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Wprowadzenie

Publikacja niniejsza jest kontynuacją i rozw inięciem problem atyki
przedstawionej wcześniej w książce Edukacja w obec w ielokulturow ości1.
W oddaw anym do rąk C zytelnika tom ie zam ierzam y przybliżyć te aspekty życia
społecznego, które staw iają przed instytucjam i edukacyjnym i now e wyzwania,
wynikające ze stopniowej dem okratyzacji życia oraz procesu integracji
europejskiej.
Trw ający proces dem okratyzow ania wszelkich sfer życia społecznego
staw ia przed rodziną, szkołą, organizacjam i i stow arzyszeniam i, a nade wszystko
przed placów kam i oświatow ym i i opiekuńczo-w ychow aw czym i w iele nowych
i zróżnicow anych zadań. S ą one jednocześnie w yzw aniem ja k i nadzieją na
dokonanie zm ian koniecznych w edukacji.
H asła globalizacji oraz regionalizm u, zw iązane nierozerw alnie z wielokulturow ością, stają się słowam i kluczow ym i dla jednoczącej się Europy i świata.
N iosą ze so b ą now ą problem atykę, którą należy rozpoznać i poddać
szczegółow ej analizie. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, warto odw ołać się
do dośw iadczeń w ielokulturow ych z przeszłości, dlatego też pierw sza część
książki obejm uje artykuły przedstaw iające historyczne aspekty owego
zagadnienia. Jak wykazali autorzy, okres zaborów oraz Drugiej Rzeczypospolitej
— czas w spółistnienia wielu narodów na ziem iach polskich — daje wiele
cennych uw ag i wskazówek, z których warto skorzystać i dziś. N atom iast w
części zatytułow anej „Edukacja wobec w ielokulturow ości” zam ieszczono prace
pozw alające wstępnie zapoznać się z ro lą szkoły i ośw iaty w przygotow aniu
m łodego pokolenia do św iadom ego i odpow iedzialnego udziału w procesie
integracji Polski z Europą. Z kolei końcow a część publikacji została pośw ięcona
zagadnieniom ekonom icznym w kontekście w łączenia naszego kraju w struktury
gospodarcze Unii Europejskiej.
G rupy m niejszościow e coraz bardziej uśw iadam iają sobie sw ą odrębność
kulturow ą w sferze prywatnej, konstatują, że pow inny m ieć praw o do wyrażania
tej odrębności w sferze publicznej. Przyjm ując, że społeczeństw a będą stawały
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się coraz bardziej w ielokulturow e wobec realizowanej idei integracji europej
skiej i globalnej, istotna wydaje się potrzeba stw orzenia w izji ról społecznych
dla m łodego pokolenia.
O m ów iona w niniejszym tom ie problem atyka w ydaje się jedynie
rozpoznaniem w stępnym , koniecznym jednak dla dalszych kroków, które
u m ożliw ią podjęcie optym alnych rozw iązań łagodzących ew entualne konflikty
ja k i w ykorzystujących potencjalne szanse integracji Polski z Europą. Społeczne
napięcia, oczekiw ania i obawy, tow arzyszące tem u procesow i, dodatkowo
w zm acniają zasadność prow adzenia badań m ających na celu ich racjonalizację
i w yznaczenie realnych perspektyw rozw ojow ych społeczeństw u polskiem u w
odniesieniu do innych narodów europejskich.
M am y nadzieję, że przedstaw ione artykuły przybliżą istotne problem y edu
kacji zorientow anej na przygotow anie do współpracy, w zajem nego zrozum ienia,
poszanow ania odm ienności i w spółdziałania na rzecz rozw oju pluralizm u kultu
rowego.
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