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Paweł Kapusta: GAD. SPOWIEDŹ KLAWISZA. Wielka 
Litera, Warszawa 2019, ss. 272.

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że nie jest to książka na-
ukowa, ale reportaż. Autor nie jest naukowcem, jest dzien-
nikarzem. Jeśli jednak rolą nauki jest dostarczanie wiedzy, 
a najlepiej nowej, do której trudno dotrzeć, to z tego aku-
rat zadania Kapusta wywiązał się z wyróżnieniem. 

Zastrzec trzeba od razu, że autor książka nie goni za 
tanią sensacją. Odkrywa przed nami świat polskich wię-
zień daleki od tego, jaki znamy. Jest to świat brudny, pe-
łen przemoc y, kontaktów skazany – funkcjonariusz, któ-
re często wychodzą poza przyjęte normy, także prawne. 
Wielkim plusem książki jest to, że autor oddaje w niej 
głos właśnie funkcjonariuszom. To oni są narratorami, 
oni opowiadają o swojej pracy. Robią to pod pseudoni-
mami, ale po tym, czego się dowiadujemy, to naprawdę 
nie dziwi. Gdyby zdecydowali się ujawnić swoje nazwi-
ska, zapewne zostaliby zwolnieni z pracy bardzo szybko.

Omawianie tej książki tak, jak się to robi w przy-
padku klasycznych recenzji dzieł naukowych, mija się 
z celem. Dość powiedzieć, że książka składa się z dwóch 
części: Człowiek i System. Rozdziały w części pierwszej 
opisują patologię więzienną oczami funkcjonariuszy; 
tych funkcjonariuszy, ich pracy i postaw dotyczą. Część 
druga to refleksje na temat tego, za ile z tych patologicz-
nych zjawisk odpowiada sam system penitencjarny.

W książce poruszone zostały tematy, do których 
trudno byłoby dotrzeć klasycznymi metodami badaw-
czymi stosowanymi w pedagogice, np. za pośrednic-
twem ankiety. W jaki bowiem sposób dowiedzielibyśmy 
się o tym, że funkcjonariusze biją osadzonych, choć im 
tego pod żadnym pozorem robić nie wolno, ale też jed-
nocześnie przenoszą dla nich na teren jednostki grypsy, 
narkotyki, alkohol i telefony komórkowe. Za pomocą an-
kiety z pewnością nie dowiemy się, że funkcjonariusze 
utrzymują ze skazanymi kontakty seksualne.

Wydźwięk tej książki jest, niestety, niezwykle smut-
ny. Zdaniem opowiadających swe historie funkcjona-
riuszy resocjalizacja niemalże nie istnieje, skazani mają 
coraz więcej praw, a coraz mniej obowiązków, więzienia 
zamiast być miejscem poprawy, stają się miejscem „pro-
dukcji” bandytów. To także jest prawda o naszych wię-
zieniach.

Książka jest niezwykle bogatym źródłem wiedzy 
o świecie więziennym. To lektura obowiązkowa dla wy-
kładowców i studentów resocjalizacji, którzy w przy-
szłości zamierzają w więzieniu pracować, a także dla 
każdego, kogo ten temat naprawdę ciekawi. 
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Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak: CZY MOJE DZIECKO SIĘ JĄKA? PRZEWOD-
NIK DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI, KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z PŁYNNYM MÓ-
WIENIEM. Centrum Logopedyczne, Katowice 2019, ss. 72.

Jąkanie jest zaburzeniem komunikacji o zindywidualizowanej, wieloczynnikowej etio-
logii. Objawem najczęściej z nim kojarzonym jest niepłynność mówienia. Uwagi na jej te-
mat mogą mieć duży wpływ na stosunek dziecka do własnej mowy oraz na prezentowane 
postawy komunikacyjne. To, jak dzieci radzą sobie ze swoim mówieniem, zależy m.in. od 
postaw najbliższego środowiska, czyli w głównej mierze – rodziców. Dość często słyszą oni 
od wielu specjalistów zalecenie, by ignorować u dziecka objawy jąkania. Są zdezorientowani 
i przestraszeni. Poradnik ten ma za zadanie pomóc rodzicom w momencie podejmowania 
przez nich decyzji, czy ich dziecko wymaga profesjonalnego wsparcia, czy też wystarczy 
odpowiednio je wzmacniać w środowisku domowym i przedszkolnym. 

Książka ta podzielona jest na trzy części. W pierwszej autorki omawiają najważniejsze 
etapy rozwoju mowy dziecka, także potknięcia, jakie mogą się wtedy zdarzać. W drugiej 
prezentują autorski program: DOM (D – dobry kontakt, O – organizacja, M – modelowanie). 
Pokazują, jak w środowisku domowym rodzice mogą w swobodny i kreatywny sposób sty-
mulować i rozwijać płynność mówienia dziecka. Angażują czytelnika do wykonania zadań 
i refleksji nie tylko nad swoim stylem mówienia, ale również stylem życia. Dają konkretne 
wskazówki, co robić w danym momencie, instrukcje, kiedy należy skorzystać z pomocy lo-
gopedy. Trzecia część zawiera wypowiedzi rodziców, którzy dzielą się swoimi refleksjami 
na temat poradnika. Czytelnik znajdzie w niej również spis użytecznych adresów interneto-
wych, polecanych publikacji oraz miejsc, w których opiekunowie uzyskają pomoc w przy-
padku zaobserwowania objawów jąkania u dziecka.

Poradnik ten zawiera zdecydowanie najważniejsze informacje na temat jąkania. Jest na-
pisany bardzo przystępnym językiem, w sposób motywujący rodziców do działania. Dla 
bardziej dociekliwych czytelników zamieszczona jest bibliografia, zawierająca zagraniczną 
i polską literaturę na temat jąkania. Niezwykłą praktyczność tego poradnika uzupełniają 
dwa miniplakaty, które w procesie wspierania płynności mowy dziecka mogą być wykorzy-
stane nie tylko przez rodziców i innych członków rodziny, ale również przez nauczycieli.

Szczerze polecam tę pozycję. Pojawienie się jej w księgarniach mnie, jako logopedę – te-
rapeutę jąkania, bardzo cieszy. Uświadamia bowiem rodzicom, jak w naturalny i umiejętny 
sposób mogą wspomagać komunikowanie się dziecka, gdy zaobserwują występujące w jego 
mowie niepłynności.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW

1. Tekst nie powinien przekraczać 12 stron maszynopisu formatu A4 z uwzględnieniem 
następujących parametrów: margines 3,5 cm z lewej strony, czcionka Times New Roman 
12, interwał 1,5, na stronie 30 wierszy po 60 znaków, tj. 1800 znaków ze spacjami.

2. Teksty należy przysyłać drogą mailową (redakcja@aps.edu.pl) w pełnej wersji oraz w wer-
sji do recenzji. W tej ostatniej należy usunąć z nagłówka swoje nazwisko i afiliację, z publi-
kacji odwołania do badań własnych (można maskować dane pozwalające zidentyfikować 
Autora używając symboli XY), z bibliografii pozycje własnego autorstwa.

3. Wraz z manuskryptem należy przysłać pocztą elektroniczną wypełnione i podpisane 
„Oświadczenie o oryginalności publikacji, przeniesieniu praw autorskich i finansowaniu”, 
zawierające numer ORCID, który można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie https://
orcid.org/ (formularz na stronach: www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl; e-szkolaspecjalna.pl).

4. Tabele, wykresy, ilustracje opatrzone numerami i tytułami oraz adnotacją, w jakim pro-
gramie (innym niż Word) zostały wykonane i do którego miejsca w tekście się odnoszą, 
powinny być umieszczone w oddzielnych plikach.

5. Do artykułu naukowego należy dołączyć streszczenie (300 wyrazów), odzwierciedlające 
strukturę artykułu (wstęp, metodę, wyniki, wnioski), oraz słowa kluczowe (3–5) w języku 
polskim i/lub języku publikacji. Streszczenie w języku angielskim zapewnia Wydawnictwo.

6. Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny być sporządzone zgodnie ze standar-
dem APA (6th Edition). Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl; e-szkolaspecjalna.pl.

7. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian w tekście artykułu, nie zmieniając treści merytorycznej.

8. Teksty niespełniające wymagań Redakcji nie będą kierowane do recenzji.
9. Prawa do nadesłanych tekstów przechodzą na Wydawcę zgodnie z podpisanym przez 

Autorów „Oświadczeniem …”.
10. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani 

załączyć do przekazanych materiałów zgodę – w wersji elektronicznej – na przedruk lub ada-
ptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów 
itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku. 

11. Autorzy zobowiązani są do starannego i rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, 
schematami, tabelami, wykresami itp.

12. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej („ghostwriting” – brak ujawnienia 
wkładu innych osób w powstawanie publikacji, „guest authorship”, gdy udział autora 
w powstanie publikacji jest znikomy lub nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/
współautorem publikacji) będą dokumentowane i nagłaśniane.

13. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo („podwójna ślepa recenzja”) przez dwóch 
zewnętrznych ekspertów niepozostających w konflikcie interesów z autorem/autorami 
manuskryptu zgodnie z „Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce” 
(2011) opracowanymi przez MNiSW.

14. Procedura recenzowania oraz etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania znajdują 
się na stronach: www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl; e-szkolaspecjalna.pl.

15. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze piątym.
16. Autorzy otrzymują autorski egzemplarz czasopisma. 

Prenumeratę czasopisma można zamówić u jednego z kolporterów 
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