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W S T Ę P

Z radością należy przyjąć kolejną twórczą inicjatywę pracowników Wy
działu Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochano
wskiego w Kielcach, którzy niniejszym tomem „Kieleckich Studiów Peda
gogicznych i Psychologicznych” podejmują naukową próbę systematyczne
go publikowania materiałów z dziejów wychowania i opieki. W inauguru
jącym powzięty zamiar tomie pragniemy zaprezentować czytelnikom wy
brane zagadnienia i problemy systemów opiekuńczo-wychowawczych 
z XIX i XX w.

Wiadomo, że w ubiegłym Stuleciu ogromny wpływ na wychowanie dzie
ci wywarł prewencyjny system św. Jana Bosko. Z Włoch rozprzestrzenił 
się na całą zachodnią Europę i dotarł do Polski. Szczególnego kolorytu 
nabrał w naszym kraju dzięki systemowi wychowawczemu ks. Bronisława 
Markiewicza, ucznia ks. Jana Bosko. Na podstawie tych systemów wycho
wania kształtowano osobowości tysięcy dzieci i młodzieży na przestrzeni 
długiego okresu, od końca XIX w. aż po lata czterdzieste naszego stulecia.

Systemy te zostały skazane na zapomnienie w okresie PRL, dzisiaj zaś, 
w czasach otwarcia na każdą zdrową pedagogikę, zasługują nie tylko na 
przypomnienie, lecz także na reaktywowanie w praktycznej działalności, 
tam, gdzie okażą się skuteczne w procesie wychowywania, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Wrażliwość wychowawców 
i zakres oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, poczynając od XIX w., 
rozszerzały się systematycznie, ogarniając coraz więcej dzieci i przybierając 
różne formy. Dlatego przybliżamy czytelnikom troskę o dzieci niepełno
sprawne na przykładzie opieki nad dzieckiem głuchoniemym i niewidomym 
w Galicji (1830-1914).

Sięgając do trudnej naszej przeszłości, niewątpliwie warto wniknąć głę
biej w problematykę wychowania i nauczania elementarnego oraz średniego 
w Królestwie Polskim okresu międzypowstaniowego (1833-1862), choćby 
na przykładzie analizy grupy dyrektorów szkół średnich i ich twórczości 
naukowej.

Zdążając przez dzieje narodu polskiego od XIX w. ku współczesności, 
trudno byłoby zapomnieć o okresie Polski Odrodzonej w latach 1918-1939. 
Patrząc z podziwem i uznaniem na wysiłek oświatowy państwa i narodu 
oraz działalność wychowawczą ludzi w latach dwudziestych i trzydziestych 
naszego wieku, pragniemy ukazać niektóre koncepcje wychowawcze, np. 
Jerzego Ostrowskiego, oraz oświatową działalność Cecylii Plater-Zyber- 
kówny.


