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Od redaktora 

Edukacja wielokuturowa cieszy si  nies abn cym zainteresowaniem przed-
stawicieli wielu dyscyplin naukowych. Jak pokazuj  najnowsze problemy kra-
jów zachodnich – deportacja Romów z Francji czy o wiadczenie Angeli Merkel 
o fiasku koncepcji spo ecze stwa multikulti w Niemczech – kwestia odpowied-
nich rozwi za  w ró nych sferach ycia: prawnej, spo ecznej, o wiatowej i kul-
turowej wci  jest aktualna i budzi coraz wi ksze emocje. Polska jak na razie 
jest wolna od tego typu problemów, proces globalizacji dotar  jednak i do nasze-
go kraju. Warto zatem przyjrze  si  systemowi o wiaty, spo ecze stwu i rodzi-
nie w kontek cie przygotowania do do wiadczania „Inno ci”, antycypuj c po-
tencjalne zagro enia i wypracowuj c skuteczne metody budowania spo ecze -
stwa wiadomego w asnej to samo ci i potrzeby wspó dzia ania z „Innym”. 

Tom dziewi tnasty „Pedagogiki” nosi tytu  Edukacja wielokulturowa wy-

zwaniem dla nauk o wychowaniu. Zgromadzono w nim artyku y przedstawicieli 
ró nych dyscyplin humanistycznych – w sumie 25 prac, które zosta y uporz d-
kowane w trzech g ównych cz ciach niniejszej publikacji.  

Pierwsza cz  (Szko a i rodzina w XXI w. – problemy, prognozy, perspek-

tywy) to swoisty przegl d stanu bada  oraz postulatów na przysz o , umo li-
wiaj cych zrozumienie i odpowiednie reagowanie na procesy zachodz ce we 
wspó czesnej szkole i rodzinie. Podj to rozwa ania na temat: znaczenia kszta -
cenia ustawicznego w rozwoju gospodarczym kraju (El bieta Trafia ek), zna-
czenia wolno ci moralnej w yciu publicznym (Dominik Kubicki), metaforycz-
nego uj cia rodowiska szkolnego (Maria Janukowicz), problemu seksualizacji 
w kulturze instant (Sylwia Kita), modelu oddzia ywa  wychowawczych opar-
tych na opieku czo ci (Adrianna Sarnat-Ciastko), przemian wspó czesnej rodzi-
ny i zachodz cych w niej relacji na linii rodzic–dziecko (Ilona eber-Dzikowska 
i El bieta Kornacka-Skwara), problemów edukacyjno-spo ecznych w wojewódz-
twie wi tokrzyskim (Bartosz Jarosi ski) oraz kompetencji pedagogicznych ro-
dziców we wspó czesnym wiecie przemian (Ewa Golbik). 

Cz  druga (Edukacja regionalna i wielokulturowa) obejmuje artyku y do-
tycz ce ró nych aspektów budowania to samo ci indywidualnej i zbiorowej 
w kontek cie procesów globalizacji. G ówne problemy badawcze skupiaj  si  
wokó : epistemologii Edyty Stein (Stanis aw Czes aw Micha owski), edukacji 
mniejszo ci wietnamskiej w Polsce (Pawe  Zieli ski), miejsca muzyki polskiej 
w kszta ceniu muzycznym (Anna Pyda-Grajpel), narz dzi komunikacji mi dzy 
ró nymi kulturami (Wioletta So tysiak), problemu kszta cenia dzieci romskich 
(Gra yna Mi kowska), wp ywu zmian cywilizacyjnych na system o wiaty (Ja-
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nusz Jarosi ski), edukacji regionalnej (Eugeniusz Szymik, Anna Matuszna), na-
rz dzi arteterapii (Aleksandra Papaj), metodologii bada  nad niedostosowaniem 
spo ecznym (Ewa Sosnowska), rozwoju emocji u bli ni t (Izabela Gomó ka-
Walaszek). 

Z kolei w cz ci trzeciej, zatytu owanej Z dziejów o wiaty, znalaz y si  opra-
cowania wskazuj ce na historyczne antecedencje wspó czesnych przemian 
o wiaty wielokulturowej. Marta Meducka scharakteryzowa a wk ad rodowiska 
muzycznego w regionie kieleckim w rozwój kultury regionalnej w okresie Dru-
giej Rzeczypospolitej. W z owym problemem okaza a si  pedagogika ydowska 
w Polsce w okresie mi dzywojennym – Kazimierz R dzi ski opisa  dzieje szkó  
ydowskich w Zgierzu na szerokim tle szkolnictwa pod zaborem rosyjskim, 

a Miros aw apot przybli y  dzieje nieznanego dotychczas o rodka o wiatowe-
go (zak adu dla dzieci czterozmys owych), daj c cenny przyczynek do dziejów 
pedagogiki specjalnej w Polsce w tym okresie. Z kolei Izabela Wrona naszkico-
wa a etapy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Cz stochowie po II wojnie 
wiatowej. Ponadto Halina Gromowa opisa a dzia alno  Ukrai skiej Rady Kul-

tury w Wiedniu w okresie I wojny wiatowej, a Lilia Ogilczenko – ukrai skie 
szkolnictwo ludowe w Austrii i Czechach w latach 1914–1918.  

Oddaj c do r k Czytelnika tom niniejszy, zapraszam do wspó pracy nauko-
wej wszystkie osoby zajmuj ce si  zawodowo sprawami o wiaty i wychowania. 
Warto zauwa y , i  kolejny rocznik „Pedagogiki” b dzie jubileuszowy (20 tom 
serii), co zbiega si  z rocznic  40-lecie Akademii im. Jana D ugosza w Cz sto-
chowie, a tak e 20-leciem zak adów kierunkowych w Instytucie Pedagogiki. 
B dzie wi c okazja do zaprezentowania zarówno aktualnych zagadnie  badaw-
czych, jak i do podsumowa  i prób zwarto ciowania dorobku cz stochowskiej 
pedagogiki w uj ciu retrospektywnym, do czego serdecznie zach cam. 

 
Kazimierz R dzi ski 
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