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Wstęp 
 
 
Rzeczywistość doby XXI wieku stawia szereg wyzwań przed szeroko pojętą 

edukacją. Zmieniający się dynamicznie świat, w którym przychodzi żyć 
współczesnemu człowiekowi, stwarza nowe możliwości, ale i wprowadza nas  
w obszar niespotykanych wcześniej problemów i zagrożeń. Miejscem szczególnego 
splotu wektorów zmian i przeobrażeń jest społeczna tkanka – przestrzeń relacji  
i powiązań pomiędzy jej poszczególnymi elementami (członkami). Społeczeństwa 
cementowane nieustannie redefiniowaną komunikacją zmagają się z silnymi 
ciążeniami w kierunku ich dezintegracji z jednej strony i, poszukujących właściwych 
podstaw czy korzeni, czynników integrujących. W tak zarysowanej rzeczywistości 
szczególną rolę odgrywa budowanie i utrzymanie społeczeństwa jako rozwijającej 
się poprzez samorealizację struktury. Zdolność do nieustannego samookreślania, 
do tworzenia ram określonych swobód i wolności, do tworzenia przestrzeni ekspresji 
poszczególnych aktorów życia społecznego jest jednocześnie otwartym zadaniem 
edukacji jako integralnego elementu każdej wspólnoty - zbiorowości społecznej. 
Jeśli traktujemy edukację w szerszym kontekście, co zasługuje na podkreślenie, to 
będziemy mówić nie o przestrzeni, a przestrzeniach, w których się ona realizuje. 
Dialog i współdziałanie pomiędzy nimi współtworzą jeden z elementów, a zarazem 
wektorów budowy społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Prezentowany zbiór artykułów stanowi próbę zmierzania się z tą ważką dziś 

problematyką w szerszym horyzoncie myślowym: od wskazania na nieredukowalne 
powiązanie pomiędzy przestrzeniami edukacji a budowaniem społeczeństwa 
obywatelskiego (rozdział I), poprzez zarysowanie obywatelskich podstaw 
bezpieczeństwa (rozdział II), po podkreślenie wpływu nowych technologii  
na kształtowanie więzi społecznych. W rozdziale pierwszym poszczególni autorzy 
podejmują tematykę dotyczącą rozwoju procesów poznawczych i integracji 
kulturowej, roli edukacji w mediacji, praw dziecka czy modelów edukacji  
w wybranych systemach państwowych. W rozdziale drugim na plan pierwszy 
wysuwa się wychowanie patriotyczno-obronne, służby czy organizacje i instytucje 
działające na rzecz bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim ujęta została tematyka 
nowych technologii, a szczególnie kwestie związane z cyberprzestrzenią. 

 
Pośród prezentowanych opracowań odnajdą Państwo między innymi tekst 

Mirosławy Marciniuk pt.: Rozwój procesów poznawczych, edukacja szansą  
na zintegrowanie kulturowe świata, w którym autorka podejmuje problematykę 
tendencji integracyjnych jak i odśrodkowych we współczesnym wielokulturowym 
świecie, podkreślając rolę i wagę edukacji jako czynnika integrującego, autorka 
zaznacza, że założonym „celem (…) artykułu jest wykazanie, iż rozwój procesów 
poznawczych, tworzenie nowej wiedzy jest niezbędne dla współczesnego świata, 
dla budowania jego społeczeństwa obywatelskiego i społecznej wolności”.  

Kolejnym znamiennym dla zbioru tekstem, jest artykuł Tomasza Prauznera 
Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, poświęcony 
problematyce cyberprzestrzeni. Artykuł rozpoczyna szereg nurtujących autora 
pytań: „Dlaczego pojęcie cyberprzestrzeni jest dla nas tak fascynujące? Czyżby sam 
fakt, iż jest to novum czy raczej zjawiskiem jeszcze nadal nie do końca zbadanym 
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budzi w nas fascynację? A może jest tak, iż ze względu na nieznajomość tematu 
pojęcie cyberprzestrzeni odbierane jest wieloznacznie i pochopnie oceniane?  
A może jest oazą bezpieczeństwa, sztucznym środowiskiem, gdzie każdy może 
zrealizować własne marzenia i zaspokoić najskrytsze potrzeby?” Podjęte w tekście 
rozważania, stanowią próbę zmierzenia się z przywołanym zjawiskiem i budzącymi 
się w związku z nim pytaniami oraz ich inklinacjami dla edukacji. 

Ciekawą analizę historyczno-praktyczną stanowi tekst napisany  
we współautorstwie Moniki Lewandowskiej, Izabeli Korabiewskiej, Anny 
Obszyńskiej-Litwiniec i Dariusza Białoszewskiego, dotyczący roli fizjoterapeuty  
w szkole rodzenia. Tekst zawiera rozbudowane historyczne odniesienie do zjawiska 
porodu w jego społecznych kontekstach, począwszy od czasów antycznych  
po współczesność, z odniesieniem do wyróżnionych tradycji i kultur (chińskiej, 
indyjskiej). W tekście przedstawione zostały wybrane filozofie rodzenia oraz 
scharakteryzowana rola fizjoterapeuty. 

Zajmującym opracowaniem jest tekst autorstwa Małgorzaty Drost-Rudnickiej, 
na który warto zwrócić uwagą ze względu na podejmowaną w nim tematykę: 
Świadomość uczniów w młodszym wieku szkolnym odnośnie praw dziecka. Autorka 
odnosi się do historii kształtowania się idei praw dziecka, podkreślając ich wagę  
we współczesnym świecie. Istotnym elementem prezentowanego tekstu jest opis 
badań dotyczących świadomości dzieci w badanym obszarze, a także wskazanie na 
zadania w tym względzie środowisk wychowawczych, w których wzrasta i rozwija się 
dziecko. 

Kolejnym ciekawym w swej tematyce opracowaniem jest artykuł o wpływie 
zakrętu obręczy (jego funkcjonowanie) na zdolności podejmowania działań 
zespołowych i pracy w grupie. Autorka opracowania Izabella Maria Łukasik wskazuje 
na powiązanie pomiędzy zaburzeniami w funkcjonowaniu zakrętu obręczy (jako 
elementu układu limbicznego) a brakiem zdolności do wchodzenia w relacje  
i podejmowanie działań wymagających współpracy. W artykule pojawiają się 
odniesienia do wybranych koncepcji i teorii zarówno z zakresu psychologii jak  
i filozofii, co stanowi wzbogacenie merytoryczno-treściowe opracowania. 

Artykuł Macieja Ciesielskiego Paradygmat socjologiczny w badaniach nad 
bezpieczeństwem – aplikacje do badań roli i funkcji służb specjalnych w Polsce, 
porusza kilka istotnych z perspektywy badań nad bezpieczeństwem kwestii, takich 
jak wieloparadygmatyczność, rola paradygmatu socjologicznego czy współczesne 
wyzwania dla bezpieczeństwa. Klamrą spinającą poruszanej problematyki jest 
odniesienie, co uwypuklone zostało w tytule, do służb specjalnych, ich roli i funkcji  
w polskiej przestrzeni określonych struktur społecznych. 

Prezentowany zbiór artykułów zawiera również szereg tekstów poświęconych 
nowym technologiom, z położeniem nacisku na cybertechnologie. Jednym  
z artykułów poruszających tę tematykę jest tekst Hanny Sommer: Nowe technologie 

informatyczne w kształtowaniu praktyk obywatelskich. Autorka tekstu podkreśla 
wpływ rozwoju i masowego zastosowania nowych technologii na zwiększenie 
aktywności obywatelskiej, a w konsekwencji rozwój i mocnienie demokratycznych 
struktur urządzenia społeczeństw. Autorka zaznacza jednocześnie, iż rozwój 
„nowych mediów” pociąga za sobą szereg problemów i zagrożeń, z którymi 
przychodzi się mierzyć współczesnym społeczeństwom, tworząc tym samym pole 
naukowych eksploracji zarówno dla nauk humanistycznych jak i społecznych. Tym 
samym pytania o kształt świata czy radykalne zmiany wynikające z rozwoju  
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i implementacji cybertechnologii w różnych przestrzeniach ludzkiej aktywności 
pozostają pytaniami otwartymi. 

 
Anna KURKIEWICZ 

Katarzyna GÓRECKA 
  


