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Od Redaktora naczelnego 

We Wstępie do poprzedniego numeru skoncentrowałem 
się na wskazaniu zabiegów podjętych przez Redakcję 
i Wydawcę „Wychowania na co dzień”, które miały wzmoc-
nić szanse naszego miesięcznika w dążeniu do uzyskania 
wpisu na listę tzw. czasopism punktowanych. Przypomnę tu 
tylko o zmianie podtytułu czasopisma, zwiększeniu objętości 
zamieszczanych w nim tekstów, wyraźnym rozdzieleniu 
publikacji naukowych i metodycznych, preferencjach dla 
recenzji o charakterze krytycznym. Miało to stanowić pod-
stawę do złożenia odwołania do Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego związanego z pominięciem „Wychowania 
na co dzień”  we wspomnianym wykazie. Tymczasem oka-
zało się, że w tym czasie, gdy numer opuszczał maszyny 
drukarskie, na stronie MNiSzW został zamieszczony Komu-
nikat Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 
marca 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych 
czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich 
publikację naukową, w którym w części C [poz. 31] stwier-
dza się, że za publikację naukową zamieszczoną 
w „Wychowaniu na co dzień” przysługują 2 punkty. 

Decyzję zespołu oceniającego poziom naukowy czaso-
pism usankcjonowaną podpisem Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego Pani Barbary Kudryckiej przyjęliśmy w Re-
dakcji z dużą satysfakcją. Traktujemy ją jako przejaw 
dostrzeżenia kilkunastoletniego, nieprzerwanego od 1993 
roku trwania „Wychowania na co dzień” na trudnym rynku 
czasopism naukowych i metodycznych. I wprawdzie w tym 
czasie pojawiały się chwile zwątpienia co do sensowności 
dalszego wydawania periodyku, to ostatecznie trwaliśmy 
w przekonaniu, że „Wychowanie na co dzień” jest potrzeb-
ne, że ma do spełnienia ważną misję pedagogiczną, 
w czym utwierdzały nas głosy, tak teoretyków edukacji, jak 
i praktyków. 

Uzyskanie wpisu na listę czasopism punktowanych 
wzmacnia to poczucie sensowności działań edytorskich 
realizowanych głównie siłami społecznymi – Autorów, Re-
cenzentów, Osób będących w składzie Zespołu Redakcyj-
nego i Rady Programowej. Wszystkim im w tym miejscu 
pragnę gorąco podziękować! 

Słowa podziękowania należą się niewątpliwie także Czy-
telnikom „Wychowania na co dzień”, a zwłaszcza jego Pre-
numeratorom, bez których czasopismo nie mogłoby się 
ukazywać. Wierzymy, że pomimo doraźnych opóźnień (jak 
chociażby w przypadku tego numeru) nadal będziemy trafiać 
do Państwa! Nie posiadając regularnego wsparcia finanso-
wego, to właśnie Państwo decydujecie o jego dalszych 
losach. W tym miejscu chciałbym również podziękować 
instytucjom, które okazjonalnie wspierają finansowo wybra-
ne edycje „Wychowania na co dzień”. Podziękowania takie 
należą się zwłaszcza władzom Miasta Torunia. To od 1998 r. 
Gmina Miasta Torunia dofinansowuje łączony numer 10-11 
przypisany do miesiąca października tak mocno kojarzącego 
się mieszkańcom  grodu Kopernika z kampanią społeczną 
„Październik – miesiąc wolny od uzależnień”. Numer ten jest 
już rozpoznawalny w kraju jako tematycznie związany 
z diagnozą, profilaktyką i terapią uzależnień – zwłaszcza od 
alkoholu i narkotyków. Także i w tym roku zamierzamy 
kontynuować tę redakcyjną strategię. Stąd też, już teraz 
zapraszam badaczy wspomnianej problematyki oraz prakty-
ków tej jakże trudnej działalności do nadsyłania artykułów. 
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