
7

RUCH PEDAGOGICZNY 1/2012

Andrzej Radziewicz-Winnicki
Uniwersytet Zielonogórski

STO LAT „RUCHU PEDAGOGICZNEGO”!
Z okazji jubileuszu namysł nad współczesną rolą 

sędziwego i popularnego periodyka pedagogicznego

Spotyka mnie szczególne wyróżnienie, ponieważ dzięki prawdziwie przyjacielskiej 
prośbie i sugestii wybitnych osobistości w świecie nauk społecznych, osób od lat 
kreujących współczesne oblicze „Ruchu Pedagogicznego” – mam na myśli byłego 
wieloletniego Redaktora Naczelnego czasopisma – Pana Profesora Tadeusza Lewo-
wickiego oraz obecnego (od 1998) Szefa Zespołu Redakcyjnego – Pana Profesora Ste-
fana Mieszalskiego – mogę dołączyć do grona aktywnych propagatorów i wiernych 
od lat Czytelników naszego periodyka radośnie celebrującego ów ważny jubileusz. 
Dołączam w ten sposób do licznie nadsyłanych życzeń, podziękowań, gratulacji czy 
wyjątkowych reminiscencji, jak również wielu pism i telegramów okolicznościowych 
kierowanych przez poszczególne instytucje i osobistości, które napływają do dostoj-
nego i zacnego Jubilata – naszego unikalnego i wyjątkowego czasopisma. Radzie Re-
dakcyjnej1 składam w chwili obchodzonego święta głęboki pokłon, wyrazy uznania, 
szacunku oraz szczere i serdeczne gratulacje. Magiczna data minionego stulecia wią-
żąca się z instytucjonalizacją, a więc powołaniem do życia „Ruchu Pedagogicznego”, 
przywołuje każdemu ze Współpracowników i Czytelników wspomnienia i zindywi-
dualizowane refl eksje. Ja sięgam pamięcią do mego artykułu sprzed dziesięciu lat, 
który ukazał się w czasopiśmie „Edukacja” nr 4 (80) w strukturalnie wyodrębnio-
nym redakcyjnie dziale „książki i czasopisma”. Ów okolicznościowy tekst, opatrzy-
łem wówczas tytułem „Ciągłość i zmiana w »Ruchu Pedagogicznym« – czasopiśmie 
polskich pedagogów (Refl eksje w dziewiędziesiątą rocznicę powstania periodyku)” 
(Radziewicz-Winnicki, 2002, s. 109–113). W niniejszym skromnym opracowaniu po-
zwolę sobie w kilku fragmentach tekstu odwołać do tego edytowanego artykułu, 
podkreślającego uzasadnioną pochwałę zalet, koncepcji, aktualnego charakteru, jak 
i nienagannej dobrze rozpoznawalnej szaty grafi cznej2.

Wypada na wstępie przypomnieć, że pierwszy numer czasopisma ukazał się 
na rynku wydawniczym w 1912 roku w Krakowie. Czasopismo zostało powołane 
do życia – co skrupulatnie odnotowuje ks. Andrzej Kaleta – uchwałą/decyzją V Kra-
jowego Związku Nauczycielstwa Ludowego w Krakowie (9 września 1911), a w parę 
miesięcy później, jego pierwszy numer ukazał się w 1912 roku w oryginalnej formule 
jako „Miesięczny dodatek do Głosu Nauczycielstwa Ludowego”. Inicjatorem powoła-
nia do życia tego czasopisma, a również jego pierwszym redaktorem naczelnym został 
znany pedagog i psycholog Henryk Rowid. W latach 1914–1916 ze względu na dzia-
łania wojenne czasopismo zostaje zawieszone. Wydawanie „Ruchu  Pedagogicznego” 
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wznowiono dopiero u schyłku I wojny światowej w 1917 roku. Kolejne numery edy-
towane były również pod redakcją Henryka Rowida, który funkcję naczelnego redak-
tora piastował do roku 1933 (Lewowicki, 1998, s. 5–6; ks. Kaleta, 2006, s. 521; por. 
Okoń, 2001, s. 344).

W pierwszym okresie obecności pisma na rynku czytelniczym teksty publikowali 
m.in.: Jan Władysław Dawid, Henryk Rowid, Aniela Szycówna, a także B. Dyakow-
ski, Marian Falski, J. Kretz (Mirski), J. Młodowska, Marian Odrzywolski, Helena 
Orsza (Radlińska). W okresie międzywojennym zamieszczano w „Ruchu Pedago-
gicznym” również liczne rozprawy z zakresu fi lozofi i, socjologii, historii wychowania 
i metodyk szczegółowych. Pisali w tym czasie m.in.: Jan Bystroń, Józef Chałasiński, 
Stefan Czarnowski, Florian Znaniecki, Bogdan Nowroczyński, Bogdan Suchodolski, 
czy Sergiusz Hessen (ks. Kaleta, 2006, s. 521). Po pewnych perturbacjach natury ad-
ministracyjno-organizacyjnej – Tadeusz Lewowicki ma na myśli nie tylko przeniesie-
nie w 1933 roku siedziby redakcji czasopisma z królewskiego Krakowa do stołecznej 
Warszawy, a także zmianę personalną na stanowisku redaktora naczelnego „Ruchu” 
– nastąpił okres względnej kilkuletniej stabilizacji. Kolejno przewodzili czasopismu
Benedykt Kubski, Marian Odrzywolski, Halina Kowalewska (Hoffmanowa) i Albin 
Jakiel (Lewowicki, 1998, s. 7; por. ks. Kaleta, 2006, s. 5). 

Wybuch drugiej wojny światowej stał się przyczyną kolejnej przerwy w wydawa-
niu periodyka. Reaktywowano je na przełomie lat 1945–1946. Miało ono wówczas 
podtytuł Czasopismo poświęcone wychowaniu; natomiast w latach 1946–1947 napisano, 
że jest to kwartalnik poświęcony teorii wychowania (ks. Kaleta, 2006, s. 521). Niestety 
pięć lat później połączono je – beznamiętnie realizując decyzję administracyjną – 
z „Nową Szkołą”. W Polsce powojennej na pierwszych redaktorów „Ruchu” desy-
gnowani zostali: Maria Grzegorzewska i Zygmunt Mysłakowski. Innym wartym od-
notowania faktem jest stałe miejsce edycji czasopisma – od 1953 po dzień dzisiejszy 
wydawane jest ono w Warszawie3. W okresie odnowy popaździernikowej „Ruch” 
zaczął się ukazywać ponownie – z pewnymi przerwami4 – jako samodzielne i odrębne 
czasopismo. Pracami redakcji kierowali kolejno: Józef Kwiatek, Wacław Wojtyński, 
Stefan Słomkiewicz oraz Tadeusz Lewowicki (od 1984 roku przez kolejne dziesięcio-
lecie) do chwili (1994) wstrzymania – ze względu na liczne ograniczenie fi nansowe 
– druku tego zawsze poczytnego pisma. W tej dekadzie poniekąd renesansowej – po-
mimo licznych ograniczeń, autorami tekstów byli wybitni humaniści nie zawsze re-
prezentujący wyłącznie rodzime nauki o wychowaniu. W czasopiśmie zamieszczano 
też materiały nauczycieli, pracowników różnych instytucji oświatowych oraz przed-
stawicieli nauk pokrewnych pedagogice. Zwłaszcza w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych pojawili się autorzy reprezentujący rozmaite orientacje teoretyczne, różne 
poglądy i przekonania oraz środowiska edukacyjne. Redakcja starała się być wier-
na zasadzie obowiązującej w okresie międzywojennym, a polegającej na otwartości 
na różnorodne poglądy pedagogiczne.

Podejmowano zagadnienia współczesnych tendencji oświatowych. Znajdowały 
się wśród nich teksty poświęcone innowacjom oświatowym i nowatorstwu pedago-
gicznemu, teorii i praktyce metodologii badań pedagogicznych, ale i podstawowym 
zagadnieniom kształcenia, wychowania oraz zawodu nauczycielskiego. Analiza za-
wartości treści pisma świadczy, że redakcja zabiegała o ożywienie ruchu intelektual-
nego skupionego wokół nauk pedagogicznych i oświatowych. „Traktowały o tym ar-
tykuły zawierające oryginalne, a niekiedy kontrowersyjne spojrzenie na zagadnienia 
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oświaty w Polsce i na świecie. Przemiany ustrojowe w kraju zainicjowały dyskusję 
na temat nowoczesnego modelu edukacji. Wokół redakcji skupiło się grono peda-
gogów zaangażowanych w prace nad kolejnymi raportami oświatowymi i reformą 
edukacji nauczycielskiej” (ks. Kaleta, 2006, s. 522). Intencją osób przewodzących 
pismu było ożywienie ruchu intelektualnego koncentrującego się na rozlicznych pro-
blemach oświaty i wychowania. Proponowano teksty zawierające krytyczne spojrze-
nie na bieżące realia otaczającej Czytelnika codzienności edukacyjno-socjalizacyjnej 
„(…) opracowania wolne od koniunkturalizmu, często kontrowersyjne, oryginalne 
w sposobie ujmowania zagadnień oświaty. Podejmowana była także problematyka 
metodyczna. Przełom dziesięcioleci i przemiany ustrojowe przyniosły wiele rozważań 
i sporów dotyczących modelu edukacji w Polsce. Czasopismo stało się miejscem wy-
miany poglądów i prezentowania propozycji zmian w edukacji. (…) Przeobrażenia 
społeczne i gospodarczo-ekonomiczne, dokonujące się w naszym kraju, owocowały 
wieloma korzystnymi zjawiskami i procesami. Wczesna faza reform w gospodarce 
i ekonomii nie szczędziła jednak również i rozmaitych trudności. W przypadku cza-
sopiśmiennictwa pedagogicznego ujawniały się one m.in. w zmniejszeniu lub nawet 
likwidowaniu dotacji na wydawanie wielu tytułów. Liczne periodyki przestały uka-
zywać się w obiegu czytelniczym” (Lewowicki, 1998, s. 8).

Taki los spotkał również nasze czasopismo. Myśl o reaktywowaniu „Ruchu” 
pojawiła się z chwilą powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. 
W gronie władz nowej uczelni (inaugurującej we wrześniu 1995 roku pierwszy rok 
akademicki) było kilka osób blisko związanych z uprzednio wydawanym „Ruchem 
Pedagogicznym”, a wśród nich J.M. ówczesny Rektor Uczelni – prof. zw. dr hab. Ta-
deusz Lewowicki, hc. Zwrócono się wówczas do władz Związku Nauczycielstwa 
Polskiego – prawnie przypisanego właściciela tytułu – o przekazanie Uczelni praw 
do tytułu, a tym samym ponownej jego edycji5. Pomyślne rozstrzygnięcia nastąpiły 
w 1997 roku, a w roku następnym ukazały się długo oczekiwane dwa tomy czasopi-
sma: 1–2 oraz 3–4/1998.

Nowemu obliczu Ruchu towarzyszyły zmiany w składzie osobowym redakcji6, nie 
ustanowiono również organu istniejącego uprzednio (do 1994 roku), jaki stanowiła 
Rada Redakcyjna7. „Ruch Pedagogiczny” wieloletni dwumiesięcznik ukazywał się de facto 
(do roku 2003) jako półrocznik, ale każdy z pojedynczych tomów opatrzony był kolej-
nymi numerami; 1–2 oraz 3–4, cosłusznie i trafnie nawiązywało dotradycji edytowania 
kwartalników o stricte naukowym profi lu. Od dziewięciu laty (2003) o nieco pomniej-
szonej objętości poszczególnych voluminów wydawany jest trzykrotnie w ciągu roku 
kalendarzowego o łączonej numeracji poszczególnych tomów: 1–2, 3–4, 5–6. Drukiem 
i oprawą jubilata (w latach 1998–2006) zajmowało się Wydawnictwo i Zakład Poligra-
fi i Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, a obecnie (od 2006) skład, łama-
nie, druk i oprawę poszczególnych tomów wykonuje ofi cyna Sowa – Druk na życzenie. 
Sądzę, że po analizie treści sygnalizowanych kilkunastu tomów wznowionej edycji 
„Ruchu” można pokusić się o uogólnione spojrzenie na ciągłości i zmiany charakteru 
czasopisma.

To, co wydaje się najważniejsze, to niezawisłość zespołu redakcyjnego, przejawia-
jąca się w decyzjach o doborze i prezentacji określonych tekstów. Równocześnie człon-
kowie zespołu redakcyjnego są w pełni przekonani – w świetle reprezentowanych 
poglądów i doboru treści – o doniosłości dokonującego się w kraju przełomu, o wie-
lu otwartych możliwościach i licznych nowych nasuwających się  zobowiązaniach, 
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 które kreują i tworzyć będą ład edukacyjny w nowym stuleciu naszej ery. Pedagogika 
należy niewątpliwie do dyscyplin silnie uzależnionych pod względem funkcjonowa-
nia od zewnętrznych warunków (społecznych i politycznych) jej rozwoju. Dlatego 
z satysfakcją odnotowuję ową niezawisłość Redakcji, przejawiającą się m.in. w czę-
ściowo historycznym charakterze, skłanianiu się ku retrospekcji w kilku artykułach 
i przypominaniu ważniejszych etapów twórczej, ale także organizacyjnej działalności 
humanistów polskich, co składa się na współczesną instytucjonalizację reprezento-
wanej przez naszych Czytelników dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika. W paru 
artykułach, które z powodzeniem złączyć można pod wspólnym określeniem prze-
łom i wyzwanie, znalazły się liczne postulaty skierowane do teoretyków i praktyków 
o uprawianie nauki zaangażowanej, o podejmowanie zadań poznawczych w nowej,
ciągle zmieniającej się postindustrialnej rzeczywistości. Szczególną uwagę zwracają 
artykuły poświęcone pełnieniu misji zawodu nauczyciela w dobie współczesnej. Au-
torzy w sposób celowy i swoiście zorganizowany wykorzystują liczne dane – pozo-
stające w ich autorskiej dyspozycji – po to, aby przedstawić strukturalne sprzeczności 
właściwe sytuacji nauczycieli, których działaniom pozostawia się przywilej względ-
nej autonomiczności, zarazem jednak nakładając na nich obowiązek – nie zawsze 
wyrażony wprost – kształtowania określonych postaw wśród uczniów przeciwdziała-
jąc szerzącej się bierności. 

Od reaktywowania „Ruchu” w 1998 roku mĳ a zatem kilkanaście lat. Niewątpli-
wie jest ono nadal popularne – a przynajmniej powinno nim być – wśród szerokiej 
rzeczy nauczycieli, studentów i praktyków związanych ze współczesną rzeczywisto-
ścią edukacyjną. Jednak brak informacji o aktualnym nakładzie czasopisma, a także 
niewykonywanie badań sondażowych w Polsce na temat odbioru literatury przed-
miotu nie pozwala na wysuwanie jednoznacznie autorytatywnych uogólnień. Można 
jedynie przypomnieć, że w połowie lat dziewięćdziesiątych spośród blisko 100 zareje-
strowanych wydawanych w naszym kraju czasopism ogólnopedagogicznych „Ruch 
Pedagogiczny” znalazł się w grupie sześciu najbardziej poczytnych i popularnych 
periodyków reprezentujących nauki o wychowaniu8 (aczkolwiek z obowiązku odno-
towuję, iż nie sporządzono podczas prowadzonych badań i analiz szczegółowej listy 
rankingowej (zob. Mazepa-Domagała, 1998, s. 59–61, 87–100).

Układ formalny „Ruchu” nawiązuje w pewnej mierze do uprzednio prezentowa-
nego układu treści. Aktualnie wyróżnić można na trwale wprowadzone działy/części, 
takie jak: Artykuły; Relacje z badań; Materiały dyskusyjne – poglądy i opinie i Kronikę.

Od roku 1999 – ze wszech miar słusznie – wprowadzono inne nowe działy. Sąnimi: 
Materiały pomocnicze dla studentów (a także w kilku numerach) dla nauczycieli; Bibliogra-
fi e tematyczne – źródła informacyjne do zajęć dydaktycznych. Pojawiają się także – chociaż 
nieregularnie – inne działy: Szkoła w świecie współczesnym czy Sylwetki pedagogów. Waż-
nym i istotnym (trwałym) elementem struktury czasopisma jest szczególnie bogaty 
dział recenzji. W poszczególnych tomach prezentowanych jest kilka recenzji książ-
kowych, w tym również opracowań obcojęzycznych. Dobór omawianych na łamach 
czasopisma prac także stanowi wysoce zadowalający wskaźnik poziomu realizacji za-
łożeń oraz celów programowych czasopisma. Tematyka opiniowanych (ocenianych) 
książek pozostaje relatywnie zróżnicowana, aczkolwiek wyraźnie zdominowana jest 
przez problematykę reprezentowanej przez dwumiesięcznik dyscypliny naukowej. 
Podział strukturalny treści stanowi niewątpliwie o szczególnym walorze dydaktycz-
nym i powszechnej/ogólnej przydatności omawianego przeze mnie czasopisma. 
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Satysfakcjonująco ocenić można niektóre cykle monotematyczne podjętych i zapre-
zentowanych zagadnień, będące częściowym sprawozdaniem z organizowanych kon-
ferencji naukowych, np. zawarty dział tekstów opatrzonych tytułem Rozwój kształcenia 
ustawicznego, będący prezentacją referatów przygotowanych do wygłoszenia podczas 
np. Seminarium naukowego zorganizowanego w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin 
Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, i kilka innych godnych do naśladowania inicja-
tyw. Trywialne byłoby stwierdzenie, iż nigdzie na świecie nie udałoby się wydawać 
bardzo dobrego czasopisma bez zgranego, skoordynowanego grona ekspertów stano-
wiących organ Zespołu redakcyjnego propagującego konsekwentną różnorodność. 
Zespół Redakcyjny „Ruchu” jest autentycznym, wyjątkowo dobranym według kryte-
riów merytorycznych, wewnętrznie spójnym i odpowiedzialnym zespołem roboczo-
-zadaniowym, posiadającym – co wydać się musi szczególnie ważne – możliwości 
bezpośredniego kontaktu zarówno ze wszystkimi pedagogicznymi ośrodkami na-
ukowymi w Polsce, jak i potężną rzeszą nauczycieli/wychowawców praktyków (por. 
Mokrzycki, 1973, s. 268–269). Członkowie Zespołu wydają się bezgranicznie prze-
konani, iż różnice pomiędzy tymi dwoma środowiskami będą miały istotny związek 
z interpretowaniem własnej roli w procesach socjalizacyjno-wychowawczych w ob-
szarze z góry wyznaczonej współpracy, a następnie – w bliższym określeniu kręgu 
społecznego, w którym w danej roli występować należy, z którym należy się liczyć, 
wreszcie – co słusznie twierdziła Salomea Kowalewska – w dobrym i pożytecznym 
rozumieniu zasad łączących ludzi, którzy spotykają się ze sobą, a wręcz są na siebie 
skazani jako reprezentanci świata nauki i praktyki. Nie dzielą ich tylko pozornie wy-
dzielone – bo przecież żadne granice – poza jedną, którą stanowi częsty brak zainte-
resowania wartościami cenionymi przez obie te grupy partnerów ofi arujących na ze-
wnątrz interesujące, ale różne dobra (por. Kowalewska, 1981, s. 7). Przyjęty przez 
osoby odpowiedzialne aktualnie profi l bieżący edytowanego czasopisma z pewnością 
ułatwia orientację o możliwościach takiego współdziałania. Zdecydowana większość 
publikowanych tekstów zachowuje wysoki oraz zadowalający standard, a pojawia-
jąca się wieloparadygmatyczność podejścia i przyjęte opcje światopoglądowe spra-
wiają, iż Czytelnik odnajduje w nim z reguły interesujące teksty w obrębie zróżnico-
wanej tematyki. Atrakcyjne jest ono również z tego powodu, że szereg perspektyw 
użytych do opisu wybranych kwestii z zakresu szeroko postrzeganej edukacji może 
stanowić podstawę bibliografi i przedmiotowej.

Regularność edycji i względnie krótki cykl wydawniczy czasopisma to przymioty, 
jakie cechują odnowiony Ruch Pedagogiczny. Stworzona została więc szansa odgrywa-
nia przez to czasopismo szczególnie istotnej roli w dziedzinie narodowej edukacji (por. 
Orlik, Sułek, 1973, s. 219). Ważna pozostaje także inna kwestia. Kolejne tomy „Ru-
chu Pedagogicznego” mają charakter dokumentu czy też raportu, z którego wyłania się 
autorytatywny wizerunek polskiej pedagogiki. Taki obraz staje się ważnym faktem 
społecznym i funkcjonuje w świadomości publicznej – przede wszystkim wśród re-
prezentantów naszej dyscypliny – niezależnie od tego jak indywidualnie oceniana jest 
trafność prowadzonych przez poszczególnych autorów analiz. W roku jubileuszowym, 
jaki stwarza wiek „Ruchu Pedagogicznego”, wyzwala się znakomity powód (impe-
ratyw), aby w chwili obecnej dokonać próby poszukiwania w przeszłości czasopisma 
źródeł jego dzisiejszego kształtu, specyfi ki i dotrzeć do odpowiedzi na pytanie: jak 
zmieniło się ono w cyklu poszczególnych okresów i zawirowań jego burzliwej i zmien-
nej historii: zmiany bądź ciągłości i kontynuacji (por. Tarkowska, 2006, s. 3). 
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Rekomendując czasopismo tym wszystkim, którzy – być może – jeszcze doń nie 
dotarli, śmiało można oświadczyć, iż nie jest ono wydawane w miejsce bądź zamiast 
innego periodyka. Zespół redakcyjny nie ma takich ambicji ani planów, aby w sensie 
programowo-merytorycznym egzemplifi kować charakter któregokolwiek z innych 
czasopism ogólnopedagogicznych o zbliżonej tematyce lub charakterze przekazywa-
nych treści.

Myślę, że w zakończeniu warto pokusić się o dywagację nawiązującą do aktual-
nego jego profi lu. Poszczególne tomy stanowią przecież prawdziwe zwierciadło ota-
czającej nas rzeczywistości kulturowo-społecznej i edukacyjnej. Interakcje pomiędzy 
Czytelnikami a członkami Zespołu Redakcyjnego oraz autorami poszczególnych tek-
stów niewątpliwie są:
1) odbiciem stanu rozwoju współczesnej pedagogiki i jej poszczególnych subdyscyplin;
2) zapisem zachodzących zmian organizacyjnych i strukturalnych, panujących na-

stawień, przekonań lub toczących się dyskusji w okresie intensywnie przebiega-
jącej zmiany społecznej;

3) wyrazem postaw społecznych (bądź reprezentantów innych dyscyplin nauko-
wych) przez nasze środowisko naukowe badań;

4) narzędziem oddziaływania na środowisko pedagogów zarówno teoretyków, jak
i nauczycieli praktyków;

5) znakomitym środkiem popularyzowania pedagogiki i tzw. „pedagogicznego spoj-
rzenia” na zjawiska społeczne i oświatowe;

6) ważnym elementem sprzyjającym interdyscyplinarnej integracji w ramach nauk
społecznych artykuły prezentowane na łamach „Ruchu” mogą być źródłem wie-
dzy o pedagogice dla pokrewnych dyscyplin naukowych);

7) narzędziem kształtowania prestiżu społecznego nie tylko pedagogów-naukow-
ców, ale także nauczycieli-praktyków (por. Radziewicz-Winnicki, 2002, s. 113).
Po przedstawionym pokrótce zarysie losów znanego nam czasopisma nieodparcie

nasuwa się wrażenie, że podobnym trudnościom (smutne okresy braku ciągłości) 
musiały i muszą się przeciwstawić również inne czasopisma naukowe i popularno-
naukowe wydawane nie tylko w naszym kraju. W przypadku „Ruchu Pedagogiczne-
go” kolejne okresy odbudowy i przebudowy, nie przytłoczyły na szczęście własnym 
cieniem perspektyw rozwojowych nobliwego jubilata.

*

Przedkładając niniejszy jubileuszowy tekst naszym wieloletnim i bliskim Czytelni-
kom „Ruchu Pedagogicznego”, opracowanie po części o emocjonalnie zabarwionym 
charakterze nostalgicznym, a zarazem przejawianej pamięci archiwalnej, pragną-
łem uczcić stuletnią rocznicę powstania czasopisma, stanowiącego w kolektywnej 
pamięci kilku pokoleń pedagogów ważne i szczególne dobro kulturowo-narodowe. 
Starałem się nawiązywać do wielu „pożytków i dobrodziejstw” wynikających z lek-
tury tego czasopisma stanowiącego źródło i vademecum wiedzy, przewodnika po wielu 
orientacjach i teoriach humanistycznych.

Osobiście życzę Twórcom i Czytelnikom, aby na łamach czasopisma panował do-
tychczasowy duch tolerancji wobec różnorodnych przekonań poznawczych, a zara-
zem przemożna chęć wprowadzenia innowacji oraz by panował – w kolejnych nu-
merach – również niepodzielnie twórczy krytycyzm. Oby podejmowane zagadnienia 
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sprostały oczekiwaniom szerokiej rzeszy praktyków i teoretyków, a publikowane 
teksty konstytuowały orientację starającą się odpowiedzieć na stale aktualne pyta-
nia: Czym żyje w danej chwili pedagogika polska i edukacja światowa? Co zrobić, 
aby specyfi ka kształtowania środowiska wychowawczego uwzględniła kreowanie 
pomyślnej partycypacji społecznej naszego wychowanka? W jaki sposób usprawnić 
wiedzę ogólną eksperymentatora/wychowawcy, aby rzetelna wiedza diagnostyczna 
dominowała w planowo prowadzonej realizacji oczekiwanych przekonań występują-
cych w danej sytuacji społecznej i wszczętych działaniach modernizacyjnych i rewi-
talizacyjnych? (zob. Radziewicz-Winnicki, 2012).

Pozostaje życzyć całemu Zespołowi Redakcyjnemu relatywnie wysokiego nakładu 
i wytrwałych kompetentnych Współpracowników wśród grona wybitnych osobisto-
ści reprezentujących nie tylko rodzimą pedagogikę, lecz szeroką rodzinę nauk spo-
łecznych. Życzę również, aby w kolejnej dekadzie udało sie niektóre monotematycz-
ne woluminy „Ruchu Pedagogicznego” wydać również w języku angielskim, co przy-
sporzyłoby periodykowi możliwość krzewienia wyrazistej postaci – na co w pełni za-
sługuje – w światowej humanistyce. Odegrałby przy tym dzisiejszy Jubilat ważną rolę 
w praktyce wymiany i współpracy międzynarodowej, ukazując wiarygodnie, że tam 
periodyk wpisał się na trwałe w dzieje rozwoju pedagogiki europejskiej i światowej. 

Przypisy

1 Niech wolno mi będzie przypomnieć, iż poza wiodącymi funkcjami edytorskimi, które z suk-
cesem pełnią Redaktor Naczelny (Stefan Mieszalski) oraz Sekretarz Redakcji (Elżbieta Hoffmann) 
szczególną troskę i pieczę przejawiają obecnie pozostali członkowie Zespołu Redakcyjnego (Genowe-
fa Koć-Seniuch, Bogumiła Kwiatkowska-Kowal oraz Andrzej Hankała).

2 Począwszy od roku 1998 długo oczekiwane tomy czasopisma: 1–2 oraz 3–4 posiadają po dzień 
dzisiejszy estetyczną (wówczas nową miękką okładkę) w nienagannie grafi cznie i barwnie przygo-
towanej oprawie w kolorach zielonożółtym oraz białym liternictwie. Nawiązywało ono do tradycyj-
nej znanej Czytelnikom formy estetycznej – kolorystycznej czasopisma tudzież identycznego wprost 
liternictwa na stronach tytułowych. Wzrosła w sposób zasadniczy jakość i klasa papieru. Format 
pozostał identyczny (B-5). Koniecznie trzeba zasygnalizować jakże istotny fakt, że reaktywowany 
wówczas „Ruch Pedagogiczny” ukazuje się w czasie, kiedy względy oszczędnościowe zmuszały do re-
dukcji wiele przedsięwzięć edytorskich w naszym kraju. Zaprzestano druku uznanych czasopism 
naukowych i popularnonaukowych wydawanych w Polsce przez wiele lat.

3 Mam na myśli siedzibę redakcji mieszczącą się w Warszawie. Jeszcze w końcu lat osiemdziesią-
tych „Ruch” ukazywał się nakładem Instytutu Wydawniczego Nasza Księgarnia, a następnie Wydaw-
nictw Pedagogicznych Zarządu Głównego ZNP w Kielcach. Po wstrzymaniu dotacji na fi nansowanie 
druku „Ruchu Pedagogicznego” wydano kilka tomów dzięki zaangażowaniu i na obszarze lokalnych 
akademickich środowisk pedagogicznych: Uniwersytetu Śląskiego – Filii w Cieszynie, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

4 Stan wojenny w Polsce (1981–1983) przerwał druk i ukazywanie się periodyka. Jego edycję 
wznowiono w 1984 roku powierzając wówczas w nadzwyczaj trudnym okresie funkcję Redaktora 
Naczelnego Tadeuszowi Lewowickiemu.

5 Na wskrzeszenie czy też powrót do życia periodyka ogromny wpływ wywarł profesor Tadeusz 
Lewowicki. Powszechnie dostrzegana jest niesamowita wręcz zdolność – tej jakże znanej postaci 
– do skupienia aktywnych osób z kręgu naszego środowiska wokół spraw, które uważał za ważne,
zarażania ich własną pasją i wiarą w sens i znaczenie pomyślnej fi nalizacji danego przedsięwzięcia. 
Profesor Lewowicki powołał z urzędu nowego redaktora naczelnego czasopisma – w osobie wybit-
nego i znanego pedagoga – profesora Stefana Mieszalskiego, rezygnując tym samym – pomimo nie-
strudzonego własnego potencjału intelektualnego i uprzednio nabytych doświadczeń – z dalszego 
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koordynowania prac zespołu redakcyjnego „Ruchu Pedagogicznego”. Profesor Stefan Mieszalski, 
po dzień dzisiejszy – a więc czternaście już lat pomyślnie i z sukcesem przewodzi – pracom redakcyj-
nym periodyka czerpiąc w sposób jakże zadowalający w przeszłości czasopisma źródeł jego obecnego 
kształtu i dzisiejszej specyfi ki sublimowanego profi lu (Radziewicz-Winnicki, 2002, s.111).

6 Skład dzisiejszy członków Redakcji (Komitetu Redakcyjnego) pozwoliłem sobie podać w przy-
pisie 1. W uzupełnieniu tej informacji przypomnę, iż do końca roku 2002 w pracach Zespołu uczest-
niczyła również Jadwiga Bińczycka.

7 Radę Redakcyjną, reprezentowaną również przez nauczycieli akademickich spoza ośrodków 
uczelnianych miasta stołecznego Warszawy, stanowiły wyszczególnione w numerze 3–4/1994 – na-
stępujące osoby: Jan Bogusz, Lidia Brzezińska, Kazimierz Denek, Maria Jakowicka, Wojciech Kojs, 
Ryszard Łepik, Mieczysław Łobocki, Stanisław Palka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Joanna Rutko-
wiak, Edmund Trempała.

8 Jestem głęboko przekonany, iż sytuacja taka egzemplifi kowałaby rezultaty sondaży dzisiejszych. 
Z obowiązku należy odnotować, iż w roku bieżącym jubileusz dziesięciolecia obchodzi popularny 
i znany ogólnopolski półrocznik o odmiennym, chociaż zbliżonym profi lu, organu „Ignatianum”, tj. 
Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej prowadzonej przez Jezuitów w Krakowie, jakim są „Ho-
ryzonty Wychowania” (Radziewicz-Winnicki, 2012).
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STO LAT „RUCHU PEDAGOGICZNEGO”! 
z okazji jubileuszu namysł nad współczesną rolą sędziwego 

i popularnego periodyka pedagogicznego

Celem eseju przeglądowego jest dokonanie w roku uroczystości jubileuszowych analizy porównaw-
czej „Ruchu Pedagogicznego” – cieszącego się dużą renomą czasopisma naukowego wydawanego 
w Polsce od 1912 roku. W swoim artykule autor dokonuje wyodrębnienia różnych faz rozwoju pisma 
w różnych okresach historycznych minionego wieku. Ponadto autor stara się dokonać charakterysty-
ki specyfi ki czasopisma, jego wyraźnie zarysowanego profi lu naukowego oraz różnego rodzaju zmian, 
jakim podlegało w swojej historii, uwarunkowanych zewnętrznymi okolicznościami. 

Autor podejmuje także próbę przyciągnięcia uwagi czytelnika unikatowym i reprezentującym 
wysoki poziom charakterem omawianego czasopisma. We wszystkich jego numerach zawarte sąwy-



niki badań i studiów mających na celu dokonanie konceptualizacji procesów edukacyjnych i określe-
nia ich tożsamości, zarówno w świetle teorii, jak i praktycznych zastosowań, w czasach znaczących 
zmian i przeobrażeń społecznych.

The century of ”Ruch Pedagogiczny”!
(The Pedagogical Movement)

(on the occasion of jubilee refl ection on contemporary role 
of aged and popular educational journal)

The purpose of this review essay is to present a comparative analysis of so well known scientifi c 
journal ”Ruch Pedagogiczny” being published since 1912 in Poland, on its anniversary of jubilee. 
The author presents in his text distinquised seasons on its earlier development in different histori-
cal periods in the last century. Moreover, the author tries to charactarize the specifi ty of the journal, 
a clearly defi ned focus, and other various shifts conditioned by external circumstances.

The author makes also an attempt to draw the reader’s attention for their unique and scientifi -
cally satisfi ed character of the reviewed journal. All serial numbers are much stronger studies in this 
respect for the attempt to conceptualise educational processes and their identity for the theoretical 
and practical implications in the period of irregularity and the social change.
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