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Recenzowana praca jest monografi� b�d�c� naukowym hołdem po�wi�conym 50. 

rocznicy pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego. Nie bez powo-

du ksi��ka po�wi�cona została problematyce psychologii klinicznej dzieci i młodzie�y, 

której z pasj� oddał si� sam Profesor. Janusz Kostrzewski ju� przez pół wieku propaguje 

wiedz� z zakresu psychologii klinicznej, publikuj�c artykuły i inne prace naukowe, 

kształc�c młodzie� akademick�, pracuj�c nad adaptacjami, udoskonalaniem czy wr�cz 

tworzeniem własnych narz�dzi badawczych.  

Szkic biograficzny, opracowany przez ksi�dza profesora Zdzisława Chlewi�skiego, 

przyjaciela z okresu dzieci�stwa i lat młodzie�czych, wprowadza czytelnika w klimat 

czasów, w jakich �ył i dorastał Janusz Kostrzewski. Szczególnie dramatyczne, ale zara-

zem i w pewien sposób „egzotyczne”, wydaj� si� młodemu czytelnikowi czasy II wojny 

�wiatowej i wpisany w nie okres dorastania młodego wówczas Janusza. Równie� okres 

podejmowania decyzji dotycz�cej dalszej drogi �yciowej i wyboru pomi�dzy pogł�bia-

niem wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i zaniechanie studiowania medycyny, wyda-

j� si� szczególnie wa�ne w �wietle zasług Profesora dla polskiej psychologii.  

W�drówka �ladami biograficznymi Janusz Kostrzewskiego, której szlak wytycza opis 

dokonany przez ks. prof. Chlewi�skiego, jest szczególnie pasjonuj�ca i z pewno�ci� speł-

nia podstawowy warunek „�ywej biografii” – przybli�a posta� prof. Kostrzewskiego. 

Zawarty w ksi��ce spis publikacji, potwierdzaj�cy wysok� rang� naukow� bohatera mo-

nografii, podzielony został z uwagi na rodzaj publikacji (wyodr�bnione kategorie: ksi��ki 

i skrypty, raporty z bada�, rozdziały w ksi��kach, artykuły, hasła w encyklopediach, refe-

raty na konferencjach naukowych, recenzje i głosy w dyskusji, sprawozdania, własne 

techniki pomiaru, polskie przekłady i adaptacje, programy nauczania i inne), a nast�pnie 

chronologicznie uło�ony, co ułatwia odszukanie interesuj�cego nas dzieła autora.  

Po analizie biograficznej i lekturze ogromnego dorobku Profesora mo�na przyst�pi�

do zapoznania si� z siedemnastoma artykułami odnosz�cymi si� do cz��ci zasadniczej 

ksi��ki, czyli do problematyki psychologii klinicznej.  

Wst�p rozpoczyna artykuł ks. prof. Zenona Uchnasta przekonuj�cy do zagł�bienia si�

w stosunkowo nowatorsk� (jak na psychologi�) problematyk� m�dro�ci. Autor dokonuje 

przegl�du poj�cia m�dro�ci ujmowanego zarówno od strony intuicyjnej (tzw. intuicyjna 

koncepcja m�dro�ci), jak i od strony sformalizowanych uj�� teoretycznych Sternberga, 
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Baltesa oraz Petersona i Seligmana. Z kolei ekologiczna koncepcja percepcji Gibsona 

zdaje si� stanowi� dobre tło do analiz i inspiracji z kr�gu psychologii m�dro�ci.  

Artykuł, chocia� niezwykle ciekawy, zdaje si� słabo wi�za� z problematyk� psycho-

logii klinicznej w aspekcie wieku dzieci�cego i okresu adolescencji. Prezentowana pro-

blematyka m�dro�ci bardziej wi��e si� z dorosło�ci� ni� z okresem dorastania. Autor 

artykułu wprawdzie tłumaczy, i� prezentowane koncepcje teorii m�dro�ci dotycz� osi�g-

ni�� osób dorosłych, ale jednocze�nie podkre�la, �e przytoczona koncepcja percepcji 

Gibsona pozwala na odniesienie poruszonej problematyki równie� w stosunku do dzieci 

i młodzie�y. Istotny jest postulat ks. prof. Uchnasta, by m�dro�� traktowa� jako kompe-

tencj� osobow�, maj�c� zwi�zek z jako�ci� �ycia.  

Artykuł prof. Rostowskiego stanowi odniesienie do neurobiologicznych aspektów 

psychologii klinicznej dzieci i młodzie�y, gdy� podkre�la znaczenie przedczołowej kory 

w procesie socjalizacji. Skrótowy przegl�d i opis wybranych teorii wykonawczej funkcji 

przedczołowej kory przybli�a czytelnika do zrozumienia znaczenia tej cz��ci mózgu. 

Podkre�lona została tu równie� rola pami�ci roboczej, której rozwój zwi�zany jest z roz-

wojem funkcji hamowania – jak�e istotnej w procesie socjalizacji. Artykuł pozwala zro-

zumie� biologiczne i rozwojowe mechanizmy le��ce u podstaw takich deficytowych za-

chowa� jednostki, jak impulsywno��, agresja, zaburzenia zachowania, ADHD (w aspek-

cie nadaktywno�ci), depresja, zani�ona samoocena, trudno�ci w uczeniu si�, problemy 

z koncentracj� uwagi. Przyczyn tych deficytowych zachowa� mo�na bowiem dopatrywa�

si� w uszkodzeniach przedczołowej kory lub braku dojrzało�ci odpowiednich jej struktur.  

O deformacji obrazu Boga w człowieku pisze ks. prof. Czesław Cekiera, wskazuj�c 

na cz�sto tragiczne zmiany, jakie dokonuj� si� w osobowo�ci człowieka pod wpływem 

ró�nego rodzaju patologii. W artykule autor uwzgl�dnił bowiem nie tylko negatywny 

wpływ narkotyków, ale równie� alkoholu i nikotyny. Ponadto wskazał na konsumpcjo-

nizm, który sprzyja degradacji wy�szych potrzeb w �yciu człowieka, oferuj�c w zamian 

warto�ci ludyczne, kierowanie si� w �yciu motywacj� przyjemno�ciow�. Konkluzj� auto-

ra, dotycz�c� skutecznego remedium wobec ró�nych niebezpiecze�stw czyhaj�cych na 

współczesnego człowieka, jest wychowanie w trze�wo�ci i abstynencji. Dochowanie tych 

warto�ci stanowi szans� na prawidłow� formacj� obrazu Boga w człowieku.  

Osoby interesuj�ce si� psychologi� zdrowia w aspekcie dzieci i młodzie�y powinny 

zapozna� si� z artykułem prof. Zygfryda Juczy�skiego i dr Niny Ogi�skiej-Bulik, w któ-

rym przytoczone zostały wyniki bada� nad warto�ciowaniem zdrowia przez dzieci i mło-

dzie� (12-18 lat) ze �rodowiska wielkomiejskiego (Łód�) oraz zachowaniami niesprzyja-

j�cymi zdrowiu, którym badana grupa ulega. Wyniki zawarte w artykule s� interesuj�ce, 

gdy� w badaniach wykorzystano inny ni� Rokeachowski system warto�ciowania. Oparto 

si� bowiem na stosunkowo nowych narz�dziach badawczych, takich jak Lista Warto�ci 

Osobistych (LWO) Z. Juczy�skiego z 2001 r. oraz kwestionariusz Moje Zachowania 

z 2004 r., tego samego autora.  

Kolejny artykuł publikacji tak�e został po�wi�cony zainteresowaniom z kr�gu zdro-

wego stylu �ycia i zdrowia psychicznego. Stanowi on bowiem odpowied� na pytania 

badawcze postawione przez autorów, dotycz�ce ró�nic w poczuciu koherencji i sensu 

�ycia pomi�dzy narkomanami a osobami nieuzale�nionymi. Czytelnik mo�e potwierdzi�

poprzez lektur� tego artykułu swoje zdroworozs�dkowe przekonania, ale i pogł�bi� je 
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o nowe jako�ciowo informacje – niekiedy bardziej interesuj�ce, je�li chodzi o grup� kon-

troln� dobran� do bada� ani�eli o grup� eksperymentaln�.  

Ciekawe wyniki dotycz�ce skłonno�ci agresywnych (w tym ich kontroli) oraz ich ko-

relatów osobowo�ciowych na bazie bada� mi�dzykulturowych (młodzie� łódzka i bej-

rucka) zostały przytoczone w kolejnym artykule. Autorzy (mgr Farid El-Saheli i prof. 

Jan Szała�ski) wykazali, �e istniej� ró�nice na poziomie istotnie statystycznym w za-

kresie charakterystycznych rodzajów agresji wyst�puj�cych u młodzie�y gimnazjalnej obu   

populacji.  

W swoim naukowym wkładzie w monografi� dr K. Zmysłowska pisze o korelatach 

zaburze� osobowo�ci u młodzie�y, bazuj�c w badaniach na 16-czynnikowym kwestiona-

riuszu osobowo�ci R. B. Cattella. W drugiej cz��ci swojego interesuj�cego artykułu od-

wołuje si� do wskazania przekazu mi�dzypokoleniowego (rodzice–dzieci), jaki dotyczy 

nieprawidłowego rozwoju osobowo�ci. Istotne okazuj� si� cechy zwi�zane z emocjonal-

no�ci� ojców dla dzieci, a zwłaszcza córek, oraz czynniki zdolno�ciowe (inteligencja 

i racjonalizm) w odniesieniu do matek i córek.  

Tez�, �e dom dziecka jest miejscem sprzyjaj�cym powstawaniu i utrwalaniu si� l�ku, 

udowadnia w swoim artykule, przedstawiaj�c wyniki i wnioski z bada�, dr M. Jankowska. 

Autorka wskazuje ponadto na ró�nice w sytuacjach generuj�cych l�k u młodzie�y z domu 

dziecka w porównaniu z młodzie�� wychowuj�c� si� w pełnych i niepatologicznych ro-

dzinach.  

W problematyk� wychowania i wychowanków domu dziecka wpisuje si� równie� ko-

lejny artykuł – autorstwa dr E. Zas�py, która dokonała psychologicznej charakterystyki 

porównawczej dzieci z domu dziecka oraz rodzin naturalnych, reanalizuj�c wyniki wy-

branych prac magisterskich i dyplomowych. Autorka poruszyła takie kwestie, jak poczu-

cie sensu �ycia, system warto�ci ostatecznych i instrumentalnych, poziom l�ku jawnego 

i ukrytego oraz postawy religijne. Przy analizach dotycz�cych l�ku warto odnie�� si� do 

wniosków zawartych w poprzednim artykule.  

Krótk� prezentacj� swoich bada� nad struktur� osobowo�ci u dziewcz�t cierpi�cych 

na jadłowstr�t psychiczny (w wieku 14-17 lat) przedstawił dr L. Luty�ski. Analiza wyni-

ków – cech charakterystycznych (na poziomie statystycznie istotnym ró�ni�cym osoby 

chore na anoreksj� od osób zdrowych) dla nastolatek cierpi�cych na anorexia nervosa – 

powinna sta� si� „zadaniem domowym” dla osób stykaj�cych si� w swej pracy z proble-

mem tej choroby, jak i maj�cych kontakt z dorastaj�cymi dziewcz�tami. Jak sugeruje 

autor, cechy te mog� stanowi� czynnik predysponuj�cy do zachorowania, a jednocze�nie 

utrudniaj�cy zdrowienie.  

Doktor S. Szyma�ska rozpatruje problemy psychologiczne młodzie�y chorej na cu-

krzyc�, odnosz�c si� do tak istotnych kwestii, jak opis charakterystycznych cech osobo-

wo�ci tych osób oraz sposoby radzenia sobie z ni�. Podkre�la jednocze�nie, i� treningi 

w zakresie radzenia sobie z chorob� s� istotne dla młodzie�y chorej na cukrzyc� z punktu 

widzenia rozwoju osobowo�ci i zapobiegania powstawaniu zaburze� psychicznych.        

Z artykułu dowiadujemy si� o istotnym ryzyku depresji, która mo�e, je�li si� pojawi, po-

garsza� wtórnie stan zdrowia i efekty dotychczasowego leczenia.  

Problematyk� nadpobudliwo�ci ruchowej w zale�no�ci od etapu rozwojowego (bada-

nia dzieci w wieku od 6 do 14-15 lat) zaprezentowali prof. L. Szewczyk oraz dr A. Bury. 
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Wyniki ich bada� ukazuj� zmienno�� objawów charakterystycznych dla nadpobudliwo�ci 

w zale�no�ci od wieku oraz potwierdzaj� wyst�powanie charakterystycznych cech oso-

bowo�ci u dzieci z nadpobudliwo�ci� niezale�nie od ich wieku. Nale�y doda�, i� badania 

były prowadzone jeszcze na młodzie�y ucz�cej si� w systemie o�mioklasowym szkoły 

podstawowej.  

Artykuł dr Stanisławy Tucholskiej dotyczy skal Wechslera (prof. Kostrzewski ma 

swój udział w ich propagowaniu na gruncie polskiej psychologii). Autorka artykułu oma-

wia istotne zmiany, jakie wprowadzono do skal, zgodnie z ich najnowszymi edycjami.  

Badaniami dystansu społecznego młodzie�y polskiej i niemieckiej wobec osób głu-

chych zaj�li si� trzej autorzy kolejnego opracowania: prof. T. Gałkowski, mgr D. Kurpi�-

ska oraz mgr P. Naumczyk. Podsumowuj�c wyniki bada�, odwołuj� si� oni do potrzeby 

wpływania na postawy młodzie�y wobec osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły 

poprzez strategi� tzw. ksi�gowania.  

Ostatnie dwa artykuły zawarte w ksi��ce odwołuj� si� do problematyki dzieci z nie-

pełnosprawno�ci� intelektualn�. W pierwszym z nich autorka (dr A. Czapika) opisuje 

rozwój sfery poznawczej u dzieci z niepełnosprawno�ci� intelektualn�. Natomiast drugi 

artykuł, autorstwa dr D. Danielewicz, jest po�wi�cony osobom z zespołem Downa i do-

tychczasowym badaniom nad rozwojem mowy i j�zyka u osób dotkni�tych t� chorob�.      

Artykuły zebrane w prezentowanej pracy odnosz� si� wprawdzie do problematyki 

psychologii klinicznej szeroko pojmowanej, jednak�e – jak wskazuj� wyniki z dokonane-

go przegl�du – brak im głównej my�li przewodniej, która wyra�nie by je spajała. Do��

trudno spojrze� na ksi��k� jako pewn� cało��, gdy� z ka�dym kolejnym artykułem lub 

– w najlepszym wypadku – artykułami czytelnik b�dzie si� przenosił z jednego obszaru 

dziedziny w inny. Odnie�� mo�na wi�c wra�enie, �e autorzy podzielili si� z czytelnikami 

tekstami, które mieli w swoich szufladach (współcze�nie patrz�c – w swoich kompute-

rach), a które jako� zwi�zane były z problematyk� psychologii klinicznej okresu dzieci�-

stwa i adolescencji mniej lub bardziej. Oczywi�cie nie wpływa to znacz�co na walor na-

ukowy prezentowanej ksi��ki i jej u�yteczno�� na rynku wydawniczym. Ponadto ró�no-

rodno�� artykułów mo�e by� cenna dla osób, które w jednej publikacji chciałyby znale��

wiele ciekawych w�tków i kwestii do rozwa�enia.  

Recenzowana tu praca jest niew�tpliwie przydatn� lektur� dla osób zwi�zanych z na-

uk� (i to nie tylko dla psychologów, lecz tak�e lekarzy, pedagogów i socjologów). Jej 

charakter praktyczny, wynikaj�cy z przytoczenia wielu interesuj�cych wyników bada�, 

powinien stanowi� zach�t� do si�gni�cia po ni� przez praktyków – psychologów, lekarzy, 

pedagogów i nauczycieli, którzy w swojej pracy mog� si� zetkn�� z dzie�mi nadpobudli-

wymi, chorymi na cukrzyc�, anoreksj� czy te� wykazuj�cymi oznaki zaburze� osobowo-

�ci. Monografia mo�e te� stanowi� cenne �ródło dla studentów psychologii, pedagogiki 

czy socjologii nad sposobem prowadzenia bada� naukowych.  
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