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Wstęp

Redakcja naukowa: Jan A. Malinowski

Po dłuższej przerwie przekazujemy Czytelnikom kolejną pozycję w nieco 
zmienionej serii wydawniczej „Biblioteka Wychowania na co Dzień”, co jest 
następstwem dokonanych dwa lata temu zmian w wizerunku czasopisma  
o tym właśnie tytule, które zostało wówczas ponadto przekształcone z mie-
sięcznika w dwumiesięcznik. Przygotowując do druku niniejszą książkę po-
stanowiliśmy wydać ją, jak i następne pozycje, w nieco większym formacie niż 
poprzednie trzy książki, które ukazały się w serii. Zmiana, z pozoru niewiel-
ka, daje większą swobodę w formatowaniu treści, zwłaszcza, że publikujemy 
też teksty o charakterze metodycznym. Warto także odnotować, że poprzed-
nie trzy książki miały charakter autorski, gdyż zostały przygotowane przez 
konkretnego autora systematycznie zamieszczającego swoje teksty na łamach 
„Wychowania na co Dzień”. I tak, jako pierwsza pozycja w serii w roku 1997 
została wydana książka prof. Andrzeja Olubińskiego pt. Socjalno-wychowaw-
cze problemy postkomunistycznego społeczeństwa zawierająca 10 esejów opu-
blikowanych wcześniej w naszym czasopiśmie. Rok później ukazała się książ-
ka prof. Kazimierza Denka pt. O nowy kształt edukacji, a w kolejnym roku 
książka prof. Stanisława Kawuli zatytułowana Człowiek w relacjach socjopeda-
gogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu, której wydanie drugie – po-
prawione i uzupełnione miało miejsce w 2004 r. 

Uruchamiając serię zakładaliśmy, że będą w niej ukazywać się także pra-
ce zbiorowe, wyraźnie ukierunkowane tematycznie, zawierające wybór waż-
nych artykułów naukowych, jak i popularyzujących wiedzę z danego zakre-
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su. Zgromadzenie ich w jednej publikacji książkowej zapewnia bowiem dłuż-
szą żywotność i pozwala dotrzeć do osób, które nie są prenumeratorami cza-
sopisma lub nie mają dostępu do biblioteki, w której gromadzone są jego ar-
chiwalne roczniki. Po dłuższych dyskusjach zdecydowaliśmy się, że tematy-
ka pierwszej pracy zawierającej wybór tekstów różnych autorów skoncentruje 
się na pedagogicznej problematyce uzależnień, głównie od środków psychoak-
tywnych, której poświęcaliśmy w „Wychowaniu na co Dzień” dużo uwagi po-
czynając od pierwszych jego edycji. Zostało to zintensyfikowane w roku 1998, 
kiedy podjęliśmy trwającą do dziś, systematyczną i owocną współpracę z Wy-
działem Zdrowia i Opieki Społecznej (aktualnie Zdrowia i Polityki Społecznej) 
Urzędu Miasta Torunia. Najbardziej konkretnym jej przejawem było i jest włą-
czenie się przedstawicieli naszej Redakcji w organizowaną od powyżej wska-
zanego roku październikową kampanię społeczną ukierunkowaną na profi-
laktykę uzależnień. Od tego też czasu corocznie publikujemy jeden „jesienny” 
numer czasopisma skoncentrowany na zagadnieniach diagnozy, profilaktyki  
i terapii uzależnień pozyskując artykuły o tej tematyce nierzadko od wybit-
nych znawców problemu. Konsekwentnie też dokumentujemy przebieg takich 
działań realizowanych w mieście, w którym mamy swoją siedzibę, a które-
go władze samorządowe wspierały niejednokrotnie konkretne edycje czaso-
pisma. Nieprzypadkowo więc niniejszą książkę otwiera studium analizujące 
osiemnastoletnie działania inspirowane i organizowane przez wspomniany 
wcześniej Wydział Urzędu Miasta Torunia, a zamyka fotorelacja, której stara-
liśmy się nadać kształt swoistego dokumentu społeczno-historycznego. Z ko-
lei dwa „środkowe segmenty” zawierają wybór artykułów (także w niektórych 
przypadkach zaktualizowanych i poszerzonych) odnoszących się do istoty 
uzależnień, ich uwarunkowań i diagnozy zjawiska (część II) oraz możliwości 
prowadzenia pracy pedagogicznej na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,  
a tam gdzie one już mają miejsce – podejmowania skutecznej terapii (część III). 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Autorom, których ar-
tykuły zostały zamieszczone w niniejszej tematycznej monografii za możli-
wość ich wykorzystania, zaś władzom samorządowym Miasta Torunia za oka-
zanie wsparcia finansowego dla tego projektu edytorskiego.

Jan A. Malinowski
Redaktor naczelny „Wychowania na co Dzień” 


