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Od redaktora 
 

 

 

Tom XVII zeszytów naukowych z serii „Pedagogika”, wydawanej przez 

Akademi  im. Jana D ugosza w Cz stochowie, nosi tytu  Wychowanie do dia-

logu, dominuj  w nim bowiem artyku y poruszaj ce edukacyjny kontekst dialo-

gu. Wychowawcze odniesienia owej kategorii maj  bogat  tradycj . Korzeniami 

si gaj  metody sokratycznej, w której dialogiczna wspó praca nauczyciela i ucz-

nia stanowi warunek sine qua non poznania i wiedzy. Wspó cze nie potrzeb  

dialogu wzmacnia idea edukacji wielokulturowej przygotowuj cej do wspó pra-

cy z Innym. Nie bez znaczenia s  w tym wzgl dzie pedagogiczne do wiadczenia 

postmodernizmu, które zaowocowa y rehabilitacj  rodowisk marginalizowa-

nych. M ode pokolenie potrzebuje kompetencji potrzebnych do porozumienia 

w wiecie ró nych wiatopogl dów, religii i kultur.  

W niniejszym numerze rocznika znalaz o si  szesna cie tekstów. Poruszono 

w nich zagadnienia pedagogiki dialogu, nie nale  jednak do jednego dyskursu. 

Autorzy, pochodz cy z takich o rodków akademickich, jak Uniwersytet 

w Prešovie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 

Szczeci ski, Akademia Pedagogiczna w S upsku czy Akademia Humanistyczno- 

-Techniczna w Bielsku-Bia ej oraz z cz stochowskiej uczelni, pos u yli si  

wieloma metodologiami nauk spo ecznych, by przybli y  problematyk  zawart  

w tytule publikacji. 

Z my l  o dotarciu do czytelnika obcoj zycznego ka dy z artyku ów wypo-

sa ono w krótkie streszczenie w j zyku angielskim, pozwalaj ce zapozna  si  

z tematyk  prezentowanego tekstu. 

Tom podzielono na dwie cz ci. Cz  pierwsz  otwieraj  opracowania po-

wi cone dialogowi wyznaniowemu (Andrej Slodi ka, Józef Baniak, Adam Wy-

socki, Anna Giedrys). Po nich znalaz y si  artyku y po wi cone dialogowi wie-

lokulturowemu (Maria Janukowicz), zagadnieniom terapii wi niów alkoholi-

ków (Beata Zaj cka) i nastoletnim matkom (Adrianna Sarnat-Ciastko). Przedsta-

wiono w nich gruntown  analiz  problemów zasygnalizowanych i propozycje 

zmian. Cz  pierwsz  zamyka tekst Raula Andrzeja Kosty na temat uwarunko-

wa  dialogu mi dzy kultur  Wschodu a Zachodu 
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Cz  druga ma charakter historycznoo wiatowy i pedagogiczny. Kazi-

mierz R dzi ski scharakteryzowa  losy szko y ukrai skiej na uchod stwie w Au-

strii i w Czechach w latach 1914–1918. Aleksandra Siedlaczek-Szwed przybli-

y a dzia alno  opieku czo-wychowawcz  Polskiej Macierzy Szkolnej na Wi-

le szczy nie, a Barbara Wla lik naszkicowa a histori  wychowania dziewcz t 

w XVI i XVII w. Z kolei tekst Izabeli Zimoch dotyczy bada  patriotyzmu m o-

dzie y gimnazjalnej, Danuta Apanel poruszy a problem integracji spo ecznej, 

a dzia alno  szkolnych o rodków kariery przedstawi a Gertruda Wieczorek. 

Charakterystyk  systemu pomocy dzieciom krzywdzonym mo na znale  w tek-

cie Ewy Sosnowskiej, Lidia W odarska-Zo a za  zamie ci a artyku  po wi cony 

przemianom w kszta ceniu mened erów w polskich uczelniach technicznych.  

Na ko cu tomu znalaz a si  recenzja pióra K. R dzi skiego charakteryzu-

j ca publikacj  Lidii Burzy skiej-Wentland na temat strajków szkolnych w Pru-

sach Zachodnich w latach 1906–1907. 

Jako redaktor naukowy serii „Pedagogika” wyra am nadziej , e publikacja 

spotka si  z zainteresowaniem osób zawodowo paraj cych si  zagadnieniami 

wychowania i dialogu, a tak e studentów kierunków humanistycznych.  

 

Redaktor naukowy 
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