorialnego

Rozdział 5



Ján Husár Hospodárske aktivity obci, miest a vyšších územných celkoy v 

Slovenskej Republike/ Aktywność ekonomiczna gmin, miast i województw     

w Republice Słowackiej

Rozdział 6

Tibor Seman Financovanie obcí pri prenesenom výkone štátnej správy na 

úseku stavebného poriadku a bývania/ Finansowanie gmin w ramach zadań

zleconych z zakresu administracji publicznej na podstawie przepisów prawa

budowlanego

Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem 

administracji publicznej

Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj

Liczba stron: 528

ISBN: 978-83-62491-27-8

Rok wydania: 2012

Cena: 41 zł

Niniejsza  publikacja   jest  przygotowanym dzięki  inicjatywie  i  staraniom

pracowników Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, zbiorowym dziełem

ponad  30  autorów  z  wielu  ośrodków  naukowych  z  całej  Polski.

Reprezentują  oni  różne dyscypliny  i  kierunki  badawcze,  a  przedstawiane

przez  nich  opracowania  obejmują  bardzo  szeroki  zakres  współczesnych



problemów  funkcjonowania  administracji  publicznej.  Tytuł  pracy

sygnalizuje,  że  rozważania  skoncentrowane  zostaną  na  „wyzwaniach

i dylematach” tu występujących,  a więc dotykać będą kwestii doniosłych

z  punktu  widzenia  stanu  obecnego  i  kierunków  rozwoju  administracji,

a  przy  tym  spraw  dyskusyjnych,  budzących  żywe  kontrowersje  wśród

teoretyków  –  administratywistów  oraz  zajmujących  się  tą  dziedziną

praktyków  –  przede  wszystkim  pracowników  administracji,  polityków

i  działaczy  społecznych.  Temu  założeniu  pozostała  wierna  zdecydowana

większość opracowań , co zapewniło ich wysoką merytoryczną wartość oraz

podniosło atrakcyjność dla czytelników. Zrealizowana została też w pełni

koncepcja  redakcyjna,  aby  zachęcić  autorów  do  pochylenia  się  nad

wyzwaniami i dylematami administracji publicznej, stworzenia opracowań,

w których znajdą się przemyślenia,  które będą miały wpływ na praktykę

życia codziennego.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Michała Kasińskiego

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

DETERMINANTY JAKOŚCI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Andrzej Bałandynowicz Jakość administracji gospodarczej a jakość życia 

społecznego

Rozdział 2

Marek Woch Prawa człowieka i ich ewolucja, w aspekcie efektywności 

funkcjonowania administracji publicznej w Polsce

Rozdział 3

Piotr Szreniawski Administracja jako zniewolenie

Rozdział 4



Elżbieta Wituska Skuteczność jako wyznacznik jakości współczesnej 

administracji świadczącej

Rozdział 5

Wojciech Wytrążek Public relations i marketing komunalny w podnoszeniu 

jakości administracji publicznej

Rozdział 6

Eliza Sułkiewicz, Gerard Paweł Maj Komunikacja wewnętrzna w procesie 

zarządzania kapitałem ludzkim administracji publicznej

Rozdział 7

Agnieszka Jezierska, Marcin Górski Autodiagnoza służby cywilnej- badania

nad funkcjonowaniem służby cywilnej w Polsce

Rozdział 8

Robert Szczepankowski Formalnoprawne kryteria oceny jakości 

administracji publicznej

Rozdział 9

Krzysztof Chochowski Korupcja w administracji publicznej

Rozdział 10

Tomasz Barankiewicz W kierunku nowej etyki w administracji publicznej

Rozdział 11

Marcin Janik Jakość administracji a partycypacja społeczna                         

w administrowaniu – głos w dyskusji

Rozdział 12

Józef Strzelecki Jakość w administracji publicznej

CZĘŚĆ II

USTROJOWE I MATERIALNE ASPEKTY JAKOŚCI 

ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Marcin Mazuryk, Sylwia Naszydłowska Fragmentacja administracji 

publicznej w Polsce. Zarys problematyki 



Rozdział 2

Jerzy Paśnik Zasada równości funkcjonariuszy służb mundurowych              

w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Rozdział 3

Ryszard Szałowski O potrzebie ograniczenia prawnoadministracyjnych 

kompetencji Policji

Rozdział 4

Anna Barczak Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce

Rozdział 5 

Kamil Sikora Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu się wspólnot 

lokalnych

Rozdział 6

Jerzy Korczak Regulacje projakościowe prawa samorządu terytorialnego

Rozdział 7

Agnieszka Kunert-Diallo Ochrona konsumenta na rynku usług lotniczych    

w strukturze administracji publicznej

Rozdział 8

Ewa Jasiuk Administracja i służby lotnictwa

CZĘŚĆ III

PROCEDURALNE ASPEKTY JAKOŚCI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Aneta Tyc, Monika Odrowska-Stasiak, Sankcje administracyjne – wybrane 

problemy i możliwe rozwiązania

Rozdział 2

Mirosław Karpiuk Dwuinstancyjność postępowania jako warunek 

sprzyjający poprawie jakości działania administracji publicznej 

realizowany w ramach standardów sprawiedliwości proceduralnej 

Rozdział 3



Piotr Makarzec Rola prokuratora oraz Rzecznika praw Obywatelskich         

w postępowaniach reprywatyzacyjnych

Rozdział 4

Piotr Sitniewski Jawność postępowania przed Państwową Komisją 

Akredytacyjną. Stan rzeczywisty czy oczekiwany?

Rozdział 5

Michał Możdżeń-Marcinkowski O postępowaniach administracyjnych         

w sprawach skarg, wniosków i petycji w kontekście jakości funkcjonowania 

kontroli administracji publicznej

Rozdział 6 

Magdalena Strożek-Kucharska Bezczynność wierzyciela w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji

Rozdział 7

Anna Ostrowska Granice ochrony interesu prawnego osób trzecich              

w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę – dylematy związane       

z wykładnią pojęcia „obszar oddziaływania obiektu” na tle orzecznictwa 

sądów administracyjnych

Rozdział 8

Grzegorz Krawiec Uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu 

administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Rozdział 9 

Barbara Krupa Administracja celna i zasady postępowania celnego

Rozdział 10

Krzysztof Stalmach Procedury organów administracyjnych Królestwa 

Polskiego przy przejmowaniu zniesionych instytutów duchownych 

województwa sandomierskiego w latach 1819-1823 

Rozdział 11

Rafał Stankiewicz O niektórych aspektach dysfunkcjonalności modelu 

ochrony konkurencji w Polsce



Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji 

administracji

Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj

Liczba stron: 370

ISBN: 978-83-62491-31-5

Rok wydania: 2012

Cena: 37 zł

Tytuł niniejszej pracy sygnalizuje, że rozważania skoncentrowane zostaną

na współczesnych uwarunkowaniach procesów modernizacyjnych,  a więc

dotykać  będą  kwestii  doniosłych  z  punktu  widzenia  stanu  obecnego

i  kierunków  rozwoju  administracji  a  przy  tym  spraw  dyskusyjnych,

budzących żywe kontrowersje wśród teoretyków – administratywistów oraz

zajmujących się tą dziedziną praktyków. Temu założeniu pozostała wierna

zasadnicza większość opracowań , co zapewniło ich wysoką merytoryczną

wartość  oraz  podniosło  atrakcyjność  dla  czytelników.  Umożliwiło  też

prowadzenie „interdyscyplinarnego dialogu” przez przedstawicieli różnych

nauk  o  administracji,  wykazujących  z  reguły  należytą  troskę

o metodologiczną poprawność, a równocześnie komunikatywność rozważań



oraz  merytoryczne  uzasadnienie  i  dokumentowanie  swoich  tez  na  temat

różnych  aspektów  i  uwarunkowań  jakości  funkcjonowania  administracji.

Bardzo  zróżnicowane  podejścia  badawcze  i  szeroki  wachlarz  poglądów

autorów z  różnych  szkół  naukowych  zapewniły  otwarty  charakter  pracy,

czyniąc ją dobrą inspiracją do dalszych dyskusji i dociekań w środowiskach

teoretyków i praktyków administracji publicznej.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Michała Kasińskiego

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

PROCES EUROPEIZACJI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Maciej Jabłoński Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie 

administracji publicznej

Rozdział 2

Krzysztof Chochowski Europejski Kodeks Dobrej Administracji jako 

wyznacznik standardów funkcjonowania dobrej administracji publicznej      

w Unii Europejskiej 

Rozdział 3

Karolina Karpus Unijna zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań

a prawo do dobrej administracji 

Rozdział 4

Bartłomiej Opaliński Dylematy funkcjonowania władzy wykonawczej. 

Uwagi de lege ferenda na tle sporu o reprezentację Polski w Radzie 

Europejskiej

Rozdział 5 



Ewa Jasiuk Pytanie prejudycjalne narzędziem właściwego stosowania 

prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe państw członkowskich, także 

administracyjne 

Rozdział 6

Stanisław Wrzosek, Ewa Bonusiak Europejski Kodeks Dobrej Administracji

jako wyznacznik sprawności działania administracji publicznej w Polsce

Rozdział 7

Maksym Ferenc Prawo do dobrej administracji w świetle Europejskiego 

Kodeksu Dobrej Administracji

Rozdział 8

Monika Koksa Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w jednoczącej się 

Europie

Rozdział 9

Dorota Fleszer Euroregion jako forma współpracy transgranicznej 

samorządu lokalnego na przykładzie Euroregionu Silesia

Rozdział 10

Lidia K. Jaskuła Wymóg ochrony małoletnich przed negatywnym wpływem 

przekazów audiowizualnych w świetle dyrektywy medialnej jako wyzwanie 

stawiane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez prawo europejskie.

Rozdział 11

Vladimir Babcak Kvalita organizacie danovej spravy na Slovensku

Rozdział 12

Monika Filipiuk Polityka regionalna UE, a spójność polskich regionów

CZĘŚĆ II

PRAWNE UWARUNKOWANIA INFORMATYZACJI 

ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Michał Owczarek Rozwój technologii informatycznych, a przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego



Rozdział 2

Michał Pietkiewicz Informatyzacja, a jakość administracji w Polsce

Rozdział 3

Monika Zakrzewska Prawne uwarunkowania informatyzacji administracji 

publicznej w zakresie ochrony środowiska

Rozdział 4

Sylwester Jaśkiewicz Bariery w stosowaniu trybu licytacji elektronicznej     

w systemie zamówień publicznych

Rozdział 5

Monika Odrowska-Stasiak, Aneta Tyc Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej – PUAPka e-administracji?

Rozdział 6

Michał Igor Ulasiewicz Biuletyn Informacji Publicznej  - informatyzacja      

w procesie dostępu do informacji publicznej
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Rok wydania: 2013

Cena: 41 zł

Przedłożona  do  recenzji  publikacja  stanowi  bardzo  udaną  próbę

refleksji  badawczej,  która  pozwala  rozumieć  mechanizmy  dotyczące

zarządzania  publicznego  w procesie  integracji  europejskiej.  W jej  kręgu

znalazły się bowiem problemy, które są wspólne dla krajów członkowskich

Unii  Europejskiej,  ale  także  ukazuje  różnice,  tym  samym  rozszerzając

horyzonty czytelnika.

Książka  jest  zbiorem  opracowań,  które  mogą  stać  się  przydatne

zarówno praktykom, w tym przede wszystkim przedstawicielom samorządu

terytorialnego, ale także powinno trafić do ośrodków akademickich, które

prowadzą badania w tym zakresie.  Może stać się także cennym źródłem

informacji  dla  studentów zwłaszcza  kierunku  administracja,  zarządzanie 

a także prawo.

 

Z recenzji ks. dr. hab. Tadeusza Stanisławskiego

 

SPIS TREŚCI  

CZĘŚĆ I

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z PUNKTU WIDZENIA NAUKI 

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI ADMINISTRACJI

 

Agnieszka Kunert-Diallo, Ochrona konsumenta na rynku usług lotniczych w

strukturze administracji publicznej



Vladimir Babcak, Międzynarodowa współpraca w zakresie administracji 

podatkowej

Barbara Krupa, Kataster podstawą nowoczesnej gospodarki, podatków        

i kredytu.

Jarosław Hermaszewski, Instrumenty zarządzania publicznego w opinii 

skarbników i włodarzy gmin województwa lubuskiego.

Marcin Janik, Koncepcja sieci organów nadzoru epidemiologicznego.

Magdalena Musiej, Zakres działalności Polskiej Organizacji Turystycznej 

po wstąpieniu Polski do UE.

Jolanta Jabłońska-Bonca, Konsekwencje prywatyzacji zadań publicznych na

przykładzie sfery bezpieczeństwa publicznego. Zarys problemów.

Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, 

Wielopodmiotowe zarządzanie publiczne w samorządzie łódzkim. Przypadek

kreowania strategii.

Ewa Jasiuk, Zarządzanie w administracji publicznej w dobie integracji 

europejskiej - wybrane zagadnienia.

Luiza Wyrębkowska, Interdyscyplinarność i rozproszenie kompetencji 

organów administracji jako przyczyny problemów w skutecznej realizacji 

zadań Państwa polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego w sektorze naftowym.

Tomasz Bojar- Fijałkowski, Elementy zarządzania jakością i zarządzania 

środowiskowego wspomagające nowe zarządzanie publiczne                         

w administracji



CZĘŚĆ II

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z PUNKTU WIDZENIA NAUKI 

MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Krzysztof Chochowski, Administracja publiczna jako przedmiot badań 

nauki administracji i nauk o zarządzaniu.

Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak, Wykorzystanie technologii 

informacyjnych w administracji publicznej i w kształceniu kadr.

Elżbieta Wansacz, Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach 

samorządu terytorialnego.

Konrad Rokoszewski, Dialog i konsultacje społeczne jako forma 

zwiększania responsywności administracji samorządowej.

Paulina Marcinkiewicz, Administracja publiczna jako zjawisko 

interdyscyplinarne.

Mariusz Szyrski, Wpływ teorii organizacji i zarządzania na teorię prawa 

administracyjnego.

Michał Kasiński, Kryteria oceny racjonalności działania administracji 

publicznej 



Społeczna ocena poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności 

Policji w zapobieganiu patologiom społecznym (na 

przykładzie województwa mazowieckiego)
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Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy przedstawia rolę

Policji  w  kształtowaniu  poczucia  bezpieczeństwa  i  zwalczaniu  patologii

społecznych  w  województwie  mazowieckim.  Analizowane  są  w  nim

wybrane  aspekty  bezpieczeństwa  społecznego  i  bezpieczeństwa  w ruchu

drogowym  na  Mazowszu,  przestępczość  i  inne  patologie  społeczne

zagrażające  społeczności  lokalnej  Mazowsza,  oraz  społeczna  ocena

aktywności  Policji  w  zapewnianiu  bezpieczeństwa  i  zwalczaniu

przestępczości  na  Mazowszu.

Rozdziała  drugi  poświęcony jest  zagadnieniom metodologicznym.

Analizowane są w nim:  cele  i  problematyka  badawcza,  metody,  techniki



i  narzędzia  badawcze,  teren  i  organizacja  badań  oraz  charakterystyka

badanych.

     Ostatni rozdział książki obejmuje analizę badań własnych. Analizę

poczucia  bezpieczeństwa  oraz  ocenę  skuteczności  Policji  i  pracy

policjantów w województwie mazowieckim, rozdział ten przedstawia także

problemy poruszane przez uczestników debat w poszczególnych powiatach

Mazowsza  oraz  wnioski  do  realizacji  w  poszczególnych  powiatach

województwa mazowieckiego.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

Rola Policji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa i zwalczaniu 

patologii społecznych w województwie mazowieckim

1.1. Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa             

w ruchu drogowym na Mazowszu

1.2. Przestępczość i inne patologie społeczne zagrażające społeczności 

lokalnej Mazowsza

1.3. Społeczna ocena aktywności Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa       

i zwalczaniu przestępczości na Mazowszu

ROZDZIAŁ II

Zagadnienia metodologiczne

2.1. Cele i problematyka badawcza

2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.3. Teren i organizacja badań

2.4. Charakterystyka badanych

ROZDZIAŁ III

Analiza badań empirycznych

3.1. Analiza poczucia bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności Policji           



i pracy policjantów w województwie mazowieckim

3.2. Problemy poruszane przez uczestników debat w poszczególnych 

powiatach Mazowsza

3.3. Wnioski do realizacji w poszczególnych powiatach województwa 

mazowieckiego

Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu                

i resocjalizacji w Europie
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Cena: 55 zł

Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania uczyniono opiekę,

wychowanie  i  resocjalizację  w Europie.  Autorzy starali  się  ukazać  także

występujące niedobory w tym zakresie. W części pierwszej książki znalazły

się prace tematycznie związane z resocjalizacją w warunkach postępującej

integracji europejskiej. Część druga jest w całości poświęcona problematyce

rodziny i jej przemian na tle współczesnej Europy. Część trzecia dotyczy



wyzwań  stojących  przed  wychowaniem  w  jednoczącej  się  Europie.

W  ostatniej  części  książki  przedstawiono  tradycje  i  innowacje

w europejskiej przestrzeni kulturowo-edukacyjnej.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

RESOCJALIZACJA W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ INTEGRACJI 

EUROPEJSKIEJ

Rozdział 1

Andrzej Bałandynowicz Standardy kulturowo-cywilizacyjne źródłem 

kształtowania procesu reintegracji społecznej skazanych

Rozdział 2

Tadeusz Sakowicz Warunki poprawnego funkcjonowania społecznego 

przestępców w Europie po odbytej karze pozbawienia wolności

Rozdział 3

Krzysztof Gogacz Probacja jako sankcja karna – alternatywa czy fikcja?

Rozdział 4

Krzysztof Wójcik Zagadnienia związane z wykonywaniem kary 

pozbawienia wolności w Polsce w warunkach postępującej integracji 

europejskiej

Rozdział 5

Beata Ciupińska Prawne aspekty wychowania i resocjalizacji nieletnich. 

Możliwości czy ograniczenia?

Rozdział 6

Lech Hyb Kryzys autorytetu i jego wpływ na proces wychowania                  

i resocjalizacji we współczesnej Europie

Rozdział 7



Antoni Kasprzycki Wpływ rodziny na wychowanie i resocjalizację dzieci     

i młodzieży

CZĘŚĆ II

RODZINA NA TLE PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Rozdział 1

Ks. Jan Śledzianowski Polska rodzina w przestrzeni Unii Europejskiej

Rozdział 2

Sylwester Bębas Jakość ojcostwa na tle przemian współczesnej Europy

Rozdział 3

Henryk Cudak  Makrospołeczne dysfunkcje a zagrożenia we współczesnej 

rodzinie

Rozdział 4

Sławomir Cudak Konsekwencje emocjonalne i społeczne u dzieci                 

z poczuciem osamotnienia w rodzinie

Rozdział 5

Alina Maria Basak Dziecko w obliczu migracji zarobkowej rodziców

CZĘŚĆ III

WYZWANIA DLA WYCHOWANIA W JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPIE

Rozdział 1

O. Tomasz Maria Dąbek OSB Biblia o wymaganiach stawianych 

wychowawcom i nauczycielom (biblijna etyka nauczyciela)

Rozdział 2

Andrzej Słomka System wartości studentów kierunku pedagogika a ich 

postawa aksjologiczna

Rozdział 3

Dariusz Adamczyk Współczesne wymogi wychowania moralnego młodzieży



Rozdział 4

Irena Pufal-Struzik Uczeń zdolny i twórczy w polskiej szkole – założenia      

i rzeczywistość

CZĘŚĆ IV

TRADYCJE I INNOWACJE W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI 

KULTUROWO-EDUKACYJNEJ

Rozdział 1

Ks. Sylwester Kasprzak Odrębność, wolność i bogactwo kultur świata 

wobec tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni

Rozdział 2

Marta Wiszniowska-Majchrzyk, Zdzisław Majchrzyk Europeizacja, 

globalizacja, amerykanizacja? Czyli jaki model kultury będziemy wspierać?

Do jakiego modelu/modeli kultury będziemy się odwoływać?

Rozdział 3

Anna Andrzejewska Rola i zadania środowiska oświatowo-wychowawczego

wobec zagrożeń dzieci i młodzieży cyberprzestrzenią

Rozdział 4

Ks. Grzegorz Kudlak Rzeczywistość 2.0. Znaczenie przestrzeni wirtualnej  

w kontekście przemian społecznych we współczesnej Europie

Rozdział 5

Ks. Mariusz Sztaba Troska o personalistyczny wymiar procesu europeizacji.

Refleksja pedagoga społecznego w świetle nauki społecznej Kościoła

Rozdział 6

Elżbieta Kielska Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce w latach 1918-

1932 
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Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym, która

obejmuje  bardzo  szeroki  zakres  zagadnień  związanych  z  procesem

europeizacji.  Posiada  ona  charakter  interdyscyplinarny,  pozwalający  na

przedstawienie  tej  niezmiernie  ważnej  dla  Europy  problematyki  z  punktu

widzenia  zarówno prawa karnego,  administracyjnego,  handlowego i  innych.

Publikacja  stanowi  przewodnik  po  najważniejszych  zagadnieniach

odnoszących się do europeizacji zarówno w Unii Europejskiej jak i w krajach

trzecich.  Opracowanie  informuje  o  kierunkach  niezbędnych  zmian

w  obowiązujących  przepisach  prawa  oraz  porusza  problemy,  które  jak  się

okazuje bardzo często są wspólne dla państw Unii Europejskiej oraz państw

trzecich.  Przeprowadzone przez autorów badania ukazują złożoność procesu

europeizacji. Lektura publikacji potwierdza przyjęte powszechnie przekonanie

wielopłaszczyznowości  tego  procesu  zmiennego  w  czasie.  Publikacja

przedstawia europeizację jako proces, występujący w wielu dziedzinach życia



i odmiennie interpretowany w ujęciu poszczególnych dziedzin prawa, ale także

i innych dyscyplin naukowych. Niewątpliwie mamy do czynienia z wnikliwym

i  wyczerpującym  opracowaniem  poszczególnych  zagadnień  prawnych

o przekrojowym charakterze. Publikacja zawiera bardzo obszerne opracowanie

monograficzne,  wskazujące  również  praktyczne  rozwiązania  istniejących

a także mogących się pojawić w przyszłości problemów. Praca adresowana jest

do  bardzo  szerokiego  grona  odbiorców,  w  tym  w  szczególności  od  osób

studiujących  i  stosujących  prawo  w  praktyce.  Autorami  opracowań  są

profesorowie,  doktorzy,  jak i  magistrzy,  specjaliści  z dużą wiedzą nie tylko

teoretyczną, ale i praktyczną z Polski jak i zagranicy. Niniejsza publikacja jest

wynikiem ich długoletnich badań dotyczących europeizacji.

 Z recenzji doc dr Sylwestra Bębasa

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Europeizacja jako czynnik napędzający zmiany w Unii Europejskiej

Agnieszka Kunert-Diallo Europeizacja standardów międzynarodowych                 

w zakresie ochrony praw pasażerskich na przykładzie zmian do rozporządzenia 

261/2004

Ewa Jasiuk Opłaty lotniskowe – wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Jan Kutyła Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Polski po 

wstąpieniu do Unii Europejskiej

Krzysztof Chochowski Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu 

(EMSA) jako wyraz europeizacji administracji publicznej



Gerard Paweł Maj, Eliza Sułkiewicz Europejskie wzorce organizacji zarządzania 

procesami przepływu informacji w podmiotach administracji publicznej

Jan Plis Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe Unii 

Europejskiej

Dorota Fleszer Europeizacja prawa administracyjnego – wybrane zagadnienia

Agnieszka Kluska Zasada bezstronności w funkcjonowaniu administracji 

publicznej

Dorota Habrat Kształtowanie odpowiedzialności represyjnej podmiotów 

zbiorowych jako przykład europeizacji polskiego prawa karnego

Beata Pietrzak Zarys europeizacji prawa karnego gospodarczego. Przyczyny        

i proces jego harmonizacji oraz ich wpływ na przestępstwo niegospodarności 

karalnej w ujęciu art. 296 polskiego kodeksu karnego 

Maria Bosak, Paweł Majka Wynagrodzenie pracownicze – problematyka 

unormowań polskich w świetle prawa europejskiego oraz międzynarodowego

 Piotr Chałas Sytuacja prawna rolnika w sprawach dotyczących płatności 

finansowanych z funduszy wspólnej polityki rolnej

Weronika Wiśniewska Wpływ prawa europejskiego i orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości UE na polskie przepisy dotyczące wynalazków 

biotechnologicznych stosowanych w medycynie – wybrane zagadnienia



Vladimír Babčák, Karin Prievozníková Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej 

w prawnej regulacji stosunków podatkowych na Słowacji

Gintautas Bužinskas, Aliona Sinicienė Влияние стандартов европейского 

союза при создании процедур по защитенарушенных прав работников в 

области трудового права литовской республики

Ewa Jasiuk, Kamila Sambor Wdrażanie zobowiązań Polski w związku                   

z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie europejskiego zgrupowania 

interesów gospodarczych i spółki europejskiej

Daiva Petrėnaitė Personal freedom as a legal value: the criteria of restriction

CZĘŚĆ II

Wpływ europeizacji państw Unii Europejskiej na zmiany w państwach 

trzecich

Arda Özkan Europeanization in terms of legal perspective of Turkey

Наталия И. Золотарева  Влияние законодательства Европейского Союза на 

экологическое правосознание и экологическую культуру

Иван П. Голосниченко  Влияние законодательства Европейского Союза на 

правосознание и правовую культуру в строительстве Украинского 

государства

Михайло M. Яцишин  Сучасний стан і перспективи українсько-польської 

співпраці у сфері виконання кримінальних покарань в контексті 

євроінтеграції пенітенціарної системи України



Юлія Вусенко  Набувальна давність за законодавством України та за 

правом Європейського Союзу

Аллa М. Гороть, Катерина М. Прокопчук  Роль Європейського Союзу у 

поглибленні українсько-польських відносин

Володимир Кравчук  Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі:

порівняльно-правовий аналіз
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Publikacja "Ku pełni człowieczeństwa. Pedagogiczno-religijne przesłanie

encyklik  Jana  Pawła  II"  stanowi  próbę  analizy  encyklik  Jana  Pawła  II

odnośnie kwestii dotyczących ukazania pełni człowieczeństwa w kontekście

personalizmu i  specyfiki  chrześcijańskiej.  Stąd główny problem badawczy

można  sformułować  jako  pytanie:  Jakie  jest  pedagogiczno-religijne

przesłanie encyklik Jana Pawła II odnośnie osiągnięcia przez współczesnego

człowieka  pełni  człowieczeństwa?  Jest  to  problem główny i  dość szeroki,

stąd można również wskazać na problemy szczegółowe, jakimi są pytania:

Co stanowi istotę człowieka w perspektywie chrześcijańskiej? Co Jan Paweł

II uznaje za szczególnie istotne w dorastaniu do pełni człowieczeństwa? Na

ile  nauczanie  Jana  Pawła  II  zawarte  w  encyklikach  udziela  konkretnych

wskazań  w  kwestii  dorastania  do  pełni  człowieczeństwa?  Wreszcie:  Jak

wychowywać do pełni człowieczeństwa? Odpowiedzi na te pytania ukazują

poszczególne  rozdziały  książki,  które  odsłaniają  ich  rozmaite  elementy

i  płaszczyzny,  co  jest  uwarunkowane  stawianymi  przez  Jana  Pawła  II

problemami ujętymi w poszczególnych encyklikach. 

Książka jest adresowana w sposób szczególny do nauczycieli, katechetów

i  katechetyków,  studentów  kierunków  humanistycznych  i  społecznych,

autorów podręczników szkolnych i katechetycznych, ale także do szerszego

grona odbiorców, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące: ludzkiej

egzystencji,  wartości  ludzkiego  życia,  jego  sensu,  kwestii  miłosierdzia,

wolności,  prawdy,  sensu  i  wartości  pracy,  istotnego  związku  rozumu

i  wiary,  rozwoju indywidualnego i  społecznego,  humanizacji  gospodarki,

jak również zagadnień ewangelizacji, misji, jedności chrześcijan. 
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Współczesne nurty pedagogiki, psychologii oraz innych nauk o człowieku

podkreślają  znaczenie  w  edukacji  następujących  cech:  indywidualne

podejście  do  studenta,  podmiotowość,  głęboki  humanizm,  kształtowanie

określonych  parametrów tożsamościowych  człowieka,  pozwalających  mu

na pełny rozwój i  samorealizację.  W tym kontekście  zasadne wydaje się

skoncentrowanie  metod pracy dydaktycznej  na  studencie  jako podmiocie

wszelkich  oddziaływań  całego  środowiska  akademickiego.  Praca

dydaktyczna  uczelni  wyższych  powinna  zmierzać  do  tego,  aby  student

osiągnął  pełną dojrzałość w zakresie wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji,

właściwych dla wybranego przez siebie profilu i kierunku kształcenia.

Odpowiadając  na  potrzeby  studentów,  w  nurt  dyskusji  na  temat

dostosowania  metod  kształcenia  do  wymagań  otwartego  rynku  pracy

wpisują  się  Studia międzynarodowe. Dydaktyka  zorientowana

humanistycznie,  podejmując  tematy  związane  z  metodami  pracy

skoncentrowanymi na studencie, uczniu, dziecku – podmiocie oddziaływań

edukacyjnych.
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