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Wybrane recenzje  publikacji:   

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w 
Warszawie, Wydział Psychologii:

Recenzowana praca jest wartościowa, istotnie wpisuje się w nurt 
współczesnych rozważań dotyczących dezintegracji rodziny, jako całość dobrze 
wpisuje się w zapotrzebowanie społeczne w tym obszarze tematycznym i w 
istotnym stopniu wzbogaca naszą wiedzę.(...) Jej adresatami mogą być nie tylko
osoby profesjonalnie zajmujące się problemami bliskich związków, ale także 
bardziej refleksyjne osoby, poszukujący wiedzy opartej na rzetelnych badaniach 
na temat uwarunkowań oraz sposobów radzenia sobie z różnymi wyzwaniami 
życia małżeńskiego i rodzinnego. 
 

dr hab. Danuta Rode, prof. SWPS, Uniwersytet Humanistycznospołeczny:

Problematyka pracy odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych 
społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku 
psychologii (psychologii rodziny, psychologii osobowości, psychologii rozwoju) i 
prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Dotyczy bowiem 
różnych obszarów funkcjonowania członków rodzinny w sytuacji dla każdego z 
nich niezmiernie trudnej, traumatycznej, w sytuacji rozpadu związku i rodziny. 
Autorki przedstawiły rozwód w aspekcie psychologicznym jako proces trwający 
wiele lat i angażujący wszystkich członków rodziny, mający różne etapy i fazy 
zmian. Proces ten ujęto zarówno z perspektywy osób dorosłych, jak i nade 
wszystko dzieci, zarówno w aspekcie interpersonalnym- jako zaburzenie relacji 
w rodzinie, jak i intrapersonalnym- ukazanie właściwości indywidualnych 
członków rodziny, które umożliwiają radzenie sobie z utratą ciągłości 
funkcjonowania rodziny i powrotem do równowagi i prawidłowego 
funkcjonowania.(…)

Prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia 
Pomorska w Słupsku:

Recenzowana praca jest napisana przez Autorów, dla których to złożone 
zjawisko jakim jest rozwód, jest dobrze znane z wieloletniego doświadczenia 



zawodowego – pracy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym. 
Ponadto Autorzy są też uniwersyteckimi pracownikami naukowymi znającymi 
teoretyczne modele zjawisk, o których piszą, posiadają znajomość teorii 
wyjaśniających psychologiczne mechanizmy konfliktu w rodzinie, a także jej 
rozpadu. Sami zresztą wnieśli spory wkład naukowy poświęcony tym 
zagadnieniom. Dowodem są liczne oryginalne prace cytowane w bibliografii 
recenzowanej książki, których są pierwszymi bądź jedynymi autorami. Te dwa 
filary, znajomość teorii i modeli wyjaśniających mechanizmy kształtujące życie 
w rodzinie, a także rozpadu rodziny, z jednej strony i wieloletnia praktyka 
diagnostyczno – opiniodawcza z drugiej, przyczyniły się do powstania dzieła o 
wysokiej jakości.(….)
Oryginalnym podejściem w recenzowanej książce jest podejście do tego samego
zagadnienia jakim jest rozwód, z dwóch perspektyw, mianowicie z perspektywy 
dorosłego i z perspektywy dziecka. Wartość doświadczeń wyniesionych z pracy 
w placówkach, wiąże się także z tym, że mamy tam rzadko spotykaną 
sposobność spojrzenia na zjawisko rozwodu jednocześnie z różnych źródeł „tu i 
teraz”. Mamy bowiem spojrzenie na rozwód, a także na jego konsekwencje, z 
punktu widzenia wszystkich uczestników tego zjawiska jakim jest rozwód 
(spojrzenie ojca, matki, dzieci) a także danych z akt sprawy np. zeznania 
świadków. To doświadczenie jest odczuwalne w treści książki, jej lekturze 
towarzyszy bowiem przekonanie o wiarygodności zawartych tam tez, sugestii 
itp. Po prostu, ma się wrażenie, że Autorzy wiedzą o czym piszą.
To wszechstronne opracowanie tematu rozwodu i jego konsekwencji jest 
doskonałym źródłem wiedzy na ten temat, ale także inspiracją do refleksji, 
przemyśleń i działań mających na celu zapobieganie tym dramatycznym i 
szkodliwym z perspektywy indywidualnej i społecznej, zjawiskom.
Lekturę książki polecam zarówno specjalistom zajmującym się tą problematyką 
zawodowo (m. in. psychologom, pedagogom, socjologom, terapeutom, 
mediatorom, prawnikom, duchownym) ale także dla osób nie będących 
profesjonalistami w tej dziedzinie mianowicie dla rodziców. Rodzice bowiem 
mogą tam znaleźć wyjaśnienie swych czasem trudnych sytuacji rodzinnych, a 
także wskazówki do radzenia sobie z nimi.


