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W p ro w a d ze n ie

Kolejne dwie części „Chowanny”, oddawane do rąk Czytelników, różnią 
się od dotychczas wydanych. Periodyk ten -  mający długą tradycję w polskim 
piśmiennictwie pedagogicznym dotyczącym nauk o wychowaniu -  został tym 
razem poświęcony w całości zagadnieniom psychologicznym. Problemy, jakie 
stawia przed uczestnikami życia społecznego współczesna rzeczywistość, łączą 
bowiem przedstawicieli pedagogiki i psychologii w procesie poszukiwania 
przyczyn i sposobów rozwiązywania pojawiających się trudności. Prezen
towane artykuły wskazują właśnie obszary, na których współdziałanie obu 
dyscyplin jest ważne i konieczne.

Psychologia to nauka, na  której rozstrzygnięcia czeka wyjątkowo szeroka 
rzesza odbiorców. Ludzie pragną dowiedzieć się, jak  kierować własnym 
rozwojem, jak unikać błędów w postępowaniu z innym ludźmi, jak podej
mować trafne decyzje, chronić swoje zdrowie psychiczne, ratować się w kryzy
sach, efektywniej działać. Chcą również lepiej rozumieć psychologiczne m echa
nizmy niepokojących zjawisk, z którymi stykają się na co dzień, jak  rosnąca 
fala przemocy i agresji, brak tolerancji, uprzedzenia. Wspô'czesna psychologia 
stara się wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom, kierując swoją uwagę na 
problemy codziennego życia poszczególnych ludzi bądź całych społeczności 
i będące przedmiotem ich zainteresowania, wskazując, jak  wyniki badań 
psychologicznych m ożna wykorzystać w praktyce społecznej dla lepszego 
funkcjonowania jednostek i grup. Redagowaniu niniejszej publikacji towarzy
szyła taka właśnie idea, którą m ożna ująć w wezwaniu „Psychologia bliżej 
życia”, stanowiącym m otto poczynań wszystkich autorów, których prace 
zostały w niej zamieszczone.

Niniejszy tom, prezentowany jako pierwszy z dwóch tutaj zapowiadanych, 
zawiera szeroki wachlarz zagadnień związanych z pracą i bezrobociem, a także 
relacjami w bliskich związkach; obejmuje więc dwa obszary niezwykle ważne
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w życiu każdego z nas. Możliwość dobrego funkcjonowania w życiu zawodo
wym i rodzinnym jest przecież spostrzegana przez wszystkich jako warunek 
zwykłego ludzkiego szczęścia. Tom drugi naświetli złożoność naszych stosun
ków z otoczeniem, a także ukaże bolesną strefę cierpienia, autodestrukcji 
i przemocy, z którą niestety coraz częściej stykamy się na co dzień. Rozważa
nia zawarte w obu tomach pokazują, jak  wiele trzeba zmienić w istniejącej 
rzeczywistości społecznej, co powinno stanowić wyzwanie zarówno dla przed
stawicieli dyscyplin ją  penetrujących, jak  i ludzi dobrej woli, którzy nie stracili 
nadziei i próbują zmieniać na lepsze to wszystko, co znajduje się w strefie ich 
wpływu.

Katarzyna Popiołek


