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URSZULA ECKERT (1928–2019) – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ 
PEDAGOGICZNA I NAUKOWA

Dnia 8 listopada 2019 r. zmarła w wieku 91 lat 
Urszula Eckert, profesor Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ce-
niony surdopedagog, nauczyciel akademicki wielu 
pokoleń pracowników naukowych i studentów, na-
uczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży z wadą 
słuchu, pedagog zaangażowany w działania na rzecz 
społeczności osób niesłyszących i słabosłyszących.

Urszula Eckert urodziła się 25 maja 1928 r. 
w Inowrocławiu. Jej matka była nauczycielką, a oj-
ciec urzędnikiem samorządowym. Miała starszą 
siostrę Marię. Wczesne dzieciństwo spędziła w Ra-
dziejowie Kujawskim, gdzie Jej matka, nauczycielka 

tamtejszej szkoły podstawowej, otrzymała mieszkanie służbowe. W tej szkole 
rozpoczęła edukację. Chętnie się uczyła, lubiła sport, działała w drużynie harcer-
skiej. Była silnie związana z liczną rodziną z terenów Kujaw, którą często odwie-
dzała. Na początku wojny, w 1940 r., została wywieziona razem z matką i ciot-
ką do Bieganowa na roboty przymusowe w niemieckim gospodarstwie rolnym. 
Tam, razem z innymi dziewczynkami z różnych stron Polski, pracowała od rana 
do późnego wieczoru. Była to praca ponad siły 11-letniego dziecka. Prof. Eckert 
wspominała „(...) w czasie mroźnej zimy 1940/1941 zamarzły w kopcach buraki 
cukrowe, musiałam razem z dorosłymi rozbijać zamarznięte pryzmy za pomocą 
kilofa, który ledwo mogłam unieść, a potem nosić je i wrzucać na wysokie plat-
formy. (...) Pracowałyśmy na kilkunastohektarowym polu truskawek całe dnie. 
Ledwo przeszłam do końca pola, już na początku dojrzały następne. Długi czas 
po wojnie nie mogłam patrzeć na truskawki. (...) z płaczem próbowałyśmy zwią-
zać ogromne snopy zbóż, nie nadążając za dorosłymi”1. Ciężka praca, przekra-
czająca możliwości fizyczne, wypełniała kolejne lata Jej życia aż do zakończenia 

1 Z prywatnych zapisów prof. U. Eckert.
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wojny. Już w 1945 r. Urszula Eckert rozpoczęła naukę w gimnazjum i liceum 
pedagogicznym w Poznaniu, gdzie w 1949 r. zdała maturę. Została wówczas 
skierowana do pracy w szkole na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Bardzo jednak 
chciała pozostać w Poznaniu. Przypadek sprawił, że znalazła zatrudnienie jako 
wychowawczyni w internacie w zakładzie dla dzieci głuchych. Po roku pracy 
podjęła decyzję, która wpłynęła na Jej całe dalsze życie zawodowe. Postanowiła 
pracować z dziećmi głuchymi. W trybie eksternistycznym rozpoczęła kształcenie 
w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w Warszawie. W 1956 r. 
uzyskała dyplom surdopedagoga – nauczyciela-wychowawcy dzieci głuchych. 
Pasja, kompetencje i ogromne zaangażowanie młodej nauczycielki w pracę z głu-
chymi wychowankami w zakładzie w Poznaniu zostały dostrzeżone przez ów-
czesne władze Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Powierzono Urszuli Eckert 
odpowiedzialne zadanie – współorganizację pierwszego w Polsce samodzielne-
go Zakładu dla Dzieci Niedosłyszących w Trzebieży Szczecińskiej koło Polic. 
Rozpoczął się czas intensywnej pracy organizacyjnej, wychowawczej, nauczy-
cielskiej, a także wypełniania zadań dyrektora placówki. Urszula Eckert odczu-
wała jednak niedosyt w zakresie wiedzy i kompetencji metodycznych w pracy 
z uczniami niedosłyszącymi. Gdy w 1958 r. Maria Grzegorzewska powołała do 
życia Katedrę Pedagogiki Specjalnej i stworzyła warunki do kształcenia peda-
gogów specjalnych w ramach studiów magisterskich, natychmiast skorzystała 
z tej możliwości. Jako absolwentka PIPS rozpoczęła studia zaoczne od drugiego 
roku i ukończyła je w 1962 r., uzyskując dyplom magistra pedagogiki. Rozprawę 
magisterską Organizacja życia dzieci w Państwowym Zakładzie dla Dzieci Niedo-
słyszących w Trzebieży i w Szczecinie napisała pod kierunkiem prof. Marii Grze-
gorzewskiej. Łącząc umiejętnie studia z pracą zawodową doprowadziła, dzięki 
usilnym staraniom, do przeniesienia w 1961 r. Zakładu dla Dzieci Niedosłyszą-
cych z Trzebieży do Szczecina na ulicę Wielkopolską 14, gdzie obecnie jest Rek-
torat Uniwersytetu Szczecińskiego. Została dyrektorem tej placówki i pełniła tę 
funkcję przez czternaście lat (1959–1973). W ramach działań dotyczących wcze-
snej rehabilitacji słuchu i mowy dzieci niedosłyszących podjęła współpracę z Kli-
niką Otolaryngologii w Szczecinie, a także prekursorką wychowania słuchowego 
w Polsce, wybitną specjalistką z zakresu audiologii i otolaryngologii dziecięcej 
doc. dr hab. n. med. Marią Góralówną. 

Pragnąc rozwijać swoje zainteresowania naukowe, Urszula Eckert rozpoczę-
ła pracę nad doktoratem pod kierunkiem prof. Uniwersytetu Warszawskiego 
Janiny Doroszewskiej. W 1973 r. przyjęła propozycję zatrudnienia w Instytucie 
Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania w Warszawie. Po 
uzyskaniu w 1974 r. tytułu doktora nauk pedagogicznych na Wydziale Pedago-
gicznym UW na podstawie rozprawy Analiza przebiegu integracji społecznej mło-
dzieży niedosłyszącej2 podjęła się zadania kierowania Zakładem Surdopedagogiki 
i Logopedii w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (od 1976 r. Wyż-
szej Szkole Pedagogiki Specjalnej, WSPS) w Warszawie. Prowadziła wykłady 

2 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 302/ 446/0/7/501.
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i ćwiczenia na specjalności surdopedagogika z głównych przedmiotów związa-
nych z rehabilitacją, kształceniem i wychowaniem dzieci głuchych (niesłyszą-
cych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Jako pracownik naukowy i praktyk 
ogromne znaczenie przywiązywała do przekazania studentom nie tylko wiedzy 
teoretycznej, ale wyposażenia ich w praktyczne umiejętności pedagogiczno-re-
walidacyjne. Nawiązała współpracę ze wszystkimi ośrodkami szkolno-wycho-
wawczymi dla dzieci głuchych i dla dzieci niedosłyszących w Polsce, w których 
studenci odbywali praktyki pedagogiczne. Bardzo wysoko ceniła w pracy surdo-
pedagogicznej bezpośredni kontakt z uczniami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. 
Rozwijanie ich potencjału, możliwości oraz zdolność do kompensacji ograniczeń 
powodowanych uszkodzeniem słuchu było dla Niej inspiracją do prowadzenia 
pogłębionych badań naukowych. Przez wiele lat prof. Eckert łączyła pracę na-
ukową w WSPS, APS z pracą pedagogiczną w Instytucie Głuchoniemych w War-
szawie, gdzie prowadziła zajęcia z rewalidacji indywidualnej. „Do ostatnich dni 
życia utrzymywała kontakty z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, który tworzyła i którego była 
wieloletnim dyrektorem. Kierowała do niego studentów na praktyki, uczestni-
czyła w konferencjach i miała w nim swój drugi dom”3.

Urszula Eckert pracę dydaktyczną łączyła z działalnością naukowo-badawczą, 
prowadziła prace badawcze w obszarze surdopedagogiki, prezentowała je w licz-
nych artykułach naukowych i na konferencjach. Zwieńczeniem wieloletnich eks-
ploracji badawczych prowadzonych wśród uczniów z wadą słuchu była rozprawa 
habilitacyjna Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej i w efekcie uzyska-
nie w 1982 r. stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Profesorem nad-
zwyczajnym Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – APS) została w 1991 r.

Prof. Eckert pracowała w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej od 
1974 r. (późniejszej, od 1976 r. – Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej i obecnie 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) do 2014 r. Na emeryturę prze-
szła w 1992 r., ale dalej pracowała, prowadziła seminaria i wykłady na studiach 
stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. W czasie zatrudnienia 
w PIPS, WSPS i APS pełniła funkcje:
 kierownika Pracowni, a potem Zakładu Surdopedagogiki WSPS, APS od 1974 r.;
 prodziekana Wydziału Rewalidacji WSPS (1984–1986) oraz do 2006 r. kierow-

nika kolejnych edycji Studiów Podyplomowych: Surdopedagogika;
 prorektora ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych WSPS (1986–1990)4.

Profesor Eckert podejmowała wiele starań w zakresie współpracy między-
narodowej pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów WSPS, a po-
tem APS. W czasie pełnienia funkcji prorektora zainicjowała współpracę na-
ukowo-badawczą w obszarze pedagogiki specjalnej z wybitnymi profesorami 

3 Wspomnienie. Prof. Urszula Eckert, 1928–2019. Kurier Szczeciński, 14.11.2019.
4 Archiwum Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
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z wielu europejskich ośrodków naukowych. W zakresie surdopedagogiki byli 
to m.in.: Armin Löwe z Pädagogischen Hochschule, Heidelberg, Niemcy; Su-
sann Schmid-Giovannini z Beratungszentrum für Eltern hörgeschädigter Kinder, 
Meggen, Szwajcaria; Antonius van Uden, Institut voor Doven w Sint-Michiels-
gestel, Holandia; Yvonne Csányi z Eötvös Loránd University Budapest, Węgry. 
W latach 1981–1990 kierowała polskim zespołem Międzynarodowego Komitetu 
ds. Opracowania Słownika porównawczego pedagogiki specjalnej w ramach współ-
pracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Prof. Eckert pracowała na rzecz 
środowiska akademickiego PIPS, WSPS, APS, wspierając inicjatywy naukowo- 
-badawcze oraz dydaktyczne i organizacyjne. Przygotowywała, inicjowała i ak-
tywnie uczestniczyła w niezliczonej liczbie konferencji naukowych związanych 
z pedagogiką specjalną, w tym surdopedagogiką. Była dociekliwym badaczem, 
rzetelnym i odpowiedzialnym pracownikiem naukowym, ekspertem w dziecinie 
pedagogiki specjalnej i surdopedagogiki. Wypromowała 5 doktorów oraz 255 li-
cencjatów i magistrów, przygotowała 
wiele ekspertyz, recenzji habilitacyj-
nych, doktorskich oraz wydawniczych. 
Była bardzo związana z PIPS, potem 
WSPS i APS. W jednym ze swoich tek-
stów stwierdziła: „(...) Pisząc o mojej 
Uczelni, w której pracuję nieprzerwa-
nie od 1974 roku, muszę podkreślić, że 
zawsze byłam i jestem z niej dumna 
(...)”. Władze uczelni doceniały kom-
petencje i zaangażowanie prof. Eckert, 
wielokrotnie była wyróżniana nagro-
dami rektorskimi, otrzymała również 
nagrodę Ministra Oświaty i Wycho-
wania (1984), była odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi (1974) oraz Krzy-
żem Kawalerskim Odrodzenia Polski 
(1983). W 2013 r. została uhonorowana 
przez Senat Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Me-
dalem Marii Grzegorzewskiej (fot.) za 
wkład w rozwój Akademii oraz przy-
sparzanie jej dobrego imienia i chwały. 

Prof. Eckert podejmowała także liczne aktywności na polu społecznych dzia-
łań, należała do organizacji naukowych i społecznych, pracowała w redakcjach 
czasopism, m.in. w:
 Krajowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Zarządu Głównego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego (1974–1986);
 Zespole Naukowo-Dydaktycznym Pedagogiki Specjalnej przy Ministrze 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1976–1984);
 Zespole Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej 

Akademii Nauk (1977–1992);
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 Zespole Programowym Ministerstwa Oświaty i Wychowania ds. Programów 
dla Szkolnictwa (1978–1986);

 Radzie Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych 
(1986–1992);

 Zespole Pedagogiki Specjalnej Komitetu Rehabilitacji przy VI Wydziale 
Polskiej Akademii Nauk (1987–1989);

 Zespole Dydaktyczno-Naukowym Nauk Pedagogicznych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej (1986–1989);

 Zespole Ekspertów ds. Nauk Pedagogicznych przy Ministerstwa Edukacji 
Narodowej (1989–1991);

 Radzie Naukowej COM Studiów Nauczycielskich w Krakowie (1992–1997);
 Głównej Komisji ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli przy Central-

nym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich w Warszawie (1990–1997);
 Zespole naukowym ds. Zaburzeń Słuchu, Mowy i Komunikacji przy 

Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie (1994–2019).
Pełniła także funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Szkoła 

Specjalna (1982–1996); była członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma 
Audiofonologia (1992), a także pełniła zadania redaktora tematycznego w obsza-
rze pedagogiki specjalnej periodyku Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo.

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Eckert koncentrowały się wokół 
następujących obszarów:
 teoretyczne podstawy i rozwój surdopedagogiki polskiej;
 problemy wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji dziecka z uszkodzonym 

narządem słuchu, w tym szczególnie korygowanie i usprawnianie słuchu i mowy;
 znaczenie wychowania przedszkolnego w przygotowaniu dziecka niesłyszą-

cego i słabosłyszącego do nauki szkolnej;
 kompetencje nauczycieli do pracy z uczniem z wadą słuchu;
 wparcie osób głuchoniewidomych.

Analizie podstaw polskiej surdopedagogiki Urszula Eckert poświęciła wiele pu-
blikacji. Była redaktorem książki Z zagadnień surdopedagogiki (Warszawa: Wydawnic-
two WSPS, 1977) oraz pierwszego wydania zbiorowej publikacji Wybrane zagadnie-
nia z surdopedagogiki: materiały pomocnicze, t. I i II (Warszawa: Wydawnictwo WSPS, 
1978). Jej teksty zamieszczone w tym zbiorze dotyczyły kluczowych zagadnień 
związanych z edukacją i rewalidacją dzieci z uszkodzonym narządem słuchu: Uwagi 
metodyczne dotyczące odczytywania mowy z ust; Współczesne formy i środki rewalidacji 
dzieci z wadą słuchu; Kształcenie mowy dzieci niesłyszących; Ćwiczenia przygotowujące do 
mówienia. Publikacja ta była w latach 70. XX w. jednym z podstawowych podręcz-
ników dla studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, którzy zdobywali wiedzę 
z obszaru surdopedagogiki, w tym rewalidacji, edukacji oraz podstaw audiologii.

Ważną pozycją wśród publikacji prof. Eckert jest tekst Pedagogika niesłyszących 
i niedosłyszących – surdopedagogika, zamieszczony w książce Pedagogika specjal-
na (red. W. Dykcik. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1997), wielokrotnie 
wznawianej i aktualizowanej. Opracowanie zawiera omówienie teoretycznych 
podstawy surdopedagogiki, analizę genezy pedagogicznych definicji osoby nie-
słyszącej i słabosłyszącej oraz systematyzację i opis metod rehabilitacji stosowa-
nych w obszarze surdopedagogiki.
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O dorobku polskiej surdopedagogiki Urszula Eckert pisała także w mono-
grafii współautorskiej publikowanej w języku niemieckim: Walter Bachmann, 
Urszula Eckert, Karol Poznański, Tradition und Trends der polnischen Sonderpäda-
gogik: Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik (Giessen: Institut für 
Heil- und Sonderpädagogik, 1991) oraz w monografii Pedagogika specjalna w Pol-
sce: wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności oraz tendencje rozwoju (War-
szawa: Wydawnictwo WSPS, 1992), współredagowanej z prof. Poznańskim. Kon-
tynuacją tej problematyki był artykuł prof. Eckert i Anny Prożych Proces zmian 
zachodzących w surdopedagogice, zamieszczony w czasopiśmie Niepełnosprawność, 
2012, nr 7, a także tekst współautorski napisany z Katarzyną Wereszką Początki 
kształcenia osób słabosłyszących w Polsce, opublikowany w czasopiśmie Człowiek–
Niepełnosprawność–Społeczeństwo, 2010, nr 11.

Fundamentalnym obszarem zainteresowań i badań naukowych prof. Eckert 
była problematyka wczesnej opieki oraz rehabilitacji słuchu i mowy dzieci z wadą 
słuchu. Już jako założycielka i dyrektor Zakładu dla Dzieci Niedosłyszących 
w Trzebieży w latach 60. XX w. podkreślała znaczenie wczesnego wykrywania 
wady słuchu, zaopatrywania we właściwie dobrane aparaty słuchowe oraz pro-
wadzenia z każdym dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu wychowania 
słuchowego. Dlatego, jak już wcześniej wspomniano, podejmowała współpracę na-
ukową z prekursorami wczesnej opieki rehabilitacyjnej nad niemowlętami i dzieć-
mi z wadą słuchu do 3. roku życia w Europie: Arminem Löwe z Niemiec, Susann 
Schmid-Giovannini ze Szwajcarii oraz w Polsce z pionierkami wczesnej rewalidacji 
dziecka z uszkodzonym słuchem: Danutą Borkowską-Gaertig i Marią Góralówną. 
Współpraca ta owocowała szeregiem artykułów naukowych, w których prof. Eckert 
podkreślała wartość wczesnej interwencji medycznej, pedagogicznej, terapeutycz-
nej, psychologicznej i społecznej dla późniejszego rozwoju językowego dziecka 
z uszkodzonym narządem słuchu. Omawiała te zagadnienia na konferencjach oraz 
kongresach krajowych i międzynarodowych, zachęcając do merytorycznej dyskusji 
i poszukiwania systemowych rozwiązań dotyczących wczesnej opieki i rehabilitacji 
dziecka z wadą słuchu w Polsce. Kwestie te eksponowała m.in. w publikacjach: 
 Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integracyjnego dzie-

ci z wadą słuchu. W: A. Rakowska, J. Baran (red.), Dylematy pedagogiki specjal-
nej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2000;

 Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie. Szkoła Specjalna, 2001, 3;
 Słowo wstępne – teoria i praktyka wczesnej opieki nad dziećmi z wadą słuchu. 

Audiofonologia, 2002, XXI;
 Profilaktyczne znaczenie wczesnej rewalidacji. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. 

Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003;
 Wychowanie słuchowe jako wsparcie osób z wadą słuchu. W: A. Krause, K. Materna, 

J. Rzeźnicka (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej – Życie z niepełnosprawnością. 
Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG, 2010;

 Możliwości słuchowe osób ogłuchłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe. W: 
Edukacja zdrowotna. J. Błaszyński (red.) we współpracy z D. Wojewódzką. 
Łódź: Wydawnictwo WSEZiNS, 2010. 
Urszula Eckert, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów rozwi-

jania mowy i języka dzieci słabosłyszących i niesłyszących, które mają ograniczo-
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ny słuchowy dostęp do języka, podkreślała ogromną wartość rozwijania umie-
jętności czytania ze zrozumieniem i wspomagania tego procesu zarówno w edu-
kacji szkolnej, jak i w trakcie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi. 
Zagadnienia te omawiała m.in. w artykułach:
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci głuchych w internacie. Szkoła Specjal-

na, 1982, 6.
 Książka w życiu dziecka z odchyleniami rozwojowymi. Szkoła Specjalna, 1981, 4;
 Problemy czytelnictwa osób niesłyszących. Szkoła Specjalna, 1987, 2. 

W publikacjach tych zwracała uwagę na potrzebę wdrażania uczniów do 
czytania tekstów dostosowanych do ich kompetencji językowych, tak aby nie 
zniechęcić do czytania, rozbudzić zainteresowania, a poprzez wspólną z dzieć-
mi analizę czytanek, pogłębiającą ich zrozumienie, rozwijać język: poszerzać 
i pogłębiać zakres rozumianych pojęć, stwarzać szanse odkrywania poprzez 
czytanie reguł gramatycznych języka. 

Prof. Eckert wydatną część swoich eksploracji badawczych poświęciła anali-
zie możliwości edukacyjnych dzieci z wadą słuchu. W publikacjach naukowych 
poddawała analizie specyfikę dyspozycji rozwojowych dziecka z uszkodzonym 
słuchem w wieku przedszkolnym, czynniki warunkujące jego gotowość, dojrza-
łość do rozpoczęcia nauki szkolnej. Badała także programy nauczania, określając 
specjalne potrzeby edukacyjne uczniów niesłyszących i niedosłyszących. Efekty 
tych analiz odnajdujemy m.in. w publikacjach:
 Możliwości i ograniczenia w realizacji programu nauczania (w klasie I szkoły dla 

dzieci głuchych). Warszawa: Wydawnictwo WSPS, 1983; 
 Opieka przedszkolna nad dziećmi z wadą słuchu w Polsce. W: Dziecko z wadą słuchu 

i jego problemy: materiały z VI Otikongresu konferencji naukowej z okazji XXXV lat 
pracy Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą 
Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo PZG, 2000.
Ukoronowaniem długoletnich badań Urszuli Eckert stała się publikacja 

Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej (Warszawa: WSiP, 1986) 
oraz narzędzie diagnostyczne Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu 
(Warszawa: Wydawnictwo APS, 1995, 2001, 2012) – przez wiele lat był to pod-
stawowy instrument oceny możliwości dzieci z wadą słuchu rozpoczynających 
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

Istotnym obszarem zainteresowań badawczych prof. Eckert były także anali-
zy dotyczące predyspozycji zawodowych i zadań pedagoga specjalnego, w tym 
szczególnie surdopedagoga. Problematyce tej poświęcała wiele uwagi zarówno 
na wykładach ze studentami, jak i opracowując podstawy teorii pracy pedagoga 
specjalnego, które zaprezentowała w publikacji Nowe trendy i zakresy w działal-
ności surdopedagogiki – wczesna interwencja surdopedagogiczna. W: J. Wyczesany, 
H. Kosętka (red.), System kształcenia pedagogów specjalnych. Ciągłość i możliwości 
zmian. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996 oraz Współczesne zadania na-
uczyciela szkoły specjalnej. Szkoła Specjalna, 2003, 5. 

Prof. Eckert w swojej ostatniej publikacji Kim jest? Kim powinien być surdopedagog 
w aktualnej rzeczywistości społecznej? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviens. 
Studia Paedagogica, 2017, 8, pisała: „Możemy odnotować, że Surdopedagog polski 
śledził i zawsze starał się nadążać za światowymi standardami w zakresie wiedzy 
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i praktyki dotyczącej opieki i kształcenia osoby z wadą słuchu. Takim był i na ogół 
takim pozostał Surdopedagog”. Taką właśnie postawę prezentowała prof. Eckert. 
Była pedagogiem specjalnym – Surdopedagogiem zakorzenionym w tradycji, ale 
równocześnie otwartym na ustawiczne doskonalenie się, podnoszenie swoich 
kompetencji i umiejętności praktycznych. Gotowa do podejmowania nowej tema-
tyki, rozwiązywania nowych problemów i sprostania nowym wyzwaniom. 

Jednym z takich wyzwań, które podjęła w ostatnich latach życia, były proble-
my osób niewidomych i głuchoniewidomych, o których pisała m.in. w artykule 
Metody oceny i rozwijania orientacji przestrzennej u osób niewidomych i słabowidzą-
cych. Szkoła Specjalna, 1995, 5. Publikacją, którą rekomendowała do druku, pisząc 
wprowadzenie do przekładu na język polski, był pamiętnik Petera Heppa Świat 
w moich dłoniach. Życie bez słuchu i wzroku. Katowice, Wydawnictwo Credo, 2008. 

Świat naukowych zainteresowań prof. Urszuli Eckert był szeroki, a wspólnym 
mianownikiem dla wielu prowadzonych przez Nią badań zawsze był człowiek. 
Działania empiryczne, szukanie odpowiedzi na stawiane problemy badawcze kon-
centrowały się wokół osób z wadą słuchu, szczególnie dzieci. Wspierała społecz-
ność osób niesłyszących i słabosłyszących, miała w niej przyjaciół. Starała się stwo-
rzyć i opracowywała takie narzędzia czy podstawy systemowych działań, dzięki 
którym jakość życia osób z niepełnosprawnością podnosiła się i nabierała wartości. 
Kazimierz Kowańdy (2005), pisząc o bogactwie opracowań naukowych i wkładzie 
prof. Urszuli Eckert w rozwój polskiej surdopedagogiki, podkreślał: „(...) treści (Jej) 
dorobku naukowego nie są martwą wiedzą zawartą w opracowaniach książko-
wych, ale żyją w codziennej praktyce rehabilitacji dzieci z wadą słuchu”.
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URSZULA ECKERT (1928–2019) – HER LIFE AND PEDAGOGICAL 
AND ACADEMIC WORK

Abstract

Prof. Urszula Eckert was a special educator committed to rehabilitation and education 
for children and adolescents with hearing impairments. She dedicated her professional 
life to The Maria Grzegorzewska University in Warsaw, where she provided training for 
research workers and students – future teachers of students with hearing impairments. 
Her scientific work focused on the early assessment and rehabilitation of children with 
hearing impairments, including specifically correcting and improving hearing and speech.
Keywords: Urszula Eckert, teacher of the deaf and hard-of-hearing, The Maria Grzego-
rzewska University in Warsaw


