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Dwie pierwsze fazy badań (za Autorką I i II) zostały zrealizowane na podstawie analizy dokumentów. W tekście zabrakło wystarczającej refleksji metodologicznej w sprawie
charakteru i korzystania z tych dokumentów. W jakim stopniu były to dokumenty wytworzone przez specjalistyczne instytucje rejestrujące, w jakim natomiast były to wewnętrzne
materiały badanych organizacji pozarządowych? W tym kontekście można formułować
kolejne pytanie dotyczące wprost postępowania E. Chromiec — o (nie)świadome? korzystanie z metody dokumentów urzędowych, wyróżnianej w nawiązaniu do metody dokumentów osobistych. Moim zdaniem Autorka, koncentrując uwagę na dokumentowaniu
własnych procedur, na bazie teorii ugruntowanej, w narracji nie wychodziła poza przyjętą
metodologię, mimo że stosowała też procedury właściwe innym metodom. W tym miejscu należy podnieść, iż organizacje pozarządowe w trosce o swój wizerunek, a przede
wszystkim o pozyskiwanie środków, mogą wytwarzać nierzetelne dokumenty. Nie jest to
żadne spiskowe domniemanie, to jedynie nawiązanie do kwestii liczby samobójstw, podjętej kiedyś przez E. Durkheima, i zagadnień sprawozdawczości w instytucjach analizowanych przez M. Hirszowicz oraz fikcji organizacyjnych i działań pozornych analizowanych
przez W. Jarzębowskiego. W taki to sposób poruszam sprawę wiarygodności źródeł generowanej teorii w pracy E. Chromiec. Można też stawiać kolejne pytania. Czemu Autorka
wybrała do analiz te a nie inne organizacje, wszak bliżej Wrocławia działa na przykład
Fundacja Krzyżowa i Dom Spotkań w Gliwicach? Czy istniał i jaki był wpływ własnego
udziału Autorki w pracach „BORUSSII” na analizę działalności tego stowarzyszenia?
Elżbieta Chromiec uprzywilejowuje skróty zarówno w ramach teoretycznych analiz,
jak i w sięganiu po fakty. Wielość idei i wątków, mnogość faktów i konstatacji sprawia,
że prezentowana przy ich wykorzystaniu całość domyka się, daje efekt domina, ale nie
sięga głębi, nie przekonuje. Stosunek Polaków do mniejszości jest według E. Chromiec
konsekwencją endecji i Stalina. To zgrabny skrót, bez mierzenia się z faktami. Endecja
(Dmowski) nie występowała przeciw mniejszościom, żeby je dyskryminować, przeciwnie
— wskazywała, że mniejszości usiadły na karku większości. Jeśli nawet przyjąć, że prowincjonalne, lokalne, małomiasteczkowe odłamy endecji były programowo przeciw mniejszościom, to należy dociec przyczyn niechęci Polaków do mniejszości. Była ta niechęć
pokłosiem endeckich działaczy czy działań mniejszości w sytuacji zagrożenia z zewnątrz?
W 1939 roku prawie wszystkie mniejszości okazały obywatelską nielojalność, co znalazło
odzwierciedlenie w świadomości społecznej większości. Jednak te fakty Autorka pomija.
Zbigniew Kurcz

Mirosław J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 218
W 2013 roku ukazała się na rynku księgarskim bardzo interesująca publikacja autorstwa profesora Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie — Mirosława J. Szymańskiego pt. Socjologia edukacji. Autor ma już na swoim koncie inną równie wartościową książkę z tego zakresu pt. Studia i szkice z socjologii edukacji,
która doczekała się już przynajmniej sześciu wydań (ostatnie w Łodzi w 2012 roku) i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród pracowników naukowych oraz studentów
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przy okazji prowadzenia zajęć z socjologii edukacji, pedagogiki społecznej czy pedagogiki
porównawczej. Będąca przedmiotem niniejszej recenzji publikacja, mam nadzieję, spotka
się z podobnym zainteresowaniem.
Książka została opublikowana w Oficynie Wydawniczej „Impuls” w Krakowie w 2013
roku. Publikacja jest bardzo starannie i poręcznie wydana w formacie A5, jest przy tym
przejrzysta, a jej przemyślana grafika zachęca do lektury. Na każdej niemal stronie znajdują się wbudowane w tekst i wyodrębnione kolorystycznie ramki przedstawiające portret
badacza, definicje lub najważniejsze sformułowania dotyczące określonej koncepcji, poglądu czy perspektywy. Przystępny i zrozumiały język oraz przemyślana struktura książki
są równie ważnymi atutami recenzowanej publikacji. Ułatwiają bowiem nie tylko orientację czytelnika w przedstawianych zagadnieniach, ale też ich odbiór i zrozumienie, dostrzeżenie logicznego ciągu zdarzeń, różnic między koncepcjami etc. Na końcu każdego
rozdziału znajdują się problemy do dyskusji oraz słownik ważniejszych terminów przedstawiony graficznie także w bardzo przejrzysty sposób.
Na szczególną uwagę zasługuje Wstęp do książki, w ramach którego czytelnik dowiaduje się, czym jest edukacja, jak była rozumiana kiedyś, a jak współcześnie, w jakim celu
warto się nią zajmować oraz jaką rolę odgrywa w obliczu współczesnych zmian społeczno-kulturowych, naukowo-technicznych, ideologicznych, urbanizacyjnych, ekonomicznych czy gospodarczych (w tym płynnego rynku pracy). Podjęta próba zdefiniowania tego
pojęcia na początku książki jest moim zdaniem kluczowa. Z jego zdefiniowaniem są bowiem ogromne problemy, a podawane ad hoc definicje i określenia są na ogół nieadekwatne lub niepełne. Dotyczy to nie tylko studentów, lecz także przedstawicieli administracji
różnego szczebla oraz mediów. Bardzo ciekawe jest również, umieszczone we Wstępie,
skrótowe przedstawienie losów socjologii edukacji w Polsce od czasów odzyskania przez
Polskę niepodległości, następnie okres po zakończeniu drugiej wojny światowej, okres
PRL-u, z uwzględnieniem zmian w latach 60., 70. i 80., aż po czasy nam współczesne,
które zdaniem autora w ostatniej dekadzie XX wieku charakteryzowało „[…] uśpienie
czujności wielu socjologów na dysfunkcje, które mogą wystąpić także w ustroju w okresie
gwałtownej zmiany społecznej” (s. 12), ale pierwsza dekada XXI wieku, jak zauważa autor książki, zapoczątkowała „[…] stopniowe, jakościowo znaczące odradzanie się studiów
i badań w zakresie socjologii edukacji, zwłaszcza w zakresie podstaw teoretycznych i metodologicznych, oraz podejmowania nowych rodzajów badań. […] Wszystko to tworzy
mocne podstawy dalszego rozwoju socjologii edukacji” (s. 13).
Książka składa się łącznie z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Socjologia edukacji jako dziedzina wiedzy przedstawia genezę, przedmiot, obszar badań oraz perspektywy teoretyczne socjologii edukacji. Zwłaszcza ten ostatni punkt zasługuje na szczególną
uwagę. Omawiając zagadnienie perspektyw socjologicznych, Autor odwołał się między
innymi do klasyfikacji A. Jasińskiej-Kani, L.M. Nijakowskiego, J. Szackiego, M. Ziółkowskiego i J.H. Turnera, a następnie skupił się na omówieniu podstawowych perspektyw
socjologicznych wykorzystywanych w badaniach edukacyjnych: funkcjonalizmu, strukturalizmu, teorii konfliktu oraz interakcjonizmu i teorii krytycznej.
Rozdział drugi pt. Procesy społeczne — kontekst zmian w edukacji koncentruje się na
przedstawieniu procesów społecznych, które są podłożem zmian dokonujących się w zakresie edukacji. W rozdziale zostały omówione zagadnienia związaneh z tytułem przewodnim rozdziału, między innymi stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna z uwzględ-
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nieniem jej kryteriów oraz rodzajów, następnie socjalizacja i jej różne koncepcje oraz
stadia, a także wychowanie i kształcenie.
Rozdział trzeci pt. Jednostka w społeczeństwie przedstawia na wstępie problem człowieka jako istoty społecznej, odwołując się między innymi do koncepcji Arystotelesa oraz
P. Bergera. Autor poleca czytelnikowi zapoznanie się z dwoma perspektywami przedstawionymi przez ostatniego z wymienionych badaczy w Zaproszeniu do socjologii (Warszawa 1999) w dwóch osobnych rozdziałach pt. Człowiek w społeczeństwie i Społeczeństwo
w człowieku. Obie zaprezentowane perspektywy odnosi bowiem Autor do koncepcji
innych badaczy i ich odmiennych ujęć, na przykład M. Webera, F. Tönnisa, G. Simmla,
Ch. Cooleya, W. Thomasa czy F. Znanieckiego. Kolejny punkt tego rozdziału poświęcił
Autor bardzo istotnej kwestii, a mianowicie: interakcji człowieka z otoczeniem społecznym. Analizując ten problem, oparł się na koncepcji „znaczącego i uogólnionego innego”
G.H. Meada, odnosząc tę koncepcję między innymi do poszczególnych faz rozwojowych
człowieka oraz wskazując na dwa współwystępujące rodzaje interakcji: symboliczną i niesymboliczną. Dwa kolejne punkty tego rozdziału poświęcił wartościom i wzorom osobowym, odwołując się na przykład do koncepcji G.H. Meada, F. Znanieckiego, M. Ossowskiej czy Z. Kwiecińskiego oraz kwestii autorytetu i jego kontekstu społecznego, odnosząc
analizowanie tego pojęcia do procesu socjalizacji, wychowania czy szeroko rozumianej
edukacji.
Rozdział czwarty pt. Instytucje — ich znaczenie edukacyjne poświęcił autor książki kilku instytucjom: rodzinie, szkole, miejscu pracy, ośrodkom władzy oraz mediom. Każdej
z nich został poświęcony osobny punkt tego rozdziału.
Ostatni, piąty rozdział książki pt. Społeczeństwo a edukacja podejmuje łącznie sześć
wątków problemowych: indywidualizm vs wspólnotowość, wartości vs antywartości, równość vs nierówności, globalizacja vs glokalizacja, reprodukcja vs emancypacja oraz jako
ostatni — konstruowanie tożsamości.
Książka zawiera obszerną bibliografię, a także osobno indeks rzeczowy oraz indeks
osobowy, które stwarzają możliwość szybkiego dostępu do informacji.
Recenzowana publikacja, jak wskazuje jej tytuł, przedstawia zarys problematyki dotyczącej wybranych problemów z zakresu socjologii edukacji. Przez jednych może być
to postrzegane jako pobieżne potraktowanie problematyki, przez innych zaś jako rodzaj
przeglądu, wprowadzenia do wybranych przez autora zagadnień oraz przedstawienia,
w jakich publikacjach czytelnik może zgłębić interesujący go problem, pojęcie czy perspektywę. Zatem to, co przez jednych może być uznane za zarzut, inni mogą potraktować jako atut. Napisana przez prof. Szymańskiego książka jest z pewnością odejściem od
klasycznej formy przekazu wiedzy na temat określonej dziedziny w postaci podręcznika
akademickiego, który dominował na rynku księgarskim w zasadzie jeszcze do końca lat
90. ubiegłego wieku. Współczesny czytelnik, student, młodsza kadra nauczycieli akademickich, a także nauczyciele-praktycy mają nieco inne wymagania, preferują inny sposób
zarówno przekazu, odbioru, jak i przyswajania wiedzy. Autor książki, próbuje im sprostać.
Czy zamierzenia zostaną spełnione, pokaże czas i oceny odbiorców.
Niniejsza książka z pewnością spotka się z zainteresowaniem przede wszystkim nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z socjologii edukacji, strategii i polityki
oświatowej, a także pedagogiki społecznej czy pedagogiki porównawczej. Mam nadzieję,
że spodoba się również studentom, zwłaszcza socjologii, pedagogiki, psychologii czy po-
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litologii. Forma przekazu informacji stwarza okazję do łatwego korzystania z niej również
innych potencjalnych zainteresowanych, niekoniecznie związanych z nauką. Mam na myśli na przykład osoby „okazyjnie” zainteresowane problematyką, a także szeroką rzeszę
praktyków — pracowników sektora edukacyjnego, zatrudnionych w różnych jego wymiarach: formalnych (szkoła, przedszkola, instytucje kultury etc.), nieformalnych (instytucje
non profit) i pozaformalnych (rodzice, opiekunowie zastępczy etc.).
Polecam zapoznanie się z publikacją i jej samodzielną ocenę.
Barbara Wiśniewska-Paź
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