Od redaktorów

Inspiracją do napisania książki były badania mobilności młodzieży przeprowadzone w ostatnich latach na obszarze woj. dolnośląskiego i opolskiego [Jończy et al. 2013;
Jończy, Dolińska 2016; Dolińska, Jończy 2019; Dolińska et al. 2020; Dolińska et al.
2020a]. Późniejsze rozmowy z autorami oraz możliwość wykorzystania metod badawczych: macierzy prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego oraz kwestionariusza ankietowego opracowanego przez prof. dr hab. Romualda Jończego i dr Alicję Dolińską –
stanowiły kamienie milowe na drodze przy tworzeniu publikacji. Tu ogromny ukłon
w stronę obu Panów Profesorów i podziękowania za pomysł, poparcie i liczne konsultacje, które dopingowały nas do dalszej pracy.
Dziękujemy prof. dr hab. Wioletcie Kamińskiej za wyjątkowe wsparcie przedsięwzięcia, zaangażowanie oraz pomoc w zorganizowaniu finansowania książki.
Szczególne podziękowania kierujemy do Współautorów książki: Pani prof. dr hab.
Wioletty Kamińskiej, Pana prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego i Pani dr Iwony
Kopacz‑Wyrwał, za liczne konsultacje naukowe, obfitujące w metodyczne i merytoryczne uwagi, które wpłynęły na właściwy kształt opracowania.
Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności recenzentowi tej publikacji, dr hab.
Sławomirowi Pytlowi, za poświęcony czas, aprobującą recenzję wydawniczą, w tym
istotne opinie i wskazówki, dzięki którym tekst stał się bardziej uporządkowany oraz
zrozumiały, co przyczyniło się do nadania książce ostatnich szlifów.
Składamy ogromne podziękowania Panu mgr Janowi Starusowi za udzielone
wsparcie techniczne i pomoc w opracowaniu strony graficznej opracowania. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc oraz udzielone porady językowe i edytorskie Pani
mgr Jolancie Herman.
Zobowiązani jesteśmy podziękować Pani dr Paulinie Legutko‑Kobus za wsparcie
procesu wydania książki oraz Pani Ewie Ryźlak za redakcję techniczną.
Część empiryczna byłaby niemożliwa do zrealizowania, gdyby nie zaangażowanie
osób, które pomogły przeprowadzić badania ankietowe w liceach ogólnokształcących
znajdujących się na obszarze woj. świętokrzyskiego. Tu ogromny ukłon w stronę Dyrektorów szkół i Nauczycieli, którzy przekazywali ankiety uczniom. Dziękujemy również wszystkim maturzystom, którzy tę ankietę wypełnili.
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Podziękowania kierujemy również do Pana Roberta Błauta z Kuratorium Oświaty
w Kielcach – za uprzejmość oraz udostępnienie danych dotyczących uczniów w klasach
maturalnych woj. świętokrzyskiego.
Wszystkim, którzy nas wspierali dobrym słowem, życzliwością – serdecznie dziękujemy!
Iwona Kiniorska
Patryk Brambert

