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Glosa w sprawie polskich 
uniwersytetów ludowych

– wystąpienie podczas wizytacji komisji mniejszości  
narodowych i etnicznych w województwie pomorskim 

(Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca, 14 lipca 2010 r.)

Wyzwania, które niosą ze sobą współczesne czasy, wymagają od nas 
wszystkich – tak więc zarówno od państwa, czyli decydentów politycznych 
na szczeblu centralnym, jak i nas, czyli tych działających na poziomie śro-
dowisk regionalnych i lokalnych – redefinicji wielu dotychczasowych postaw 
i zachowań w podejściu do koncepcji budowania upodmiotowionej samorząd-
ności różnych szczebli i kreowania obywatelskości wszystkich bez wyjątku  
(a więc także małomiasteczkowych i wiejskich) wspólnot. Wydaje się jednak, 
iż w poszukiwaniach optymalnych instrumentów dla realizacji tych ważkich, 
historycznych zadań, z których wykonania na pewno rozliczą nas przyszłe 
pokolenia, zbyt często zapominamy o koncepcjach pracy oświatowej, które 
w różnych czasach, w różnych miejscach globu, twórczo służyły różnorodnym 
środowiskom w budowaniu społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego, gdzie 
starorzymska jeszcze przecież zasada działań pro publico bono przyświeca 
wszystkim jego członkom. Jedną z takich koncepcji był uniwersytet ludowy. 

Przez dziesięciolecia placówki edukacyjne tego typu budowały świado-
mość obywatelską Skandynawów, kształtowały poczucie wspólnotowości  
u Austriaków, Niemców czy Holendrów. I dzisiaj są tam ważnymi instrumen-
tami stymulowania aktywności obywateli w środowiskach poza wielkimi aglo-
meracjami. Podobnie było w Rzeczypospolitej u progu niepodległości 1918 
roku i w całym dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to uniwersytety lu-
dowe stały się znaczącymi narzędziami pracy edukacyjnej na polskiej wsi – 
prawdziwymi szkołami uobywatelnienia, z których korzystały i poszczególne 
wspólnoty regionalne, i Kościół, i ruch ludowy, i rząd sanacyjny, i grupy mniej-
szościowe (jak Ukraińcy czy Niemcy).

Dzisiaj – kiedy wydawałoby się, że potrzeby budowania postaw obywatel-
skich wśród mieszkańców obszarów wiejskich są przynajmniej równie silne, 
ruch uniwersytetów ludowych (i pokrewnych tej idei instytucji oświatowych) 
nie może się w naszym kraju rozwinąć. Liczne inicjatywy samorządowe, ko-
ścielne czy stowarzyszeniowo-fundacyjne w tym zakresie mają albo krótko-
trwały żywot, albo też pozostają jedynie w sferze projektów. Tymczasem na-
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wiązanie do sprawdzonych w przeszłości wzorów edukacyjnych – połączone, 
co oczywiste, z ich twórczą modyfikacją, dostosowaniem do współczesnych 
zadań oświatowych może przynieść efekty nie do przecenienia w podejmowa-
niu np. tych wyzwań modernizacyjnych, przed którymi staje – jakkolwiek pre-
tensjonalnie by to brzmiało: polska prowincja. 

Byłoby grzechem zaniechania, gdybyśmy nie chcieli z tej możliwości sko-
rzystać. Mówię to do Państwa Posłów z pełną odpowiedzialnością za słowa 
– nie tylko jako znawca uniwersytetów ludowych Skandynawii – ale przed 
wszystkim jako osoba ściśle od lat związana z pracami Kaszubskiego Uniwer-
sytetu Ludowego w Wieżycy, w którym się właśnie znajdujemy – a więc pla-
cówki, mającej na swym koncie autentyczne sukcesy w animowaniu działań 
daleko wykraczających poza li tylko sferę kulturalno-oświatową w środowi-
skach wiejskich Kaszub i całego Pomorza. Sam Kaszubski UL mógłby zatem 
posłużyć w ewentualnych pracach nad rewitalizacją polskiego ruchu uniwersy-
tetów ludowych jako przykład dobrej praktyki.  

Z perspektywy stu kilkudziesięciu lat historii uniwersytetów ludowych na 
świecie, a także analizy współczesnych dyskusji na ten temat, wydaje się nie-
mal pewnym, że przy odpowiednim zabezpieczeniu organizacyjno-prawnym, 
iż jego koncepcja może udowodnić swoją przydatność również w nadcho-
dzącej przyszłości – zwłaszcza w stosunku do działań oświatowych na rzecz 
społeczności, które powołują poszczególne UL-e do życia. Po działaniach Ka-
szubskiego Uniwersytetu Ludowego widać bowiem wyraźnie, że w sytuacji, 
w jakiej obecnie znajduje się nasz kraj, wyraźnie pojawia się miejsce właśnie 
dla uniwersytetu ludowego, zwłaszcza w kontekście potrzeby kształtowania za-
sad demokratycznego funkcjonowania społeczności lokalnych. Wśród bardziej 
szczegółowych zadań, jakie można by współczesnym uniwersytetom ludowym 
postawić, chciałbym wskazać przynajmniej niektóre. Oto one:

 – podejmowanie działań na rzecz grup czy jednostek społecznie wykluczo-
nych/defaworyzowanych/marginalizowanych;

 – promowanie edukacji obywatelskiej, demokracji lokalnej i idei partnerstwa 
społecznego;

 – animowanie nowoczesnej i otwartej na innych aktywności wszelkich środo-
wisk mniejszościowych;

 – propagowanie idei i praktycznych rozwiązań w zakresie zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;

 – realizacja zadań z zakresu wieloaspektowo rozumianej edukacji regionalnej 
i międzykulturowej oraz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowo-przy-
rodniczego;

 – zajęcia czasu wolnego, rozwijające zindywidualizowane potrzeby człon-
ków społeczności, w której placówka funkcjonuje.
Oczywiście tych kilka przykładowych działań nie wyczerpuje katalogu 

możliwych do podjęcia przez UL inicjatyw edukacyjnych. Generalnie – pod-
kreślmy – celowym wydaje się zwrócenie uwagi Pań Posłanek i Panów Posłów 
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na ‘genetyczną’ niemalże, a przy tym unikalną, cechę uniwersytetów ludowych. 
Otóż posiadają one wielką umiejętność stałego „wsłuchiwania się” w sygnały 
płynące z najbliższego otoczenia społecznego celem określenia zadań oświa-
towych, które dana wspólnota uzna za ważne i/lub potrzebne. Oprócz „wsłu-
chiwania się” UL-e charakteryzują się również, a widać to wyraźnie właśnie 
na przykładzie kaszubskiej placówki, determinacją w podejmowanych przez 
siebie działaniach animacyjnych. To uniwersytety ludowe – obok innych nie-
zależnych instytucji i organizacji oświatowych – powinny w Polsce wyznaczać 
członkom społeczności lokalnych w środowiskach wiejskich i małomiastecz-
kowych, w których przyszło im prowadzić swoją działalność oświatową, wzor-
ce zachowań edukacyjnych i uświadamiać im także te nieuświadamiane do-
tychczas potrzeby edukacyjne. Docenienie roli, jaką mogą odegrać te placówki 
– postulowane zresztą od wielu lat przy różnych okazjach przez autora i całe 
środowisko Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, w którym się właśnie 
znajdujemy – mogłoby spowodować rozkwit tej nie tylko pięknej, ale bardzo 
skutecznej formuły oświatowej (vide np. doświadczenia duńskie, niemieckie 
czy choćby polskie z lat 30.). Uniwersytety ludowe potrafiły bowiem przez całe 
ubiegłe stulecie w sposób efektywny wychować tysiące światłych i aktywnych 
w kreowaniu demokracji obywateli w różnych miejscach świata. Na pewno 
będą to potrafiły czynić również w przyszłości. Więcej! W niektórych obsza-
rach edukacyjnych trudno sobie wyobrazić instytucje czy organizacje, które 
mogłyby je zastąpić! 

Gdyby udało się do tego, co powiedziano do tej pory przekonać również 
Szanownych Państwa – Posłanki i Posłów, sprawa rewitalizacji polskiego ru-
chu uniwersytetów ludowych zyskałaby kolejnych ważnych sojuszników. 

I jeszcze dla pełniejszego obrazu nieco historii…
Internatowe uniwersytety wiejskie/ludowe – choć dziś niedoceniane i czę-

ściowo już w Polsce zapomniane – wydają się koncepcją ciągle interesującą po-
śród różnych form oświaty dorosłych. Zakorzenione w XIX-wiecznej tradycji 
filozoficznej Skandynawii, stanowią istotne elementy systemów edukacyjnych 
kilkudziesięciu krajów na wszystkich kontynentach. Ich geneza – o czym po-
wszechnie wiadomo – związana jest z osobą duńskiego społecznika, filozofa 
i poety bpa Mikołaja F.S. Grundtviga, który już w latach 30. XIX wieku zgłosił 
projekt ustanowienia instytucji edukacyjnej nowego typu – „szkoły dla życia”, 
rozwinięte wkrótce przez jego uczniów właśnie w ideę folkehøjskole (uniwer-
sytetu ludowego). Głównymi celami tej innowacji pedagogicznej miało być 
wychowanie obywatelskie, rozbudzanie świadomości regionalnej, narodowej 
i międzykulturowej, edukacja środowiskowa (w tym: ekologiczna) oraz szero-
ko rozumiana animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza środowisk lokal-
nych. Pomysł oparcia edukacji o takie aspekty, jak: demokracja wewnętrzna, 
partnerstwo na linii nauczyciel–słuchacz, wykorzystanie doświadczeń życio-
wych, „żywe słowo”, wspólny pobyt w internacie itp. szybko zaakceptowano 
w całej Skandynawii, a z czasem także w innych miejscach na świecie. 
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Na ziemie polskie pierwsze informacje o uniwersytetach ludowych dotar-
ły już w roku 1869. W rodzimym piśmiennictwie historyczno-pedagogicznym 
przyjęto, że pierwsze udane próby  zastosowania koncepcji UL-u na naszym 
gruncie miały miejsce w Pszczelinie (1900). Pierwszym uniwersytetem lu-
dowym odrodzonej Polski była zaś słynna placówka w Dalkach k. Gniezna, 
prowadzona przez ks. Antoniego Ludwiczaka (1921–1939). Z okresu między-
wojennego należałoby przywołać także UL-e Ignacego Solarza w Szycach 
(1924–1931) i Gaci Przeworskiej (1931–1939), gdyż miały one duże znaczenie 
dla kształtowania się polskiego ruchu ludowego czy polsko-ukraińskie placów-
ki z lat 30. XX wieku prowadzone przez Liceum Krzemienieckie na Woły-
niu. Stopniowo „odkrywamy” też inne dokonania z tamtych czasów – w tym 
na Pomorzu: w Zagórzu k. Rumi (zał. 1926) i w Bolszewie k. Wejherowa  
(zał. 1938). Formułę uniwersytetu ludowego wykorzystywano również pod-
czas II wojny światowej dla przygotowania kadr społeczników dla powojennej 
Polski (np. placówki Waldemara Babinicza czy Narcyza Kozłowskiego). 

Żywiołowy rozwój ruchu po zakończeniu II wojny został niestety zasto-
powany w 1948 roku ze względu na zbytnią „niezależność ideologiczną” od 
nowych elit politycznych. Na działanie zaledwie kilku placówkom pozwolono 
po 1956 roku. Zmianę sytuacji przyniósł dopiero przełom lat 1989/1990, gdy 
zaczęło pojawiać się coraz więcej niezależnych inicjatyw edukacyjnych. Dziś 
istnieje w Polsce przynajmniej kilka nurtów nawiązujących do tradycji uniwer-
sytetów ludowych – zarówno świeckich, jak i kościelnych. 

Warto też wspomnieć o samym Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, 
w którym to spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym. Działa on od bez mała 30 lat. 
Swe prace od chwili powstania prowadzi w oparciu o siedzibę główną w Wie-
życy (powiat kartuski). Stałe poszerzanie oferty w latach 90. spowodowało ko-
nieczność pozyskania nowego obiektu. Szczupłość dotychczasowej bazy loka-
lowej stała się bowiem jednym z hamulców dalszego rozwoju – ze względu na 
brak miejsca w salach dydaktycznych i w internacie dla wszystkich chętnych. 
Wiosną 1995 r. udało się pozyskać XIX-wieczny dworek z parkiem w Starbie-
ninie koło Choczewa (powiat wejherowski), gdzie po remoncie otwarto Filię 
placówki. Dziś zatem uniwersytet dysponuje dwoma obiektami w różnych czę-
ściach woj. pomorskiego. Z wieloma inicjatywami edukacyjnymi Kaszubski 
UL wychodzi też poza bazę macierzystą, trafiając bezpośrednio do poszczegól-
nych środowisk lokalnych.

Pomorski KUL kilkukrotnie w swej historii przechodził przemiany orga-
nizacyjne. Od połowy lat 90. XX wieku funkcjonuje w ramach największej 
i posiadającej ponadpółwieczne tradycje (zał. 1956 r.) pozarządowej organiza-
cji regionalnej w Polsce – Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Trudno byłoby 
sobie dziś wyobrazić pracę Zrzeszenia w minionych kilkunastu latach bez do-
cenienia roli, jaką odegrał w niej Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. 
Tak samo jak trudno byłoby sobie wyobrazić losy samej KUL-owskiej inicjaty-
wy bez owocnego patronatu ZK-P. W 2004 roku Rada Naczelna ZK-P podjęła 
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decyzję o powołaniu dla jego prowadzenia odrębnej Fundacji. Placówką od 
początku jej istnienia kieruje Marek Byczkowski.

Od 1997 r. Uniwersytet Ludowy w Wieżycy nosi imię Józefa Wybickie-
go. Wybór patrona nie był przypadkowy. Podobnie jak J. Wybicki, placówka 
stara się twórczo łączyć w swej pracy sprawy rozwoju regionu z aktywnością 
na rzecz pomyślności Ojczyzny. KUL nawiązuje tym samym do epizodu z ży-
cia wielkiego Pomorzanina – tzw. Małej Akademii, którą prowadził on w swo-
jej posiadłości Będomin (niedaleko Wieżycy) w latach 1772–1775, próbując 
zaszczepiać własne koncepcje edukacji obywatelskiej. Akademia gromadziła 
okoliczną młodzież i dorosłych, z którymi Wybicki dyskutował o problemach 
politycznych, społecznych i gospodarczych kraju, kreśląc wizje jego ratowania 
przed upadkiem. Spotkania odbywały się w duchu otwartości i poszanowania 
dla odmiennych poglądów. Zauważmy więc, że wspołcześnie trudno oprzeć się 
wrażeniu, iż Mała Akademia była ideą bardzo bliską koncepcji uniwersytetu 
ludowego – tym bardziej cenną, że rodzimą: polską i pomorską. 

Główne kierunki działalności programowej Kaszubskiego Uniwersytetu 
Ludowego skupiają się wokół edukacji obywatelskiej i kulturalnej (regionalnej, 
międzykulturowej i wielokulturowej) oraz ekologii. Są to filary niemal wszyst-
kich programów oświatowo-kulturalnych placówki, wynikające zarówno z tra-
dycji, jak i z realnych wyzwań współczesnego świata. Generalnym celem UL-u 
jest przygotowanie słuchaczy do tego, aby mogli być twórczymi, świadomymi 
obywatelami, dbającymi o rozwój własny i rozwój społeczności, którą współ-
tworzą.

Bodaj najważniejsze zadanie od chwili powstania placówki stanowi edu-
kacja obywatelska. Kompetencje społeczne uzyskiwane przez słuchaczy 
w Kaszubskim UL-u są istotnym uzupełnieniem innych kompetencji (np. za-
wodowych). Ich przydatność widoczna jest szczególnie w tych okresach, gdy 
przed społeczeństwami stają nowe wyzwania związane z demokratyzacją życia 
publicznego, budowaniem wspólnoty lokalnej itp. Wiele inicjatyw, z którymi 
rokrocznie występuje KUL, świadczy o staraniach, by jak najlepiej wypełnić tę 
tradycyjną UL-owską powinność względem lokalnej i regionalnej społeczno-
ści. Kaszubski Uniwersytet Ludowy, przygotowując poszczególne inicjatywy 
utrzymuje zatem ścisłe związki z powiatami i gminami, wsłuchując się w po-
trzeby danych społeczności oraz animując szkolenia z zakresu szeroko rozu-
mianej edukacji obywatelskiej. Placówka na przestrzeni lat zrealizowała wiele 
projektów nastawionych na problematykę doskonalenia kadr dziennikarskich 
dla prasy lokalnej, samorządności lokalnej i budowania struktur państwa de-
mokratycznego. 

Drugim z najważniejszych zadań Kaszubskiego UL-u jest ochrona dzie-
dzictwa kulturowego Pomorza. Wiąże się z nią konieczność nieustannego 
wskazywania na potrzebę życia w harmonii z tradycją regionu, ale także za-
szczepianie poszanowania i twórczego pomnażania dorobku społeczności za-
mieszkujących teren naszej Małej Ojczyzny. Wieżycki uniwersytet od lat orga-
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nizuje plenery artystyczne, kursy dla twórców nieprofesjonalnych, koncerty, 
spektakle, warsztaty dorocznej obrzędowości ludowej, pośredniczy w wymia-
nie grup artystycznych regionu z zagranicą itp. Szczególnie mocno wspierane są 
spotkania warsztatowe podtrzymujące ginące dziedziny sztuki ludowej. Dzięki 
temu wciąż żywe w regionie są: hafciarstwo, rzeźba w drewnie, tkactwo, garn-
carstwo, plecionkarstwo czy rogownictwo. W efekcie działań placówki udało 
się m.in. reaktywować tradycyjne kaszubskie malarstwo na szkle. W swoich 
działaniach edukacyjnych związanych z kulturą regionalną i międzykulturową 
KUL stara się łączyć tradycję ze współczesnością. W Wieżycy od lat istnieje 
wystawa współczesnej sztuki kaszubskiej, a prace twórców ludowych ekspono-
wane są również w Starbieninie. Poprzez taką działalność placówka chce ocalić 
i upowszechniać na terenie kraju i całej Europy to, co najbardziej wartościowe 
w kulturze Kaszubów i innych grup zamieszkujących Pomorze.

Trzecim filarem aktywności edukacyjnej KUL-u jest ekologia. Z jednej 
strony wynika to z tradycji uniwersytetów ludowych, w których zawsze pod-
kreślano konieczność życia w zgodzie z naturą. Z drugiej – placówka zlokali-
zowana jest w regionie Polski, gdzie udało się ocalić przed degradacją znaczne 
obszary przyrody. Działania w tym zakresie nastawione są więc głównie na 
tworzenie uniwersalnego programu wiedzy o środowisku, kształtowanie po-
staw przyjaznych naturze oraz propagowanie idei proekologicznych. Idąc dalej, 
ambicją Kaszubskiego UL-u jest wypracowanie strategii ekorozwoju Kaszub, 
aby móc podtrzymywać niezwykłe walory tej krainy wedle zasad zrównowa-
żonego rozwoju. W tym celu przygotowywane są tematyczne seminaria i kon-
ferencje, ekologiczne obrazy studyjne, „Zielone Akademie”, kursy rolnictwa 
ekologicznego itp. Ich zadanie to dotarcie z nowoczesną wiedzą ekologiczną 
do jak największej grupy zainteresowanych – młodzieży, nauczycieli, samorzą-
dowców i rolników. W Starbieninie przed kilkunastu już laty powołany został 
w tym celu – we współpracy z Duńczykami, Politechniką Gdańską i polskimi 
ekologami – Ośrodek Edukacji Ekologicznej, wyposażony w unikatowe de-
monstracyjne rozwiązania techniczne (m.in.: turbinę wiatrową, kolektory sło-
neczne do podgrzewania wody użytkowej, piec CO na biopaliwa, biologiczną 
oczyszczalnię ścieków). 

W ostatnim okresie pomorski KUL zajął się też sprawą propagowania idei 
regionalnej wspólnoty obywatelskiej. W tym zakresie podjęto kilka nowych 
zadań w zakresie, który w sposób szczególny powinien zainteresować Panie 
Posłanki i Panów Posłów. Dotyczą one wielokulturowości Pomorza i mają na 
celu umożliwienie poznania się i dialogu zróżnicowanych etnicznie i kulturo-
wo społeczności regionu, co w efekcie powinno stać jednym z ważnych ele-
mentów budowania prawdziwej pomorskiej wspólnoty regionalnej.

Istotną rolę w praktyce uniwersytetu ludowego odgrywa współpraca z po-
dobnymi instytucjami w innych krajach, dlatego KUL ciągle rozwija swoje po-
wiązania międzynarodowe. Dzięki nim przygotowano wiele projektów oświa-
towo-kulturalnych o charakterze wykraczającym poza granice Polski. Dzisiaj 
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Kaszubski UL ściśle kooperuje z uniwersytetami ludowymi i powszechnymi 
na terenie Niemiec, podtrzymuje i rozwija tradycyjne już kontakty z kilkoma 
podmiotami edukacyjnymi w Danii i Szwecji, a także podejmuje bardzo udane 
próby współpracy z bliźniaczymi instytucjami i organizacjami na Białorusi, 
w Bułgarii, w Estonii, na Litwie, na Łotwie, w Finlandii, Holandii, Norwegii, 
na Węgrzech. Szczególnie silne związki łączą w ostatnich kilku latach Kaszub-
ski UL z różnymi podmiotami edukacyjnymi i samorządowymi Ukrainy.

Przed pomorskim uniwersytetem ludowym staną wkrótce zapewne, jak to 
już nieraz bywało w przeszłości, kolejne wyzwania. Nadejdzie też wówczas 
czas na zredefiniowanie szczegółowych zadań, które należałoby podjąć. Co do 
głównych kierunków działalności? Te w głównym zarysie pozostaną niezmien-
ne – wynikają one bowiem z istoty idei uniwersytetu ludowego. Nią zaś jest 
kształtowanie aktywnego i kreatywnego człowieka, znającego własne korzenie 
i otwartego na innych – na członków własnej wspólnoty lokalnej i regionalnej, 
własnego narodu; otwartego na świat.    

Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie – świadomie zatrzymałem się dłu-
żej przy Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Przykład tej placówki pokazuje 
bowiem nadzwyczaj wyraźnie, że można (i trzeba!) współcześnie nadal twórczo 
wykorzystywać i rozwijać koncepcję Grundtvigiańskiej szkoły dla życia i zro-
dzonych na jej gruncie koncepcji edukacji dorosłych na obszarach wiejskich, 
czyli uniwersytetu ludowego. Elastyczność programowo-organizacyjna oraz 
nieprzemijająca, jak widać, aktualność założeń pedagogicznych tych placówek 
oświatowych pozwala im bowiem – o ile znajdą się kreatywni, nieprzeciętni 
animatorzy (a tu się znaleźli!) – na  udowadnianie swojej społecznej użytecz-
ności także w czasach współczesnych. Wydaje się zatem, że pojawiające się 
co rusz opinie o wyczerpaniu się UL-owskiej formuły edukacyjnej – głoszone 
niestety równie często, co arbitralnie głównie przez tę część klasy politycznej, 
która nie zwykła wyjeżdżać poza rogatki Warszawy czy miast wojewódzkich – 
należy uznać za dalece przedwczesne. 

Mam nadzieję, że uda się (udało się?) nam i Państwa do tego przekonać. 
Jeśli tak, spróbujmy poszukać sejmowych sojuszników dla zastanowienia się, 
jak nowocześnie skonstruować regulacje prawne, aby długofalowa działal-
ność takich jak ta instytucji była w naszym kraju możliwa we wszystkich tych 
miejscach, gdzie istnieją podobne kaszubsko-pomorskim obszarom wiejskim 
potrzeby w tym zakresie. To – jak widać czy to po historii krajów skandynaw-
skich, czy to po działalności polskich UL-ów w latach 30. ubiegłego wieku, 
czy też po efektach współczesnej działalności Kaszubskiego UL-u – opłaci się 
bowiem nam wszystkim. Opłaci się Polsce. 

Nie może być bowiem tak, że polski system oświaty – nawet gdyby uzy-
skać dużą życzliwość poszczególnych decydentów co do interpretacji istnieją-
cych przepisów prawa – nie zauważa zupełnie specyfiki tego typu podmiotów 
jak uniwersytet ludowy. Warto by np. ostatecznie rozstrzygnąć, czy to placów-
ka opiekuńczo-wychowawcza czy instytucja kształcenia ustawicznego. Czy ze 
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swoimi „przestarzałymi”(?) – jak podkreślą niektórzy – aspiracjami do bycia 
placówką nie tylko kształcącą, ale przede wszystkim wychowawczą, budującą 
nie tylko konkretne umiejętności praktyczne czy zawodowe, ale też kształtu-
jącą „ducha” demokracji, „ducha” obywatelskości, „ducha” społecznikostwa 
zasługuje na szersze rozpropagowanie? A może niech się ściga, i ściga, i ściga. 
Walczy o kolejne granty, i kolejne, i kolejne… Aż padnie… Nikt już wówczas 
UL-ami nikomu nie będzie zaprzątał uwagi. I będzie spokój… Otóż spokoju nie 
będzie! Pozostaną bowiem w środowiskach wiejskich (i małomiasteczkowych) 
wyzwania edukacyjne, na które trudno będzie skutecznie odpowiedzieć. Mam 
zatem nadzieję, że nie ma wśród członków Państwa Komisji osoby, która by – 
po chwili refleksji – nie przyznała i nam, i całemu środowisku UL-owskiemu 
racji, że tego typu inicjatywy są potrzebne. Zróbmy zatem kolejny krok, podej-
mijmy dyskusję, jak kwestię polskich uniwersytetów ludowych urządzić tak od 
strony organizacyjno-prawno-finansowej, aby w możliwie krótkim czasie przy-
niosły one realny pożytek społeczeństwu w wielu miejscach naszego kraju… 
Ta dyskusja jest bowiem polskiej wsi realnie potrzebna… Wszak bez edukacji 
obywatelskiej, bez edukacji regionalnej i międzykulturowej czy rozumienia 
uwarunkowań ekologii nie ma nowoczesnej demokratycznej wspólnoty lokal-
nej, odpornej na wszelkie przeciwności, które mogą ją spotkać w przyszłości… 
Pozaparlamentarni populiści bardzo różnej proweniencji tylko czekają, aby tra-
fić na polską wieś, do polskiego małego miasteczka ze swoim przekazem.   

* * * * *

Załącznikiem do powyższej glosy niech będzie treść listu, który przed 
kilkunastu laty – w formie tradycyjnej kaszubskiej klëki skierowaliśmy  
z p. Markiem Byczkowskim – Prezesem Zarządu Kaszubskiego UL do ówcze-
snego Ministra Edukacji Narodowej prof. Mirosława Handtke. Za jej sprawą 
rozpoczęto wówczas po raz kolejny poważną dyskusję na temat przygotowania 
centralnych regulacji prawnych w sprawie uniwersytetów ludowych. Niestety 
tamtych prac nie dokończono. 

„Sierakowice, 14 lutego 1998 roku
Minister Edukacji Narodowej
prof. dr hab. Mirosław Handtke 

Wielce Szanowny Panie Ministrze
Czujemy się zobligowani do niniejszego wystąpienia, gdyż to właśnie tutaj, 

niedaleko Sierakowic w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Starbieninie 
odbyła się na jesieni ubiegłego roku najważniejsza w latach dziewięćdziesią-
tych sesja środowiska uniwersytetów ludowych w Polsce. Zgromadziła ona 
przedstawicieli wszystkich liczących się nurtów opartych o ideę, a wskazano 
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ogrom zadań edukacyjnych do realizacji w placówkach czy instytucjach innego 
typu.

Korzystając ze starego kaszubskiego zwyczaju przekazywania ważnych 
informacji zwanego klëką, chcielibyśmy zasygnalizować Panu Ministrowi, co  
następuje:

Nie zapomnijmy o uniwersytetach ludowych!
Istnieje w naszym kraju pilna potrzeba uregulowania od strony organi-

zacyjno-prawnej zasad działalności placówek oświaty dorosłych typu UNI-
WERSYTET LUDOWY. Brak jasnych „reguł gry” w tym zakresie powoduje, iż 
polskie reformy wszystkich niemalże aspektów życia społecznego prowadzone 
w ostatnim czasie nie są wspierane w dostateczny sposób przez te niezależne 
inicjatywy edukacyjne. O tym, że uniwersytety ludowe mogą odgrywać pierw-
szoplanową rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacji 
zasad funkcjonowania państwa, kreowaniu i ugruntowywaniu samorządności 
lokalnej przekonało się już wiele innych nacji. Skandynawowie i Niemcy mogą 
być tu wspaniałym przykładem, a informacje płynące w ostatnim czasie z Es-
tonii, Litwy, Łotwy, Słowenii czy Węgier w całej rozciągłości potwierdzają tę 
jeszcze XIX-wieczną prawdę.

Niestety w naszej rzeczywistości nie doczekaliśmy się jeszcze choćby ogól-
nych zapisów ustawowych określających zasady funkcjonowania polskich UL-
-ów, mimo iż istnieje widoczne – i coraz większe – zainteresowanie społeczne 
naszą formą oświatową. W tym zakresie niestety wyraźnie odstajemy od euro-
pejskich standardów.

Apelujemy, aby w wielkim i ważnym dziele gruntownego reformowania 
oświaty polskiej sprawy uniwersytetów ludowych znalazły się również w krę-
gu zainteresowania Pańskiego Ministerstwa. Jest to bowiem oferta edukacyjna 
o roli nie do przecenienia w okresie wielkiej transformacji ustrojowej Państwa 
Polskiego.

Mamy nadzieję, że w zreformowanym systemie oświaty jest też miejsce dla 
placówek oświaty dorosłych nie nastawionych jedynie na wąsko pojęte kształ-
cenie zawodowe, postrzegane często przez pryzmat doraźnych potrzeb rynku 
pracy czy wręcz korzyści finansowych. Mamy pewność, że Uniwersytety  Ludo-
we wyposażające swych słuchaczy w jakże przydatne świadomym obywatelom 
nowoczesnego demokratycznego państwa kompetencje społeczne są Polsce po 
prostu potrzebne!

W imieniu ogólnopolskiego zespołu roboczego UL
- wraz z deklaracją współpracy

Marek Byczkowski
Tomasz Maliszewski”

Tekst tamtego wystąpienia pozostaje praktycznie aktualny do dzisiaj. Choć 
współcześnie pewnie adresowalibyśmy go już nie tylko do Ministra EN, ale 
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także do Sejmu, do wszystkich Pań Posłanek i Panów Posłów, aby szukać 
w nich sojuszników dla przygotowania stosownych regulacji ustawowych (np. 
ustawy o edukacji dorosłych /o edukacji ustawicznej) – z wyraźnymi zapisami, 
dotyczącymi także uniwersytetów ludowych.

Recenzentka: Renata Góralska
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summary

a voice on an urgent need to think over the concept  
of polish folk high schools

A speech during the visit of National and Ethnic Minorities Committee of 
Polish Parliament in Pomeranian Region  (Kashubian Folk High School, Wie-
życa, 14th of July 2010)

Key words: Folk High Schools – history and the present times, Folk High 
Schools – legislation in Poland, adult education law 

This text is an appeal to Polish Members of Parliament – members of Na-
tional and Ethnic Minorities Committee visiting Pomeranian Region in July 
2010 to take notice of the social usefulness of Folk High Schools. 

The author recalls the contributions of those institutions in the develop-
ment of Polish rural areas, and shows – on the example of Kashubian Folk High 
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School – how important those institutions of adult education can be in building 
local democracy outside big agglomerations also today. 

The appeal, in a form of a typical gloss, once again tries to encourage the 
members of the Parliament of the Republic of Poland to make the effort of 
providing comprehensive  regulation of legal and organizational situation of 
Polish Folk High Schools and other adult education entities of non-commercial 
character.  
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V. aktUalNośCI

haBilitacja

zofia szarota: starzenie się i starość  
w wymiarze instytucjonalneGo wsparcia 

W dniu 16 listopada 2010 roku Rada Wydziału Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała dr Zofii Szarocie 
stopień doktora habilitowanego. Stopień ten został nadany na podstawie oceny 
dorobku naukowego Habilitantki oraz oceny rozprawy habilitacyjnej Starzenie 
się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia (Kraków, 2010).

Dr hab. Zofia Szarota jest związana ze środowiskiem krakowskim. Obecnie 
jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie 
Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. 
Współpracuje także z Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego. Od 
początku swojej kariery naukowej podejmuje tematy związane z andragogiką, 
gerontologią społeczną i edukacyjną  oraz pracą socjalną. Podejmowane przez 
nią projekty badawcze ukierunkowane są na rozpoznawanie sytuacji człowieka 
dorosłego w różnych kontekstach środowiskowych. Już w pracy doktorskiej na 
temat Kształcenie gerontologiczne na potrzeby nowoczesnego systemu pomocy 
społecznej (1997)  podjęła problem potrzeb oświatowych kadry pracującej z se-
niorami. Praca ta została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Kuź-
my. Badania przeprowadzone w ramach pracy nad doktoratem zaowocowały 
publikacją Wielofunkcyjna działalność domów pomocy społecznej dla osób 
starszych (Kraków, 1998) oraz licznymi artykułami dotyczącymi problemu 
wsparcia seniora w instytucjach pomocowych. Badania te miały także istotny 
wymiar praktyczny – zwróciły uwagę na problem umiejscowienia gerontologii 
w programach kształcenia pedagogów i andragogów i stanowiły istotną wska-
zówkę przy projektowaniu programów kształcenia studentów oraz profili kom-
petencyjnych osób pracujących z seniorami.

Praca habilitacyjna Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego 
wsparcia (Kraków, 2010) także dotyczy problemu funkcjonowania seniorów 
w systemie społecznym. W tej pracy Zofia Szarota podejmuje próby rozpozna-
nia charakteru i kierunku zmian, jakie zaszły w krakowskim systemie pomocy 
społecznej w zakresie oferty adresowanej do seniorów. Pogłębione badania zo-
stały zaprojektowane i omówione na tle rzetelnej analizy problemu starzenia 
się i starości w kontekście funkcjonowania jednostek oraz szerszych systemów 
społecznych. Autorka na tle kluczowych koncepcji teoretycznych z zakresu 
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gerontologii i pomocy społecznej dokonuje analizy praktycznych rozwiązań 
w obszarze polityki społecznej, mocno zakotwiczonych w potrzebach i moż-
liwościach społeczności lokalnej. Praca stanowi propozycję modelu analizo-
wania i ewaluowania oferty rozwiązań systemowych w zakresie polityki spo-
łecznej na poziomie lokalnym. Cel praktyczny sformułowany przez autorkę we 
wstępie pracy – próba wyznaczenia kierunku modernizacji i optymalizacji dzia-
łań oraz propozycji nowych rozwiązań mogących mieć zastosowanie w polskim 
systemie pomocy społecznej, zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i opieki 
stacjonarnej (s. 12) sprawia, że pracą zainteresowani są zarówno gerontolodzy 
społeczni jak i osoby w praktyce podejmujące decyzje odnośnie do kierunku 
i jakości zmian w zakresie polityki społecznej.

Zofia Szarota tematyką gerontologiczną interesuje się nie tylko w wymia-
rze teoretycznym, ale także w kontekście praktycznych aplikacji. Świadczy 
o tym jej społeczne zaangażowanie. Jest między innymi członkiem Zarządu 
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, zastępcą redaktora naczelne-
go serii Biblioteka Gerontologii Społecznej, członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Gerontologicznego. Angażuje się także w proces kształcenia studentów 
oraz projektuje i realizuje ofertę edukacyjną dla nauczycieli oraz pracowników 
sektora pomocy społecznej. Jej prace badawcze oraz działalność dydaktyczna 
mają istotny wpływ na dyskusję o kierunkach kształcenia andragogów i osób 
pracujących z seniorami. Mają także znaczenie w namyśle nad profilami kom-
petencyjnymi osób praktycznie realizujących ofertę edukacyjną i opiekuńczą 
dla osób dorosłych w różnej sytuacji życiowej. Uwagę zwraca także bardzo 
duża aktywność  Zofii Szaroty na konferencjach i seminariach naukowych.

W dorobku naukowym dr hab. Zofii Szaroty jest wiele istotnych publi-
kacji dotyczących gerontologii, andragogiki i polityki społecznej, szczególnie 
w obszarze wsparcia dla seniorów. Zofia Szarota jest autorką 3 prac monogra-
ficznych, redaktorką lub współredaktorką naukową  5 prac o charakterze mo-
nograficznym oraz autorką 6 artykułów w publikacjach zagranicznych, 20 ar-
tykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 31 w monografiach 
i w pracach zbiorowych. Na szczególną uwagę zasługują, poza wspomnianą 
już rozprawą habilitacyjną i publikacją podoktorską, monografia Gerontologia 
społeczna i oświatowa. Zarys problematyki (Kraków 2004) oraz prace reda-
gowane lub współredagowane: A. Panek, Z. Szarota (red.), Zrozumieć starość 
(Kraków 2000), Krobicki M., Szarota Z. (red.), Seniorzy w społeczeństwie XXI 
wieku (Kraków 2004), Szarota Z. (red.), Andrzej Frycz Modrzewski. Współ-
czesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej (Kraków 2003), Kuźma J., 
Szarota Z. (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Tom I: Agresja 
i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych 
(Kraków 1998).

Cechą charakterystyczną dla prac publikowanych przez Zofię Szarotę jest 
ich aplikacyjny charakter. Autorka na gruncie rzetelnych studiów nad teoria-
mi dotyczącymi starości i starzenia się proponuje namysł nad konsekwencjami 
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aktualnych rozwiązań w perspektywie ich wpływu na jakość życia seniorów. 
Nie ogranicza się jednak tylko do diagnozy. Jej badania mają często charakter 
ewaluacyjny, umożliwiający projektowanie zmian. Autorka swoje spostrzeże-
nia odnosi także do rzeczywistych warunków funkcjonowania seniorów w ich 
społeczności lokalnej. Mimo że badania dr hab. Zofii Szaroty dotyczą przede 
wszystkim środowiska krakowskiego, to sposób projektowania badań, wyko-
rzystywania metod i technik badawczych, sposób formułowania wniosków 
i postulatów na podstawie uzyskanego materiału badawczego pozwala odczy-
tywać jej prace jako inspiracje do projektowania badań i rozwiązań w zakresie 
polityki społecznej na terenie różnych środowisk o zróżnicowanym potencja-
le instytucjonalnym. Interdyscyplinarny charakter dorobku Zofii Szaroty in-
tegrujący zagadnienia z takich dziedzin jak gerontologia, andragogika, praca 
socjalna i polityka społeczna sprawia, że wynikami jej badań zainteresowani są 
przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych oraz praktycy na co dzień realizu-
jący zadania związane z polityką społeczną wobec seniorów.

Małgorzata Rosalska 
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doktoraty

Monika Bartkowiak kompetencje menedżera a relacje 
międzyludzkie w orGanizacji uczącej się

5 stycznia 2010 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej mgr Moniki Bartkowiak pt. Kompetencje menedżera a relacje 
międzyludzkie w organizacji uczącej się. Dysertację napisano pod kierun-
kiem naukowym prof. dr hab. Ewy Solarczyk-Ambrozik, na recenzentów 
powołano prof. dr hab. Aldonę Andrzejczak (Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu) oraz prof. dra hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego (UAM).

W 2005 roku Monika Bartkowiak ukończyła dzienne studia magi-
sterskie w zakresie pedagogiki, specjalność andragogiczna. Pracę magi-
sterską pt. Kompetencje pracodawców w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi w opinii ich samych napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy 
Solarczyk-Ambrozik. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie  
na macierzystym wydziale. W trakcie studiów doktoranckich oprócz działalności 
naukowej, dr M. Bartkowiak podejmowała liczne obowiązki dydaktyczno-orga-
nizacyjne, aktywnie uczestnicząc w rozwoju specjalności doradztwo zawodowe 
i personalne. Jest autorką kilku artykułów publikowanych w czasopismach  na-
ukowych. Była uczestnikiem wielu spotkań naukowych – konferencji, warszta-
tów metodycznych i szkoleń.

Dysertacja doktorska dr Moniki Bartkowiak jest obszernym (liczy 
łącznie 480 stron) i rzetelnym studium traktującym o kompetencjach me-
nedżerskich, w odniesieniu do szeroko rozumianych relacji międzyludz-
kich w organizacji uczącej się. Zainteresowania badawcze autorki znaj-
dują odzwierciedlenie w strukturze dysertacji i koncentrują się wokół  
trzech podstawowych obszarów: kompetencji menedżerskich, kształtowa-
nia relacji międzypracowniczych oraz funkcjonowania organizacji uczą-
cych się. 

Część teoretyczna składa się z pięciu rozdziałów. Ponowoczesna rzeczywi-
stość jako nowy kontekst działania menedżera w organizacji stanowi główny 
obszar rozważań zawartych w rozdziale pierwszym. Rozdział drugi koncentru-
je się na rozważaniach szeroko rozumianej edukacji ustawicznej w kontekście 
ponowoczesności. Kolejny rozdział stanowi w założeniach autorki perspek-
tywę oglądu nowych funkcji i wyzwań, związanych z realizacją polityki per-
sonalnej w przedsiębiorstwach. Rozdział czwarty traktuje o stosunkach pracy  
i jej znaczeniu w organizacjach oraz czterech obszarach zarządzania zasobami 
ludzkimi. Wyjaśnienia definicyjne odnoszące się do pojęcia kompetencji, umie-
jętności, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kadry menedżerskiej 
otwierają rozważania zawarte w rozdziale piątym. 
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Rozdział szósty dysertacji przedstawia koncepcję badawczą wraz z opisem 
przebiegu i organizacji badań. W części tej zaprezentowano również charakte-
rystykę zbadanej grupy badawczej. W pracy sformułowano dwa zasadnicze pro-
blemy: pierwszy dotyczył zależności pomiędzy kompetencjami interpersonal-
nymi menedżera a kształtowaniem się relacji międzyludzkich w przedsiębior-
stwie, a drugi zawierał się w pytaniu, czy i w jaki sposób współczesne organiza-
cje ewoluują w kierunku organizacji uczących się? Głównym celem pracy było 
określenie zależności pomiędzy kompetencjami interpersonalnymi menedżera  
a kształtowaniem się relacji międzyludzkich we współczesnej organizacji oraz 
wdrażaniem nowoczesnych zasad polityki personalnej. Tak sformułowany cel 
główny pracy autorka realizowała poprzez wyspecyfikowane cele szczegóło-
we: określenie kompetencji interpersonalnych menedżerów determinujących 
kierowanie ludźmi w pracy oraz zakres ich stosowania w organizacji; roz-
poznanie czynników wpływających na kształtowanie się relacji międzyludz-
kich; analizę czynników determinujących rozwój współczesnych organizacji  
w kierunku organizacji uczących się; określenie, w jakim zakresie funkcjonujące  
w nowoczesnych organizacjach zasady polityki personalnej satysfakcjonują 
badanych respondentów oraz poznanie wybranych programów szkoleniowych 
i systemów motywacyjnych współczesnych przedsiębiorstw jako elementów 
kształtujących relacje międzyludzkie w organizacjach.  

Jak podkreślają recenzenci dysertacji, podejmowane przez dr Monikę 
Bartkowiak problemy są niezwykle istotne szczególnie w polskich realiach, 
głównie dlatego, iż nasz kraj niestety nie należy do tych, które przodują 
pod względem uczestnictwa dorosłych w różnych formach edukacji usta-
wicznej, a problematyce zarządzania zasobami ludzkimi; zwłaszcza szkoleń  
i rozwoju oraz kształtowania relacji międzyludzkich, daleko jeszcze do profe-
sjonalnego podejścia. 

Istotą prezentowanej dysertacji jest właśnie jej część empiryczna będącą 
efektem rozbudowanych badań, w których autorka posłużyła się metodą son-
dażu diagnostycznego i metodą monograficzną. Technika ankiety posłużyła do 
ukazania stopienia postrzegania badanych organizacji jako uczących się przez 
jej pracowników, rozpoznania czynników determinujących relacje międzypra-
cownicze, przedstawienia opinii respondentów dotyczących rozwoju zawodo-
wego i motywowania pracowników oraz ich oceny w zakresie funkcjonowania 
i efektywnego stosowania systemów personalnych, głównie szkoleniowych  
i motywacyjnych.  Metodę monograficzną wykorzystano do analizy dokumen-
tów personalnych, w celu wskazania dobrych praktyk w zakresie zarządzania za-
sobami ludzkimi jako swoistych przejawów budowania organizacji uczących się.  

Rozprawa doktorska została pozytywnie przyjęta  przez recenzentów oraz Ko-
misję Doktorską Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Wielokrotnie podkreśla-
no jej interdyscyplinarny charakter oraz bogaty wkład w rozwój praktyki edukacyj-
nej. Pozytywna ocena pracy doktorskiej oraz pomyślny przebieg publicznej obrony 
stanowiły podstawę do zakończenia przewodu doktorskiego i nadania mgr Monice 
Bartkowiak tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.
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izabela lis-lemańska, tłumacze przysięGli w polsce
 – ich status, kształcenie i doskonalenie zawodowe

6 grudnia 2010 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej 
mgr Izabeli Lis-Lemańskiej pt. Tłumacze przysięgli w Polsce – ich status, 
kształcenie i doskonalenie zawodowe. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. 
Eugenia Anna Wesołowska, a recenzentami – dr hab. Ewa Przybylska, prof. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz dr hab. Ewa Skibińska z Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Izabela Lis-Lemańska  urodziła się w Płocku w 1969 roku. W 1994 roku 
ukończyła studia w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego a w 1995 
roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Finansowego i Gospodarcze-
go na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 roku pracuje jako 
tłumacz przysięgły i prowadzi własne biuro tłumaczeń. W 2000 roku podjęła 
pracę wykładowcy w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Płocku. 

Izabela Lis-Lemańska od 2003 roku brała czynny udział w konferencjach 
krajowych i zagranicznych, czego efektem są liczne publikacje pokonferencyj-
ne (w języku polskim i angielskim), podejmujące głównie tematykę nauczania 
języka angielskiego do celów specjalistycznych oraz kształcenia tłumaczy. 

Dysertacja przygotowana przez Izabelę Lis-Lemańską stanowi analizę pro-
blematyki dotyczącej statusu, kształcenia i doskonalenia zawodowego tłuma-
czy przysięgłych języka angielskiego w Polsce. Autorka podkreśliła problem 
ograniczonego dostępu do kształcenia na kierunku lingwistyki stosowanej 
w naszym kraju.  Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że większość tłuma-
czy zawodowych jest absolwentami filologii angielskiej, a nie lingwistyki sto-
sowanej. Izabela Lis-Lemańska podjęła próbę uzyskania obrazu uniwersytec-
kiego kształcenia w dziedzinie translatologii na kierunku filologii angielskiej. 
W badaniach doktorantka posłużyła się metodą monografii pedagogicznej oraz 
sondażu diagnostycznego. 

Analizie zostały poddane treści programowe wykorzystywane w procesie 
kształcenia tłumaczy w trakcie studiów uniwersyteckich. Następnie badaczka 
zebrała opinie tłumaczy zawodowych i studentów filologii angielskiej. Doty-
czyły one metod kształcenia, liczby godzin zajęć z przedmiotów specjalizacyj-
nych oraz konsekwencji niedostatecznego przygotowania zawodowego. Wyniki 
badań były zbieżne w obu badanych grupach. Studenci i tłumacze wypowiadali 
się negatywnie głównie na temat tego, że nie mają wiedzy z tematyki, w której 
będą się specjalizować. W przypadku tłumaczy przysięgłych jest to problema-
tyka prawnicza i biznesowa oraz wiedza dotycząca rozpraw sądowych. 

Wniosek z badań nie jest optymistyczny. Studiowanie na filologii angiel-
skiej, bez specjalizacji tłumaczeniowej, nie przygotowuje w wystarczającym 
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stopniu do podjęcia pracy tłumacza zawodowego. Zebrane informacje posłuży-
ły doktorantce do stworzenia modelowego programu kształcenia tłumaczy na 
studiach filologicznych. Model ten zakłada obligatoryjne wprowadzenie spe-
cjalizacji tłumaczeniowej dla zainteresowanych studentów studiów I stopnia, 
naukę specjalistycznego tłumaczenia pisemnego oraz możliwość wyboru zajęć 
z podstaw dziedzin, w których student będzie w przyszłości dokonywał tłuma-
czeń oraz z tematyki unijnej. Kolejnymi elementami tego modelu są: wprowa-
dzenie do programu nauczania wstępu do tłumaczeń ustnych, wprowadzenie 
zajęć z języka polskiego, doskonalenie znajomości drugiego języka obcego, 
wprowadzenie obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach I stopnia, 
specjalistyczne kształcenie tłumaczy ustnych na studiach II stopnia. Studenci, 
kończąc studia powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu technik kom-
puterowych i oprogramowania specjalistycznego, powinni być zapoznani ze 
sprzętem wykorzystywanym podczas tłumaczeń symultanicznych.

Broniona przez Izabelę Lis-Lemańską praca doktorska spełniała wymogi 
stawiane przez ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym, w związku 
z tym Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka nadała autorce dysertacji tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki. 

Anna Krawczyk

michał szykut, tworzenie systemu proBacji w polsce  
i w wielkiej Brytanii – proBlemy pedaGoGiczne 
i społeczne

1 czerwca 2009 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Szykuta. 
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Józef Półturzycki. Na recenzentów 
Rada Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego powołała dr 
hab. Eleonorę Sapię-Drewniak (Uniwersytet Opolski) i dr. hab. Macieja Tana-
sia (Uniwersytet Warszawski). 

Michał Szykut jest kuratorem zawodowym dla dorosłych w Sądzie Rejo-
nowym w Lęborku, jest absolwentem studiów pedagogicznych na Uniwersyte-
cie Gdańskim, specjalizacja rewalidacja upośledzonych umysłowo. Autor roz-
prawy doktorskiej jest członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów 
Sądowych, w ramach którego organizował i uczestniczył wielokrotnie w latach 
2006–2009 w wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-
nych i Danii. Posiada w swoim dorobku publikacje  z zakresu metodyki i spe-
cyfiki pracy kuratorów sądowych w Polsce oraz funkcjonowania systemów 
probacji w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii. 
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Wybór probacji brytyjskiej jako tematu rozprawy doktorskiej nie był przypad-
kowy, ponieważ może być punktem odniesienia dla rozwiązań światowych. 
Kierunek refleksji skoncentrowany na badaniach porównawczych pomiędzy 
kuratelą polską i brytyjską stanowił przedmiot rozprawy.           

Pozytywne opinie recenzentów oraz członków Komisji Doktorskiej stano-
wiły podstawę do nadania mgr. Michałowi Szykutowi przez Radę Wydziału Pe-
dagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Hanna Solarczyk

katarzyna wypiorczyk-przygoda, prywatne Gimnazjum 
 i liceum im. heleny miklaszewskiej w doświadczeniu 
BioGraficznym aBsolwentek

W dniu 1 lipca 2010 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersyte-
tu Łódzkiego odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej nt: Prywatne 
Gimnazjum i Liceum im. Heleny Miklaszewskiej w doświadczeniu biograficz-
nym absolwentek, napisanej przez mgr Katarzynę Wypiorczyk-Przygoda pod 
naukowym przewodnictwem prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej. Recenzentkami 
pracy były dr hab. Ewa Skibińska (Uniwersytet Warszawski) i prof. nadzw. UŁ 
dr hab. Danuta Urbaniak-Zając.

W roku 1999 dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda ukończyła studia magi-
sterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogika, specjalizacja: pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ze względu na biegłą znajomość języka 
angielskiego już w czasie studiów rozpoczęła pracę w prywatnym przedszkolu 
o profilu anglojęzycznym „Playschool” na stanowisku nauczyciela-wychowaw-
cy. W latach 1999–2009  była zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi 
na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Od 2002 roku jest pracownikiem 
Katedry Andragogiki i Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekono-
micznej (obecnie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej) w Łodzi. 

Doktor Wypiorczyk-Przygoda  jest autorką 9 artykułów, w tym 2 w języku 
angielskim i jednego w języku francuskim. W ciągu kilku lat pracy dydaktycz-
no-naukowej była uczestnikiem wielu spotkań naukowych – między innymi 
trzech konferencji międzynarodowych i dwóch Letnich Szkół Młodych Andra-
gogów. Pełniła również obowiązki sekretarza III Międzynarodowej konferencji 
biograficznej „Narracje: bieg życia, bieg historii. Edukacyjne przesłanie” (Łódź 
2007) oraz redaktora monografii zawierającej materiały pokonferencyjne. Pani 
prof. dr hab. Olga Czerniawska, przedstawiając życiorys naukowy i zawodowy 
doktorantki podkreśliła jej związki z kształceniem dorosłych oraz zdolności 
organizacyjne.

Praca doktorska Katarzyny Wypiorczyk-Przygody Prywatne Gimnazjum 
i Liceum im. Heleny Miklaszewskiej w doświadczeniu biograficznym absolwen-
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tek składa się z ośmiu rozdziałów, a także aneksu zawierającego sylwetki nar-
ratorek, wzory i kopie dokumentów oraz zdjęcia.

Podstawą rozważań teoretycznych w dysertacji była analiza pojęć „szko-
ła” i „pamięć” oraz osadzenie badań w andragogicznym paradygmacie biogra-
ficzności. W dwóch pierwszych rozdziałach autorka ukazała jedną z podsta-
wowych instytucji edukacyjno-wychowawczych, jaką jest szkoła, korzystając 
z prac Romana Schulza, Zbigniewa Kwiecińskiego, Bogusławy Gołębniak, 
Zbyszko Melosika, Marii Dudzikowej i innych. Przedstawiła również zarys hi-
storii szkolnictwa prywatnego w Polsce i w Łodzi w latach edukacji badanych 
absolwentek, aby stały się one obiektywnym tłem dla narracji przedstawionych 
w pracy.

Ponieważ pamięć, jak zauważa dr Wypiorczyk-Przygoda, jest przed-
miotem badań wielu dziedzin nauki, w rozdziale III posłużyła się w swych 
rozważaniach perspektywą poznawczo-psychologiczną, w której pamięć jest 
procesem odpowiedzialnym za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie 
doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci autobiograficznej trak-
towanej zarówno jako osobiste doświadczenie epizodyczne, jak i uogólnioną 
wiedzę semantyczną na temat własnej przeszłości, własnych uczuć, postaw, 
zachowań oraz perspektywą edukacyjno-pedagogiczną, odwołując się do ba-
dań takich autorytetów, jak: Duccio Demetrio, Paula Ricoeur, Pierre Dominicé, 
Gaston Pineau, Hêlen Reboul, a także Olga Czerniawska i Teresa Kukułowicz. 

W pracy (rozdział V)  znajdziemy również kilka przykładów wykorzysta-
nia dydaktyki biograficznej w andragogice polskiej i światowej.

Rozdział VI stanowi prezentację metodologicznych założeń prezentowa-
nej dysertacji, której istotą jest jej empiryczny charakter. W badaniach zasto-
sowano metodę biograficzną, zaliczaną do badań jakościowych. Podstawową 
techniką był wywiad narracyjny, dający możliwość otrzymania w miarę pełnej 
opowieści o życiu, która powstaje nie tylko jako suma odpowiedzi na stawia-
ne pytania, ale jest spontaniczną narracją, niezakłóconą interwencją badacza. 
W czasie rozmów przeprowadzanych w domach narratorów autorka mogła 
również dokonywać obserwacji dotyczących ich środowiska życia. Ważnym 
elementem niektórych wywiadów było wspólne oglądanie zdjęć szkolnych, co 
zgodnie z poglądami Filipa Lejuene’a stymulowało narrację.

Kolejne dwa rozdziały stanowią przedstawienie analizy zebranego materia-
łu badawczego. Zaproszenie do udziału w badaniach wystosowała autorka do  
20 kobiet, których dane zostały udostępnione przez absolwentkę szkoły Heleny 
Miklaszewskiej pełniącą funkcję sekretarza Koła Byłych Absolwentek. Ostatecz-
nie tylko 18 z nich zgodziło się na udział w badaniach. Z 13 narratorkami autor-
ka przeprowadziła wywiad narracyjny, w 5 przypadkach wspomnienia zostały 
spisane w postaci listów. Wśród badanych kobiet znalazły się osoby w wieku 
między 70 a 85 rokiem życia, ze zdecydowaną przewagą osób powyżej 80 lat. 

Zebrany materiał badawczy pozwolił na wyodrębnienie wspólnych dla wy-
powiedzi narratorek obszarów: 
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 – pamięć budynku szkoły i historii jej założenia, 
 – pamięć szkoły jako instytucji (atmosfera szkoły, jej miejsce wśród innych 

łódzkich szkół prywatnych),
 – pamięć o nauczycielach,
 – pamięć o przełożonej, 
 – przyjaźnie koleżeńskie,
 – organizacje i uroczystości szkolne,
 – czas wolny,
 – tradycje szkoły,
 – zapamiętany obraz siebie jako uczennicy,
 – wartości przekazane wychowankom przez szkołę (wpływ szkoły na dalszy 

rozwój edukacyjny, wpływ szkoły na życie osobiste narratorek),
 – tożsamość zbiorowa (kolektywna),
 – czas (biografie edukacyjne z perspektywy czasu historycznego).

Doktor Wypiorczyk-Przygoda podkreśla w pracy, że szkoła Miklaszewskiej 
jest dziś dla absolwentek miejscem, z którym chętnie identyfikują się badane 
kobiety. Można by nawet rzec, że identyfikacja z grupą społeczną, z miejscem 
zdominowała sposób mówienia o szkole do tego stopnia, że czasami trudno 
było stwierdzić, czy wyrażona opinia pochodzi od jednej osoby czy jest głosem 
całej społeczności klasowej (szkolnej). 

Jak zauważa w swej recenzji  prof. Ewa Skibińska, autorka prezentując 
materiał biograficzny, nie unikając własnych komentarzy, stwarza czytelniko-
wi szansę podjęcia osobistej refleksji. Nie formułuje kategorycznych ocen, nie 
narzuca czytelnikowi własnego punktu widzenia. Stara się raczej podążać za 
sposobem doświadczania szkoły przez jej absolwentki, pokazać świat ich prze-
żyć w sposób jak najbardziej zbliżony do ich własnego doświadczania rzeczy-
wistości.

Obie recenzentki podkreśliły wagę poruszanej w pracy problematyki oraz 
dużą staranność w  uzasadnianiu podjętych przez doktorantkę decyzji dotyczą-
cych warsztatu metodologicznego.

Pozytywne recenzje przedłożonej dysertacji, a także opinie członków ko-
misji doktorskiej zaowocowały jednogłośnym pozytywnym głosowaniem, któ-
rego zwieńczeniem stało się wnioskowanie do Rady Wydziału o przyznanie 
pani Katarzynie Wypiorczyk-Przygody tytułu doktora nauk humanistycznych.

Joanna Stelmaszczyk
Anna Wawrzonek
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z  żałoBnej  karty

Bolesława jaworska (1945–2010)

Biografia zawodowa Pani Doktor Bożeny Jawor-
skiej wskazuje na jej pasję związaną z zawodem na-
uczycielskim, połączoną z silną chęcią ciągłego roz-
woju. Miałyśmy szansę poznać dr Bożenę Jaworską 
na początku naszej pracy zawodowej w Instytucie Pe-
dagogiki UMK, gdzie pracowałyśmy razem w Zakła-
dzie Dydaktyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa 
Półturzyckiego.

Pani Bożenka – bo tak wszyscy znajomi zwracali 
się do niej na co dzień – była wspaniałym człowie-
kiem, niezwykle autonomicznym i szanującym nie-

zależność innych, aktywnym i zdecydowanym iść własną ścieżką, choć nie 
zawsze najłatwiejszą. Była osobą, która nas, młodszych wprowadzała w kwe-
stie merytoryczne pracy na uczelni. Sama nie od początku pracowała na uni-
wersytecie. Uzyskanie pracy na uniwersytecie i obrona pracy doktorskiej było 
uwieńczeniem jej wieloletniej pracy dydaktycznej – najpierw jako nauczyciela, 
następnie jako doradcy metodycznego. Ta niełatwa ścieżka – od praktyka do 
teoretyka wymagała od dr Bożeny Jaworskiej silnej motywacji osiągnięć i cięż-
kiej pracy, pokonywania wielu przeszkód, związanych też z niezrozumieniem 
środowiska praktyków, a następnie konieczności udowodnienia swoich kompe-
tencji badawczych i teoretycznych w świecie naukowym. 

Dr Bolesława Jaworska była specjalistką w zakresie dydaktyki i pedago-
giki wczesnoszkolnej. Urodziła się 29.07.1945 r. w Tucholi w rodzinie o tra-
dycjach nauczycielskich. Początek jej nauczycielskiej drogi zawodowej sięga 
roku 1967, kiedy po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Grudziądzu rozpo-
częła pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu jako nauczyciel-
ka nauczania początkowego, później pracowała także w szkołach podstawo-
wych nr 11 i 18 w Toruniu. W trakcie swojej pracy nauczycielskiej ukończyła 
liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. 3-letnie Studium Nauczania 
Początkowego Matematyki (1975–1978), uzyskała też II stopień specjalizacji 
zawodowej w zakresie nauczania początkowego (1985). W 1981 r. ukończyła 
studia wyższe na Uniwersytecie w Łodzi, a w 1988 r. podjęła dodatkowo pracę 
w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, pełniąc funkcję kierownika 
Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej. W roku 1989 jako doświadczony nauczy-
ciel i metodyk rozpoczęła pracę w Instytucie Pedagogiki UMK, gdzie przez  
17 lat pracowała w Zakładzie Dydaktyki. Tam, na początku lat 90. poznałyśmy 
Panią Bożenę, która była przede wszystkim bardzo ciekawym, mądrym czło-
wiekiem. Potrafiła nas inspirować, była naszym nieocenionym doradcą w kwe-
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stiach merytorycznych. Ponadto bardzo atrakcyjną kobietą, łączącą w sobie 
wyszukany, nietuzinkowy, klasyczny styl i ciepło osoby zaangażowanej w pra-
cę, ale również oddanej życiu rodzinnemu.  

W 1993 roku obroniła pracę doktorską w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) napisaną pod kie-
runkiem prof. Andrzeja de Tchorzewskiego na temat mobilności nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej. 

Jako pracownik naukowy zajmowała się edukacją wczesnoszkolną, a tak-
że dydaktyką – przede wszystkim kształceniem nauczycieli, publikując na ten 
temat materiały metodyczne, artykuły oraz książki: Mobilność nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1995; Teoretyczne podstawy 
edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Novum, Płock 1999. Pisała rozprawę habilita-
cyjną na temat akademickiego kształcenia podyplomowego nauczycieli. Była 
bardzo aktywnym pracownikiem naukowym: organizowała Toruńskie Konfe-
rencje Dydaktyczne w latach 1993–2005, była wieloletnim sekretarzem kwar-
talnika Kultura i Edukacja oraz Toruńskich Studiów Dydaktycznych, zorganizo-
wała kilka edycji Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej, brała 
udział w wielu krajowych konferencjach naukowych. Była również cenionym 
promotorem prac magisterskich i licencjackich. Często trzeba było tworzyć do-
datkowe grupy seminaryjne, ponieważ studenci doceniali warsztat teoretyczny 
i kompetencje praktyczne dr Bożeny Jaworskiej.

Od 1995 roku pracowała także w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku, gdzie pełniła funkcję kierownika Pracowni Nauczania Początko-
wego i Specjalizacji Edukacji Wczesnoszkolnej. Po przejściu na emeryturę na 
UMK w 2006 roku została Dziekanem Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włod-
kowica w Iławie i mimo pogarszającego się stanu zdrowia obowiązki Dziekana 
pełniła do końca swoich dni. Zmarła 25.12.2010 r.

Prywatnie była żoną Czesława Jaworskiego, oddaną mamą dwóch synów: 
Roberta i Marcina. Od kilku lat cieszyła się niesłychanie rolą babci Halszki 
i Wojtka. W ostatnich latach wiele uwagi i troski poświęcała najbliższym cho-
rym: mężowi i mamie.

Pani Bożena była naszą przyjaciółką i koleżanką, niezwykle mądrą i to-
lerancyjną kobietą, cieszyła się ogromną życzliwością osób, z którymi praco-
wała. Szczególny stosunek miała do młodszych – zawsze gotowa do rozmowy 
i wsparcia – dzieliła się dyskretnie swoim życiowym doświadczeniem. Dzię-
kujemy Pani Bożence za bycie naszym życiowym nauczycielem, wskazywanie 
nam drogi i uczenie nas jak pracować i to w najefektywniejszy z możliwych 
sposobów, bo przez przykład osobisty.

Taką będziemy Panią Bożenę zawsze pamiętać! 

Renata Góralska, 
Alina Matlakiewicz, 

Hanna Solarczyk
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wspomnienie o dr Bolesławie jaworskiej  
(29 Vii 1945–25 Xii 2010)

Brakuje nam jej. Jej śmiechu i uśmiechu, kobiecej, wytwornej elegancji, 
widoku pięknej kasztanowowłosej fryzury, jakże charakterystycznych i niepo-
wtarzalnych, drobnych, szybkich kroków niesionych echem sal wykładowych 
i korytarzy. Brakuje nam także jej zapału i zaangażowania w pracę zawodową, 
pomysłów i inspiracji, również jej codziennej obecności.

Minęły prawie trzy miesiące. Bolesława Jaworska – dla nas po prostu 
„Bożenka” – odeszła po długotrwałym zmaganiu z ciężką chorobą w pierw-
szy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2010 roku. Choć jej urna  
z doczesnymi prochami, po doniosłym nabożeństwie żałobnym, celebrowanym 
przez księdza profesora dra hab. Jerzego Bagrowicza, księdza dra Zbigniewa 
Iwańskiego i księdza dra Grzegorza Chojnickiego w kościele garnizonowym 
pw. Świętej Katarzyny, spoczęła na toruńskim cmentarzu w pobliżu mogiły 
swej Mamy, nadal nie wierzymy, że jej już obok nas nie ma. Nie potrafimy 
w dalszym ciągu o niej nie myśleć. Pierwsze, co przychodziło nam na myśl tuż 
po jej śmierci, była konstatacja: „Odszedł dobry, wspaniały, czuły i wrażliwy 
człowiek” i to, że Bożenka pozostawiła po sobie wielką, przerażającą pustkę.

Była Bożenka niewątpliwie jedną z tych, którym zawsze chciało się ciężko 
pracować, mimo wszelkich przeszkód, trudności i problemów wszystkim tak do-
brze znanych. Nigdy nie popadła w marazm. Była perfekcjonistką. Wszystko miało 
być dopięte na ostatni guzik, nic nie mogło być byle jakie, niedopracowane. Bo-
żenka podchodziła do swoich obowiązków bardzo poważnie. Nie pozwalała i nie 
dopuszczała, by ktokolwiek inny musiał wykonywać czy kończyć za nią pracę.

Miałem szansę poznać dr Bolesławę Jaworską na początku lat osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku, angażując ją do pracy w Instytucie Kształcenia Na-
uczycieli w Warszawie – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, gdzie 
pełniła funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkol-
nej. Od tej chwili połączyła nas wspólna praca zawodowa kontynuowana na-
stępnie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
a począwszy od 1995 roku również w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku. W pedagogicznym środowisku toruńskim pracowała jako adiunkt 
w Zakładzie Dydaktyki, bezpośrednio pod kierunkiem naukowym przyszłego 
recenzenta Jej rozprawy doktorskiej prof. dr. hab. Józefa Półturzyckiego we-
spół z profesor Eugenią Anną Wesołowską, dr Renatą Góralską, Hanną Solar-
czyk i Aliną Matlakiewicz i nieco później z dr Anną Frąckowiak. Te ostatnie, 
określane przez nią żartobliwie mianem tzw. „młódek”, wprowadzała w zawiłe 
arkana pracy dydaktycznej. Tu też, w Instytucie Pedagogiki przy ulicy Asnyka, 
na pierwszym piętrze, w prawym skrzydle budynku, obok piszącego te słowa 
miała możność współpracować z wielu innymi znanymi w środowisku peda-
gogicznym osobami.
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Śledząc biografię dr Bolesławy Jaworskiej, nie sposób dostrzec jej 
fascynacji zawodem nauczycielskim i kwestiami pedeutologicznymi. Podjęcie 
pracy naukowo-dydaktycznej na UMK było niejako zwieńczeniem jej długolet-
niej pracy jako nauczyciela, a następnie doradcy metodycznego. Ta specyficzna 
droga rozwoju, od praktyki do teorii – zdecydowanie rzadziej odnotowywana 
jest w nauce. Wymagało to niewątpliwie od dr Bolesławy Jaworskiej (co zresz-
tą wielokrotnie podkreślała w rozmowach ze mną – przyp. W.W.) pokonywania 
wielu barier, również tych związanych z niezrozumieniem i dezawuowaniem 
osiągnięć środowiska praktyków. Wymagało to udowodnienia swych racji  
i kompetencji badawczych w pedagogicznym środowisku naukowym.

Dr Bolesława Jaworska specjalizowała się w zakresie dydaktyki i pedago-
giki wczesnoszkolnej. Urodziła się 29 lipca 1945 roku w Tucholi w rodzinie 
o żywych tradycjach nauczycielskich (Jej mama przez wiele lat była kierow-
nikiem a następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wielkiej Nieszawce 
niedaleko Torunia). Początek jej nauczycielskiej drogi zawodowej poprze-
dzony pouczającą pracą referenta w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe, Wo-
jewódzkim Urzędzie Telekomunikacji, Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń 
sięga 1967 roku, kiedy po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Grudziądzu 
podjęła pracę jako nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Toruniu, a następnie w SP nr 11 i 18. W tym czasie, podno-
sząc swoje kwalifikacje, ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, 
m.in. 3-letnie Studium Nauczania Początkowego Matematyki (1975–1978), 
uzyskała również IIo specjalizacji zawodowej nauczycieli w zakresie naucza-
nia początkowego (1985). W 1981 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra 
pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, w oparciu o pracę magisterską 
pt. „Zastosowanie nauczania programowego w nauczaniu przyrody w klasie IV 
szkoły podstawowej”, napisaną pod kierunkiem doc. dr. Kazimierza Spornego. 
W 1988 roku podjęła dodatkową pracę w Oddziale Doskonalenia Nauczycie-
li, a w dwa lata później w Instytucie Pedagogiki UMK. W 1993 roku obroni-
ła pracę doktorską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Andrzeja Tchorzewskiego pt. „Uwarunkowania zmian pozycji zawodowej na-
uczycieli wychowania przedszkolnego”, uzyskując stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Recenzentami w przewodzie 
doktorskim byli profesorowie: Jan Jakóbowski i Józef Półturzycki.

W sferze zainteresowań naukowych dr Bolesławy Jaworskiej poza eduka-
cją wczesnoszkolną znajdowała się dydaktyka, a przede wszystkim kształcenie 
nauczycieli. Zmaterializowany wyraz tych zainteresowań przedstawiony został 
w dwóch samodzielnych opracowaniach monograficznych: 1) Mobilność na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 1995, ss. 169. Wydawnictwo Adam 
Marszałek; 2) Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Płock 1999, 
ss. 223. Wydawnictwo Naukowe „Novum” w Płocku. Warto również uwypu-
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klić, iż dr Bolesława Jaworska podjęła dalsze, kolejne wyzwanie naukowe. 
Utrzymując się w płaszczyźnie dobrze jej znanej w sferze praktycznej i teo-
retycznej, przygotowywała rozprawę habilitacyjną nt. „Studia podyplomowe 
jako dziedzina edukacji ustawicznej”. Powrót złośliwej choroby, ubytek sił wi-
talnych zniweczył te ambitne zamierzenia.

Dr Bolesława Jaworska nie stroniła także od działalności typu organiza-
cyjnego. Uczestniczyła w przygotowaniach do wielu Toruńskich Konferencji 
Dydaktycznych na przełomie lat 1993–2005. Przez wiele lat pełniła funkcję 
sekretarza pism pedagogicznych: „Kultura i Edukacja” oraz „Toruńskie Studia 
Dydaktyczne”, zainspirowała i wcieliła w życie kilka edycji Studiów Podyplo-
mowych Edukacji Wczesnoszkolnej, uczestniczyła w sposób czynny, wygła-
szając referaty i komunikaty z badań w wielu krajowych konferencjach nauko-
wych. Była cenionym promotorem wielu prac magisterskich i licencjackich.

Od 1995 roku pracowała także na etacie adiunkta w Szkole Wyższej im. 
Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie pełniła funkcję kierownika Pracowni Na-
uczania Początkowego w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii. Po czterdziesto-
letniej pracy zawodowej i przejścia na emeryturę na UMK, w 2006 roku zo-
stała dziekanem Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie i mimo 
pogarszającego się w sposób widoczny stanu zdrowia obowiązki dziekana 
Wydziału Pedagogicznego pełniła do końca swych dni, do 25 grudnia 2010 r. 
Pozostawiła trwały ślad swej działalności naukowej, dydaktycznej i organiza-
cyjnej w środowisku pedagogicznym Torunia i Płocka.

Prywatnie była żoną Czesława Jaworskiego, oddaną i ofiarną matką dwóch 
synów: Roberta i Marcina. Ostatnio – zaledwie od kilkunastu miesięcy – cie-
szyła się niepomiernie rolą babci swoich wnucząt: Halszki i Wojtusia. W ostat-
nich latach wiele uwagi poświęcała swoim najbliższym: choremu mężowi 
i mamie. Cały czas wolny od zajęć zabierało jej urządzanie i wyposażanie 
swego domu, pięknie i malowniczo położonego w lesie w podtoruńskich Roz-
gartach. Była osobą pogodną, mającą dużo dystansu wobec siebie, obdarzoną 
poczuciem humoru, lubiącą grać w brydża w gronie najbliższych jej osób.

Witold Wojdyło
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ksiądz kanonik alojzy antoni święciochowski (1933–2010)

Ksiądz kan. Alojzy Święciochowski był przede wszystkim kapłanem. Jed-
nak jego działalność społeczna i edukacyjna, a przede wszystkim zaangażowa-
nie w odnowienie idei katolickich uniwersytetów ludowych po 1989 roku po-
zwalają stwierdzić, że był także wyjątkowym praktykiem edukacji dorosłych.

Ks. kan. Alojzy Antoni Święciochowski urodził się 31 maja 1933 r. w Go-
ślinowie koło Gniezna. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1958 roku w ka-
tedrze gnieźnieńskiej z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wieloletnim pro-
boszczem we Wrześni, w Sadkach koło Nakła, w parafii Św. Trójcy w Strzelnie 
i dziekanem dekanatu strzeleńskiego. Od 1997 r. był proboszczem parafii pw. Mat-
ki Zbawiciela w Gnieźnie-Dalkach. Ksiądz Święciochowski był także Kanonikiem 
Gremialnym Kapituły Kruszwickiej, Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników, Pre-
zesem Zarządu Głównego Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Zaangażowanie społeczne Księdza Alojzego Święciochowskiego najpeł-
niej ujawniło się podczas pracy w parafii w Strzelnie i w Dalkach. W Strzel-
nie angażował się w udzielanie pomocy i szeroko rozumianego wsparcia dla 
związkowców, szczególnie dla tych, którzy związani byli z „Solidarnością” 
Rolników Indywidualnych. Bardzo aktywnie działał w Duszpasterstwie Rol-
ników, które od 1996 roku stanowiło kontynuację prac Komisji Duszpaster-
stwa Rolników powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski 2 grudnia 1982 
roku. Ksiądz Święciochowski jako diecezjalny duszpasterz rolników nie ograni-
czał swoich propozycji wyłącznie do formacji religijnej. Rozumiał, że rolnicy, jako 
grupa mocno zaniedbana i defaworyzowana potrzebują także wsparcia w sferze 
edukacji oraz aktywności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej. W tym okresie 
mocno angażował się w organizację diecezjalnych dożynek. To święto było dla 
niego też pretekstem do budowania etosu pracy rolnika, do przypominania o etycz-
nych wartościach tej pracy. Dożynki były jednak inicjatywą akcyjną. Prowadzenie 
działań formacyjnych raz w roku  było zdecydowanie niewystarczające. Stąd poja-
wiła się potrzeba rozwiązań bardziej systemowych, regularnych i zaplanowanych. 
Ksiądz Święciochowski wiedział, że w sytuacji tak poważnej zmiany społecznej, 
jaką jest transformacja ustrojowa rolnicy potrzebują szczególnego wsparcia.

12 października 1989 odbyło się uroczyste otwarcie Prymasowskiego 
Uniwersytetu Ludowego w Strzelnie, tzw. PULS-u. Dekret o jego utworzeniu 
podpisał 20 kwietnia 1989 roku ks. kard. Józef Glemp. Otwarcie uniwersytetu 
ludowego w Strzelnie było pierwszą powojenną próbą powrotu do idei wyż-
szych szkół ludowych w ujęciu księdza Antoniego Ludwiczaka. W kolejnych 
latach zajęcia PULSu realizowane były w placówkach filialnych: Samostrzelu, 
Dobieszczyźnie, Kłecku, Kcyni, Powidzu oraz w Gnieźnie-Dalkach. Równo-
cześnie od 1990 roku ksiądz Święciochowski podjął starania o reaktywowanie 
działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych. Od samego początku był dy-
rektorem TCL-u. Podjął działania ukierunkowane na odzyskanie budynku TCL 
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w Gnieźnie-Dalkach i w 1994 roku rozpoczęto w nim działalność oddziału Pry-
masowskiego Uniwersytetu Ludowego. Od 1996 roku w Dalkach ma siedzibę 
Zarząd Główny Towarzystwa Czytelni Ludowych. Zajęcia zarówno w Strzel-
nie, jak i w Dalkach obejmowały pięć podstawowych bloków tematycznych: 
ewangelizacja środowiska wiejskiego, historia Kościoła i Polski, katolicka nauka 
społeczna i prawoznawstwo, kultura rolna i ochrona środowiska, twórczość i kultu-
ra ludowa. W zależności od potrzeb ksiądz Święciochowski proponował także swo-
im słuchaczom kursy języka angielskiego i kursy komputerowe. Dalki stały się nie 
tylko centrum edukacyjno-formacyjnym dla rolników, ale także miejscem spotkań, 
w którym rolnicy mogli się czuć „jak u siebie”. Ksiądz Święciochowski stworzył 
nie tylko miejsce, ale także środowisko. Dalki stały się przestrzenią, w której rolnicy 
lub osoby związane ze wsią mogły się spotkać, wymienić doświadczenie, budować 
wspólnotę. Ksiądz kanonik, nawiązując do idei wyższych szkół ludowych księdza 
Antoniego Ludwiczaka stworzył organizacyjne ramy do planowej, systematycznej 
formacji mieszkańców wsi. Jego oferta dotyczyła „całego człowieka”, rozumiał, że 
ograniczanie się do tematyki wyłącznie religijnej jest niewystarczające. Ksiądz Świę-
ciochowski dążył do wychowania mieszkańca wsi, który będzie świadomy swojej 
kultury i tożsamości, a jednocześnie będzie aktywnym obywatelem i zaradnym go-
spodarzem.

Ksiądz kanonik dążył też do promowania idei uniwersytetów ludowych 
zarówno wśród mieszkańców wsi, jak i samych księży. Organizował spotka-
nia, seminaria, publikował. Jego sposób myślenia o edukacji mieszkańców wsi 
można odczytać na przykład z takich tekstów, jak: Wielkopolska wieś współ-
czesna. Jej problemy i uwarunkowania (Zdrowy Chleb 1/1990), Katolickie uni-
wersytety ludowe wczoraj, dziś i jutro (w: Katolickie Uniwersytety Ludowe. 
Materiały z sympozjum poświęconego 70 rocznicy inauguracji działalności 
oświatowej Uniwersytetu Ludowego w Dalkach, Poznań 1992). Owocem jego 
pracy pisarskiej było wydanie w 2000 r. dwutomowej książki wspomnieniowej, 
pełnej anegdot i humoru: Babcię naoliwić. Anegdoty z życia kapłanów i parafii.

Ksiądz kanonik Alojzy Święciochowski zmarł 7 marca 2010 roku.
Na koniec pozwolę sobie na wspomnienie bardzo osobiste. Podczas zbiera-

nia materiałów do pracy o katolickich uniwersytetach ludowych w Polsce mia-
łam okazję często rozmawiać z Księdzem Kanonikiem. Był to człowiek niezwy-
kły, o wielkiej wiedzy i wielkiej wrażliwości społecznej. Miał niezwykły dar 
zauważania i nazywania problemów. Zawsze szukał rozwiązań. Miał dla mnie 
dużo czasu i cierpliwości, wskazywał ciekawe źródła, odsyłał do odpowied-
nich osób. Każde spotkanie zaczynał od zaparzenia herbaty. Był zdecydowanie 
bardziej ludzki niż księżowski. Miał ciepłe i niekrzywdzące poczucie humoru.  
O innych wypowiadał się mądrze, ale wobec zjawisk społecznych miał odwagę 
formułować ostre i czytelne oceny. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które 
będą zainteresowane rozwijaniem myśli i działań zarówno księdza Antoniego 
Ludwiczaka, jak i księdza Alojzego Święciochowskiego.

Małgorzata Rosalska
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VI. konferencje     

IV  ŁÓDZKA  KONFERENCJA  BIOGRAFICZNA  
„BIOGRAFIA  I  BADANIE  BIOGRAFII  

–  UCZENIE  SIĘ  Z  WŁASNEJ  BIOGRAFII”,  Łódź, 5–6.02.2010

W dniach 5–6 lutego odbyła się w Łodzi IV konferencja biograficzna „Bio-
grafia i badanie biografii – uczenie się z własnej biografii” zorganizowana przez 
kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Dubas Zakład Andragogiki i Geronto-
logii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. W obradach wzięło udział 46 osób 
z 8 polskich uczelni wyższych.  Konferencję otworzył dziekan Wydziału Nauk 
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Grzegorz Michalski. Wi-
tając gości konferencji, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego gosz-
czenia przedstawicieli różnych uczelni oraz nadzieję, że owocem spotkania 
będzie kolejny tom pracy zbiorowej. Zapoznał również zebranych z projektami 
naukowo-edukacyjnymi, jakie  obecnie prowadzone są przez Wydział. 

W pierwszym dniu w czasie obrad przedpołudniowych wysłuchano 8 refe-
ratów zebranych wokół wspólnego tematu: Uczenia się z biografii Innych. Ob-
rady rozpoczęło wystąpienie  prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej (Akademia Hu-
manistyczno-Ekonomiczna w Łodzi): Sacrum i profanum w badaniach biogra-
ficznych osób starszych. Pani prof. Czerniawska ukazała, w jaki sposób można 
dokonywać analizy wywiadów biograficznych tak, aby nie zburzyć stworzone-
go przez badanych obrazu życia. Posługując się metaforą warkocza  przedsta-
wiła wzajemne zależności między obszarami sakrum i profanum we wspomnie-
niach osób starszych. Kontynuacją tych rozważań był referat dr Moniki Sulik  
(Uniwersytet Śląski): Lekcja odwagi w kontekście sytuacji granicznych, czyli 
uczenie się z biografii Innego na podstawie wspomnień Janiny Bauman za-
wartych w opowieści pt. „Zima o poranku”. Autorka, wykorzystując typolo-
gię wydarzeń krytycznych ukazała obszary odwagi, jakie odnalazła, analizując 
wspomnienia Janiny Bauman. Kolejną referentką była absolwentka Uniwer-
sytetu Łódzkiego, mgr Ewelina Gotowicka, która zaprezentowała tekst Moje 
uczenie się z biografii Innych (na przykładzie wywiadu z panem Heniem) bę-
dący fragmentem analizy badań przeprowadzonych w ramach pracy magister-
skiej.  Prof. dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki) w referacie Życie 
determinowane historią. Uczenie się z biografii Innych. Na przykładzie relacji 
Renee Villancher „Moje skradzione życie” postawiła pytanie na ile człowiek  
pozostaje bezbronny wobec historii pisanej przez wielkie H? Przedstawiając 
pięćdziesięciosiedmioletnią walkę Renee Villancher o możliwość powrotu do 
Francji, ukazała problem osamotnienia od ojczyzny. Zauważyła również, że 
uczenie się z biografii Innego jest możliwe tylko wówczas, gdy dochodzi do 
spotkania badanego i badacza w ich doświadczeniach biograficznych. 
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Referat prof. dr. hab. Krzysztofa J. Szmidta i mgr Moniki Modrzejewskiej-  
-Śmigulskiej (Uniwersytet Łódzki): Psychopedagogiczne biograficzne badania 
nad twórczością – krytyczny przegląd wybranych stanowisk zapoznał zebra-
nych z podejściem biograficznym w badaniach nad twórczością. 

Pani mgr Katarzyna Grzesiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy) w referacie Sukces osób znaczących – potrzeba badań biograficznych 
przedstawiła dwa rozumienia sukcesu – statyczne, jako pewien wynik, rezultat 
i dynamiczne, jako proces o charakterze ewolucyjnym. Zwracając uwagę na 
fakt, iż „sukces jest żywy elementem współczesnego dyskursu nad edukacją” 
oraz że „najczęściej badania nad fenomenem sukcesu prowadzone są przez 
psychologów, metodami ilościowymi, co może wpływać na zniekształcenie 
ich wyników”, postulowała rozpoczęcie badań biograficznych. Przedstawiła 
również projekt badań, jakie pragnie przeprowadzić na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Kolejny referat mgr Agaty Białkowskiej (Uniwersytet Warszawski): Wo-
lontariat misyjny szkołą życia przybliżył zebranym wyniki badań nad rolą, jaką 
w życiu młodych wolontariuszy misyjnych  odegrało doświadczenie bycia od 
kilku do kilkunastu miesięcy na misji. Autorka ukazała również, w jakich sfe-
rach życia wolontariuszy zaszły największe zmiany pod wpływem doświadcze-
nia misyjnego i kontaktu z inną kulturą. 

Pierwszy blok tematyczny zamykał referat mgr Joanny Golonki i mgr Mał-
gorzaty Nikodem (Uniwersytet Wrocławski): List jako dokument biograficzny. 
Wspólnota doświadczeń Nadawcy i Badacza. Na przykładzie analizy „Listów 
z Syberii” autorstwa Irki Andryszczak i kontaktów z jej bratem autorki ukazały 
trzy fazy temporalne oddziaływania listów. 

Popołudniowy blok tematyczny – Badanie biografii w kontekście inter-
dyscyplinarnym, rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab. Sławomira Sztobryna 
(Uniwersytet Łódzki): Biodoksografia pedagogiczna. Pan profesor, nie znaj-
dując w literaturze pedagogicznej definicji terminu biodoksografia, buduje ją 
uznając, że jest to „równoczesny i współzależny opis życia i twórczości jed-
nostki, o charakterze hierarchicznym uwzględniającym wpływ danej doktryny 
na życie innych. Dokonuje się w niej również porównania z innymi doktryna-
mi”. Podstawne piramidy stanowi życie i twórczość, kolejny poziom to auto-
biografia, a na szczycie jest biodoksografia. 

Kolejnym referującym był dr Marcin Wasilewski (Uniwersytet Łódzki), 
który przedstawił tekst: Źródła do biografii Protagorasa. Od Platona do Dio-
genesa Laetiosa. Osią wystąpienia były trzy perspektywy temporalne: chrono-
logia życia Protagorasa, chronologia źródeł mówiących o jego życiu i chrono-
logia interpretacji źródeł. 

Następne wystąpienie, autorstwa dr Marcina Kafara (Uniwersytet Łódz-
ki): Badanie biografii w kontekście koncepcji enacted strories. Na przykładzie 
badań terenowych w hospicjum, ukazało dylematy moralne badacza wysłu-
chującego narracji osób terminalnie chorych. Czy można pozostać jedynie an-
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tropologiem w kontakcie z innym człowiekiem? Czy nie należy pojąć się roli 
opiekuna osoby chorej? 

Klamrą zamykającą ten blok był referat mgr. Sebastiana Zawistowskie-
go (Uniwersytet Łódzki): Refleksje historyka nad biografią w roli źródła hi-
storycznego. Wychowanie i edukacja Stalina. Autor dokonał opisu warsztatu 
naukowego historyka i ukazał możliwości wykorzystania biografii jako źródła 
historycznego. Krytycznie analizując biografie Józefa Stalina autorstwa róż-
nych osób, ukazał wpływ środowiska rodzinnego i edukacji religijnej na doro-
słe życie dyktatora.

Zakończeniem pierwszego dnia obrad był warsztat biograficzny „Pamięt-
nik badacza” poprowadzony przez pracowników Zakładu Andragogiki i Ge-
rontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Elżbietę Dubas, 
dr Joannę Stelmaszczyk i mgr. Wojciecha Świtalskiego. Celem warsztatu była 
prezentacja efektów rocznego okresu prowadzenia pamiętnika o charakterze 
badawczym. Każdy z prowadzących przedstawił inny model pracy biogra-
ficznej, ukazujący różnice rozumieniu roli i funkcji pamiętnika wynikające 
z odmiennych doświadczeń biograficznych.  Uczestnicy warsztatu włączyli się 
w dyskusję nad znaczeniem refleksji nad własnym życiem w pracy badawczej 
i dydaktycznej oraz pomocowej andragogów.

Drugi dzień obrad został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy 
– Badanie biografii Innych, składający się z 6 referatów rozpoczęła prof. dr 
hab. Joanna Michalak (Uniwersytet Łódzki) wystąpieniem: Wydarzenia prze-
łomowe: uczenie się na tle biegu życia zawodowego. Autorka zwróciła uwagę 
na wzrost, w ostatnich trzydziestu latach, liczby badań jakościowych nad karie-
rami zawodowymi nauczycieli. Pozwoliło to na pojawienie się głosu samych 
nauczycieli w tych badaniach i zbudowało „dialogiczną obecność wszystkich 
podmiotów edukacyjnych w badaniach”. Analizując wyniki badań nad nauczy-
cielami, którzy odnieśli sukces zawodowy, prof. Michalak zauważyła niepo-
kojące zjawisko osamotnienia w momencie sukcesu. Odpowiadając na pytanie 
czego uczymy się jako badacze z biografii nauczycieli, podkreśliła rolę posta-
wy pokory w kontaktach z innymi.

Pani dr Celina Witkowska (Uniwersytet Łódzki) zaprezentowała referat 
Skazani na siebie – raport z badań w DPS w Legnicy będący komunikatem 
z badań terenowych przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Legni-
cy. Autorka ukazała podstawowe przyczyny i długość przebywania pensjona-
riuszy w DPS-ie. Zapoznała zebranych z listą marzeń osób starszych, do któ-
rych należy potrzeba kontaktów z rodzina, chęć posiadania zwierzęcia, a nawet 
pragnienie śmierci.

Kolejny referat, mgr Małgorzaty Kostrzewskiej (Uniwersytet Łódzki): 
Ścieżki dochodzenia do bezdomności. Rekonstrukcja procesu na przykładzie 
biografii bezdomnych, ukazał raport z badań nad bezdomnymi z Łodzi i możli-
wości wykorzystania biografii bezdomnych w pracy społeczno-pedagogicznej 
skierowanej do bezdomnych. W swym wystąpieniu autorka postulowała zwięk-
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szenie odpowiedzialności społeczeństwa za proces wychodzenia z bezdomno-
ści oraz powołanie osoby trzeciej jako reprezentanta bezdomnych w kontaktach 
z instytucjami pomocy społecznej.

Przedstawiciel Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mgr Damian Dudała w re-
feracie  Badanie biografii osób z niepełnosprawnością – aktualne problemy 
realizacji badań, zwrócił uwagę na trudności, jakie napotyka badacz w kontak-
tach z osobami głuchymi. Zjawisko istnienia dwóch języków migowych oraz 
fakt, że „głusi kulturowo” nie uważają się za niepełnosprawnych, a raczej za 
członków mniejszości językowej w dużym stopniu, zdaniem referenta, utrud-
nia prawidłowe przeprowadzenie badań.

Następnie pani mgr Beata Adamczyk (Uniwersytet Łódzki) zaprezento-
wała tekst : Zorientowanie na biografię w pracy na podstawie wybranych do-
świadczeń niemieckich. Przedstawiła w nim wybrane orientacje biograficzne 
pojawiające się w obrębie niemieckiej pracy społecznej. Zapoznała zebranych 
z przyczynami zainteresowania niemieckich pracowników socjalnych biografią 
oraz poszukiwała odpowiedzi na pytanie: czy można abiograficznie odnosić się 
do życia podopiecznych.

Na zakończenie tej części obrad wystąpiła dr Alina Tomaszewska (Wyższa 
Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie): Rola 
środowiska społecznego w wyznaczaniu trajektorii edukacyjnych osób z dyslek-
sją. Przedstawiając raport z badań nad przebiegiem karier edukacyjnych osób 
z dysleksją, skupiła się na czynnikach społeczny wyznaczających trajektorie 
edukacyjne. Podkreśliła rolę rodziny jako grupy wsparcia psychicznego i miej-
sca budowania pozytywnego obrazu siebie poprzez rozwijanie zainteresowań 
własnych dzieci. Zwróciła uwagę na znaczenie owocnej współpracy między 
szkołą a rodziną dzieci i młodzieży z dysleksją.

Drugą część obrad tego dnia stanowił warsztat biograficzny poprowadzony 
przez dr Joannę Wawrzyniak, mgr Katarzynę Wypiorczyk-Przygodę (Akade-
mia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi): Najważniejsze zdarzenie w życiu 
w kontekście wydarzeń globalnych. Jego celem było ukazanie roli historii pisa-
nej przez wielkie H w życiu pojedynczych osób i całych społeczeństw.

Podsumowując dwudniowe obrady, prof. Elżbieta Dubas zwróciła uwagę 
na różnorodność wystąpień i ich wysoki poziom. Dziękując gościom za przy-
bycie, zachęciła zebranych do nadsyłania tekstów do wspólnej publikacji.

Joanna Stelmaszczyk
Wojciech Świtalski
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„STAROŚĆ  W  PRZESTRZENI  BADAWCZEJ  ANDRAGOGIKI”,  
Zakopane, 20–21.04.20101

W dniach 20–21 kwietnia 2010 r. odbyła się w Zakopanem I ogólnopol-
ska konferencja naukowa skierowana do osób zajmujących się problematyką 
starzenia i starości w różnorodnych aspektach, m.in.: edukacyjnym, socjolo-
gicznym, psychologicznym, kulturowym, demograficznym. Całość rozważań 
skupiona był wokół problemów badawczych odnoszących się do osób w „zło-
tym wieku”. Na konferencję przybyły osoby z różnych ośrodków akademic-
kich w Polsce zajmujące się refleksją w nurcie intensywnie rozwijającej się 
dyscypliny – gerontologii społecznej. Animatorem niniejszego działania był 
zespół prof. Elżbiety Dubas z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr. Artura Fabisia 
z Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. 

Organizatorzy, przygotowując konferencję ustanowili kilka ważnych ce-
lów, do których zaliczało się:
• wymienienie dotychczasowych doświadczeń w zakresie refleksji i badań 

gerontologicznych, podejmowanych przez polskich andragogów,
• przegląd aktualnych badań gerontologicznych realizowanych przez andra-

gogów,
• opracowanie wstępnych założeń ewentualnego wspólnego andragogiczne-

go projektu ogólnopolskich badań gerontologicznych,
• podjęcie prac przygotowujących do dalszego rozwoju publikacji z serii wy-

dawniczej „Biblioteka Gerontologii Społecznej”2.
Akces w konferencji zgłosiło wiele osób zajmujących się wybranymi wy-

cinkami teoretycznymi oraz praktycznymi gerontologii. W celu efektywnego za-
gospodarowania wiedzy prelegentów plan wystąpień został przez organizatorów 
podzielony na części plenarne oraz panelowe. W pierwszym dniu spotkania kon-
ferencję otworzyli organizatorzy prof. Elżbieta Dubas oraz dr Artur Fabiś w to-
warzystwie prof. Józefa Półturzyckiego oraz dziekana Wyższej Szkoły Admini-
stracji dr. Arkadiusza Wąsińskiego. Część plenarna obfitowała w pięć wystąpień. 
Pierwsza prelekcja prof. Elżbiety Dubas w sposób przejrzysty, a zatem logicznie 
i chronologicznie uporządkowany ukazywała tematykę starości w przestrze-
ni badawczej andragogiki. Z kolei wykład prof. Józefa Półturzyckiego (Szkoła 
Wyższa Pawła Włodkowica) pozwolił słuchaczom na przeniesienie się w okres, 
w którym żyli i tworzyli seniorzy polskiej andragogiki. Prelekcja prowadzona 
w sposób niezwykle obrazowy, ciekawy wzbudziła ogromne zainteresowanie 
wśród słuchaczy. Lekkość wyrażania opinii połączona z szeroką wiedzą prele-
genta może być w tym wypadku bardzo dobrym wzorem do naśladowania dla 

1  Niniejszy tekst ukazał się w: A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, 1/2010, 
Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock 2010, s. 183–188.

2  E. Dubas, A. Fabiś, I Zakopiańska konferencja gerontologiczna, [w:] Rocznik 
Andragogiczny 2009, Akademickie Towarzystwo Andargogiczne, Warszawa – Płock 
2009, s. 498.
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młodych adeptów gerontologii społecznej, których nie zabrakło na zakopiańskim 
spotkaniu. Następny wykład prof. Jerzego Semkówa (Uniwersytet Wrocławski) 
ukazał słuchaczom funkcjonowanie w późnej dorosłości w pryzmacie wydłuża-
jącego się życia naznaczonego coraz to nowymi wyzwaniami. Dr Anna Zawada 
(Uniwersytet Śląski) omówiła nowy paradygmat andragogiki i gerontologii spo-
łecznej odnoszący się do aspektu estetyki i starości w okresie ponowoczesności. 
Wśród zebranego grona – przedstawicieli nauk humanistycznych oraz społecz-
nych bardzo ciekawy okazał się wykład prof. Agnieszki Rossy i dr. Andrzeja 
Szymańskiego (Uniwersytet Łódzki), którzy przedstawili założenia, metody, 
techniki, narzędzia badawcze wywodzące się z rozmytej logiki referencji, a moż-
liwe do sukcesywnego zastosowania w procesie poznania naukowego w andra-
gogice i gerontologii. Wykład okazał się na tyle interesujący, iż w drugim dniu 
grono osób uczestniczyło w dodatkowym nieplanowanym spotkaniu, na którym 
prelegenci przedstawili dalsze aspekty tejże metodologii prowadzenia badań na-
ukowych. Łączenie dwóch odległych z pozoru światów, składających się z ma-
tematyki oraz nauk humanistycznych i społecznych w celu wyjaśnienia zjawisk 
związanych ze starzeniem się i starością w tym wypadku może przynieść wie-
le pozytywnie wymiernych efektów, wymagających współdziałania na drodze 
współpracy  „humanistów” oraz „ścisłowców”. Dalsza część konferencji z racji 
dużej liczby uczestników została organizacyjne podzielona na 6 mniejszych czę-
ści panelowych, gdzie uczestnicy skupieni wokół wybranych zagadnień prezen-
towali swoją problematykę, a także prowadzili w mniejszych zespołach dysku-
sje. Zakres tematyczny „Egzystencjalne aspekty życia w starości” moderowany 
przez prof. Elżbietę Dubas skupił wystąpienia: dr Renaty Koniecznej-Woźniak 
(Uniwersytet Adama Mickiewicza) omawiającej znaki czasu starości, dr Joanny 
Wawrzyniak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna) ukazującą samobójstwo 
w starości jako sposób na uniknięcie obniżenia jakości życia, mgr Wioletty Bojar 
opisującej wpływ indywidualnej hierarchii wartości na gerontologiczne zaburze-
nia osobowości u osób starszych, dr Celiny Witkowskiej (Uniwersytet Łódzki) 
omawiającej poczucie sensu mijającego życia przez aktualne spojrzenie na rze-
czywistość na przykładzie wyników badań własnych w Domu Pomocy Społecz-
nej w Legnicy, mgr Anny Gutowskiej (Uniwersytet Łódzki) ukazującej przyjaźń 
jako element determinujący zdrowie psychiczne w okresie starości. Drugi panel 
dyskusyjno-sprawozdawczy zatytułowany „Aktywność seniorów w badaniach 
gerontologicznych” prowadził prof. Jerzy Semków, a poszczególne wystąpienia 
dotyczyły: nowych obszarów aktywizowania seniorów – na przykładzie woj. 
warmińsko-mazurskiego – dr Grażyna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski), rozwoju zainteresowań osób starszych w kontekście andragogiki 
czasu wolnego na przykładzie brydża sportowego – mgr Wojciech Świtalski 
(Uniwersytet Łódzki), specyfiki komunikowania się w wieku senioralnym oraz 
percepcji mowy seniorów poprzez ukazanie wyników badań własnych – dr Anna 
Świątek (Uniwersytet Jagielloński), nordic walkingu jako formy rekreacji senio-
rów – mgr Agnieszka Litawa (Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego), 
koncepcji starości poruszanej przez stowarzyszenie „BAB JAG” we Francji 
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a jej odbiorem przez podlaskich studentów pedagogiki – dr Ewa Romanowska 
(Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna), kluby seniora będące miejscem 
uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno-kulturalnej – dr Agata Chabior 
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Trzeci panel dyskusyjny w ener-
giczny sposób prowadził mgr Marcin Muszyński (Uniwersytet Łódzki), w trak-
cie którego swoje zainteresowania zaprezentowali: prof. Ryszard Kałużny (Dol-
nośląska Szkoła Wyższa) omawiający zagadnienie idei kształcenia ustawicznego 
w odniesieniu do aktywności edukacyjnej seniorów, dr Anna Frąckowiak (Szko-
ła Wyższa Pawła Włodkowica) przedstawiła postulaty szóstej międzynarodowej 
konferencji Edukacja Dorosłych (CONFINTEA VI) w obszarze problematyki 
gerontologicznej, mgr Joanna Metlerska (Wyższa Szkoła Administracji) ukazała 
wzrost aktywności edukacyjnej seniorów mającej swe odbicie w raporcie „Ka-
pitał Intelektualny Polski”, dr Monika Sulik (Uniwersytet Śląski) w narracyjny 
sposób opowiedziała o jesieni życia kobiet nauki w pryzmacie badań własnych, 
mgr inż. Łukasz Tomczyk (Wyższa Szkoła Administracji) zreferował problema-
tykę kształcenia seniorów w obszarze nowych mediów na przykładzie badań 
i doświadczeń własnych, Karolina Byczewska (Uniwersytet Jagielloński) zapre-
zentowała potrzeby edukacyjne seniorów w kontekście Baltesa teorii mądrości. 
W bogatym pod względem ilościowym i jakościowym programie, obejmującym 
prawie trzydzieści wystąpień każdy z uczestników mógł znaleźć wiele intere-
sujących tematów związanych ze swoimi zainteresowaniami badawczymi czy 
też praktyką zawodową. Wszechstronność podejmowanych zagadnień świadczy 
o dynamicznym rozwoju tejże dziedziny andragogiki oraz o uwrażliwieniu bada-
czy na potrzeby najstarszej części społeczeństwa.

Pierwszy dzień zakończył się działaniami turystyczno-integracyjnymi pod-
jętymi przez organizatorów, które polegały na przejażdżce po okolicy lokalny-
mi dorożkami oraz uroczystą kolacją w regionalnej karczmie. Kolejny dzień 
konferencji obfitował w wystąpienia plenarne moderowane przez prof. Józefa 
Półturzyckiego, w trakcie których o teorii opanowania trwogi opowiadał dr Ar-
tur Fabiś, aktywność seniorów w społeczeństwie obywatelskim przedstawiła 
dr Dorota Gierszewski (Uniwersytet Jagielloński), specyfikę miasta Krakowa 
w kontekście funkcjonowania seniorów w wielkiej aglomeracji ukazała dr Zo-
fia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny), relację pomiędzy kulturą popularną 
a starością zobrazowała dr Agnieszka Majewska-Kafarowska (Uniwersytet 
Śląski), natomiast dr Beata Cyboran (Uniwersytet Jagielloński) omówiła miej-
sce człowieka starszego w koncepcjach rozwoju środowisk lokalnych. Koń-
cząc drugi – ostatni dzień konferencji podsumowania dokonali moderatorzy 
poszczególnych sekcji tematycznych, prof. Elżbieta Dubas, prof. Jerzy Sem-
ków oraz mgr Marcin Muszyński.

Konferencja oprócz wymiaru typowo naukowego pozwoliła na integrację 
środowiska andragogów oraz gerontologów, m.in. poprzez powołania Stowa-
rzyszenia Gerontologii Społecznej, którego statutowym celem jest krzewienie 
wiedzy oraz prowadzenie badań, a także opiniowanie rozwiązań legislacyjnych 
w zakresie tematyki związanej z funkcjonowaniem seniorów we współczesnych 
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przestrzeniach społecznych. Sama potrzeba analizy problematyki starości w śro-
dowisku andragogicznym, jak podkreśla dr Artur Fabiś, ma już relatywnie długą 
tradycję, gdyż „od 2004 roku wielu badaczy i praktyków uczestniczy w cyklu Za-
kopiańskich Konferencji Andragogicznych, (…) podczas wystąpień prelegentów, 
w wydawnictwach związanych z Konferencją, a także w trakcie innych imprez na-
ukowych (…). Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż od niedawna zauważyć można, iż 
liczne grono badaczy z różnych dyscyplin podejmuje wysiłek naukowy, by wnieść 
swój wkład w rozwój tej interdyscyplinarnej dziedziny – gerontoloagii. Właśnie 
te fakty skłoniły do refleksji nad nowym cyklem spotkań naukowych, ukierunko-
wanych na problematykę starzenia się i starości, a skierowanych do szerokiego 
grona z różnorodnych środowisk naukowych i praktyków”3.

Miejsce organizacji I Zakopiańskiej Konferencji Gerontologicznej poło-
żone w pięknej okolicy Kościeliska, oddalonego zaledwie 5 km od centrum 
Zakopanego sprzyjało nie tylko wymianie myśli naukowej oraz podejmowa-
niu nowych działań w tymże zakresie, lecz również pozwoliło uczestnikom na 
chwile wytchnienia we wczesnowiosennym klimacie.

Łukasz Tomczyk

NAUKI  PEDAGOGICZNE 
W  PERSPEKTyWIE  SPOŁECZEńSTWA  WIEDZy  I  PRACy, 

Ciechocinek, 24–26.05.2010

Pod takim hasłem odbyła się w dniach 24–26 maja 2010 r. w Sanatorium 
ZNP w Ciechocinku III Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSHE i WTN 
z udziałem gości zagranicznych.

Zamiar zorganizowania Konferencji i jej założenia organizacyjno-progra-
mowe upowszechniono już w listopadzie 2009 r.4. Przewidziano wówczas, że 
weźmie w niej udział 60 uczestników, reprezentujących głównie nauki o pra-
cy, a szczególnie pedagogikę pracy. Rolę głównego inicjatora i organizatora 
spełniał prof. Zygmunt Wiatrowski, który z ramienia Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Włocławskiego Towarzystwa Na-
ukowego – Założyciela WSHE – był także inicjatorem i organizatorem dwóch 
wcześniejszych Konferencji w latach i pod hasłami:

 – 2005 r. – „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i glo-
balnej” [26–28.04.2005 r., Sanatorium „Łączność” w Ciechocinku];

 – 2007 r. – „Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosło-
ści i starości człowieka w XXI wieku” (4–6.06.2007 r., Sanatorium ZNP 
w Ciechocinku). 

3  A. Fabiś, Strona internetowa konferencji: http://gerontologia.cba.pl/
4  Patrz: Założenia… i Program szczegółowy Konferencji… www.wshe.pl
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Konferencję w 2010 r. – pod wyżej podanym tytułem – zorganizowano 
z okazji 30-lecia WTN i 15-lecia WSHE.

Odpowiednie akcenty jubileuszowe przedstawił w dniu jej otwarcia Rektor 
WSHE – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – utrwalony w historii jako głów-
ny inicjator i organizator działań WTN.

Konferencję zorganizowano pod patronatem:
 – Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,
 – Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
 – Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

a w szczególności Dostojnych Reprezentantów wyżej wymienionych Instytucji 
i Organizacji w osobach:
 – prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego – przewodniczącego KNP 

PAN,
 – prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego – przewodniczącego PTP,
 – Piotra Całbeckiego – Marszałka Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego oraz
 – J.M. Rektora WSHE – prof. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego.

Według głównego inicjatora Konferencji – akcentowana w ostatnich la-
tach, często jednostronnie, problematyka społeczeństwa wiedzy wymaga bar-
dziej racjonalnego dookreślenia. Przyjęto założenie, że najbardziej pożądaną 
właściwością naszych czasów jest, aby rozwojowi cywilizacyjnemu w wieku 
XXI przypisywać w znaczącym wymiarze rolę dopełniających się dwu wy-
znaczników – wiedzy i pracy. W następstwie znalazł się człon tematyczny – 
społeczeństwo wiedzy i pracy.

Z zaproponowanym kontekstem problemowym powiązano następujące 
cele i zadania Konferencji:
1. Wypracowanie teoretycznej wykładni dla kategorii pojęciowych: 

społeczeństwo wiedzy oraz społeczeństwo pracy.
2. Potraktowanie wiedzy i pracy w wersji dopełniającej się, w rozumieniu 

ogniw konstelacyjnych.
3. Dążenie do społeczeństwa wiedzy i pracy jako najbardziej podstawowego 

i realnego oczekiwania naszych czasów.
4. Określenie roli nauk społecznych, w tym szczególnie pedagogicznych, 

w kształtowaniu nowej jakości cywilizacyjnej – społeczeństwa wiedzy 
i pracy.
W Konferencji uczestniczyło ponad 70 osób (na planowanych 60, nie 

licząc wolnych słuchaczy), z tym że zaistniała sytuacja wyjątkowa, bowiem 
profesorowie stanowili ponad 60% ogółu uczestników. Magistrów było tylko 
pięciu. Tę wyjątkowość z uznaniem podkreślali w różnych kontaktach i wy-
powiedziach nie tylko uczestnicy Konferencji; tym bardziej, że często spoty-
kamy się z konferencjami, nazywanymi nawet międzynarodowymi, w których 
uczestnictwo profesorów liczyć można tylko na palcach.

A oto niektóre tylko nazwiska uczestników tej profesorskiej biesiady: prof. 
Tadeusz Aleksander, prof. Augustyn Bańka, prof. Stefan M. Kwiatkowski, prof. 
Zbigniew Kwieciński, prof. Anatoli I. Kuźmiński (z Czerkas), prof. Eugenia Ma-
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lewska, prof. Jerzy Niemiec, prof. Tadeusz W. Nowacki, prof. Nella G. Nyczkało 
(z Kijowa), prof. Wladimir I. Spierański (z Moskwy), prof. Janusz Sztumski, prof. 
Kazimierz Uździcki, prof. Kazimierz Wenta i inni. Dodajmy, że czterech z nich: 
prof. Zbigniew Kwieciński, prof. Tadeusz W. Nowacki, prof. Nella G. Nyczka-
ło i prof. Zygmunt Wiatrowski – to doktorzy honoris causa; a prof. Anatoli I. 
Kuźmiński jest Rektorem Narodowego Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnic-
kiego w Czerkasach, z którym to Uniwersytetem Wyższa Szkoła Humanistycz-
no-Ekonomiczna we Włocławku podpisała w marcu 2010 r. pięcioletnią umowę 
o współpracy. Ta Uczelnia będzie też w 2011 r. organizatorem V Forum Ukraiń-
sko-Polskiego w zakresie nauk pedagogicznych, przygotowywanego już z peł-
nym rozmachem przez prof. Nellę Nyczkało – sekretarza naukowego Akademii 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy i prof. Franciszka Szloska – dyrektora Instytutu 
Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (a także członka ANP 
Ukrainy).

Obrady konferencyjne przeprowadzono podczas czterech kolejnych sesji 
plenarnych oraz w trzech sekcjach problemowych, przy czym podczas czwartego 
spotkania plenarnego, w trzecim dniu obrad konferencyjnych, odbyła się wyjąt-
kowo ożywiona i interesująca dyskusja plenarna, w trakcie której zastanawiano 
się także nad tym, czy „społeczeństwo wiedzy i pracy” to już rzeczywistość, czy 
tylko wielce pożądana, wprost cywilizacyjnie konieczna przyszłość, dotycząca 
nie tylko młodego pokolenia. Przyznano rację prof. Januszowi Sztumskiemu 
a także innym dyskutantom, że póki co – w początkowych latach XXI w., rów-
nież w określanej już dziś drugiej dekadzie naszych czasów – to tylko wzniosła 
idea, jednak bez której urzeczywistnienia trudno wyobrazić sobie prawidłowy 
i najbardziej pożądany rozwój cywilizacyjny. W tym kontekście hasło ogólne 
Konferencji ciechocińskiej – „Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeń-
stwa wiedzy i pracy” – dobrze wyznacza nasze myślenie i nasze oczekiwania.

Dodajmy do powyższego, że nasycone publicystycznie „szoki” – związa-
ne z określaniem teraźniejszości i prognozowaniem przyszłości, przy tym często 
przedziwnie nazywane, nie mogą zniewalać naszego racjonalnego i naukowego 
myślenia oraz działania.

Wypadkowa dociekań i stanowisk uczestników Konferencji WSHE i WTN 
roku 2010 jest zachęcająca do dalszej penetracji intelektualnej relacji – „wiedza 
i praca” w układzie koniunkcyjnym. Chociaż jej analiza nie wyklucza relacji 
z odwrotnym usytuowaniem członów – „praca i wiedza”5.

Prof. Zbigniew Kwieciński – w „Słowie na otwarcie konferencji…” napisał: 
„Rzuca się w oczy niezwykła świeżość, aktualność i kreatywność treści 

referatów wprowadzających do obrad konferencji, a już zaskakuje zawarty 
w nich krytycyzm wobec nowomowy i mody”; i dalej:

5   Z. Wiatrowski, Nauki społeczno-pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa 
wiedzy i pracy – referat wygłoszony podczas Konferencji [opublikowany w zbiorze po-
konferencyjnym].
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„Według znanych mi badań jesteśmy społeczeństwem zmasowanej głupoty 
i epidemicznej demoralizacji. Czeka nas długa «praca u podstaw» w drodze do 
społeczeństwa wiedzy i pracy”6.

Bogaty dorobek naukowy Konferencji jest opublikowany w dwutomowym 
zbiorze pokonferencyjnym pt. „Nauki pedagogiczne w perspektywie społe-
czeństwa wiedzy i pracy” – wydanym jeszcze w roku konferencji (!) przez 
WSHE i WTN – pod redakcją naukową Zygmunta Wiatrowskiego i innych 
współredaktorów (I. Pyrzyk – t. I oraz I. Mandrzejewska-Smól i A. Aftański)7.

Tytułem wzbogacenia programu naukowego w programie ogólnym Konfe-
rencji przewidziano też:

 – zwiedzenie Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku oraz wyjątkowo inte-
resującej „Cerkiewki w Ciechocinku”, stanowiącej coś w rodzaju miniatu-
rowego „zabytku kultury religijnej”;

 – wieczór integracyjny z udziałem dostojnych przedstawicieli Ciechocinka 
oraz licznych przedstawicieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 
i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku;

 – oficjalny program kontaktów i rozmów Rektorów Uczelni współpracują-
cych ze sobą: prof. dr hab. Stanisława Kunikowskiego – Rektora Wyższej 
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz prof. dr hab. 
Anatoli I. Kuźmińskiego – Rektora Narodowego Uniwersytetu im. Bohda-
na Chmielnickiego w Czerkasach.
Dyrektor Sanatorium ZNP – mgr Bożena Żardecka wraz z licznym zespołem 

pracowników i współpracowników stworzyła nam warunki bytowania i obrad 
naukowych wyjątkowo dobre, m.in. przez oddanie do naszej dyspozycji nowej 
części obiektu sanatoryjnego oraz wspaniale urządzonego i funkcjonującego 
Centrum Konferencyjno-Edukacyjnego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Ciechocinku, właśnie w Sanatorium ZNP.

Ze zrozumiałych więc względów –  pod adresem organizatorów Konferencji – 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku i Włocławskiego 
Towarzystwa Naukowego, a także pod adresem Sanatorium ZNP – uczestnicy 
Konferencji skierowali wiele serdecznych słów podziękowania oraz wyrazów 
szczególnego uznania. W relacji niżej podpisanego potwierdziła się w pełni 
od dawna wypowiadana przez niego teza, że „Ciechocinek da się lubić”. 
Załączone ilustracje fotograficzne tylko w części oddają wysoką rangę spotkania 
ciechocińskiego w projekcji i realizacji WSHE i WTN, w której m.in. wyjątkową 
rolę spełnił Dział Promocji WSHE.

Zygmunt Wiatrowski

6  Z. Kwieciński, O pedagogikę pracy – otwartą, kreatywną i krytyczną. Słowo na 
otwarcie ogólnopolskiej konferencji: „Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeń-
stwa wiedzy i pracy” w Ciechocinku – 24–26 maja 2010 r. [Zbiór pokonferencyjny…].

7   Zbiór ukaże się w grudniu 2010 r. dzięki znaczącej pomocy finansowej Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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XII  LETNIA  SZKOŁA  MŁODyCH  ANDRAGOGÓW,  
Zielona Góra, 24–27 maja 2010

Kolejna, XII. edycja Letniej Szkoły Młodych Andragogów odbyła się 
w dniach 24–27 maja 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Organi-
zatorami tego spotkania, pod naukowym kierownictwem prof. zw. dra hab. 
Józefa Kargula, byli: Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedago-
gicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – Zakład Animacji Kultury 
i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Pedagogiki Społecznej 
i Poradoznawstwa oraz Zakład Metodologii Badań Społecznych i Andragogiki 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Formuła tych corocznych spotkań naukowych w rzeczywistości niewiele 
ma wspólnego z tradycyjną szkołą, która jako instytucja kojarzona jest najczę-
ściej z jedną z wielu form opresji. Istnieje tu, co prawda, podział na mistrzów 
i uczniów, jednakże miejsce to najlepiej można porównać do forum wymiany 
myśli, poglądów, refleksji, a także doświadczeń związanych z szeroko rozu-
mianą andragogiką. Miejsce to jest również okazją do nawiązania kontaktów 
z przedstawicielami różnych ośrodków naukowych, jak i szansą na integra-
cję środowiska. To wszystko sprawia, że Letnia Szkoła Młodych Andragogów 
(LSMA) jest dla wielu osób, związanych z tą dyscypliną, jednym z ważniej-
szych i obowiązkowych punktów w corocznym terminarzu spotkań naukowych.  

Uroczystego otwarcia Letniej Szkoły Młodych Andragogów dokonała Pro-
rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furma-
nek, która przedstawiła ideę i historię Szkoły oraz życzyła owocnych obrad, jak 
i satysfakcji z pobytu w Zielonej Górze. Podczas otwarcia zaproszonym gościom 
i słuchaczom wręczono najnowszy – 11. tom Dyskursów młodych andragogów za-
wierający między innymi artykuły uczestników poprzednich edycji Szkoły.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany Przełamać osobność. Andragogika 
w centrum poprzez – przedmiotowego dyskursu edukacyjnego późnej nowocze-
sności wygłosiła prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak z Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Referentka wskazała, że zmiany, jakie zaszły 
w ostatnim czasie w obrębie andragogiki doprowadziły do tytułowego przeła-
mania osobności tej dyscypliny, która do tej pory kojarzona była przede wszyst-
kim ze zjawiskiem alfabetyzacji osób dorosłych. Aby przekonać do swojej tezy, 
autorka wskazała na niespotykany do tej pory rozkwit badań andragogicznych, 
rozwój teorii, modeli, koncepcji, jak i wyłonienie się autonomicznych studiów 
nad zjawiskiem całożyciowego uczenia się. Sytuacja ta doprowadziła do tego, 
że andragogika stała się liderem wśród dyscyplin pedagogicznych, bowiem 
większość wspólnoty uczonych zajmujących się profesjonalnie edukacją za-
czyna sytuować swoje rozważania w dyskursie andragogicznym. Podyktowa-
ne jest to także tym, że idea całożyciowego uczenia stała się imperatywem 
globalizacji – nowym porządkiem edukacyjnym. Pokonanie osobności polega 
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także na wyjściu poza horyzont uprawiania nauki w duchu modernizmu, rewi-
zji związków andragogiki z innymi dyscyplinami nauk społecznych, a także 
rezygnacji z różnych „-logii” „-gogik” na rzecz studiów edukacyjnych. W kon-
kluzji swojego wystąpienia prof. Gołębniak doszła do konstatacji, że choć nie 
wszyscy jesteśmy andragogami, to wszyscy powinniśmy podjąć wyzwanie na 
rzecz restytucji uczącego się społeczeństwa.   

Zupełnie w odmiennym tonie głos zabrała prof. dr hab. Elżbieta Górnikow-
ska-Zwolak z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, 
która w wystąpieniu pt. Głos Ślązaczek w przestrzeni publicznej. Zmiana pozycji 
kobiety w rodzinie i społeczności śląskiej na przełomie wieków przybliżyła uczest-
nikom spotkania zanikające w erze globalizacji mikroświaty kobiet żyjących na 
Śląsku. Referentka zwróciła uwagę, że pomimo wielu badań na temat rodzin ślą-
skich brakuje w nich głosu samych Ślązaków, w tym i opracowań dotyczących 
świata kobiet. Transformacja na Śląsku, która zaczęła się w latach 60. ubiegłego 
stulecia, wraz z napływem na te tereny obcej ludności, a która nieprzerwanie trwa 
do tej pory, na trwałe zmieniła oblicze śląskiej społeczności. 

Jako ostatni w sesji pierwszej wystąpił prof. zw. dr hab. Mieczysław Ma-
lewski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, który zaprosił wszyst-
kich do dyskusji nad propozycją i zarazem projektem „nowej andragogiki”, 
która została przedstawiona w najnowszej publikacji jego autorstwa pt. Od na-
uczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Oprócz 
przywoływanych na łamach książki wielu różnych ujęć współcześnie upra-
wianej andragogiki, w tym i własnego autorskiego podejścia, dominującą jest 
brytyjska myśl andragogiczna, która w opinii prof. Malewskiego jest wiodącą 
w świecie. Nowy paradygmat, zawierający się w przeniesieniu akcentu z na-
uczania na uczenie się, nie jest wymysłem uczonych, a emanacją kultury, w ja-
kiej przyszło nam żyć. Całożyciowe uczenie się (lifelong learning) – zjawisko 
egzemplifikujące opisywaną zmianę paradygmatyczną odnosi się po pierwsze 
do polityki edukacyjnej, a nie do teorii naukowej, po drugie jest terminem, któ-
rego nie da się do końca wyeksplikować, a po trzecie prowadzi do zmiany pola 
badawczego andragogów, jak i zadań edukacji. W miejsce nauczyciela pojawia 
się edukator, miejsce programu zastępuje wiedza, a ucznia ludzie dorośli, któ-
rzy z definicji są uczniami. 

Sesja druga rozpoczęła się wystąpieniami młodych uczestników Szkoły, 
którzy podjęli się przedstawienia wielu interesujących tematów. I tak na przy-
kład, Anna Bilon (DSW)  zastanawiała się czy polityka asymilacji dorosłych 
emigrantów w Królestwie Niderlandów jest przejawem integracji czy dys-
kryminacji. Urszula Tabor (UŚ) przedstawiła wnioski z badań na temat tego, 
w jaki sposób dorośli organizują swoje nieformalne uczenie się. Warsztaty na 
temat fotografii i jej miejsca w badaniach biograficznych przeprowadziła Mo-
nika Sulik (UŚ). Natomiast Alicja Czerkawska (DSW) poruszyła zagadnienie 
ryzyka, jakie występuje w sytuacji poradnictwa zarówno po stronie doradcy, 
jak i osoby radzącej się.  



312 Konferencje

Drugi dzień rozpoczął się spotkaniem autorskim z prof. zw. dr. hab. Emi-
lem Orzechowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zatytułował swoje 
wystąpienie: O swoich pasjach. Uczestnicy Szkoły z wielkim zainteresowa-
niem wysłuchali o pasji odkrywania tego, co nas fascynuje. Prof. Orzechowski 
przedstawił środowisko, które go ukształtowało; pojawiły się też wątki rozwoju 
naukowego, zarówno tu w Polsce, jak i za granicą, które bezpośrednio związa-
ne były z poznawaniem ciekawych ludzi, siebie i historii, co w efekcie złożyło 
się na przeżywanie najpiękniejszych chwil w życiu. Niezwykle cenną inspira-
cją była myśl, że we wszystkim, co robione jest z pasją i pomysłem, zawsze 
znajdzie się sojuszników.   

Po spotkaniu autorskim inicjatywę ponownie przejęli młodzi andragodzy, 
którzy wygłosili własne referaty, jak i wzięli udział w dyskusjach na poruszo-
ne przez nich tematy. Michał Mielczarek (DSW) poświęcił swoje wystąpie-
nie zjawisku znikającego zatrudnienia i związanemu z tym poradnictwu za-
wodowemu. Anna Fitak (UJ) podzieliła się swoimi doświadczeniami z kursów 
szkoleniowych języka angielskiego dla hutników, murarzy i tynkarzy, gdzie 
niebagatelną rolę pełni metodyka nauczania oparta na przykładzie. O roli teorii 
w nauce i potrzebie jej tworzenia mówił Marcin Muszyński (UŁ), zaś Magda-
lena Czubak-Koch (DWS) zaprezentowała wyniki badań własnych dotyczą-
cych uczenia się ról zawodowych w środowisku pracy. W kolejnym wystą-
pieniu Adam Płaczek (program doktorancki DSW), starał się odpowiedzieć na 
pytanie: Czy policjanci są prawidłowo przygotowani do udzielenia pierwszej 
pomocy? Referat stanowił wstęp do prowadzonych przez niego warsztatów nt. 
pierwszej pomocy, w których uczestnicy LSMA chętnie wzięli czynny udział. 

Sesję popołudniową rozpoczęło spotkanie z prof. Hanną Solarczyk-Szwec 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem wystąpienia była An-
dragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej. Tytuł au-
torka potraktowała jako problem badawczy, który eksplorowany był przez nią 
zarówno poprzez strategię pozytywnej rekonstrukcji, jak i metodę historyczną. 
Uczestnicy LSMA mieli okazję dowiedzieć się o zewnętrznych, pośrednich jak 
i wewnętrznych warunkach rozwoju andragogiki w Niemczech, która przeszła 
drogę od ortodoksji przez heterodoksję do heterogeniczności, czyli pokojowe-
go współistnienia różnych podejść badawczych. 

Po spotkaniu autorskim uczestnicy XII LSMA wzięli udział w dwóch 
warsztatach. Pierwszy poprzedzony został wystąpieniem Joanny Stelmaszczyk 
(UŁ) zatytułowanym: Pamiętnik jako narzędzie budowania samowiedzy w dy-
daktyce andragogicznej, który był wstępem do warsztatu biograficznego pt. 
Moi nauczyciele. Celem zajęć była rekonstrukcja pamięci szkoły. Drugi warsz-
tat na temat Wybrane sposoby, w jakie wyjaśniamy zdarzenia a rodzaje podej-
mowanych przez nas działań przeprowadzony został przez Anettę Pereświet-
-Sołtan (DSW). 

Kolejny dzień rozpoczął się spotkaniem autorskim z prof. zw. dr hab. 
Olgą Czerniawską z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która 
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w wystąpieniu: Dylematy badań biograficznych w andragogice przedstawiła 
możliwości wyboru prowadzenia badań biograficznych sprowadzających się 
w istocie rzeczy do opowiedzenia się albo po stronie tzw. szkoły szwajcarsko-
-włoskiej reprezentowanej między innymi przez D. Demetrio – miękki sposób 
prowadzenia badań, albo po stronie szkoły fenomenologicznej wyrażanej w po-
glądach A. Schütz’ego. Każde z podejść ma swoje wady i zalety, z których 
refleksyjny badacz powinien zdawać sobie sprawę. 

Ostatnim spotkaniem autorskim było wystąpienie prof. zw. dra hab. Józefa 
Kargula z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zaproponowany przez 
profesora Pseudowarsztat był okazją do ukazania w krzywym zwierciadle wie-
lu różnych sposobów wykorzystania prezentacji multimedialnej w pracy dy-
daktyczno-naukowej. 

Sesja popołudniowa rozpoczęła się wystąpieniami młodych andragogów. 
Tematyka wystąpień odzwierciedlała różnorodność zainteresowań badawczych, 
i tak na przykład: Ewa Trębińska-Szumigraj (UZ) mówiła o doświadczaniu 
przestrzeni miasta, Anna Walulik (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 
„Ignatianum”) o roli metafory w badaniach społecznych, Damian Dudała (DWS) 
wskazał na wyzwania edukacji dorosłych z niepełnosprawnością, a Joanna Kłod-
kowska (DWS) zajęła się aplikacją konstruktywizmu do poradnictwa. Dzień za-
kończył się grą symulacyjną, w której uczestnicy wcielili się w rolę członków 
zespołu redakcyjnego czasopisma pedagogicznego. Ich zadaniem było podjęcie 
i uzasadnienie decyzji dotyczącej przyjęcia konkretnego tekstu do publikacji.

Tradycją Szkoły są rokroczne wyjazdy studyjne do zagranicznych instytucji 
edukacyjnych. W tym roku zorganizowano spotkanie w Szkole Języka i Kultury 
Dolnołużyckiej, jak i w Muzeum Serbołużyckim (das Wendische Museum) w Cot-
tbus w Niemczech. Szkoła należy do Urzędu Miasta. Po ośrodku oprowadzała 
kierownik Maria Elikowska-Winkler. W ofercie edukacyjnej oprócz nauki języka 
serbołużyckiego i polskiego znajdują się także wykłady, które prowadzone są na 
zamówienie. Mogą one dotyczyć takich tematów, jak zjawisko germanizacji Ser-
bołużyczan, wydobywanie węgla, kultura łużycka itp. Uczestnicy LSMA mieli 
także okazję wysłuchać historii Dolnych Łużyc i ich mieszkańców, których splą-
tane koleje losu miały ogromny wpływ na tworzenie się ich własnej i niepowta-
rzalnej tożsamości. Jej wyrazem jest kultura Dolnych Łużyc, której emanacją jest 
język dolnołużycki, własna konstytucja, media, takie jak gazety Serbołużyczanin 
czy tygodnik Nowy Casnik, rozgłośnia radiowa, przedszkola, szkoły, świetlice, 
gdzie podtrzymuje się tradycję i próbuje zachować tożsamość tego regionu. 

Kolejna Letnia Szkoła Młodych Andragogów dobiegła końca. Jej uroczy-
stego zamknięcia i podsumowania dokonał prof. Józef Kargul, który podzięko-
wał wszystkim uczestnikom za przybycie i czynny udział w spotkaniu. Niepo-
wtarzalna atmosfera dialogu i życzliwości, a nade wszystko merytorycznej rze-
telności sprawiła, że XII LSMA na długo pozostanie w pamięci swych uczniów. 

Marcin Muszyński 
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VII  OGÓLNOPOLSKIE  SyMPOZJUM  EDUKACyJNE   
Z  CyKLU  EDUKACJA  DOROSŁyCH WOBEC  WyZWAń  

WSPÓŁCZESNOŚCI  „Soma  i  psyche  w  edukacji  dojrzałych wiekiem  
kobiet  i  mężczyzn”, Zakopane, 07–09.06.2010

Etapy dorosłości przez różnych badaczy naukowych umiejscawiane są 
w różnych przedziałach wieku jednostki. Dorosłość jednak to ten etap życia 
człowieka, który (bez względu na przedział wiekowy, w jakim człowiek się 
znajduje) charakteryzuje się nieustannym i wielowymiarowym jego rozwojem. 
Z andragogicznego punktu widzenia wspomniany rozwój nie może odbywać się 
bez edukacji, czynnika kształtującego tę dorosłość (na co zwraca uwagę Elżbie-
ta Dubas) (Dubas 2009, s. 141). Na różnych etapach dorosłości proces edukacji 
ulega przeobrażeniu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i oczekiwania 
„dojrzewających” wiekiem kobiet i mężczyzn. Wkraczanie w środkową do-
rosłość (umowne „50 plus”) skłania do pewnych podsumowań, ponownych 
wyborów, jak również konieczności zajęcia się własnym zdrowiem, kondycją, 
potencjałem cielesnym i duchowym. Z tego powodu hasło, które przyświecało 
obradom  VII Ogólnopolskiego sympozjum edukacyjnego z cyklu Edukacja 
dorosłych wobec wyzwań współczesności8 brzmiało Soma i psyche w eduka-
cji dojrzałych wiekiem kobiet i mężczyzn. Podjęto problematykę edukacji osób 
w wieku dojrzałym, a zatem w tym okresie życia człowieka, gdy uczenie od-
bywa się w sposób nieformalny i pozaformalny, a przedmiotem zainteresowań 
stają się ciało i psychika. 

Tegoroczne spotkanie naukowe odbyło się 7–9 czerwca 2010 roku w Zako-
panem-Kościelisku, a jego organizatorem była jak zwykle Górnośląska Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Patronat 
nad konferencją objął Zespół Pedagogiki Dorosłych Polskiej Akademii Nauk. 

W temacie konferencji celowo zaakcentowano znaczenie płci – na co  
w słowie wstępnym zwróciła uwagę prof. ndzw. dr hab. Elżbieta Górnikow-
ska-Zwolak, przewodnicząca Komitetu Naukowego Sympozjum. Płeć, cecha 
demograficzna, ale i społeczno-kulturowa, niewątpliwie wpływa na potrzeby 
edukacyjne jednostki, poszukiwane w edukacji treści.  Warto zatem ów aspekt 
uwzględnić, a nawet wyeksponować – wyjaśniła zamysł organizatorów konfe-
rencji prof. Górnikowska-Zwolak. 

Otwarcia konferencji dokonał Rektor GWSP doc. dr Mirosław Wójcik. 
Podkreślił on znaczenie podejmowanej problematyki – edukacji ukierunkowa-
nej na zdrowie cielesne i rozwój duchowy ludzi dojrzałych wiekiem. Zwrócił 
uwagę na fakt, że to osoby starsze często odczuwają brak sensu życia, mają po-
czucie opuszczenia. W swym wystąpieniu przywołał postać ks. prof. Michała 
Sopoćki. Tenże w pracy pt. Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym podjął 

8  Skorygowano dotychczasowy tytuł cyklu spotkań, który brzmiał: Wyzwania 
współczesnej edukacji dorosłych.
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zagadnienie współbrzmiące z tematyką tegorocznego sympozjum, a mianowi-
cie harmonii władz i sił natury wegatatywno-zmysłowej i natury duchowej. 
Doc. Wójcik wyraził przekonanie, że podczas tegorocznych obrad uda się od-
naleźć ową pożądaną i poszukiwaną harmonię pomiędzy somą i psyche osób 
dojrzałych wiekiem. 

Pierwszą sesję referatową poprowadził prof. zw. dr hab. Józef Kargul. 
Wystąpienie na temat Wskazania VI Międzynarodowej Konferencji Edu-

kacji w Belem dla rozwoju kształcenia dorosłych, w imieniu nieobecnej doc. 
dr Anny Frąckowiak ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 
przedstawił prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki. Hasło przewodnie konferencji 
w 2009 r. brzmiało: „Żyć i uczyć się dla pomyślnej przyszłości”. W czasie obrad 
podejmowano między innymi zagadnienia: edukacji dorosłych w skali global-
nej jako elementu życia ludzkiego; promocji równości i społecznej spójności; 
rozwoju skutecznego zarządzania edukacją dorosłych; troski o jakość wyników 
edukacyjnych. Referent zaznaczył, że kluczowe dla jakości edukacji dorosłych 
są przydatność nabywanych treści w życiu dorosłych osób i ich profesjonalny 
rozwój, a przede wszystkim kadra prowadząca kształcenie dorosłych, a zatem 
przygotowanie andragogów. 

Drugi w kolejności wystąpił prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, przewodni-
czący Zespołu Pedagogiki Dorosłych PAN – z referatem pt. Motywy i bariery 
uczenia się osób starszych. Powołując się na wyniki raportu Michała Boniego 
o Kapitale intelektualnym Polski, z 2008 roku, profesor Aleksander stwier-
dził, że w porównaniu z szesnastoma badanymi krajami europejskimi Polska 
ma bardzo niski poziom aktywności zawodowej ludzi po pięćdziesiątym roku 
życia. Zwrócił również uwagę na niski wskaźnik uczących się w zbiorowości 
seniorów. Referent mówił o odczuwanej przez osoby starsze alienacji i niskim 
poczuciu wartości oraz konieczności profilaktyki samotności. 

Następnie głos zabrał prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki, wieloletni prze-
wodniczący Polskiego Towarzystwa Andragogicznego oraz redaktor naczelny 
Rocznika Andragogicznego, przedstawiając temat: Aksjologia pedagogiczna 
w procesach kształcenia dorosłych i jej powiązanie ze sferami psyche i soma. 
Prelegent nawiązał do  filozofii Platona, w której tenże postrzega ciało jako 
więzienie nieśmiertelnej duszy. Ten grecki filozof znany jest jako twórca aksjo-
logii wychowania. Słynna triada platońska stanowiła ukierunkowanie wycho-
wania. Prawda rozwijała umysł i stanowiła podstawę dydaktyki, kształcenia 
umysłowego, piękno służyło wychowaniu estetycznemu,  dobro – wychowaniu 
społeczno-moralnemu. Profesor Półturzycki podkreślił, że wymienione war-
tości porzucone w ustroju socjalistycznym należy bezwzględnie pielęgnować, 
również w edukacji dorosłych. W dalszej części wystąpienia referent wymienił 
szereg wartości, którymi zajmuje się aksjologia (między innymi transcendent-
ne, estetyczne, poznawcze, moralne, społeczne, witalne, pragmatyczne). Pod-
sumowując dodał, że zagadnieniom tym należy nadać właściwą rangę w roz-
ważaniach i analizach prowadzonych na gruncie pedagogiki dorosłych. 
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Wystąpienie prof. Półturzyckiego, pełne dygresji, a także osobistych reflek-
sji, miało charakter fascynującej opowieści, uświadamiało młodszym uczestni-
kom, na czym polega wartość bezpośrednich spotkań z uczonymi, zwłaszcza 
postaciami tej miary co obecni na sympozjum Mistrzowie.

Żywe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie prof. zw. dr. hab. Józefa 
Kargula, współtwórcy Letniej Szkoły Młodych Andragogów: O autorytecie 
ludzi starych. Referent wyszedł od definicji autorytetu w ujęciu socjologów. 
W dalszej kolejności zaproponował analizę autorytetu człowieka dorosłego 
ze względu na miejsca, jakie można osobom w dojrzałym wieku wyznaczyć 
w określonej przestrzeni. Konkludując, Profesor Kargul stwierdził, że człowiek 
stary nie ma szansy być autorytetem dla młodszego pokolenia, jeśli ograniczy 
się do rozpamiętywania swej nawet najbardziej świetlanej przeszłości i wyłą-
czy z teraźniejszości. Człowiek stary na swój autorytet musi zapracować. 

Temat wystąpienia dr Anny Sladek z Akademii Medycznej we Wrocławiu 
brzmiał: Prozdrowotny styl życia osób starszych – konieczność czy przywilej? 
Prelegentka wyraziła pogląd, że konieczne jest przygotowanie ludzi starych 
do praktykowania prozdrowotnego stylu życia. Aby do tego jednak doszło, 
niezbędna jest promocja zdrowia na każdym etapie życia, a z tym wiąże się 
między innymi zmiana polityki społecznej i zdrowotnej państwa. Muszą być 
zapewnione odpowiednie warunki społeczne i indywidualne. Należy zwrócić 
uwagę przede wszystkim na: wzrost świadomości społecznej i akceptacji dla 
podejmowania zachowań prozdrowotnych, także przez ludzi starszych, zwłasz-
cza w mniejszych środowiskach; wzrost świadomości dotyczącej znaczenia ak-
tywności przez całe życie.

Jako ostatni w przedpołudniowej części obrad wystąpił dr Dariusz Białas 
z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Temat jego referatu brzmiał: Kształto-
wanie standardu hedonicznego  jako umiejętności zaspokajania potrzeb w kon-
tekście zdrowia i dobrostanu osób dorosłych. Na wstępie została przytoczo-
na definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).  
Podkreśla się w niej, że zdrowie to więcej niż brak choroby czy ułomności. 
Jest to stan fizycznego (soma), psychicznego (psyche) i społecznego (ethos) 
dobrego samopoczucia. W dalszej części wystąpienia prelegent zwrócił uwagę 
na problemy takie, jak postrzeganie potrzeb osoby dorosłej czy postrzeganie 
starzejącego się społeczeństwa. Istotną kwestią jest również społeczna per-
cepcja starości jako czasu krótkiego i przykrego, czasu choroby i niedołęstwa, 
wycofania z życia, okresu, w którym następuje redukcja potrzeb. Konkludując 
D. Białas stwierdził, że problemem jest przede wszystkim  poczucie sensu ży-
cia osób w późnej dorosłości, motywacji do działania i odwagi w zaspokajaniu 
swych indywidualnych pragnień oraz umiejętność stawiania sobie celów.

Drugą sesję referatową poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Aleksander. 
W tej części obrad jako pierwsza głos zabrała dr Sonia Kędziora, prezentu-
jąc temat: Subiektywne poczucie zdrowia seniorów – słuchaczy uniwersytetu 
trzeciego wieku. Referentka przedstawiła wyniki sondażu przeprowadzonego 
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wśród słuchaczek i słuchaczy UTW przy GWSP w Mysłowicach oraz osób 
nieuczestniczących w zajęciach UTW. Starała się odpowiedzieć na postawio-
ne pytania badawcze: Jaki jest charakter oddziaływań prozdro wo t   nych reali-
zowanych w UTW? Czy istnieją różnice w subiektywnym poczuciu zdrowia 
między seniorami-słuchaczami UTW i osobami spoza uniwersytetu? Opierając 
się na wynikach badań wysunęła przypuszczenie, że uczestnictwo w zajęciach 
UTW umożliwia zaspokajanie potrzeby afiliacji, uruchamia pozytywne myśle-
nie, sprzyja dobremu samopoczuciu psychicznemu. Referentka wspomniała, że 
niektóre osoby uczęszczają do UTW ze względów towarzyskich. Jednak nawet 
i w tym przypadku nie można zanegować walorów zdrowotnych uczestnictwa. 

Prof. nadzw. dr hab. E. Górnikowska-Zwolak, reprezentująca GWSP im. 
kard. Hlonda w Mysłowicach, przedstawiła referat zatytułowany Starość ko-
biet. W poszukiwaniu edukacji prowadzącej do osobistego rozwoju. Mówczy-
ni podkreśliła, że jej rozważania są osadzone w pedagogice społecznej, stąd 
nawiązanie do koncepcji człowieka H. Radlińskiej. Następnie wyjaśniła przy-
czyny skupienia swej uwagi na kobietach. Niezmiernie interesująca była do-
konana przez E. Górnikowską-Zwolak specyfikacja czynników, obiektywnych 
i subiektywnych, wpływających na przeżywanie starości przez kobiety. Podsu-
mowując, autorka stwierdziła, że wiek dojrzały jest porą, która z powodzeniem 
może być wykorzystana do osobistego rozwoju – przy spełnieniu pewnych wa-
runków; a pomocne w tym mogą być działania animacyjne pedagogów, działa-
nia o charakterze edukacyjnym, skierowane na środowisko lokalne.  

Godny uwagi był również referat dr Barbary Kołodziej, reprezentującej 
GWSP, pt. Ku wartościom czy ucieczka od wolności, czyli parafialny klub senio-
ra. Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawiła wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w Parafialnym Klubie Seniora w Rudzie Śląskiej. Badania 
miały na celu m.in. określenie motywacji uczęszczania na spotkania klubowe 
oraz relacji pomiędzy uczestniczkami, poczucia więzi z innymi. Okazało się, 
że zasadniczym motywem, dla którego kobiety uczęszczają na spotkania, jest 
chęć przynależności do jakiejkolwiek grupy, a nie potrzeba zaprzyjaźnienia się 
z konkretnym kręgiem osób. Bardzo ważna jest także potrzeba doświadczenia 
pewnej odświętności. Nie wyrażają natomiast chęci włączenia się w prace na 
rzecz innych osób. Prelegentka próbowała wyjaśnić podłoże zaobserwowanych 
zachowań. W podsumowaniu podkreśliła, jak ważne jest kształtowanie zainte-
resowań wolontariatem w młodszych grupach wiekowych.  

Mgr Magdalena Rzepa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed-
stawiła referat przygotowany wespół z mgr Anną Pabiańczyk, zatytułowany: 
Edukacja ustawiczna osób w wieku dojrzałym w opinii studentów. Wystąpie-
nie miało na celu ukazanie, jak młode pokolenie Polaków (studentów krakow-
skiej uczelni, I roku uzupełniających studiów magisterskich) postrzega eduka-
cję ustawiczną. Badania miały charakter sondażowy; w ankiecie znajdowały 
się między innymi takie zagadnienia, jak: znajomość treści pojęcia edukacja 
ustawiczna, motywy podejmowania edukacji ustawicznej przez osoby w wie-
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ku dojrzałym, bariery utrudniające podejmowanie edukacji ustawicznej przez 
osoby dojrzałe, formy edukacji ustawicznej, z jakich korzystają osoby po 50 
roku życia. Podsumowując, M. Rzepa stwierdziła, że w opinii studentów ak-
tywność edukacyjna osób dojrzałych jest godna naśladowania, a same osoby 
są postrzegane jako bardziej wartościowe niż ich rówieśnicy nieaktywni w tym 
względzie. 

W drugim dniu sympozjum obradom przewodniczył doc. dr Jan Łysek, 
reprezentujący uczelnię będącą organizatorem tego interesującego spotkania 
naukowego. 

Dr Magdalena Siuta z Politechniki Wrocławskiej zaprezentowała temat 
Mężczyzna 50+. Dojrzały ojciec? Młody dziadek? Próba andragogicznego 
spojrzenia na wybrane aspekty tożsamości. Prelegentka spostrzegła, że wcho-
dzenie w role ojca czy dziadka i ich pełnienie jest współcześnie warunkowane 
dwoma zjawiskami społeczno-kulturowymi: z jednej strony opóźnianiem mo-
mentu założenia rodziny i spłodzenia potomstwa, a z drugiej strony przyspie-
szoną inicjacją seksualną. Referentka stwierdziła między innymi, że w naszym 
społeczeństwie nie ma dyskursu ojcostwa i że młodzi dziadkowie i dojrzali 
ojcowie (wiekiem i stażem) w trudnym zadaniu sprostania oczekiwaniom po-
trzebują wielowymiarowego i urozmaiconego wsparcia profesjonalistów: an-
dragogów, osób duchownych, socjologów czy psychologów.  

Dr Irena B. Czajkowska z Uniwersytetu Opolskiego swe wystąpienie pt. 
Ageizm w różnych obszarach życia społecznego rozpoczęła od problemów de-
finicyjnych. Zdefiniowała kluczowe pojęcie za Robertem Butlerem, po czym 
przywołała stanowisko Piotra Szukalskiego, iż termin ageizm dotyczy raczej 
dyskryminacji osób starszych aniżeli młodszych. Następnie wymieniła różne 
rodzaje postaw dyskryminacyjnych wobec osób starszych (za A. Zychem), by 
z kolei podjąć refleksję nad przyczynami omawianego zjawiska. B. Czajkow-
ska mówiła także o potrzebie dyskusji społecznej nt. wykorzystywania osób 
starszych i zapobiegania temu zjawisku. Z kolei w toku dyskusji, jaka nastąpiła 
po wystąpieniu referentki, zwrócono uwagę na fakt, że niejednokrotnie mamy 
do czynienia z podwójną dyskryminacją: osób starszych w ogólności i star-
szych kobiet w szczególności. 

Niemałe zainteresowanie wzbudził swym wystąpieniem dr Janusz Ropski, 
reprezentujący GWSP oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. 
Temat: Zajęcia fitness a motywacja kobiet do dbałości o sprawność fizyczną po-
służył mu przede wszystkim do prezentacji wyników badań przeprowadzonych 
wśród kobiet biorących udział w zajęciach fitness. Jak się okazało, głównym 
motywem uczestnictwa w zajęciach była chęć poprawy swego wyglądu, zmia-
na sylwetki, a w szczególności spadek wagi ciała. Najwytrwalsze w swym po-
stanowieniu regularnego uczestnictwa były kobiety przychodzące do centrum 
fitness, by odprężyć się po pracy i/lub zachować dobrą formę fizyczną. Z żalem 
trzeba zauważyć, że  autor odwołał się do wyników sondażu przeprowadzone-
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go wśród kobiet młodych, aż 70 procent jego respondentek stanowiły kobiety 
w wieku do 35 lat. Tak więc dbałość o sprawność fizyczną kobiet (i mężczyzn) 
w starszym wieku to zagadnienie, które wciąż czeka na zbadanie.

Wystąpienie mgr Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej, teolożki z Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie miało walor szczególny – było to 
spojrzenie badaczki i praktyka zarazem (katechetki). Swą refleksję zatytuło-
waną Utwierdzeni w wierze czy poszukujący – formacja duchowa osób dojrza-
łych wiekiem. Perspektywa luterańska referentka rozpoczęła od przybliżenia 
podstaw luteranizmu, zasad wiary, wyjaśnienia stosunku do wiary. Następnie 
przedstawiła wyniki niewielkiego sondażu ankietowego, jaki przeprowadziła 
wśród seniorów swej parafii, osób w wieku 50–62 lat. Badani dokonali samo-
oceny zaangażowania religijnego, w tym uczestnictwa w nabożeństwach oraz 
innych formach pogłębiania wiary. Odpowiedzi cząstkowe miały przynieść od-
powiedź całościową na pytanie postawione w tytule wystąpienia. Wystąpienie 
A. Godfrejów-Tarnogórskiej wywołało żywą dyskusję, pojawiły się refleksje 
na temat stosunku do wiary i poszukiwań duchowych katolików i ewangeli-
ków, odniesienia do wcześniejszego wystąpienia nt. klubu seniora w parafii 
katolickiej.    

Całość obrad podsumowała prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak. Zwróci-
ła uwagę na wielość i różnorodność podjętych wątków, które w istocie były 
zaledwie dotknięciem tematu nakreślonego w tytule, początkiem omówienia, 
które warto rozwinąć. Wyraziła też nadzieję, że kolejna odsłona sympozjum 
spełniła oczekiwania uczestników, pozwalając na swobodną i satysfakcjonują-
cą wymianę myśli. 

        Sylwia Baranowicz
       

CAŁOŻyCIOWE  UCZENIE  SIĘ  JAKO  WyZWANIE  DLA  TEORII  
I  PRAKTyKI EDUKACyJNEJ, Gniezno 21–22.06.2010

W odpowiedzi na nowe procesy, problemy i zadania w obszarze teorii 
i praktyki kształcenia ustawicznego w dniach 21–22.06.2010 w Kolegium 
Europejskim im. Jana Pawła II w Gnieźnie odbyła się konferencja naukowa 
„Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej”. 
Konferencja zorganizowana została przez Zakład Kształcenia Ustawicznego 
i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komitetowi organizacyjnemu przewod-
niczyła prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik.

Podstawowym celem konferencji było stworzenie warunków do zaprezen-
towania podstawowych kierunków namysłu nad teorią i praktyką edukacyjną 
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podejmowanych w różnych ośrodkach akademickich i instytucjach praktyki 
edukacyjnej na terenie Polski oraz wymiana doświadczeń w zakresie badań 
i dobrych praktyk dotyczących różnych obszarów kształcenia ustawicznego 
i edukacji dorosłych.

Problematyka konferencji skupiała się wokół następujących obszarów te-
matycznych:
• Kierunki rozwoju refleksji i strategii badawczych w edukacji dorosłych
• Polityka oświatowa – trendy, strategie, rozwiązania
• Kształcenie ustawiczne a rynek pracy
• Instytucjonalne konteksty kształcenia ustawicznego
• Kształcenie ustawiczne na uniwersytetach i w szkołach wyższych
• Biograficzność w edukacji dorosłych
• Nowe wyzwania i konteksty doradztwa zawodowego
• Całożyciowe poradnictwo kariery
• Senior w przestrzeni edukacyjnej.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli przedstawiciele nauki nie-
omalże wszystkich ośrodków akademickich Polski, które zajmują się pro-
blematyką całożyciowego uczenia się w różnych kontekstach społecznych. 
W konferencji udział wzięli także praktycy – przedstawiciele placówek oświa-
towych, organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów lokalnych oraz 
inne osoby zaangażowane w rozwój idei całożyciowego uczenia się.

Obrady rozpoczęło uroczyste powitanie gości przez Przewodniczącą Ko-
mitetu prof. dr hab. Ewę Solarczyk-Ambrozik – kierownika Zakładu Kształ-
cenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edu-
kacyjnych UAM. Następnie Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Krasowski oficjalnie otworzył konferencję. 
W imieniu władz Wydziału Studiów Edukacyjnych gości powitał Dziekan prof. 
dr hab. Zbyszko Melosik.

Debata konferencyjna podzielona była na  obrady plenarne – pierwszego 
dnia oraz pracę w  czterech sekcjach tematycznych – drugiego dnia. W trakcie 
spotkań plenarnych swoje referaty wygłosiło 20  prelegentów, natomiast w sek-
cjach zaprezentowano 21 tematów.

Do moderowania obrad plenarnych zaproszeni zostali: prof. Ewa Kuran-
towicz, prof. Ewa Skibińska, prof. Bożena Wojtasik, prof. Tadeusz Aleksan-
der, prof. Henryk Bednarczyk, prof. Józef Kargul, prof. Mieczysław Malewski, 
prof. Kazimierz Przyszczypkowski. W pierwszej części obrad plenarnych za-
prezentowanych zostało 5 referatów. Część tę moderowali prof. Ewa Kuranto-
wicz oraz prof. Kazimierz Przyszczypkowski. W wykładzie wprowadzającym 
„Uczenie się przez całe życie jako rzeczywistość edukacyjna” prof. Ewa So-
larczyk-Ambrozik zaprezentowała współczesne tendencje w kształceniu usta-
wicznym wynikające zarówno z przemian w perspektywie globalnej, jak i te, 
które są konsekwencją kluczowych kierunków europejskiej polityki wobec 
edukacji i kształcenia ustawicznego. Prelegentka zaakcentowała konsekwencje 
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dla praktyki edukacji dorosłych na różnych poziomach i w różnych formach 
organizacyjnych, wskazała na problemy, które w niedalekiej przyszłości sta-
nowić będą punkt odniesienia zarówno dla rozważań teoretycznych, projek-
tów badawczych, jak i praktyki edukacyjnej. Referat prof. Mieczysława Ma-
lewskiego „O postawie teoretycznego finalizmu” wskazywał na nowe ujęcia 
teoretyczne w obszarze całożyciowej edukacji. Referat ten wywołał dyskusję 
na temat teoretycznej kondycji andragogiki i podstawowych paradygmatów 
w projektowaniu badań nad różnymi aspektami uczenia się dorosłych. Prof. 
Józef Kargul zaproponował analizę edukacji dorosłych w perspektywie kultury 
pośpiechu. W swoim wystąpieniu najpierw dokonał charakterystyki cech tej 
kultury, a następnie wskazał na ich konsekwencje dla uczenia się, a szczególnie 
uczenia się dorosłych. Prof. Tadeusz Aleksander zaprezentował rozważania nad 
specyfiką i funkcjami studiów podyplomowych. Prelegent tę formę kształcenia 
dorosłych zaprezentował w kontekście ogólnych tendencji w koncepcji całoży-
ciowego uczenia się. Pierwszą część obrad plenarnych zakończyło wystąpie-
nie prof. Zbyszka Melosika. Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM 
omówił znaczenie i funkcje dyplomu akademickiego oraz wskazał na społecz-
ne rekonstrukcje sukcesu  życiowego. 

Drugiej sesji plenarnej przewodniczyli prof. Ewa Skibińska i prof. Mie-
czysław Malewski. Prof. Bożena Wojtasik rozpoczęła tę sesję referatem „Cało-
życiowe poradnictwo kariery w całożyciowym uczeniu się”, w którym zapre-
zentowała rozważania na temat roli i coraz większej popularności usług porad-
niczych dla dorosłych w kontekście kolejnych faz życia oraz zróżnicowanych 
ról życiowych. „Strategie rozwoju edukacji dorosłych w kontekście Kongresu 
UNESCO Confintea VI” to temat referatu prof. Henryka Bednarczyka. W wy-
stąpieniu tym zaprezentowane zostały główne założenia i wnioski z szóstej kon-
ferencji Confintea, która odbyła się w grudniu 2009 roku w Brazylii. Następny 
referat dotyczył raportu z międzynarodowego projektu badawczego RANLHE. 
Dr Adrianna Nizińska w swoim imieniu oraz w imieniu prof. Ewy Kurantowicz 
omówiła społeczno-kulturowe praktyki uczenia się w szkołach wyższych. Prof. 
Elżbieta Dubas także odniosła się do prac w ramach projektu badawczego. 
W wystąpieniu „Biografia – w nurcie andragogicznej refleksji i badań” wska-
zała na różne aspekty prowadzenia badań biograficznych na gruncie andrago-
giki. Kolejny referat zaprezentowany przez dr hab. Hannę Solarczyk-Szwec 
„Polifonia czy kakofonia znaczeń edukacji ustawicznej?” przybliżył uczestni-
kom konferencji zagadnienia związane ze zróżnicowaniem treściowym pojęcia 
edukacja ustawiczna i z konsekwencjami tego zjawiska zarówno dla teorii, jak 
i praktyki edukacyjnej. Tę część obrad zamknęło wystąpienie prof. Eugenii Po-
tulickiej, która zaprezentowała założenia teoretyczne neoliberalizmu w kontek-
ście praktyki edukacyjnej.

W trzeciej części obrad plenarnych, moderowanej przez prof. Tadeusza 
Aleksandra oraz prof. Józefa Kargula, zaprezentowano 5 referatów. Prof. Ka-
zimierz Przyszczypkowski w referacie „Edukacyjne implikacje granic pozna-
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(wa)nia” wskazał na epistemologiczne problemy realizacji badań i prowadze-
nia refleksji nad kształceniem ustawicznym i procesami edukacyjnymi. Analizę 
instytucjonalnego rozwoju edukacji ustawicznej w perspektywie historycznej 
zaprezentowała prof. Agnieszka Stopińska-Pająk. Kolejne wystąpienie „Idea 
homo explorens jako remedium na odnalezienie się młodego człowieka w spo-
łeczeństwie globalnej zmiany”, zaprezentowane przez dr hab. Agnieszkę Cy-
bal-Michalską dotyczyło problemu funkcjonowania i możliwości wsparcia 
młodzieży w sytuacji szeroko rozumianej zmiany. Monograficzny charakter 
miało wystąpienie mgr Katarzyny Lubryczyńskiej. Prelegentka zaprezentowa-
ła założenia i główne kierunki działań Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Tematykę zawodowej aktywności człowieka dorosłego podjął 
prof. Zdzisław Wołk, który zaproponował namysł nad alternatywnością dróg 
do pracy i zawodu w poprzemysłowym społeczeństwie wiedzy.

Ostatnią część obrad plenarnych moderowali prof. Bożena Wojtasik i prof. 
Henryk Bednarczyk. Na tę część zaplanowane zostały cztery wystąpienia. Prof. 
Ewa Skibińska zaproponowała refleksję nad andragogiczną edukacją studen-
tów. Prelegentka wskazała na możliwość realizacji różnych koncepcji tej edu-
kacji i zaakcentowała praktyczne konsekwencje wyboru poszczególnych opcji. 
Prof. Wiesław Jamrożek omówił idee edukacji ustawicznej w zachodnioeuro-
pejskiej i polskiej tradycji edukacyjnej. Problem edukacji i autoedukacji został 
poruszony przez prof. Dzierżymira Jankowskiego. Sesje plenarne zamknęło 
wystąpienie prof. Jerzego Stochmiałka, który wskazał na znaczenie całożycio-
wego uczenia się w przezwyciężaniu wybranych kryzysów życiowych.

W dniu 22 czerwca obradowały cztery sekcje, w których zaprezentowano 
21 tematów z obszaru szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Praca w sek-
cjach umożliwiła dogłębne rozpoznanie prezentowanych tematów i stworzyła 
szansę dla rozwijania warsztatu naukowo-badawczego szczególnie młodszym 
pracownikom nauki. 

Do moderowania sekcji pierwszej zaproszone zostały dr hab. Hanna Solar-
czyk-Szwec i dr Monika Bartkowiak. W sekcji zaprezentowano cztery wystą-
pienia, prelegenci reprezentowali różne środowiska akademickie: dr Agniesz-
ka Majewska-Kafarowska (Uniwersytet Śląski), dr Daria Hejwosz (UAM), dr 
Dorota Gierszewski (Uniwersytet Jagielloński) oraz mgr Wojciech Świtalski 
(Uniwersytet Łódzki). Tematyka wystąpień koncentrowała się na formach 
i miejscach uczenia się dorosłych, ze szczególnym wskazaniem szkoły wyż-
szej. W trakcie obrad wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca kształtu edu-
kacji dorosłych oraz kierunków jej rozwoju. Głównym przedmiotem rozmów 
stał się uniwersytet i jego rola w kreowaniu lub „niekreowaniu” elit społecz-
nych. Dyskutowano kwestie zadań i wyzwań, przed którymi staje współczesny 
uniwersytet. 

Prace w sekcji drugiej, moderowanej przez prof. Agnieszkę Stopińską-
-Pająk, prof. Jerzego Stochmiałka i dr Małgorzatę Rosalską, koncentrowały 
się wokół środowiskowych uwarunkowań edukacji dorosłych. Podczas ob-
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rad zaprezentowano 6 tematów. Dr Anna Panek oraz dr Zofia Szarota (Uni-
wersytet Pedagogiczny im. KEN  w Krakowie) omówiły wybrane zagadnie-
nia związane ze społecznym wymiarem edukacji w środowiskach lokalnych. 
Prelegentki zaprezentowały studium przypadku gminy Zakliczyn, jako terenu 
edukacji społecznej. Wystąpienie dra Tomasza Maliszewskiego (Uniwersytet 
Gdański) ukierunkowane było na przybliżenie słuchaczom idei wyższej szkoły 
ludowej w koncepcjach pracy oświatowej ks. Antoniego Ludwiczaka. Wystą-
pienie to miało szczególne znaczenie ze względu na to, iż konferencja odby-
wała się nieopodal Dalek, w których ksiądz Ludwiczak założył swoją szkołę 
ludową i gdzie w ostatnich latach została wznowiona działalność Prymasow-
skiego Uniwersytetu Ludowego. Dr Natalia Sokołowicz (Akademia Pomorska 
w Słupsku) zaprezentowała temat „Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych 
na terenach zagrożonych marginalizacją”. Prelegentka wskazała na możliwości 
rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez oddziaływania 
edukacyjne. Tematyce regionalizmu poświęcone zostało wystąpienia dr Beaty 
Boczukowej (Akademia Podlaska), która podkreśliła, że zagadnienia regional-
ne związane z kontekstem życia grup i jednostek powinny być uwzględniane 
w propozycjach edukacyjnych dla dorosłych. Dr Beata Cyboran (Uniwersy-
tet Jagielloński) przedstawiła studium z zakresu polityki lokalnej. W swoim 
wystąpieniu dokonała analizy lokalnych strategii rozwoju w celu rozpoznania, 
jakie miejsce i jaką rolę lokalni politycy przypisują kształceniu ustawicznemu 
w procesie wzmacniania rozwoju społeczności lokalnych. W innym kontekście 
problem społecznego uczenia się zaprezentowała Magdalena Czubak-Koch. 
Prelegentka (Dolnośląska Szkoła Wyższa) przedstawiła wyniki badań dotyczą-
ce społecznego uczenia się w miejscu pracy.

Sekcji trzeciej przewodniczyli prof. dr hab. Jerzy Semków, dr Renata  
Konieczna-Woźniak oraz mgr Magdalena Barańska. Podczas obrad zaprezen-
towano pięć wystąpień. Jako pierwsza wystąpiła dr Sylwia Słowińska z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, która przedstawiła koncepcję edukacji między-
generacyjnej w niemieckiej teorii i praktyce. Prelegentka podkreślała, iż po-
trzeba wprowadzenia uczenia się międzygeneracyjnego do edukacji dorosłych 
uzasadniana jest dokonującymi się w niemieckim społeczeństwie przemianami 
demograficznymi, gospodarczymi, społecznymi. W wystąpieniach dra Tomasza 
Gmerka (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) oraz mgr Karoliny Domagalskiej-
-Nowak (UAM) ukazano specyficzny charakter edukacji skandynawskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych w Finlandii oraz koncepcji 
kształcenia ustawicznego w Norwegii. Mgr Hanna Miler-Slawiczek zaprezento-
wała referat dotyczący roli kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe ży-
cie. Najwięcej emocji wywołało wystąpienie dra Artura Fabisia z Wyższej Szko-
ły Administracji w Bielsku Białej, który zaprezentował koncepcję wychowania 
do śmierci jako elementu całożyciowego uczenia się.

Sekcję czwartą moderowali prof. dr hab. Zdzisław Wołk, dr Joanna Szła-
pińska oraz dr Anna Wawrzonek. W prezentowanej sekcji przedstawiono 
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6 referatów, wygłoszonych przez osoby związane z instytucjami edukacyjny-
mi: mgr Lucynę Białk-Cieślak (Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej 
i Praktycznej), mgr Dorotę Pisulę (Akademickie Biuro Karier UAM) oraz mgra 
Jerzego Bieleckiego (KOWEZIU), jak i przedstawicieli środowiska naukowo-
-badawczego: mgr Edytę Kozieł i mgr Joannę Tomczyńską (Instytut Tech-
nologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy) oraz mgra Mariusza 
Przybyłę (UAM). Problemy podejmowane przez prelegentów wpisywały się 
w szeroko rozumiany obszar rynku pracy. Podczas obrad istotne miejsce zaję-
ły kwestie dotyczące doradztwa kariery zawodowej, kształcenia modułowego 
jako elementu dydaktyki zawodowej oraz nowych technologii informacyjnych. 
W wystąpieniach autorzy odwoływali się zarówno do koncepcji teoretycznych, 
jak i rozwiązań z zakresu praktyki edukacyjnej. Różnorodność doświadczeń 
przedstawicieli środowisk naukowych i praktyków znalazła odzwierciedlenie 
w ciekawej dyskusji dotyczącej przyszłości teorii edukacyjnej i jej konsekwen-
cji dla dydaktyki zawodowej. Warto podkreślić, iż pomimo różnych doświad-
czeń zawodowych prelegenci prezentowali wspólne oczekiwania wobec edu-
kacji, co wydaje się być dobrym punktem wyjścia do projektowania wspólnych 
projektów badawczych i współpracy w zakresie pracy z osobami dorosłymi.

Na zakończenie konferencji moderatorzy poszczególnych sekcji zrefero-
wali główne tezy wystąpień i dyskusji. 

Przebieg konferencji i charakter dyskusji wskazały na silną potrzebę tego 
rodzaju spotkań w środowisku andragogów. Konferencja jako forum wymiany 
myśli, doświadczeń, ustaleń badawczych spełniła swoje zadanie. Ważnym aspek-
tem była możliwość dalszej integracji środowiska osób zainteresowanych teorią 
i praktyką edukacji dorosłych oraz możliwość wymiany przykładów dobrych 
praktyk w zakresie projektów badawczych oraz rozwiązań metodycznych. 

Obrady konferencji stały się też przestrzenią wymiany myśli i doświad-
czeń oraz inspiracją do realizacji dobrych praktyk edukacji dorosłych.

Małgorzata Rosalska
 Anna Wawrzonek

EDUKACyJNE  I  KULTUROWE  OBLICZA  STAROŚCI,  
Wrocław 23–25.06.2010

Starość jako podstawowe pojęcie gerontologii jest przedmiotem zaintere-
sowania nie tylko gerontologów, ale także badaczy edukacji dorosłych, socjolo-
gów czy psychologów. Jako kolejny pełen wyzwań i zmian etap dorosłości nie-
pozbawiony jest własnej dynamiki rozwojowej. Starość należy do społecznego 
tabu. Społeczna świadomość, że osoby starsze należą do grup dyskryminowa-
nych jest niewielka. Jak wskazują prognozy, przybywa osób w okresie późnej 
dorosłości. Taka sytuacja stawia  przed społeczeństwem nowe wyzwania, a tak-
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że nowe możliwości. W związku z powyższym Zakład Edukacji Dorosłych 
i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Wrocławskiego podjął decyzję przyłą-
czenia się do debaty na temat starości, promowania idei „oswajania się” oraz 
przygotowywania do starości i w dniach 23–25 czerwca 2010 r. we Wrocławiu 
zorganizował międzynarodową konferencję na temat „Edukacyjne i kulturowe 
oblicza starości”. Proponowany temat konferencji stworzył możliwość spotka-
nia badaczy bezpośrednio zaangażowanych w problemy osób starszych – prak-
tyków i teoretyków w różnym wieku, cenionych naukowców – profesorów, 
znanych aktorów, studentów, doktorantów, a także osób starszych – głównie 
słuchaczy UTW, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, dzieląc 
się doświadczeniami i wiedzą. Ideą konferencji była wymiana doświadczeń 
edukacyjnych, kulturowych, społecznych, międzypokoleniowych; wskazanie 
sposobów organizowania czasu po ukończeniu aktywności zawodowej; po-
kazanie zaangażowania seniorów w sferę publiczną, społeczną, polityczną, 
wolontariat; przedstawienie możliwości wykorzystywania potencjału osób 
starszych, ich doświadczeń, wiedzy i mądrości, a także wskazanie kierunków 
zmian i rozwoju na rzecz stygmatyzowanej grupy osób starszych. 

Pierwszy dzień konferencji – obrady plenarne – odbywał się w języku an-
gielskim. Po przywitaniu gości przez władze uczelni (Rektora UWr. prof. Ry-
szarda Cacha, Dziekan WNHiP prof. Elżbietę Kościk, Dyrektor Instytutu Peda-
gogiki prof. Alicję Szerląg) oraz przedstawiciela Prezydent Miasta Wrocławia 
zostały wygłoszone trzy inspirujące i wprowadzające w temat konferencji refe-
raty. Jako pierwsza (keynote speaker) wystąpiła znana i wysoko ceniona profe-
sor edukacji dorosłych ze Szwecji z Uniwersytetu Sztokholmskiego Agnieszka 
Bron. Tytuł bardzo ciekawego i inspirującego do dalszych dyskusji referatu 
brzmiał „O starzeniu i uczeniu się. Praca i miłość w jesieni życia”.  Profesor 
Agnieszka Bron w swoim wystąpieniu starała się udzielić odpowiedzi na na-
stępujące pytania: Co powoduje, że żyjemy dłużej? Co powoduje, że jesteśmy 
sprawni? Jak jesteśmy w stanie radzić sobie z problemami życia? Jak pomaga 
nam uczenie się, a w szczególności biograficzne uczenie się? Natomiast w kon-
kluzji swojego wystąpienia prof. Agnieszka Bron wyróżniła dziesięć punktów 
jak dawać sobie radę ze starzeniem. Drugi referat w sesji plenarnej został wy-
głoszony przez dr Nadię Hrapkovą, prezydenta Europejskiej Federacji Star-
szych Studiujących – EFOS. Tytuł interesującego wystąpienia brzmiący „Euro-
pejski senior w transformacji edukacyjnej”, dotyczył roli i miejsca europejskie-
go seniora w społeczeństwie ponowoczesnym. Referatem zamykającym sesję 
plenarną było bardzo ciekawe i intrygujące wystąpienie dr Daniela Meynena 
– merytorycznego opiekuna międzynarodowego projektu Grundtvig VECU, 
którego tytuł brzmiał  „Co znaczy dla seniora bycie Europejczykiem? Projekt 
– VECU”. Pan Daniel Meyen wskazał możliwe kierunki rozwoju i budowania 
porozumienia międzypokoleniowego i międzykulturowego oraz przedstawił 
główne założenia i idę europejskiego projektu Grundtvig VECU.
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Należy zaznaczyć, iż ważnym aspektem konferencji w pozostałych dwóch 
dniach konferencji (24–25.06.2010 r.) była równolegle przebiegająca sesja 
w języku niemieckim. W sesji tej prezentowane były wyniki badań europej-
skiego, międzynarodowego projektu Grundtvig, WECU (Wirtualne Europej-
skie Centrum Kulturowe). Projekt realizowany był od 2008 do 2010 roku przez 
sześciu partnerów z różnych krajów europejskich (Holandia, Polska, Czechy, 
Niemcy, Słowacja, Szwecja), którego założeniem było stworzenie wirtualnej 
platformy wymiany doświadczeń międzykulturowych i międzypokoleniowych 
związanych z transmitowaniem dziedzictwa kulturowego (zob. http://vecu.
efos-europa.eu/). Każdy z partnerów prezentował zgromadzone oraz skonfron-
towane ze swoim tandem-partnerem wyniki badań i wspólnej pracy zaangażo-
wanych w projekt seniorów, które dotyczyły wartości i dziedzictwa kulturowe-
go danego kraju.

W drugim dniu konferencji zorganizowano panel dyskusyjny o prowoku-
jącym tytule „W poszukiwaniu recepty na starość”, do którego organizatorzy 
konferencji zaprosili następujące osoby: prof. Magdalenę Straś-Romanowską, 
prof. Agnieszkę Bron,  prof. Witolda Jakubowskigo, dr Walentynę Wnuk – do-
radcę Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów oraz aktorkę z Teatru Pieśni Kozła 
Annę Zubrzycką, a modelatorem dyskusji był prof.  Jerzy Semków. Zaprosze-
ni goście próbowali zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie „dać receptę 
na starość”. Wybór gości okazał się znakomitym wielogłosem pokazującym 
różne oblicza starości zarówno przedstawicieli nauki, także z zagranicy, jak 
i praktyków. Szczególnie atrakcyjnym i inspirującym głosem w dyskusji był 
głos znanej aktorki Anny Zubrzyckiej. Pani Anna Zubrzycka dzieląc się swoimi 
wieloletnim doświadczeniem ze sceny teatralnej, refleksją z wielokrotnych po-
dróży do krajów o różnych, zanikających kulturach, w obronie których działa 
od wielu lat, angażując się między innymi w  działania wolontariatu na rzecz 
organizacji ROKPA International, sprowokowała do burzliwej i bardzo inte-
resującej dyskusji zarówno gości uczestniczących w panelu, jak i pozostałych 
uczestników konferencji. Poszukiwanie recepty na starość stało się także wio-
dącym tematem podczas wspólnych spotkań pomiędzy obradami  w sekcjach. 

Wystąpienia prelegentów w sekcjach podzielone zostały na obszary tema-
tyczne, które pokazywały różne oblicza starości. Skoncentrowane były wokół 
następujących tematów: wykluczenie społeczne osób starszych (przykładowy 
referat Joanny K. Wawrzyniak „Subkultura ludzi starych – (nad)obecna choć 
wykluczona” oraz Agnieszki Stefaniak-Hrycko „Między eufemizacją a wulga-
ryzacją. Językowy obraz starości i człowieka starego”), stereotypowe postrze-
ganie starości (przykładowy referat Anny Pawliny „Stereotypowe wizerunki 
starości w wybranych przekazach kulturowych” oraz Martyny Pryszmont-Cie-
sielskiej „Starość w obiektywie”), aktywność osób starszych (przykładowy re-
ferat Aldony Molesztak „Organizacja czasu wolnego seniorów”), młodość vs 
starość (przykładowy referat Małgorzaty Olejarz „Młodzi o starości – narracje 
studentów pedagogiki UZ”), działania artystyczne osób starszych (przykłado-
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wy referat Marii Jabłońskiej „Fenomen działań artystycznych osób starszych” 
oraz Krzysztofa Szczepańskiego „Arteterapia w rozwoju człowieka starego”),  
starość w filozofii płci (przykładowy referat Alicji Tiukało „Czy ludzie starzy 
są ludźmi? – zagadnienie starości w filozofii płci Simone de Beauvoir)”; nie/
aktywność zawodowa seniorów (przykładowy referat Łucji Krzyżanowskiej  
„Dlaczego Polacy przechodzą na emerytury? Społeczne mechanizmy odpowie-
dzialne za dezaktywizację zawodową osób w wieku 50+” oraz Małgorzaty Puć 
„Ostatni dzień w pracy”. Zderzenie perspektyw: wspomnienie i wizja”).

Na ostatni dzień konferencji organizatorzy konferencji zaplanowali pre-
zentację dobrych praktyk edukacyjnych na rzecz osób starszych widocznych 
na terenie Wrocławia. Sesja ta była prowadzona w języku niemieckim. Re-
ferat wprowadzający wygłosiła Adriana Lechka-Mioduszewska, która zapre-
zentowała wszystkie istniejące Uniwersytety Trzeciego Wieku we Wrocła-
wiu oraz przedstawiła autorski projekt Wirtualnego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Następnie Kacper Chamot opowiedział jak powstał i przebiegał 
projekt „W kalejdoskopie pokoleń”, a Justyna Warecka przedstawiła idee 
i  działania drugiego  projektu, w którym zaangażowani są studenci UWr. 
pt. „Dziadkowie-Wnukowie”. Joanna Golonka opowiedziała o międzypoko-
leniowych warsztatach biograficznych jako dobrej praktyce edukacyjnej na 
przykładzie projektu pt. „Spotkanie w czasoprzestrzeni – dialog między ge-
neracjami”  realizowanego w UTW, UWr. Sesję zakończył  Robert Pawliszko 
opowiadając o zintegrowanych działaniach społecznych na przykładzie Wro-
cławskiego Centrum Seniora.

Konferencję zakończył dwugłos Bogny Bartosz oraz Małgorzaty Ma-
lec, które umiejętnie łącząc treści dwóch oddzielnych referatów stworzyły 
na zakończenie, podsumowanie międzynarodowej konferencji interaktywny 
dwugłos. Prelegentki wychodząc od pytań  o sens życia, poprzez propozycje 
radzenia sobie w późnej dorosłości (Bogna Bartosz), próbę udzielenia od-
powiedzi na pytanie – czy możemy nauczyć się starości? oraz podkreślenia 
i wskazania miejsca i roli edukacji w starości (Małgorzata Malec) stworzyły, 
wspólnie z uczestnikami konferencji, jako egzemplifikację pierwszego, wi-
docznego sukcesu pokonferencyjnego – receptę na starość.

Dodatkowym atutem była oprawa artystyczna Międzynarodowej Konfe-
rencji. Konferencja, która w zamierzeniu miała być miejscem do wzajemnej 
inspiracji do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz propozycji stworzenia prze-
strzeni do wspólnego działania na rzecz osób w późnej dorosłości, okazała się 
także znakomitym spotkaniem międzypokoleniowym i międzykulturowym. 
Każdego dnia podczas trwania konferencji wszyscy uczestnicy, także ci z za-
granicy, brali udział w przygotowanych przez organizatorów konferencji i z po-
mocą słuchaczy UTW, Uwr. oraz studentów UWr. atrakcjach artystycznych.  
W pierwszym dniu konferencji w godzinach wieczornych został zaprezentowa-
ny, pod opieką merytoryczną dr Małgorzaty Malec, autorski projekt studentów 
III r. EDiMS (absolwentów roku akademickiego 2010 – Instytutu Pedagogiki, 
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UWr.). Projekt „W kalejdoskopie pokoleń” był efektem współpracy między-
pokoleniowej studentów UWr. i słuchaczy UTW. Koordynatorem projektu był 
student III r. EDiMS Kacper Chamot (absolwent w 2010 r.), który przy pomocy 
i współpracy z koleżanek z grupy i słuchaczek UTW przygotował pokaz mody 
w czterech odsłonach. Znakomicie dobrane stroje, modelki (studentki UWr. 
oraz słuchaczki UTW Uwr.), a także odpowiednia muzyka zrobiły ogromne 
wrażenie na publiczności, która prosiła o bis. Kolejną odsłoną artystyczną łą-
czącą pokolenia był wspólny wernisaż malarki, artystki Joanny Stępień z po-
czątkującą, malującą od kilku lat studentką UTW Anną Gozdowską. Wernisaż 
uświetniony został występem muzycznym Dominika Szauera, dwunastoletnie-
go chłopca grającego na akordeonie i odnoszącego sukcesy na arenie między-
narodowej. Te odsłony, spotkania artystyczne nie tylko dodały kolorytu konfe-
rencji, ale pokazały, iż współpraca międzypokoleniowa nie tylko jest możliwa, 
ale także konieczna dla edukacyjnego aspektu nieformalnego uczenia się do, 
przez i w starości. Artyzm jako wartość dodana konferencji był także widoczny 
podczas nieformalnych dyskusji pomiędzy sekcjami. 

Małgorzata Malec

XIX  DyDAKTyCZNA  KONFERENCJA  NAUKOWA  
„ORGANIZACJA  I DyDAKTyCZNA  SKUTECZNOŚĆ  WyŻSZyCH  

STUDIÓW NIEPAńSTWOWyCH”,  Płock 27–28.09.2010

Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz Sek-
cja Pedagogiczna Towarzystwa Naukowego Płockiego już po raz kolejny były 
organizatorami Dydaktycznej Konferencji Naukowej. W tym roku konferencja 
ta miała szczególny charakter – połączona bowiem została z obchodami 15-le-
cia powstania i działalności Wydziału Pedagogicznego SWPW w Płocku. 

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Józef Półturzycki, Dziekan Wy-
działu Pedagogicznego SWPW w Płocku, który przywitał przybyłych profeso-
rów, rektorów, dziekanów i pozostałych uczestników. Nawiązał też do tradycji 
Dydaktycznych Konferencji Naukowych, odbywających się w Instytucie Peda-
gogiki UMK, a potem przeniesionych do Płocka. Profesor zaznaczył, że na XIX 
Dydaktyczną Konferencję Naukową przybyły osoby, które związane są z nią od 
samego początku, jak np. prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki czy dr Jan Kło-
sowski, który uczestniczył w organizowaniu pierwszej konferencji w Toruniu. 
Z kolei Rektor SWPW w Płocku, prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew P. Kruszew-
ski witając uczestników konferencji zaznaczył, że dla SWPW w Płocku będzie 
to 19 już inauguracja nadchodzącego roku akademickiego 2010/2011, nawiązał 
również do genezy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i jej pa-



329Konferencje

trona, dokonał także charakterystyki prowadzonych przez uczelnię kierunków 
studiów wraz z uruchomionym w 2008 roku Bezpieczeństwem Narodowym, 
przedstawił liczbę studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplo-
mowych. Wspomniał również o 190 rocznicy działalności Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego, którego jest prezesem i związanej z TNP Bibliotece im. 
Zielińskich, liczącej 360 tysięcy woluminów. Rektor złożył również podzięko-
wania prof. dr. hab. Józefowi Półturzyckiemu za piętnaście lat pełnienia funkcji 
dziekana na Wydziale Pedagogicznym SWPW w Płocku.

Pierwsza sesja miała charakter jubileuszowy, a przewodniczyli jej prof. 
Eleonora Sapia-Drewniak, prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak oraz prof. Jó-
zef Półturzycki. Jako pierwsza wystąpiła mgr Ewa Sulkowska, prezentując  
15 lat działalności Wydziału Pedagogicznego. Prelegentka, która jest również 
autorką książki „Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowi-
ca w Płocku (1994–2007)”, przedstawiła historię i rozwój wydziału, zaznaczy-
ła, że już w 1997 roku uruchomiono studia na poziomie magisterskim, scharak-
teryzowała strukturę wydziału, specjalności prowadzone na wydziale zarówno 
nauczycielskie, jak i nienauczycielskie, przedstawiła dane dotyczące pracow-
ników, władz wydziału, studentów i absolwentów. Zwróciła również uwagę na 
uzyskane nagrody, działalność chóru i zespołu tanecznego. 

Następnie doc. dr Anna Frąckowiak, prodziekan Wydziału Pedagogicz-
nego ds. naukowo-badawczych, przedstawiła działalność naukową, badawczą 
oraz publikacje pracowników na przestrzeni 15 lat. Rozpoczynając od charak-
terystyki prac badawczych, prelegentka zwróciła uwagę na ich różnorodność, 
na prace prowadzone zarówno indywidualnie, jak i w zespołach badawczych, 
a także projekty podejmowane wspólnie z ośrodkami akademickimi z zagra-
nicy. Z kolei nakreśliła bogactwo dorobku pracowników wydziału w zakresie 
publikacji autorskich, zbiorowych, współpracy z wydawnictwami, a także wy-
dawanych na wydziale czasopism, jak „Edukacja Otwarta”, „Płockie Studia 
Dydaktyczne” czy „Rocznik Andragogiczny”. Wreszcie jako ostatni punkt pre-
legentka przedstawiła konferencje organizowane przez wydział, poświęcone 
głównie dydaktyce, andragogice i szkolnictwu wyższemu, jak też udział pra-
cowników wydziału w konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Kolejny przedstawiciel wydziału, doc. dr Daniel Korzan, prodziekan ds. 
organizacyjnych i studenckich, który jest też absolwentem Wydziału Pedago-
gicznego SWPW w Płocku, przedstawił studia pedagogiczne z perspektywy 
własnych wspomnień jako studenta uczelni, skupiając się w szczególności 
na technologii informacyjnej i obecnej realizacji tego przedmiotu na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia. Zwrócił również uwagę na wprowadzane stan-
dardy, które ograniczają nauczanie technologii informacyjnej na studiach.

Obszar rozwoju i modernizacji praktyk pedagogicznych przedstawił doc. 
dr Romuald Dobrzeniecki, prorektor ds. filii, który scharakteryzował rodzaje 
praktyk i wymogi, jakie studenci muszą spełnić, aby uzyskać zaliczenia z prak-
tyk. Podkreślił także ujednolicanie kryteriów w tym zakresie, przygotowywa-
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nie dokumentów, dobór instytucji, gdzie możliwe jest odbywanie praktyk oraz 
coraz większy nacisk kładziony na jakość praktyk studenckich.

Dziekan wydziału, prof. Józef Półturzycki skupił się w swoim wystąpieniu 
na rozwoju kadry naukowej i współpracy podejmowanej przez Wydział Pe-
dagogiczny z innymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Dokonał 
również analizy pozycji uczelni niepaństwowych w polskim systemie szkol-
nictwa wyższego, które często traktowane są nieuczciwie, w kontekście jakości 
kształcenia, podczas gdy kadrę uczelni niepaństwowych budują głównie pra-
cownicy uczelni państwowych. Profesor dokonał również ogólnego podsumo-
wania dotychczasowych wystąpień.

Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęła się druga część sesji plenarnej, 
której przewodniczyli prof. Franciszek Bereźnicki, dr Elżbieta Woźnicka oraz 
doc. dr Anna Frąckowiak. Drugą część sesji rozpoczęło wystąpienie doc. dr. Je-
rzego Żabowskiego, dyrektora Instytutu Kształcenia Podyplomowego SWPW 
w Płocku, który przedstawił rozwój nauczycielskich i pedagogicznych studiów 
podyplomowych. Zwrócił też szczególną uwagę na współpracę IKP z Wydzia-
łem Pedagogicznym, na dane statystyczne dotyczące liczby studentów i ab-
solwentów na podyplomowych studiach pedagogicznych. Podkreślił, że IKP 
oferuje 25 zagadnień pedagogicznych do realizacji w trybie studiów podyplo-
mowych, a studia te podejmują osoby z całej Polski.

Następnie doc. dr Romulad Dobrzeniecki wraz z dr. Markiem Borowskim, 
Dziekanem Wydziału Pedagogicznego w filii w Wyszkowie, przedstawili roz-
wój studiów pedagogicznych w filiach SWPW w Iławie oraz Wyszkowie. Pre-
legenci dokonali charakterystyki powstania i rozwoju obu filii, jak też prowa-
dzonych przez nie kierunków studiów, a następnie skupili się na prezentacji 
studiów pedagogicznych w nich realizowanych pod kątem liczby studentów, 
absolwentów, specjalności cieszących się największym zainteresowaniem. 
Zwrócili również uwagę, iż w obu filiach opublikowano dotąd 11 książek oraz 
6 zeszytów naukowych.

O pozadydaktycznej działalności Wydziału Pedagogicznego mówiła mgr 
Małgorzata Szpotańska, która scharakteryzowała działalność Kameralnego 
Chóru Akademickiego SWPW, który prowadzi oraz jego wkład w coroczne 
koncerty charytatywne „Podaj dłoń”. Przedstawiła genezę i rozwój chóru, two-
rzonego głównie siłami studentów Wydziału Pedagogicznego, a także działal-
ność chóru na rzecz hospicjum płockiego, domu samotnej matki czy poszcze-
gólnych dzieci chorych na nowotwory, na których leczenie chór zbiera pienią-
dze podczas organizowanych koncertów charytatywnych.

Dr Liliana Tomaszewska podzieliła się z uczestnikami swoimi doświad-
czeniami z wykorzystania e-learningu w edukacji filozoficznej. Zwróciła uwa-
gę na konieczność ułożenia odpowiedniego programu, zgodnie z przyjętymi 
założeniami, dotyczącymi tego, jakie kompetencje filozoficzne muszą mieć pe-
dagodzy. Podkreśliła również konieczność uczenia myślenia z uwzględnieniem 
różnych perspektyw, przekazywania wiedzy o podstawach myśli naukowej czy 
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wyjaśniania zachowania ludzi w świetle koncepcji epistemologicznych i onto-
logicznych.

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec oraz dr Alina Matlakiewicz na kanwie 
swojej publikacji „Dorośli uczą się inaczej” zaprosiły uczestników konferencji 
do poszukiwania teorii uczenia się dorosłych. Wspomniały o źródłach, które 
zainspirowały je do napisania tej książki i różnych koncepcjach uczenia się 
dorosłych. Z kolei dr hab. H. Solarczyk-Szwec zaproponowała własne katego-
rie uczenia się dorosłych, jak kryzys, doświadczenie i refleksyjność, po czym 
przybliżyła ich źródła i znaczenie w edukacji dorosłych.

Rozważania nad edukacją niepubliczną jako nową ofertą lub aferą oświato-
wą przedstawiła dr Anna Strzelecka-Ristow. Przytoczyła negatywne opinie na 
temat uczelni niepaństwowych, jakie wygłaszane są przez władze oświatowe 
czy dziennikarzy, dokonała przeglądu zarzutów, jakie stawia się tym uczelniom. 
Podkreśliła jednak, że rzadko taka krytyka wynika z troski o jakość kształcenia, 
częściej z potrzeby konkurencji, walki o studenta czy zazdrości o możliwości, 
jakimi dysponują uczelnie niepaństwowe.

Po przerwie rozpoczęła się druga sesja „Rozwój i wartości wyższych szkół 
niepaństwowych w Polsce”. Pierwszej części tej sesji przewodniczyli prof. 
Halina Gajdamowicz, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec oraz doc. dr Andrzej 
Gałkowski. Jako pierwsza wystąpiła prof. nadzw. dr hab. Halina Gajdamowicz 
podejmując rozważania nad tym czy student jest beneficjentem, czy też może 
ofiarą procesu bolońskiego. Profesor przedstawiła główne przemiany, jakie do-
konują się na mocy procesu bolońskiego, a następnie dokonała przeglądu gło-
sów studentów oceniających, jak zalecenia procesu bolońskiego przekładają się 
na praktykę życia studenckiego. Profesor przeprowadziła również analizy pod 
kątem tego czy studenci czują się podmiotem, czy raczej niewolnikami procesu 
bolońskiego jako obcego systemu. Zwróciła też uwagę na problemy z zalicza-
niem semestrów studiów odbytych na innej uczelni.

Prof. Urszula Jeruszka przedstawiła rozważania nad poprawą efektywności 
kształcenia na poziomie wyższym. Prelegentka omówiła kryteria oceny efek-
tywności kształcenia akademickiego, ale i zwróciła uwagę na dane dotyczące 
bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem, jak i problem niedostoso-
wania kształcenia w uczelniach do potrzeb rynku pracy. Podkreśliła, że uczelnie 
słabo przygotowują studentów do samodzielności i rozwiązywania problemów.

O Internecie jako miejscu spotkania i dialogu stanowiącym szansę i wy-
zwanie dla szkół wyższych niepaństwowych mówił prof. Maciej Tanaś. Profe-
sor zwrócił uwagę na fakt, że szkoła to nie tylko wiedza, ale i procesy rozwoju 
mediów. Podkreślił, że pedagodzy w niewystarczającym stopniu są zaintereso-
wani aktywnością dzieci w Internecie. Tymczasem uczelnie muszą przygoto-
wać pedagogów, aby media były przez nich postrzegane nie tylko jako zagro-
żenie, ale i miejsce komunikacji i nauki.

Dr Krzysztof Wereszczyński przedstawił dydaktyczne aspekty wykorzystania 
telewizji satelitarnej w uczelniach niepaństwowych. Na podstawie własnych do-
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świadczeń z pracy w WSSE w Warszawie stwierdził, iż głównymi problemami 
w kształceniu z wykorzystaniem telewizji i mediów cyfrowych jest strach studen-
tów przed prezentacją siebie na wizji, niski stopień znajomości obsługi urządzeń 
i niechęć do samodzielnego wypowiadania się oraz zajęć dodatkowych.

Mgr Katarzyna Grzywacz dokonała analizy programu „Ziarno” w kontek-
ście intencji nadawców oraz opinii odbiorców. Na podstawie przeprowadzo-
nych przez siebie badań uczniów klas III i V szkół podstawowych prelegentka 
doszła do wniosku, iż pojawiają się różnice ze względu na płeć w ocenie pro-
gramu. Program jest jednak źródłem wartości, przekazuje wiedzę, ale i trakto-
wany jest jako rozrywka.

Pierwszą część tej sesji zakończyło wystąpienie mgr. Mariusza Malinowskie-
go, który jako pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oceniał możli-
wości rozwoju e-learningu w szkole. Prelegent podkreślił, że obecnie nie ma moż-
liwości prowadzenia zajęć w trybie e-learningu i nauczyciele mają duże braki, jeśli 
chodzi o pracę na wirtualnych platformach edukacyjnych. Opisał jednak projekt, 
którego jest opiekunem, dotyczący wprowadzania zajęć e-learningowych w szkole. 

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część sesji drugiej, której prze-
wodniczyli doc. dr Mirosław Wójcik, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Mysłowicach, prof. Maciej Tanaś oraz doc. dr Daniel Korzan. 
Ta część miała szczególny charakter, ponieważ występujący w niej prelegenci 
dokonali prezentacji działalności uczelni niepaństwowych, w których pracują. 
Dr Elżbieta Woźnicka przedstawiła Akademię Humanistyczno-Ekonomicz-
ną w Łodzi, prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak zaprezentowała Wyższą 
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dr Ewa Romanowska – Niepaństwową 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku, dr Arkadiusz Wąsiński przedsta-
wił Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, dr Barbara Pietrzak-Szy-
mańska – Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP, dr Alicja Kozubska i mgr Prze-
mysław Ziółkowski zaprezentowali Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, 
zaś dr Jan Kłosowski – Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie. Prelegenci 
zwracali szczególną uwagę na prowadzone przez prezentowane uczelnie stu-
dia pedagogiczne, oferowane specjalności, posiadaną akredytację, realizowane 
projekty badawcze, granty europejskie, współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych, zasoby biblioteczne, systemy 
antyplagiatowe, wizyty studyjne, wymianę międzynarodową oraz edukację na 
odległość. Pierwszy dzień obrad zakończył uroczysty bankiet.

Obrady w drugim dniu odbywały się w zabytkowej siedzibie Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego. Pierwsza część trzeciej sesji zatytułowanej „Mo-
dernizacja dydaktyki” poprowadzona została przez prof. Danutę Kowalczyk, 
dr Renatę Góralską oraz dra Artura Fabisia. Sesję rozpoczęło wystąpienie prof. 
dr hab. Franciszka Bereźnickiego, poświęcone doskonaleniu jakości pracy dy-
daktycznej w uczelniach niepaństwowych. Profesor stwierdził, iż trudności 
z realizacją wysokiej jakości w szkołach wyższych niepaństwowych pojawia-
ją się przy niskich nakładach. Uczelnie te muszą być powiązane z potrzebami 
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regionu, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia. Szansą dla tych uczelni jest od-
różnienie się pod względem oferty edukacyjnej i metod kształcenia od uczelni 
państwowych.

Prof. Jadwiga Suchmiel poruszyła zagadnienie studiów w wyższych szko-
łach niepaństwowych w kontekście kultury organizacyjnej szkoły. Profesor 
podkreśliła, że jakość kształcenia nie zależy od tego czy jest to szkoła wyższa 
państwowa, czy też niepaństwowa, ale od tego, jak uczelnia pracuje. Zwróciła 
również uwagę na to, że szkolnictwo wyższe niepaństwowe musi mieć czas 
na zakorzenienie się w środowisku, na ukształtowanie swojej własnej kultury 
organizacyjnej, swoich norm i zasad, ale i wizji rozwoju. 

O postawie młodzieży akademickiej wobec problemu niepełnosprawności 
mówiła prof. Danuta Kowalczyk. Prelegentka przedstawiła wyniki własnych 
badań dotyczących tego, jak młodzież akademicka studiująca pedagogikę, 
historię oraz ekonomię rozumie niepełnosprawność, czy zna osoby niepełno-
sprawne, jak na nie reaguje, jakie ma z nimi relacje i czy jest skłonna do pomo-
cy osobom niepełnosprawnym oraz to, jak studenci sami siebie oceniają pod 
kątem postawy wobec niepełnosprawności człowieka.

Prof. Andrzej Straszak przedstawił Profesorską Przedsiębiorczość Aka-
demicką jako istotne działanie w budowaniu społeczeństwa opartego na wie-
dzy. Profesor podkreślił, że utrudnieniem dla rozwoju tej przedsiębiorczości 
są przeszkody, jakie stawia się uczelniom niepaństwowym w uzyskiwaniu 
uprawnień do kształcenia na poziomie magisterskim i doktorskim, a przecież 
uczelnie niepaństwowe mają istotny wkład w rozwój edukacji akademickiej. 
Wciąż napotykają jednak na trudności i często niesłuszne zarzuty, jak też oceny 
stwierdzające zapaść tego szkolnictwa.

Pierwszą część sesji trzeciej zakończyło wystąpienie doc. dra Roberta Żaka 
poświęcone ocenie e-learningu realizowanego w SWPW w Płocku. Prelegent 
przedstawił genezę i etapy rozwoju e-learningu w Szkole Wyższej im. Pawła 
Włodkowica, a następnie przedstawił wyniki badań ankietowych, przeprowa-
dzonych wśród grup studenckich realizujących wybrane zajęcia w trybie e-lear-
ningu. Referent skupił się głównie na analizie ocen e-learningu dokonywanych 
przez studentów, opiniach wyrażanych na forach dyskusyjnych oraz zmianach 
w dydaktyce, których wymaga ten tryb kształcenia.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się ostatnia część obrad, której przewodni-
czyli prof. dr hab. Andrzej Straszak, doc. dr Robert Żak oraz dr Jan Kłosowski.  
Tę część otworzyło wystąpienie dr Renaty Góralskiej, poświęcone emocjom 
jako przedmiotowi badań dydaktycznych. Prelegentka próbowała odpowie-
dzieć na pytanie czy i w jakiej mierze emocje stanowią kategorię dydaktycz-
ną. Odwołując się do trzech różnych stylów nauczania: kierowniczego, zin-
dywidualizowanego (terapeutycznego) oraz wyzwalającego (negocjacyjnego) 
dokonała analizy, jak emocje są traktowane w zależności od przyjętego stylu. 
Zwróciła także uwagę na funkcje emocji oraz stosunek dydaktyki do emocji 
i emocjonalności.
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Dr Dorota Ciechanowska nakreśliła kierunki przemian współczesnej dy-
daktyki akademickiej. Odwołując się do różnych koncepcji uniwersytetu, 
zwłaszcza uczelni jako świątyni wiedzy lub jako instytucji urynkowionej, do-
konała charakterystyki działań uczelni, roli nauczyciela akademickiego oraz 
pojawiających się zagrożeń. Prelegentka przeprowadziła rozważania nad tym, 
który model jest bardziej potrzebny oraz zwróciła uwagę na oczekiwania stu-
dentów, społeczeństwa, uczelni i rynku.

Sesję zakończyło wystąpienie mgr Iwony Sadowskiej, która zwróciła 
uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjnej, a zwłaszcza e-learningu. Powołała się przy tym na 
własne badania przeprowadzone wśród studentów Wydziału Pedagogiczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego, w których stwierdziła słabe przygotowanie 
w zakresie wykorzystania multimediów w edukacji.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał prof. Józef Półturzycki, 
który podziękował wszystkim za udział w obradach, podczas których wygło-
szono 35 referatów, a w sesji poświęconej doświadczeniom wyższych szkół 
niepaństwowych zaprezentowano 12 uczelni. W całej konferencji uczestniczy-
ło około 50 osób, w tym 12 profesorów i doktorów habilitowanych, 6 docen-
tów, 18 doktorów i 5 magistrów. Profesor zaprosił również do udziału w kolej-
nej, XX już Dydaktycznej Konferencji Naukowej.

Anna Frąckowiak

VI  EUROPEJSKIE  FORUM  RESOCJALIZACJI,  
Toruń 14–15.10.2010

 
Po raz szósty w Toruniu odbyło się Europejskie Forum Resocjalizacji. 

Idea, która determinowała tegoroczną edycję konferencji, to przede wszyst-
kim stworzenie warunków do swobodnej refleksji dla praktyków zajmujących 
się szeroko rozumianą resocjalizacją. Organizatorami tegorocznego spotkania 
byli: organizacja trzeciego sektora – Fundacja Druga Szansa z Torunia, sa-
morząd lokalny, Sekcja Resocjalizacji UMK oraz Zespół Kuratorskiej Służby 
Sądowej w Lęborku. Ważne wsparcie dla organizatorów stanowiła aktywność     
w ramach pomocy w pracach organizacyjnych firmy  Buisness Communication 
Group z Piły, która zajmuje się przygotowywaniem szkoleń dla pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkich dla kuratorów i sędziów. Zamia-
rem organizatorów było stworzenie platformy wymiany poglądów pomiędzy 
praktykami resocjalizacji, uwzględniającej wymiary pracy z osobami przeby-
wającymi w zakładach karnych z zaakcentowaniem problemów rodzimego 
więziennictwa. Trudności opisywano zarazem z perspektywy przedstawicieli 
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służby więziennej, a także przez byłych więźniów i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych wspomagających osoby odbywające kary pozbawienia wolno-
ści.  Drugi istotny kontekst VI Europejskiego Forum Resocjalizacji to namysł 
nad działalnością  kuratorów sądowych, uwzględniający podstawowe trudności 
związane z formowanym w Polsce  systemem probacji. Rozważania na temat 
problemów rodzimej probacji miały w tym roku akcent szczególny, uwzględ-
niający spojrzenie porównawcze, dzięki obecności gości z Wielkiej Brytanii: 
Sarah Mainwaring (szefowej probacji w Sheffield) i Roberta Cotterella  (kie-
rownika zespołu kuratorskiego w West Bar – Sheffield). 

Otwarcia konferencji dokonał Pełnomocnik Zarządu Województwa  Ku-
jawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki Uzależnień, który przywitał wszystkich 
uczestników i wskazał na potrzebę organizowania spotkań, które stanowić 
mogą platformę wymiany doświadczeń z pożytkiem dla tych, którzy poddawa-
ni są oddziaływaniom resocjalizacyjnym. 

Dwie pierwsze sesje pierwszego dnia konferencji zatytułowano Kurator-
ska Służba Sądowa a resocjalizacja. Pierwszym prelegentem był dr Michał 
Szykut, który w swoim wystąpieniu zatytułowanym Funkcjonowanie probacji 
we współczesnym społeczeństwie – problemy pedagogiczne i społeczne, przed-
stawił wyniki badań porównawczych przeprowadzanych w środowisku kura-
torów sądowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. M. Szykut opisał wymiary 
funkcjonowania probacji we współczesnym społeczeństwie obywatelskim, 
wskazując na potrzebę otwarcia się systemu na współpracę ze środowiska-
mi lokalnymi i podjęcie działań promujących pracę kuratorów. Postulowanie 
przez prelegenta nowego otwarcia się probacji na propozycje płynące ze śro-
dowiska naukowego, opisywanego jako wołanie o nowe relacje z uczelniami 
wyższymi, stanowiło istotny akcent wypowiedzi. Ważną częścią wystąpienia 
było krytyczne spojrzenie na korporacyjność zawodu kuratora, która w opinii  
M. Szykuta może negatywnie wpłynąć na postrzeganie kuratorskiej służby są-
dowej w przyszłości. 

Bezpośrednio do wcześniejszego wystąpienia nawiązywały kuratorki 
z ZKSS9 w Lęborku: Martyna Miklińska i Alicja Żółć. Przedstawiły one bo-
wiem projekt tworzenia w Lęborku Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie 
jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia aktywności kuratorów w środowisku 
lokalnym, z uwzględnieniem potrzeb środowiska i współpracy ze służbami so-
cjalnymi oraz z samorządem. Prelegentki przedstawiły koncepcję finansowania 
projektu, stan obecny i projekty rozwoju powstającej instytucji. Kuratorki za-
akcentowały potrzebę kreowania instytucji, które objęłyby swoim działaniem 
pomoc i wsparcie dla ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar 
przemocy w rodzinie.

Po pierwszych wystąpieniach rozgorzała gorąca dyskusja, w ramach której 
odpowiadano na pytania padające bezpośrednio z sali. Zainteresowanie przed-

9 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
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stawioną tematyką potwierdzało aktualność diagnozy i potrzebę dalszej kry-
tycznej refleksji na temat rodzimego systemu probacji.  

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady, a temat wystąpienia Sarah Main-
waring  z Wielkiej Brytanii pozwalał na kontynuowanie refleksji nad probacją, 
tym razem w kontekście brytyjskiego systemu. Temat wystąpienia Organizacja 
systemu probacji w Sheffield to analiza zadań kuratorów zawodowych, prze-
prowadzona przez szefową probacji w tym mieście z uwzględnieniem trud-
ności i problemów, których na co dzień doświadczają kuratorzy brytyjscy. 
S. Mainwaring opisując rzeczywistość pracy kuratorów w Sheffield nawiązała 
do ekonomicznej sytuacji kraju, która w jej opinii jednoznacznie determinuje 
działania w środowisku dozorowanych. Ograniczanie środków wydatkowa-
nych na probację, stawianie przed nadzorującymi pracę kuratorów konkretnych 
zobowiązań, np. obniżenia o 12% powrotności skazanych do popełniania prze-
stępstw, to tylko niektóre z ważnych wątków poruszanych przez prelegentkę. 
Wystąpienie Sarah Mainwaring wskazało na bardzo bliskie zależności pomię-
dzy sytuacją ekonomiczną a perspektywą ograniczeń wydatków na działania 
resocjalizacyjne, których doświadczają aktualnie brytyjscy kuratorzy.

Wystąpienie Roberta Cotterella, kierownika zespołu z West Bar w Shef-
field, koncentrowało się przede wszystkim na analizie narzędzi diagnostycznych 
stosowanych  w codziennej pracy brytyjskich kolegów. Realizowanie ekspertyz 
ryzyka na rzecz sądów, uwzględniających stopień powrotności skazanych do 
popełniania przestępstw, wzbudził wyraźne zainteresowanie słuchaczy. Tym 
bardziej że aktualnie w naszym kraju podejmowane są prace na rzecz two-
rzenia narzędzi diagnostycznych, które mogłyby być wykorzystywane w pracy 
polskich kuratorów. R. Cotterell odważnie wskazywał na mankamenty stoso-
wanych do diagnozowania narzędzi, akcentując ich nadmierne rozbudowanie 
i nadmiar czasu, który jest niezbędny do właściwego sporządzania ekspertyz.

Po wystąpieniach gości z Wielkiej Brytanii ponownie zaktywizowali się 
uczestnicy konferencji, którzy zadawali wiele pytań na temat szacowania ryzy-
ka, które stosowane jest w Wielkiej Brytanii.

Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie Romana Burczyka, przedstawiciela 
Business Commucations Group z Piły, który przedstawił szeroką ofertę szko-
leń skierowaną do pracowników wymiaru sprawiedliwości. Warto zauważyć, 
że część proponowanej oferty odbiegała istotnie od dotychczas oferowanych, 
systemowych propozycji, jak chociażby kształtowanie umiejętności rozpozna-
wania kłamstwa.

Trzecia sesja zatytułowana „Teatr a resocjalizacja” nawiązywała do ważne-
go wymiaru oddziaływań resocjalizacyjnych, jakie stają się udziałem kontaktu 
ze sztuką, ze szczególnym wskazaniem przedstawień i widowisk teatralnych. 

Agnieszka Piasecka, instruktor ds. teatru w Wojewódzkim Ośrodku Anima-
cji Kultury w Toruniu, w swoim wystąpieniu Teatr w służbie społecznej przed-
stawiła autorska wizję funkcji teatru w kontekście relacji ze środowiskiem osób 
znajdujących się w sferze oddziaływań resocjalizacyjnych. Refleksja po wystą-
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pieniu prelegentki mogła być tylko jedna, otóż teatr, a szczególnie współczesne 
jego oblicze, może znacznie wzbogacić ofertę oddziaływań resocjalizacyjnych 
i to zarówno w stosunku do nieletnich, jak i dorosłych. Co szczególnie ważne, 
jednocześnie kierowanej do osób odbywających kary pozbawienia wolności 
w zakładach karnych, jak i w wymiarze oddziaływań w stosunku do osób prze-
bywających poza murami placówek izolacyjnych.

Drugim prelegentem sesji trzeciej był Krzysztof Papis z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, twórca Teatru Więziennego Po Drodze. W swoim wystąpieniu 
Teatr jako katalizator zawarł swój namysł nad funkcją resocjalizacyjną przed-
stawienia teatralnego, szczególnie w kontekście zaangażowania osadzonych 
w proces powstawania dramatu scenicznego. K. Papis nie obawiał się stawiać 
odważnych tez, które krytycznie odnosiły się do relacji osób wchodzących nie-
jako z zewnątrz w środowisko więzienne, które często traktowane są jako obcy, 
intruzi działający na nie swoim terenie. Wystąpienie wzbudziło zainteresowa-
nie uczestników konferencji, także ze względu na przekazanie przez prelegenta 
dużej wiedzy fachowej o samym teatrze, która szczególnie wzbogacała jego 
subiektywne refleksje na temat doświadczeń kreowania teatru więziennego.

Tradycją toruńskiego Forum jest okrągły stół, podczas obrad którego do-
chodzi do wymiany poglądów pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczest-
nikami konferencji. Taka formuła pozwala na swobodne wyzwolenie opinii 
i uwag tych osób, które nie zabierają głosu w formie wystąpień lub nie zdążą  
wypowiedzieć w czasie kończących sesje dyskusji. Okrągły stół poprzedzo-
ny świadectwami byłych więźniów, którzy odważnie mówili o swojej trudnej 
drodze życia, stanowił płaszczyznę swobodnej, często jednoznacznie krytycz-
nej debaty na temat sytuacji osób odbywających kary pozbawienia wolności 
w Polsce.

Drugi dzień obrad zatytułowany „Wykluczenie społeczne  i przemoc a re-
socjalizacja” rozpoczęła mjr Urszula Wojciechowska-Budzikur, zast. dyrektora 
Aresztu Śledczego w Częstochowie, wskazując w swoim wystąpieniu Medyta-
cja chrześcijańska jako narzędzie resocjalizacji, na możliwość wykorzystania 
nowatorskich projektów w pracy z osadzonymi. Propozycje prelegentki zna-
lazły swoją kontynuację w jednym z artykułów w Tygodniku Powszechnym, 
który stanowił uzupełnienie tego jakże interesującego referatu.

Kolejne wystąpienie dr. Jana Michalskiego z ZKSS w Koninie oraz Ewy 
Woźnej-Płusy z ZKSS w Krośnie Odrzańskim nawiązywały bezpośrednio do 
problemów osób, które poddawane są oddziaływaniom resocjalizacyjnym po-
przez działalność kuratorów sądowych. Ubóstwo, wykluczenie społeczne, bez-
domność i samotność człowieka w sytuacji beznadziei to oblicza trudności, 
które są udziałem podopiecznych kuratorów sądowych w Polsce. 

Analiza przyczyn niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży to te-
mat wystąpienia Jana Hyba z Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo-
łecznych. 
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Tematyka przemocy w rodzinie to treść wystąpień dr Beaty Swiątek i Ju-
styny Karolak z ZKSS w Elblągu. Prelegentki odnosiły się do bezpośrednich 
działań podejmowanych w środowisku na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. 
Szczególnie ciekawe było wystąpienie J. Karolak, która przedstawiła tak istot-
ne dla środowisk lokalnych nowe rozwiązania prawne dotyczące przeciw-
działania przemocy w rodzinie. Prelegentka skonfrontowała nowe propozycje 
z rzeczywistością dostępnej oferty pomocowej. Analiza wydaje się być szcze-
gólnie ważna z powodu doświadczeń referentki, która jest nie tylko kuratorem 
sądowym, ale również specjalistą do spraw przemocy i kreatorką autorskich 
programów związanych z tym zjawiskiem.

Michał Mikliński kurator z ZKSS w Słupsku podjął się wyjątkowo trud-
nego wyzwania. Tematem wystąpienia uczynił rozważania na temat statystyki 
jako narzędzia opisującego prace kuratorów sądowych w Polsce. Skonfronto-
wanie się z tym tematem wymagało od referenta dużej wiedzy praktycznej i co 
szczególnie ważne, takiego przedstawienia tematu, który zainteresuje słucha-
czy. Okazało się, że prelegent wykorzystując swoje doświadczenie, krytycz-
nie opisał statystyczne meandry działalności rodzimej służby kuratorskiej, 
zgłaszając propozycje zmian, które ułatwiłyby realizowanie obliczeń zgodnie 
z oczekiwaniami. Kuluarowe dyskusje potwierdziły trafność wyboru tematyki 
przez występującego, którego refleksje stanowiły impuls do rozważań na temat 
rzeczywistości statystycznej w poszczególnych okręgach sądowych.

Ostatnie dwie sesje konferencji poświęcone były tematyce penitencjarnej, 
czyli więzienie a resocjalizacja. Znaczna część prelegentów kontynuowała 
wątki, które podjęła podczas wcześniejszych obrad okrągłego stołu. Spojrze-
nie na sytuację osadzonych w Polsce z różnych perspektyw: organizacji poza-
rządowych w wystąpieniach Tomasza Kowalskiego  (Fundacja Druga Szansa 
z Torunia) i Marka Łagodzińskiego (Fundacja Sławek), przedstawicieli służby 
więziennej Agnieszki Szatkowskiej (AŚ Toruń), która opisała sytuację kobiet 
odbywających kary pozbawienia wolności w naszym kraju, stworzyło możli-
wość do rozważań nad potrzebą poszukiwania nowych alternatywnych metod 
oddziaływań. 

Ze szczególnym zainteresowaniem od wielu już lat oczekiwane są wystą-
pienia płk. Zygmunta Lizaka, który z racji swojego bogatego doświadczenia 
zawodowego (dyrektor Służby Więziennej w Krakowie w stanie spoczynku) 
i trafności spostrzeżeń odnoszących się bardzo często do spraw poruszanych 
przez media, jest dla wielu forumowiczów autorytetem. Tegoroczny referat  
Z. Lizaka podejmował temat rzeczywistości penitencjarnej w Polsce, jej nie-
wykorzystanych możliwości i zagrożeń. Kolejny raz Pan Pułkownik odważnie         
i z dystansem analizował rodzimą rzeczywistość i problemy służby więziennej.

Na postulaty potrzeb nowych alternatywnych oddziaływań na więźniów, 
odpowiedział w swoim wystąpieniu ks. Dr Piotr Krakowiak, przedstawiając 
realizowany projekt działalności resocjalizacyjnej wśród więźniów, poprzez 
wolontariat hospicyjny. Prelegent uznał, odwołując się do doświadczeń zwią-
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zanych z realizacją projektu, że mamy do czynienia z propozycją tyleż orygi-
nalną, co skuteczną, trwale pozytywnie wpływającą na postawy osadzonych. 

Roman Fons z ZKSS w Poznaniu opisał działania resocjalizacyjne i profi-
laktyczne Krajowego Stowarzyszenia Resocjalizacji.

Zakończenie VI Europejskiego Forum zostało wzbogacone o wręczenie 
gościom z Wielkiej Brytanii jubileuszowych statuetek ufundowanych przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych jako dowód bardzo bli-
skich relacji, które tradycyjnie od lat łączą kuratorską organizację z Polski 
i brytyjski okręg probacyjny South Yorshire.  

Tegoroczne Forum, dzięki kilku nurtom rozważań na temat szeroko rozu-
mianych oddziaływań resocjalizacyjnych, zainspirowało część uczestników do 
kontynuowania zamysłu nad postawionymi problemami w swoich branżowych 
środowiskach podczas resortowych szkoleń. Celem Forum jest przecież sygna-
lizowanie najważniejszych problemów rodzimej resocjalizacji, a nade wszyst-
ko stwarzanie warunków do często krytycznych rozważań na temat rzeczywi-
stości działań służb, organizacji i stowarzyszeń, pracujących na rzecz osób, 
które potrzebują pomocy. W ramach VI Europejskiego Forum Resocjalizacji 
udało się zrealizować opisany powyżej cel.
 
 Michał Szykut

XXIII  FORUM  PEDAGOGÓW  NT.:  „MIKROŚWIATy  
SPOŁECZNE WyZWANIEM  DLA  WSPÓŁCZESNEJ  EDUKACJI”, 

Wrocław 26–27.10.2010

W dniach 26–27 października 2010 r. we Wrocławiu odbyła się ogólno-
polska konferencja naukowa XXIII Forum Pedagogów nt. „Mikroświaty spo-
łeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji”.  Organizatorem spotkania był 
Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Forum Pedagogów jest cykliczną konferencją 
poświęconą problemom edukacji. Co roku skupia się ona jednak na innej dys-
cyplinie lub subdyscyplinie w obrębie nauk o edukacji. Ideą ostatniego spotkania 
była refleksja nad mnogością i różnorodnością (mikro)światów społecznych 
będących podmiotem wielu działań edukacyjnych. 

W pierwszym dniu konferencji, w sali Oratorium Marianum odbyły się ob-
rady plenarne, które poprowadził prof. dr hab. Witold Jakubowski. Uczestnicy 
spotkania  wysłuchali interesujących wystąpień prelegentów reprezentujących 
różne ośrodki akademickie, stowarzyszenia i fundacje w Polsce. Jako pierwsza 
zaprezentowała się prof. dr hab. Ewa Skibińska z Uniwersytetu Warszawskie-
go, która w wystąpieniu „Mikroświat rodzinny w relacjach autobiograficznych 
starszych kobiet” scharakteryzowała i zilustrowała wypowiedziami uczestni-
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czek badań mikroświaty starszych kobiet. Problematyka funkcjonowania ko-
biet znalazła także swoje odzwierciedlenie w wystąpieniu kolejnej prelegentki 
– dr Emilii Mazurek reprezentującej Studium Nauk Humanistycznych Poli-
techniki Wrocławskiej. W referacie „Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą 
nowotworową piersi” przedstawiła perspektywę kobiet w sytuacji doświadcza-
nia choroby. Trzecia prelegentka – dr Monika Grochalska (Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie) również skoncentrowała się na grupie kobiet. 
Mianowicie w swoim referacie „Na peryferiach uniwersytetu – wyzwania dla 
edukacji rodzajowej i antydyskryminacyjnej na przykładzie działalności Sto-
warzyszenia Kofe(m)Ina” poruszyła problem nierówności i stereotypizacji 
dotyczącej funkcjonowania kobiet w polskim społeczeństwie. Przy tej okazji 
uwrażliwiła na brak edukacji genderowej w treściach edukacji akademickiej. 
Tematyka organizacji pozarządowej pojawiła się także w wystąpieniu kolejne-
go prelegenta – Tomasza Siemieża – Prezesa Fundacji Wspierania Aktywności 
Lokalnej FALA, który scharakteryzował placówkę edukacyjną jako Centrum 
Aktywizacji Społeczności Lokalnej, odwołując się do doświadczeń z realizacji 
projektów edukacyjnych na terenach wiejskich. Pierwszy dzień konferencji za-
kończony został uroczystą kolacją. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się również obradami plenarnymi, któ-
re miały miejsce w auli UTW przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Swoim udziałem zaszczyciła uczestników konferencji prof. dr hab. 
Ewa Kurantowicz z DSW we Wrocławiu, wygłaszając referat „Pedagogiczne 
konteksty lokalnych (mikro)światów”. Wystąpienie nawiązywało do problema-
tyki aktywizacji społeczności lokalnych oraz budowania edukacji opartej na 
dialogu. Wystąpienie kolejnej prelegentki – dr Małgorzaty Bednarskiej (Uni-
wersytet Wrocławski) – skoncentrowane było na funkcjonowaniu wybranych 
wirtualnych mikroświatów społecznych w Internecie. Obrady plenarne zakoń-
czyły się dyskusją wywołaną pytaniami uczestników i słuchaczy. Następnie 
przewodniczący konferencji zaprosił wszystkich do udziału w trzech sekcjach 
tematycznych. 

Uczestnicy sekcji I pt. „Pogranicze edukacji – grupa, mniejszość, eduka-
cja” wysłuchali referatów dotyczących m.in. funkcjonowania w rzeczywistości 
szkolnej dzieci z zespołem Downa (mgr Agnieszka Jędrzejowska) oraz mło-
dzieży niepełnosprawnej (mgr Marta Papiernik). Interesującym problem wpi-
sującym się w kontekst pogranicza edukacji zajął się dr Adam Szecówka, który 
przedstawił mikroświat społeczny wychowanków grypsujących w placówkach 
resocjalizacyjnych. Ważnym wątkiem rozważań w sekcji stanowił problem 
mniejszości etnicznych. W tym kontekście dr Beata Anna Orłowska przedsta-
wiła mikroświat Łemków, z kolei mgr Iwona Rochowicz i Agnieszka Jarmuła 
scharakteryzowały mikroświaty religijne we Wrocławiu. 

W sekcji II pt. „Edukacja w różnorodności, różnorodność w edukacji” kon-
tynuowano problem mikroświatów społecznych w rzeczywistości oświatowej. 
Pierwsze dwa referaty dotyczyły funkcjonowania nauczyciela we współcze-
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snych realiach szkoły (mgr Tomasz Staniszewski) oraz współpracy nauczycie-
li z rodzicami (dr Ewa Kozak). Kolejne osoby przedstawiły interesujące i do 
końca nierozpoznane mikroświaty społeczne: szkołę ASSA będącą przykładem 
alternatywnej edukacji (dr Paweł Rudnicki) oraz grupę doskonalących się za-
wodowo pielęgniarek i położnych (mgr Małgorzata Felcenloben). Rozważania 
w tej sekcji dopełniła dr Beata Maj, która zajęła się problemem szans edukacyj-
nych warstw społecznie upośledzonych. 

Sekcja III pt. „Wokół tożsamości, biografii i rzeczywistości wirtualnej” 
rozpoczęła się referatem mgr Izabelli Kamińskiej, która opisała taktyki ra-
dzenia sobie ze stygmatem choroby psychicznej. Kolejne referentki zajęły się 
problemem bezdzietności z wyboru (mgr Marta Doroba) oraz specyfiką relacji 
pomiędzy członkami załogi na rejsie pełnomorskim (dr Ewa Jurczyk). Trzy 
kolejne wystąpienia nawiązywały do tematyki rzeczywistości wirtualnej. Mgr 
Jacek Gulanowski opisał poglądy o wychowaniu i edukacji współczesnych pol-
skich konserwatystów, które zgromadził w wyniku analizy wybranych portali 
internetowych. Kolejna osoba (dr Luba Jakubowska) podjęła problem tożsa-
mości wirtualnej, odwołując się do fotografii zaczerpniętych z portalu społecz-
nościowego nk.pl. Ostatnie wystąpienie (dr Martyna Pryszmont-Ciesielska) 
dotyczyło metodologicznych problemów badań prowadzonych w Internecie. 

W sekcji IV odbywał się warsztat psychologiczny dla studentów i dokto-
rantów pt.: „Nowe szaty cesarza”. Tematyka spotkania obejmowała koncepcję 
nierozpoznań w teorii Analizy Transakcyjnej jako propozycja wyjaśnienia nie-
adaptacyjnych zachowań osób z różnych mikroświatów społecznych. Osobami 
prowadzącymi były Krystyna Abraham i Anna Pezacka-Gumna z Pracowni 
psychologicznej „Spotkanie”.  

Ciekawym podsumowaniem konferencji była dyskusja poświęcona edu-
kacyjnym aspektom mikroświatów społecznych zarówno tym poznanym przez 
współczesną naukę, jak i tym, o których wiedza znajduje się wciąż w stanie 
tworzenia. 

Podczas konferencji zaprezentowanych zostało wiele interesujących wy-
stąpień. Niemniej specyfika wybranej problematyki nie pozwala na formułowa-
nie uogólnień na temat edukacyjnych kontekstów mikroświatów społecznych, 
a tym bardziej na zamknięcie ważnych pytań i dyskusji, jakie miały miejsce 
podczas jej trwania. W związku z tym na koniec pozwolę sobie przywołać py-
tania, które stanowiły kierunek rozważań uczestników konferencji: jakie mi-
kroświaty społeczne istnieją we współczesnej rzeczywistości? W jaki sposób 
można je badać? Jakie wyzwania stoją przed współczesną edukacją w kon-
tekście funkcjonowania owych mikroświatów społecznych? Jak organizować 
pracę edukacyjną zorientowaną na budowanie dialogu z tymi mikroświatami? 
Wreszcie, jakie programy i metody działania mogą być pomocne w pracy z mi-
kroświatami społecznymi?

Martyna Pryszmont-Ciesielska 
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WIZyTA  STUDyJNA  KURATORÓW  ZAWODOWyCH   
Z  ZESPOŁU KURATORSKIEJ  SŁUŻBy  SĄDOWEJ  W  LĘBORKU 

W  SHEFFIELD/Wielka Brytania, 2–7.11.2010

W ramach współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a służbą kura-
torską w Lęborku od kilku lat udaje się z powodzeniem realizować często pio-
nierskie projekty. Obok wspólnych działań, których celem np. było powołanie 
Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, z którego oferty pomocowej korzy-
stają przede wszystkim osoby poszkodowane przestępstwami i sprawcy prze-
stępstw z użyciem przemocy. Już od 2006 roku realizuje się z powodzeniem 
koncepcję wspólnych szkoleń w formie wizyt studyjnych dla przedstawicieli 
służb i instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym. Dzięki środkom 
finansowym pozyskiwanym z Urzędu Miasta  od 2006 roku grupa kuratorów 
zawodowych wraz z przedstawicielami Wydziału Spraw Społecznych UM oraz 
pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miała możliwość ko-
rzystać z formy szkoleniowej oferującej bezpośrednie zapoznanie się z organi-
zacją i funkcjonowaniem rożnych instytucji pomocowych:
• 2006 r. – wizyta w Fundacji Bądźmy Razem w Cieszynie,
• 2007 r. – wizyta w Fundacji Barka w Poznaniu,
• 2008 r. – wizyta w Szkole Kofoeda w Kopenhadze (Dania),
• 2010 r. – wizyta w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Zeszłoroczny wyjazd stanowił dodatkowo swego rodzaju ukoronowanie 
zażyłych relacji formułujących się pomiędzy kuratorami zawodowymi z Lę-
borka, środowiskiem lokalnym a przedstawicielami probacji z okręgu South 
Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Dzięki wsparciu samorządu lokalnego grupa 
kuratorów, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz dwóch sędziów 
spędziło 5 dni  jako goście brytyjskich kolegów. Plan wizyty szkoleniowej 
zakładał zapoznanie się z obowiązkami brytyjskich kuratorów pracujących 
w zakładach karnych, jak i poza nimi. Równocześnie skoncentrowano się na 
wymiarze brytyjskiej probacji  opisywanym przez współpracę środowisk lokal-
nych z instytucjami probacyjnymi.

Pierwszego dnia wizyty zapoznano się z pracą kuratorów w publicznym 
zakładzie karnym w Moorland (HMP Moorland Closed)10. Zwrócono szczegól-
ną uwagę na formułowane przez kuratorów sprawozdania dla sądów oraz na 
sporządzane diagnozy, w których szacowano ryzyko powrotności osadzonych 
do popełniania kolejnych przestępstw. W ramach funkcjonowania struktur pro-
bacyjnych w brytyjskich zakładach karnych realizowane są specjalistyczne ko-
rekcyjne programy, kierowane do różnych grup skazanych. Kryterium uczest-
nictwa w programie stanowi rodzaj popełnionego przestępstwa. Odmiennymi 

10  Skrót Her Majesty Prison – Więzienie Jej Królewskiej Mości, nazewnictwo 
stosowane w publicznych zakładach karnych w Zjednoczonym Królestwie. Należy za-
uważyć, że obok wymienionych powyżej placówek powstają na terenie całej Wielkiej 
Brytanii prywatne zakłady karne. 



343Konferencje

formami oddziaływań objęci są osadzeni za przestępstwa z użyciem przemocy, 
ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej. Realizowane są na te-
renie zakładu projekty pracy z osobami uzależnionymi lub używającymi nar-
kotyków. W opinii brytyjskich kuratorów ponad połowa populacji więziennej 
to osoby popełniające czyny karalne w związku z narkotykami. Zakład karny 
to również miejsce, w którym organizuje się pracę zarobkową dla skazanych, 
w tych szczególnych warunkach, także z uwzględnieniem kryzysu ekonomicz-
nego, stara się elastycznie wykorzystywać możliwości wynikające z charak-
teru placówki, jaką jest zamknięty zakład karny. Organizowanie zatrudnienia 
oraz oferta edukacyjna nie jest bezpośrednio formułowana przez kuratorów, 
ale stale współpracują oni z osobami związanymi z zatrudnieniem i szkolnic-
twem przywięziennym. Oferta edukacyjna w zamkniętym zakładzie karnym 
jest bardzo szeroka, począwszy od wyposażania w podstawowe umiejętności, 
jak również interesujące propozycje zdobywania kwalifikacji zawodowych, aż 
po kursy i studia uniwersyteckie. Pobyt w Moorland zakończyła ponad dwugo-
dzinna dyskusja, w której uczestniczyła grupa z Polski oraz kilkunastoosobowa 
grupa kuratorów z Wielkiej Brytanii. Uczestnicy szkolenia na bieżąco dzielili 
się swoimi wrażeniami z brytyjskimi kolegami, konfrontując uzyskaną wiedzę 
z realiami polskimi. Szczególny wymiar wizyty determinowała sytuacja w jed-
nym ze skrzydeł wiezienia,  w którym godzinę przed przyjazdem polskiej dele-
gacji doszło do poważnych kilkudniowych zamieszek, o których informowały 
ogólnokrajowe media.

Pierwszy dzień wizyty to także zapoznanie się z funkcjonowaniem otwar-
tego zakładu karnego w Moorland (HMP Moorland Open). Tego typu placówki 
sprawiają zawsze korzystniejsze wrażenie na zwiedzających z racji braku przy-
tłaczającego charakteru zamkniętych więzień oraz możliwości swobodniej-
szego poruszania się po placówce i zdecydowanie swobodniejszych procedur 
kontrolnych. 

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęło spotkanie z kuratorami sądowymi 
pracującymi w głównym biurze probacyjnym w Sheffield West Bar. W ramach 
spotkania zapoznano się ze specyfiką funkcjonowania brytyjskiej probacji, po-
cząwszy od warunków pracy kuratorów do analizy narzędzi ewidencjonujących 
ich pracę. Kuratorzy brytyjscy dzieląc się z polskimi kolegami informacjami na 
temat rzeczywistości wykonywanych przez nich codziennie zadań, akcento-
wali nienotowaną dotychczas dynamikę przekształceń probacji, motywowaną 
ich zdaniem, szczególnie w ostatnim roku, kryzysem ekonomicznym. Dzięki 
uprzejmości Sarah Mainwaring, szefowej służb probacyjnych w Sheffield11, 
zapoznano się z profesjonalnie przygotowaną minikonferencją, w ramach któ-
rej prelegenci przedstawili m.in. nowe wymagania stawiane kandydatom do 
zawodu kuratora, wciąż niższe niż w polskiej służbie kuratorskiej oraz progra-

11  Oryginalne nazewnictwo wykonywanej funkcji to Head of Sheffield Probation.
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my pracy z podopiecznymi, które zawsze wzbudzają zainteresowanie polskich 
kuratorów.

Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie się uczestników z pracami wy-
konywanymi przez skazanych odbywających kary ograniczenia wolności12. 
Charakter wykonywanych prac związany jest bezpośrednio z potrzebami 
środowiska lokalnego. Skazani remontują stare cmentarze, obiekty sakralne, 
remontują placówki opiekuńcze i wychowawcze oraz pracują w hospicjach. 
Uczestnicy wizyty mieli możliwość zjedzenia posiłku w klubie dla osób star-
szych, w którym posiłki, organizacje spotkań dla kilkudziesięciu osób często      
z problemami ruchowymi, przygotowują codziennie skazani pod okiem pra-
cowników biura probacyjnego. Także zajęcia kulturalno-oświatowe w klubie 
prowadzone są przez skazanych.

Trzeciego dnia szkolenia spotkano się z sędzią Murphym z Sądu w Shef-
field13. W ramach spotkania dyskutowano na temat odmiennych systemów 
prawnych funkcjonujących w obu krajach, pomimo różnic odnajdując również 
podobieństwa. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem sądu i wymianą refleksji 
na temat relacji pomiędzy kuratorami  i sędziami w obu krajach.

Następnie uczestnicy szkolenia zwiedzili Aldine House14, placówkę wycho-
wawczą przeznaczoną  dla nieletnich sprawiających problemy wychowawcze. 
Zaskakującym był dla polskich kuratorów system ochronny i kilkudziesięciooso-
bowa obsada zakładu, w którym przebywało tylko czternaścioro wychowanków. 
Z uzyskanych informacji wynika, że tylko kilka tego typu placówek funkcjonuje 
w Wielkiej Brytanii, co nie wydawało się dziwne, ponieważ koszty utrzymania, 
które generują tego typu instytucje, muszą być rzeczywiście olbrzymie.

Kolejnym etapem szkolenia była wizyta w instytucji zajmującej się pracą 
z nieletnimi sprawiającymi problemy wychowawcze i popełniającymi czyny 
karalne15. Brytyjscy prelegenci opisywali poważne problemy młodego pokole-
nia w ich kraju, akcentując wyjątkowo destrukcyjną rolę gangów i dużą licz-
bę czynów karalnych popełnianych przez nieletnich z użyciem broni palnej. 
Istotna rola, jakiej podejmują się brytyjscy odpowiednicy polskich kuratorów 
dla nieletnich, to kreowanie i następnie wykorzystywanie programów, których 
celem jest  aktywizowanie i informowanie rodziców i szerzej, całego społe-
czeństwa o niebezpieczeństwie uczestnictwa dzieci i młodzieży w gangach. 
Brytyjscy koledzy odważnie dzielili się informacjami nt. swoich sukcesów 
i niepowodzeń, powtarzając, że skuteczna resocjalizacja młodych ludzi, to tak-
że klucz to ograniczenia przestępczości w przyszłości.

Oficjalnego zakończenia części merytorycznej pobytu polskiej delegacji 
dokonała Sarah Mainwaring, która sama wcześniej uczestnicząc w VI Europej-
skim Forum Resocjalizacji w Toruniu wskazywała na potrzeby wsparcia pro-

12  Ang. unpaid work, wcześniej community service.
13  Ang. Crown Court.
14  Oryginalna nazwa instytucji Aldine House – Secure Childrens Unit.
15  Oryginalna nazwa instytucji Sheffield Youth Offending Services.
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bacji przez środowiska lokalne, zwracając uwagę na konieczność wyjątkowego 
zaangażowania środowiska kuratorskiego w działania na rzecz bezpieczeństwa 
lokalnego w tych szczególnie trudnych, determinowanych kryzysem ekono-
micznym czasach.

Podsumowując pobyt kuratorów zawodowych, sędziów i przedstawicie-
li władz samorządowych Lęborka w Sheffield warto zauważyć, że tego typu 
szkolenia stanowić mogą istotną inspirację dla podejmowania wspólnych ini-
cjatyw na rzecz lokalnej społeczności z uwzględnieniem doświadczeń brytyj-
skich kolegów. Trudno bowiem dzisiaj wyobrazić sobie działania polskiej służ-
by kuratorskiej bez charakterystycznego dla np. jej brytyjskiego odpowiednika, 
otwarcia się na środowiska lokalne. Tworzony w naszym kraju system probacji 
potrzebuje współpracy, ale również wsparcia ze strony np. samorządów lokal-
nych. Tylko wówczas kuratorzy będą w stanie skutecznie realizować nałożone 
na nich obowiązki. 

 Michał Szykut

POLSKO-SZWEDZKIE  SEMINARIUM  NT.  
„W  KRĘGU  TRADyCJI  I WSPÓŁCZESNOŚCI  RUCHU  

SAMOKSZTAŁCENIOWEGO  PO  OBU STRONACH   
BAŁTyKU” –  CZ. I, Wieżyca, 4.11.2010

„Celem ruchu kół samokształceniowych, oprócz instruowania w spra-
wach szczegółowych, musi być stwarzanie atmosfery ogólnego rozbudzenia 

kulturowego oraz rozwoju cnót obywatelskich”
Oscar Olsson, 1929 

W początkach listopada 2010 roku w Kaszubskim Uniwersytecie Ludo-
wym – w odnowionej siedzibie głównej w Wieżycy odbyło się seminarium 
dotyczące historii i współczesnych możliwości wykorzystania kół samokształ-
ceniowych w obywatelskiej edukacji dorosłych. Całość pomyślana została jako 
spotkanie wprowadzające do realizacji większego projektu międzynarodowe-
go, którego zadaniem byłoby rozpoznanie i upowszechnienie wzorców samo-
kształcenia wypracowanych na przestrzeni XX stulecia w ramach skandynaw-
skiego ruchu edukacji nieformalnej (folkbildning) i polskiej oświaty niezależnej 
od czasów zaborów do współczesności – zwłaszcza pod kątem możliwości ich 
adaptacji i wykorzystania w (samo)edukacji mieszkańców współczesnej pol-
skiej i szwedzkiej wsi. Organizatorami planowanego na około dwa lata przed-
sięwzięcia są Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, S-ta Maria folkhög-
skola w Malmö oraz Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania – Instytut 
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zadaniem dwóch pierwszych podmio-
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tów jest czuwanie nad stroną organizacyjną i przebiegiem działań praktycznych 
związanych z projektem na terenie Polski (Pomorze) i Szwecji (Skania), trzeci 
zaś – koordynuje prace naukowo-badawcze w ramach rozpoczętego projektu. 

Podstawowym celem jesiennego seminarium w Wieżycy było podjęcie 
dyskusji nad szwedzko-pomorską współpracą w zakresie autoedukacji miesz-
kańców obszarów wiejskich. Szwedzcy i polscy uczestnicy spotkania starali się 
wypracować główne założenia programowe i organizacyjne projektu. Zakre-
ślono zatem wyraźnie zakres i kierunki prac w ramach tego przedsięwzięcia. 
Do dalszych działań w projekcie postanowiono wykorzystać doświadczenia 
skandynawskich kół samokształceniowych, funkcjonujących według koncep-
cji Oscara Olssona, które uznano za rozwiązanie modelowe dla (auto)edukacji 
dorosłych w środowiskach defaworyzowanych. Postanowiono także wykorzy-
stać w pracach projektu osiągnięcia praktyczne Szwedzko-Polskiego Projektu 
Demokratyzacji Oświaty „S(z)koldem”, który realizowano w porozumieniu 
między Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem w Linköpingu w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (Porównaj np.: S(z)koldem, [w:] En-
cyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha. Tom 6, Wyd. Akad. 
„Żak”, Warszawa 2007, s. 149–152; T. Maliszewski, J.W. Wojtowicz, J. Żerko, 
The Swedish-Polish Project: Democratization of Education – „S(z)koldem”, 
[w:] Democratization of Education. Experiences from Poland and Sweden, 
ed. by H. Hovenberg et al. Vuxenutbildarcentrum, Universitetet i Linköping, 
Linköping 1996, s. 10–17). Przećwiczono bowiem wówczas od strony prak-
tycznej możliwości zastosowania w polskich realiach koncepcji pracy samo-
kształceniowej wypracowanej w środowisku szwedzkiej folbildning, a podsta-
wą tamtych adresowanych do nauczycieli działań stał się skrypt przygotowany 
przez znawcę zagadnienia i wieloletniego nauczyciela uniwersytetu ludowego 
Henry’ego Blida pt. Uczestnictwo w oświacie – koła samokształceniowe (tłum. 
Piotr Żerko) Gdańsk 1996, będący nieco zmodyfikowaną wersją podręcznika 
samokształcenia Education by the People – Study Circles tegoż autora (wyda-
nego przez Brunnsvik folkhögskola w Ludvika na terenie Szwecji w 1989 roku).    

Uczestnicy pomorskiego seminarium podkreślali wagę wymiany doświad-
czeń na temat samokształcenia pomiędzy polskimi i szwedzkimi oświatow-
cami. Wskazywali przy tym, że ważną rolę w przygotowywaniu wspólnych 
działań praktycznych, zmierzających do pełniejszego propagowania idei samo-
kształceniowych w edukacji dorosłych na terenie północnej Polski i południo-
wo-zachodniej Szwecji, będzie odgrywało wzajemne poznanie zarysów dzie-
jów ruchów samokształceniowych w obu krajach – w szczególności kierunków 
ich głównych linii rozwojowych. Pozwoli ono bowiem na pełniejsze zrozumie-
nie genezy obecnego podejścia do problematyki autoedukacyjnej w poszcze-
gólnych krajach, a – być może – dostarczy też interesujących a zapomnianych 
wzorców z przeszłości, do których warto by współcześnie powrócić. 

W czasie debaty ustalono także źródła założeń teoretycznych dla wspólne-
go projektu S-ta Maria folkhögskola i Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego 
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dotyczącego study circles. Stanowić je będą następujące publikacje: Henry’ego 
Blida Education by the People – Study Circles (Arbetarnas Bildnings Förbund, 
Stockholm 1990), Sturli Bjerkaker The Study Circle – a method for learning, 
a tool for democracy (Paper for the FACE [Forum for the Advancement of 
Continuing Education] Annual Conference 2003, University of Stirling, 2–4 
July 2003, http://www.face.stir.ac.uk/documents/Paper109Bjerkader.pdf), Olgi 
Czerniawskiej Dylematy edukacji dorosłych: między samokształceniem a samo-
wychowaniem („Edukacja Dorosłych” 1997, nr 4, s. 43–50), Hansa Hovenberga 
Oscar Olsson and the study circle (“Option” – Journal of the Folk Education 
Association of America, Vol. 17, No 1, Spring 1993, s. 25–27) oraz Dzierżymira 
Jankowskiego Autoedukacja wyzwaniem współczesności (Wyd. „Adam Mar-
szałek”, Toruń 1999). Przyjęto przy tym, że z zawartością wskazanych powyżej 
trzech artykułów i obu książek uczestnicy projektu winni zapoznać się w pro-
cesie samokształcenia do czasu części drugiej szwedzko-polskiego seminarium 
„W kręgu tradycji i współczesności ruchu samokształceniowego po obu stro-
nach Bałtyku”, które planowane jest na przełom wiosny i lata 2011 roku.

Należy liczyć, że rozpoczęta omówionym tu pokrótce seminarium prze-
prowadzonym w listopadzie 2010 roku kolejna inicjatywa edukacyjna Ka-
szubskiego Uniwersytetu Ludowego – realizowana tym razem we współpracy 
ze szwedzką S-ta Maria folkhögskola w Malmö i Uniwersytetem Gdańskim 
– przyniesie już wkrótce wzrost zainteresowania ruchem samokształceniowym 
na terenie pomorskiej (i polskiej) wsi i możliwościami jego wykorzystania 
w budowaniu dojrzałej regionalnej społeczności obywatelskiej oraz dostarczy 
zarówno podłoża historyczno-teoretycznego dla współczesnych poszukiwań 
optymalnych rozwiązań autoedukacyjnych, jak i wzorców tzw. dobrych prak-
tyk, które – być może – uda się wypracować w tym zakresie w ramach nowo 
podjętego polsko-szwedzkiego przedsięwzięcia oświatowego. 

Tomasz Maliszewski
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SEMINARIUM NAUKOWE „SENIORKI POLSKIEJ 
ANDRAGOGIKI”, Płock, 8 grudnia 2010 r.

W dniu 8 grudnia 2010 roku w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku odbyło się, z inicjatywy Dziekana Wydziału Pedagogicznego SWPW 
prof. zw. dr. hab. Józefa Półturzyckiego i Rektora SWPW, Prezesa Towarzy-
stwa Naukowego Płockiego prof. nzw. dr. hab. inż. Zbigniewa P. Kruszewskie-
go, seminarium naukowe Seniorki polskiej andragogiki zorganizowane przez 
Wydział Pedagogiczny SWPW i Sekcję Pedagogiczną Towarzystwa Naukowe-
go Płockiego. Seminarium stanowiło jedną z cyklu imprez naukowych z okazji 
190 rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Płockiego. 

Tematyka seminarium obejmowała analizę życiorysów oraz dokonań 
polskich kobiet – naukowców na polu andragogiki oraz pedagogiki, jak też 
uczczenie setnej rocznicy zgonu dwóch polskich pisarek: Marii Konopnickiej 
i Elizy Orzeszkowej. 

Otwarcia Seminarium dokonała Prodziekan Wydziału Pedagogicznego 
SWPW – doc. dr Anna Frąckowiak, a następnie w trakcie dwóch sesji zapre-
zentowanych zostało kilka sylwetek  seniorek polskiej andragogiki. Sesji pierw-
szej przewodniczyli: ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski (Prorektor SWPW) 
i doc. dr Daniel Korzan (Prodziekan Wydziału Pedagogicznego SWPW). Au-
torem pierwszego wystąpienie nt. Wątki pedagogiczne w biografiach Elizy 
Orzeszkowej i Marii Konopnickiej był profesor Józef Półturzycki. Obydwie 
pisarki zmarły sto lat temu w 1910 roku, Eliza 18 maja w Grodnie w wieku 
69 lat, Maria 8 października we Lwowie przeżywszy 68 lat. Autor zaprezento-
wał biografię i dorobek artystyczny literatek, ukazał również ich formy edukacji 
i samokształcenia, a także aktywność oświatową i opiekuńczą, wątki  edukacyjne 
i pedagogiczne, umieszczając je w gronie przedstawicielek polskiej andragogiki.

Zarówno Konopnicka, jak i Orzeszkowa początkowo pobierały naukę 
w domach rodzinnych, a następnie na pensji sióstr samarytanek w Warszawie. 
Młodo wyszły za mąż, ale ich małżeństwa nie były udane i rozpadły się. Żyły 
jako kobiety samotne, z tym że Eliza była bezdzietna, zaś Maria wychowywała 
sześcioro potomstwa.

Profesor Półturzycki wyróżnił kilka płaszczyzn i zakresów aktywności 
pedagogicznej w życiu Marii Konopnickiej. Na plan pierwszy wysuwa się na-
uka własna i samokształcenie, którego podstawową formą było czytelnictwo. 
Drugi zakres aktywności edukacyjnej obejmuje wychowanie sześciorga dzieci, 
które stanowiło inspirację dla twórczości dla dzieci i o dzieciach (baśnie, opo-
wiadania wychowawcze), mającej wpływ i znaczenie dla narodowego systemu 
wychowania. Konopnicka podkreślała poznawcze, wychowawcze i praktyczne 
znaczenie zabawy. Kolejny obszar aktywności edukacyjnej pisarki stanowi jej 
wieloletnia i bogata praktyka prywatnych lekcji z języka polskiego, kultury 
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i literatury narodowej. Popularyzacji wiedzy, literatury oraz prezentacji tek-
stów współczesnych autorów polskich i zagranicznych służyły przygotowywa-
ne przez pisarkę odczyty, artykuły, tłumaczenia i recenzje. 

Maria Konopnicka uważana jest za jedną z najwybitniejszych polskich pi-
sarek i poetek, ale to również pedagog, wychowawczyni, nauczycielka i popu-
laryzatorka wiedzy.  

Bogata i różnorodna działalność i aktywność poznawcza i edukacyjna ce-
chowała również życie Elizy Orzeszkowej. Podobnie, jak o rok młodsza ko-
leżanka, tak i Orzeszkowa podejmowała działania na rzecz własnego rozwoju 
i edukacji, głównie poprzez czytelnictwo i naukę języków. Prowadziła również 
działalność nauczycielską, była nauczycielką społeczną, a następnie założyła 
szkółkę wiejską, której funkcjonowanie przerwał wybuch powstania stycznio-
wego. Ważną formą aktywności edukacyjnej pisarki były odczyty  i ich pu-
blikacje oraz udział w dyskusjach. Orzeszkowa byłą organizatorką księgarni 
polskiej i wydawnictwa w Wilnie, nakładem którego ukazały się 22 pozycje 
książkowe. Jedną z inicjatyw wydawnictwa było cykliczne pismo humani-
styczno-literackie Alfabet. Po ukazaniu się czwartego numeru władze zaborcze 
podjęły działania w celu likwidacji wydawnictwa i księgarni, a sama Orzeszko-
wa została na kilka lat internowana w Grodnie. 

Pisarka podejmowała różne formy opieki i pomocy edukacyjnej. Prowa-
dziła między innymi tzw. „uniwersytet”, czyli komplety tajnego nauczania dla 
dziewcząt, ucząc historii i literatury. W domu pełnym książek urządziła czy-
telnię polską ze zbiorami dla inteligencji grodzieńskiej oraz mieszczan i ich 
dzieci. Orzeszkowa, która zdobywała wiedzę głównie poprzez formy samo-
kształceniowe dzieliła się nią, prowadząc różne formy działalności oświatowej. 

Wątki aktywności pedagogicznej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w ży-
ciorysach obydwu pisarek sprawiły, że znalazły swoje miejsce wśród seniorek 
polskiej andragogiki.

W kolejnym wystąpieniu doc. dr Anna Frąckowiak zaprezentowała życie 
i postać Elżbiety Magdaleny Zawackiej (1910–2009), żołnierza, historyka, pe-
dagoga. Służba wojskowa stanowiła istotny etap życia Elżbiety Zawackiej. Od 
roku 1930 zaangażowała się w działalność Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet. W 1939 roku profesor Zawacka stała się żołnierzem Służby Zwycięstwu 
Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, gdzie prowadziła 
konspiracyjną działalność kurierską i szkoliła kurierów. Uzyskiwała kolejne 
stopnie wojskowe i w 2006 roku otrzymała, jako druga kobieta w Polsce, sto-
pień generała brygady. 

Generał Zawacka prowadziła aktywność i badania historyczne mające na 
celu udokumentowanie działalności AK. Była inicjatorką powstania Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a w 1990 roku powołała w Toruniu Fundację 
„Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”. 

Kolejny wątek w biografii Elżbiety Zawackiej to jej praca pedagogiczna. 
Ukończyła dwa magisteria, w tym jedno z matematyki, uzyskała kwalifika-
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cje pedagogiczne, obroniła dysertację doktorską nt. szkoły korespondencyjnej, 
w 1972 roku uzyskała stopień dr. hab., a w 1996 profesora nauk humanistycz-
nych. Od początku lat trzydziestych XX wieku pracowała jako nauczycielka 
matematyki w gimnazjum, prowadziła również działalność instruktorską, na-
stępnie była organizatorką tajnego nauczania. Po aresztowaniu, na pięć lat przez 
Urząd Bezpieczeństwa w 1951, po wyjściu na wolność ponownie podjęła pracę 
nauczycielki w liceach korespondencyjnych w Sierpcu i Toruniu. Po obronie 
doktoratu rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Dydaktyki Uni-
wersytetu Gdańskiego, zaś po uzyskaniu habilitacji przeniosła się do Torunia 
i rozpoczęła pracę w UMK, gdzie chciała stworzyć Zakład Andragogiki. 

W swojej pracy naukowej prof. Elżbieta Zawacka interesowała się i pro-
wadziła badania nad kształceniem zdalnym, edukacją dorosłych, edukacją 
ustawiczną i kształceniem permanentnym. Opracowania z zakresu edukacji 
dorosłych dotyczą prezentacji praktyk zagranicznych, tematyki samokształce-
nia, edukacji robotników, edukacji zawodowej. Zwracała uwagę na znaczenie 
kształcenia korespondencyjnego, kształcenia zdalnego i mediów w edukacji 
dorosłych i ustawicznej oraz konieczność rozwijania poradnictwa, szczegól-
nie indywidualnego w tych dziedzinach. Elżbieta Zawacka wyszczególniła 
9 trybów kształcenia, w których może być wykorzystane kształcenie ustawicz-
ne, sformułowała również własną koncepcję metody korespondencyjnej.

Swoim długim, prawie 100-letnim życiem, działalnością i aktywnością dy-
daktyczną i naukową Pani Generał Profesor Elżbieta Zawacka zasłużyła, aby 
znaleźć się w panteonie seniorek polskiej andragogiki.

W kolejnym wystąpieniu dr Liliana Tomaszewska zaprezentowała postać 
i osiągnięcia naukowe osoby szczególnie bliskiej Wydziałowi Pedagogiczne-
mu SWPW, która miała udział w jego tworzeniu i do dnia dzisiejszego jest 
jego pracownikiem naukowo-dydaktycznym – prof. zw. dr hab. Eugenii Anny 
Wesołowskiej. 

Swoją działalność nauczycielską rozpoczęła Pani Profesor w 1945 roku 
w wieku lat 16, gdy po ukończeniu kursu pedagogicznego została oddelego-
wana do pracy w 4 klasowej szkole wiejskiej w Cycowie. Następnie uczyła 
w wielu placówkach edukacyjnych ogólnokształcących i zawodowych, nie za-
niedbując jednocześnie własnego rozwoju i podwyższając kwalifikacje. Ukoń-
czyła Liceum Pedagogiczne w Chełmie, a w 1959 roku uzyskała magisterium 
na kierunku filologia polska w WSP w Krakowie. Następnie obroniła pracę 
doktorską poświęconą problematyce wszechstronnych procesów wychowania 
i kształcenia osób dorosłych oraz rozprawę habilitacyjną dotyczącą wychowa-
nia dla pokoju. W roku 1996 otrzymała nominację prezydencką i stanowisko 
profesora zwyczajnego. 

Po uzyskaniu habilitacji Profesor Wesołowska poświęciła się działalności 
dydaktycznej i naukowej w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMK 
w Toruniu, gdzie pełniła rolę animatora  rozwoju  środowiska andragogiczne-
go poprzez organizację konferencji naukowych, seminarium doktorskiego oraz 
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powołanie specjalizacji edukacji ustawicznej. Objęła kierownictwo w nowo 
utworzonym Zakładzie Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej. 
W 1993 roku Profesor Wesołowska rozpoczęła pracę redaktorską kwartalnika 
Edukacji Dorosłych, powołała również i była redaktorem naczelnym  serii wy-
dawniczej Biblioteka Edukacji Dorosłych.

W roku 1995 Pani Profesor wraz z profesorem Półturzyckim podjęła się 
trudnego zadania organizacji Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. 
Pawła Włodkowica w Płocku, pełniąc wiele lat funkcję prodziekana, a następ-
nie w 2004 roku powierzono jej funkcję prorektora SWPW. Prof. E.A. Weso-
łowska jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Porównawczej i Edukacji Euro-
pejskiej. 

W kręgu zainteresowań naukowych i badawczych Pani Profesor znajdują 
się: tradycje naukowe i edukacyjne regionu płockiego, instytucje oświatowe 
Mazowsza, potrzeby zmian polityki edukacyjnej, modernizacja dydaktyki, 
edukacja jako czynnik przemian w rodzinie, pedagogika pokoju, pedagogika 
porównawcza, edukacja dorosłych, edukacja kobiet.

Prof. dr hab.  E. Anna Wesołowska z nieustającą życzliwością i troską 
o studenta nadal prowadzi działalność dydaktyczną. Jednak już dotychczasowy 
dorobek dydaktyczny i naukowy Pani Profesor jest imponujący, szczególnie 
w trudnych dziedzinach, które można uznać za pionierskie w polskiej pedago-
gice i andragogice. 

Na zakończenie pierwszej części sesji zaprezentowana została sylwetka 
Ireny Lepalczyk (1916–2003) – harcerki, bibliotekarza, pedagoga społecznego, 
andragoga. 

Dzieciństwo i młodość spędziła Irena Lepalczyk w Warszawie, podejmu-
jąc aktywność w trzech zakresach: działalność harcerska, kształcenie i samo-
kształcenie oraz praca zarobkowa. Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczę-
ła, będąc uczennicą warszawskiej szkoły powszechnej, gdzie wstąpiła do 32 
WŻDH. Uczestnicząc w różnych formach pracy harcerskiej, zdobywała ko-
lejne umiejętności, sprawności i stopnie, aby w 1942 roku objąć pod swoją 
komendę Hufiec Grzybów. Samodzielnie i ze swoimi przyjaciółmi z harcerstwa 
podejmowała różne formy kształcenia i samokształcenia. Uczestniczyła w wie-
lu kursach, np.: sanitarny, pielęgniarski, wychowawczyń kolonii. Podjęła studia 
historyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Konspiracyjnym Kursie 
Pedagogicznym dla Kobiet, a następnie studiowała na tajnej Sekcji Społeczno-
-Oświatowej Wydziału Pedagogicznego WWP. 

Po zakończeniu wojny udała się wraz ze swoją mentorką – prof. Heleną 
Radlińską do Łodzi, gdzie dokończyła studia pedagogiczne i rozpoczęła współ-
pracę z Uniwersytetem Łódzkim w Zakładzie Pedagogiki Społecznej. W no-
wym środowisku oprócz zaangażowania w  pracę naukową i zawodową prof. 
Irena Lepalczyk szybko nawiązała kontakty z tutejszym środowiskiem harcer-
skim i została komendantką Środowiska Łódź. 
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W roku 1950 w związku z likwidacją Katedry Pedagogiki Społecznej Irena 
Lepalczyk straciła pracę w UŁ, na który wróciła dopiero po reaktywacji Ka-
tedry w 1962 roku. W międzyczasie Pani Profesor obroniła pracę doktorską 
w zakresie pedagogiki społecznej, współpracowała z prof. H. Radlińską głów-
nie przy pracach redakcyjnych, była nauczycielką, wykładowcą, wizytatorem 
szkolnictwa zawodowego, kierownikiem działu w Bibliotece Wojewódzkiej, co 
przyczyniło się do podjęcia badań nad czytelnictwem.

Po powrocie na UŁ rozpoczęła realizację zajęć dydaktycznych, a w 1972 
roku objęła funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Społecznej. Profesor Le-
palczyk cechowała praca nad własnym rozwojem naukowym i działalność 
badawcza i publikacyjna. W kręgu zainteresowań naukowych Pani Profesor 
znajdowały się zagadnienia dotyczące między innymi: historii pedagogiki spo-
łecznej i dokonania jej wybitnych przedstawicieli, pedagogiki bibliotecznej, 
czytelnictwa i popularyzacji wiedzy, społeczno-wychowawczych aspektów 
środowiska lokalnego, profilaktyki społeczno-wychowawczej. Efektem tych 
poszukiwań i badań naukowych jest około 250 publikacji. Na uwagę zasługuje 
fakt, że Pani Profesor dbała nie tylko o rozwój własny, ale również czuwa-
ła nad postępami swoich pracowników i studentów zarówno tych z UŁ, jak 
i Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
z którymi to nawiązała współpracę. 

Droga naukowa Ireny Lepalczyk, mimo wielu zawiłości wyznaczanych 
trudnymi historycznie i społecznie losami kraju, zakończyła się pomyślnie, 
wpisując nazwisko Pani Profesor do kręgu uznanych i wybitnych pedagogów 
społecznych i andragogów.

Obradom drugiej części sesji przewodniczyli: doc. dr Romuald Dobrzeniecki 
(Prorektor SWPW) oraz doc. dr Anna Frąckowiak (Prodziekan SWPW). Otwo-
rzył ją referat dr Beaty Borowskiej-Beszty, wspomagany bardzo bogatą i ciekawą 
prezentacją, poświęcony osobie pedagog, andragog specjalnej Wandzie Szuman 
(1890–1994). Na wstępie autorka omówiła korzenie i pochodzenie toruńskiej ro-
dziny Szumanów, zwracając uwagę na osobę ojca – dr Leona Szumana, znanego 
lekarza chirurga, działacza społecznego. Wanda Szuman miała sześcioro rodzeń-
stwa, a jej dom rodzinny przepełniony był miłością i ciepłem. 

Wanda Szuman pobierała naukę w 10-klasowej szkole dla dziewcząt w To-
runiu. Następnie kształciła się w gimnazjum we Lwowie i Prywatnym Żeńskim 
Seminarium Nauczycielskim Sebaldy Münnichowej w Krakowie, gdzie w 1912 
roku uzyskała maturę. Po maturze wróciła do Torunia  i rozpoczęła pracę nauczy-
cielki, prowadząc tajne nauczanie języka polskiego w domu i kościele św. Jaku-
ba. Następnie organizowała kursy wieczorowe dla dorosłych robotników, koła 
samokształceniowe dla dziewcząt szkół średnich. W okresie międzywojennym 
założyła Pomorskie Koło Panien – organizację o charakterze oświatowym, dzia-
łała również w toruńskiej filii utworzonego w Poznaniu Powszechnego Towarzy-
stwa Pedagogicznego, organizowała szkolnictwo polskie na Pomorzu.
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W latach 1921–1923 studiowała w Warszawie pedagogikę specjalną i przy-
gotowała prace dyplomową dotycząca opieki nad sierotami w Polsce. Następnie 
przebywała na rocznym zagranicznym stypendium, poznając systemy opieki we 
Francji, Belgii i Anglii. Zebrane materiały służyły opracowywaniu polskiego sys-
temu opieki i kształcenia kadr specjalistycznych w tym zakresie.  Na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku współorganizowała i byłą nauczy-
cielką Państwowych Kursów Służby Społecznej dla Dziecka w Warszawie, a na-
stępnie do wybuchu wojny pełniła funkcję kierownika w Katolickim Seminarium 
Wychowawczyń Przedszkoli w Poznaniu. W czasie wojny została wysiedlona 
do Generalnej Guberni. W latach 1942–1945 pracowała jako nauczycielka szko-
ły powszechnej w Radomiu i organizowała opiekę nad dziećmi. Gdy po wojnie 
wróciła do Torunia, w budynku dawnej kliniki ojca założyła zawodową szkołę 
średnią przygotowującą kadry do opieki i nauczania małych dzieci, która zosta-
ła przekształcona w Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, gdzie pełniła funkcję 
dyrektora. W roku 1949 władze oświatowe zwolniły Wandę Szuman z pełnionej 
funkcji, a w 1952 roku wysłana została na przymusową emeryturę. Dalej była 
jednak aktywna zawodowo, pracowała jako instruktor zajęć terapeutycznych 
w domach dziecka i prewentoriach oraz jako konsultant psycholog w pogotowiu 
opiekuńczym i szpitalach dziecięcych. Prowadziła badania na zlecenie różnych 
instytucji oświatowych dotyczące między innymi rozwoju mowy u dzieci wycho-
wywanych w żłobkach i rodzinach zastępczych, rozwoju chłopców wychowywa-
nych do 5 roku życia w skrajnej izolacji, rysunku dzieci niewidomych. Prowadzi-
ła również kursy dla rodziców dzieci niewidomych. W latach 1961–1980 współ-
pracowała z UMK w Toruniu, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne, wygłaszała 
referaty, ale również promowała twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, 
organizując cykliczne wystawy prac w Bibliotece Głównej. Dzięki nawiązaniu 
kontaktów z Towarzystwem Artystów Malujących Ustami i Nogami w Księstwie 
Liechtenstein uzyskiwała stypendia dla niepełnosprawnych artystów.

Wanda Szuman prowadziła działalność pomocową, terapeutyczną i rewali-
dacyjną, a jako wykładowca i nauczyciel przygotowywała głównie kadry peda-
gogiczne do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Kolejna prezentacja autorstwa dr Elżbiety Woźnickiej poświęcona była 
osobie prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej. Pani Profesor urodziła się 4 kwietnia 
1930 roku w Łodzi. W roku 1948 ukończyła liceum humanistyczne, a następnie 
studiowała historię na Wydziale Humanistycznym UŁ. Po ukończeniu studiów 
podjęła pracę jako instruktorka i nauczycielka historii, a następnie jako wykła-
dowca metodyki kulturalno-oświatowej w Państwowym Studium Kulturalno-
-Oświatowym i Bibliotekarskim w Łodzi. 

W roku 1968 uzyskała stopień naukowy doktora, a w 1978 dra habilitowane-
go. Pani Profesor podjęła pracę w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pełniła między 
innymi funkcję prodziekana Wydziału oraz kierownika Zakładu Oświaty Doro-
słych, a następnie Katedry Historii i Teorii Wychowania. Pani Profesor zwią-
zana jest również zawodowo z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną 
w Łodzi, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Andragogiki i Pracy Socjalnej. 
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Profesor Czerniawska przejawia swoją aktywność, działając w wielu insty-
tucjach edukacyjnych i oświatowych, między innymi: TWP w Łodzi, TWWP, 
Polskim Towarzystwie Gerontologicznym, Akademickim Towarzystwie Andra-
gogicznym, Łódzkim Towarzystwie Naukowym. Jest również aktywnym człon-
kiem zarządu AIUTA oraz ESREA

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej są wielokierun-
kowe, współpracowała z wieloma zespołami badawczymi w kraju i za granicą. 
Warto wspomnieć o kilku płaszczyznach aktywności naukowej  Pani Profesor: 
problemy edukacji dorosłych, historia oświaty dorosłych i popularyzowanie wie-
dzy o jej badaczach, zagadnienia poradnictwa, popularyzacja andragogiki i ge-
rontologii społecznej i wiele innych. Pokłosiem tych inicjatyw badawczych są 
liczne publikacje.

Dorobek i wkład Profesor Olgi Czerniawskiej w rozwój nauk pedagogicz-
nych, szczególnie w dziedzinach andragogiki i gerontologii jest bogaty, cenny 
i nowatorski. 

 W kolejnym wystąpieniu autorzy prof. dr hab. Daniela Żuk i mgr inż. Ma-
riusz Portalski zaprezentowali sylwetkę prof. dr hab. Zofii Kietlińskiej (1913– 
–1989), którą określili mianem prekursorki pedagogiki wyższego szkolnictwa 
technicznego. Pani Profesor, pochodząca z profesorskiej rodziny, zdobyła rzetel-
ne wykształcenie. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej rozpo-
częła pracę w tejże uczelni. W 1948 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk 
technicznych, a następnie w 1965 roku tytuł profesora. W trudnym czasie woj-
ny prowadziła zalegalizowaną edukację techników i konspiracyjną inżynierów. 
Lata powojenne to wytężony okres pacy naukowej i dydaktycznej Pani Profe-
sor. Wykładała przedmioty geodezyjne i publikowała pozycje z tego zakresu, ale 
zajmowała się również pedagogicznym doskonaleniem kadry nauczycielskiej. 
Kierowała powstałym w Politechnice Warszawskiej z jej inicjatywy Zakładem 
Pedagogiki, w którym absolwenci szkół wyższych uzyskiwali kwalifikacje pe-
dagogiczne do nauczania na różnych szczeblach kształcenia. W związku z pro-
wadzonymi studiami Pani Profesor wydała książkę pt. Zarys pedagogiki studiów 
technicznych, była również autorką artykułów i materiałów w cyklicznej pozycji 
Wybrane zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Profesor Kietlińska aktywnie 
działała w redakcjach pism poświęconych szkolnictwu wyższemu – Życie Szkoły 
Wyższej i Dydaktyka Szkoły Wyższej. 

Pani Profesor związana była również z płockim środowiskiem naukowym, 
z którym nawiązała współpracę po utworzeniu w Płocku Filii Politechniki War-
szawskiej i sprawowała nadzór nad procesem dydaktycznym tutejszej jednostki. 
Autorzy wystąpienia podkreślali życzliwość i opiekuńczość Pani Profesor wzglę-
dem studentów i młodszych, mniej doświadczonych kolegów. 

Bogaty dorobek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny Profesor Zofii Kie-
tlińskiej wpisuje ją do grona zasłużonych seniorek polskiej pedagogiki wyższego 
szkolnictwa technicznego.
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W kolejnym punkcie seminarium uczestnicy obrad zapoznali się z sylwetką 
Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej (1903–2003) – pedagog, andragog, pisarką. 
Prawie całe życie spędziła w Warszawie, gdzie w 1921 roku zdała maturę i pod-
jęła studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym UW zakończone rozprawą 
dotyczącą twórczości Stefana Żeromskiego, którą to problematykę kontynuowa-
ła w dysertacji doktorskiej Technika powieści Żeromskiego. Po uzyskaniu stopnia 
doktora rozpoczęła pracę nauczycielki i instruktorki nauczania języka polskiego, 
podjęła również studia pedagogiczne w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej 
WWP, gdzie następnie objęła stanowisko adiunkta. Prowadziła zajęcia z zakresu 
dydaktyki dorosłych o technikach pracy umysłowej, a w roku 1934 opublikowa-
ła pierwszy w Polsce podręcznik dydaktyki dorosłych Podstawowe zagadnienia 
dydaktyki dorosłych. Irena Jurgielewiczowa jest również autorką prac z zakresu 
andragogiki, skupiając swoje zainteresowania głównie wokół zagadnień upo-
wszechniania pozaszkolnej oświaty dorosłych, pedagogiki społecznej, czytelnic-
twa i metodyki nauczania dorosłych.

W czasie II wojny światowej byłą żołnierzem AK, brała udział w pracy kon-
spiracyjnej, prowadziła tajne nauczanie uniwersyteckie. Po powstaniu warszaw-
skim przebywała w różnych obozach jenieckich. 

Po wojnie pracowała między innymi na Wydziale Humanistycznym UW, 
była kierownikiem literackim Państwowego Teatru Nowej Warszawy, członkiem 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, re-
daktorem w wydawnictwach Wiedza oraz Czytelnik.

Oprócz działalności dydaktyczno-naukowej Irena Jurgielewicz podjęła twór-
czą działalność literacką. Jej utwory: powieści, opowiadania, nowele, sztuki sce-
niczne skierowane były głównie do dzieci i młodzieży i cieszyły się dużym zainte-
resowaniem i uznaniem czytelników, a także krytyków literackich. Były tłumaczo-
ne na wiele języków, nagradzane  przez różne środowiska, wystawiane na deskach 
polskich i zagranicznych scen, niektóre doczekały się ekranizacji filmowych. Pisar-
stwo Jurgielewiczowej oparte jest na poruszanym w utworze problemie, głównie 
społecznym, z którym muszą zmierzyć się bohaterowie, a nie na samej akcji. 

Stuletni dorobek życia oraz działalności naukowej i twórczości literackiej 
Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej na trwałe wpisał Jej postać na karty historii 
polskiej pedagogiki i literatury. 

Przedstawione na płockim seminarium sylwetki polskich kobiet, pisarek, pe-
dagogów, andragogów żyjących niejednokrotnie w trudnych czasach warunkują-
cych ich życie, działalność i aktywność zawodową są bardzo ciekawe i twórcze. 
Ich poglądy oraz dorobek dydaktyczny i naukowy mają istotne znaczenie dla 
nauk pedagogicznych i wyznaczają dalsze kierunki rozwoju tej dyscypliny na-
ukowej. 

Ewa Sulkowska
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EDUKACJA  BEZ  GRANIC  –  OBÓZ  NAUKOWy  
STUDENTÓW  INSTyTUTU PEDAGOGIKI  UNIWERSyTETU  

JAGIELLOńSKIEGO, Aschaffenburg, 21–27.11.2010

W dniach 21–27 listopada 2010 roku studenci Instytutu Pedagogiki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uczestniczyli w obozie naukowym, któ-
ry miał miejsce w położonym w południowej części Niemiec Aschaffenburgu. 
Sześciu spędzonym w Bawarii dniom towarzyszyła partnerska opieka gosz-
czącej polskich studentów placówki – Fachakademie für Sozialpädagogik des 
Landkreises Aschaffenburg.  Program był bardzo obszerny i obejmował pozna-
wanie odmiennej kultury, zwiedzanie instytucji edukacyjnych i kulturowych 
oraz wspólny warsztat pieśni klezmerskich pod pieczą znanego muzyka, gita-
rzysty i chórmistrza Manfreda Lemma, od lat prowadzącego międzynarodowe 
seminaria dla młodzieży z różnych krajów.

Pomimo niedużych rozmiarów miasta (obecnie zamieszkuje go ok. 70 000 
mieszkańców) historia Aschafenburga jest bogata i sięga już X wieku, gdy 
Książę Liudolf ze Szwabii założył na tych ziemiach klasztor św. Piotra w roku 
975. O wpływowej pozycji miasta w jego historii świadczy jego architektura 
i położenie geograficzne w północno-zachodniej części Bawarii nad przepły-
wającym u jego podnóża Menem. Chociaż Aschaffenburg należy do regionu 
bawarskiego, historycznie większość mieszkańców miasta skłonna jest na-
zywać siebie Dolno-Frankonami pomimo faktu, że miasto nigdy nie należa-
ło do Frankonii, tylko do Arcybiskupstwa Moguncji, co też powiększało jego 
wpływy przez około 800 lat. Mimo wielu strat, doświadczonych przez miasto 
podczas II wojny światowej, dzisiaj Aschaffenburg cieszy zwiedzających go 
ludzi swoją architekturą i otaczającym krajobrazem, który podkreśla jego wa-
lory wizualne i poznawcze. Niedaleko od miasta znajduje się niskie podgórze 
Spessart dzięki temu miasto nosi miano Tor zum Spessart, czyli „bramy ku 
Spessart”. Innym walorem miasta jest jego położenie nad rzeką Men, dzięki 
czemu można podziwiać obrazową architekturę miasta, nad którą figuruje po-
kaźny Schloss Johannisburg, czyli zamek wzniesiony na początku XVII w., 
a w mieszczącym się w nim muzeum przechowywane są wszelkie precjoza 
miasta. Dookoła jego renesansowych murów porośniętych latoroślami sytuują 
się ogrody i parki miejskie z początku XVIII w. tworzone na wzór ogrodów 
angielskich. Inną przyciągającą turystów atrakcją jest rzymska willa Pompeja-
num, której rekonstrukcja wiernie opiera się na wykopaliskach z miasta Pom-
peje i która została zbudowana na polecenie króla Bawarii Ludwika I w poło-
wie wieku XIX.  

W dobie obecnej Aschaffenburg nazywany jest „mostem ku kulturze nad-
reńskiej” czy „Niceą Bawarii”, jak miasto nazwał Król Ludwik I Bawarski. Do 
dzisiaj pozostaje ono jednym z najważniejszych miejsc nad Menem, pamię-
tającym swoją świetność jeszcze za lat mecenasa – Carla Theodora von Dal-
berga, który, troszcząc się w szczególności o edukację i kulturę, założył tutaj 
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uniwersytet (Karlsuniversität) oraz teatr, zapraszając do miasta wielu ważnych 
ludzi sztuki i nauki tego okresu. Powołując się na tradycję edukacyjną miasta 
zapoczątkowaną przez von Dalberga, obecnie w mieście działa Uniwersytet 
Nauk Stosowanych (Hochschle Aschaffenburg)  założony w 1994 r. i obecnie 
posiadający około 1 400 studentów zdobywających wiedzę na takich kierun-
kach jak np. administracja, inżynieria elektryczna i przemysłowa czy mechatro-
nika. Wszystkie kursy na uczelni dodatkowo kładą nacisk na nauczenie języka 
obcego i umiejętności komputerowych16. W mieście działa też szereg innych 
placówek edukacyjnych służących swą działalnością około 18 000 studentów 
miasta i okolicy. Do tego też zaliczana jest odwiedzana przez nas uczelnia Fa-
chakademie für Sozialpädagogik. Akademia Pedagogiki Społecznej w Aschaf-
fenburgu jest szkołą kształcącą przyszłych pedagogów socjalnych. Młodzi lu-
dzie są przygotowywani w ramach 5-letniej edukacji do wykonywania zawodu 
wychowawcy. Kształcenie merytorycznie obejmuje aspekty rozwoju osobo-
wości, metodyczno-fachowe, prawne i społeczno-polityczne przyszłej pracy 
pedagogów z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W związku z przemianami spo-
łecznymi i wyraźnym wzrostem liczby dzieci i rodzin z tłem multikulturalnym, 
wzrasta znaczenie międzykulturowych kompetencji w profilu zawodowym pe-
dagogicznych fachowców. Z tego powodu Akademia w Aschaffenburgu utrzy-
muje od wieli lat intensywną wymianę z europejskimi ośrodkami kształcenia. 
Dlatego od 20 lat praktykanci odbywają „Anerkennungsjahr” w innych krajach 
europejskich. W ten sposób budują mosty między różnymi kulturami i sposo-
bami życia. 

Pomysł i koncepcja obozu naukowego studentów Instytutu Pedagogi-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego wsparte zostały przez Fundację Współpracy 
Polsko-Niemieckiej (Stiftung Für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit) oraz 
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jegendwerk). 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) jest organizacją, która od 
roku 1991 udostępnia środki na projekty i wspólne przedsięwzięcia partnerów 
polsko-niemieckich, głównie mające na celu zachowanie dziedzictwa obu na-
rodów, priorytetowo odnosząc się do działań prowadzonych na płaszczyźnie 
naukowej i samorządowej. Fundacja ta wspiera w szczególności polsko-nie-
mieckiej przedsięwzięcia mające charakter spotkań oraz partnerstw krzewiące 
język i kulturę polską w Republice Federalnej Niemiec oraz język i kulturę 
niemiecką w Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje także działania, których 
głównym celem jest zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego17. Nato-
miast historia powołania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) 
sięga roku 1993, gdy to 17.06  ministrowie spraw zagranicznych Polski i Nie-
miec podpisali umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży 

16   http://www.fh-aschaffenburg.de/index.php?id=222 [Dostęp z dnia 09/01/2011].
17  http://www.fwpn.org.pl/ [Dostęp z dnia 03/01/2011].
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urzeczywistniając tym samym pielęgnowaną przez premiera RP Tadeusza Ma-
zowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla wspomnianą 
wyżej ideę o pojednaniu narodów dzięki wznowionej współpracy. Tym samym 
wzorująca się na w 1963 roku powstałej Francusko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, PNWM stała się nie tylko ważnym krokiem w nawiązaniu przy-
jaznej współpracy pomiędzy krajami w realiach powojennych. Dało to moż-
liwość młodzieży Polski i Niemiec na wspólne poznawanie historii, kultury 
i mieszkańców obu sąsiadujących narodów oraz, co jest istotne, wyzbycia się  
dzielących je stereotypów i uprzedzeń18. 

Grupa polska uczestnicząca w obozie naukowym składała się ze studen-
tów kilku specjalności, była to: animacja społeczno-kulturowa, pedagogika 
społeczno-opiekuńcza, resocjalizacyjna oraz pedagogika szkolna. Wymiana 
międzykulturowa ze studentami z Niemiec miała na celu: 1) uczestnictwo we 
wspólnych warsztatach muzycznych, 2) poznanie specyfiki działalności insty-
tucji edukacyjnych na terenie Bawarii, 3) poznanie pedagogiki przeżywania, 4) 
międzykulturowe uczenie się. Goście z Polski mieli wyjątkową możliwość po-
znania kultury i codziennego życia młodzieży z Fachakademie poprzez miesz-
kanie w rodzinach niemieckich studentów. Służyło to pogłębieniu intensywnej 
wymiany, zawarciu nowych przyjaźni i pozwoliło na wspólne spędzanie wol-
nego czasu. Polscy studenci mieli też możliwość porównania wykładanej na 
Akademii i na Uniwersytecie pedagogiki. Jedna z podstawowych cech, która 
zaskoczyła Polaków, to duży nacisk kładziony na praktyczną stronę edukacji 
pedagoga, ta różnica zainteresowała polskich studentów najbardziej. Ważną 
część studiowania w Akademii obejmuje czas poświęcony różnym warsztatom 
(muzycznym, plastycznym, tanecznym itd.) mającym na celu wykształcenie 
umiejętności praktycznych przyszłego pedagoga. 

Jednym z nadrzędnych celów polsko-niemieckiego spotkania studentów 
Fachakademie w Aschaffenburgu i studentów Instytutu Pedagogiki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego był warsztat pieśni klezmerskich prowadzony przez jedne-
go z czołowych przedstawicieli tej spuścizny kulturowej i organizatora festi-
wali pieśni w języku jidysz w Niemczech – Manfreda Lemma. Podczas wspól-
nych spotkań mających na celu naukę pieśni żydowskich Mordechaja Gebirtiga 
młodzież miała okazję wspólnie przedyskutować tematy nie tak dawnej historii 
i zaangażować się w opowiadania przedstawiane przez Manfreda Lemma doty-
czące wspólnej historii Niemiec i Polski. Konfrontacja młodych ludzi z historią 
obu krajów skłoniła do ponownego przemyślenia bolesnych wydarzeń II wojny 
światowej w środowisku polsko-niemieckim. Inspiracją wspólnego warsztatu 
uwieńczonego koncertem galowym, uhonorowanym obecnością burmistrza 
miasta Aschaffenburga, licznie zgromadzonych mieszkańców miasta oraz 
dziennikarzy i telewizji, w kościele St. Paulus były teksty żydowskiego barda 
z krakowskiego Kazimierza –  Mordechaja Gebirtiga, urodzonego 4.04.1877 

18  http://www.pnwm.org/ [Dostęp z dnia 03/01/2011].



359Konferencje

roku w rodzinie kupieckiej w Krakowie i mieszkającego w tym mieście do 
czasu swej tragicznej śmierci 4.06.1942 roku. Będąc z zawodu stolarzem pozo-
stawił on po sobie ponad 90 pieśni w swoim ojczystym języku jidysz. Wspólne 
wykonanie jego pieśni jidysz w transkrybowanych na język niemiecki tekstach 
pozwoliło studentom wspólnie zgłębiać nie tylko język utworów, ale także me-
andry przeplatającej się historii Żydów, Polaków i Niemców zawarte w tek-
stach Gebirtiga.

Kolejnym ważnym punktem pobytu w Niemczech było poznanie działal-
ności instytucji mających swą siedzibę i działających na terenie miasta Aschaf-
fenburg, co z pomocą zaprzyjaźnionych kolegów z Fachakademie pozwoliło 
na głębsze rozważania i refleksję dotyczącą systemu podobnych ośrodków 
działających na terenie Niemiec. Każdy dzień obozu naukowego zachęcał do 
angażowania się w coraz inną działalność instytucjonalną, pozwalając przy tym 
na rozwój światopoglądu i podnoszenie poziomu wiedzy na temat działalności 
instytucji w kraju naszego sąsiada. Zwiedzanie obejmowało takie placówki jak 
Młodzieżowy Dom Kultury Katakombe czy Jugendzentrum. Polscy studenci 
mieli okazję zapoznać się z rozległą działalnością Centrum Młodzieży. Szcze-
gólny zachwyt wzbudziły projekty wyjazdowe realizowane przez Jugendzen-
trum dla chętnych, np. obozy piłki nożnej w USA. Godne uwagi były także 
organizowane dla dzieci ciekawe warsztaty, jak np. zajęcia z majsterkowania 
czy uczenie się robienia nadruku na koszulkach. Sprzyjającą poszukiwaniom 
młodych ludzi i otwartą na pomoc atmosferę centrum dopełniała otwarta dla 
wszystkich chętnych kawiarenka internetowa pozwalająca na wypoczęcie przy 
filiżance herbaty czy poszukiwanie miejsca na wyjazd na wolontariat z pomo-
cą pracownika Centrum. Poznawanie instytucji edukacyjnych Aschaffenburga 
dało także możliwość zaangażowania się w działalność przedszkola Kinder-
garten Christuskirche i wypróbowanie w praktyce swych umiejętności w pra-
cy z niemieckimi dziećmi. Podobne walory poznawcze oferowało zwiedzanie 
punktu InfoTreff  jako jednego z aktywnie działających ośrodków informa-
cyjnych w Aschaffenburgu oferującego wszelkie informacje dotyczące mia-
sta, jego rozwoju oraz aktualnie realizowanych w nim projektów społecznych 
obejmujących program rozwoju dzielnicy i struktur miejskich, społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych i kulturowych. InfoTreff wspiera projekty 
obywatelskie realizowane w dzielnicach z tzw. specjalnymi potrzebami rozwo-
ju – Social City. Kładzie się tu nacisk na związek pomiędzy rozwojem miast, 
planowaniem i niewłaściwym administrowaniem oraz podkreśla aspekty spo-
łeczne, gospodarcze, ekologiczne i te związane z transportem. InfoTreff wspie-
ra rozwój obszarów miejskich i prowadzi do poprawy całościowej jakości życia 
mieszkańców. Intrygujące mogło się wydawać nie tylko Polakom, ale i samym 
Niemcom, zwykle niemającym dostępu do tej instytucji, zwiedzanie i zapozna-
nie się z funkcjonowaniem Domu Poprawczego w Aschaffenburgu (Justizvoll-
zugsanstalt JVA Aschaffenburg).
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Trzecim punktem wyjazdu obok warsztatu muzycznego i poznania insty-
tucji prowadzących działalność oświatowo-kulturową w Aschaffenburgu było 
zapoznanie się i doświadczenie praktyki pedagogicznej szeroko rozpowszech-
nionej w Niemczech i zapoczątkowanej przez niemieckiego pedagoga Kurta 
Hahna (1886–1974), znanej pod nazwą pedagogiki przeżywania (Erlebnispäda-
gogik). K. Hahn należy do grona znaczących pedagogów niemieckich XX w. 
a jego autorytet opiera się w dużej mierze na sile jego osobowości.  Erlebni-
spädagogik wykorzystuje doświadczenia grupowe w celu rozwoju osobowości 
i kompetencji społecznych. Podczas obozu naukowego uczestnicy mieli okazję 
brać udział w specjalnie przygotowanych zadaniach dotyczących tego typu pe-
dagogiki. Służył do tego celowo przygotowany teren leśny z zaaranżowany-
mi zadaniami dla grup młodzieży. W większości zadań pomyślne rozwiązanie 
możliwe było jedynie przy współpracy członków grup, które  stanowili studen-
ci polscy i niemieccy. Zadania polegały na wspólnym projekcie i budowaniu 
mostu nad rzeką lub przejścia na linkach nad przepaścią. Tego typu zadania nie 
tylko budziły wiele pozytywnych emocji, wymagając przy tym dużej samokon-
troli i samodyscypliny, ale także bliskiej współpracy partnerów grupy. Wyko-
nywanie takich zadań nauczyło studentów z Polski zaufania wobec rad swoich 
niemieckich towarzyszy, którzy, uczestnicząc w takich zadaniach po raz ko-
lejny, potrafili udzielić nowicjuszom ważnych porad dotyczących właściwego 
podejmowania decyzji i stawiania kolejnych kroków w wykonywaniu zadań. 

Spotkanie międzykulturowe w ramach wyjazdu do miasta Aschaffenburg 
nie tylko dało studentom z Polski możliwość poznania nowego miejsca i do-
świadczenia jego odmienności kulturowej, ale także przyczyniło się do powsta-
nia przyjaźni z młodzieżą niemiecką, poznawania ich rzeczywistości i życia 
studenckiego. Dając możliwość oraz czas refleksjom i ciekawym obserwacjom, 
pobyt pozwolił poznać zarówno różnice, jak i podobieństwa w mentalności Po-
laków i Niemców. Poza tym wspólnie zdobywane i przekazywane przez go-
spodarzy umiejętności, których studenci nie nabywają podczas wykładów na 
uniwersytecie, podkreśliły praktyczną stronę pedagogiki, która łączy się nie 
tylko z odpowiedzialnością za wszechstronną edukację osoby, ale często bywa 
też nowatorska i dynamiczna.

Dorota Gierszewski, Justina Gilevskaja
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VII. ZAPROSZENIA  NA  KONFERENCJE

V Łódzka Konferencja biograficzna
„biografie edukacyjne” – Biografia i badanie biografii  

4–5 lutego 2011 – Łódź
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Uniwersytetu Łódzkiego
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48; e-mail: konferencjabb@gmail.com

Po raz kolejny Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersy-
tetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na, piątą już, ogólnopolską konferencję  
z cyklu naukowych spotkań dotyczących badań biograficznych, w szczególno-
ści  w edukacji dorosłych/andragogice.

Celem konferencji jest tym razem rozpoznanie zagadnień dotyczących 
biografii edukacyjnej, będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej 
doświadczenia procesu edukacji umiejscowionego w biegu ludzkiego życia. 
Konferencja stawia przed sobą cele teoretyczne, empiryczne i praktyczne. Na-
leżą do nich:
•	 Doprecyzowanie teorii wyjaśniających fenomen biografii edukacyjnej.
•	 Umiejscowienie biografii edukacyjnej w teorii uczenia się człowieka 

dorosłego, w szczególności w obrębie teorii biograficznego uczenia się.
•	 Analiza zróżnicowanych biografii edukacyjnych w świetle badań 

empirycznych:
1) biografia edukacyjna w aspekcie edukacji formalnej, pozaformalnej 

i  nieformalnej;
2) biografia edukacyjna w aspekcie temporalnym – czasu przeszłego, 

teraźniejszego i przyszłego w biegu życia badanych;
3) biografia edukacyjna w obszarze zróżnicowanej aktywności życiowej 

badanych (rodzinnej, zawodowej, obywatelskiej, zdrowotnej i innej);
4) typologie linii edukacyjnych  w ludzkich biografiach;

•	 Zajęcia praktyczne (np. warsztatowe) z udziałem pracowników naukowych 
i studentów pedagogiki, których celem jest:
1) rozbudzenie wśród uczestników konferencji autobiograficznej refleksji 

nad własną biografią edukacyjną;
2) rozwój umiejętności kierowania kształceniem biograficznym dorosłych 

uczestników edukacji dorosłych.
Mając nadzieję, że nasze propozycje wzbudzą Państwa zainteresowanie 

i że spotkamy się ponownie w Łodzi, pozostajemy z wyrazami szacunku 

Organizatorzy:
prof. dr hab. Elżbieta Dubas, dr Joanna Stelmaszczyk,

 mgr Wojciech Świtalski
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Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych 

Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej  
– Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania  

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego

mają zaszczyt zaprosić na VII konferencję naukową z cyklu   
Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych:  

Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się ludzi dorosłych 
Zakopane, 14–15.04.2011

Szanowni Państwo, 
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na VI konferencji ATA (Zakopane 2009) 

zapraszamy do udziału w konferencji, która będzie kontynuacją podjętej wtedy 
problematyki  dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień uczenia się doro-
słych. Celem VII konferencji będzie teoretyczna refleksja, prezentacja wyni-
ków badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń wokół społeczno-kulturo-
wych przestrzeni, w których przebiega proces uczenia się dorosłych, ale także 
sam dorosły w coraz większym zakresie partycypuje i podejmuje wyzwania 
uczenia się nowych przestrzeni społeczno-kulturowych. 

Kategoria przestrzeni jako symbol wielorakich możliwości ekspansji czło-
wieka, wolności myśli, otwarcia na różnorodność, odmienność, w odniesieniu 
do uczenia się wydaje się być obok czasu i miejsca kategorią podstawową. 
Chcielibyśmy, aby wokół tej kategorii ogniskowały się rozważania. Jaka jest 
pedagogia przestrzeni uczenia się ludzi dorosłych? Jak dorośli kształtują i na 
ile, w jakim zakresie, jak zmieniają w różnych okresach swego życia owe prze-
strzenie – społeczne, kulturowe, fizyczne, geograficzne? Jakie jest znaczenie 
przestrzeni w życiu dorosłego zarówno w wymiarze jednostkowym, osobo-
wym, jak i społecznym? Jakie metafory przestrzeni opisują zróżnicowane do-
świadczenia uczenia się człowieka dorosłego? Jakie symboliczne przestrzenie, 
jakie krajobrazy pamięci wpływają na uczenie się dorosłych? Jakie są społecz-
ne i biograficzne uwarunkowania ograniczające bądź otwierające przestrzenie 
dla uczenia się dorosłych? Jakie skutki dla uczenia się dorosłych wynikają 
z nadmiaru przestrzeni w epoce ponowoczesnej? Jaka jest antropologia prze-
strzeni społeczno-kulturowej uczenia się dorosłych? 

To tylko kilka z pytań, które mogą inspirować do różnorodnych analiz za-
gadnienia. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie zaproszenia i włączenia 
się do dyskusji, wprowadzenia dalszych aspektów postrzegania różnorodnych 
wymiarów przestrzeni uczenia się dorosłych. Ukazanie różnorodnych kontek-
stów i w ujęciu różnych perspektyw badawczych tytułowych zagadnień będzie 
możliwe jedynie z Państwa udziałem. 
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Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, ge-
rontologów zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz wszystkich zaintereso-
wanych problematyką uczenia się dorosłych. 

Termin: 14–15 kwietnia 2011 
miejsce konferencji: Wojskowy Zespół Wypoczynkowy, Kościelisko 
(www.wzw.zakopane.pl) 

Koszty udziału w konferencji: 400 zł (2 osobodni z wyżywieniem i noclegami) 

Termin zgłoszenia: 31 stycznia 2011 – af.gwsp@wp.pl lub na adres uczelni 
WSA w Bielsku-Białej, 43-300, Plac Lutra 7 z dopiskiem „Zakopane 2011”. 
Termin wpłaty: 20 marca 2011 

Komitet Organizacyjny 
Dr hab. A. Stopińska-Pająk 
Dr A. Fabiś 
Dr A. Majewska-Kafarowska 
Dr K. Maliszewski 
Dr M. Sulik 
Mgr Ł. Michalski 
Mgr Ł. Tomczyk

Zaproszenie na konferencję naukową
Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku 

lokalnym – Cieszyn, 18 maja 2011 r. 

Wraz z postępującymi zmianami w układzie demograficznym współcze-
snych społeczeństw oraz przeobrażeniami na poziomach mikro jak i makro od-
noszącymi się do procesów starzenia się i funkcjonowania osób w „złotym wie-
ku” pojawia się znacząca liczba zmiennych problemów. Seniorzy w czasach 
dominującej globalizacji, technicyzacji życia,  progresu medycyny, a także 
szeregu innych ważnych determinantów zostają uwikłani w szereg następstw, 
które organizatorzy konferencji chcieliby uwypuklić, aby ukazać status quo 
analizowanej grupy osób.  Ważnym aspektem spotkania jest ukazanie nie tylko 
negatywnych skutków procesu starzenia się, lecz przede wszystkim pozytyw-
nych i wartościowych pochodnych odnoszących się do omawianego okresu 
egzystencjalnego. Wśród problematyki szczegółowej konferencji „Psychospo-
łeczne funkcjonowanie seniorów w środowisku lokalnym” komitet organiza-
cyjny proponuje następujący zestaw zagadnień szczegółowych:
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•	 Kapitał społeczny seniorek i seniorów a jego diagnoza oraz wykorzystanie
•	 Miejsce seniorów we współczesnym społeczeństwie oraz rodzinie.
•	 Funkcjonowanie osób starszych w instytucjach opiekuńczych.
•	 Kształcenie osób w „złotym wieku” w strukturach formalnych lub niefor-

malnych.
•	 Rola środowiska lokalnego a psychospołeczne funkcjonowanie seniorek 

i seniorów.
•	 Działalność społeczno-kulturowa, oświatowa oraz wolontariat wśród osób 

starszych.
•	 Wykluczenie społeczne seniorów (w tym wykluczenie cyfrowe).
•	 Seniorzy w polityce społecznej jako odbiorcy świadczeń.
•	 Funkcje organizacji pro seniorskich w Polsce i za granicą (działania 

lokalne).
•	 Programy unijne a finansowanie edukacji seniorek i seniorów.
•	 Środowisko lokalne a biografie osób w „złotym wieku”.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych uczelni wyż-
szych, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, praktyków zaj-
mujących się pracą z osobami w III i IV wieku. Wydarzenie zostało objęte 
patronatem naukowym oraz wsparciem organizacyjnym Wydziału Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Zakładu Historii i Teorii Wycho-
wania), Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku oraz Stowarzyszenia Geronto-
logów Społecznych1.

Komitet naukowy
Ks. Prof. UŚ dr hab. Ireneusz Celary  
(Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski)
Prof. UŁ dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki)
Dr Artur Fabiś (Prezes Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych,  
Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała)
Dr hab. Mirosław Grewiński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa)
Dr Tadeusz Kania (Cieszyński Uniwersytet III Wieku)
Ks. Prof. UŚ. dr hab. Józef Kiedos (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 
Uniwersytet Śląski)
Prof. UŚ dr hab. Andrzej Murzyn (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 
Uniwersytet Śląski)
Prof. UWr dr hab. Jerzy Semkow (Uniwersytet Wrocławski)
Mgr Danuta Sikora (Prezes Cieszyńskiego Uniwersytet III Wieku) 
Prof. AFM dr hab. Renata Stojecka-Zuber (Akademia Frycza Modrzewskiego, 
Kraków)
Prof. UŚ dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk (Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

          1  SGS jest w toku organizacji.
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Dr Arkadiusz Wąsińki (Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała)
Komitet organizacyjny:
Dr Anna Zawada (Uniwersytet Śląski)
Mgr inż. Łukasz Tomczyk (Cieszyński Uniwersytet III Wieku)
Mgr Natalia Rumian (Uniwersytet Śląski)

Ważne terminy
10 maja 2011 – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń w formie 
elektronicznej bądź listownej
10 maja 2011 – uiszczenie opłaty konferencyjnej (200 zł pracownicy naukowi, 
100 zł doktoranci) 
15 maja 2011 – ogłoszenie planu konferencji 
18 maja 2011 – konferencja naukowa
30 czerwca 2011 – ostateczny termin przyjmowania artykułów do publikacji

Kontakt:
tomczyk_lukasz@prokonto.pl (tel. 503-738-988)
Strona internetowa: www.gerontolodzy.pl

  
Opracował: mgr Łukasz Tomczyk

Towarzystwo 
Naukowe Płockie
Sekcja 
Pedagogiczna

Szkoła Wyższa im. 
Pawła Włodkowica 

w Płocku
 Wydział 

Pedagogiczny

mają zaszczyt zaprosić na 
XX DYDAKTYCZNĄ  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ 

pt. GŁOS  TRADyCJI – GŁOS  NOWOCZESNOŚCI,  POTRZEBy  
I  PERSPEKTyWy  ROZWOJU DyDAKTyKI  W KRAJACH 

EUROPy ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Konferencja ma charakter międzynarodowy  i odbędzie się na Wydziale 

Pedagogicznym  Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 
Płock,  19–20 września 2011

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,
Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płoc-

ku przygotowuje jubileuszową XX konferencję dydaktyczną na temat tradycji 
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i nowoczesności w obszarze potrzeb i perspektyw rozwoju dydaktyki w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 
•	 Koncepcje dydaktyczne okresu dwudziestolecia międzywojennego,
•	 Innowacje we współczesnej dydaktyce,
•	 Aksjologia w dydaktyce,
•	 Reformy szkole a postęp/regres dydaktyki,
•	 Dydaktyka wobec koncepcji edukacji ustawicznej,
•	 Dydaktyka a rozwój nowych mediów,
•	 Kształtowanie i doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli,
•	 Badania w obszarze dydaktyki.

Organizujemy kolejne spotkanie w Płocku, grodzie książęcym o wielolet-
niej tradycji szkolnictwa i bogatej działalności Towarzystwa Naukowego Płoc-
kiego utworzonego w 1820 roku obchodzącego 190 rocznicę powołania.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli ośrodków nauko-
wych z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy i Rosji, a także kuratorów 
oświaty, dyrektorów i nauczycieli szkół oraz doradców metodycznych. 

Prosimy o zgłaszanie udziału i tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami 
do 30 czerwca 2011 roku na adres: 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wydział Pedagogiczny
Al. Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. +48 24 366 41 30
e-mail: pedagogika@wlodkowic.pl

Liczymy na Państwa udział i zainteresowanie XX Dydaktyczną Konferen-
cją Naukową.

w imieniu organizatorów 
Prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki  Doc. dr Anna Frąckowiak
Przewodniczący Komitetu Naukowego Z-ca Przewodniczącego
     Sekretarz naukowy konferencji

KONFERENCJA  
„90 LAT RUCHU UNIWERSyTETÓW LUDOWyCH W POLSCE”,

Kaszubski Uniwersytet Ludowy – Starbienino, 26–28.09.2011

Szanowni Państwo,
Dnia 3 października 1921 roku otworzono pierwszy internatowy uniwer-

sytet ludowy w odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej. Rozpoczął się 
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wówczas rok oświatowy w Uniwersytecie Ludowym w Dalkach k. Gniezna. 
Jego założycielem był ks. Antoni Ludwiczak – wybitny działacz oświatowy 
Towarzystwa Czytelni Ludowych. W roku 2011 mija zatem 90 lat od tego wy-
darzenia. Warto przy tej okazji po raz kolejny powrócić do debaty nad dziejami, 
aktualną kondycją i perspektywami uniwersytetów ludowych w naszym kraju. 
Zapraszamy do niej z jednej strony środowiska naukowe (historyków, pedago-
gów, andragogów, socjologów i specjalistów innych dyscyplin naukowych) – 
z drugiej zaś praktyków nawiązujących w swej pracy oświatowej do koncepcji 
uniwersytetów ludowych, pedagogicznych idei M.F.S. Grundtviga czy bliźnia-
czych koncepcji oświaty niezależnej w środowiskach wiejskich. 

Ważną częścią starbienińskiego spotkania chcemy uczynić międzynarodo-
we seminarium nt. „Katolickie uniwersytety ludowe – dzieje, współczesność 
i perspektywy”, które planujemy pierwszego roboczego dnia konferencji –  
26 września 2011 r. Liczymy, że uda nam się zgromadzić grono referentów, 
którzy kompetentnie zmierzą się z problematyką np.: historii katolickich  
UL-ów i ocenami ich rzeczywistej roli społecznej w środowisku polskiej wsi 
dwudziestolecia międzywojennego, próbami działań z lat 40. i 70. XX stulecia 
czy z diecezjalnymi próbami restauracji katolickiego nurtu w łonie polskich 
uniwersytetów ludowych po 1989 roku. Planujemy również udział w semina-
rium znawców uniwersytetów ludowych o profilu religijnym z krajów skandy-
nawskich i Ukrainy. 

Głównym tematem dnia kolejnego – 27 września 2011 r. uczynimy pre-
zentację badań historyczno-oświatowych nad uniwersytetami ludowymi i ich 
otoczeniem społecznym, omówienie obecnej kondycji uniwersytetów ludo-
wych oraz współczesnych polskich i zagranicznych inicjatyw, nawiązujących 
do grundtvigiańskiej koncepcji „szkoły dla życia”.

Całość uzupełniona zostanie dyskusjami nt. perspektyw ruchu UL-owskie-
go w naszym kraju i na świecie. Finałową część tej debaty zamierzamy prze-
prowadzić 28 września 2011 r. w godzinach przedpołudniowych. Liczymy, 
że zechcą wziąć w niej udział wszystkie środowiska – zarówno religijne, jak 
i świeckie, które prowadzą swoje działania w środowiskach wiejskich (i mało-
miasteczkowych) w oparciu o koncepcję uniwersytetu ludowego, jak również 
przedstawiciele samorządów lokalnych, duszpasterstwa rolników, organizacji 
pozarządowych, władz oświatowych itp. 

Organizatorzy
Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania – Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego,
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego – Wydział 
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu,
Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego w Wieżycy.

Połączenie jako współorganizatorów konferencji o takiej tematyce środo-
wisk naukowych dwóch uczelni wyższych oraz społecznej instytucji edukacji 
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dorosłych (uniwersytetu ludowego) jest świadomym zabiegiem partnerów. Pla-
nowane przedsięwzięcie ma bowiem charakter naukowo-społeczny.  
Komitet Konferencji
Kierownictwo naukowe: 
Tomasz Maliszewski – pedtm@univ.gda.pl 
Małgorzata Rosalska – rosalska@wp.pl
Kierownictwo organizacyjne: 
Marek Byczkowski – wiezyca@kul.org.pl

Miejsce
Ośrodek Szkoleniowy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbie-

ninie k. Choczewa.
Wykorzystanie filii Kaszubskiego UL-u na miejsce konferencji pozwoli 

również jej uczestnikom w chwilach wolnych skorzystać z warsztatów sztuki 
ludowej Kaszub i Pomorza, jak również osobiście poznać warunki, w jakich 
prowadzi swoje działania oświatowe jeden z polskich uniwersytetów ludo-
wych.   

Termin
Przyjazd uczestników: niedziela 25 września br. – godziny popołudniowe 

i wieczorne.
Wyjazd uczestników: środa 28 września br. – po południu.
(Uwaga: dla osób nieprzybywających do Starbienina własnymi środkami 

transportu zostanie zorganizowany dojazd z kierunków: Gdynia, Wejherowo 
i Lębork).
 
Zgłoszenia

Zgłoszenia (i wszelkie inne zapytania w sprawie konferencji) prosimy kie-
rować za pośrednictwem adresów mailowych członków Komitetu Konferencji 
lub bezpośrednio na adres:
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy 
83-315 SZYMBARK (z dopiskiem: „Konferencja 90 lat UL”)
Tel.: +48/58 684 38 14; fax: +48/58 684 38 01

Zapraszamy do udziału w starbienińskiej konferencji. Dalsze informacje 
będą zamieszczane na stronie internetowej Kaszubskiego UL-u: http://www.
kfhs.com.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania.

Licząc, że nasza propozycja spotka się z Państwa odzewem, pozostajemy 
z wyrazami poważania

Małgorzata Rosalska (UAM)
     Marek Byczkowski (KUL)
     Tomasz Maliszewski (UG)
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VIII. recenzje
Tadeusz Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju 
społecznego, t. 1 i 2. Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, 
wyd. Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Zespół Pedagogiki Dorosłych, 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Rozwoju 
Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Instytutu Technologii Eksploatacji – 
PIB, Radom 2010, ss. 471 i 532 

W dniach 23–24 czerwca 2009 r. w Krakowie odbył się I Ogólnopol-
ski Zjazd Andragogiczny. Inicjatywa jego zorganizowania została zgłoszona 
w grudniu 2007 r. na walnym zebraniu Zarządu Akademickiego Towarzystwa 
Andragogicznego w Warszawie. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad tą 
inicjatywą objął Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych 
PAN pod przewodnictwem prof. zw. dra hab. Tadeusza Aleksandra. Konferen-
cja odbyła się w rocznicę dwóch znaczących wydarzeń sprzed osiemdziesię-
ciu lat, tj. Konferencji pracowników oświatowych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kazimierzu nad Wisłą i Wszechświatowej Konferencji Kształcenia Doro-
słych w Cambridge w 1929 r. To twórczo ważne, jednocześnie mające na celu 
integrację i profesjonalizację środowiska andragogów wydarzenie odbyło się 
w murach najstarszej uczelni polskiej, nie tylko z uwagi na powagę i dosto-
jeństwo tej inicjatywy, lecz także na względy historyczne. Jak przypomniał 
T. Aleksander – w Krakowie, już po reformie kołłątajowskiej zainicjowano 
jedne z pierwszych na ziemiach polskich wykłady dla rzemieślników budowla-
nych. Stosunkowo wcześnie podjęto również próbę zintegrowania refleksji nad 
kształceniem dorosłych, w wyniku czego w 1913 r. powstał obszerny podręcz-
nik „Praca oświatowa”. To właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim powołana 
została w 1946 r. pierwsza w Polsce uniwersytecka Katedra Oświaty i Kultury 
Dorosłych1. 

W Zjeździe uczestniczyło ponad 170 teoretyków i praktyków edukacji do-
rosłych, reprezentujących środowisko akademickie oraz największe instytucje 
kształcenia dorosłych w Polsce. „Stanowili oni zdecydowaną większość prawie 
210-osobowej populacji zajmującej się teorią kształcenia dorosłych w naszym 
kraju”.2 W trakcie obrad zostało wygłoszonych 120 referatów i komunikatów 
z badań, które w większości zostały opublikowane w dwutomowej, obszernej 
publikacji. Recenzentem obu tomów jest prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski. 

Teksty zamieszczone w publikacji zostały ułożone analogicznie do porząd-
ku obrad i tematyki obrad w trakcie Zjazdu. W części wstępnej zamieszczono 
wprowadzenie autorstwa Tadeusza Aleksandra oraz teksty wygłoszone z okazji 

1  T. Aleksander, Zagajenie I Zjazdu Andragogicznego, w: T. Aleksander (red.) Edu-
kacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. 1., Radom 2010, s. 11.

2 Tamże.
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otwarcia Zjazdu: Prof. Marioli Flis – Dziekan Wydziału Filozoficznego, Prof. 
Stefana M. Kwiatkowskiego oraz Prof. Tadeusza Aleksandra. 

Dalsza część publikacji obejmuje czternaście obszernych rozdziałów odpo-
wiadających porządkowi obrad w trakcie Zjazdu, takich jak: dwie sesje plenarne, 
cztery półplenarne oraz osiem „okrągłych stołów”. Nie sposób omówić wszyst-
kich artykułów zawartych w tej dwutomowej, liczącej ponad 1000 stron publi-
kacji. Warto jednak przybliżyć główne wątki tematyczne, które odzwierciedlają 
najnowsze nurty rozwojowe i badawcze polskiej edukacji dorosłych. Dotyczą 
one następujących zagadnień: antropologicznych i społecznych podstaw oświaty 
dorosłych; celów edukacji dorosłych na tle przemian cywilizacyjnych; eduka-
cji dorosłych w kontekście rynku pracy; tendencji, kierunków, paradygmatów 
w światowych badaniach nad uczeniem się dorosłych; badań andragogicznych 
w Polsce w XX i XXI wieku; podmiotów edukacji dorosłych; edukacji dorosłych 
w środowisku pracy, akademickiego kształcenia dorosłych, aktywności eduka-
cyjnej i kulturalnej w biegu życia; edukacji dorosłych jako stymulatora rozwoju 
regionalnego; mediów i e-learningu w edukacji dorosłych; międzynarodowych 
doświadczeń w kształceniu dorosłych oraz edukacji seniorów. 

W ostatniej części tomu II. zamieszczono zeskanowaną dokumentację  
I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego obejmującą zaproszenie na Zjazd, 
program konferencji, listy gratulacyjne, listę uczestników wraz z nazwą repre-
zentowanej instytucji, skład Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, wykaz patro-
nów i sponsorów oraz fotografie z najważniejszych wydarzeń konferencji.

Prezentowana dwutomowa publikacja pod redakcją Tadeusza Aleksandra 
stanowi wszechstronne kompendium wiedzy na temat współczesnych badań 
oraz tendencji rozwojowych w polskiej i światowej edukacji dorosłych. Dzięki 
przejrzystemu, logicznemu i spójnemu układowi treściowemu aktywnie po-
znawczo nastawiony czytelnik odnajdzie wiele wątków niepoznanych. Książki 
mogą również stanowić inspirację dla własnych poszukiwań czy autorefleksji 
nad własnym rozwojem w dorosłości. 

Alina Matlakiewicz

Olga Czerniawska (red.), Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych  
i globalnych w badaniach biograficznych, Wydawnictwo Akademii  
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011, ss. 505

Książka Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w ba-
daniach biograficznych pod redakcją naukową prof. Olgi Czerniawskiej za-
wiera materiały z III Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w Ło-
dzi w WSHE w dniach 14–15 września 2007 roku. Materiały zostały wydane 
w dwóch językach – po polsku i po francusku. Stanowią one swoistą kontynu-
ację międzynarodowego projektu badawczego zapoczątkowanego w latach 90., 
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który rozwijał się, owocując badaniami i konferencjami wokół problematyki 
badań biograficznych z zakresu oświaty dorosłych, ich dróg edukacyjnych, aż 
po projekt badań biograficznych pt. „Wydarzenia osobiste i wydarzenia global-
ne” (2003–2007). Jak pięknie pisze Redaktorka recenzowanej książki w Przed-
mowie: „Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o wydarzenia osobiste i globalne 
to także pytanie o to kim jest człowiek jako osoba i jaką rolę w jego tożsamości 
odgrywają wydarzenia osobiste i globalne, wynikające z czasu historycznego, 
ale także jego stosunek do czasu historycznego, wartości środowisk, w jakim 
wzrasta i jakie tworzy” (s. 13).

Książka zawiera 30 artykułów autorstwa  badaczy z całego świata. Rozpo-
czynają je streszczenia Olgi Czerniawskiej i Anety Słowik dotyczące  pierw-
szego i drugiego tomu wspomnianych wcześniejszych badań o charakterze 
międzynarodowego projektu, w którym na różnych etapach dołączały następu-
jące kraje: Francja, Polska, Japonia, Brazylia, Chiny, Niemcy, Indie, Rumunia, 
Australia, Korea, Togo, Maroko, Quebec. Teksty te stanowią wprowadzenie 
do podjętej problematyki, informują o  samej idei badań biograficznych, jej 
rozwoju i dotychczasowych osiągnięciach. Niektórzy uczestnicy projektów, 
poprzednich konferencji i ich wydawniczego pokłosia,  zamieścili swoje teksty 
w przedstawianej publikacji wzbogacając je  i aktualizując.

Wielość podejmowanej problematyki, różny stopień ogólności prezento-
wanych wystąpień, ze wspólnym, łączącym Autorów ogniwem badań biogra-
ficznych, stanowi pewną trudność w opisie całości, ale jednocześnie przez swą 
różnorodność, niepoddającą się typologizacji, książka ta jest niezwykle intere-
sująca, godna polecenia wielu odbiorcom. 

Zapewne tekst prof. Olgi Czerniawskiej Polacy – generacja A i generacja 
B wobec przemian społecznych i uwikłań w historię mógłby stanowić  wpro-
wadzenie do tematyki prezentowanych materiałów pokonferencyjnych. Przed-
miotem analizy są wywiady biograficzne młodych dorosłych (generacja A) 
i dorosłych (generacja B). Autorka zwraca uwagę na bogactwo tych narracji, 
które mobilizuje do poszukiwania uogólnień, ale również hamuje przed uprosz-
czeniami, „..aby nie zagubić tego, co było wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne 
dla jednostki, czasu historycznego, regionu i kraju, dla kultury” (s. 375).

Martine Lani-Bayle w tekście pt. Drogi wydarzeń, wydarzenia w drodze, 
nawiązując do  realizowanych projektów, które nazywa „międzynarodową 
przygodą badawczą” wskazuje na pewne uogólnienia wynikające z tych badań: 
1. Odmienne podejście do tego, co „osobiste i globalne” w zależności od kraju 
i kultury. 2. Występowanie podobnych różnic wszędzie na świecie w zależności 
od pokolenia i epoki. 3.  Przydatność pewnych kategorii w niektórych krajach 
okazywała  się być pozbawiona sensu w innych.

Marie-Anne Malet Śladami wydarzeń życiowych. Kilka przykładów z Eu-
ropy, Ameryki Północnej i Oceanii poprzez badania porównawcze kontynu-
uje analizę pojęcia „wydarzenie” tak istotnego dla realizowanych projektów 
badawczych, wskazując, iż tym, co łączy zróżnicowane wydarzenia  różnych 
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pokoleń, krajów, kultur jest to, że umożliwiają one jednostce uczenie się, nada-
ją znaczenie edukacji nieformalnej. Owa analiza pojęcia była również podej-
mowana przez  Olgę Czerniawską. Autorki podkreślają jego trudność i wielo-
znaczność, szczególnie w ujęciu różnych kultur, tradycji i języka.

II wojna światowa pokazywana jest przez pryzmat wydarzeń biograficz-
nych w tekstach autorstwa Makoto Suemoto – Wydarzenia życiowe i edukacja, 
Luciane de Conti Wydarzenia życiowe i ich znaczenie osobiste w Brazylii, co 
uświadamia, że te same narody postrzegane są inaczej w zależności od roli, 
jaką odgrywają (mogą być jednocześnie ofiarami i oprawcami, gnębiciele sta-
ją się gnębionymi). Pamięć zaś i wspomnienia ludzkie mogą być zrozumiałe 
dopiero wówczas, gdy weźmiemy pod uwagę ich funkcje społeczne i kontekst 
kulturowy.

Estelle Pavageau  Wydarzenia i ich związek (związki) z edukacją w Korei 
Południowej i Patrick Brun Zdarzenie-wydarzenie ze szkoły w Afryce (Togo), 
kryzys nowoczesności to autorzy przejmujących tekstów o związku wydarzeń 
globalnych i indywidualnych z edukacją. Mimo odmienności prowadzonej 
narracji można w nich wyodrębnić wspólne płaszczyzny z tekstem – Stosunek 
wydarzeń życiowych do uczenia się Nicolas Ce`cile . Wszystkie wskazują na to, 
iż sens jakiegoś wydarzenia/doświadczenia nie zawsze jest czytelny w chwili 
przeżywania, a badani często nie dostrzegają związku między wydarzeniami 
życiowymi i uczeniem się.

Uczenie się przez całe życie – doświadczenie osobiste  autorstwa Józefa 
Półturzyckiego to niezwykle interesujące rozważania z wątkami autobiogra-
ficznymi w tle, w których istotne miejsce zajmują inne wybitne postaci polskiej 
kultury i nauki. Obszerny fragment dotyczący wartości jako podstawowego 
wskaźnika określającego jakość i zakres edukacji – u wielu zapewne wzbudzi 
refleksję.

Kazimierz Zawadzki (Edukacyjny wymiar wydarzeń osobistych i global-
nych w retrospektywnej ocenie nauczycieli)  zwraca uwagę na to, że badani 
nauczyciele dostrzegają w swoim życiu edukacyjne znaczenie wydarzeń oso-
bistych i globalnych, a te ostatnie, będące udziałem całego pokolenia, każdy 
postrzega z własnej perspektywy. Ta sama grupa zawodowa była przedmiotem 
zainteresowania Joanny Michalak – Wydarzenia przełomowe w życiu zawodo-
wym nauczycieli na przykładzie nauczycieli mianowanych do tytułu „Nauczy-
ciel Roku”. Wywiady zogniskowane były wokół problematyki biegu życia za-
wodowego nauczycieli i warunków, które miały wpływ na osiągane przez nich 
sukcesy zawodowe.

Analiza biegu życia to ogniwo łączące kolejne trzy teksty: Ewy Skibińskiej 
pt.  Bieg życia – doświadczenie – wiedza autobiograficzna (analiza narracji au-
tobiograficznej), Anny Antosz pt. Analiza biegu życia na przykładzie biografii 
Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej oraz  Anny Wolańskiej-Köller pt. Śladami 
Henriette Davidis – przykład niezwykłej drogi życiowej i kariery kobiety w XXI 
wieku. W zróżnicowany sposób Autorki podkreśliły znaczenie analiz narracji 
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biograficznych, ich bogactwo treściowe, kontekstowe, ich wielowymiarowość, 
wskazując jednocześnie na ograniczone zainteresowanie naukowców, w tym 
pedagogów, tego typu badaniami.

Pojęcie narracji jest elementem wspólnym kolejnych, niezwykle interesu-
jących, choć zróżnicowanych tematycznie tekstów. Joanna Wawrzyniak pisze 
na temat: Doświadczenia wojny w narracjach mieszkańców Sieradza. Zdaniem 
Autorki narracje potwierdzają sprowadzenie wymiaru globalnych wydarzeń 
(historycznych – wojny) do indywidualnych cierpień rozgrywających się 
w sferze rodzinnej i osobistej. Jerzy Halicki podkreśla rolę zinstytucjonalizo-
wanych działań edukacyjnych wśród Polaków na Wschodzie dla zachowania 
języka polskiego i polskości w tekście pt. Rola języka polskiego w codziennej 
komunikacji na podstawie narracji trzech pokoleń Polaków zamieszkałych na  
Grodzieńszczyźnie. Autobiograficzne wywiady narracyjne są materiałem ba-
dawczym zaprezentowanym przez Anetę Słowik Przykłady uzasadnień opusz-
czenia kraju w narracjach polskich imigrantów. 

Wprowadzeniem do tych zespolonych pojęciem narracji tekstów, choć nie 
pojawia się on w prezentowanej publikacji w tej roli, mógłby być tekst  Urszuli 
Tabor pt.  Niewypowiedziane – o milczeniu jako formie narracji biograficznej. 
Autorka podkreśla, że narrator przedstawia nam historię osobistą nie tylko pod 
względem treści, ale również formy. Dlatego w narracji ważne jest nie tylko to 
co powiedziane, ale również natura milczenia, to, jakie role pełni ono w narra-
cji. Milczenie jest nierozerwalnie połączone z mówieniem i tylko w kontekście 
słów wypowiedzianych, jak podkreśla U. Tabor, można je zrozumieć.

Janina Hajduk-Nijakowska w artykule Autonarracja jako sposób oswaja-
nia rzeczywistości. Refleksje etnologa, zwraca uwagę na konieczność postrze-
gania zachowań człowieka w szeroko rozumianych relacjach społecznych. 
Autorka przedstawia różne formy (lament pogrzebowy, opowieść wspomnie-
niowa, opowiadanie) wyrażania przez człowieka egzystencjalnej potrzeby, jaką 
jest mówienie, wyrażanie własnych przeżyć i emocji dających szansę na zdy-
stansowanie się i na dostrzeżenie wspólnoty z innymi ludźmi.

Narracja jako droga rewitalizacji kultury. Casus: biblioteka Jorge Luisa 
Borgesa, to podkreślenie przez Autora – Krzysztofa Maliszewskiego, iż wej-
ście w narracje oznacza nabywanie słów, symboli, mitów umożliwiających sa-
morozumienie i autoekspresję, dlatego staje się częścią formacji moralnej, po-
głębia jakość egzystencji. Wreszcie narracja jako nośnik odnowionych znaczeń 
i wartości rewitalizuje kulturę i stanowi istotną formę wychowania moralnego.

Kobieta jako przedmiot badań występuje u Agnieszki Majewskiej-Kafa-
rowskiej i Renaty Szczepanik. Pierwsza Autorka podejmuje temat Uczestnic-
two kobiet w edukacji jako czynnik warunkujący macierzyństwo – na podstawie 
badań biograficznych. Druga Autorka  zajmuje się Doświadczeniem wtórnej 
wiktymizacji przez kobiety – ofiary przemocy w rodzinie.

Wanda Musialik i Dorota Schreiber-Kurpiers we wspólnym tekście Nie-
dobory (auto)biografii. O czym świadczy przykład górnośląski? powołują się 
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na wnioski z konferencji naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego 
w końcu lat 90. XX wieku, z których wynikało, że nierównomiernie rozkłada 
się  zainteresowanie biografów postaciami w kolejnych okresach historycz-
nych, obszarach terytorialnych.

Doświadczenia biograficzne w spotkaniu międzykulturowym to tekst, 
w którym Józef Kargul wskazuje na trudności i bariery spotkań międzykulturo-
wych, na podstawie współpracy z zespołem badaczy z Uniwersytetu Humbold-
ta w Berlinie przy realizacji projektu badawczego. Rezultaty takich spotkań 
międzykulturowych, zdaniem Autora, są trudne do przewidzenia, a cele nawet 
szlachetne, nie zawsze mogą być osiągnięte.

Elżbieta Woźnicka wspólnie z Krystyną Kierkuś-Iwanicką  zajęły się tema-
tem dość nietypowym dla rozważań o charakterze pedagogicznym, choć może 
właśnie zbyt rzadko podejmowanym – Czas nocy – bezsenność jako przestrzeń 
samorozwoju generacji C. Jak pisze cytowana przez Autorki prof. Olga Czer-
niawska „…każdy ma doświadczenie nocnych rozmyślań. Szczególnie inten-
sywne stają się w procesie twórczym. Wiele trafnych rozwiązań nękających nas 
problemów zawdzięczamy nocy” (s. 427). 

Monika Sulik w tekście Zapachy, smaki i melodie, kluczami do prywatnych 
mitów naszego dzieciństwa – aspekty edukacyjne inspiruje czytelnika do jego 
własnych wspomnień w tym zakresie, wskazując, że owe zapachy, smaki… 
stają się wręcz prywatnymi mitami naszej pamięci.

Mohammed Melyani posługuje się w tekście pt. Pamięć zbiorowa i prze-
kaz symboliczny terminem odnoszącym się do przekazu doświadczeń (życia 
społecznego, historycznego, kulturowego, wychowania), podzielanego i przyj-
mowanego przez daną zbiorowość.

Wszystkie teksty zaprezentowane w pracy zbiorowej są niezwykle intere-
sujące, wzbogacające sposób postrzegania rzeczywistości o nową jakościową 
perspektywę. Publikacja ta ze wszech miar godna jest polecenia. Może sta-
nowić źródło inspiracji zarówno w zakresie przedmiotu badań, jak i przyjętej 
metodologii oraz zaproponowanego przez poszczególnych Autorów  sposobu 
analizy uzyskanych wyników.

Alicja Kozubska

Artur Fabiś, Agnieszka Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły  
w zmieniającym się świecie, Wyd. WSA, Bielsko-Biała 2010

Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie pod redakcją  Artura Fabi-
sia i Agnieszki Stopińskiej-Pająk to kolejny, już 43, tom Biblioteki Edukacji 
Dorosłych w ramach serii wydawniczej Akademickiego Towarzystwa Andra-
gogicznego.
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Tom ten jest pokłosiem VI Konferencji ATA, która odbyła się w Zakopa-
nem w kwietniu 2009 roku. Tematem przewodnim konferencji był „Uczący się 
dorosły – przeszłość i teraźniejszość – w zmieniającym się świecie” i to właśnie 
to zagadnienie motywowało autorów do napisania tekstów, dzięki którym wie-
my więcej na temat uczenia się dorosłych. Tłem dla tego procesu są przemiany 
współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata, który stawia przed do-
rosłym człowiekiem nowe wyzwania edukacyjne.

Książka składa się z 23 artykułów, podzielonych na 5 bloków tematycz-
nych. Część pierwsza dotyczy teoretycznych aspektów uczenia się dorosłych. 

W rozdziale tym naszkicowany został problem przemian cywilizacyjnych 
i kulturowych, z uwzględnieniem uwarunkowań uczenia się dorosłych, a co 
za tym idzie zagrożeń i szans wynikających z permanentnego uczenia się. 
W bloku tym znajdujemy próby wyjaśniania pojęć związanych z uczeniem się 
dorosłych, o których piszą: Jerzy Semków, Hanna Solarczyk-Szwec, Krzysztof 
Maliszewski, Łukasz Michalski, Alicja Kargulowa i Józef Kargul.

Druga część 43. tomu Biblioteki Edukacji Dorosłych dotyczy uczenia się 
dorosłych w perspektywie bibliograficznej. Rozdział ten odpowiada na zain-
teresowania środowiska andragogów zjawiskami kreującymi edukację takimi 
jak: przypadek, miłość, dorosłość, styl życia. W rozdziale tym znaleźć można 
7 tekstów, między innymi Elżbiety Dubas, która w swojej pracy wskazuje na 
ważność przypadku jako przykład uczenia się z własnej lub innych biografii, 
uczenia się rozłożonego w czasie, modyfikującego osobę i jej działania, Re-
naty Koniecznej-Woźniak o dorosłości człowieka i jego źródłach autokreacji, 
Urszuli Tabor o samokształceniu jako kompetencji autokreacyjnej, Doroty 
Gierszewski, która w swoim artykule wskazuje normy ważności nieformalnego 
uczenia się  w procesie całożyciowej edukacji. W rozdziale tym znalazły się 
również prace Moniki Sulik, Agnieszki Maciejewskiej-Kafarowskiej i Joanny 
K. Wawrzyniak, które w swoich treściach wpisują się w charakter tego bloku 
tematycznego.

Kolejna część książki nosi tytuł: Dorosły w edukacji ustawicznej i mieści 
w sobie cztery teksty odnoszące się do istoty idei kształcenia przez całe życie. 
Możemy znaleźć tutaj ciekawe teksty dotyczące: badań nad wyborem przez stu-
dentów trybu studiów i poziomem satysfakcji autorstwa Zofii Szaroty i Aleksan-
dra Litwy, artykuł Anny Frąckowiak o czasie uczenia się, Artura Fabisia o ak-
tywności dorosłych w Austrii oraz rozważania Andrzeja Szymańskiego i  Ewy 
Krzyżak-Szymańskiej o metodzie e-learningu w nauczaniu dorosłych.

Czwarta część książki obejmuje 4 teksty odnoszące się do relacji między 
edukacją dorosłych a rynkiem pracy. Artykuły Anety Niewęgłowskiej i Marze-
ny Wiśniewskiej, Elżbiety Trafiałek, Anny Panek oraz Katarzyny Kowalewskiej 
prezentują rynek pracy w kontekście procesów edukacyjnych, ukazując zależ-
ność pomiędzy tempem życia a posiadaną już wiedzą.

Kończąc niniejsze rozważania, chcę zwrócić uwagę na ostatnią część re-
cenzowanej pozycji Media w przestrzeni edukacyjnej dorosłych, w którym  
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zamieszczono teksty Małgorzaty Dzięgielewskiej, Barbary Juraś-Krawczyk, 
Marioli Świderskiej oraz Małgorzaty Góralczyk-Modzelewskiej. Dotyczą one 
e-nauki i e-pracy oraz roli mass mediów w praktyce edukacji dorosłych.

Celem publikacji była prezentacja refleksji, wymiana poglądów i doświad-
czeń nad istotą uczenia się ludzi dorosłych oraz przedstawienie wyników badań 
dotyczących uczenia się człowieka dorosłego w obliczu przemian współczesne-
go świata. Treści zawarte w artykułach te cele realizują i mogą stanowić źródło 
wiedzy dla wszystkich, którzy zajmują się problematyką edukacji dorosłych. 

Alicja Poliwka-Gorczyńska

Anna Frąckowiak, Zbigniew P. Kruszewski, Józef Półturzycki, Eugenia 
A. Wesołowska (red.) Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia, wydanie 
II rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe NOVUM,  Płock 2010, ss. 558

Tytuł recenzowanej publikacji nie jest obcy w środowisku andragogów, 
także brać studencka niejednokrotnie sięgała i sięgać będzie do książki, która 
zawiera kluczowe treści, wyjaśniające ideę kształcenia ustawicznego, poparte 
doświadczeniami z międzynarodowej praktyki oświatowej. Pod koniec pierw-
szej dekady XXI w redaktorzy 29. Tomu Biblioteki Edukacji Dorosłych posta-
nowili swoją książkę „Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia” z 2003 
roku poddać aktualizacji. Do grona redaktorów dołączyła A. Frąckowiak, 
a szeregi autorów poszerzone zostały o reprezentantów środowisk naukowych 
związanych i współpracujących z płockim Towarzystwem Naukowym i Wyż-
szą Szkołą im. Pawła Włodkowica. Zarówno pierwsze, jak i rozszerzone wy-
danie stanowiło zbiór artykułów, których celem było przybliżenie istoty kształ-
cenia ustawicznego w oparciu o historyczne, ale przede wszystkim najnowsze 
koncepcje kształcenia ustawicznego. 

Po wyjaśnieniu w pierwszym rozdziale podstaw edukacji ustawicznej, któ-
ry w wydaniu z 2010 roku poszerzony został o tekst A. Frąckowiak, wprowa-
dzono zupełnie nową część odnoszącą się do organizacji międzynarodowych 
i ich wkładu w rozwój idei edukacji ustawicznej. Rozdział ten zatytułowany zo-
stał „Organizacje międzynarodowe a edukacja ustawiczna”. Otwierający tekst  
D. Korzana, to krótki opis historycznych już dokumentów UNESCO, traktu-
jących o idei kształcenia ustawicznego oraz przedstawienie najważniejszych 
założeń poszczególnych dokumentów. A. Matlakiewicz w kolejnym tekście 
rozpatruje edukację ustawiczną z perspektywy zasady powszechności. Jest to 
interpretacja idei ustawiczności Komitetu ds. Edukacji na Poziomie Ministe-
rialnym, którgo posiedzenie odbyło się w styczniu 1996 roku w Paryżu. Autor-
ka przedstawia nie tylko konkluzje spotkania ministrów państw członkowskich 
OECD, ale także wynikające z niego zalecenia i postanowienia. Polityka oświa-
towa Unii Europejskiej stanowi przedmiot analizy H. Solarczyk-Szwec. Autor-
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ka przedstawia początki polityki unijnej wobec edukacji, jej zalecenia zawarte 
w memorandach i raportach grup eksperckich. W tekście odnajdujemy także 
unijną strategię realizacji celów wspierających edukację, a także opis wypra-
cowanych wskaźników jakości w kluczowych obszarach polityki oświatowej 
oraz przykłady wybranych inicjatyw i programów unijnych. Kolejny artykuł 
autorstwa J. Półturzyckiego jest przypomnieniem Europejskiego Roku Eduka-
cji Ustawicznej. W tekście tym Autor podaje między innymi przykład Danii, 
dla której Rok Edukacji Ustawicznej był przyczynkiem do realizacji dziesięcio-
punktowego programu permanentnej edukacji dorosłych.  Zamykający ten roz-
dział tekst autorstwa A. Frąckowiak jest dokładnym opisem najnowszej Szóstej 
Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych zainicjowanej przez UNE-
SCO.  Tekst odnosi się także do pięciu, zawężonych do poszczególnych ob-
szarów terytorialnych, spotkań poprzedzających główną konferencję w Belem.  
W artykule przedstawione są podstawowe idee przewodnie konferencji oraz 
problemy i wyzwania edukacyjne stojące przed poszczególnymi regionami 
świata. 

Trzeci rozdział przedstawia ideę edukacji ustawicznej, szanse i zagrożenia 
jej rozwoju oraz wskazania na przyszłość z perspektywy raportów oświato-
wych. Został on uzupełniony tekstem autorstwa J. Półturzyckiego (w porówna-
niu z edycją z 2003 roku). Dodatkowy artykuł stanowi krytykę polskich rapor-
tów oświatowych sprzed zmian ustrojowych w Polsce.  

W kolejnym rozdziale idea edukacji ustawicznej ukazana została w per-
spektywie autorskiej: P. Lengranda, R. H. Dave`a, B. Suchodolskiego, E. Gel-
piego. We wznowionym wydaniu do tych koncepcji dołączona została jeszcze 
perspektywa zmarłej w 2009 roku Elżbiety Zawackiej. 

Całkowicie nowe teksty dla tego tomu odnaleźć można w rozdziale piątym. 
Profesor A.E. Wesołowska we wprowadzającym tekście przedstawia rozwój 
polityki oświatowej w Polsce w XX w. Tłem tych rozważań jest polityka oświa-
towa wybranych krajów świata, a końcowym wnioskiem stwierdzenie braku 
w polityce oświatowej naszego Państwa odwołań do edukacji dorosłych, a na-
wet szerszego zainteresowania tematyką kształcenia ustawicznego. 

Dalsze teksty podejmują tematykę samokształcenia jako kluczowego 
elementu w procesie edukacji oraz roli towarzystw naukowych w kreowaniu 
oświaty dorosłych. Ostatni tekst rozdziału przedstawia złożoność i różnorod-
ność pozaszkolnego kształcenia, jest to perspektywa osadzona w założeniach 
pedagogiki pracy. 

Rozdział VI zawiera część znanych już tekstów z poprzedniej edycji oraz 
nowe. Klamrą spinającą jest umiejscowienie edukacji ustawicznej w szkolnic-
twie wyższym. Zawarte publikacje tworzą spójną całość od idei edukacji usta-
wicznej organizowanej przez szkolnictwo wyższe aż po rzeczywiste funkcje 
uczelni. 

Nowym dla recenzowanego tomu jest rozdział o edukacji ustawicznej na-
uczycieli. Prof. Bereźnicki otwiera go swoim tekstem o „Pedagogicznej edu-
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kacji ustawicznej nauczycieli akademickich”. Autor kończy swój tekst wska-
zaniami do przygotowania nauczycieli akademickich do pracy ze studentami, 
tworząc model przygotowania i doskonalenia pedagogicznego wykładowców. 
Kontynuacją tematu są publikacje kolejnych autorów skupionych wokół pro-
blematyki studiów podyplomowych, które stanowią ważny element przygoto-
wania pedagogicznego. Całość zamyka artykuł D. Korzana, wskazujący na rolę 
Internetu w samokształceniu nauczycieli.  

We wznowionym tomie zrezygnowano z przedstawiania idei i doświad-
czeń edukacji ustawicznej w wybranych krajach ze względu na ukazanie się 
nowego wydawnictwa  zajmującego się wyłącznie komparatystyką w zakre-
sie edukacji dorosłych3. Zmodyfikowano także rozdział poświęcony edukacji 
na odległość, nazywając go „Media w edukacji ustawicznej”. Ten zamykający 
tom rozdział skupia specjalistów związanych z mediami, którzy w dużej mierze 
podejmują tematykę e-learningu,  ale także nowoczesnych form aktywności 
komunikacyjnych w sieci globalnej.

Pomysł wznowienia tomu „Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia” 
wydaje się być wysoce uzasadniony. Książka ta stanowi ciągle bogate źródło 
wiedzy z zakresu edukacji ustawicznej, z którego przez wiele lat korzystają 
studenci, nauczyciele akademiccy i badacze rzeczywistości edukacyjnej doro-
słych. Nowa edycja zapewnia czytelnikom bardziej aktualne treści, niektóre 
zagadnienia uzupełniono, inne opisano bardziej szczegółowo. Zaletą tomu jest 
fakt, że można wybiórczo korzystać z poszczególnych rozdziałów, które sta-
nowią jednostki o przemyślanej konstrukcji i treści.  Wydaje się, że niewielką 
niedoskonałością edytorską jest pozostawienie przy niektórych tekstach biblio-
grafii, gdy zdecydowana większość artykułów odwołuje się do literatury za-
mieszczonej na końcu książki. 

Artur Fabiś

Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych za granicą, 
Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2010, ss. 601

Recenzowana praca jest tekstem obszernym o bogatym zakresie, jasnej 
strukturze i ważnej aktualnej tematyce.  W grudniu 2009 roku odbyła się kolej-
na VI Międzynarodowa Konferencja Edukacji Dorosłych w Belem w Brazylii, 
która podsumowała ostatni okres 12 lat rozwoju i wytyczyła nowe kierunki 
działań oświatowych pod jakże ważnym hasłem: żyć i uczyć się dla pomyślnej 
przyszłości – siła edukacji dorosłych. Jest to udane rozwinięcie hasła poprzed-
niej konferencji z Hamburga w 1997 roku – „Edukacja dorosłych kluczem do 
XXI wieku”.

3  A. Frąckowiak, J. Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach 
Europy, tom 1, Wydawnictwo Akademickie  Żak, Warszawa 2010. 
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Edukacja dorosłych staje się ważną dziedziną nie tylko kultury i edukacji, 
ale także życia społecznego i gospodarczego, dlatego każde jej podsumowanie 
czy międzynarodowy przegląd są ważną propozycją nie tylko naukową, ale 
także służą rozwojowi praktyki. W polskiej pedagogice mieliśmy jedno takie 
wydawnictwo z 1930 roku autorstwa Władysława Wolerta pt. „Demokracja 
i kultura – praca oświatowa za granicą”, a następnie tylko małe monografie 
monotematyczne przygotowane przez L. Turosa, E. A. Wesołowską, E. Przy-
bylską, O. Czerniawską, T. Wujka czy zbiorowe publikacje na temat kształce-
nia ustawicznego oraz pedagogiki porównawczej. Brak jednak dotychczas pu-
blikacji tak szeroko, dogłębnie i nowocześnie przedstawiającej rozwój edukacji 
dorosłych we współczesnym świecie.

Recenzowana praca składa się z dwóch części: ogólnej i europejskiej oraz 
pozaeuropejskiej. Łącznie przygotowano poprzedzone ogólnym wprowadze-
niem opracowania z 28 państw, które zostały napisane przez 18 autorów (pro-
fesorów, doktorów i doktorantów) związanych z andragogicznymi ośrodkami 
naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 
w Płocku, a także uczelni zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych i Czech. 

Na uwagę zasługuje zespół redaktorów naukowych całości: doc. dr Anny 
Frąckowiak i prof. Józefa Półturzyckiego. Są to znani i cenieni autorzy i redak-
torzy prac zbiorowych oraz naukowych czasopism (Rocznik Andragogiczny, 
Edukacja Otwarta, Toruńsko-Płockie Studia Dydaktyczne), a także redaktorzy 
cenionych prac biograficznych o profesor Elżbiecie Zawackiej, kształceniu 
ustawicznym czy monograficznych opracowań na temat edukacji dorosłych 
w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i Chinach. 
Przytoczone tytuły prac i zakresy tematyczne uzasadniają sąd, że oboje redak-
torzy to nie tylko kompetentni specjaliści znający współczesne systemy eduka-
cji dorosłych, ale także doświadczeni redaktorzy całościowych ujęć w dziedzi-
nie tematyki edukacyjnej i współczesnej myśli pedagogicznej. Redagują z po-
wodzeniem Rocznik Andragogiczny, który ukazuje się już 15 lat, są autorami 
cenionych tekstów wygłaszanych na konferencjach i drukowanych w pracach 
zbiorowych, a także w poszczególnych tomach Encyklopedii Pedagogicznej 
XXI wieku.

Naukowa redakcja własnych tekstów oraz opracowań innych autorów za-
pewnia całości poprawność merytoryczną i właściwe zespolenie wielu tema-
tów charakteryzujących poszczególne systemy edukacji dorosłych.

Uważam, że słusznie postąpiono w Wydawnictwie, by odrębnie przygoto-
wać i zredagować dwie części całej pracy, co pozwoli na lepsze opracowanie 
autorskie i redakcyjne oraz dokonanie podsumowań, a także ujęć scalających 
ogólną tematykę.

Kolejne uwagi poświęcam tematyce i treściom pierwszej części – okre-
ślanej jako europejska. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, wprowadzenia, 
bibliografii i podsumowania. Wprowadzenie i podsumowanie mają wyraźnie 
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charakter otwierający i podsumowujący, a bibliografia rozszerza tematykę 
analizowanych zagadnień. Są to ogólne ramy tematyczne, w których mieści 
się całość poszczególnych zagadnień, tworzących nie tylko bogactwo zapisu 
informacji, ale problemową całość systematycznie rozszerzaną i wzbogacaną 
o zagadnienia edukacji dorosłych z kolejnych krajów i systemów oświatowych.

Pierwszy rozdział trafnie wprowadza do całości, wykorzystano w nich 
materiały UNESCO i kolejnych konferencji do ostatniej z 2009 roku w Be-
lem. Tworzy to świeży obraz całości w rozwoju czasowym oraz w powiązaniu 
i wzbogacaniu geograficznym dla całego kontynentu Europy.

Autorzy rozdziału a jednocześnie redaktorzy naukowi tomu przedstawia-
ją nie tylko ogólną charakterystykę edukacji dorosłych w XX wieku w ujęciu 
rozwojowym, ale akcentują jej przemiany oraz nowe cele i zadania postulo-
wane w rekomendacjach międzynarodowych konferencji, analizach ekspertów 
i opracowaniach autorskich. Ważnym źródłem są w tej charakterystyce obrady 
i postanowienia międzynarodowych konferencji od 1929 do 2009 roku, rapor-
ty UNESCO i Komisji Europejskiej, zakończone wnikliwą analizą problemów 
przedstawianych na VI Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych 
w Belem (1–4.12.2009).

Po tym ogólnym wprowadzającym rozdziale autorzy przedstawiają wła-
ściwą dla jego tematyki bibliografię, która nie tylko ilustruje bogactwo proble-
mów, ale rozszerza zakres zagadnień właściwych dla współczesnej edukacji 
dorosłych.

W kolejnych rozdziałach autorzy opracowania charakteryzują systemy 
edukacji dorosłych w poszczególnych krajach. Rozpoczynają tę charakterysty-
kę od Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie najwcześniej rozwinęła się oświata 
dorosłych, a takie instytucje jak Kolegium Greshama, Instytuty Mechaników, 
WEA, NIACE, Open University, stanowią nie tylko wymierne osiągnięcia bry-
tyjskiej  myśli edukacyjnej, ale stały się źródłem i wzorem dla krajów kon-
tynentalnej Europy oraz dawnych kolonii: Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Indii, Australii.

Edukacja dorosłych Zjednoczonego Królestwa stanowi początek wyraźne-
go tworzenia i rozwoju systemu edukacji dorosłych. Pierwszym może niezbyt 
rozwiniętym przykładem jest Irlandia,  ale już kraje skandynawskie, zwłaszcza  
Norwegia i Szwecja wyraźnie wskazują na wpływ brytyjskich wzorów (uni-
versity extension, WEA, open learning, stowarzyszenia i czasopisma). Skandy-
nawia jest ciekawym i wartościowym przykładem rozwoju edukacji dorosłych 
w Europie. Ma własny wkład w ten rozwój, ale także korzysta z wzorów brytyj-
skich. Oświatowa unia państw nordyckich: Szwecja, Norwegia, Dania, Finlan-
dia i Islandia oraz rejony autonomiczne Alandów i Grenlandii stanowią swoisty 
przykład północnego systemu europejskiej edukacji powszechnej i edukacji do-
rosłych. Dobrze, że czworo autorów przedstawiło tę całość w autonomicznych 
opracowaniach, które wypełniają trzeci rozdział tomu. Obszerne terytorium, 
małe zaludnienie, dawne tradycje, wspólne okresy historycznej państwowości 
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tworzą wartościową i interesującą właściwość nordyckiej zwanej także skandy-
nawską edukacji dorosłych. Uniwersytety ludowe, zespoły samokształceniowe, 
kształcenie korespondencyjne i otwarte oraz bogaty ruch stowarzyszeń i orga-
nizacji oświatowych to ważna dla ogólnego  rozwoju edukacji dorosłych trady-
cja, która nie tylko się rozwija w Skandynawii, ale promieniuje na inne kraje, 
a nawet na Stany Zjednoczone i państwa afrykańskie. Autorzy ujęli w zwartej 
i przejrzystej całości bogatą problematykę skandynawskiej edukacji dorosłych. 

Kolejny rozdział przedstawia systemy edukacji dorosłych w państwach 
kultury i języka niemieckiego. Niemcy i Austria to przykład kontynentalnej 
myśli i praktyki oświatowej. Bogate tradycje i różnorodność edukacji została 
dobrze ujęta w opracowaniu dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, a tekst K. Ka-
linowskiej udanie rozszerza ten przegląd o zagadnienie uniwersytetów po-
wszechnych, stanowiąc swoistą kontynuację duńskich wzorów. Dawne trady-
cje austriackiej edukacji przedstawia w kolejnym opracowaniu dr Artur Fabiś. 
Cały czwarty rozdział wyróżnia się nie tylko odmiennością od wzorów brytyj-
skich i skandynawskich, ale przedstawia oryginalne rozwiązania niemieckiej 
i austriackiej praktyki edukacyjnej w środowisku  ludzi dorosłych. Duża po-
tencja gospodarcza i liczebność mieszkańców w Niemczech czyni z tego kraju 
jedno z ważniejszych państw europejskich. Wnikliwa charakterystyka edukacji 
dorosłych w tym kraju jest ważnym wykładem tej aktywności w Europie oraz 
w kompleksowym rozwoju współczesnej edukacji dorosłych. Rozwój uniwer-
sytetów powszechnych, kształcenia i doskonalenia zawodowego, tworzenie 
myśli andragogicznej, ważna rola w międzynarodowych relacjach współpracy 
oświatowej (Hamburg 1997, Instytut UNESCO) czynią z niemieckiej edukacji 
dorosłych ważne ogniwo współczesnej myśli i praktyki andragogicznej.

Dr Artur Fabiś – germanista i pedagog, organizator konferencji andra-
gogicznych i prezes Towarzystwa Gerontologicznego jest wybitnym znawcą 
edukacji dorosłych w Austrii i Szwajcarii. Przedstawienie systemu szwajcar-
skiej edukacji dorosłych to kolejne ważne osiągnięcie autorskie i redakcyjne 
tomu. Szwajcaria charakteryzuje się bogatą różnorodnością  kulturową, naro-
dowościową i językową, co czyni z tego kraju interesującą mozaikę edukacyj-
ną, w której tworzony system edukacji dorosłych wypracował autonomiczną 
uczelnię wyższą – Akademię Edukacji Dorosłych w Lucernie dla specjalistów 
tej działalności oświatowej.

Połączenie osiągnięć Szwajcarii z tradycjami i rozwojem edukacji doro-
słych we Francji to trafna decyzja ukazująca obok brytyjskiego, skandynaw-
skiego i niemieckiego kompleksu także francuskie tradycje rozwijane we Fran-
cji i Szwajcarii.

Kolejny rozdział przedstawia kompleks systemów edukacji dorosłych 
w krajach słowiańskich – głównie w Rosji, dużym i ważnym kraju europejskim 
o największej liczebności mieszkańców. Dawne tradycje i współczesne tenden-
cje rozwojowe tworzą interesujący obraz dążeń edukacyjnych w Rosji, która 
także nadal wpływa na swych sąsiadów, dawniej tworzących pod jej hegemonią 
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w Związku Radzieckim. Mało mamy wiedzy o Rosji, jej kulturze, edukacji. To 
dobrze, że ukazano bogaty rozwój praktyki oświatowej  i myśli andragogicznej 
w tym kraju.

Systemy edukacji dorosłych w Czechach i Słowacji uzupełniają słowiański 
kompleks edukacyjny w Europie. Pozyskano dla ich przedstawienia specjalistę 
z Czech dra Jerzego Pavlu, co jest nie tylko trafne, ale wzbogaca i urozma-
ica zespół autorski. Dr J. Pavlu pisał swą pracę o polskiej andragogice i edu-
kacji dorosłych, co jest żywym wyrazem wzajemnych związków naukowych 
i wspólnych starań o rozwój tej dziedziny wiedzy oraz praktyki oświatowej.

Uzupełnieniem tego szerokiego zakresu europejskich systemów edukacji 
dorosłych są opracowania na  temat oświaty dorosłych w Litwie oraz na Mal-
cie. Nie tylko uzupełniają panoramę przeglądu, ale także uatrakcyjniają tema-
tykę opisu edukacji dorosłych w Europie.

Łącznie przedstawiono 16 systemów w bogatym przeglądzie, obejmują-
cym łącznie 416 milionów mieszkańców Europy, co stanowi prawie 60% ogółu 
jej mieszkańców. Brak w tym ujęciu przede wszystkim systemu edukacji doro-
słych z Polski, Włoch, Hiszpanii, a także z państw dawnej Jugosławii.

Redaktorzy tomu zapowiadają możliwość aneksu oraz odrębne przedsta-
wienie problematyki edukacji dorosłych w Polsce.

Uważam, że jest to słuszne i zapewni nie tylko całościowe ujęcie tematyki 
edukacji dorosłych za granicą, ale także ukaże polskie tradycje, osiągnięcia 
i potrzeby dalszego rozwoju na tle rozwoju praktyki edukacyjnej w innych kra-
jach, zgodnie z tendencjami światowego rozwoju oświaty dorosłych.

Całość opracowania oceniam bardzo pozytywnie. Jest to widoczne osią-
gnięcie autorskie i redakcyjne. Wobec prowadzenia przedmiotu na kierunkach 
pedagogicznych „Edukacja dorosłych w wybranych krajach” będzie stanowić 
wartościowe kompendium wiedzy dla studentów, a nawet oryginalny  podręcz-
nik akademicki.

Ważną wartością opracowania jest jego aktualność i doprowadzenie edu-
kacji dorosłych w analizach i podsumowaniach do końca roku 2009 na podsta-
wie bogatej literatury, materiałów z badań, a także bezpośredniego poznania 
rzeczywistości edukacyjnej w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rosji, Niemczech, 
Francji, Danii, Szwajcarii, Austrii oraz Czech, Słowacji i Litwy. Autorzy tych 
prac nie tylko poznali rzeczywistość oświatową w analizowanych przez siebie 
krajach na podstawie bogatej literatury, ale także z autopsji, niekiedy wielo-
krotnej, a nawet trwającej dłużej. 

Z zainteresowaniem oczekuję na drugą część opracowania, w której przed-
stawione będą systemy pozaeuropejskie.

Witold Wojdyło



383Recenzje

Romuald Grzybowski, Wyższe Szkoły Pedagogiczne w Polsce w latach 1946– 
–1956, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2010, ss. 519

Pod koniec ubiegłego roku ukazało się drugie – zmienione, poszerzone 
i uzupełnione – wydanie książki Romualda Grzybowskiego pt. Wyższe Szkoły 
Pedagogiczne w Polsce w latach 1946–1956. Autor jest profesorem Uniwer-
sytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wycho-
wania, pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki UG. Zaintere-
sowania badawcze R. Grzybowskiego od wielu lat koncentrują się wokół pro-
blematyki kształcenia nauczycieli w okresie PRL, zatem mieszczą się także 
w obszarze zagadnień kształcenia dorosłych. Recenzowana publikacja ukazuje 
nam złożone uwarunkowania powstawania i działalności wyższych szkół pe-
dagogicznych oraz ewolucję założonych i rzeczywistych funkcji tych instytu-
cji w okresie pierwszego powojennego dziesięciolecia. Choć na przestrzeni lat 
powstało wiele publikacji na temat WSP (autor bardzo skrupulatnie wymienia 
je we Wstępie), stwierdzić należy, że nie pojawiło się dotąd opracowanie tak 
wnikliwie opisujące wszelkie aspekty ich funkcjonowania.

Składająca się z siedmiu rozdziałów książka ma strukturę problemową, co 
w moim przekonaniu pozwoliło autorowi na szczegółowe przeanalizowanie 
badanej rzeczywistości. Uporządkowanie materiału według kryterium proble-
mowego zadecydowało też, jak się wydaje, o przejrzystości, z jaką ukazane 
zostały dokonujące się w wyższych szkołach pedagogicznych przekształcenia 
ilościowe i jakościowe. Określone przez autora ramy czasowe mają głębokie 
uzasadnienie – wybrał on sobie bowiem niezwykły okres w dziejach Polski 
i w dziejach polskiej oświaty. Pierwsza powojenna dekada była wszak czasem 
narzucania społeczeństwu polskiemu nowego paradygmatu ideowego, okre-
sem, w którym konflikt na linii władza–społeczeństwo zarysował się szczegól-
nie ostro. Komuniści starając się przejąć władzę nad wszelkimi dziedzinami 
życia społecznego, szczególne nadzieje wiązali z edukacją. Można stwierdzić 
z całą odpowiedzialnością, że kontrolowanie procesów edukacyjnych było 
warunkiem sine qua non internalizacji nowych założeń ustrojowych.  Chociaż 
stwierdzenie, że kształcenie kadr pedagogicznych wynikało wyłącznie z prze-
słanek politycznych, byłoby nadużyciem, nie można ich pomijać, jeśli chcemy 
ukazać ten proces w sposób pełny i rzeczywisty. Taki właśnie pełny i rzeczy-
wisty obraz wyższych szkół pedagogicznych wyłania się z pracy R. Grzybow-
skiego.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano okoliczności powstania oraz 
rozwój wyższych szkół pedagogicznych w latach 1945–1949. Wyodrębnie-
nie tego okresu wydaje się zasadne, jako że był to czas względnej swobody 
w zakresie działalności instytucji edukacyjnych. Wynikało to w dużej mierze 
z niedoboru kadr nauczycielskich, co uniemożliwiało, a z pewnością utrud-
niało eliminację nauczycieli o niewłaściwych z punktu widzenia PPR poglą-
dach. W okresie tym, jak wykazał w swojej pracy prof. Grzybowski, toczyły 
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się burzliwe dyskusje nad kształtem szkolnictwa zawodowego dla nauczycieli. 
W dyskusjach przywoływano postulaty międzywojennych pedagogów, kon-
frontując je z nowymi propozycjami. Jak zauważa autor recenzowanej publika-
cji, mimo że odżyły niespełnione postulaty międzywojennych działaczy oświa-
towych, pojawiły się problemy w znacznym stopniu utrudniające ich realizację. 
R. Grzybowski zalicza do nich przede wszystkim służbę wojskową nauczy-
cieli (ponieważ nauczyciele byli ludźmi wykształconymi, wojsko niechętnie 
się ich pozbywało), podejmowanie przez nauczycieli pracy w dobrze płatnych 
gałęziach gospodarki, wreszcie nieufność środowisk nauczycielskich do władz 
komunistycznych i związana z tym niechęć do podejmowania pracy w struktu-
rach związanych z „obozem zdrady narodowej”. Na s. 37 możemy przeczytać, 
że komuniści mówili wręcz o „chorobliwej opozycyjności” nauczycieli wobec 
nowego ustroju. Tymczasem dokonująca się reforma systemu oświatowego 
wymagała odpowiednio przygotowanej kadry.

Autor w interesujący sposób zapoznaje nas z wysiłkami władz mającymi 
na celu utworzenia instytucji kształcących nauczycieli i politykę resortu zmie-
rzającą do pozyskania kadr oświatowych. Dyskusje na temat modelu kształce-
nia nauczycieli, w pierwszym okresie powojennym były nadzwyczaj intere-
sujące, brały w nich bowiem udział nie tylko partie i stronnictwa polityczne, 
ale również przedstawiciele środowisk nauki (m.in. prof. Władysław Heinrich 
– kierownik Studium Pedagogicznego UJ). Ukoronowaniem tych dyskusji było 
Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 12.03.1946 r. w sprawie statutu Wyższych 
Szkół Pedagogicznych. W statucie zaznaczono, że będą one kształtowały słu-
chaczy w duchu „ideologii demokratycznej”, co w istocie było zaleceniem 
ideologicznego formowania przyszłych kadr nauczycielskich. W dalszej części 
autor w precyzyjny sposób charakteryzuje rozwój organizacyjny i terytorialny  
wyższych szkół pedagogicznych.  

Najbardziej interesującą częścią  pierwszego rozdziału wydają się rozwa-
żania na temat kształtowania się, czy jak to ujął autor – poszukiwania tożsamo-
ści wyższych szkół pedagogicznych w okresie 1948–1949. Jak wynika z pro-
wadzonych rozważań, ich miejsce w strukturze uczelni wyższych nie było do 
końca jasne, szczególnie niejasna była relacja WSP do uniwersytetów. Część 
środowisk uważała, że powinny to być szkoły zawodowe, kształcące nauczy-
cieli wyższych klas szkół powszechnych, nie powinny natomiast być ukierun-
kowane na kształcenie przyszłych badaczy. Druga grupa postrzegała WSP jako 
twór przejściowy, który docelowo miałby się przekształcić w akademie peda-
gogiczne z pełnią praw akademickich. Ostatecznie kształt WSP nie był jednak 
skutkiem naukowych dyskursów, a skutkiem reformy edukacji (wprowadzenia 
jedenastolatek) i decyzji władz partyjnych.  Władze polityczne sformułowa-
ły własną wizję szkół dla nauczycieli, w których kształtowanie kadry o odpo-
wiednim obliczu ideowym miało dominować nad kształceniem merytorycz-
nym i aspiracjami studentów. W WSP dostrzeżono alternatywę wobec uniwer-
sytetów, których kadrę profesorską postrzegano jako antysocjalistyczną. Jak 
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twierdził minister S. Skrzeszewski, „do tworzenia nowej nauki trzeba dopuścić 
nowych ludzi” (s. 83). Zdawano sobie sprawę, że dawna inteligencja ‘jest dla 
komunistów stracona’, stąd też pojawiły się postulaty kreowania nowej inteli-
gencji. Paradoksalnie przyznanie WSP prawa do kształcenia nauczycieli szkół 
średnich pozwoliło jednak wybrnąć z trudnej sytuacji. Jak przekonuje prof. 
Grzybowski, w roku 1948 uczelnie te stanęły przed perspektywą dublowania 
zadań liceów pedagogicznych bądź likwidacji. Nadanie im nowych uprawnień 
stworzyło kolejną alternatywę i dalsze możliwości rozwoju.

W latach 1949–1956 dokonujące się w wyższych szkołach pedagogicz-
nych przekształcenia formalno-organizacyjne przeanalizowano w rozdziale 
drugim. Scharakteryzowano w nim rozwój ilościowy WSP, kształtowanie się 
wewnętrznej struktury szkół, nabywanie nowych, charakterystycznych dla uni-
wersytetów, uprawnień, a także skutki dokonujących się przemian. Za najważ-
niejsze wydarzenie tego okresu autor słusznie uznaje nadanie nowego statutu 
i drugą reformę WSP, wskutek której  wyższe szkoły pedagogiczne przeszły na 
czteroletnie studia magisterskie. Nowy statut zaakcentował zadania naukowe 
tych uczelni, a także nakładał na nie obowiązek szerzenia „naukowego poglądu 
na świat” (s. 106). Jak wynika z prowadzonego wywodu, projekt upodobnienia 
struktury wyższych szkół pedagogicznych do uniwersytetów stanowił główny 
kierunek przekształceń. Pociągnęło to za sobą jednak konsekwencje negatyw-
ne, a mianowicie „nadprodukcję” nauczycieli szkół średnich, co w pewnym 
momencie zagroziło egzystencji samych WSP.

Jak wynika z dalszych rozważań, mimo ambitnych założeń uczynienia 
WSP zakładami naukowo-badawczymi, dominowały w nich funkcje dydak-
tyczne i wychowawcze. Wpłynęły na to czystki kadrowe wśród nauczycieli 
i specyficzny ich dobór po roku 1948. O ile do tego roku prowadzono dość 
rozsądną politykę kadrową, o tyle od roku 1949 zaczęto kierować się kryterium 
klasowym. Szczególną wagę przywiązywano do kadry kierowniczej uczelni, 
dążąc do tego, aby na ich czele stali ludzie zaufani, zdecydowani realizować 
partyjne dyrektywy (s. 161). Szczegółowa rekonstrukcja tych zjawisk jest nie-
wątpliwą zaletą omawianej pracy.

Jako wybitnie interesującą należy uznać część, w której autor omawia wy-
chowawcze oddziaływanie wyższych szkół na studentów. Tu również autor 
wyróżnia okres do i po roku 1948. Lata 1946–1948 to czas względnego plurali-
zmu, czy też niezbyt wyraźnie sformułowanych celów wychowania. Okres ten 
charakteryzuje się też stosunkową swobodą, jeśli chodzi o udział w organiza-
cjach młodzieżowych. Po roku 1948 wzrasta napór ideologiczny na studentów 
i znika pluralizm organizacji studenckich. Warto zauważyć, że podobny me-
chanizm działał we wszystkich instytucjach wychowawczych, na wszystkich 
poziomach kształcenia. Walka o duszę nauczyciela i walka o duszę młodzieży 
zmierzała do tego samego celu – realizacji  komunistycznej utopii.

Recenzowana publikacja może zainteresować nie tylko historyków oświa-
ty, jest bowiem opracowaniem wielopłaszczyznowym. To nie tylko historia in-
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stytucji, ale również jej dokonań, a także – a może przede wszystkim – historia 
ludzi, którzy ją tworzyli, przekształcali, byli autorami jej wzlotów i upadków. 
Jest ona również świadectwem, że mimo podejmowanych wysiłków wyższe 
szkoły pedagogiczne nie spełniły oczekiwań komunistów w zakresie ideologi-
zacji stanu nauczycielskiego i przyczyniły się do wykształcenia wielu dobrze 
przygotowanych pedagogów.

Andrzej Kołakowski 

Wiesław Łukaszewski, Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed 
śmiercią, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010, ss. 192

Dzieło Profesora Wiesława Łukaszewskiego jest pod wieloma względami 
inspirujące, ale i intrygujące. Pierwsze spostrzeżenie wiąże się z „siłą rażenia” 
tytułu i projektu graficznego okładki. Tytuł: Udręka życia budzi zastanowienie 
ze względu na swą wieloznaczność i, siłą rzeczy, intymny wymiar skojarzeń czy-
telnika do całego spektrum własnych doświadczeń przenikniętych cierpieniem 
i walką o przeżycie. Wszak udręka odniesiona do całego życia może wywoły-
wać skojarzenie z niekończącym się i trudnym do zniesienia trwaniem człowieka 
w cierpieniu i bólu na progu beznadziei i poczucia bezsensu własnej egzystencji. 
Może też wiązać się z postawą świadomego trwania niejako na przekór losowi 
bez nadziei zmiany tego stanu w uświęcającym życie człowieka zawierzeniu, 
że pomimo odczuwanych trudów i przeciwności nie traci ono sensu, lecz para-
doksalnie ujawnia przed nim głębsze, niezrozumiałe dotąd wymiary rozumienia 
i przeżywania własnego istnienia. Z pewnością tytuł ten „zatrzymuje” czytelnika 
na jego własnych, trudnych doświadczeniach życiowych, o których wspomnienie 
być może wciąż jeszcze wywołuje niepokój i pragnienie wyparcia, a być może 
wręcz odwrotnie, pogodzenie się z własnym losem zmącone nutą wyczerpania. 
Niekiedy zaś pogłębia przeświadczenie o wartości zawierzenia i nadziei w sens 
tego wszystkiego, co dane jest przeżyć, choć nie sposób ogarnąć tego umysłem.

Subiektywnie oceniając, pomocna w rozbudzeniu refleksji czytelnika jest 
okładka książki. W stonowanym kolorze ciepłego, przenikniętego słonecz-
nym światłem piasku eksponuje na pierwszym planie klepsydrę, a właściwie 
jej środkową część. Sposób jej przedstawienia nie pozostawia czytelnikowi 
wątpliwości, że proces napełniania się piaskiem dobiega końca. Jednak wciąż 
widać opadającą cienką stróżkę piasku. Niewątpliwie rozbudza to namysł nad 
nieuchronnością początku i końca każdej rzeczy tego świata. Projekt graficzny 
okładki nie wywołuje jednak dławiącego uczucia wywołanego myślą o nie-
uchronnym i, co gorsza, szybko dobiegającym kresie życiu. Nie daje też moż-
liwości do nieodpowiedzialnej swawoli intelektualnej, skłaniającej do myśli, iż 
kres nigdy nie nastąpi. Wszak pustą przestrzeń klepsydry wypełniają … zmia-
na, ruch, proces utożsamiane z naturalnym biegiem rzeczy.
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Zamieszczony na okładce śródtytuł: Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed 
śmiercią porządkuje wywołane treścią tytułu skojarzenia i ukierunkowuje je na 
zaproponowane przez Autora obszary refleksji ogniskującej się wokół tego, co 
ludzie myślą o śmierci, jakie emocje wywołuje świadomość własnej śmiertel-
ności, a także jak sobie z nimi radzą. Punktem wyjścia do badań i pogłębionej 
refleksji teoretycznej jest bowiem dla Profesora Łukaszewskiego założenie do-
tyczące tego, że „Ludzie – chcąc nie chcąc – niekiedy myślą o śmierci. (…) 
Ludzie przejmują się śmiercią, nie jest im ona obojętna”. Oczywiście można 
przytoczyć wiele przykładów na to, że śmierć – o ile dotyczy innych ludzi – 
może ulec zdepersonalizowaniu i zbanalizowaniu. Wówczas może prowadzić 
do zatarcia najważniejszej w życiu człowieka wartości – poczucia sensu życia. 
Jednak majestat śmierci odradza się w świadomości człowieka zawsze wtedy, 
gdy dotyczy osób mu najbliższych, a zwłaszcza jego samego. Osobisty wymiar 
doświadczania śmierci jest rozłożonym w czasie procesem przeżywania trau-
my związanej z umieraniem innych osób nieodwracalną stratą, której nikt inny 
nie może wypełnić, a także zdarzeń zagrażających bezpośrednio życiu podmio-
tu. Świadomość realnego ryzyka utraty życia w sposób szczególnie silny wpły-
wa na kształtowanie i przewartościowywanie indywidualnego doświadczenia 
i postawy życiowej. Wiele mówiące są rozważania Autora zawarte we wstępie: 
„Kontakt ze śmiercią prawie zawsze budzi Ja. Nawet Ja najbardziej otorbio-
ne, najbardziej harde i nieczułe. Śmierć nieodmiennie ma ton osobisty. (…) 
Być może ten osobisty ton pojawia się zawsze wtedy, gdy stykamy się z czymś 
nieuchronnym, nieodwracalnym, niezależnym od naszych pragnień i naszych 
działań. A śmierć w największym stopniu spełnia to wszystko”.   

Książka w poszczególnych jej częściach ukazuje złożony i wielowątkowy 
charakter reakcji człowieka na lęki egzystencjalne wywoływane narastającą 
świadomością nieuchronności i zarazem realności śmierci. Pomimo ciężaru ga-
tunkowego podejmowanej problematyki należy podkreślić, że sposób prezenta-
cji poszczególnych wyników badań oraz komentarze do nich i ich interpretacje 
zostały opracowane w przejrzysty, oryginalny i zrozumiały sposób. Czteroczę-
ściowa konstrukcja pracy wpisuje się oczywiście w tę konwencję stopniowo roz-
wijając narrację naukową począwszy od analizy lęków egzystencjalnych, przez 
szczegółowe odniesienie się do założeń i struktury teorii opanowania trwogi, po 
rozważania wokół proponowanych do niej poprawek uwzględniających kolejne 
kategorie zachowań redukujących reakcje lękowe ludzi w warunkach wyrazi-
stości śmierci. Ostatnia, czwarta część książki poświęcona jest analizie słabych 
stron teorii opanowania trwogi i merytorycznej wartości alternatywnych wobec 
niej propozycji teoretycznych: teorii koalicji i teorii utrzymywania sensu.

Na kanwie głównych kategorii lęku przed śmiercią utożsamianego z wła-
sną śmiercią i własnym umieraniem, a także lęku przed śmiercią innego czło-
wieka i jego umieraniem Autor podejmuje analizę czynników składających się 
na podłoże lęków egzystencjalnych w ujęciu psychospołecznym i kulturowym. 
Zwraca uwagę na kilka grup technik reakcji obronnych, które w świetle badań 
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empirycznych mają wpływ na intensywność myśli o śmierci oraz ich uporczy-
wość, a w konsekwencji na jakość radzenia sobie z uświadamianą realnością 
śmierci – źródła udręki życia. Techniki te, choć nie usuwają przyczyny stanów 
lękowych (śmierci), mogą prowadzić do obniżania niepokoju wywołanego 
myśleniem o śmierci. Chodzi zatem o takie sposoby „niemyślenia” o śmierci, 
które będą pomocne w skutecznym odsuwaniu i wypieraniu myśli o własnej 
śmiertelności oraz zaprzeczaniu możliwości jej nadejścia w bliskim horyzoncie 
czasowym. Autor zalicza do nich separowanie się od zjawiska śmierci i od sy-
tuacji nasuwających myśli na ten temat, sposoby „oswajania” śmierci poprzez 
działanie praktyczne oraz „magiczno-symboliczne” reinterpretowanie zdarzeń 
powiązanych ze śmiercią. Interesujące są również rozważania pomieszczone 
w tej części książki, które dotyczą zjawiska cykliczności popełnionych samo-
bójstw ujmowanego w kontekście kulturowym. Dane statystyczne wydają się 
świadczyć o tym, że zjawisko to ma charakter cyklicznego falowania. Uwa-
runkowane jest ono specyfiką symbolicznych przedstawień funkcjonujących 
w świadomości poszczególnych społeczeństw sprzyjających podejmowaniu 
refleksji o charakterze retrospektywno-podsumowującym i rocznicowym. Ty-
powymi czynnikami determinującymi intensyfikację zjawiska są tradycyjne 
święta, uroczystości i jubileusze, czy też tragiczne wydarzenia związane np. ze 
śmiercią znanej z mediów postaci (współczesnego celebryty).        

W drugiej części książki Autor poddał analizie teorię opanowania trwogi, 
która wywarła największy wpływ na psychologiczne podejście w wyjaśnianiu 
i interpretowaniu lęków egzystencjalnych wywołanych świadomością wła-
snej śmiertelności. Punktem wyjścia w konstruowaniu tej teorii jest przyjęcie 
a priori kilku podstawowych założeń, czy też – przywołując terminologię Au-
tora – dogmatów. Zasadnicze założenie dotyczy zaaprobowania jako słusznej 
koncepcji instynktu samozachowawczego, zgodnie z którą „lęk przed śmiercią 
jest podstawowym mechanizmem napędzającym ludzkie zachowania”. Mecha-
nizm ten bazuje na uporządkowanych hierarchicznie trzech rodzajach moty-
wów: bezpośrednich, obronnych i ekspansji Ja. Sposób ich uporządkowania 
wyznacza kierunek od motywów konkretnych do abstrakcyjnych związanych 
z potrzebą rozumienia mechanizmów rozwoju człowieka i funkcjonowania 
świata oraz dostrzegania sensu ludzkiego życia. W dotychczasowych docie-
kaniach badawczych wyeksponowano mechanizmy obronne, jako te, którym 
przypisuje się największe znaczenie z punktu widzenia teorii opanowania trwo-
gi. Mechanizmom tym Autor poświęcił też najwięcej uwagi poddając szczegó-
łowej analizie dwie grupy czynników warunkujących jakość osobistej odpo-
wiedzi człowieka na ogarniające go lęki przed własną śmiercią. 

Pierwsza z nich utożsamiana jest z rolą światopoglądu kulturowego w redu-
kowaniu niepewności i niepokoju wywoływanych myślami o ludzkiej śmiertel-
ności. Odwoływanie się we wspomnianej teorii do światopoglądu kulturowego 
eksponuje jego społeczny charakter. Przekonania i poglądy są formą zbiorowej 
kreacji nierozłącznie zespoloną ze świadomością społeczną. Stanowią tym sa-
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mym integralny składnik społecznego systemu znaczeń. Jednocześnie spełnia-
ją funkcję integrującą grupę społeczną w ramach respektowanych wspólnych 
znaczeń, symboli i wartości. Redukuje zatem ujawniające się na tym tle nie-
pewność i niepokój, kanalizując je w społecznie pożądanych formach. Psycho-
logiczna moc społecznych systemów znaczeń obserwowana jest w dwóch ten-
dencjach, które ujawniają się w chwilach nasilenia lęków pogłębiających uczu-
cie egzystencjalnej udręki. Wiążą się one, po pierwsze, ze wzrostem gotowości 
do utrzymania dotychczasowego status quo w postaci popierania poglądów, 
przekonań i osób, które są społecznie akceptowane, a także ze zmniejszaniem 
się gotowości do asymilowania nowych poglądów – potencjalnie sprzecznych 
z już respektowanymi; po drugie z większą skłonnością do identyfikacji z oso-
bami o podobnym światopoglądzie, a także z pogłębiającym się poczuciem 
odmienności w stosunku do osób spoza tak definiowanej wspólnoty znaczeń. 
Z kolei na drugą grupę wspomnianych czynników składają się mechanizmy 
wzajemnie warunkujących się kategorii: lęku przed śmiercią i samooceny. 
Prezentowane w książce wyniki badań prowadzą do wniosku, że samoocena 
może stać się ważnym orężem człowieka w walce z lękami egzystencjalnymi. 
Analiza możliwych korelacji zachodzących między poziomem samooceny i lę-
ków egzystencjalnych prowadzi do wniosku, iż w przypadku osób o wysokiej 
samoocenie zauważa się mniej negatywnych skutków wywołanych niepokojem 
i niepewnością w sytuacji wyrazistości śmierci oraz obniżoną wrażliwość na 
sygnały o własnej śmiertelności. Jednocześnie nasilający się lęk przed śmiercią 
uruchamia mechanizm obronny podnoszenia samooceny, ułatwiając osobom 
o obniżonej samoocenie zaakceptowanie własnej śmiertelności i zmniejszając za-
razem negatywne skutki psychologiczne wywołane tymi lękami. Należy jednak 
zauważyć, że Autor zachował dość duży krytycyzm w stosunku do dostępnych 
w literaturze wyjaśnień prawidłowości i korelacji, które jego zdaniem nie znajdu-
ją pełnego pokrycia w zawartości uzyskanego jak dotąd materiału empirycznego.  

Interesujące i bodaj rzadko spotykane w literaturze naukowej są treści ujęte 
w trzeciej części pracy poświęconej analizie słabości teorii opanowania trwo-
gi. Przyjęta formuła analizy ma charakter konstruktywny. Polega na zaprezen-
towaniu rozważanych w debacie naukowej zagadnień, które Autor prezentuje 
w swoim dziele jako dwie poprawki do wspomnianej teorii. Chodzi o aktyw-
ność człowieka realizowaną w sferze osobowych relacji interpersonalnych, 
cechujących się pewnym stopniem zażyłości oraz w sferze podmiotowego 
oddziaływania ksobnego mającego na celu autoregulację własnego nastroju. 
W obu aspektach podejmowana aktywność wpływa na redukowanie poziomu 
lęków przed śmiercią. Nie jest jednak zgodna z deterministycznym rozumieniem 
głównego założenia teorii opanowania trwogi. Poprawki te wyprowadzają poza 
zakres technik obronnych sposoby radzenia sobie z silnymi i zwykle bardzo 
przykrymi stanami emocjonalnymi wywołanymi wyrazistością śmierci. Istotne 
jest bowiem to, że można całkiem dobrze radzić sobie w takich sytuacjach nie 
odwołując się li tylko do utrzymywania samooceny na danym poziomie lub 
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jej podwyższania, bądź też do pogłębiania identyfikacji z dominującym w danej 
społeczności systemem znaczeń. Przywołują one pewne zachowania ludzi, które 
są intuicyjnie przejawiane w trudnych sytuacjach życiowych. Polegają one na 
skłonności do zacieśniania więzi z bliskimi sobie osobami w celu odczucia ich 
emocjonalnej bliskości, upewnienia się o ich życzliwości i gotowości wsparcia. 
Związek tej poprawki z teorią opanowania trwogi polega w dużej mierze na tym, 
że bliskie relacje interpersonalne niejako wtórnie mogą prowadzić do podwyż-
szenia samooceny, a także utrwalania pewnych opinii i przekonań wpisujących 
się w respektowany w danej grupie światopogląd kulturowy. Druga poprawka 
odnosi się z kolei do grupy zróżnicowanych form aktywności samoregulacyjnych 
mających na celu świadome kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie 
i poprawę własnego samopoczucia. Należą do nich: dbałość o własne ciało (np. 
o zdrowy styl życia, właściwą dietę, atrakcyjność seksualną), poprawa własnego 
wyglądu, polaryzacja stosunku do ryzyka, stymulacja zachowań konsumpcyj-
nych związana ze wzrostem oczekiwań posiadania dóbr materialnych w warun-
kach wyrazistości śmierci. Podobnie jak w przypadku bliskich relacji interperso-
nalnych druga poprawka również ujawnia związek z teorią opanowania trwogi 
w takim znaczeniu, że działania samoregulacyjne, o ile są skuteczne, prowadzą 
w końcowym rezultacie do podnoszenia samooceny. A to, jak wynika z badań, 
ma istotne znaczenie w redukowaniu lęków egzystencjalnych.

W ostatniej części pracy na kanwie analizy słabości teorii opanowania 
trwogi zostały zaprezentowane dwie alternatywne teorie. Autor skonfrontował 
teorię koalicji oraz teorię utrzymywania sensu z podstawowymi dogmatami 
przedmiotowej teorii. Eksponuje zasadniczo dwie kwestie. Po pierwsze zwrócił 
uwagę na to, że tendencja do tworzenia koalicji i aliansów ma szerszy wy-
miar, niż ujmuje się to w teorii opanowania trwogi. Chodzi o to, że koalicje 
i alianse tworzone są nie tylko po to, by realizować motywy obronne, ale także 
po to, by realizować motywy ekspansji. Gotowość do obrony światopoglądu 
kulturowego ujawnia się więc zarówno w warunkach wyrazistości śmierci, jak 
i w wielu sytuacjach interpretowanych jako zagrożenia dla podmiotowego Ja. 
Po drugie podkreślił, że „doświadczenie wyrazistości śmierci narusza porządek 
i równowagę w systemie znaczeń”, co stanowi źródło do ujawnienia się mecha-
nizmu tzw. płynnego kompensowania realnej śmiertelności człowieka poczu-
ciem symbolicznej nieśmiertelności. Zgodnie z takim ujęciem teoretycznym 
wspomniany mechanizm występuje w obszarach: podnoszenia samooceny, po-
szukiwania porządku i pewności oraz poszukiwania różnorodnych i zarazem 
ekwiwalentnych technik utrzymywania bliskich związków z innymi ludźmi.   

Niewątpliwie należy wspomnieć o jeszcze jednym elemencie książki Pro-
fesora Łukaszewskiego, który w niezauważalny dla czytelnika sposób odcisnął 
w pozytywnym rozumieniu piętno na jej kształcie i zawartości merytorycznej. 
Myślę o poprzedzających wstęp podziękowaniach. Nie są to skrótowe, jedno- 
czy też dwuzdaniowe wyrazy wdzięczności Autora kierowane do konkretnej 
osoby. Tego typu adnotacja zapewne nie zdziwiłaby wielu czytelników. Niejed-
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nokrotnie spotyka się w pracach naukowych krótkie podziękowania. Stanowią 
one wówczas próbę trudnego do połączenia osobistego odniesienia się autora 
danej publikacji do ważnej dla niego osoby (osób) z zachowaniem typowej dla 
prac naukowych formuły bezosobowego i ascetycznego wyrażania emocji oraz 
opinii. Z konieczności są one zwięzłe i oszczędne w słowa, sprawiające wrażenie, 
że właściwie chodzi o wszystko to, czego w nich nie wypowiedziano, a czego na 
kartach dzieła o charakterze naukowym wypowiedzieć nie wypada.    

W tym jednak opracowaniu naukowym jest inaczej. Wyjątkowość podzięko-
wań zamieszczonych w książce ujawnia się przede wszystkim w tym, do kogo są 
adresowane i w jakiej formie opracowane. Warte odnotowania jest to, że miesz-
czą się one na dwóch stronach tekstu i dotyczą – jeśli dobrze wyliczyłem – 36 
osób, które jak się okazuje miały różny wkład do powstania książki na pozio-
mie zamysłu twórczego, projektu badawczego, realizacji badań empirycznych, 
krytycznego osądu merytorycznego, składu i edycji tekstu, czy też pozyskania 
środków finansowych na druk publikacji. Przyjęta formuła podziękowań ukazuje 
organizacyjno-realizacyjną i w jakiejś mierze koncepcyjną stronę publikacji jako 
rezultat przemyślanych i dobrze zorganizowanych działań wieloosobowego ze-
społu badawczego, które zgodnie z zamysłem Profesora Łukaszewskiego stały 
się podłożem empirycznym do wieloaspektowej analizy teorii opanowania trwo-
gi. Tak opracowane podziękowania unaoczniają czytelnikowi złożoność zespo-
łowego procesu badawczego na wszystkich jego etapach obejmujących zarówno 
sferę merytoryczno-realizacyjną, jak również techniczno-organizacyjną. Taka 
formuła publicznie wyrażonych podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili 
się swoją pracą do powstania książki, ma również inny, znacznie szerszy wymiar.  
Promuje bowiem indywidualny wkład wielu osób w realizację projektów badaw-
czych opartych o najlepsze wzorce pracy zespołowej.      

  

Arkadiusz Wąsiński

Mieczysław Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej 
zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej, Wrocław 2010, ss. 2394 

Wielu czytelników z przyjemnością sięga do metaforycznych tytułów, by 
poprzez lekturę odkrywać pierwotny zamysł Autora. Inni wolą jednoznaczne 
tytuły,  w których można nieomal zawrzeć sens i cel całej książki. Zapewne 
w jednej i drugiej grupie nie brakuje rozczarowanych tym, jak bardzo tytuł za-
wiódł ich oczekiwania. Ale dla równowagi, nieraz mamy szczęście i przyjem-
ność sięgnięcia po „tytuł”, który nas nie zawiedzie.  Do tej grupy należy praca 
Mieczysława Malewskiego, która jest przedmiotem mojego dalszego wywodu. 

4 Recenzja ukazała się pierwotnie w: Edukacja Dorosłych 2/2010 „Pionierki i pio-
nierzy andragogiki” pod red. A. Stopińskiej-Pająk.
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W pracy Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w an-
dragogice Autor realizuje cel, ujawniony już w tytule. Autor pisze: „celem jest 
opis metodologicznego przełomu, jaki zachodzi obecnie w teorii edukacji do-
rosłych i wyjaśnienie jego społecznych, ekonomicznych i politycznych uwa-
runkowań”.  I choć sam zauważa, że: „na pierwszy rzut oka nie jest to zada-
nie szczególnie frapujące”, to jednak zarówno przygotowanie takiej publikacji 
przez Autora, jak i jej czytanie jest uzasadnione faktem, że „wszyscy stoimy 
wobec pytania: jak uprawiać naukę w warunkach konieczności myślenia krót-
koterminowego”.   

Mieczysław Malewski rozpoczyna pracę rozdziałem zatytułowanym Edu-
kacja dorosłych – dynamika pola badań, we Wstępie pracy sygnalizując, że 
rozdział ten służy „zarysowaniu problematyki związanej z polem badawczym 
andragogiki i zmian, jakie w nim zachodzą”. Autor podkreśla dynamikę pola ba-
dawczego andragogiki, które współcześnie obejmuje nowe zagadnienia, takie jak 
uczenie się biograficzne, zmiany indywidualne, doświadczenia życiowe. Zwra-
ca tym uwagę na kontekstualność praktyki i teorii andragogicznej, pisząc: „ich 
dynamiczny charakter (praktyk edukacji dorosłych – U.T.) sprawia, że są one 
niejednoznaczne nawet dla teoretyków i badaczy edukacji”. Niejednoznaczność 
ta prowadzi do odmiennych koncepcji badawczych, ale także różnych modeli 
praktyki andragogicznej. Nawiązując do tego Malewski przywołuje treść znaną 
już Czytelnikom z artykułu Profesora Modele pracy edukacyjnej z ludźmi do-
rosłymi. Opisywał wówczas trzy modele związane z określonymi strategiami 
dydaktycznymi w edukacji dorosłych: model technologiczny, humanistyczny 
i krytyczny. Treści już znane, zostały jednak wzbogacone nowymi odniesieniami 
i komentarzami Autora.

Kolejny rozdział pracy: W stronę uczenia się. Etiologia paradygmatycz-
nych zmian, sam Autor określa jako centralną część książki. Celem rozdziału 
jest ukazanie ewolucji terminologii badań nad edukacją oraz znaczenia tych 
przemian dla paradygmatów badań andragogicznych. Rozdział ten nawiązuje 
do treści opublikowanego w 2001 roku artykułu Malewskiego Edukacja do-
rosłych w pojęciowych zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjo-
nalności andragogiki (2001). Wątkiem inicjującym rozdział jest opis dwóch 
„przełomów terminologicznych” związanych z ewolucją terminu „edukacja” 
na gruncie edukacji dorosłych. Ewolucja ta, począwszy od lat 60. i 70. XX wie-
ku, prowadzi do coraz mniejszego zainteresowania „kształceniem dorosłych” 
w stronę coraz bardziej upodmiotowionego „uczenia się”. Istotne kwestie, któ-
re wiążą się z tymi przemianami to „przeniesienie punktu ciężkości z instytucji 
edukacyjnych na uczące się jednostki i społeczności lokalne” oraz „rezygnacja 
z profesjonalnej wiedzy naukowej na rzecz potocznego doświadczenia”. 

Dwa paradygmatyczne przesunięcia, o których pisze Autor, wpłynę-
ły także na przemiany terminologiczne w andragogice. Malewski prezentu-
je ów efekt „zmieniającej się pojęciowości andragogiki” w końcowej części 
rozdziału II, zwracając uwagę, że współcześnie (w erze ponowoczesnej) an-
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dragogika posługuje się takimi terminami jak: racjonalność komunikacyjna, 
wiedza subiektywna, kompetencja refleksyjna, orientacja wolnościowa, bio-
grafia sfragmentaryzowana (indywidualna), edukacja dorosłych roztopiona  
w codzienności.   

Rozdział III: Konstruowanie teorii uczenia się dorosłych to prezentacja 
teorii uczenia się dorosłych, uwzględniających perspektywę historyczno-kul-
turową. Autor opisuje wpierw źródła zmian, które doprowadziły do zastąpienia 
andragogiki nauczania  andragogiką uczenia się, a następnie prezentuje wybra-
ne, współczesne teorie uczenia się dorosłych. Opis teorii nie jest rozległy, raczej 
skrótowy, ale wystarczający, aby Czytelnik zapoznał się z kilkoma interesującymi 
perspektywami wyjaśniania uczenia siędorosłych. Malewski przedstawia teorię 
uczenia się sytuacyjnego L. Lave i E. Wengera, teorię uczenia się egzystencjal-
nego P. Jarvisa, gdzie szczególnie interesująca jest wykładnia znaczeń jałowe  
i owocne trajektorie uczenia się, teorię ucznia się emocjonalnego, teorię ucze-
nia się przez poszerzanie. Rozdział podsumowuje refleksja Autora na temat 
społecznych i kulturowych uwarunkowań uczenia się dorosłych.   

Rozdział IV – Wyjaśnianie – rozumienie-interpretacja, jest poświęcony ak-
tualnym problemom z obszaru metodologii badań andragogicznych. Malewski 
przygląda się głównym problemom związanym z badaniami biograficznymi, 
które według niego obecnie odgrywają rolę wiodącą w procesie badania ca-
łożyciowego uczenia się. Poszukuje odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu 
prowadzone obecnie przez badaczy sposoby rozwiązywania problemów andra-
gogicznych są spójne ze zmianami zachodzącymi w polu badawczym andra-
gogiki? Analizując tę kwestię, wskazuje na podstawowe jego zdaniem błędy 
badaczy andragogów, opisując „cztery grzechy główne”. Są to zdaniem Ma-
lewskiego: postawa naiwnego psychologizmu, nacisk na faktualność biogra-
fii, statyczność perspektywy poznawczej, teoretyczność badań. Malewski nie 
„przestrzega” przy tym przed prowadzeniem badań, ale zwraca uwagę na py-
tania, jakie warto rozważyć podejmując badania biograficzne. Co jednak zna-
mienne zarówno w tym rozdziale, jak i ostatnim rozdziale pracy – sugeruje, że 
popełnianie błędów metodologicznych jest głównie domeną „młodych” bada-
czy andragogiki, co jest znacznym uproszczeniem. 

Podobnie w ostatnim rozdziale pracy – O niewspółmierności andragogicz-
nych światów – Malewski poddaje oglądowi „postawy początkujących bada-
czy”, typując różne ich odmiany zgodnie z przyjętymi przez siebie skalami: 
autonomia – konformizm oraz potrzeba bezpieczeństwa versus potrzeba osią-
gnięć. Efektem uplasowania się bliżej określonych  wartości tych skal są cztery 
opisane przez Malewskiego typy młodego badacza: środowiskowy przywódca 
opinii, autonomiczny twórca, członek wspólnoty, zaangażowany wykonawca.  
I znowu – nie odmawiając Autorowi celności dokonanych charakterystyk tych 
typów można zadać pytanie, czy rzeczywiście przynależą one tylko młodym 
badaczom, czy jest to kurtuazyjny zwrot Autora w kierunku bardziej doświad-
czonych badaczy?          
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Wątkiem, który stanowi szczególnie podsumowanie pracy, jest pytanie 
Mieczysława Malewskiego dotyczące współczesnych paradygmatów andrago-
giki. Nie zgadza się on, że pytanie to wymaga jednoznacznego, narzuconego 
przez badaczy wyboru jednego obowiązującego paradygmatu w andragogice. 
Opowiada się za wieloparadygmatycznością – uzasadnioną społeczno-kultu-
rową adekwatnością. W końcowej części pracy: Nowe pytania, Autor sygna-
lizuje jeszcze dodatkowe problemy, które pojawiają się w obszarze edukacji 
dorosłych zarówno w związku z rozwojem technologicznym, ale także z róż-
nymi formami popularyzacji idei „całożyciowego uczenia się”. Rozwój i status 
współczesnej andragogiki łączy się obecnie zdaniem Malewskiego z dwiema 
konsekwencjami: „Badacze procesów całożyciowego uczenia się będą musie-
li nauczyć się funkcjonować w środowisku przepełnionym sprzecznymi ide-
ami naukowymi i odmiennymi punktami widzenia na najbardziej podstawowe 
kwestie dyscyplinowe. Druga cecha wiąże się z tempem zachodzących zmian. 
Istotą współczesnej nauki (…) jest szybka rotacja idei. Klasyczne kryterium 
prawdy, wedle którego oceniano kiedyś osiągnięcia naukowe, zastępowane jest 
etykietą nowości”. Z pewnością można zgodzić się z pierwszą opisaną przez 
Autora cechą współczesnych badań, a więc akceptacją wielorakości i różno-
rodności przyjmowanych perspektyw badawczych. To też w sposób oczywisty 
musi implikować wspomnianą rotację idei – a zarazem wykluczać „obiektywne 
kryterium prawdy”. Czy możliwe jest jeszcze zastosowanie „klasycznego kry-
terium prawdy” i co nią jest w świecie wieloparadygmatyczności, za którym 
przecież Autor się opowiada?

Publikacja Mieczysława Malewskiego realizuje cel, który Autor sygnalizuje  
we Wstępie – a zatem pozwala Czytelnikowi poznać źródła i mechanizmy prze-
łomu (teoretycznego i metodologicznego) w andragogice. Wywód Autora zdaje 
się przy tym zmierzać w toku pracy do coraz bardziej osobistych i aktualnych 
refleksji. Trzy pierwsze rozdziały pracy będą dla Czytelnika  pouczającym wy-
kładem z zakresu teorii andragogiki, zaś dwa kolejne jawią się jako osobisty 
komentarz Autora do przemian w obszarze polskiej andragogiki.

Dla Czytelnika sięgającego do innych prac Malewskiego część wywo-
du Autora jest już znana z innych tekstów. Jednak Autor odświeża i aktuali-
zuje wiedzę, którą dzieli się z Czytelnikiem – nie tylko poprzez włączenie 
w swój wywód najnowszej światowej literatury z zakresu andragogiki doro-
słych. Ale także, co szczególnie cenne – poprzez analizę kwestii, które w an-
dragogice (także w Polsce) wymagają obecnie dyskusji. Za taki należy uznać  
IV rozdział pracy, w którym Autor podejmuje rozważania dotyczące andrago-
gicznych badań biograficznych. Ten rozwijający się w obszarze andragogiki 
nurt badawczy czeka jeszcze na osobną publikację metodologiczną, a także na 
metodologiczny dyskurs. 

Praca Mieczysława Malewskiego to zarazem pewne podsumowanie do-
tychczasowej myśli naukowej Autora, jak i otwarcie nowych obszarów ba-
dawczych. Jej lektura pozwala na orientację w obecnie toczącym się dyskursie 
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andragogicznym i prowokuje otwartą postawę wobec różnorodnych paradyg-
matów współczesnej edukacji dorosłych.

Urszula Tabor
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Książka Andrzeja Michalskiego5 pt. Wyższe szkolnictwo muzyczne w Pol-
sce w latach 1945–1964. Założenia organizacyjno-programowe i wybrane ele-
menty rzeczywistości została opublikowana w 2009 roku w Wydawnictwie Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pozycja ta, licząca 477 stron, 
zasługuje na uwagę co najmniej z trzech powodów.

 Pierwszy z nich to cezura czasowa, jaką przyjął Autor w niniejszym opra-
cowaniu, czyli dziewiętnaście powojennych lat wczesnego PRL-u, których 
ocena z perspektywy czasowej jest dla współczesnego czytelnika w wielu dzie-
dzinach życia ważna i emocjonująca, a dla badaczy stanowi naukowy horyzont 
czasowy o szczególnej wartości. Ukazuje bowiem cały aparat oddziaływań 
ideologicznych, które w tym okresie niezwykle intensywnie godziły zwłaszcza 
w inteligencję i środowiska twórcze, a w sposób zaplanowany skierowane były 
także do studentów uczelni artystycznych.

Drugi, równie ważny i z pierwszym ściśle związany powód, dla którego 
całość warta jest poznania, związany jest z  podjętą tematyką badań. Obszarem 
dociekań Autora stało się wyższe szkolnictwo muzyczne, dotychczas pomijane 

5  A. Michalski jako specjalista z zakresu historii polskiego wyższego szkolnic-
twa muzycznego jest już czytelnikom „Rocznika Andragogicznego” znany. W ubiegłym 
roku ukazał się bowiem na łamach czasopisma jego szkic pt. „Początki kształcenia pe-
dagogów muzycznych w systemie studiów wieczorowych w państwowych wyższych szko-
łach muzycznych w PRL” (RA 2009, s. 336–347).
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w naukowych opracowaniach. Fakt ignorowania w nich jego problematyki 
wynika, być może, z przekonania, że  kształcenie muzyczne, zwłaszcza to 
na wysokim szczeblu, dotyczy wąskiego grona specjalistów i nie zainteresu-
je szerszych kręgów społeczeństwa. Jednak A. Michalski podejmując tę te-
matykę przekonuje, że odbudowywanie kultury muzycznej po zniszczeniach 
wojennych było koniecznością, a szkolnictwo muzyczne miało w tej kwestii 
specjalną misję do spełnienia. Te ekskluzywne uczelnie, choć kształcące sto-
sunkowo niewielką liczbę studentów, dawały narodowej kulturze muzycznej 
jakże często wybitnych  twórców, artystów wykonawców, pedagogów czy 
animatorów życia muzycznego, których osiągnięcia były i są wizytówką tej 
kultury. 

Już te dwa zagadnienia podjęte przez Andrzeja Michalskiego czynią tę 
pracę wyjątkową, pierwszą i jak dotychczas jedyną, wypełniającą lukę w tym 
zakresie w badaniach historycznych i historycznooświatowych. Nic więc 
dziwnego, że projekt badawczy tego Autora został dofinansowany przez De-
partament Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Trzeci powód do uznania rangi tych badań dotyczy tego wszystkiego, na 
co wskazuje określenie  w podtytule książki „wybrane elementy rzeczywisto-
ści”. Zagadnienia, które w niej  zostały ukazane sprawiają, że jest ona intere-
sująca nie tylko dla historyka poszukującego „suchych” faktów, ale również 
dla tego, który chce potwierdzenia ich konkretami. 

Solidną podstawę podjętych przez Autora badań historycznych należy 
upatrywać w jego odwołaniu się do tradycji polskiego szkolnictwa muzycz-
nego okresu międzywojennego. Rosnąca wówczas liczba szkół muzycznych, 
zamęt programowy znajdujący odbicie w poziomie nauczania, konieczność 
zsynchronizowania kształcenia muzycznego z kształceniem ogólnokształ-
cącym, a także wiele innych problemów generowały zacięte dyskusje czo-
łowych pedagogów nad wprowadzeniem optymalnych rozwiązań systemo-
wych, które jednak nie doczekały się realizacji z powodu wybuchu wojny 
i restrykcji okupacyjnych. Ukazana na tym tle powojenna sytuacja tego 
szkolnictwa w warunkach nowego ustroju wydaje się bardzo czytelna i cie-
kawa, obarczona jednak innymi trudnościami.

W siedmiu rozdziałach książki przedstawił Autor szereg problemów, 
z którymi borykały się wyższe uczelnie artystyczne w przyjętym w badaniach 
przedziale czasowym Opierając się na dokumentach archiwalnych Andrzej 
Michalski w przekonujący sposób ukazał różne oblicza przemian dokonują-
cych się w tym pionie szkolnictwa w tak trudnym z wielu względów, jak rów-
nież interesującym okresie. Przyjęty przez Autora chronologiczno-problemo-
wy układ pracy i jej przejrzysta struktura pozwala na śledzenie i dogłębne 
poznanie wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem wyższych szkół 
muzycznych, a dotyczących: struktury tych uczelni, ich statusu naukowego, 
kadry nauczającej i studentów, działalności dydaktycznej, egzaminów, rekru-
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tacji, finansowania, a także bazy lokalowej. Na szczególną uwagę zasługują 
ukazane w książce wielokrotnie zmieniające się decyzje władz ministerial-
nych, dotyczące awansów naukowych i artystycznych pracowników wyż-
szych szkół muzycznych, kierunki badań podejmowanych w tych uczelniach, 
a zwłaszcza poszczególne etapy dochodzenia ich do uzyskania statusu aka-
demickiego. Na tle tej trudnej sytuacji ideologiczno-politycznej przytoczył  
Autor przykłady twórczości wielu wybitnych kompozytorów, którzy mimo 
narzucanej im ideologii potrafili zachować pewien dystans do tych poczynań  
i utrzymać swą artystyczną niezależność. Sporo uwagi poświęcił też stosowa-
nym wobec studentów formom indoktrynacji politycznej, które zdominowały 
nie tylko działalność licznych organizacji studenckich zakładanych w tych 
uczelniach, ale także znalazły odbicie w specjalnie organizowanych koncer-
tach propagandowych. Z relacji Autora wynika, że ich repertuar, a także miej-
sca i okoliczności występów, nie tylko nie sprzyjały rozwojowi artystyczne-
mu studentów, ale przynosiły wykonawcom wiele strat moralnych i intelektu-
alnych, związanych z ograniczoną odpowiedzialnością za ich poziom. 

Specjalnym atutem pracy jest jej naukowa wiarygodność, której poczu-
cie daje rzetelne podejście do archiwalnych źródeł i opracowanie ich udo-
kumentowane imponującą liczbą przypisów. Ważnym uzupełnieniem książki 
są umieszczone w tekście i aneksie tabele, które pozwalają Czytelnikowi na 
samodzielne analizowanie wielu zagadnień, a także dają możliwość porów-
nywania określonych sytuacji w konkretnych uczelniach. 

Szczególnie cennym osiągnięciem Autora dokonanym przy okazji pene-
tracji materiałów historycznych jest uporządkowanie i sporządzenie szkicu 
inwentarza tytułów zespołu akt Ministerstwa Kultury i Sztuki w Archiwum 
Akt Nowych, który służyć będzie również innym naukowcom w podejmowa-
niu dalszych badań w tej dziedzinie. 

Zachęcając do lektury tej książki stwierdzam, że zarówno poziom nauko-
wy przedstawionych w niej wyników i staranność opracowania, jak i pionier-
skie podjęcie tej tematyki w cezurze lat 1945–1964 dało w efekcie pozycję 
niezwykle ważną, ciekawą dla historyków, historyków oświaty i kultury czy 
pedagogów/andragogów, ale też ciekawą dla tych wszystkich, których intere-
suje sytuacja ówczesnej nauki i kultury oraz powojenne losy polskiego szkol-
nictwa wyższego.  

Elżbieta Szubertowska



398 Recenzje

Małgorzata Olejarz (red.), Dyskursy młodych andragogów, t. 11,  
Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, ss. 297

Dyskursy młodych andragogów pod redakcją naukową Małgorzaty Ole-
jarz to jedenasty tom serii, wydawanej przez Oficynę Wydawniczą Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Tom rozpoczyna słowo wstępne Małgorzaty Olejarz, 
w którym wyodrębniono trzy grupy autorów tekstów niniejszej publikacji. 
Pierwszą grupę stanowią uczestnicy ubiegłorocznej XI Letniej Szkoły Mło-
dych Andragogów (LSMA). Kolejna grupa to autorzy-sympatycy i niejako 
wychowankowie LSMA, mający już bogaty dorobek naukowy i ugruntowaną 
pozycję w naukach społecznych. Trzecią grupę autorów tworzą osoby, które 
zaproszono do tej publikacji, aby – według Małgorzaty Olejarz – ,,wzbogacić 
jej wartość merytoryczną i poznawczą oraz poszerzyć perspektywę spojrzenia 
na określone problemy badawcze o punkt widzenia naukowców z zagranicy”. 
Do tej grupy zaliczają się również badacze reprezentujący dyscypliny naukowe 
inne niż pedagogika.

Drugi tekst wprowadzający do niniejszego tomu, autorstwa Anny Bilon, 
dotyczy XI Szkoły Młodych Andragogów, która odbyła się we Wrocławiu od 
18 do 21 maja 2010 roku. Autorka zdaje relację z przebiegu spotkania uczestni-
ków Szkoły, wymienia prelegentów oraz zawiera zarys tematyki ich wystąpień.

Teksty naukowe zebrane w niniejszym, jedenastym tomie zostały podzie-
lone na trzy części – ,,dyskursy”. Pierwszy dyskurs – andragogiczny – zawiera 
teksty dotyczące szerokiego spektrum zainteresowań przedstawicieli różnych 
środowisk akademickich dotyczące andragogiki. Kolejny dyskurs – porado-
znawczy – ukazuje różne obszary zainteresowań badaczy zajmujących się po-
radnictwem. Zamknięcie tomu stanowi dyskurs metodologiczny.

Dyskurs andragogiczny otwiera tekst Hanny Solarczyk-Szwec ,,Polifonia 
czy kakofonia? W poszukiwaniu znaczeń edukacji ustawicznej”, w którym 
podjęty został temat wieloznaczności, niespójności pojęcia edukacji ustawicz-
nej. Autorka, dzieląc tekst na części składowe, w pierwszej kolejności analizuje 
narodziny i rozwój polityczno-oświatowej idei po I wojnie światowej. Dalsza 
część rozważań skupia się wokół edukacji ustawicznej jako zasady reformo-
wania oświaty (lata 60. i 70. XX wieku) oraz moratorium (lata 80.). W dalszej 
części Hanna Solarczyk-Szwec porusza temat pedagogicznej wieloznaczno-
ści edukacji ustawicznej. Swoje rozważania autorka kończy pytaniem, na ile 
mankamenty koncepcji edukacji ustawicznej (niedookreśloność pojęcia, eklek-
tyzm) są akceptowane dziś w imię postmodernizmu.

Eva Edström swój artykuł ,,By stać się kimś – o kształtowaniu tożsamo-
ści w szkolnictwie wyższym” – rozpoczyna od dookreślenia pojęcia ,,studen-
ta tradycyjnego” i ,,nietradycyjnego” w szwedzkim szkolnictwie wyższym. 
,,Student tradycyjny” to młody człowiek wywodzący się z klasy średniej, który 
bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej podejmuje edukację na poziomie 
wyższym. Natomiast do grup ,,nietradycyjnych” zalicza się pierwsze pokolenie 
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w rodzinie, podejmujące studia wyższe, a także mężczyzn znajdujących się 
w kontekście edukacyjnym zdominowanym przez kobiety, studentów niepeł-
nosprawnych, a także osoby posiadające doświadczenie zawodowe lub naro-
dowość inną niż szwedzka. Autorka w artykule stawia sobie za cel zrozumie-
nie kształtowania tożsamości w szkolnictwie wyższym ,,studentów nietrady-
cyjnych”. Zastanawia się, jaki charakter mają te tożsamości w odniesieniu do 
przyszłych karier zawodowych tychże studentów, z uwzględnieniem kontekstu 
edukacyjnego. Eva Edström analizuje dwa konteksty – program z zakresu bio-
medycyny i fizjoterapii, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie tożsa-
mości kształtują się w tych kontekstach edukacyjnych oraz jak na uczenie się 
i plany na przyszłość wpływa bycie ,,studentem nietradycyjnym”.

,,Uczenie się przez doświadczenie, czyli metoda projektów w kształceniu 
animatorów kultury” to tekst autorstwa Sylwii Słowińskiej, który rozpoczyna 
się od analizy potrzeby praktycznego kształcenia animatorów kultury. Autor-
ka podkreśla rolę edukacji praktycznej w kształceniu animatorów na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim oraz podaje przykład rozwiązań programowych tam 
wprowadzonych. W tekście przytoczono przykład koncepcji seminarium licen-
cjackiego opartego na metodzie projektów, którą wypracowano na kierunku 
pedagogika – specjalność animacja kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Autorka prezentuje podstawowe założenia koncepcji  tegoż seminarium  oraz 
strukturę pracy metodą projektów. Zostają tu również wymienione bariery 
w pracy metodą projektów takie jak: trudności z pozyskaniem uczestników, 
formułowaniem problemów i celów, podejmowaniem realnych problemów 
w rzeczywistości społecznej (skutkujące pozorowaniem animacji), a także 
trudności z postawą animacyjną (narzucanie uczestnikom projektu swojej wi-
zji) i tworzeniem oryginalnych pomysłów. Autorka w sytuacjach sprawiających 
trudności i stawiających bariery, upatruje potencjał edukacyjny dla realizato-
rów projektów animacyjnych.

Magdalena Czubak-Koch w tekście zatytułowanym ,,Uczenie się roli pra-
cowniczej – nabywanie społecznych kompetencji zawodowych” podkreśla 
istotność pojęcia ,,roli” jako podstawowego elementu środowiska społecznego, 
który jest sumą wymagań i oczekiwań stawianych swoim członkom przez dane 
środowisko. Autorka bazując na teoretycznych i pojęciowych ramach, zastana-
wia się nad wagą podporządkowania się roli (nauczenia się jej) w środowisku 
pracy. Wykorzystano tu, dla opisu procesu uczenia się roli, ,,model sekwencji 
roli”, który zaproponowali D. Katz i R. Kahn. Podkreślono także znaczenie 
interakcji społecznych i istotę przynależności do określonej grupy. 

Kwestie związane z karierami naukowymi kobiet porusza Monika Sulik 
w tekście ,,Drogi karier naukowych kobiet (refleksje z badań)”.  Autorka przed-
stawia swoje rozważania, opierając się na własnym projekcie badawczym, 
w którym wzięły udział kobiety realizujące się w obszarze nauki. Autorka kla-
syfikuje drogi karier naukowych jako: karierę przez przypadek, jako konty-
nuację drogi intelektualnej, jako zadośćuczynienie, warunek realizacji swojej 
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pasji, odskocznię od codzienności lub karierę przy okazji pracy dydaktycznej. 
W artykule znalazły się cytaty wypowiedzi kobiet, które opisują swą drogę do 
kariery naukowej.

Kolejny tekst zamieszczony w dyskursie andragogicznym to tekst Mag-
daleny Rzepy – ,,Efekty doskonalenia zawodowego w opinii nauczycieli 
województwa małopolskiego – raport z badań”. Autorka zastanawia się nad 
efektami doskonalenia zawodowego nauczycieli, odbywającego się poprzez 
udział w szkoleniach, seminariach czy studiach podyplomowych. W tekście 
zawarte zostały również wyjaśnienia terminologiczne pojęcia doskonalenia 
i dokształcania oraz efektów doskonalenia zawodowego nauczycieli, jak i efek-
tów uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym (rezultatów). Autorka analizuje 
wyniki badań dotyczące odpowiedzi respondentów na pytanie o subiektywne 
efekty doskonalenia – odczuwane przez nich.

,,Edukacja obywatelska w wyższym szkolnictwie zawodowym w Holan-
dii” autorstwa Anny Bilon porusza kwestię edukacji obywatelskiej stanowiącej 
ważny aspekt kształcenia młodych ludzi w Królestwie Niderlandów. Autorka 
przedstawia założenia edukacji obywatelskiej w Holandii obejmującej poziom 
wyższego kształcenia zawodowego. W artykule został również przedstawiony 
poziom realizacji tych założeń w praktyce. Anna Bilon podkreśla stanowisko 
rządu holenderskiego, który przykłada ogromną wagę do europejskich wytycz-
nych, dotyczących promowania oraz rozwoju edukacji obywatelskiej w Euro-
pie.

Kolejnym artykułem, podejmującym zagadnienie edukacji obywatelskiej, 
jest tekst Pawła Rudnickiego pt. ,,Działania opozycji politycznej w latach 70. 
i 80. w PRL na rzecz edukacji obywatelskiej. Refleksje nad pominiętym dys-
kursem”. Autor wyraża stanowisko, iż ważnym, często marginalizowanym 
kontekstem działalności opozycyjnej jest jej wymiar edukacyjny. Według au-
tora wpłynął on w istotny sposób na całe społeczeństwo, nie tylko uczestni-
ków czy sympatyków opozycji. Paweł Rudnicki w swym opracowaniu porusza 
wątki obywatelskiej edukacji dorosłych, która dokonywała się w warunkach 
nielegalnej działalności politycznej. Dla obywateli zdobywana wiedza stano-
wiła szansę na krytyczne podejście do rzeczywistości i treści przyswajanych 
w szkołach państwowych.

Tomasz Maliszewski w tekście ,,Stanisława Augusta Thugutta Katechizm 
młodych ludowców” przywołuje sylwetkę Thugutta nie tylko jako polityka, 
działacza ludowego i spółdzielczego okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego, ale przede wszystkim jako autora koncepcji oświatowej. Koncepcja ta, 
(określana przez Maliszewskiego jako przemyślana, dojrzała i spójna), adre-
sowana była do dorosłych mieszkańców  polskiej wsi. Wzbudzając zaintere-
sowanie przysporzyła Thuguttowi uznania i uczyniła go nauczycielem i men-
torem pokolenia młodej wsi lat 30. XX wieku. Autor artykułu ubolewa nad 
zapomnieniem tej koncepcji przez współczesnych andragogów i historyków. 
Przytacza treść publikacji S.A. Thugutta o poradnikowym charakterze ,,Listów 
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do młodego przyjaciela”. Przytoczone tu zostały główne postulaty poszczegól-
nych części ,,Listów…”, m.in.: ,,Ucz się, abyś nie był wołem roboczym, ale 
świadomym twórcą nowego życia”; ,,Bądź sobą i miej wiarę w siebie”; ,,Nie 
zapominaj nigdy o Polsce”.

Dyskurs andragogiczny zamyka tekst Łukasza Hajduka pt. ,,Działania edu-
kacyjne na terenach wiejskich w świetle badań Związku Gmin Jeziora Roż-
nowskiego”. Autor zastanawia się nad edukacyjnymi uwarunkowaniami roz-
woju regionalnego środowisk wiejskich. Rozważania swe rozpoczyna od próby 
odpowiedzi na pytania kim są organizatorzy działań edukacyjnych (instytucje, 
organizacje, grupy, liderzy społeczni, podejmujący działania kulturalno-eduka-
cyjne środowiskach wiejskich) oraz jakie działania są przez nich organizowa-
ne. Niniejszy tekst jest wynikiem badań prowadzonych przez autora w latach 
2007–2009 na terenie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego.

Dyskurs poradoznawczy otwiera tekst Helgi Stock ,,Jakość, ewaluacja i po-
radnictwo – o ich wzajemnych relacjach w instytucjach edukacji dorosłych”.  
Autorka porusza problem ewaluacji i badań jakości poradnictwa.  Analizuje 
ewaluację jako integralny element procesów rozwijania jakości (ewaluacja 
jako zjawisko społeczne determinowane i funkcjonalnie różnicowane przez 
interesy, cele, zleceniodawców i inwestorów). W dalszej części Helga Stock 
analizuje poradnictwo jako integrujący i zintegrowany element procesów roz-
wijania jakości (poradnictwo związane z różnym rozumieniem, odmiennymi 
wyobrażeniami, celami i oczekiwaniami dotyczącymi jego przebiegu). Ewalu-
acja opisuje, tworzy i legitymizuje jakość.

,,Człowiek dorosły w zapośredniczonym dyskursie poradniczym” – tekst, 
którego autorką jest Daria Zielińska-Pękał traktuje o zapośredniczonym dys-
kursie poradniczym, definiowanym tu jako sposób komunikowania się doradcy 
z osobą radzącą się, np. za pośrednictwem rozmowy, spotkania. Komuniko-
wanie to następuje poprzez różne środki masowej komunikacji, jednocześnie 
wpisując się w szeroko rozumianą ideę pomagania. Autorka przygląda się sy-
tuacji człowieka dorosłego zanurzonego w zapośredniczonym dyskursie po-
radniczym. Główną oś zainteresowań autorki stanowi kwestia tak zwanego 
przydarzania się poradnictwa prezentowanego w mediach (,,przydarzanie się” 
jako przypadkowość), a także jaka jest możliwość, lub jej brak, udziału w tego 
typu ofertach jako świadomego uczestnictwa. W tekście znajdują się również 
fragmenty wypowiedzi studentów pedagogiki (PWSZ im. Witelona w Legnicy) 
dotyczące ich doświadczenia poradnictwa zapośredniczonego.

,,Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach kry-
tycznych i doświadczeniach granicznych” to kolejny tekst w tej części tomu, 
którego autorką jest Elżbieta Siarkiewicz. Przedstawiono tu sposób, w jaki uru-
chamiane są formy poradnictwa, w tym poradnictwa performatywnego, w do-
świadczeniach granicznych i wydarzeniach krytycznych, które bywają naszym 
udziałem. Autorka ukazuje sposób poszukiwania poradnictwa osadzonego 
w codziennych praktykach. Poradnictwo to w szczególny, trudno dostrzegalny 
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sposób, towarzyszy człowiekowi w doświadczeniach granicznych i wydarze-
niach krytycznych. W artykule został również wskazany sposób dotarcia do co-
dziennych poradniczych praktyk, w kontekście doświadczeń trudnych. Autorka 
ukazuje również wybrane mechanizmy działań poradniczych i samopomoco-
wych, uruchamianych i realizowanych z udziałem codziennych doradców.

Zagadnienie poradniczej gry miejskiej poruszone zostało przez Ewę Trę-
bińską-Szumigraj w tekście ,,Aspekty edukacyjne poradniczej gry miejskiej 
»Drzewo wsparcia«’’. Autorka ukazała tu cele i etapy gry miejskiej na przy-
kładzie projektu noszącego tytuł ,,Drzewo wsparcia”, mającego na celu spro-
wokowanie przechodniów do zareagowania na rozmieszczone w przestrzeni 
miasta zdjęcia osób, będących w trudnych sytuacjach życiowych. Znajdujemy 
tu odwołanie to koncepcji Davida A. Kolba – rozumienie jako proces uczenia 
się przez doświadczenie. Autorka nadaje zabawie i grze wyjątkowe miejsce 
w procesie edukacji studentów, którzy w przyszłości będą wychowawcami, do-
radcami czy terapeutami.

Kolejny tekst autorstwa Magdaleny Siuty traktuje o specyficznej grze 
,,w przyjaciół” między doradcą a radzącym się i nosi tytuł: ,,Zagrajmy (w) 
przyjaciół! O dziwnej nowej grze między doradcą a radzącym się w sytuacji 
poradniczej konstruowanej przeciwko bezradności w postmodernistycznym 
społeczeństwie”. Autorka ukazuje kategorię sytuacji poradniczej konstruowa-
nej przeciwko bezradności, skupia się na kwestiach przyjaźni. Używane przez 
autorkę pojęcie przyjaźni opiera się na studiach literaturowych (z dziedziny 
socjologii, antropologii, filozofii), a także na doświadczeniach własnych. Mag-
dalena Siuta próbuje wykazać nieprawdziwość postrzegania tak definiowanej 
relacji między doradca a radzącym się w kategoriach tejże więzi.

Możliwości i sposoby rozwijania kompetencji społecznych doradcy przed-
stawione zostały przez Anettę Pereświet-Sołtan w tekście ,,Znaczenie refleksji 
w rozwijaniu kompetencji społecznych doradcy”. Kluczowym pojęciem, wo-
kół którego oscyluje autorka, jest pojęcie kompetencji społecznych. Podkreślo-
no tu także rolę zdolności do refleksji jako cechę zaliczaną do kompetencji spo-
łecznej. Autorka, planując zajęcia ze słuchaczami, podejmuje próbę diagnozy 
czynników, które mogą mieć znaczenie dla poziomu kompetencji społecznych, 
a także trudności, na jakie może napotkać doradca, chcąc te kompetencje roz-
wijać. 

Część poradoznawczą kończy artykuł Joanny Kłodkowskiej pt. ,,Proces 
zmian społecznych w Ochotniczych Hufcach Pracy w zakresie poradnictwa za-
wodowego”, który ma charakter historyczny. Zawarto tu analizę procesu zmian 
społecznych w Ochotniczych Hufcach Pracy w zakresie poradnictwa zawodo-
wego. Autorka opiera się na analizie tekstów oficjalnych, wytwarzanych dla 
organizacji lub przez nią oraz artykułów dotyczących jej działalności.

Tom jedenasty zamyka dyskurs metodologiczny. Rozpoczyna się on arty-
kułem ,,Analizy jakościowe – źródło rzetelnej wiedzy czy swobodnej interpre-
tacji?”, którego autorką jest Żywia Leszkowicz-Baczyńska.  Autorka poświęca 
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tu uwagę niebezpieczeństwom, jakie niesie za sobą niekompetentne i nietrzy-
mające się rygorów metodologicznych prowadzenie analiz jakościowych. Jako 
sposób na uniknięcie tychże niebezpieczeństw wskazano na uświadomienie so-
bie jednej z podstawowych zasad obowiązujących  wśród analityków ilościo-
wych – jawność warsztatu metodologicznego (badawczego), czyli opis metod 
i sposobów docierania do informacji, zbierania danych, a także stosowanych 
narzędzi. Autorka akcentuje fakt, iż wiarygodność analiz powinna opierać się 
na odniesieniach do teorii i procedur, za pomocą których dokonywana jest in-
terpretacja materiału.

Beata Wernik-Kitzol w tekście ,,Metodologia teorii ugruntowanej – próby 
zrozumienia” podejmuje, jak sam  tytuł wskazuje, próbę zrozumienia metodo-
logii teorii ugruntowanej i jej wykorzystaniu w badaniach empirycznych. Au-
torka dzieli swoje rozważania na poszczególne etapy: na początku podejmuje 
próbę zrozumienia genezy teorii metodologii ugruntowanej. Następnie zajmuje 
się teorią ugruntowaną w ujęciu paradygmatycznym. Trzeci etap jest odzwier-
ciedleniem prób zrozumienia procedur badań  teorii ugruntowanej. Ostatni, 
czwarty etap, jest próbą zrozumienia wykorzystania tej strategii w badaniach 
empirycznych, poprzez analizę wybranych przykładów jej zastosowania.

Instrumentarium teorii ugruntowanej oraz płaszczyznom refleksji zwią-
zanej z procesami doświadczenia, odkrywania i poznania, został poświęcony 
tekst, którego autorem jest Solveig Haring, noszący tytuł: ,,Doświadczanie, od-
krywanie i poznanie. Teoretyczne uwrażliwianie jako proces edukacji badacza/
badaczki.

Zamknięcie publikacji stanowi tekst Anny Walulik ,,Między możliwością 
i pewnością, czyli rzecz o hermeneutycznych aspektach ,,dopisków” z badań 
kwestionariuszowych”.  Autorka dokonuje tu hermeneutycznej analizy ,,do-
pisków” respondentów nanoszonych na marginesach ankiet kwestionariuszo-
wych, akcentując kwestie związane z komunikacją i dialogiem oraz odkrywanie 
sensu, w tym także językowego, co jest właściwe dla hermeneutyki. Zdaniem 
autorki, w ich perspektywie staje się również możliwa interpretacja wybranych 
aktów illokucyjnych i perlokucyjnych dostrzeżonych w ,,dopiskach”.

Jedenasty tom  Dyskursów młodych andragogów jest lekturą wartościową 
nie tylko dla młodych, ale i bardziej doświadczonych badaczy. Stanowi źródło 
informacji dotyczące zainteresowań młodych adeptów nauki,  spojrzenia na 
poruszane w poszczególnych artykułach kwestie oraz sposoby ich naukowego 
poznania.

         

                                                                                                    Iwona Górecka
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Eleonora Sapia-Drewniak, Joanna Janik-Komar (red.): Uniwersytety ludo-
we i inne formy oświaty dorosłych. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2010, ss. 185 

 Współczesność niesie ze sobą wiele problemów, niecierpiących zwłoki 
spraw do załatwienia. Zakres naszych aktywności w wymiarze jednostkowym, 
rodzinnym, ale i zawodowym wymusza na nas pośpiech, nieustanną goni-
twę za czasem. W tej gonitwie zatracamy czasem szersze spojrzenie, umyka 
naszej analizie to, co już było i umyka też refleksja o tym, co z tego zostało 
i jakie znaczenie ma dzisiaj? Publikacja redagowana przez E. Sapię-Drewniak 
i J. Janik-Komar, będąca przedmiotem niniejszej recenzji, w interesujący spo-
sób radzi sobie z pośpiechem i jego negatywnymi skutkami, a dzieje się to dzię-
ki zestawieniu przeszłości/historii z teraźniejszością. W pracy tej poszczególne 
referaty podejmują próbę pokazania historii, statusu i przemian uniwersytetów 
ludowych głównie, ukazując niezwykle ciekawie implikacje do współczesno-
ści i jej przemian, jak też prezentując liczne szczegóły i wątki, które być może 
nie zostały ujawnione w dotychczasowych pracach poświęconych uniwersy-
tetom ludowym. Niniejsza praca wzbogaca już istniejącą literaturę przedmio-
tu o nowe spojrzenia, w sposób szczególny zaś wartościowe jest poświęcenie 
większej uwagi dorobkowi ziemi opolskiej, który zasługuje i wymaga zauwa-
żenia.

Praca składa się z trzech części. Część pierwsza zatytułowana Z tradycji 
uniwersytetu ludowego zawiera siedem tekstów i stanowi bardzo interesują-
ce kompendium wiedzy o historii uniwersytetów ludowych na ziemiach pol-
skich. Znajdujemy tu bardzo ciekawy tekst A. Stopińskiej-Pająk ukazujący 
uniwersytet ludowy w okresie II Rzeczypospolitej jako ważną i brzemien-
ną w skutkach przestrzeń społeczno-kulturową, w obrębie której odbywa 
się spotkanie i dialog (Uniwersytet ludowy w II Rzeczypospolitej. Społecz-
no-kulturowa przestrzeń spotkania i dialogu ludzi dorosłych). Owa prze-
strzeń i mieszczące się w niej formy edukacji, czytamy, już w tamtym cza-
sie realizowały trzy wymiary uczenia się, które Autorka za współczesnym 
nam badaczem duńskim K. Illerisem, uznaje za podstawowe i nierozłączne,  
a które w dzisiejszej edukacji dorosłych na ogół nie są w pełni realizowane, lecz 
zawężone jedynie do wymiaru poznawczego. Autorka słusznie zauważa, że tra-
dycje z okresu II Rzeczypospolitej stanowić powinny inspirację dla współczesno-
ści i organizowania przestrzeni społeczno-kulturalnej. Kolejny tekst autorstwa 
J. Półturzyckiego bardzo wnikliwie ukazuje historię i specyfikę uniwersytetów 
ludowych w szerszej perspektywie czasowej, terytorialnej, ale i kontekstualnej 
(Przemiany Uniwersytetu ludowego w dobie edukacji ustawicznej). Te bardzo 
interesujące rozważania/podróż prowadzona od duńskiej kolebki przez różne 
kraje świata, aż do zagadnienia istoty i założeń kształcenia ustawicznego i roli  
w nim uniwersytetów ludowych. W następnym tekście części pierwszej  
S. Walasek zajmuje się uniwersytetami i domami ludowymi północno-wschod-
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nich województw Polski będącej pod okupacją niemiecką (1915–1918) 
i w okresie II Rzeczypospolitej (Uniwersytety i domy ludowe w wojewódz-
twach północno-wschodnich w czasie okupacji niemieckiej (1915–1918)  
i II Rzeczypospolitej). Autorka prezentuje cele, tematykę, organizację za-
jęć, budżet, kadrę oraz wiele innych kwestii dotyczących uniwersytetu 
w Wilnie, a także Białymstoku, Michałówce, Prudziszczu, Żernie. Bar-
dzo wnikliwa analiza zagadnienia, jaką znajdujemy w tekście, zapew-
ne jest wynikiem długotrwałych i żmudnych przeszukiwań archiwaliów  
i studiów historycznych, których efekty znajdujemy w tekście.

Kolejne dwa teksty poświęcone zostały instytucji założonej i prowadzo-
nej przez Zofię i Ignacego Solarzów. Pierwszy z nich autorstwa W. Jamrożka: 
Uniwersytet ludowy Ignacego Solarza a ruch młodochłopski II Rzeczypospo-
litej bardzo przejrzyście ukazuje meandry aktywności społecznej, gospodar-
czej, szczególnie zaś oświatowej ruchu młodochłopskiego polskiej wsi. Autor 
prezentuje idee ruchu i ich odzwierciedlenie w uniwersytecie, ale też szeroko 
analizuje kontekst ówczesnych działań Solarzów. L. Turos w swoim tekście 
Autoreedukacja wychowanków Uniwersytetu Ludowego Zofii i Ignacego So-
larzów podjął nieco inny kontekst działalności tzw. uniwersytetów solarzo-
wych, autoreedukację. Autoreedukacja, jak pisze Autor, stanowiła niezwykle 
istotny element systemu wychowawczego Solarzów, programu kształcenia 
i wychowania opartego na duchowej animacji i emancypacji chłopów ma-
jących wiele nałogów, wad, uprzedzeń6.  W tekście tym znajdujemy wiele 
przykładów procesów autoreedukacyjnych, ale i bardzo interesujące komen-
tarze. W tej części publikacji znajdują się jeszcze teksty T. Maliszewskiego  
i Z. Kaczor-Jędrzyckiej. Pierwszy z Autorów w tekście Polskie uniwersytety 
ludowe w latach 1939–1945 bardzo precyzyjnie i szczegółowo ukazuje losy 
uniwersytetów ludowych w czasie II wojny światowej, nie zapominając też 
o losach nauczycieli i wychowanków tychże placówek. W ostatnim tekście 
tej części publikacji Z. Kaczor-Jędrzycka prezentuje działalność Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych, ukazując nie tylko historię, ale przede wszystkim 
współczesne priorytety w działalności towarzystwa (Działalność Towarzystwa 
Uniwersytetów Ludowych. Tradycje – teraźniejszość – przyszłość). Autorka 
i jednocześnie prezes TUL przybliża nam m.in. przyjęte przez Towarzystwo 
rozumienie i realizację edukacji obywatelskiej, regionalnej, ekologicznej, edu-
kacji i wychowania przez sztukę, profilaktyki uzależnień, ale też działalność 
wydawniczą Towarzystwa i założenia na przyszłość. 

Druga część pracy składa się z czterech tekstów, zatytułowana jest Uniwer-
sytet Ludowy na Śląsku Opolskim. F. Marek, Autor pierwszego tekstu, przedsta-
wił historię oświaty pozaszkolnej na Śląsku (Początki polskiej oświaty pozasz-

6  L. Turos: Autoreedukacja wychowanków Uniwersytetu Ludowego Zofii i Ignace-
go Solarzów. W: E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar (red.): Uniwersytety ludowe i inne 
formy oświaty dorosłych, Opole 2010, s. 61–62. 
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kolnej na Śląsku). Swe rozważania rozpoczyna od ukazania antycznych korze-
ni edukacji szkolnej po to, by ukazać specyfikę edukacji pozaszkolnej, która 
w tychże czasach miała charakter przypadkowy, zaistniała zaś dopiero jako po-
kłosie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W dalszej części tekstu znajdujemy bar-
dzo wnikliwe rysy rozmaitych form oświaty pozaszkolnej, rolę organizatorów, 
kwestie nauki języka polskiego, jak też wydawania książek i podręczników 
polskich. Jako drugi tekst w tej części pracy umieszczono opracowanie współ-
redaktorki publikacji, E. Sapii-Drewniak pt. Tradycje Uniwersytetu Ludowe-
go na Śląsku Opolskim. Autorka prezentuje początki uniwersytetów ludowych 
w okresie zaborów, ukazując zarówno polskie, jak i niemieckie instytucje, ich 
działalność, ofertę edukacyjną, jak też historyczne uwarunkowania ich funk-
cjonowania. Swego rodzaju dopełnieniem i rozszerzeniem informacji dotyczą-
cych uniwersytetów ludowych Śląska Opolskiego jest tekst J. Janik-Komar, 
również współredaktorki pracy, prezentujący działalność Uniwersytetu Ludo-
wego w Błotnicy Strzeleckiej (Działalność kulturalno oświatowa Uniwersyte-
tu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej). Uniwersytet ten powstały w 1946 roku 
Autorka przybliża nam dzieląc jego działalność na okresy wynikające z wyda-
rzeń historyczno-politycznych powojennej Polski, które miały wpływ zarówno 
na treści, organizację zajęć, jak też atmosferę i podejmowane przez uczest-
ników inicjatywy. Podjęta przez J. Janik-Komar charakterystyka uniwersytetu  
w Błotnicy Strzeleckiej jest też tematem kolejnego opracowania w niniejszej 
części pracy, w którym A. Wolny ukazuje nam instytucję od strony jej orga-
nizatorów, działaczy. Bardzo to interesujące rozważania, w których podkreśla 
świetność m.in. ruchu lalkarskiego, tracą jednak wiele z powodu braku biblio-
grafii, jakiegokolwiek odniesienia do opracowań. Zapewne jest to jedynie nie-
dopatrzeniem Autora/redaktorek, co jednak sprowadza tekst do poziomu nie-
naukowej, acz ciekawej refleksji wspomnieniowej. 

Część trzecia niniejszej pracy zatytułowana została Inne formy oświa-
ty dorosłych i składają się na nią trzy teksty. Pierwszy z nich poświę-
cony został uniwersytetom żołnierskim, swoistym formom uniwersyte-
tu ludowego, które swoją tradycję wynoszą aż z legionów Dąbrowskiego 
(Przemiany uniwersytetów żołnierskich (1917–1948)). R. Tomaszewski 
w swoim opracowaniu podjął się ukazania genezy tejże instytucji, celów  
i form pracy, jak również ciekawie zaprezentował działalność uniwersytetu 
żołnierskiego w okresie partyzantki w czasie II wojny światowej. W kolejnym 
tekście K. Jakubiak przybliżył czytelnikowi, z jakim skutkiem rozpowszech-
niała się w Polsce angielska koncepcja setlementów, o której ciekawie, choć 
krótko pisze Autor (Popularyzacja idei setlementów angielskich na ziemiach 
polskich). W ostatnim tekście Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi – pro-
jekt COST A23 ITEE – PIB czytamy o współczesnych kwestiach związanych  
z edukacją ludności wiejskiej. Autorzy, H. Bednarczyk i T. Kupidura, pod-
jęli próbę oceny sprawności lokalnych systemów informacji i doradz-
twa zawodowego, obrazując w ten sposób kwestie związane z progra-
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mem COST i akcją „Ewaluacja Europejskich Programów dla Rynku Pra-
cy”, w którym uczestniczył Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.   
W ramach tegoż projektu dokonano diagnozy gminnych centrów informacji, 
której wyniki Autorzy prezentują w niniejszym opracowaniu. 

Praca zawiera teksty piętnastu Autorów z różnych środowisk akademickich  
w kraju, w sumie 185 stron poświęconych problematyce uniwersytetów lu-
dowych. Nie jest to praca wyczerpująca, lecz stanowi ona swoistego rodzaju 
uzupełnienie już istniejących opracowań, szczególnie że czytelna i wartościo-
wa jest idea wspólna dla wszystkich Autorów niniejszego opracowania, a mia-
nowicie ukazanie dziedzictwa oświaty dorosłych oraz podkreślenie wartości 
i wielości metod pracy oświatowej z dorosłymi. Udało się to zarówno Autorom, 
jak i redaktorkom pracy, co czyni pracę ciekawą i wartościową.    

    
Agnieszka Majewska-Kafarowska

Zofia Szarota,  Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego  
wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, ss. 417

Recenzowana książka jest pracą habilitacyjną znanej w środowisku an-
dragogów, a w szczególności gerontologów badaczki procesów starzenia się 
oraz wybranych obszarów edukacji dorosłych. Trzyczęściowa struktura książ-
ki w przejrzysty sposób szereguje zawarte w pracy treści. Całość publikacji 
otwiera wstęp uzasadniający podjęcie wybranej tematyki, ale jest w nim przede 
wszystkim miejsce na treści wyjaśniające koncepcję i przebieg badań, gdyż 
Autorka zrezygnowała z wydzielenia rozdziału poświęconego metodologii 
badań własnych. Dowiadujemy się z niego, iż celem poznawczym badaczki 
było zdiagnozowanie funkcji rzeczywistych pomocy społecznej świadczonej 
najstarszym obywatelom Krakowa. 

Na końcu książki odnaleźć można abstrakt w języku angielskim i bogatą 
polskojęzyczną literaturę oraz netografię, po części także zagranicznych witryn 
internetowych.  Zwieńczeniem publikacji są spisy treści w języku polskim i an-
gielskim, które poprzedza zestawienie tabel, wykresów i rycin.

Część pierwsza stanowi kompendium wiedzy na temat starzenia się w wie-
lu aspektach.  W pierwszym rozdziale Autorka wyjaśnia pojęcie wieku i opisuje 
podstawowe zjawiska związane z procesem starzenia się człowieka z wybra-
nych  perspektyw, takich jak zmiany demograficzne, przemiany ekonomicz-
ne, pełnienie ról społecznych, przemiany biologiczne i psychologiczne, udział 
w świadczeniach socjalnych.

W drugim rozdziale oprócz kluczowych wskaźników demograficznych 
i ekonomicznych Autorka przedstawia sytuację człowieka starego w jego śro-
dowisku rodzinnym i lokalnym. Analizuje miejsce człowieka starszego w poli-
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tyce społecznej naszego kraju, sygnalizując jednocześnie działalność między-
narodowych organizacji zrzeszonych wokół specyficznych problemów najstar-
szych grup społecznych. Zofia Szarota podejmuje także kwestie wykluczenia, 
dyskryminacji, marginalizacji osób starszych. Przybliża także tematykę jakości 
życia w starości z jej wielorakimi uwarunkowaniami. Przywołane zostają kla-
syczne wzorce starzenia się zaproponowane przez Neugarten czy postawy wg 
Bromleya, nie brak także odwołań do polskiej myśli gerontologicznej z równie 
trafnymi typologiami.

Trzeci rozdział, zgodnie z zapowiedzią, choć osadzony głównie w teoriach 
socjologicznych i psychologicznych, porusza aspekty starzenia się, stanowią-
ce głównie zainteresowanie nauk pedagogicznych. W rozdziale poświęconym 
profilaktyce gerontologicznej pojawiają się kwestie wychowania do starości, 
w starości i przez starość. Przedstawiona zostaje także specyfika różnorakich 
aktywności ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie się osób starych 
w szeroko rozumianą edukację. Nie może w związku z tym zabraknąć odwołań 
do takich instytucji, jak uniwersytet trzeciego wieku czy klub seniora. 

Druga część książki poświęcona jest idei opieki i pomocy społecznej, eg-
zemplifikowana krakowskimi doświadczeniami. Na uznanie zasługuje bardzo 
dokładny rys historyczny opieki i pomocy społecznej, który stanowi wpro-
wadzenie do dalszych rozważań. Autorka analizuje współczesny stan opieki 
i wsparcia seniorów poprzez cele, strukturę, zadania pomocy społecznej wobec 
najstarszych obywateli. W tej syntezie nie mogło także zabraknąć przybliżenia 
profesji związanych z pracą na rzecz seniorów. Szczególnie dużo uwagi Au-
torka poświęca opiekunom osób starszych zarówno tym profesjonalnym, jak 
i rodzinnym.

Trzecia część stanowi przedstawienie wyników badań przeprowadzonych 
w Krakowie i ich wielowymiarową analizę. Badaczka łączy analizę ilościową 
zebranych danych z jakościową, by poprzez oba podejścia dotrzeć do danych, 
niezbędnych dla całościowego przedstawienia monografii systemu pomocy 
społecznej badanego obszaru. Dzięki temu obok statystycznych zestawień da-
nych, praca bogata jest w szereg fragmentów narracji. Autorka wykazała się 
przy tym odpowiednim warsztatem metodologicznym. Przedstawione wyniki 
stanową kompleksowy wgląd w system usług wobec osób starszych. Jest to 
obszerny i wielowymiarowy materiał, odnoszący się do wielu aspektów życia 
seniorek i seniorów na tle polityki społecznej i jej zadań względem najstar-
szych mieszkańców Krakowa. Bogactwo danych, które Autorka zamieszcza 
w publikacji, stanowi źródło dalszej możliwej analizy, zaprezentowane badania 
mogą posłużyć także za inspirację do dalszej eksploracji podjętych obszarów 
badawczych, stanowić bazę do tworzenia kolejnych narzędzi badawczych.

Autorka założyła, że analiza badań własnych w odniesieniu do istnieją-
cych teorii i praktyki w pomocy społecznej na rzecz osób starszych pozwoli 
wyznaczyć nowe kierunki rozwoju, a także zmodernizować i udoskonalić roz-
wiązania stosowane w polskim systemie pomocy społecznej. Główne propono-
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wane zmiany, które należałoby przewidzieć w planowaniu polityki socjalnej to 
wzrost inwestycji w: instytucje edukacyjne dla seniorów, infrastrukturę dosto-
sowaną do potrzeb i możliwości osób starszych, opiekunów rodzinnych i do-
mowych wraz z opieką środowiskową, ośrodki wsparcia dziennego, rodzinne 
domy pomocy i pomocy społecznej dla osób starszych.

 Diagnoza Autorki pozwala wyróżnić także 10 trendów ewolucji w jakości 
świadczeń kadr pomocy społecznej. Są to: profesjonalizacja kadr, pojawienie 
się nowych zawodów, przeniesienie akcentu ze świadczeń finansowych i ma-
terialnych na wieloaspektową pracę socjalną, podejmowanie kooperacji z pod-
miotami niepublicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania 
im zadań, dążenie do jak najdłuższego podtrzymywania aktywności i samo-
dzielności starzejącej się jednostki w naturalnym środowisku zamieszkania, dą-
żenie do rozbudowy sieci placówek wsparcia dziennego i poprawę warunków 
lokalowych, dążenie do poprawy warunków oferowanych przez dps-y poprzez 
realizację programów naprawczych, wsparcie rodzinnych domów pomocy, ak-
tywizacja środowisk lokalnych do pracy na rzecz osób starych oraz aktywi-
zacja mieszkańców placówek dziennego pobytu poprzez ofertę rekreacyjno-
-kulturalną. Zestawienie działań, których zastosowanie może przyczynić się do 
optymalizacji funkcjonowania seniorów w domach pomocy społecznej stanowi 
zwieńczenie głównie badań jakościowych. Dzięki czemu można postulować, 
by: a) obejmować każdego z mieszkańców kompetentnym, indywidualnym 
i systematycznym wsparciem. Poznać jego biografię, jego nadzieje, obawy, 
stan zdrowia. Informacje te mogą  stać się przydatne w udzielaniu skutecznej 
pomocy, b) indywidualizować, różnicować wymagania, stwarzać pozytywne 
motywacje do aktywności, budzić wiarę we własne siły i możliwości. Animo-
wać do wielorakiej aktywności: edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, c) zadbać 
o strukturę organizacyjną i przestrzenną placówki, które zapewnią poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju, d)  zadbać o architekturę pokojów mieszkalnych, 
e) położyć nacisk na samodzielność i niezależność oraz ochronę sfery intymnej 
seniorów, f) wzmocnić ofertę terapii przyłóżkowej  dla osób obłożnie chorych, 
g) zadbanie o osoby z problemami alkoholowymi i nadużywające substancji 
psychoaktywnych. 

W publikacji Zofii Szaroty odnaleźć można klasyczne treści, które stanowić 
mogą podstawę podręcznikową dla studentów wielu kierunków i specjalności, 
pragnących zdobyć podstawową i aktualną wiedzę z zakresu gerontologii spo-
łecznej. Jednocześnie książka ta jest nowym, pełnym ujęciem polityki społecz-
nej wobec osób starszych skonfrontowanym z rzeczywistością krakowskiego 
środowiska. Lektura autorstwa Zofii Szaroty nie tylko systematyzuje i aktuali-
zuje treści związane z polityką społeczną na rzecz osób starszych, pogłębia tak-
że refleksje nad specyfiką wsparcia i opieki ukierunkowanych na osoby starsze. 

Artur Fabiś 
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„Lifelong Education” – Vol. 8 / „Образование через Всю Жизнь” – Том 8,  
Saint-Petersburg 2010: Rosyjski rocznik edukacji dorosłych

Jesienią 2010 roku ukazał się w Petersburgu kolejny tom rosyjskiego rocz-
nika edukacji dorosłych “Lifelong Education” (ros.: „Образование через Всю 
Жизнь”). Jest to ciekawa cykliczna publikacja naukowa z zakresu edukacji 
dorosłych, będąca efektem trwającego już od kilku lat wspólnego projektu 
UNESCO, Eurasian Economic Community, Rosyjskiej Akademii Nauk (In-
stytut Problemów Ekonomii Regionalnej), Rosyjskiej Akademii Wychowania 
(Instytut Teorii i Historii Pedagogiki), Leningradzkiego Uniwersytetu Państwo-
wego im. A. Puszkina w Petersburgu oraz kilku innych tamtejszych instytutów 
badawczych i uczelni, zatytułowanego „Edukacja ciągła dla zrównoważonego 
rozwoju”. Realizację tego przedsięwzięcia naukowego rozpoczęto w 2003 roku 
i jest ono kontynuowane. Jego efekty są zaś regularnie publikowane w kolej-
nych tomach pod wspólnym tytułem. 

W niniejszym omówieniu prezentujemy czytelnikowi ósmą część z cyklu 
tych publikacji – tom za rok 2010. Całość tradycyjnie już przygotowana zo-
stała w dwóch wariantach językowych – po angielsku: Continuous education 
for sustainable development. Proceedings of international cooperation, ed. by 
N.A. Lobanov & V.N. Scvortsov. “Lifelong Education”, Vol. 8, Saint-Peters-
burg 2010, ss. 592 [ISBN 978-5-8290-0909-0] i – w wersji nieco rozszerzo-
nej – po rosyjsku: Непрерывное образование для устойчивого развития. 
Труды международного сотрудничества, под ред. Н.А. Лобанова и В.Н. 
Скворцова. „Образование через Всю Жизнь”, том 8, Санкт-Петербург 
2010, ss. 652 [ISBN 978-5-8290-0907-6].

Jako iż kolejne tomy „Образование через Всю Жизнь”/“Lifelong Edu-
cation” ukazują się pod wspólną nazwą rokrocznie jesienią już od ośmiu lat, 
petersburski cykl przybrał charakter typowego rocznika edukacji dorosłych, 
rocznika – dodajmy – coraz bardziej liczącego się na terenie Rosji i krajów 
postsowieckich. Z jednej strony stanowi on bowiem ważne miejsce wymia-
ny poglądów związanych zarówno z teorią, jak i praktyką szeroko rozumianej 
kultury i edukacji osób dorosłych pomiędzy teoretykami i praktykami krajów 
powstałych z rozpadu Związku Radzieckiego, z drugiej zaś – dzięki zaprasza-
niu do współpracy także specjalistów z innych krajów europejskich – staje się 
coraz bardziej znaczącym pośrednikiem w wymianie myśli andragogicznej 
i wzorców praktyki oświatowej pomiędzy Wschodem i Zachodem naszego 
kontynentu. Zasługa to w dużej części obu redaktorów naukowych „Lifelong 
Education” – a są nimi prof. Nikołaj A. Łobanow, dyrektor Instytutu Edukacji 
Dorosłych Uniwersytetu im. A. Puszkina w Petersburgu (pełna rosyjska nazwa 
instytutu: Научно-исследовательский институт социально-экономических 
и педагогических проблем непрерывного образования) oraz prof. Wiacze-
sław N. Skworcow – rektor tejże uczelni (specjalista z zakresu ekonomii eduka-
cji dorosłych, autor m.in. wydanej w ubiegłym roku interesującej monografii: 
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Socioeconomic issues in the theory and practice of lifelong education. Saint-
-Petersburg 2009, ss. 259). Potrafili oni bowiem zintegrować wokół swojego 
projektu rosyjskie środowiska teoretykow i praktyków edukacji dorosłych oraz 
pozyskać do współpracy liczne (i z każdym rokiem liczniejsze) grono autorów 
spoza Federacji Rosyjskiej. 

Podkreślmy, że wydanie każdego kolejnego tomu rocznika poprzedzane 
bywa dużymi Międzynarodowymi Konferencjami Andragogicznymi obradują-
cymi pod hasłem przewodnim: „Непрерывное образование для устойчивого 
развития – Continuous education for sustainable development”, które zwoły-
wane są u progu lata, najczęściej do Petersburga. Aczkolwiek zaznaczmy też 
wyraźnie, że sam rosyjski rocznik ma za każdym razem wymiar i zakres dużo 
szerszy niż zadanie samej tylko prezentacji konferencyjnych wystąpień.

Ze względu na ograniczenie dopuszczalnej objętości poszczególnych tek-
stów do ok. 10 tys. znaków graficznych rocznik może każdorazowo pomie-
ścić aż sto kilkadziesiąt (!)  artykułów. Przygotowują je zarówno naukowcy 
związani z różnymi ośrodkami akademickimi Rosji i zagranicy, jak również 
inni autorzy, zajmujący się na co dzień problematyką edukacji dorosłych.  
W ubiegłorocznym tomie rocznika „Образование через Всю Жизнь”/“Lifelong 
Education” (Vol. 7, za rok 2009) zgromadzono opinie ok. 140 specjalistów 
z 10 krajów Europy i Azji. Tom za rok 2010 (Vol. 8) okazał się jeszcze obszerniej-
szy. Zawiera bowiem aż 173 różne opracowania z zakresu szeroko rozumianej 
edukacji i kultury dorosłych przygotowane przez autorów z 16 różnych krajów.  

Większość tomu 8 wypełniają szkice przygotowane przez samych Rosjan 
– w sumie ponad stu specjalistów z zakresu andragogiki, pedagogiki społecz-
nej, pedagogiki pracy i praktyki oświatowej. Pod tym względem pismo może 
zatem stanowić dla innych kapitalny przegląd bieżącego dorobku teoretyków 
i praktyków rosyjskich w tym zakresie. Znajdziemy tam również nie zawsze 
współcześnie w naszym kraju dostrzegane i doceniane opracowania  ukraińskie 
(9), łotewskie (3) czy białoruskie (1) oraz zupełnie na gruncie europejskim nie-
znane wyniki dociekań badawczych autorów uzbeckich (27), kazachskich (9), 
tadżyckich (2) i armeńskich (1).

Podstawową refleksją, która może nasunąć się czytelnikowi rocznika po 
zapoznaniu się z jego treścią, jest myśl o mnogości i wielkiej różnorodności 
podejmowanych na jego łamach wątków. Przy czym owo zróżnicowanie do-
tyczy w zasadzie wszystkich aspektów naukowego rzemiosła: wyboru proble-
matyki badawczej, podstaw teoretycznych rozważań, sposobów podejścia me-
todologicznego, kierunków formułowania wniosków i uogólnień, propozycji 
wykorzystania wyników badań. Widać zatem wyraźnie, że nasi bliżsi i dalsi 
wschodni sąsiedzi już dawno i ostatecznie zerwali ze sposobem uprawiania 
nauki według centralnie określonego wzorca. 

Na podstawie analizy zawartości omawianego tu tomu petersburskiego 
periodyku „Lifelong Education” można wysnuć wniosek, że poszukiwania no-
wej narodowej tożsamości andragogiki i praktyki edukacji dorosłych w krajach 
postsowieckich biegną przede wszystkim w dwóch kierunkach: 
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 – pierwszy – obejmujący różnorodne analizy praktycznego funkcjonowania 
poszczególnych obszarów edukacji dorosłych w danym kraju, na podstawie 
których podejmowane są przez poszczególnych autorów próby uteoretycz-
nienia refleksji w tym zakresie;

 – drugi – do którego można by zaliczyć szkice tych autorów, którzy podbudo-
wują swoje rozważania teoretyczne czy projekty badawcze opracowaniami 
(u)znanych specjalistów europejskich czy amerykańskich, widząc w tym 
szansę wykorzystania dla rozwoju rodzimej myśli andragogicznej dorobku 
andragogiki zachodniej.
Przy czym, dodajmy, pierwszy ze wskazanych wyżej nurtów wydaje się 

być – i to nie tylko w tomie pisma za rok 2010, ale również w tomach z lat 
poprzednich – nieco liczniej reprezentowany.

W omawianym tu tomie znajdzie czytelnik również dodatkowo 25 artyku-
łów przygotowanych przez naukowców z siedmiu innych krajów europejskich: 
Bułgarii (9), Czech (1), Danii (2), Holandii (1), Macedonii (1), Niemiec (1), 
Polski (9) oraz z Turcji (1). Tak więc prace autorów z naszego kraju stanowią 
dostrzegalną część tomu „Образование через Всю Жизнь”/“Lifelong Educa-
tion” za rok 2010. 

Fakt, że polscy akademicy po latach pewnego zastoju w tym obszarze 
obecnie coraz chętniej podejmują współpracę już nie tylko z Zachodem, ale 
również z partnerami rosyjskimi, należy przyjąć z zadowoleniem. Czytelną 
ilustracją tego ożywienia może być udział Polaków w tegorocznym tomie pe-
tersburskiego rocznika, jako że są wśród nich pracownicy naukowi młodego 
i średniego pokolenia, można wnioskować, iż współpraca ta będzie przez nich 
kontynuowana również w przyszłości.

Kończąc niniejsze krótkie omówienie podkreślmy, że kolejny, ósmy już 
tom rocznika petersburskiego rocznika edukacji dorosłych „Образование 
через всю жизнь”/”Lifelong Education” jest publikacją godną uwagi. Daje on 
bowiem wszystkim tym, którzy chcieliby zapoznać się bliżej z aktualnym sta-
nem prac z zakresu edukacji dorosłych prowadzonych na terenie Rosji i państw 
powstałych po rozpadzie ZSRR, możliwość szerokiego wglądu w te kwestie. 

Być może przynajmniej niektórych autorów publikujących na łamach ro-
syjskiego periodyku warto by w przyszłości zaprosić również na łamy ATA-
-owskiego „Rocznika Andragogicznego” – zwłaszcza syntetyczne opracowania 
zagadnień rozwoju andragogiki jako dyscypliny naukowej czy analizy działań 
edukacyjnych podejmowanych wśród dorosłych w krajach takich jak np. Ar-
menia, Kazachstan, Uzbekistan czy Tadżykistan miałyby duży walor poznaw-
czy także dla polskiego czytelnika.

Tomasz Maliszewski
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Edukacja Dorosłych 2/2010: „Pionierki i pionierzy edukacji dorosłych” 
pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk

Recenzowany tom Edukacji Dorosłych „Pionierki i pionierzy andragogiki” 
pod redakcją Agnieszki Stopińskiej-Pająk jest ważny wobec sytuacji „wyzero-
wania” polskiej tradycji andragogicznej – koniecznej do budowania tożsamości 
każdej dyscypliny oraz specyfiki naszego kraju, gdzie  „ciągle zaczynamy od 
początku…”7, nie dbając o kontinuum budujące świadomość rozwoju myśli 
andragogicznej. Wobec powyższego jest coraz wyraźniej widoczna potrzeba 
upowszechniania bogatych tradycji polskiej (i nie tylko) andragogiki. Naprze-
ciw temu wychodzi recenzowany tom Edukacji Dorosłych, który jest ważnym 
przyczynkiem dla historiografii polskiej andragogiki, czekającej w dużej mie-
rze na opracowanie. 

Recenzowany tom składa się z trzech działów: Poszerzanie horyzontów – 
z tradycji myśli andragogicznej, Wydobyte z niepamięci – biografie polskich 
pionierek i pionierów andragogiki oraz Pionierzy niemieckiej andragogiki, 
w których znalazły się artykuły oraz z dwóch działów kronikarskich: sprawoz-
dań oraz recenzji. 

Pierwszy dział otwiera tekst Agnieszki Stopińskiej-Pająk Biograficzne 
konteksty pierwszego polskiego podręcznika andragogiki. Jest on interesują-
cy z kilku powodów: wskazuje na funkcję podręcznika i tworzących go osób 
w rozwoju myśli andragogicznej, zawiera szereg istotnych uwag natury ogól-
niejszej, służącej rozwojowi współczesnej myśli andragogicznej, ma także cha-
rakter komparatystyczny w tym sensie, że porównuje różne postaci pod różny-
mi względami, jest dobrze obudowany źródłowo.

Kolejny tekst Krzysztofa Maliszewskiego Żądza przejrzystości. Dwu-
znaczny krok Komeńskiego stanowi modelowy przykład tekstu problemowego 
i dyskursywnego. Jest dobrze skonstruowany, zawiera we wstępie jasno i ory-
ginalnie sformułowane pytania badawcze, na które Autor udziela wyczerpują-
cych odpowiedzi. Autor przywołał nie tylko postać Komeńskiego i jego poglą-
dy w kontekście dominującej za jego życia filozofii pedagogiki, ale odniósł to 
jeszcze krytycznie, co szczególnie cenne, do współczesności, inspirując czytel-
ników do pogłębionej refleksji nad stosunkiem do tradycji. 

Józef Półturzycki przedstawił tekst  Adam Mickiewicz jako nauczyciel 
dorosłych, który jest oryginalną i bardzo interesującą prezentacją na temat 
nauczycielskiej działalności Mickiewicza ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu jego pracy w Colleges de France. Autor zawarł w artykule wiele inte-
resujących kwestii dotyczących problematyki wykładów Mickiewicza, metod 
prezentacji, sposobu ujęcia prezentowanych zagadnień. Te informacje zostały 
wpisane w szerszy kontekst społeczno-polityczny tamtego okresu. Tekst został 

7 Obie tezy pochodzą z tekstu A. Stopińskiej-Pająk „Biograficzne konteksty pierw-
szego polskiego podręcznika andragogiki”, zamieszczonego w recenzowanym tomie 
Edukacji Dorosłych.
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starannie przygotowany, zawiera dużo zaskakująco szczegółowych informacji, 
opisujących życie codzienne Mickiewicza. To wszystko pozwala spojrzeć czy-
telnikom na Wieszcza z nowej perspektywy. 

Grażyna Kempa prezentuje teoretyczno-praktyczne przesłanki podróży 
Jadwigi Dziubińskiej do andragogiki rolniczej. Tekst jest udanym wprowadze-
niem w bardziej szczegółowe zagadnienia andragogiki. Wybrany przez Au-
torkę temat należy do wątków zaniechanych, do których warto dziś wracać 
m.in. z uwagi na  potrzeby i edukacyjne uwarunkowania mieszkańców wsi.  
Tekst cechuje się jasno sformułowanymi kierunkami analiz oraz refleksyjno-
ścią wychodzącą poza faktografię. Pewien niedosyt może budzić zakończenie. 
Natomiast Monika Sulik wskazuje w swoim tekście na ślady pionierskiej myśli 
andragogicznej J. Landy-Tołwińskiej.

Dział zamyka artykuł Łukasza Michalskiego Rozrzutność andragogiki, 
czyli o pewnym podręczniku Bogdana Suchodolskiego. Zaletą recenzowanego 
tekstu jest jego ujęcie problemowe i porównawcze oraz dyskursywna narracja. 
Autor formułuje ciekawe uogólnienia wychodzące poza wiodący wątek rozwa-
żań oraz wnioski. Warto moim zdaniem dostrzegać nie tylko analogie, ale też 
różnice między analizowanymi książkami B. Suchodolskiego, do czego zachę-
cam Autora.

Drugi dział tworzy pięć biografii polskich pionierek i pionierów. 
Ewa Skibińska prezentuje postać Konrada Prószyńskiego. Wybór bohatera 

tekstu jest bardzo słuszny, ponieważ dysponujemy w środowisku andragogicz-
nym bardzo skromnym materiałem źródłowym na temat początków polskiej 
edukacji dorosłych. Recenzowany tekst tę lukę częściowo wypełnia, gdyż po-
zostają do opracowania jeszcze liczne postaci i inicjatywy, co świadczy o słusz-
nym wyborze tematu recenzowanego numeru Edukacji Dorosłych. 

Tekst Urszuli Tabor dotyczy pracy i działalności oświatowej Marii Gomó-
lińskiej w pierwszych instytucjach oświaty dorosłych w Polsce. Autorka tekstu 
umiejętnie łączy biografię osoby z historią pierwszych instytucji oświaty doro-
słych. Wybór bohaterki tekstu budzi uznanie, ponieważ reprezentuje ona i przy-
pomina rzeszę tych, którzy bezimiennie wpisali się w rozwój polskiej edukacji 
dorosłych. Struktura tekstu jest czytelna. Tekst Agnieszki Majewskiej-Kafa-
rowskiej jest udanym szkicem życia i dzieła Zofii Solarzowej – współtwórczy-
ni uniwersytetów ludowych. Autorka przyjęła chronologiczny układ treści, co 
nadaje mu przejrzystą strukturę. Eleonora Sapia-Drewniak przypomina postać 
Janiny Tumińskiej i jej działalność kulturalno-oświatową na Górnym Śląsku. 
Tekst ten jest kolejnym i istotnym  wkładem Autorki w dokumentowanie ak-
tywności kulturalnej i edukacji dorosłych na Śląsku. Podkreśla specyfikę tej 
działalności, która decyduje o odmiennym kształtowaniu  się oświaty doro-
słych w poszczególnych regionach Polski. Tekst obrazuje trudne losy pokole-
nia Polaków, którzy przeżyli dwie wojny światowe, a później zostali zmuszeni 
do zaadaptowania się w rzeczywistości PRL. Tekst przynosi nie tylko wiedzę 
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o J. Tumińskiej, ale także o innych działaczach oświatowych oraz unikatowych 
instytucjach edukacji dorosłych. 

Krzysztof Pierścieniak przypomniał postać prof. Jadwigi Nowak. Autor 
świadomy trudu zadania, jakiego się podjął i towarzyszących temu pułapek, 
czemu dał wyraz we wstępie do właściwej części artykułu, fachowo się z tego 
zadania wywiązał. Portret Jadwigi Nowak został nakreślony nie jedną a wielo-
ma kreskami, co przybliża współczesnym wielość myśli i różnorodność dzia-
łań prof. Jadwigi Nowak w okresie kształtowania się andragogiki po II woj-
nie światowej, która dziś jawi się nam tak jednowymiarowo. Portret ten został 
skreślony „na tle zmian, jakie zachodziły w różnych obszarach w ciągu niespeł-
na trzydziestu lat jej aktywności zawodowej”, czekających w dużej mierze na 
opracowanie. Artykuł został też napisany z dużą dawką emocji towarzyszących 
relacji mistrz–uczeń, wyrażających się właściwym szacunkiem do opisywanej 
postaci i jej dorobku. 

Na ostatni dział składają się teksty Hanny Solarczyk na temat Paula Honig-
sheima – pioniera andragogiki niemieckiej okresu międzywojennego oraz tekst 
Raphaela Weissmanna o wkładzie Wilhelma Flitnera  (1889–1990) w kształto-
wanie się niemieckiej teorii oświaty dorosłych okresu Republiki Weimarskiej 
(1918–1933). Ten ostatni artykuł zawiera nie tylko analizę spuścizny Flitnera, 
ale także eksploruje stosunek andragogiki do pedagogiki ogólnej oraz ewolucję 
poglądów W. Flitnera. To nadaje artykułowi charakter problemowy. Ciekawe są 
też odniesienia do społeczno-kulturowego i politycznego kontekstu W. Flitnera 
działalności praktycznej i naukowej twórczości. Artykuł jest dobrze obudowa-
ny źródłowo. 

Recenzowany tom zamykają sprawozdania z pięciu konferencji oraz recen-
zje pięciu pozycji książkowych.

Podsumowując ocenę 2. tomu Edukacji Dorosłych „Pionierzy i pionierki 
andragogiki” pod redakcją Agnieszki Stopińskiej-Pająk chcę podkreślić jeszcze 
raz jego dużą wartość merytoryczną oraz istotną rolę w przywracaniu właści-
wego miejsca historii edukacji dorosłych i andragogiki w Polsce. 

Hanna Solarczyk

Rocznik Andragogiczny 2009, Wyd. ITeE – PIB, Warszawa 2009, ss. 624 

Rocznik Andragogicznyza rok 2009 składa się z pięciu działów zatytuło-
wanych: Teorie edukacji dorosłych, Praktyki edukacji dorosłych, Sylwetki an-
dragogów, Aktualia oraz Recenzje. Poprzedza je Spis treści w języku polskim, 
angielskim i niemieckim, wzmiankowane już powyżej Wprowadzenie, przy-
bliżające czytelnikowi zawartość publikacji oraz kronika istotnych dla andra-
gogiki wydarzeń mających miejsce w 2009 roku, która obejmuje: tekst Anny 
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Frąckowiak prezentujący przebieg i przygotowania do zorganizowanej przez 
UNESCO VI Międzynarodowej Konferencji Edukacji Dorosłych, odbywającej 
się w Belem w dniach 1–4. 12. 2009 r. pod hasłem: Żyć i uczyć się dla pomyśl-
nej przyszłości. Siła edukacji dorosłych; wzbogacone fotografiami relacje Ewy 
Romanowskiej z I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogów pod hasłem: Eduka-
cja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, która miała miejsce w Kra-
kowie w dniach 23–24 czerwca; przedruk referatu prof. Józefa Półturzyckiego 
zatytułowanego Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju oświaty 
dorosłych i andragogiki w Polsce, wygłoszonego na sesji plenarnej I Zjazdu 
Andragogów oraz sprawozdanie Anny Frąckowiak z obchodów 75 urodzin 
i 55-lecia pracy dydaktycznej i naukowej prof. Józefa Półturzyckiego uzupeł-
nione bibliograficznym wykazem publikacji tego uczonego za lata 2005–2009. 
W końcowej części omawianego wydawnictwa umieszczony został Felieton 
2009 autorstwa Józefa Półturzyckiego, zaproszenie do publikowania w Eduka-
cji Otwartej oraz spis autorów opublikowanych w Roczniku tekstów.

W skład pierwszego działu Rocznika poświęconego teorii edukacji doro-
słych wchodzi 9 artykułów. Rozpoczyna go publikacja Krzysztofa Pierścienia-
ka pt. Nieformalna edukacja dorosłych. Wokół zakresów i znaczeń. W tekście 
badacz ustosunkowuje się do twierdzeń Daniela Livingstona, tez zawartych 
w Memorandum on Lifelong Learning czy systematyzacji etapów uściślenia 
pojęcia nieformalne uczenie się zaproponowanej przez Geralda A. Straka. 

W kolejnym artykule zatytułowanym Rekonstrukcjonizm społeczny. Moż-
liwość świadomych zmian społecznych i osobistych Hanna Kostyło prezentuje 
historię myśli rekonstrukcjonistycznej, a także ustosunkowuje się do kwestii 
jej praktycznego zastosowania. W swoich rozważaniach autorka odwołuje się 
m.in. do wyników projektu Floodwood przeprowadzonego przez Theodora 
Bramelda w roku 1944 w ramach szerszego eksperymentu edukacyjnego no-
szącego miano Projektu dla Ameryki.

Następna publikacja autorstwa Beaty Borowskiej-Beszty jest przedrukiem 
referatu wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Narodowej pt. 
Nauczyciel andragog w społeczeństwie wielkokulturowym, która miała miejsce 
03.12.2008 r. we Wrocławiu. Autorka książki zastanawia się w niniejszym tek-
ście nad metodologicznymi kontekstami badań kulturowych w obszarze andra-
gogiki specjalnej. 

Dalsze strony Rocznika przeznaczone zostały dla tekstu anglojęzycznego, 
którego autorem jest Mejai B. M. Avoseh. Naukowiec zatrudniony w The Uni-
versity of South Dakota szuka w nim odpowiedzi na pytanie: czy humanizm 
Paulo Freire może stać się odpowiedzią na wyzwania stojące przed edukacją 
dorosłych w XXI w.?

Natomiast Elżbieta Dubas w artykule Auksologia andragogiczna. Doro-
słość w przestrzeni rozwoju i edukacji przybliża znaczenie i zakres zawartego 
w tytule działu refleksji i badań pedagogicznych oraz udowadnia, iż rozwój 
człowieka może zakończyć dopiero jego śmierć. 
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W kolejnej publikacji Dorota Ciechanowska proponuje czytelnikowi przyj-
rzenie się zagadnieniu self-directed learning. Autorka podejmuje także próbę 
konceptualizacji tego pojęcia na gruncie edukacji dorosłych. 

Rozwojowi potencjału dorosłych z perspektywy heutagogicznej poświęca 
swoje rozważania Eliza Czerka. W analizowanym artykule badaczka prezentu-
je różnice występujące między pojęciem self-determiner learning a funkcjonu-
jącym w polskiej literaturze terminem samoedukacja oraz pragnie dowieść, iż 
„podejście, które stawia nacisk na autodeterminację i niezależność w uczeniu 
się” daje olbrzymie możliwości do funkcjonowania w niezwykle dynamicznie 
przekształcającej się rzeczywistości.   

W następnej publikacji Magdalena Cuprjak zajmuje się problemem Kon-
strukcji i standaryzacji testu do pomiaru statusu tożsamości dorosłych, któ-
ry został przez nią skonstruowany w celu zbadania tożsamości nauczycieli 
w okresie wczesnej dorosłości. Tekst uzupełniony został licznymi tabelami 
zawierającymi dane niezbędne do przeprowadzenia badań.   

Pierwszy dział Rocznika wieńczy artykuł Jakuba Jerzego Czarkowskiego 
pt. Kształcenie komplementarne człowieka dorosłego. Autor stara się w nim do-
wieść, iż w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, zdominowanej 
przez technologie, należy uwzględnić jej zastosowanie w edukacji dorosłych – 
biorąc pod uwagę wszystkie pozytywy i negatywy, które ze sobą niesie. 

Drugą zasadniczą część recenzowanej przeze mnie pozycji, koncentrującej 
się na praktycznym wymiarze edukacji dorosłych, otwiera tekst Aliny Matla-
kiewicz poświęcony uczeniu się w dorosłości, w którym badaczka ukazuje za-
równo związane z niniejszym procesem trudności, jak i formułuje kilka zasad 
mogących doprowadzić do jego usprawnienia. 

Już sam tytuł artykułu Piotra Kowzana i Magdaleny Prusinowskiej: Ucze-
nie się (w) ruchu: studenci przeciwko komercjalizacji edukacji wskazuje na 
możliwość jego wieloznacznej interpretacji. Owoc pracy doktorantów Uniwer-
sytetu Gdańskiego stanowi istotny głos w dyskusji na temat komercjalizacji 
edukacji, aktywnego obywatelstwa oraz uczenia się poprzez podejmowanie 
praktycznych działań. 

W kolejnej publikacji Józef Kargul stara się udzielić odpowiedzi na stano-
wiące tytuł pytanie: „Doradca zawodowy” – okopany konserwatysta – szkodli-
wy anarchiczny działacz, czy pomocną dłoń wyciągający spolegliwy opiekun?

Katarzyna Mikołajczyk w artykule pt. Optymalizacja szkoleń komplemen-
tarnych – ujęcie systemowe, koncentrując się na blended learningu, który jej 
zdaniem jest najproduktywniejszą formą przeprowadzania zajęć z dorosłymi. 

Danuta Kowalczyk przybliżyła czytelnikowi problematykę funkcjonowa-
nia kurateli sądowej, dokonując wyczerpującego opisu badanej grupy zawo-
dowej. Natomiast  Katarzyna Jarosz opisuje działalność kulturalno-oświatową 
i sportową w Zakładzie Karnym w Głubczycach.   

Dalsze stronice Rocznika poświęcone zostały zagadnieniom edukacyjnych 
znaczeń religii. W pierwszym tekście Mejai B. M. Avoseh ustosunkowuje się 
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do roli edukacji dorosłych w szerzeniu alfabetyzmu religijnego, czyli przeciw-
działaniu nietolerancji na tle wyznaniowym. W drugim tekście, zatytułowa-
nym Moralny wymiar religii w życiu człowieka dorosłego, Błażej Olżewski 
podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na moralność jednostki 
ma wyznawana przez nią religia? W swoich dywagacjach absolwent Uniwer-
sytetu Łódzkiego koncentruje się na przedstawicielach katolicyzmu, judaizmu 
i protestantyzmu. Zaś w trzecim artykule Joanna Janik-Komar przygląda się 
roli kościoła w aktywizacji osób starszych. 

Kolejny artykuł pt. Starość funkcjonalna – determinanty i profilaktyka, au-
torstwa Joanny K. Wawrzyniak, podzielić można na dwie zasadnicze części. 
Badaczka zaprezentowała w nim czynniki wpływające na wycofywanie się 
osób, które osiągnęły wiek emerytalny z aktywnego życia społecznego i zapro-
ponowała sposoby mogące zapobiec temu procesowi. 

Gdański Uniwersytet III Wieku jako źródło inspiracji dla samorozwoju 
pomorskich seniorów ukazany został w publikacji Barbary Badowskiej-Śred-
niawy i Krzysztofa Andrzejewskiego. Tekst ma szczególną wartość, gdyż jest 
owocem pracy słuchaczy opisywanej w nim instytucji edukacyjnej. 

Początki kształcenia pedagogów muzycznych w systemie studiów wieczo-
rowych w Państwowych Wyższych Szkołach Muzycznych w PRL jest tematem 
artykułu Andrzeja Michalskiego. 

Nad analizą międzynarodowej kariery w opinii emigrantów zarobkowych 
pochyliła się Eleonora Sapia-Drewniak. Małgorzata Zielińska odniosła się do 
edukacji dorosłych imigrantów na Islandii w świetle pedagogiki miejsca. Na-
tomiast Artur Fabiś charakteryzuje aktywność edukacyjną dorosłych w Austrii. 

Trzeci dział recenzowanego wydawnictwa wypełniają sylwetki andrago-
gów. Pierwsza publikacja dotyczy Elżbiety Zawackiej. Tekst Tomasza Mali-
szewskiego i Hanny Solarczyk-Szwec nie ogranicza się do ukazania burzli-
wych losów wybitnej torunianki oraz odnotowania Jej zasług na gruncie eduka-
cji dorosłych i nauki w ogóle, ale również demonstruje działania, które zostały 
podjęte w celu upamiętnienia tej nietuzinkowej osobistości po jej śmierci.

Kolejne dwa artykuły przenoszą czytelnika na grunt międzynarodowy. Pu-
blikacja Sylwii Słowińskiej umożliwia zapoznanie się z poglądami i biogra-
mem Hansa Tietgensa, jednego z najwybitniejszych niemieckich andragogów 
II poł. XX w. Zaś Tomasz Maliszewski przybliża osobę Jindra Milosa Kulicha 
– andragoga porównawczego, bibliografa i historyka edukacji dorosłych.

Dział IV –  Aktualia – otwierają informacje o awansach naukowych w śro-
dowisku andragogów. W roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nadany zo-
stał Hannie Solarczyk-Szwec, autorce rozprawy zatytułowanej Andragogika 
w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej. 

Recenzowana publikacja zawiera również informację o obronach pięciu 
prac doktorskich, które miały miejsce w 2009 r.: Iwony B. Błaszczak (Feliks 
Popławski – oświatowiec i wychowawca młodzieży wiejskiej), Magdaleny  
I. Malik (Szkolnictwo dla dorosłych na dolnym Śląsku w latach 1945–1960), 
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Katarzyny Mikołajczyk (Szkolenia w formie blended learning – ujęcie systemo-
we), Zofii A. Tomaszewskiej (Nauczanie statystyki opisowej a kształcenie kom-
petencji kluczowych w klasach IV–VI szkoły podstawowej), Renaty A. Nguyen 
(Koncepcja dydaktyczna kształcenia międzykulturowego w telematycznym mo-
delu edukacyjnym).

W omawianym dziale zamieszczone zostały także doniesienia na temat 
istotnych – z andragogicznego punktu widzenia – konferencji, sesji, sympo-
zjów i spotkań naukowych, które odbyły się w 2009 roku.  IV dział Rocznika 
zamykają zaproszenia na konferencje zaplanowane na rok 2010. 

Ostatni stały dział Rocznika – Recenzje – zawiera omówienia i oceny  
25 publikacji andragogicznych wydanych w 2009 roku. 

XVI tom Rocznika Andragogicznego charakteryzuje bogactwo i różnorod-
ność treści. Szerokie spektrum tematyki podejmowanej na kartach recenzowa-
nej publikacji przez heterogeniczne grono autorów sprawia, iż czytelnik może 
zaczerpnąć z niej wiele cennych wiadomości. Należy w tym miejscu podkre-
ślić, iż ich odnalezienie ułatwia czytelny układ treści. Bez wątpienia prezento-
wane przeze mnie wydawnictwo jest znakomitym źródłem informacji na temat 
rozwoju teorii i praktyki andragogicznej.

Kinga Majchrzak

Anna Frąckowiak i Józef Półturzycki,  
Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji.  
Wyd. Naukowe  ITeE – PIB, Radom  2011,  ss. 436

Książka autorstwa dr Anny Frąckowiak i prof. zw. dr. hab. Józefa Półtu-
rzyckiego jest najnowszą propozycją specjalistyczną z obszaru edukacji usta-
wicznej. Jest zaproszeniem do zgłębiania teorii oraz wdrożeń kształcenia usta-
wicznego w świecie i Polsce. Zdaniem autorów kształcenie ustawiczne stanowi 
podstawę nowoczesnej edukacji i taka optyka jest istotnie akcentowana w całej 
książce. Omawiana obszerna i cenna publikacja, licząca 436 stronic, została 
podzielona na osiem rozdziałów, podsumowanie oraz bibliografię. Rozdziały 
zostały poprzedzone wprowadzeniem, w którym autorzy zawarli istotne kwe-
stie, wskazujące rolę edukacji ustawicznej w życiu współczesnego człowieka.  
A. Frąckowiak i J. Półturzycki – autorzy uznani na gruncie edukacji ustawicz-
nej, precyzują jedną z istotniejszych myśli książki w drugim akapicie wpro-
wadzenia stwierdzając, iż istota edukacji ustawicznej tkwi w zmianie struktury 
życia człowieka i udziale w jego życiu kształcenia i wychowania8. We wpro-

8 A. Frąckowiak, J. Półturzycki: Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej 
edukacji. ITeE – PIB, Radom 2011, s. 7.
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wadzeniu zawarte zostały ponadto bogate doświadczenia biografii naukowej 
prof. zw. dr. hab. J. Półturzyckiego, zespołu jego wieloletnich współpracow-
ników oraz osób kształtujących wizerunek współczesnego ujęcia kształcenia 
ustawicznego w Polsce, w środowiskach naukowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Uniwersytetu Warszwskiego i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodko-
wica w Płocku. 

Wśród cytowanych znakomitych autorów zagranicznych wskazani zostali 
twórcy nowoczesnej idei edukacyjnej, która uwzględniając zmianę struktury 
życia ludzkiego, precyzuje miejsce aktywności edukacyjnej, poznawczej oraz 
kulturalnej w nowej strukturze życia człowieka. A. Frąckowiak i J. Półturzycki 
wskazują tezy Paula Lengranda, Ettore Gelpi’ego, Ravindry H. Dave’a, Ro-
berta J. Kidda i in. Warto odnotować, iż wprowadzenie do książki jest także 
swoistym autobiograficznym odniesieniem J. Półturzyckiego do współcze-
snych założeń kształcenia ustawicznego w Polsce i nasyconej trudami drogi 
formowania się jej. Autor zilustrował kształcenie ustawiczne przez pryzmat 
własnej pracy naukowej, począwszy od 1973 roku. Trzeba zauważyć, iż J. Pół-
turzycki kształtuje rozumienie kształcenia ustawicznego na polskim gruncie 
od 1973 roku, tj.: wraz z opublikowaniem pierwszych artykułów o kształceniu 
ustawicznym na łamach „Oświaty Dorosłych” i „Przeglądu Pedagogicznego”, 
którego 4 numer stał się pierwszą w Polsce pracą zbiorową poświęconą kształ-
ceniu ustawicznemu. 

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów jest przejrzysta. W pierwszym  
czytelnicy otrzymują introdukcję kluczowych założeń kształcenia ustawiczne-
go w aspekcie temporalnego rozwoju koncepcji światowych. A. Frąckowiak 
i J. Półturzycki  wskazują istotne założenia, czołowych uczonych oraz momen-
ty krytyczne charakteryzujące konstytuowanie się współczesnych poglądów na 
kształcenie ustawicze w świecie i w Polsce.  Podrozdział drugi omawianego 
rozdziału, napisany przez A. Frąckowiak i zatytułowany Kształcenia ustawicz-
nego mroki, cienie i zamglenia, jest interesującą dyskusją ukrytych wymiarów 
kształcenia ustawicznego, stanowiących jego mroki, cienie oraz zamglenia. 
Autorka zastosowała swoistą gradację pojęć i nasycenia czynników negatyw-
nie konstruujących konteksty praktycznego wdrażania kształcenia ustawiczne-
go oraz tła praktyki edukacji ustawicznej. Ten krytyczny i dynamiczny w wy-
dźwięku tekst zawiera pytanie o skutek kształcenia ustawicznego, podkreślany 
we współczesnej literaturze anglojęzycznej. Czy kształcenie ustawiczne przy-
czynia się do reprodukcji struktury społecznej i społecznego ładu czy jest czyn-
nikiem zmiany? A. Frąckowiak wskazała następujące mroki edukacji ustawicz-
nej: niechęć osób dorosłych do uczenia się, zwłaszcza tych mających negatyw-
ne doświadczenia związane z pamięcią szkoły. Kolejnymi mrokami są oferty 
edukacyjne niewzbudzające zainteresowania dorosłych, ponadto stereotypowe 
postrzeganie siebie samych jako osób „zbyt starych” na naukę, lęki, obawy 
przed porażkami oraz brak środków finansowych na cele kształcenia. Po stronie 
ofert edukacyjnych autorka zauważa metaforyczny mrok w obszarze sposobu 
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prowadzenia zajęć niedostosowanych do potrzeb kształcenia dorosłych, ponad-
to komercjalizację samego kształcenia ustawicznego, które staje się dostępne 
np. dla wybranych grup. Konkluzją, jaką formułuje A. Frąckowiak, jest obser-
wowanie zjawiska, iż w rzadkich przypadkach kształcenie ustawiczne staje się 
rzeczywistym instrumentem zmiany społecznej, gdyż częściej przyczynia się 
do odtworzenia zastanej struktury społecznej, w jej danym kształcie. 

Wśród cieni kształcenia ustawicznego A. Frąckowiak lokuje złudne, jej 
zdaniem, założenie o tym, iż kształcenie ustawiczne walczy z marginalizacją. 
Autorka ilustrując tło, wskazuje, iż w założeniu naczelnym aspektem i sztan-
darowym zadaniem postulowanym w kształceniu ustawicznym jest włączanie 
w główny nurt życia społecznego osób, które z różnych względów zostały 
z niego wykluczone. A. Frąckowiak mówi o organizowanych kursach dla bez-
robotnych, biorców świadczeń opieki społecznej, kursach alfabetyzacyjnych 
i inych ofertach dla grup tzw. marginalizowanych i defaworyzowanych. Cie-
niem kształcenia ustawicznego, w tym kontekście, jest zjawisko szczytnych 
założeń i marnych wdrożeń. A. Frąckowiak zauważa, iż uzupełnianie wykształ-
cenia nie zawsze odnosi pozytywny skutek w życiu i znalezieniu zatrudnienia 
przez osoby z grup marginalizowanych i defaworyzowanych. Bywa, że zostają 
zatrudniani w warunkach  wystawiających ich na ryzyko pracy w miejscach, 
gdzie nie przestrzega się prawa pracy, m.in. w sieciach tanich sklepów. Pra-
cownicy, nawet po uzupełnieniu wykształcenia, mają niskie wynagrodzenia, 
a ubezpiecznienie nie pokrywa istotnych dla nich świadczeń. Kolejne cienie, 
jakie wskazuje autorka, to istniejące współcześnie tendencje wiążące kształce-
nie ustawiczne z przymusem uczenia się, konstruowanym przez decydentów, 
nakazujących konkretnym grupom zawodowym nieustanne podnoszenie kwa-
lifikacji. Zamgleń kształcenia ustawicznego upatruje autorka w sferze semanty-
ki terminów nowoczesnej terminologii kształcenia ustawicznego. Największe 
zamglenia wzbudza zdaniem A. Frąckowiak triada pojęć: edukacja ustawiczna, 
kształcenie ustawiczne i kształcenie dorosłych. Konkluzje, jakie formułuje na 
końcu tekstu A. Frąckowiak, są dalekie od euforycznego zachwytu nad kwestią 
uczenia się przez całe życie. Autorka przestrzega nawet przed taką jednostron-
ną optyką rozumienia kształcenia ustawicznego, bez zauważania tła złożonego 
z mroków, cieni oraz zamgleń. A. Frackowiak stoi na stanowisku racjonalnego 
postrzegania złożoności problemów stanowiących metaforyczne tło i uważa, 
że mogą one być zminimalizowane lub nawet zlikwidowane, uwzględniwszy 
szerokie grono osób współpracujących na rzecz poprawy stanu rzeczy, takich 
jak: politycy oświatowi, praktycy, badacze.  

Kolejne rozdziały książki zawierają uznane w Polsce i na świecie autorskie 
koncepcje kształcenia ustawicznego, m.in. Paula Lengranda, Ravindry H. Da-
ve’a, Elżbiety Zawackiej. Konsekwentnie przez pryzmat prezentacji koncepcji 
autorskich A. Frąckowiak i J. Półturzycki demitologizują zakres tematyczny 
pojęcia kształcenie ustawiczne – negując jego zawężony wymiar wyłącznie do 
kształcenia zawodowego lub edukacji dorosłych. Cytując wybrane kluczowe 
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cechy kształcenia ustawicznego, opracowane w latach siedemdziesiątych XX 
wieku przez H.W.R. Howesa – J. Półturzycki wskazał dwadzieścia założeń 
charakeryzujących kształcenie ustawiczne w krajach rozwijających się. Szcze-
gólnie interesujące wydają się założenia  H.W.R. Howesa, zawarte w punkcie 
czwartym i piątym i odniesione do kształcenia ustawicznego nieformalnego 
oraz kształcenia ustawicznego generowanego w rodzinach, mającego istotną 
rolę przygotowawczą w procesie kształcenia ustawicznego w latach później-
szych. H.W.R. Howes pisze: kształcenie ustawiczne składa się z formalnych 
i nieformalnych, czyli programowych i dowolnych działań na rzecz rozwoju. 
Rodzina odgrywa dużą i trwałą rolę w przygotowaniu nowych pokoleń  do 
kształcenia ustawicznego, trwającego całe życie9. Te obszary edukacji  odnie-
sione do roli rodziny są, jak się zdaje, w mniejszym stopniu obszarem nauko-
wych eksploracji A. Frąckowiak i J. Półturzyckiego, którzy ulokowali własne 
zainteresowania naukowo-badawcze raczej w strukturach formalnych konsty-
tuujących kształcenie ustawiczne, akcentując jednakże, iż kształcenie usta-
wiczne trwa całe życie oraz podkreślając istotną rolę samokształcenia.

W rozdziale trzecim czytelnik poznaje problematykę kształcenia usta-
wicznego w perspektywie raportów oświatowych konstruowanych m.in. przez 
Edgara Faure’a, Jaquesa Delorsa. Wspomniany rozdział uzupełniają problemy 
marginalizacji kształcenia ustawicznego w  polskich raportach o stanie oświaty. 
Rozdział czwarty jest deskrypcją problematyki kształcenia ustawicznego na tle 
szkolnictwa wyższego. 

W kontekście całej wartościowej publikacji niezmiernie interesujący jest, 
w moim przekonaniu, rozdział piąty autorstwa Józefa Półturzyckiego, poświę-
cony ustawodawstwu zagranicznemu i niepokojom, związanym ze strategią 
dotyczącą kształcenia ustawicznego w Polsce.      

Inspirujący dla pedagogów różnych specjalności może być również, moim 
zdaniem, dwuautorski rozdział szósty, ilustrujący kluczowe wątki, dotyczące 
procesu samokształcenia jako istotnego procesu w kształceniu ustawicznym. 
Autorzy precyzują istotę samokształcenia, podkreślając, iż w swym początko-
wym kształcie idea edukacji ustawicznej była realizowana właśnie dzięki roz-
wojowi aktywności samokształceniowej. J. Półturzycki definiuje samokształ-
cenie dwojako. Zarówno jako proces oświatowy, jak również jako styl życia, 
związany z aktywnym poznawaniem świata i samego siebie, doskonaleniem 
swej osobowości we wszystkich dziedzinach kształcenia i wychowania, nie 
tylko w sferze umysłowej, ale także społeczno-moralnej, estetycznej i fizycz-
no-zdrowotnej10.  Autor  omawia tradycje samokształcenia oraz przywołuje 
nazwiska uczonych i literatów, których życie opate było na samokształceniu, 
m.in. T. Edisona, M. Faradaya, M. Gorkiego. L. Tołstoja, W. Reymonta i in. 

9  H.W.R.Howes: Lifelong Education. Schools and Curricula in Developing Coun-
tries, Hamburg 1975, za: A. Frąckowiak, J.  Półturzycki: Kształcenie ustawiczne podsta-
wą nowoczesnej edukacji. ITeE – PIB, Radom 2011, s. 85.

10 Tamże, s. 263.
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Rozdział daje wgląd w prawidłowości samokształcenia, jego walory oraz nie-
dostatki. J. Półturzycki precyzuje, iż samokształcenie jest przede wszystkim 
procesem samodzielnym, ale może być wspierane pomocą innych. Jego samo-
dzielność związana jest z indywidualnym celem, świadomym podejmowaniem 
i dzialaniem oświatowym, autokontrolą, a także oceną rezultatów kształcenia, 
niekiedy korektą i doskonaleniem samego postępowania11. Omawiany rozdział 
wskazuje obszerne ujęcia samokształcenia z uwzględnieniem zjawiska na tle 
edukacji ustawicznej, ponadto dostarcza stadialnego modelu samokształcenia 
w ujęciu G. Grow. 

W dalszych rozdziałach książki autorzy przedstawiają  sposoby wdrażania 
edukacji ustawicznej w wybranych krajach, posiadająch rozwinięte systemy 
kształcenia dorosłych. Rozdział siódmy stanowi nawiązanie do uprzednich pu-
blikacji naukowych i dorobku A. Frąckowiak i J. Półturzyckiego, penetrują-
cych od lat obszary kształcenia ustawicznego na świecie i publikujących prace 
naukowe o kształceniu ustawicznym w krajach takich, jak Japonia, Szwecja, 
Stany Zjednoczone  Kanada i in.  Rozdział ósmy, autorski dr Anny Frącko-
wiak, poświęcony został w całości uwarunkowaniom przygotowania i realiza-
cji kształcenia ustawicznego. Autorka postrzega edukację ustawiczną zarówno 
jako stwarzającą szanse jak również zagrożenia oraz rozważa kwestie uczenia 
się szkolnego jako przygotowania lub bariery dla edukacji ustawicznej.

Konkludując, chcę zauważyć, iż recenzowana specjalistyczna publikacja 
naukowa została napisana z dbałością zarówno o treści merytoryczne, jak rów-
nież o spójną narrację i dobrą polszczyznę. Książka należy, w moim przeko-
naniu, do książek interesujących. Z pewnością skłoni do refleksji nad edukacją 
ustawiczną wytrawnych badaczy, pedagogów z obszaru kształcenia ustawicz-
nego, jak również pedagogów, których poszukiwania naukowe zaprowadziły 
do zgłębiania omawianej problematyki, niekiedy na drodze samokształcenia. 

Beata Borowska-Beszta

11 Tamże, s. 269.
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feLIeTon – rok 2010

Tradycyjnie w „Roczniku Andragogicznym” nawiązuję do wydarzeń, któ-
re miały miejsce w latach odległych o całe stulecia lub niekiedy pięćdziesięcio-
lecia.  W tym roku są to lata dziesiąte, dość obfite w wydarzenia historyczne, 
naukowe, artystyczne, związane z datą urodzin wybitnych twórców i mężów 
stanu, ale także okryte smutkiem zgonów i wieloletnich rocznic żałobnych po 
stracie cenionych i lubianych, a nawet kochanych twórców, władców, wodzów 
czy uczonych czy nauczycieli.

Rok 2010 stał się także ważną datą w historii. Katastrofa Smoleńska i Rocz-
nica Uroczystości Katyńskich stały się trwałym pamiętnym wydarzeniem w na-
szej historii i to nie tylko narodowej, ale także w ujęciu historycznym i między-
narodowym. Świeży to ból i trwała pamięć, a jak tragicznie jest uczczona: od 
wspaniałego pogrzebu pary prezydenckiej w grobach królewskich na Wawelu 
do bójek i inwektywów przed pałacem prezydenckim. Najgłośniej zachowują 
się ci, którzy nikogo nie stracili w Smoleńsku, a chcą ubić zły kapitał poli-
tycznego pseudouznania. Nawet twórca filmu „Katyń” obrażał zmarłego Pre-
zydenta i odmawiał mu prawa do pogrzebu na Wawelu. Jeżeli nie tragicznie 
zmarły Prezydent, to kto godzien jest spocząć w nekropolii królewskiej obok 
Marszałka Piłsudskiego i innych narodowych bohaterów. Trochę opamiętania 
i szacunku nie tylko dla tragicznie zmarłych ale i dla siebie. Zapominany jest 
katechizm polskiego dziecka: Kto Ty jesteś? No właśnie kto?

Wróćmy do rocznic sprzed stu i więcej laty.
Rok 1410 to Rok Grunwaldu. Bitwa odbyła się 15 lipca w pobliżu Jeziora 

Łubień na polu  między Grunwaldem, Stębarkiem i Łodwigowem.
Po wielkim zwycięstwie król Jagiełło z pola bitwy wysyłał pierwsze listy 

o swoim zwycięstwie skierował je do żony Anny, Uniwersytetu Krakowskiego 
i dostojników Królestwa przebywających w Krakowie.

Król polski wysłał do innych władców specjalnych posłów z wiadomo-
ściami o triumfie. Dotarli oni na dwór króla rzymskiego Ruprechta III, królów 
Anglii, Francji, Burgundii, na dwory władców Flandrii, Holandii, Brabantu 
i książąt Rzeszy Niemieckiej.

Kroniki ówczesnego okresu notują w większości pozytywne opinie o za-
służonym triumfie Polaków i Litwinów. Nawet część zapisów w Kronikach 
miast i państw niemieckich była przychylna Jagielle.

Bitwa pod Grunwaldem zajmuje w kulturalnej tradycji naszego narodu 
ważne miejsce, zwłaszcza w literaturze tak historycznej jak i artystycznej. Już 
w 1410 roku anonimowy autor napisał „Cronica conflictus”, a Jan Długosz 
poświęcił wiele miejsca w 10 i 11 księdze „Roczników, czyli kronik sławne-
go Królestwa Polskiego” oraz w „Banderii Prutenorum”, w której przedstawia 
opis zdobytych pod Grunwaldem chorągwi wojsk krzyżackich. W pieśniach 
– nowinach, kronikach i utworach poetyckich wiktoria grunwaldzka i osoba 
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zwycięzcy króla Jagiełły były wielokrotnie honorowane i przypominane. Także 
późniejsza literatura piękna i naukowa oraz plastyka a także film nawiązują do 
Grunwaldu i czczą to zwycięstwo, które przed sześciuset laty stało się waż-
nym punktem zwrotnym w dziejach narodowych i uchroniło nasze państwo 
przed zaborem krzyżackim. Plan rozbioru z inicjatywy Władysława Opolczyka 
i Zygmunta Luksemburskiego.

Grunwald zawiera jeszcze wiele tajemnic zarówno w historii, jak i w sztu-
ce. Historia zawiera pewne elementy rzeczywistości. Krzyżaków – braci za-
konnych w bitwie uczestniczyło zaledwie około 500, z tej liczby 203 poległo 
na polu bitwy. W wojskach po stronie krzyżackiej walczyli Polacy z Pomorza, 
Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej, a także ze Śląska, Miśni i Łużyc. Po stronie Za-
konu walczyli goście z zachodu, rycerze z Francji, Niemiec, Burgundii, Czech, 
Moraw, a nawet z Anglii. Po stronie polskiej walczyli Litwini, Rusini, Mołda-
wianie, pułki Smoleńskie i oddziały z Nowogrodu. Istotny był udział oddziału 
Tatarów pod wodzą Dżelal-Eddina, którego liczni żołnierze pozostali po woj-
nie na terenie Litwy, tworząc pierwszą grupę osadników tatarskich na kresach, 
który w późniejszych wiekach także wsławili się dobrą służbą wojskową dla 
Rzeczypospolitej.

Tematyka Grunwaldu jest bogato reprezentowana w utworach romantycz-
nych i historycznych. W poematach Słowackiego i Mickiewicza bogate są wąt-
ki z wojen krzyżackich, a w „Panu Tadeuszu” scyzoryk Gerwazego to miecz 
z czasów bitwy grunwaldzkiej.

Podobnym mieczem posługuje się słynny Podbipięta w „Ogniem i mie-
czem”. Tematykę krzyżacką z tytułem powieści wprowadził Józef Ignacy Kra-
szewski, co przejął od niego Sienkiewicz, a po adaptacji filmowej Aleksandra 
Forda mamy cenny obraz jako osiągnięcie rodzimej kinematografii sprzed 50 
lat. Nowsze szumnie zapowiadane plany ekranizacji nie powiodły się.

Odrębną ważną wartością upamiętniającą tematykę krzyżacką i grunwaldz-
ką jest plastyka. Najbardziej znany obraz to dzieło Jana Matejki, ale są i inne 
wartościowe wyobrażenia pola bitwy i bohaterów w niej uczestniczących.

Dzieło Matejki budziło liczne spory i dyskusje. Uważano to arcydzieło 
za obraz źle namalowany. Nie dostrzegano jego symboliki z użyciem włócz-
ni świętego Maurycego czy herbu rektora uniwersytetu, który dzierży Konrad 
Biały walczący po stronie Zakonu. Symboliczna jest też postać księcia Witolda, 
tak wodzowie nie wyruszali na pole bitwy. Symboli w dziele Matejki jest wię-
cej i nie wszystkie zostały odczytane. Warto nimi zająć się w odrębnym tekście. 

Uroczystości grunwaldzkie stanowiły w tradycji narodowej ważny cykl 
wydarzeń. W 1420 roku nadano im w statucie arcybiskupa Michała Trąby 
charakter obowiązkowego państwowego święta. Wprowadzono do kalendarza 
i uczczono procesjami. W Krakowie doroczne procesje odbywały się do 1796 
roku a w Gnieźnie aż do 1902 roku.

Ogólnopolskie obchody 500-lecia Grunwaldu obchodzono w 1910 roku 
w Krakowie. Odsłonięto pomnik grunwaldzki – konny pomnik Jagiełły. Na 
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tę uroczystość Maria Konopnicka przeznaczyła swój piękny tekst pt. „Rota”, 
a Feliks Nowowiejski ułożył znaną i cenioną melodię, a prawykonanie pod 
jego dyrygenturą odbyło się 13 stycznia. Kolejne uroczystości miały miejsce 
w 1960 roku z okazji 550-lecia zwycięstwa, a w bieżącym roku uczczono 
600-lecie Grunwaldu z żywą inscenizacją na polu bitewnym.

Grunwald to niezwykle ważne wydarzenie i niezbędna jest jego pamięć 
oraz tradycja uroczystych obchodów. Pod Grunwaldem zachowane zostało 
państwo polskie, któremu groziły plany rozbiorowe. Zwycięstwo Jagiełły od-
sunęło na kilka wieków groźbę sojuszu Moskwy z Berlinem za pośrednictwem 
Krzyżaków. Już od 1422 roku Krzyżaków przeciwko Polsce popiera Moskwa, 
w polityce, finansach a nawet wojskowo atakując kresy wschodnie Litwy dla 
odciągnięcia sił zbrojnych. Dopiero osłabienie polityczne i finansowe Moskwy 
po stu latach spowodowało kapitulację Krzyżaków w ostatniej wojnie i słynny 
hołd pruski, bo książęta moskiewscy już nie wspomagali Zakonu.

Te prawdy historyczne dobrze rozumiał Matejko i wyraził je symbolami 
na swoim obrazie. Na co patrzy, o czym myśli i czego się obawia wielki książę 
Witold, który bez zbroi i ochrony w pełnym galopie przemierza pole bitwy. Do-
kąd dobiegł swą myślą i dokąd dążą nadal Litwini odcinający się od pomocy, 
sojuszu i współpracy z Polską. 

Z Grunwaldem i Krzyżakami związana jest także postać Kazimierza Wiel-
kiego. Siedemset lat temu 30 kwietnia 1310 roku urodził się w Kowalu koło 
Włocławka syn Władysława Łokietka Kazimierz, któremu potomni nadali 
królewski przydomek Wielki. Jest to jedyny władca Polski tym przydomkiem 
obdarzony, chociaż jego następca na tronie polskim Ludwik Węgierski przez 
Węgrów uznany został za Wielkiego.

Kazimierz dość wcześnie wprowadzony był przez ojca w tajniki rządzenia 
zrekonstruowanym królestwem. W 1320 roku Łokietek koronował się w zjed-
noczonym po rozbiciu dzielnicowym kraju, a młodziutki królewicz miał wów-
czas zaledwie dziesięć lat. Wcześnie uczestniczył w walkach z Krzyżakami, 
co później stało się jego życiowym zadaniem i wiódł spory dyplomatyczne 
z zaborcami Pomorza Gdańskiego. Kazimierz pojął za żonę córkę litewskie-
go księcia Giedymina Aldonę Annę i to ona została królową Polski inicjując 
tradycję unii polsko-litewskiej. Swemu wnukowi Kazkowi Słupskiemu zalecił 
małżeństwo z Kenną córką Olgierda i siostrą Jagiełły. Jako ojciec doczekał się 
Kazimierz z oficjalnych małżeństw tylko samych córek, miał ich pięć, a jego 
wnuczka Anna została drugą żoną Władysława Jagiełły i do niej z pól grun-
waldzkich po zwycięstwie wysłał Jagiełło list oznajmiający triumf nad Krzy-
żakami.

Kazimierz sprawował rządy przez 37 lat, dokonał przebudowy kraju, jak 
mawiano: „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, powołał uniwer-
sytet w Krakowie wcześniej niż Austriacy w Wiedniu, zorganizował słynną 
konferencję międzynarodową w stolicy zakończoną ucztą u Wierzynka. W po-
lityce zagranicznej unormował relacje z Luksemburgami w Czechach, utrzy-
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mał i rozwinął sojusz z Węgrami, wprowadził do Korony na prawie lennym 
księstwa mazowieckie, ożywił kontakty ze Śląskiem i Pomorzem, przyłączył 
Ruś Halicką po bezpotomnej śmierci Jerzego Trojdenowicza. Pod swoje włada-
nie wprowadzał też mniejsze tereny jak okręg Wschowy, Santoka, Drezdenka, 
a także Wałcz, Drakim i Czaplinek. Nie tylko terytorialnie rozwinął młode pań-
stwo o randze królestwa, ale unowocześnił prawodawstwo, stworzył podsta-
wy nowoczesnego szkolnictwa, budował grody obronne ujęte w nowoczesny 
łańcuch umocnień. Sprawował także rządy i sądy bezpośrednie przemierzając 
kraj i spotykając się z poddanymi, za co otrzymał kolejny przydomek „król 
chłopów”.

Uroczyście obchodzono siedemsetną rocznicę narodzin wielkiego króla, 
a inne wydarzenia dziesiątego roku w kolejnych wiekach dodają blasku tym 
narodzinom jak zwycięstwo pod Grunwaldem czy Kłuszynem. Jako król na-
dał Kazimierz Wielki prawa miejskie Bydgoszczy w województwie inowro-
cławskim, Bydgoszcz stała się nie tylko dużym ośrodkiem miejskim i woje-
wództwem, ale powołano w tym mieście Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 
Akademia, którą powołał w Krakowie, nosi imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nadane jej w pierwszej połowie XIX wieku. Jeszcze w czasie reform Komisji 
Edukacji Narodowej była to Akademia Krakowska lub Szkoła Główna Koron-
na.

Dwieście lat po Grunwaldzie wojska polskie odniosły nowe wspaniałe zwy-
cięstwo. Miało ono miejsce w czasie wojny polsko-rosyjskiej z lat 1609–1618. 
W dniu 4 lipca 1610 roku odbyła się bitwa pod Kłuszynem, miejscowością 
położoną między Smoleńskiem a Możajskiem. Wojska polskie oblegały Smo-
leńsk w czasie rządów w Rosji cara Wasyla Szujskiego, po obaleniu pierwszego 
Dymitra Samozwańca. Rosjanie zawarli sojusz ze Szwecją i wspólnie atakowali 
granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na pomoc obleganemu przez pol-
skich żołnierzy Smoleńskowi wyruszył brat cara Dymitr Szujski z armią ponad 
35 tysięcy. Polskim wojskiem dowodził hetman polny Stanisław Żółkiewski, 
który dowodził zaledwie 4500 żołnierzami, w tym 3900 liczył główny oddział 
husarii, 400 kozaków, 200 piechurów. Żółkiewski uderzył na wojsko rosyjskie 
rozlokowane w Kłuszynie. Atak husarii rozbił szyki i umocnienia rosyjskie. 
Wodzowie i żołnierze rzucili się do ucieczki. Szwedzi ustąpili z pola walki i też 
wycofali się do głównego obozu. Hetman Żółkiewski w sporządzonej „Rela-
cji o szczęśliwym powodzeniu oręża polskiego w Moskwie” podaje, że armia 
szwedzka straciła 700 zabitych, armia rosyjska do 2000, a liczba strat wła-
snych to tylko 100 zabitych towarzyszy. Zwycięstwo było wspaniałe, pokonano 
sześciokrotnie liczebniejsze oddziały rosyjskie i szwedzkie, w armii zaciężnej 
walczyli Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Anglicy, Szkoci i Flamandczycy. Bitwa 
miała więc charakter międzynarodowy.

Droga na Moskwę stała otworem i wojska Żółkiewskiego weszły do miasta 
w końcu sierpnia i przebywały tam prawie dwa lata. Już 17 sierpnia zdetro-
nizowano cara Szczejskiego i wkrótce z bratem i żoną został więźniem króla 
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polskiego Zygmunta III. Jako miejsce pobytu wyznaczono mu zamek w Gosty-
ninie, gdzie po paru latach więzienia zmarli na zarazę. Król polecił pochować 
ich w kaplicy prawosławnej Szujskich wzniesionej w 1620 roku w stylu bizan-
tyjskim na zapleczu obszernego Pałacu Staszica. Dopiero w 1634 roku przeka-
zano szczątki zmarłych na prośbę cara do Moskwy i pochowano na Kremlu. 
Kaplica Szujskich uległa zapomnieniu a po II wojnie została rozebrana. Rosja-
nie powołali królewicza Władysława na cara, złożyli mu przysięgę i oczekiwali 
przybycia oraz przejścia na prawosławie, bo to był istotny warunek. Czekano 
na to dwa lata, ale król Zygmunt III był przeciwny ostatecznej koronacji syna. 
Sam pewnie chciał zostać carem i spowodować przywrócenie tronu szwedzkie-
go, do czego przez całe życie dążył. Jako zagorzały katolik pragnął też przy-
wrócenia Rosji kościołowi katolickiemu. To mu się też nie udało. 

Bitwa pod Kłuszynem mogła wpłynąć na nowy układ między Polską i Ro-
sją. Możliwość ta nie została wykorzystana. Podobnie jak nie wykorzystano bi-
twy pod Grunwaldem. Królewicz Władysław formalnie został carem i dopiero 
wybór nowego władcy Michała Romanowa pozbawił go tej godności, a jako 
rekompensatę Rosjanie nadali mu tytuł wielkiego księcia smoleńskiego i Smo-
leńsk pozostał w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Po tej dość obszernej informacji o tradycjach roku ’10 w polskiej historii 
w XIV, XV i XVII wieku warto przypomnieć jeszcze inne z naszych wydarzeń 
dziejowych fakty, które w 2010 roku miały swoje stuletnie i dłuższe rocznice. 
Mieszkańcy Cieszyna uznają, że miasto to w postaci dawnego grodu zosta-
ło założone w 810 roku przez trzech braci Bolka, Leszka i Cieszka. Miasto 
zawdzięcza swą nazwę trzeciemu z nich, co jednocześnie wskazuje wyraźnie 
na słowiańskie pochodzenie założycieli i pierwszych mieszkańców na granicy 
dwu wielkich wspólnot słowiańskich Czechów i Wiślan. Mieszkańcy Cieszyna 
nawiązują do tej legendy i czczą tradycję swego powstania jako jednego z naj-
starszych polskich grodów a z czasem pięknych miast położonych w atrakcyj-
nym terenie.

Trzysta lat później w 1110 roku młodziutki władca Polski Bolesław Krzy-
wousty podjął wyprawę na Czechy i zadał sąsiadom dotkliwe straty, co było 
rewanżem za wcześniejsze najazdy Czechów i próby zhołdowania Śląska. Do 
czasów bitwy pod Grunwaldem lata 10. charakteryzował spokój, ale po Grun-
waldzie jeszcze w czasie tej samej wojny 10 października wojska polskie od-
niosły kolejne ważne zwycięstwo pod Koronowem. Zdobyte tam chorągwie 
krzyżackie zawisły w Katedrze Wawelskiej razem ze zdobytymi na polu grun-
waldzkim.

Sto lat później w 1510 roku miały miejsce ważne wydarzenia naukowe 
i techniczne: Mikołaj Kopernik sporządził mapę Warmii, czym dał wyraz 
swych wszechstronnych talentów, a Florian Ungler założył w Krakowie oficy-
nę drukarską, co przyczyniło się do popularyzacji polskich wydawnictw lite-
rackich i religijnych.
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W sto lat po bitwie pod Kłuszynem i po klęsce wojsk szwedzkich i pol-
skich pod Połtawą wrócił na tron polski August II w kwietniu 1710 roku i kon-
tynuował swe niezbyt dla nas fortunne panowanie. Ważnym dla mieszkańców 
województwa płockiego wydarzeniem było otwarcie 6 maja tegoż roku Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Płocku, które aktualnie obchodzi trzechset-
ną rocznicę powołania i jest najstarszą wyższą uczelnią w tym dawnym stołecz-
nym grodzie. Z okazji dwusetnej rocznicy w 1910 roku papież nadał tej uczelni 
prawa akademickie, ale nie były one spożytkowane w czasie wojen i rządów 
ludowych w PRL-u. Data jest jednak ważna i zaszczytna. Warto o tym pamiętać 
i traktować płockie środowisko naukowe z należnym szacunkiem.

Kolejne ważne wydarzenie godne wielkiego jubileuszu miało miejsce 
w 1810 roku i należycie uczczone zostało w 2010 – to data urodzin Fryderyka 
Chopina.

Rok 2010 to głównie Rok Chopina, który urodził się dwieście lat temu 
1 marca w Żelazowej Woli koło Sochaczewa. Fryderyk Chopin to najwybitniej-
szy kompozytor polski, jego twórczość kompozytorska jest dość powszechnie 
znana w kraju i za granicą. Regularnie odbywają się międzynarodowe konkursy 
chopinowskie, które są wyjątkowym wydarzeniem i nie tylko upowszechniają, 
ale sławią dzieła naszego kompozytora. Jak o nim powiedział Cyprian Kamil 
Norwid: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”, 
a Robert Schumann po wysłuchaniu kompozycji zawołał „Panowie, czapki 
z głów, to geniusz”. Podobną opinię wyraził o Chopinie na zakończenie trze-
ciego roku nauki w Szkole Głównej Muzyki Józef Elsner: „Trzecioletni Chopin 
Fryderyk – szczególna zdatność, geniusz muzyczny”. Ten genialny kompozy-
tor tworzył koncerty fortepianowe, polonezy, sonaty, etiudy, preludia, mazurki, 
ballady, scherza i inne kompozycje. Nie tworzył oper ani baletów, ale stworzył 
ogromy zakres oryginalnych kompozycji.

W Roku Chopina prezentowano i upowszechniano jego twórczość, warto 
jednak zwrócić uwagę na mniej znaną aktywność artysty – jego działalność 
nauczycielską. Chopin był przecież nauczycielem i to znakomitym, ale także 
cenionym i nietanim. Specjaliści obliczyli, że grupa jego uczniów sięgała 150 
osób i były to prawie dorosłe osoby, nie uczył dzieci i nie zajmował się prope-
deutyką. Jako nauczyciel był bardzo wymagający, oczekiwał wiedzy i kultury 
ogólnej, wymagał umiejętności śpiewu jako pomocy w rozumieniu gry na pia-
ninie i fortepianie. Osiągnięcia  Chopina jako nauczyciela i pedagoga jeszcze 
czekają na opracowanie i z pewnością będą bardzo ciekawym dopełnieniem 
osiągnięć nauczycielskich w polskiej edukacji, zwłaszcza artystycznej, a jed-
nocześnie wzbogacają tradycje zawodu nauczycielskiego o jakże oryginalny 
i cenny wkład Fryderyka Chopina. Rok Chopina pozwolił przypomnieć i przy-
bliżyć pamiątki związane z osobą i twórczością kompozytora, którego głównie 
znamy z ekspozycji muzealnej w Żelazowej Woli, w dworku, w którym urodził 
się w 1810 roku, gdzie w dawnej alkowie ciągle przypominają miejsce jego 
urodzenia świeże kwiaty, a z nagrań towarzyszą zwiedzającym utwory mistrza, 
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niekiedy wzbogacane żywym koncertem znanych pianistów. Żelazowa Wola 
została na Rok Chopina zrekonstruowana i rozbudowana. Jest to  nowoczesna 
ekspozycja muzealna, która pozwala utrwalać pamięć kompozytora i oddać na-
leżną cześć jego pamięci. Obok Żelazowej Woli cenimy też inne biograficzne 
ekspozycje Fryderyka Chopina: to przede wszystkim Muzeum w Warszawie 
na Okólniku oraz mniejsze, ale równie cenione pamiątkowe ekspozycje w Sza-
farni, Antoninie, Sannikach. Pamięć Chopina kultywują nie tylko uczelnie mu-
zyczne i zespoły filharmonijne, ale także Port Lotniczy Okęcie w Warszawie 
imienia Fryderyka Chopina.

Ważne dla pedagogiki i edukacji jest założenie organizatorów życia mu-
zycznego, że popularyzacja osoby i twórczości Fryderyka Chopina będzie kon-
tynuowana po zakończeniu Roku Chopinowskiego.

Przypomnijmy jeszcze raz: rok 1810 to urodziny Chopina, a w obecnym 
obchodziliśmy 200-lecie tych narodzin. Warto zwrócić uwagę, że w tym waż-
nym roku sprzed dwustu lat 27 kwietnia Ludvig von Bethoven skomponował 
słynny utwór „Dla Elizy”, który bardziej przypomina romantyczną muzykę 
Chopina niż klasyczne utwory genialnego autora.

Nie tylko Fryderyk Chopin urodził się w 1810 roku, także inni Polacy 
przyszli wówczas na świat. Niektórych warto przypomnieć. Przede wszystkim 
urodzonego 16 października Juliana Ordona, bohatera słynnego wiersza Mic-
kiewicza. Porucznik Ordon rzeczywiście wysadził swą redutę na Woli w czasie 
szturmu Moskali, ale nie zginął w wybuchu, cudem uratował się. Po latach 
budził zdumienie, że żyje, chociaż poeta tak pięknie pożegnał go z życiem. 
W czasie pobytu Mickiewicza w Turcji i zwiedzaniu obozu wojskowego na 
wybrzeżu bułgarskim – Ordon spotkał się z poetą, który jego bohaterską śmierć 
upamiętnił w słynnym utworze. Mickiewicz oczekiwał od Ordona ujawnienia 
prawdy i zakończenia zbudowanej przez poezję chwały bohatera, ale Ordon 
nie podjął tej próby i dla wielu opiewana w wierszu jego bohaterska śmierć 
pozostała prawdą.

Rówieśnikiem Juliana Ordona jest inżynier Stanisław Kierbedź, słynny 
budowniczy mostów i dróg, głównie na terenie Rosji, a zwłaszcza Syberii. 
Kierbedź to budowniczy mostu w Warszawie zwanego po wojnie śląsko-dą-
browskim. W Rosji upamiętniły go koleje żelazne na Syberii, pod Irkuckiem 
oraz linia łącząca Moskwę z Petersburgiem. Kierbedź promował polskich in-
żynierów i zatrudniał ich w swoich ekipach budowlanych. Jednym z takich był 
mój pradziad inżynier Romuald Stefanowski, dziad mojej matki, absolwent Po-
litechniki Lwowskiej, zasłużony budowniczy dróg.

Przed 50 laty przeżyliśmy rok Afryki, gdy powstały niepodległe państwa 
uwolnione z kolonialnej zależności. Podobnie w 1810 roku świat ówczesny 
przeżył rok Ameryki Południowej, gdy niepodległość zdobywały Kolumbia, 
Meksyk, Chile i inne kraje tego egzotycznego kontynentu, które tworzyły nową 
mapę ówczesnego świata, uwolnione z zależności od Hiszpanii lub Portugalii.
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Jak widzimy, rok 1810 był bogaty w wydarzenia i atrakcyjny. Zakończmy 
wspomnienie o nim towarzyskim akcentem: w 1810 roku po raz pierwszy zor-
ganizowano w Monachium Oktoberfest – święto piwa, cieszące się już dwie-
ście lat uznaniem miłośników tego boskiego napoju, który wyparł ambrozję 
i stał się ulubionym trunkiem zacnych i wartościowych osób.

A jakie jeszcze inne wydarzenia odbyły się w latach dziesiątych dawnych 
wieków. Podobno, ale to nie jest pewne, w roku 10 urodził się święty Piotr, 
którego Chrystus powołał na swego następcę i przywódcę apostołów. Daw-
ne malarstwo przedstawia św. Piotra jako starszego człowieka, a on mógł być 
o około 10 lat młodszy od Jezusa, sprawny i silny. Znawcy dziejów religii przy-
pominają, że w 610 roku pierwszych objawień doznał Mahomet i zaczął spisy-
wać świętą księgę islamu Koran. Tysiąc lat później 14 maja 1610 roku został 
zamordowany król Francji Henryk IV, następca na tronie francuskim polskiego 
króla Henryka Walezego. Rok 10 łączył się często z osobami naszych władców: 
urodziny Kazimierza Wielkiego, wyprawa Bolesława Krzywoustego, Zygmunt 
III pod Smoleńskiem, August II powrócił do Warszawy, a królewicz Władysław 
późniejszy Władysław IV został wybrany na cara Rosji.

Największy sukces osiągnął Jagiełło pod Grunwaldem, a w 1910 roku 
w Krakowie i niedługo w Stanach Zjednoczonych, wzniesiono pomniki po-
gromcy Krzyżaków. Na zakończenie zatrzymajmy się przy roku 1910, sto lat 
temu. Tak niedawno a tak bywają odległe i dawne wydarzenia sprzed stu laty. 
W Nowym Yorku pierwsza transmisja opery przez radio, w Kopenhadze ogło-
szono dzień 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet i jest to święto sprzed 
powstania władzy radzieckiej, która je adaptowała i nadała mu wymiar mię-
dzynarodowy. Ale Dzień Kobiet liczy już sto lat i wraca do swej pierwotnej 
wartości.

Jak zawsze bolesne są zgony wielkich twórców. Przed stu laty zmarli 
cenieni pisarze Lew Tołstoj autor „Anny Kareniny”, „Wojny i pokoju” oraz 
cenionych opowiadań i nowel. W Stanach zmarł Mark Twain słynny autor 
i dziennikarz. Twórca przygód Tomka Sawyera i Jankesa na dworze króla Ar-
tura. Także nasi polscy twórcy ukończyli życie w tym roku. Dzieje twórczości 
Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej oraz ich wkład do edukacji narodowej 
przedstawiłem w odrębnym tekście w pierwszym rozdziale tomu Rocznika. 
Powtarzanie ich zasług byłoby niestosowne, ale skierowanie do refleksji nad-
wyraz potrzebne i pożądane. W 1910 roku zmarł też słynny etnograf i historyk 
Zygmunt Gloger autor „Encyklopedii Staropolskiej” i licznych prac etnogra-
ficznych rejestrujących bogactwo historycznej i kulturalnej tradycji narodowej. 
Na potrzeby i wartości naszej edukacji twórczość tych trojga wybitnych twór-
ców zgasłych w 1910 roku jest nie tylko ważna, ale aktualna i ciągle żywa.

Cenne są także nowe narodzenia, ludzi, związków, a nawet państw. Z tych 
ostatnich powszechnie znana jest Czarnogóra, która 28 sierpnia 1910 roku stała 
się królestwem. Malutkim, ale egzotycznym położonych w Górach Dynarskich 
nad Jeziorem Ochridzkim. Pierwszym i jedynym królem był nieco operetkowy 
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Mikołaj I Petrowić Niegosz, ojciec królowej Włoch i teść innych arystokratów 
europejskich. Czarnogóra dzisiaj jest formalnie niepodległym państwem, ale 
pozostaje w cieniu Serbii, z którą była dawniej w sojuszu.

W Polsce, a właściwie na ziemiach polskich powołano Związek Harcer-
stwa Polskiego i zorganizowano Zlot Sokolstwa. Młodzież garnęła się do or-
ganizacyjnej aktywności, do skautingu i jego rodzimej odmiany harcerstwa. 
Harcerstwo stało się w XX wieku wielką akcją wychowawczą i cenioną siłą 
społeczną, która także w czasie II wojny i okupacji spełnia swoje narodowe 
i wychowawcze zadania.

Rok 1910 wydał nowe cenne, a nawet niezwykłe pokolenie osób warto-
ściowych wychowawczo i twórczych kulturalnie. Odwołujemy się tylko do 
dwu przedstawicielek tego pokolenia: Ireny Sendlerowej ratującej dzieci ży-
dowskie od zagłady holokaustu i działającej podobnie, ale w innych warunkach  
polityczno-społecznych Albanki Agnes Gonxha Beojaxhin znanej jako Matka 
Teresa z Kalkuty.  One symbolizują dobroć ludzi naszego wieku, ale także 
przypominają zło, które stale trzeba zwalczać, łagodzić i eliminować z naszego 
życia, kultury  i edukacji.

Józef Półturzycki 
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Nasi Autorzy

•	 Mgr	Sylwia	Baranowicz	–	Górnośląska	Wyższa	Szkoła	Pedagogiczna	 
im.	Kard.	A.	Hlonda	w	Mysłowicach

•	 Dr	Dorota	Ciechanowska	–	Wyższa	Szkoła	Humanistyczna	TWP	 
w	Szczecinie	

•	 Dr	Magdalena	Cuprjak	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika
•	 Prof.	dr	hab.	Olga	Czerniawska	–	Akademia	Humanistyczno-Ekonomiczna	

w	Łodzi
•	 Dr	Artur	Fabiś	–	Wyższa	Szkoła	Administracji	w	Bielsku-Białej
•	 Dr	Anna	Frąckowiak	–	Szkoła	Wyższa	im.	Pawła	Włodkowica	
•	 Justina	Gilevskaja	–	studentka	Uniwersytetu	Jagiellońskiego
•	 Dr	Dorota	Gierszewski	–	Uniwersytet	Jagielloński
•	 Dr	Renata	Góralska	–	Uniwersytet	Łódzki
•	 Mgr	Iwona	Górecka	–	doktorantka	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika
•	 Dr	Andrzej	Kołakowski	–	Uniwersytet	Gdański
•	 Dr	hab.	Hanna	Kostyło,	prof.	UMK	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika
•	 Mgr	Małgorzata	Kozłowska	–	doktorantka	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika
•	 Dr	Alicja	Kozubska	–	Wyższa	szkoła	Gospodarki	w	Bydgoszczy
•	 Mgr	Anna	Krawczyk	–	doktorantka	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika
•	 Mgr	Kinga	Majchrzak	–	absolwentka	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika
•	 Dr	Małgorzata	Malec	–	Uniwersytet	Wrocławski
•	 Dr	Tomasz	Maliszewski	–	Uniwersytet	Gdański
•	 Dr	Alina	Matlakiewicz	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika
•	 Mgr	Marcin	Muszyński		–	Uniwersytet	Łódzki
•	 Dr	Jiří	Pavlů	–	Uniwersytetu	Karola	w	Pradze
•	 Dr	Krzysztof	Pierścieniak	–	Uniwersytet	Warszawski
•	 Dr	Maja	Piotrowska	–	Uniwersytet	Wrocławski
•	 Dr	Alicja	Poliwka-Gorczyńska	–	Wyższa	szkoła	Gospodarki	w	Bydgoszczy
•	 Mgr	Agnieszka	Popowska	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika
•	 Prof.	dr	hab.	Józef	Półturzycki	–	Uniwersytet	Warszawski
•	 Dr	Martyna	Pryszmont-Ciesielska	–	Uniwersytet	Wrocławski
•	 Dr	Małgorzata	Rosalska	–	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu
•	 Dr	Sylwia	Słowińska	–	Uniwersytet	Zielonogórski
•	 Dr	Elżbieta	Siarkiewicz	–	Uniwersytet	Wrocławski
•	 Dr	hab.	Hanna	Solarczyk	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika
•	 Dr	Joanna	Stelmaszczyk	–	Uniwersytet	Łódzki
•	 Mgr	Ewa	Sulkowska	–	Szkoła	Wyższa	im.	Pawła	Włodkowica	
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•	 Dr	hab.	Elżbieta	Szubertowska,	prof.	UKW	–	Uniwersytet	Kazimierza	
Wielkiego	w	Bydgoszczy

•	 Dr	Michał	Szykut	–	kurator	sądowy	w	Lęborku
•	 Mgr	Wojciech	Świtalski	–	Uniwersytet	Łódzki
•	 Dr	Urszula	Tabor	–	Uniwersytet	Śląski
•	 Mgr	Łukasz	Tomczyk	–	doktorant	Wyższej	Szkoły	Administracji	 

w	Bielsku-Białej
•	 Dr	Arkadiusz	Wąsiński	–		Wyższa	Szkoła	Administracji	w	Bielsku-Białej
•	 Dr	Anna	Wawrzonek		–	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu
•	 Prof.	dr	hab.	Zygmunt	Wiatrowski	–	Wyższa	Szkoła	Humanistyczno- 

-Ekonomiczna	we	Włocławku
•	 Prof.	dr	hab.	Witold	Wojdyło	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika
•	 Dr	Elżbieta	Woźnicka	–	Akademia	Humanistyczno-Ekonomiczna	w	Łodzi


