
WPROWADZENIE 
 
 

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle.  
Mówić, to mówić do kogoś.    

Hans Georg Gadamer 

 
Od początku istnienia ludzkości, człowiek poszukiwał sposobów poznania  

i zrozumienia otaczającego świata, rzeczywistości. Najprostszym, a zarazem 
najbardziej wnikliwym narzędziem okazał się proces porozumiewania się. 

Komunikacja stanowi jakże niezwykle spopularyzowane pojęcie, kryjące  
w swojej interpretacji wiele znaczeń. Z języka łacińskiego to rozmowa, 
współudział,

1
 w szerszym znaczeniu to proces wymiany i interakcji; wymiany treści 

wypowiedzi, czyli słowa oraz odczytywania kontekstu, na który znamienny wpływ 
ma ton głosu, mimika, kinezjetyka, kontakt wzrokowy, prajęzyk oraz gesty; 
interakcja, czyli wzajemne oddziaływanie dwóch lub większej ilości osób, 
stanowiącym swoistego rodzaju sprzężenie zwrotne. 

Podążając za słowami W.D. Johnson, możemy stwierdzić, iż Człowiek jest 
zwierzęciem społecznym, a więc jego poczucie szczęścia i pełni zależy od 
umiejętności sprawnego kontaktowania się z innymi ludźmi. Ponadto cała 
cywilizacja opiera się na ludzkiej zdolności do współpracy z innymi i prowadzenia 
wspólnych działań. Ludzie są nam niezbędni do szczęścia i spełnienia, musimy  
też umieć z nimi współpracować, jeśli chcemy stanąć na wysokości swoich zadań, 
swoich upodobań.
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Dlatego też pojęcie komunikacji jest w dzisiejszym świecie tak niezwykle 
istotne. Żyjemy, mieszkamy, pracujemy w otoczeniu ludzi bliskich naszemu sercu, 
znajomych, kolegów, przyjaciół, rodziny, osób mijanych na chodniku, na schodach, 
w sklepie czy tramwaju. Każda sfera naszego życia w dużej mierze, w istotny 
sposób, uzależniona jest od odpowiedniej interakcji osób.  

Można odnieść wrażenie, iż sztuka dialogu stała się największym wyzwaniem  
ludzkości. Pęd życia, rozmach życiowy, rozwój cywilizacji, udogodnienia życia 
bardzo często umniejszają wagę zwykłej rozmowy, mimo, że decyduje ona często  
o szczęściu czy nieszczęściu, o „wojnie” czy „pokoju”.  

Patrząc oczami pedagoga, komunikacja, dialog to swoistego rodzaju 
spotkanie oparte na podmiotowości każdej ze stron, na poznaniu i zrozumieniu 
przedmiotu komunikacji. To gotowość otwarcia się na drugiego człowieka, 
otoczenia go miłością, a co za tym idzie, wyzbycia się egoizmu i zastąpienia  
go empatią. Dominującymi cechami w komunikacji są autentyczność, 
zaangażowanie, partnerstwo, uczestnictwo i wolność.  

W tym miejscu nasuwa się pytanie Czy my, ludzie XXI wieku… nauczyciele, 
wychowawcy, politycy, kierownicy, lekarze, urzędnicy potrafimy porozumiewać się, 
komunikować, rozumieć siebie nawzajem? Odpowiedzieć na to pytanie spróbują 
autorzy poszczególnych tekstów zawartych w drugim już tomie monografii 
naukowej „Edukacja XXI wieku – Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy  
XXI wieku”. Zawarte artykuły to swoistego rodzaju głos poszczególnych 
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uczestników konferencji, poparty teorią, praktyką, doświadczeniem, wymianą  
myśli i słowa, dlatego też stanowiący tak cenne źródło informacji. Autorzy tekstów 
poruszają zagadnienie komunikacji w rozmaitych kontekstach, począwszy od 
edukacji, poprzez relacje osobiste i zawodowe, media, a kończąc na pojęciu 
komunikacji w sytuacji kryzysu i zagrożenia. 

Do wszystkich Autorów tekstów zawartych w naszej monografii oraz 
Recenzentów niniejszego tomu kierujemy szczere, ciepłe słowa podziękowania. 
Mamy nadzieję, iż zawarte tu myśli będą stanowić dla wielu źródło inspiracji nie 
tylko do przemyśleń, ale i do działań. Działań, które staną się inwencją twórczą  
do tego, aby komunikacja w życiu każdego z nas była procesem, w którym dwa 
podmioty używają słowa w zamiarze osiągnięcia zrozumienia tego, co każdy z nich 
myśli i czym żyje oraz dzięki któremu dochodzi w pewnej mierze do zbliżenia 
wzajemnego swoich punktów widzenia i właściwego sobie sposobu życia.
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