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Wprowadzenie

Zawartość studiów i esejów w niniejszym tomie – z tej racji, iż Autorami są 
przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, m.in. socjologii, antropologii, 
pedagogiki, w tym różnych jej subdyscyplin, jak również praktyki edukacyjnej 
– wskazuje na „gorące” kategorie i pola, które są bądź mogą i powinny stać 
się przedmiotem refleksji edukacji międzykulturowej.

„Edukacja Międzykulturowa” to czasopismo redagowane od 2012 roku 
przez Zakłady Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Spo-
łecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 
w Cieszynie, aktualnie przez pracowników Instytutu Pedagogiki Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do tej pory wyda-
wane jako półrocznik, od 2022 roku jako kwartalnik. W niniejszym numerze 
widoczne są silne odwołania do pedagogiki międzykulturowej, pedagogiki 
porównawczej, pedagogiki społecznej oraz do pedagogiki kultury jako pod-
łoża aksjologiczno-normatywnego działań edukacyjnych. Mamy tu do czy-
nienia zarówno z penetracjami teoretycznymi, jak i teoretyczno-empirycz-
nymi. Głównymi kategoriami analiz oraz badań Autorzy uczynili tożsamość 
(kulturową, narodową, etniczną); pamięć; wielokulturowość, międzykultu-
rowość miejsca – miasta; doświadczenia nauczycieli z okresu dzieciństwa; 
wrażliwość międzykulturową; kapitał indywidualny, dobrostan psychiczny; 
doświadczenia szkolne grup zróżnicowanych, pogłębiające nierówności spo-
łeczne i efektywność edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19. 

Artykuły zgromadzone w tym tomie mają charakter interdyscyplinarny, trans- 
dyscyplinarny, wpisują się w poglądy Jerzego Szackiego, który pisał „żaden 
poważny problem nie daje się rozwiązać bez przekroczenia w takim lub innym 
stopniu granic dyscypliny, do jakiej w wyniku szeregu życiowych przypadków 
przypisany jest aktualnie zajmujący się w nim uczony” (Szacki, 1999, s. 122).

Autorzy podejmują w nich próby odczytania naukowych dyskursów o dra-
matach tożsamości, o psychicznych, społecznych, kulturowych, środowisko-
wych i cywilizacyjnych uwarunkowaniach funkcjonowania jednostek, grup 
i zbiorowości. Testy są przeglądem istniejących baz z zakresu psychologii, 
socjologii, nauk o kulturze, filozofii, antropologii, historii, nauk politycznych 
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i wskazania ich implikacji dla myślenia i działania pedagogicznego. Jest to 
lektura zachęcająca Czytelnika do podejmowania refleksji i polemiki z Au-
torami. 

Osią rozważań podjętych w tekstach zgromadzonych tym tomie jest za-
nurzenie człowieka w kilku kontekstach: czasu, społecznym i kulturowym1. 

Czas „oddaje sposoby, za pomocą których społeczeństwa konceptualizują 
i wyrażają problem trwania i przemijania, postrzegają i wartościują zmia-
nę, porządkują życie społeczne według relacji następstwa i równoczesności” 
(Tarkowska, 1998, s. 109). Podstawową osobliwość czasu społecznego sta-
nowi fakt, że „jest on jednocześnie podporządkowany dwóm różnym ukła-
dom: kulturze i systemowi społecznemu” (Radziewicz-Winnicki, 2009, s. 37). 
W określonym czasie społecznym – zdaniem Andrzeja Radziewicza-Winnic-
kiego – „wyraża się pewien profil kulturowy i odsłaniają wzory aprobowa-
nych i dezaprobowanych norm i wartości. To one właśnie tworzą określony 
imperatyw, stanowiący przesłanki ku wyzwoleniu się aktywności bądź bier-
ności, indywidualizmu czy też preferowania postaw prospołecznych, trady-
cjonalizmu albo nowoczesności” (Radziewicz-Winnicki, 2009, ss. 37–38). 

Świat współczesny podlega rozmaitym pozytywnym i negatywnym zmia-
nom. Przemiany te odzwierciedlają się w teorii pedagogicznej i praktyce edu-
kacyjnej. Całościowa analiza zanurzenia człowieka w kontekstach czasowym 
i społeczno-kulturowym pokazuje, w jak dużym stopniu jego osobista przy-
szłość, aspiracje, plany, działania, projekty, marzenia są powiązane z tym, 
w jakim kierunku zmierza rozwój otoczenia i świata.

Autorzy poszczególnych tekstów zgromadzonych w tym tomie poszukują 
odpowiedzi na pytania o możliwe, prawdopodobne, pożądane wizje świata 
i koncepcje człowieka. Swoją uwagę kierują w stronę edukacji międzykul-
turowej. Właśnie edukację międzykulturową Tadeusz Lewowicki uznaje za 
ważny element przygotowania do życia w wielokulturowym świecie. Pisze: 
„Edukacja międzykulturowa służyć ma zapobieganiu, a jeśli trzeba – prze-
zwyciężaniu izolacji, stygmatyzacji i autostygmatyzacji, kłopotom w integra-
cji społecznej i problemom tożsamościowym, które towarzyszą czy bywają 
skutkiem edukacji wielokulturowej. W teorii i praktyce edukacji międzykul-
turowej nie ma dążeń do dominowania, osłabienia lub rugowania którejś 

1 Psycholodzy w swoich analizach koncentrują się na czasowym (horyzontalny wy-
miar rozwoju) i społeczno-kulturowym (wertykalny wymiar rozwoju) kontekście roz-
woju człowieka. Przyjmują, iż warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka 
tu i teraz oraz pomyślnego jego rozwoju w przyszłości jest integracja wszystkich per-
spektyw (Brzezińska, 2000, ss. 34–35). 
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kultury. Podobnie wielowymiarowa tożsamości nie ma zagrażać któremuś 
z wymiarów (którejś ze sfer) tożsamości – ma uwalniać od jednowymiarowej, 
niejako zmonopolizowanej tożsamości, wzbogacać tożsamość” (Lewowicki, 
2014, s. 32). 

W dziale „Artykuły i rozprawy” znalazło się sześć tekstów: Jerzego Niki-
torowicza, Adeli Kożyczkowskiej, Haliny Rusek, Julii Anastazji Sienkiewicz 
Wilowskiej, Celiny Czech-Włodarczyk oraz Aleksandry Boroń.

Otwiera go artykuł wybitnego twórcy i przedstawiciela polskiej edukacji 
międzykulturowej Jerzego Nikitorowicza. W swoim tekście pt. Dramaty toż-
samości wpisane w pogranicze kultur. Implikacje edukacyjne, odwołując się do 
koncepcji pogranicza (pozytywnego efektu pogranicza) oraz autorskiej Teorii 
Wielozakresowej i Wielowymiarowej Tożsamości ukazuje dylematy i drama-
ty jednostki, rodziny i społeczności funkcjonującej na pograniczu kultur et-
niczno-wyznaniowych, odczytuje trajektorię losu Emilii Moszczańskiej Kosiur 
Niewęgłowskiej przedstawionej przez Grzegorza Dżusa w książce pt. Bande-
rowka (2020). Wskazuje na znaczenie prowadzenia dialogu wewnętrznego dla 
edukacji.

Inspiracją dla rozważań Adeli Kożyczkowskiej nad problemem etniczne-
go rozpoznania człowieka jest książka Zbigniewa Rokity pt. Kajś. Opowieść 
o Górnym Śląsku. Kontekst teoretyczny opracowania tworzą dwie tezy wy-
prowadzone z koncepcji Hannah Arendt i Martina Heideggera. Na tle prze-
prowadzonych analiz Autorka stwierdza, że etniczność to nic innego jak wie-
dza na temat swojej rodziny, wspólnoty i pokoleniowo zamieszkiwanej ziemi. 
Samo zaś rozpoznawanie etniczności przebiegać może w trzech etapach: toż-
samości anegdotycznej, tożsamości atrakcyjnej, tożsamości kleconej.

Głównym problemem badawczym opracowania Haliny Rusek jest pytanie 
o to, czy dzisiaj już nieobecna w przestrzeni społecznej lokalnej społeczności 
kultura polskich Żydów uznawana jest za jej dziedzictwo kulturowe? Osią 
artykułu jest kultura żydowska obecna do czasu II wojny światowej w dwóch 
świętokrzyskich „żydowskich miasteczkach” (we Włoszczowie i Chmielniku), 
będących przeciwstawnymi przykładami budowania tożsamości kulturowej 
i społecznej miasta w kontekście – w pierwszym przypadku – prawie całko-
witej nieobecności kultury żydowskiej i w drugim przypadku, jej szerokiej re-
witalizacji. Na tle wyników badań własnych Autorka pisze, iż „pożądane jest 
w procesie przywoływania z przeszłości – tu kontrowersyjnej – nieobecnej  
kultury, pojawienie się społecznych liderów nazwanych liderami dziedzictwa 
kulturowego. Osób zdolnych organizacyjnie zainicjować  działania wsparte 
określoną podstawą ideologiczną” (Rusek, w tym tomie, s. 50).
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Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska w swoim artykule analizuje sytuację 
edukacyjną, społeczną i ekonomiczną Żydówek w powiecie wałeckim (Prusy 
Zachodnie) w okresie od XVIII do początków XX wieku. Jak pisze, „dotych-
czas powstało niewiele publikacji dotyczących gmin żydowskich funkcjonu-
jących na tych terenach” (Sienkiewicz Wilowska, w tym tomie, s. 64). Autor-
ka, korzystając między innymi z materiałów archiwalnych, ówczesnej prasy 
żydowskiej, pruskich rozporządzeń prawnych, wskazuje na nakazy religijne 
i prawodawstwo pruskie, jako czynniki w największym stopniu warunkujące 
sytuację edukacyjną, społeczną i ekonomiczną kobiet żydowskich w okresie 
od XVIII do początków XX wieku, a także na stopniową asymilację ludności 
żydowskiej, postępującą aż do II wojny światowej, która położyła kres obec-
ności Żydów na tych terenach. 

Artykuł Celiny Czech-Włodarczyk poświęcony jest teoretycznym rozważa-
niom na temat edukacji ludności rdzennej zamieszkującej tereny Kanady. Au-
torka wskazuje na nadużycia, do których dochodziło w szkołach: przemoc fi-
zyczna, psychiczna i seksualna itd., na działania prowadzone obecnie przez rząd 
kanadyjski na poziomie federalnym i prowincjonalnym zmierzające do poprawy 
dostępu ludności rdzennej do systemu edukacji na wszystkich szczeblach. 

Aleksandra Boroń w artykule pt. Lizbona – tożsamość międzykulturowego 
miasta zwraca uwagę na specyfikę tożsamości Lizbony – międzykulturowe-
go miasta, zaangażowanego w dialog integrujący społeczności lokalne oraz 
w procesy komercyjnego wykorzystywania owego dialogu prowadzące do 
rewitalizacji i gentryfikacji miejskich przestrzeni.

Zamieszczone w czasopiśmie kolejne opracowania to relacje i komunikaty 
z badań empirycznych przeprowadzonych w różnych grupach demograficz-
nych, zawodowych, społecznych.

Artykuł Aliny Szczurek-Boruty prezentuje wyniki badań ilościowych i ja-
kościowych przeprowadzonych wśród nauczycieli pracujących w przedszko-
lach i szkołach z polskim językiem nauczania zlokalizowanych na terenie tzw. 
Zaolzia – w Republice Czeskiej. Autorka doświadczenia nauczycieli poddaje 
analizie z perspektywy konstruktywistycznej wizji dziecka obecnej w pedago-
gice oraz koncepcji strukturacji i restrukturacji doświadczenia Marii Tyszko-
wej (zaliczanej do nurtu konstruktywistycznego). Zaprezentowane w artykule 
ujęcie problemu i wyniki przeprowadzonych badań – jak stwierdza – „sta-
nowią bardziej przestrzeń do stawiania pytań niż formułowania odpowiedzi. 
Uzyskane wyniki, można potraktować jako przyczynek do dalszych badań 
na większej próbie, także badań porównawczych wśród nauczycieli polskich 
i czeskich” (Szczurek-Boruta, w tym tomie, s. 113). 
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Mariusz Korczyński celem badań uczynił ustalenie różnic w poziomie 
wrażliwości międzykulturowej polskich emigrantów zarobkowych w Anglii, 
w porównaniu z obywatelami Wielkiej Brytanii i Polski zamieszkałymi w kra-
ju pochodzenia. Wrażliwość międzykulturowa rozumiana jest w tym tekście 
jako wskaźnik kompetencji do komunikacji międzykulturowej wyrażający się 
gotowością do dialogu z osobą odmienną kulturowo. Badania przeprowadzono 
na terenie Anglii i Polski, z wykorzystaniem Skali Wrażliwości Międzykultu-
rowej (ISS) autorstwa Guo-Ming Chen i William J. Starosty, zaadaptowanej 
do warunków polskich. Wyniki przeprowadzonych badań ujawniły m.in., że 
najwyższy poziom gotowości do dialogu z osobą odmienną kulturowo prezen-
tują badani obywatele Wielkiej Brytanii, uzyskując w większości analizowanych 
wymiarów wyniki wysokie i przeciętne w górnym ich zakresie. Najniższy zaś 
badani obywatele Polski zamieszkali w kraju pochodzenia. 

Wśród komunikatów i badań znalazły się dwa ukazujące doświadczenia 
pandemii COVID-19 i związane z tym nowe problemy, m.in. izolacja spo-
łeczna negatywnie wpływająca na kondycję psychospołeczną studentów, 
edukacja zdalna pogłębiająca istniejące wcześniej nierówności. 

Jolanta Muszyńska i Szymon Cyprian Czupryński w swoim tekście kon-
centrują się na indywidualnym kapitale społecznym i jego znaczeniu dla do-
brostanu emocjonalnego studentów w czasie pandemii COVID-19. W arty-
kule prezentują wyniki badań zrealizowanych w 2021 roku wśród studentów 
Uniwersytetu w Białymstoku. Celem badania było określenie znaczenia in-
dywidualnego kapitału społecznego dla dobrostanu emocjonalnego studen-
tów. „Dobrostan emocjonalny został zdefiniowany jako globalna ocena jako-
ści życia jednostki. Indywidualny kapitał społeczny jako potencjalne zasoby 
sieci osobistych i społecznych jednostki, z których »korzysta« ona w różnych 
sytuacjach życiowych. Badanie ujawniło zależność pomiędzy indywidualnym 
kapitałem społecznym studentów a ich dobrostanem emocjonalnym” (Mu-
szyńska i Czupryński, w tym tomie, s. 135).

Autorzy ostatniego już tekstu umieszczonego w dziale „Komunikaty z ba-
dań”: Sylwia Jaskulska, Mateusz Marciniak, Barbara Jankowiak i Michał Kli-
chowski koncentrują się na doświadczeniach polskich uczniów i uczennic 
(grup zróżnicowanych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania) 
związanych z edukacją zdalną w czasie pandemii COVID-19. Wyniki badań 
wskazują na różnice doświadczeń szkolnych chłopców i dziewcząt oraz osób 
uczących się na wsiach i w miastach oraz są przesłanką do interpretacji w kie-
runku pogłębiania przez edukację zdalną istniejących wcześniej nierówno- 
ści.
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Dział „Praktyka edukacyjna” otwiera artykuł Elżbiety Wiącek pt. Czy Smok 
Wawelski woli sushi? Semiosfera wizji wielokulturowego miasta XXI wieku 
w pracach artystycznych uczniów krakowskich szkół. W tekście zastosowano 
perspektywę semiotyczną do analizy prac plastycznych uczniów krakowskich 
szkół nadesłanych na konkurs „Miasto wielokulturowe w XXI wieku”. Przyj-
mując założenie, że „warunkiem dla semiotyki miasta są społeczne procesy 
prowadzące do uznania przedmiotów w przestrzeni miejskiej za znaki” (Wią-
cek, w tym tomie, s. 167), Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: 
jakie znaki i kody konstytuują semiosferę konkursowych prac? Wyniki prze-
prowadzonej analizy wskazują, że uczestnicy konkursu w twórczy sposób 
użyli znaków zakorzenionych w tradycji Krakowa, modyfikując ich znaczenie 
poprzez umieszczenie ich w nowych układach syntagmatycznych ze znaka-
mi z innych kodów kulturowych. Prace uczniów są świadectwem interakcji 
międzykulturowych zachodzących w warunkach wielokulturowości i mię-
dzykulturowości Krakowa. Wskazują na proste zwielokrotnienie różnorod-
nych „pakietów kulturowych”, na przeplatanie się wielości elementów, jakie 
składają się na całość przestrzeni międzykulturowej.

Renata Pater i Joanna Olszewska-Gniadek w swoim opracowaniu na tle 
studium przypadku – konkursu „Słoneczniki” – ukazują działania edukacyj-
ne prowadzone w instytucjach kultury na terenie Krakowa, których celem 
jest rozwijanie inteligencji wielorakich i kompetencji kluczowych u dzieci. 
Zauważają, że wielość i różnorodność ofert kulturalnych jest niewątpliwie 
zaletą, ale i problemem. 

Przedkładany Czytelnikom tom czasopisma „Edukacja Międzykulturowa” 
zawiera także artykuły recenzyjne trzech publikacji: Joanny Sacharczuk pt. 
Pamięć społeczna z perspektywy edukacji regionalnej. Analiza doświadczenia 
biograficznego białostoczan pochodzenia polskiego i żydowskiego urodzonych 
przed II wojną światową. Studium porównawcze pamięci społecznej liceali-
stów z Polski i Izraela; Leszka Pawelskiego i Marka Rembierza red. Ponad 
podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy 
naukowej oraz Doroty Misiejuk pt. Kontekst kulturowy wychowania. Wielo-
kulturowość a standard społeczny stosunków międzykulturowych w perspek-
tywie pedagogicznej, jak również kronikę wybranych ważnych wydarzeń oraz 
wykaz prac z edukacji międzykulturowej wydanych w 2021 roku.

 W imieniu zespołu redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma „Edukacja 
Międzykulturowa” pragniemy podziękować wszystkim Recenzentom i Au-
torom za twórczy namysł nad problematyką wielo- i międzykulturowości. 
Wydanie tego numeru czasopisma stało się możliwe dzięki niezwykłej przy-
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chylności i pomocy władz akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach oraz Wydawnictwa Adam Marszałek.

Redaktorzy naukowi
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Jolanta Suchodolska
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