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SŁOWO WSTĘPNE
Oddajemy do rąk Czytelnika zainteresowanego Janem Amosem Komeńskim – jego życiem, wszechstronną działalnością i twórczością – piąty
tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologiczych, seria Pedagogika” / „Siedlce
Comeniological Research Bulletin, Pedagogy Series”. Jako czasopismo SZK
zostały indeksowane w międzynarodowej bazie INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL. W bieżącym roku publikacja „zaistniała” jako czasopismo, które pomyślnie przeszło ewaluację. Uzyskało za tom IV (2017 rok)
wskaźnik ewaluacji (ICV) 75,37 i znalazło się na międzynarodowej liście
czasopism ICI Journals Master List / ICI World of Journals. W październiku
2018 roku wzięło udział w konkursie ministerialnym: Wsparcie dla czasopism naukowych i zostało jego beneficjentem.
O zainteresowaniach Janem Amosem Komeńskim, działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej w zakresie komeniologii pisałam
w pierwszym tomie pt.: O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na
edukację. Podsumowania działalności komeniologicznej do chwili obecnej
dokonałam w tekście: Zamiast „Wprowadzenia”. O recepcji własnej Jana
Amosa Komeńskiego i autorów „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych,
seria Pedagogika” w tomie IV pt. Współczesne recepcje Jana Amosa
Komeńskiego (2017). Przedstawiłam tutaj proces „zdobywania wiedzy
o Komeńskim, gdzie zaangażowanie emocjonalne i motywacja wyznacza
wszystkie działania, a także innych do tego motywuje”1. W tomie drugim
zatytułowanym: Jan Amos Komeński – jego pedagogika i filozofia, w tekście
pt. „O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii (wersja polska,
B. Sitarska, Zamiast „Wprowadzenia” . O recepcji własnej Jana Amosa Komeńskiego i autorów
Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria Pedagogika / Instead of Introduction. Perception
of John Amos Comenius by myself and by the authors of Siedlce Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series, [w:] Barbara Sitarska (red.), Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria
Pedagogika, Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego/ Contemporary perceptions of John
Amos Comenius, t. IV, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017,
ss. 13-39 (wersja polska) i ss. 41-53 (wersja angielska).
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angielska i niemiecka) zamieściłam historyczny „spacer” po życiu, pełnym
trudnych wyborów, i twórczości Jana Amosa Komeńskiego2. W tomie III,
zatytułowanym: Jan Amos Komeński – współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości, w „Słowie wstępnym” podkreślałam wielką różnorodność współczesnych interpretacji i reinterpretacji twórczości Jana
Amosa Komeńskiego, a także kontrowersje i sprzeczności w jego twórczości i wokół niej. Zawartość i walory poszczególnych tomów najlepiej oddają recenzje. Oto ich fragmenty:
„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne” są egzemplifikacją oryginalnego
i wartościowego pomysłu, aby poddać badaniom bardziej szczegółowe
zagadnienia podejmowane w niezwykle bogatej twórczości Komeńskiego
i w formie szerokich haseł (encyklopedycznych) udostępnić je współczesnemu Czytelnikowi, który znajdzie w nich nie tylko historyczny obraz kultury
i nauki XVII wieku ale także, jak w zwierciadle, będzie mógł dostrzec problemy współczesnej edukacji3.
Cykliczna publikacja poświęcona jest dorobkowi, spuściźnie i znaczeniu Jana Amosa Komeńskiego w europejskiej kulturze edukacyjnej. (...) Międzynarodowy charakter publikacji jest jej szczególnie wartościowym wyróżnikiem. Znajdziemy w niej prace uczonych, reprezentujących różne ośrodki
naukowe w Polsce, ale także prace uczonych zagranicznych (...). Oryginalność i ponadczasowość (…) idei Komeńskiego jest silnym motywatorem do
reformowania współczesnej oświaty i krytycznego spojrzenia na dotychczasowe osiągnięcia nauk o wychowaniu. (…) Zainteresowanie spuścizną
Komeńskiego ma charakter paneuropejski, a odczytanie jego myśli w poszczególnych narodach ma zarówno cechy indywidualne, jak i wspólne, uniwersalne4.
Kontrowersyjna postawa Morawianina budzi nadal żywe reakcje
i zróżnicowane oceny. Postulowana już w antyku jedność myśli, słowa i czynu jest także integralnym składnikiem pism Komeńskiego, ale nadal sporna
pozostaje ekspresja tej idei w życiu myśliciela. Reinterpretacje twórczości
B. Sitarska, O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii, W: B. Sitarska (red.) „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria Pedagogika”, Jan Amos Komeński – jego pedagogika
i filozofia / John Amos Comenius - His Education Science and Philosophy/ Johann Amos Comenius - seine Pädagogik und Philosophie, t. II, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015, ss. 23-90.
3 Z recenzji prof. S. Sztobryna II tomu SZK, seria Pedagogika.
4 Z recenzji prof. Sławomira Sztobryna IV tomu „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria
Pedagogika”.
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Komeńskiego (w tomie III) sprzyjają poszukiwaniu filiacji łączących współczesną edukację z rozwiązaniami przez niego sugerowanymi. I nie chodzi tu
o proste przeniesienie rozwiązań sprzed ponad 300 lat, lecz o szukanie źródeł i uwarunkowań naszego współczesnego myślenia, które protagonistycznie lub antagonistycznie odnosiło się do całej tradycji europejskiej. Komeński
jest bez wątpienia jednym z ważniejszych ogniw tej nowożytnej tradycji, ale
nadal trwają spory i będą kontynuowane, które elementy tej doktryny
i w jakim stopniu przygotowały rozwiązania następnych pokoleń5.
Publikacja może (…) wejść do zbioru lektur studentów wydziałów
pedagogicznych, filozoficznych i humanistycznych. Stanowi ona także interesujące źródło przemyśleń dedykowane nauczycielom akademickim, kształcącym i doskonalącym pedagogów w uczelniach wyższych, a także w innych
instytucjach nauki i kultury. Lektura ta z pewnością zainteresuje też nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i w szkołach specjalnych, którzy mogą dowiedzieć się z niej, jak ponadczasowe są
poglądy Jana Amosa Komeńskiego i jak wiele jego cennych przemyśleń
o edukacji towarzyszy każdemu ambitnemu nauczycielowi współcześnie.
Opracowanie to (…) może z powodzeniem służyć wszystkim zainteresowanym wzbogaceniem swojej wiedzy o historii pedagogiki i jej silnych
związkach ze współczesnością, a przede wszystkim o pełnej humanizmu sylwetce Jana Amosa Komeńskiego, jego dokonaniach i aktualności jego poglądów. (…) Prezentacji tego cennego i ambitnego dzieła (…) podjęli się pracownicy Zakładu Dydaktyki Ogólnej, Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej
i Zakładu Edukacji Przedszkolnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach6.
Nadeszła pora, aby po polskich i europejskich recepcjach Komeńskiego (tom IV) zająć się odczytaniem tej kontrowersyjnej postaci i Jej bogatej twórczości w epokach zaliczanych do współczesności. Zdajemy sobie
sprawę z wielkiego ich zróżnicowania. Nasza „ciekawość” naukowa jest
skierowana na kontynuację idei wielkiego pedagoga w poszczególnych
okresach współczesności, ale i na krytyczne odczytanie postaci i twórczości tego wielkiego pedagoga. Warto w tym miejscu przytoczyć myśli J. Piageta o Komeńskim.
Jeśli chodzi o idee Komeńskiego, to trudno je wydobyć z opracowanego
przez autora „Wielkiej dydaktyki” ich całokształtu, który jest pełen niejasno5
6

Z recenzji prof. S. Sztobryna tomu III SZK.
Z recenzji prof. Anny Kožuh I tomu SZK.
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ści, a nawet sprzeczności. Jak bowiem wyjaśnić, że teolog rozmiłowany
w metafizyce zajmuje się dydaktyką i tworzy „sztukę nauczania”, której
rdzeniem uczynił „pansofię”. Podobnych przykładów niejasności można by
przytoczyć więcej, ale to nie one przesądzają o niepowtarzalnych osiągnięciach naukowych Komeńskiego7.
Kolejny – piąty tom „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych,
seria Pedagogika” poświęcony jest krytycznemu odczytaniu postaci Jana
Amosa Komeńskiego i jego idei / koncepcji oraz ich kontynuacji we współczesności, podzielonej tutaj na okresy: doba Nowego Wychowania – przełom XIX i XX wieku; pedagogika między dwoma kryzysami (lata 1945-1989); pedagogika okresu przełomu XX i XXI wieku (okres po 1989 roku
aż do dzisiaj). Stąd ostateczny tytuł tomu: Jan Amos Komeński w epoce
współczesności – odczytania – kontynuacje – krytyka, który pojawił się po
analizie przez redakcję czasopisma i Radę Naukową tekstów nadesłanych
przez autorów polskich i zagranicznych.
W tekstach tych znajdują odzwierciedlenie wyeksponowane tutaj
okresy tej epoki. Znaczenie i obecność myśli pedagogicznej Jana Amosa
Komeńskiego w prądach i kierunkach pedagogiki Nowego Wychowania
analizował Sławomir Sztobryn. Myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego a założeniom Nowego Wychowania poświęciła swój artykuł Janina
Florczykiewicz. Manfred Richter z Berlina (Niemieckie Towarzystwo
Komeniologiczne) przedstawił odczytania i kontynuacje Jana Amosa
Komeńskiego po 1989 roku (wersja niemiecka). Aleksander Kobernyk,
Inna Osadchenko i Larysa Tkachuk z Pedagogicznego Uniwersytetu
w Umaniu (Ukraina) przedstawili w swoim artykule współczesne interpretacje idei psychodydaktycznych Jana Amosa Komeńskiego (wersja językowa angielska i ukraińska). Jelena Maksimović, Jelena Osmanović, Aleksandra Milanović z Uniwersytetu w Niszu (Serbia) analizowały wkład
Jana Amosa Komeńskiego w rozwój metodyki dydaktycznej (wersja językowa angielska i serbska). Ewa Jagiełło – bazując na Programie rozumnego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym – analizowała i interpretowała współpracę przedszkola z rodzicami dzieci w recepcji współczesnych
nauczycieli przedszkola (na podstawie badań własnych).
Lubomír Hampl (Republika Czeska) interpretował proroctwo Jana
Amosa Komeńskiego dotyczące narodu czeskiego, a realizowane we współczesności (wersja językowa czeska). Bernhard Josef Stalla z Uniwersytetu
7

J. Piaget, Dokąd zmierza edukacja, Warszawa 1948, s. 439.
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w München (Niemcy) prezentował pedagogiczne idee w Europie dzisiaj
(wersja językowa niemiecka). Barbara Sitarska podjęła próbę odczytania
i ukazania kontynuacji idei Jana Amosa Komeńskiego w trzecim tysiącleciu.
W strukturze publikacji cyklicznej po raz pierwszy pojawiła się prezentacja sylwetek współczesnych komeniologów europejskich i ich wkładu w rozwój narodowej i europejskiej komeniologii. Jest to jednocześnie
spojrzenie na Komeńskiego w perspektywie biograficznej. Manfred Richter zaprezentował tutaj sylwetkę dr. Wernera Korthaase (Berlin), nieżyjącego już komeniologa, współzałożyciela i pierwszego honorowego prezesa Niemieckiego Towarzystwa Komeniologicznego w Niemczech.
Pierwotny zamysł Barbary Sitarskiej, aby przedstawić „portret”
dr. Alojzego Koniora z Leszna i jego wkład w rozwój polskiej i europejskiej komeniologii nie powiódł się z powodu stanu zdrowia ponaddziewięćdziesięcioletniego komeniologa. Autorce brakowało danych do ukończenia
tekstu i zamieszczenia go w tym tomie. Prezentacja sylwetki Alojzego Koniora pozostaje otwarta.
W końcowej części tomu zamieszczone są noty biograficzne autorów.
„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria Pedagogika” – czasopismo naukowe / monografia wieloautorska były zaprojektowane głównie
z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych wydanych tomach zamieszczamy
teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym.
Na zakończenie pragnę podziękować autorom tekstów, dzięki którym ten tom zaistniał (mimo późnej jego zapowiedzi). Wśród nich są osoby, które zamieszczaly swoje publikacje we wcześniejszych tomach, ale
pojawili się też nowi współautorzy zagraniczni, co dobrze rokuje na przyszłość. Pragnę podziękować również władzom Uczelni, Wydziału Humanistycznego i Instytutu Edukacji za wszelkie okazywane wsparcie w trakcie
tworzenia tomu. Podziękowania także kieruję do swoich Koleżanek i Kolegów, którzy cały czas wspierają mnie w moim trudnym przedsięwzięciu
redagowania tomów, ale przede wszystkim za ich wiarę w sens moich
działań i promowanie „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria
Pedagogika” w Polsce i w Europie. Dziękuję również recenzentom głównym tomu: prof. nadzw. dr hab. Sławomirowi Sztobrynowi i prof. nadzw.
dr hab. Annie Kožuh oraz recenzentom zagranicznym, współpracującym
z czasopismem, za cenne uwagi, które przyczyniły się do ostatecznego
kształtu publikacji.
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Wreszcie swoje podziękowania kieruję do Komitetu Redakcyjnego
czasopisma za systematyczną i efektywną współpracę, a w szczególności
do redaktora języka angielskiego – mgr Izoldy Lisowskiej-Popoilyk i redaktora technicznego – dr. Piotra Świtalskiego.

Redaktor Naczelna
Barbara Sitarska
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Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne ▪ Tom V/2018
JAN AMOS KOMEŃSKI W EPOCE WSPÓŁCZESNOŚCI
Siedlce Comeniological Research Bulletin ▪ Vol. 5/2018
JOHN AMOS COMENIUS IN THE CONTEMPORARY PERIOD

INTRODUCTION
The present volume 5 of Siedlce Comeniological Research Bulletins,
Pedagogy Series, is dedicated to all the readers who are interested in John
Amos Comenius, his life, universal activity and writings. As a magazine, it
has been indexed in the international data base INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL. This year it has been identified as a magazine, which has
been successfully evaluated here, and Volume 4 (2017) has been given ICV
75,37. It has appeared in the international magazine list ICI Journals Master List / ICI World of Journals. In October 2018 it took part in a competition held by the Ministry: Support for scientific magazines and became its
beneficiary.
I wrote about my interests of John Amos Comenius and my scientific,
research and organizational activity in the field of comeniology in volume
1 entitled John Amos Comenius and his views of education. I summarized the
comeniological activity up to now in the text Instead of Introduction.
Perception of John Amos Comenius by myself and by the authors of Siedlce
Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series in Vol. 4 entitled Modern
perceptions of John Amos Comenius (2017). I presented the process of “gaining knowledge of Comenius, where emotional involvement and motivation
determine all actions, as well as are a source of motivation for others”1.
In Volume 2 entitled John Amos Comenius – his education science and philosophy, in the text “John Amos Comenius and the beginnings of comeniology” (in Polish, English and German) I included a historical “walk” through

B. Sitarska, Zamiast „Wprowadzenia” . O recepcji własnej Jana Amosa Komeńskiego i autorów
Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria Pedagogika / Instead of Introduction. Perception
of John Amos Comenius by myself and by the authors of Siedlce Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series, in: Barbara Sitarska (ed.), Siedlce Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series, Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego/ Contemporary perceptions of John
Amos Comenius, vol. 4, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Siedlce 2017,
pp. 13-39 (Polish version) and pp. 41-53 (English version).
1

15

Barbara Sitarska

John Amos Comenius’ life, full of difficult choices and creative work2. In volume 3, entitled John Amos Comenius – modern interpretations and reinterpretations of his writings, in “Introduction” I emphasized the great variety
of modern interpretations and reinterpretations of John Amos Comenius’
writings, as well as the controversies and contradictions in his writings
and around them. The contents and values of individual volumes are best
reflected by the reviewers in their overall reviews. Here are some of their
parts:
“Siedlce Comeniological Reserach Bulletins” are an example of the
original and valuable idea of researching some more detailed issues discussed in Comenius’ extremely rich writings and make them available to the
modern reader in the form of broad (encyclopedic) entries, where the reader
will not only find a historical picture of the 17th century science and culture,
but also a reflection of the problems of modern education3.
The periodical is devoted to John Amos Comenius’ output and his
meaning in the European educational culture. (…) The international character of the publication makes it especially valuable. It contains papers by
scholars representing different scientific centres in Poland, as well as papers
by foreign scholars (…). The original and universal character of Comenius’
ideas is a strong motivation for reforming the modern education system and
for a critical look at the existing achievements of education sciences. (…) The
interest in Comenius’ output is pan-European, and the interpretations of his
thoughts by individual nations have both individual and common universal
features4.
The Moravian’s controversial approach still arouses vigorous reactions and various evaluations. The unity of thought, word and act, already
postulated in the antique times, is also an integral element of Comenius’
writings, however, the expression of the idea in the scholar’s life remains
arguable. Reinterpretations of Comenius’ writings (in Volume 3) contribute
to the search for filiations that combine the modern education with the soluB. Sitarska, O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii, in: B. Sitarska (ed.) Siedlce
Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series, Jan Amos Komeński – jego pedagogika
i filozofia / John Amos Comenius- his Education science and Philosophy/ Johann Amos Comenius - seinePädagogikundPhilosophie, vol. 2, University of Natural Sciences and Humanities in
Siedlce, Siedlce 2015, pp. 23-90.
3 From the review of Volume 2 of Siedlce Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series by
Prof. S. Sztobryn.
4 From the review of Volume 4 of Siedlce Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series by
Prof. Sławomir Sztobryn.
2
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tion he suggested. However, the point is not to simply apply the over
300-year-old solutions, but it is to look for the origins and conditions of our
modern thinking, which referred to the whole European tradition either protagonistically or antagonistically. Comenius is doubtlessly one of the more
important links of this modern-day tradition, but the disputes will continue
which elements of this doctrine prepared the next generations’ solutions and
to which extent5.
The publication might (…) enter the reading list for students of faculties of education science, philosophy and humanities. It is also an interesting
source of reflections addressed to academic teachers who educate and improve pedagogues at universities and other institutions of science and culture.
The publication will also certainly arouse the interest of primary, secondary
and special education school teachers, who will be able to learn how universal
John Amos Comenius’ views are and how many of his precious reflections concerning education accompany every ambitious teacher nowadays.
This publication (…) can successfully serve all the readers who are interested in enriching their knowledge of the history of education science and
its strong connections with the modern times, and first of all of the humanistically-oriented figure of John Amos Comenius, his achievements and the universal character of his views. (…) A presentation of this precious and ambitious
work (…) has been undertaken by the employees of the General Didactics Unit,
the Early School Education Unit and the Pre-school Education Unit of the
Faculty of Humanities of the University of Natural Sciences and Humanities
in Siedlce6.
After the Polish and European perceptions of Comenius we studied
in Volume 4, this time we wish to concentrate on “deciphering” the interpretations of this controversial figure and his rich output in the contemporary period. We are aware of their great variety. Our scientific interest
is focused on the continuation of the great educationist’s ideas in the particular stages of the contemporary period, but also on a critical interpretation
of him and his writings. It is worth quoting J. Piaget’s reflections of Comenius:

From the review of Volume 3 of Siedlce Comeniological Research Bulletins by Prof. Sławomir
Sztobryn.
6 From the review of Volume 1 of Siedlce Comeniological Research Bulletins by Prof. Anna Kožuh.
5
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As far as Comenius’ ideas are concerned, they are difficult to extract
from the entirety developed by the author of “Great Didactics”, which is full
of ambiguities, and even contradictions. How can you explain, then, the fact
that a theologian, a lover of metaphysics deals with education and creates an
“art of teaching” with “pansophia” as its core. There are more examples of
similar ambiguities, but it is not them that determine Comenius’ unique scientific achievements7.
The following volume (vol. 5) of Siedlce Comeniological Research
Bulletins, Pedagogy series is devoted to critical interpretations of John
Amos Comenius and his ideas/ concepts, and their continuation in the contemporary period, divided into three stages: the age of New Education –
the turn of the 19th to the 20th century; the pedagogy between the two crises (1945-1989); the pedagogy of the turn of the 20th to the 21st century
(from 1989 on). Hence the final title of the volume: John Amos Comenius in
the contemporary period – interpretations – continuations – critique, which
appeared after the analysis of the submitted texts by the editors and the
Scientific Council. The volume consists of four major parts. Part one contains texts by Polish authors.
The submitted texts reflect the emphasized periods of the epoch. The
meaning and presence of John Amos Comenius’ pedagogical thought in the
trends and directions of the New Education pedagogy has been analyzed
by Sławomir Sztobryn. Janina Florczykiewicz has devoted her article to
John Amos Comenius’ pedagogical thought and the assumptions of the
NEW EDUCATION. Floristic symbolism in John Amos Comenius’ writings
has been analyzed and interpreted by Andrzej Borkowski. Ewa Jagiełło,
working on the Program of wise pre-school children education, has analyzed and interpreted the kindergarten’s cooperation with the children's
parents in the perception of modern kindergarten teachers (basing on her
own research). Barbara Sitarska has attempted to interpret and continue
John Amos Comenius’ ideas in the third millennium.
Part two contains texts by foreign authors: Manfred Richter from
Berlin (The German Comeniological Society) has presented the interpretations and continuation of John Amos Comenius’ ideas after 1989 (in German). Alexander Kobernyk, Inna Osadchenko and Larysa Tkachuk
7

J. Piaget, Dokąd zmierza edukacja, Warsaw 1948, p. 439.
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of Uman State Pedagogical University (Ukraine) have presented modern
interpretations of J.A. Comenius’ psychodidactic ideas (in English). Jelena
Maksimović, Jelena Osmanović, and Alexandra Milanović of the University of Niš, Serbia, analyzed John Amos Comenius’ contribution to the
development of the didactic methodology (in Serbian and English). Bernhard Josef Stalla of the University of Munich, Germany, has presented
John Amos Comenius’ educational ideas in Europe today (in German).
Lubomír Hampl (the Czech Republic) has interpreted John Amos Comenius’ prophecy about the Czech nation coming true at present (in Czech).
For the first time, in the structure of the periodical part three has
appeared, which presents the figures of contemporary European comeniologists and their contribution to the development of the national and European comeniology. Manfred Richter presents the figure of dr Werner
Korthaase (Berlin), a late comeniologist, a co-founder and the first honorary chairman of the German Comeniological Society, and Barbara
Sitarska presents a comeniological portrait of Alojzy Konior, PhD
(Leszno)8 and his contribution to the development of Polish and European
comeniology.
Part four, like in every volume, contains the authors’ biographical
notes. Siedlce Comeniological Research Bulletins, PEDAGOGY series, a scientific magazine/ multi-author monograph were originally mainly meant for
educationists, nevertheless they are also popular with specialists of many
other related branches. In the following volumes we publish texts of a profiled subject matter, but of an interdisciplinary character.
Finally, I wish to thank the authors of the texts (both Polish and foreign), thanks to whom this volume exists (despite its late announcement). Among them there are authors of the previous volumes, but new
foreign authors have appeared as well, which is a good prognosis for the
future. I would also like to thank the authorities of the University, The
Faculty of Humanities and the Institute of Education for all their support
while the volume was being prepared. I also wish to thank my colleagues,
who keep supporting my difficult project, first and foremost for their
faith in the significance of what I am doing and for promoting Siedlce
Comeniological Research Bulletins, Pedagogy series in Poland and Europe.
I am also grateful to the main reviewers of the volume: Ass. Prof. Sławomir
The text about the comeniologist Alojzy Konior, PhD, from Leszno has not been completed due
to his bad health and a visit to hospital.
8
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Sztobryn, PhD and Ass. Prof. Anna Kožuh, PhD, as well as the foreign reviewers who are co-operating with the magazine, for their precious remarks, which have given the finishing touches to the publication.
Last but not least, I want to express my thanks to the Editorial Board
of the magazine for their systematic and effective co-operation, especially to
the editor of English Izolda Lisowska-Popoilyk, MA, and the technical editor
Piotr Świtalski, PhD.
Editor-in-chief
Barbara Sitarska
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