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PROFESOR WINCENTY OKOŃ
[1914–2011]

Wincenty Okoń urodził się 22 stycznia 1914 roku w Chojeńcu. Dzieciństwo spędził 
we wsi Majdan Zahorodyński, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Rodzi-
ce – jak wspominał Profesor – nie m ieli wykształcenia, ale byli ludźmi pracowitymi, 
zaradnymi, uczciwymi. Ojciec zajmował się rolnictwem i hodowlą, prowadził pasie-
kę, podejmował różne prace dodatkowe, aby utrzymać liczną rodzinę – żonę i ośmio-
ro dzieci. Matka prowadziła gospodarstwo domowe i poświęciła się wychowaniu 
dzieci. Profesor zapamiętał, że lubiła czytać książki i śpiewać przy pracy.

Również mały Wincenty od wczesnego dzieciństwa przejawiał zainteresowania 
książkami. Sam nauczył się czytać. W szkole podstawowej radził sobie bardzo do-
brze, chętnie i często korzystał ze szkolnej biblioteki. Brał udział w różnych szkol-
nych przedstawieniach, wycieczkach. Czas nauki spostrzegał jako zajmujący, bogaty 
w przeżycia. Dobrze wspominał swoich ówczesnych nauczycieli. W szkołach kolej-
nych szczebli nauczania przejawiał dużą aktywność poznawczą, ciekawość świata 
i wielostronne zainteresowania i uzdolnienia. Uczestniczył w amatorskim ruchu kul-
turalnym, interesował się literaturą, muzykował.

Stosunkowo wcześnie wybrał zawód nauczycielski. Po zdaniu egzaminów podjął 
w roku 1929 naukę w Seminarium Nauczycielskim w Chełmie. Także w tym semi-
narium z dużym zaangażowaniem uczestniczył w amatorskim ruchu kulturalnym. 
Pozostawał pod wpływem wielu wybitnych nauczycieli, spośród których często przy-
woływał postać Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (KAJ-a), poetę, pisarza, nauczy-
ciela literatury, redaktora znanego czasopisma literackiego „Kamena”. W roku 1934 
ukończył seminarium i na rok zatrudnił się jako prywatny nauczyciel – w leśniczów-
ce Depułtycze przygotowywał córkę leśnika do egzaminu kończącego naukę w szkole 
powszechnej.

W roku 1935 powołany został do odbycia służby wojskowej w Dywizyjnym Kursie 
Podchorążych Rezerwy w Łucku. Po rocznym pobycie w „podchorążówce” powrócił 
na krótko do Depułtyczy. Podjął starania o pracę nauczycielską.

W styczniu 1937 roku został zatrudniony jako nauczyciel na tzw. lotnym kontrak-
cie. Ten rodzaj zatrudnienia zobowiązywał do pracy we wskazanych miejscach, gdzie 
z różnych powodów brakowało nauczycieli. Pracował w kilku szkołach w powiecie 
puławskim, aż uzyskał stałe zatrudnienie w szkole powszechnej w Czechach-Trąb-
kach koło Garwolina. Zdał wymagany egzamin nauczycielski, a także podjął studia 
pedagogiczne w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Pracował jako nauczyciel 
do wybuchu drugiej wojny światowej.
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*

Jak wielu z Jego pokolenia – w roku 1939 podjął żołnierski obowiązek obrony Ojczy-
zny, potem był żołnierzem armii podziemnej, organizował kursy i uczestniczył w taj-
nej oświacie. Budzi podziw i uznanie wielostronna aktywność w warunkach okupacji 
młodego nauczyciela i ofi cera Armii Krajowej. Prowadził kształcenie młodzieży – opie-
rając się na programie opracowanym przez Tajną Organizację Nauczycielską (TON), 
zorganizował licealne kształcenie pedagogiczne, prowadził zajęcia kulturalno-oświa-
towe (m.in. chór). Również w okresie okupacji dotarł do kilku profesorów Wolnej 
Wszechnicy Polskiej i zdał egzaminy. W roku 1944 ponownie powołany został do woj-
ska. Uzyskiwał kolejne awanse ofi cerskie – do kapitana marynarki wojennej. W czasie 
służby w Samodzielnym Batalionie Morskim (w Lublinie, Włocławku i Gdańsku – No-
wym Porcie) szkolił marynarzy, organizował ich życie kulturalne, wypełniał zadania 
wojskowe związane z ochroną portów i miasta. Los zetknął Go wtedy z kolejną znaną 
postacią – komandorem Franciszkiem Dąbrowskim, zastępcą majora Sucharskiego 
w dniach bohaterskiej obrony Westerplatte. Ponad trzydzieści lat (w tym lata ciężkich 
doświadczeń) ukształtowało osobowość nauczyciela, ofi cera, patrioty, człowieka zaan-
gażowanego w sprawy społeczne – szczególnie w sprawy oświaty.

Pomimo pomyślnego przebiegu służby wojskowej Wincenty Okoń pragnął kon-
tynuować studia i wrócić do pracy pedagogicznej. Spełnił te pragnienia. Ukończył 
studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi. Tam też – po egzaminie z pedagogiki 
ogólnej – profesor Sergiusz Hessen zaproponował Mu pracę w Katedrze Pedagogiki 
Ogólnej w Uniwersytecie Łódzkim. Był to ważny moment w życiu Wincentego Oko-
nia. Skorzystał z tej propozycji i rozstał się z wojskiem.

*

Pracę nauczyciela akademickiego Wincenty Okoń podjął jako trzydziestoparoletni asy-
stent – pod kierunkiem znakomitego Mistrza – Profesora Sergiusza Hessena. Początkowo 
związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie uzyskał w roku 1948 doktorat (z fi lozofi i), 
ale wkrótce przeniósł się do Warszawy. Pracując w Uniwersytecie Warszawskim uzyskał 
w roku 1955 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1966 tytuł profesora zwyczajne-
go. Z uczelnią stołeczną związana była Jego praca i kariera zawodowa. W latach 1958–
1960 był dziekanem Wydziału Pedagogicznego, wiele lat kierował Katedrą Dydaktyki.

Z pracą w Uniwersytecie Warszawskim Profesor łączył obowiązki w Instytucie Peda-
gogiki Ministerstwa Oświaty (był dyrektorem tego instytutu w latach 1961–1972), prze-
kształconym potem w Instytut Badań Pedagogicznych (kierował IBP w latach 1972–1974).

Zarówno Katedra Dydaktyki w UW, jak i Instytut Pedagogiki (potem Instytut 
Badań Pedagogicznych) stały się dzięki staraniom Profesora najsilniejszymi w Polsce 
ośrodkami studiów i badań w zakresie kształcenia. Pod kierunkiem Profesora prowa-
dzone były liczne badania ogólnopolskie i międzynarodowe – m.in. badania nad pro-
cesem nauczania-uczenia się, osiągnięciami szkolnymi, przemianami szkolnictwa.

*

W wyniku nader intensywnych i szeroko zakrojonych studiów i badań powstały licz-
ne publikacje Profesora. Jego dorobek obejmuje ponad 330 publikacji – w tym ponad 
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20 książek. Wśród tych prac szczególne miejsce zajmują książki wyznaczające rozwój 
dydaktyki ogólnej w Polsce i w wielu innych krajach – Proces nauczania (6 wydań 
polskich i kilkanaście w Japonii), Zarys dydaktyki ogólnej (4 wydania), U podstaw pro-
blemowego uczenia się, Podstawy wykształcenia ogólnego, O postępie pedagogicznym, Elementy 
dydaktyki szkoły wyższej, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Zabawa a rzeczywistość, Dziesięć 
szkół alternatywnych, Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, Wszystko o wychowaniu.

Kilka prac należy już do klasyki literatury pedeutologicznej i literatury służącej 
formułowaniu teorii szkoły. Są to m.in. książki: Rzecz o edukacji nauczycieli, Wizerunki 
sławnych pedagogów polskich, Dziesięć szkół alternatywnych, a także praca pod redakcją 
Wincentego Okonia Szkoły eksperymentalne w świecie. Prace te ukazywały się w różnych 
latach, były wznawiane, wciąż są źródłem wiedzy o kształceniu, o szkole, o zawodzie 
nauczycielskim.

Wśród znaczących dokonań Profesora wymienić należy Słownik pedagogiczny (kilka 
wydań) i Nowy słownik pedagogiczny. Przy Jego udziale wydana została 31-tomowa 
seria „Biblioteki Nauczyciela”, był współredaktorem (miałem zaszczyt pomagać Mu 
w tym dziele) „Biblioteki Postępu Pedagogicznego”. Dokonał wyboru i opracowania 
pięciotomowej edycji Dzieł wybranych Sergiusza Hessena.

*

Profesor Wincenty Okoń jest autorem kilku – ważnych w rozwoju pedagogiki – teo-
rii naukowych. Przede wszystkim Jego teoria procesu nauczania-uczenia się i teoria 
kształcenia wielostronnego znalazły stałe miejsce w naukach pedagogicznych, ale 
także – co ważne – wywarły bardzo pozytywny wpływ na praktykę edukacji szkolnej. 
Liczne eksperymenty szkolne – prowadzone z inicjatywy i pod kierunkiem Profeso-
ra – przyczyniły się do unowocześnienia procesu kształcenia w szkole. Profesor był 
też niestrudzonym propagatorem i promotorem innowacji oświatowych.

Powracając do teorii autorstwa Profesora należy przywołać także Jego wersję teorii 
nauczania-uczenia się problemowego. Również ta teoria – nawiązująca do teorii Joh-
na Deweya – wywarła znaczny wpływ na przemiany kształcenia w polskich szkołach.

*

Wszystkie te dokonania – a przecież są to tylko najważniejsze z nich – w sposób oczy-
wisty sprawiły, że Profesor zajmował szczególną pozycję w społeczności pedagogów. 
W latach 1974–1984 był przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, był 
założycielem i od roku 1993 honorowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego, był członkiem prezydium Komitetu Ekspertów dla opracowania ra-
portu o stanie oświaty (1971–1973). Był m.in. redaktorem naczelnym „Kwartalnika 
Pedagogicznego” (1973–1984) i „Studiów Pedagogicznych” (1978–1987), członkiem 
prestiżowych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Otrzymał wysokie odznacze-
nia państwowe.

Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.
Profesor Wincenty Okoń cieszył się wielkim uznaniem w zagranicznych środowi-

skach naukowych. Prowadził wykłady i wypełniał różne funkcje eksperckie w wielu 
krajach – na kilku kontynentach. Odbył około 100 podróży naukowych.
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Środowiska akademickie obdarzyły Profesora wieloma zaszczytnymi wyróżnie-
niami. Najwyższym zaszczytem, jakim środowiska te mogą uhonorować zasłużone 
osoby, jest doktorat honoris causa. Profesor Wincenty Okoń otrzymał doktoraty ho-
norowe trzech uczelni – Wyższej Szkoły Pedagogicznej (noszącej potem nazwę Aka-
demii Pedagogicznej, a dzisiaj Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie – w roku 
1980, Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku (w Niemczech) w roku 1996 oraz 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – w roku 2006.

*

Dla wielu pedagogów był Mistrzem, Nauczycielem. Niezwykła była życzliwość Profe-
sora wobec dokonań innych autorów prac, badaczy. Nie bez stosownego krytycyzmu, 
ale zawsze z wielką otwartością i ciekawością odnosił się do poczynań pedagogów 
zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia.

Profesor wielokrotnie podkreślał, iż za największy sukces uważa skupienie wokół 
siebie i promowanie niezwykle licznego i od lat bardzo znaczącego w humanistyce 
grona uczniów i współpracowników. Podziw i uznanie budzi to, że wypromował oko-
ło 70 doktorów, ale – co więcej – blisko 20 z nich uzyskało tytuł profesora zwyczaj-
nego, znaczna grupa jest profesorami nadzwyczajnymi. Profesor Okoń stworzył au-
tentyczną szkołę naukową w humanistyce, a szczególnie w pedagogice i w dyscypli-
nach pokrewnych. Prowadzone przez Niego (przez kilka dziesięcioleci) ogólnopolskie 
Seminarium Dydaktyczne – z siedzibą na Wydziale Pedagogicznym UW – skupiało 
profesurę i młodzież akademicką z wielu środowisk, reprezentującą różne dyscypliny 
naukowe. Szkoła naukowa Profesora Wincentego Okonia jest wielkim Jego sukce-
sem – jako Uczonego, Mistrza, Nauczyciela.

*

Nie sposób przedstawić ogromu dokonań Profesora. Jego droga życiowa, pra-
ca nauczycielska, aktywność społeczna, oddanie sprawom Polski, a nade wszystko 
niezwykłe cechy osobowości, przymioty charakteru Człowieka Mądrego i Prawego, 
osiągnięcia naukowe – Uczonego i Mistrza – budzą zasłużone powszechne uzna-
nie. Dla społeczności pedagogów akademickich i dla tysięcy nauczycieli był i pozo-
stanie – także za pośrednictwem dzieł – niekwestionowanym Autorytetem. Od lat 
uznaje się Go za klasyka pedagogiki, szczególnie dydaktyki ogólnej i pokrewnych 
dydaktyce subdyscyplin. Jego dzieła wciąż inspirują teoretyków pedagogiki i prak-
tyków edukacji.

Ostatnie lata Jego życia były czasem zmagań ze słabościami zaawansowanego 
wieku. Ceniliśmy jednak obecność Profesora – i On, i my mieliśmy świadomość 
ciągłej bliskości. Teraz boleśnie odczuwamy Jego brak. Odszedł jeden z Gigan-
tów, Wielka Osobowość współczesnej humanistyki. Pozostaje pamięć o Jego życiu 
i  dorobku.

Przesłania płynące z licznych prac Profesora zobowiązują do działań na rzecz edu-
kacji, a przykłady Jego dokonań wzmacniają wiarę w sens i możliwości czynienia 
dobra za pomocą edukacyjnego trudu.

Tadeusz Lewowicki
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