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Profesora Józefa Półturzyckiego 

Dnia 21 listopada 2014 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu War-
szawskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu osiemdziesią-
tych urodzin i  sześdziesięciolecia pracy Profesora Józefa Półturzyckiego. 
Organizatorami spotkania było Akademickie Towarzystwo Andragogicz-
ne i Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Józef Półturzycki jest osobą znaną i cenioną w kręgu dydakty-
ków i andragogów, dlatego też na seminarium naukowe z okazji jubileuszu 
przybyło liczne grono współpracowników, uczniów i przyjaciół. Seminarium 
rozpoczęło się wystąpieniem Prezesa ATA – dr hab. Ewy Skibińskiej i krót-
kim powitaniem gości przez Szanownego Jubilata. 
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Rocznik Andragogiczny t. 21 (2014)

Pierwszej części seminarium zatytułowanej Sylwetka Jubilata i  jego 
osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej przewodniczyła dr hab. 
Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB. Jako pierwsza głos zabrała dr hab. 
Ewa Skibińska, która omówiła aktywność naukową i pozanaukową Profeso-
ra. Po jej wystąpieniu dr Krzysztof Pierścieniak przybliżył najważniejsze za-
łożenia dydaktyki Profesora Józefa Półturzyckiego. Dr Ewa Dębska omówi-
ła pedeutologiczne fascynacje Profesora, a dr Anna Marianowska wygłosiła 
referat o badaniach biograficznych Jubilata. Na koniec wystąpiła dr Monika 
Gromadzka, omawiając obszary poszukiwań badawczych Profesora w Polsce 
i za granicą1. 

W drugiej części seminarium dr Renata Góralska wręczyła tom „Stu-
diów Dydaktycznych” dedykowanych Prof. dr. hab. Józefowi Półturzyckie-
mu, a dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB, i dr hab. Hanna Solar-
czyk-Szwec, prof. UMK, wręczyły Jubilatowi pierwszy egzemplarz 45. tomu 
Biblioteki Edukacji Dorosłych pt. Teoria i praktyka w procesie zmian z mate-
riałami z II Zjazdu Andragogicznego w Toruniu. Na koniec tej części spotka-
nia życzenia Szanownemu Jubilatowi złożyły Władze Dziekańskie Wydziału 
Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Po przerwie rozpoczęła się trzecia część spotkania, którą poprowadzi-
ła wiceprezes ATA, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK. Był to czas 
przeznaczony na wystąpienia okolicznościowe i laudacje. Głos zabrali: prof. 
dr hab. Olga Czerniawska, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. dr hab. 
Alicja Kargulowa i prof. dr hab. Józef Kargul, dr hab. Jan Saran, prof. WSEI, 
dr hab., Elżbieta Dubas, prof. UŁ. Gratulacje przedstawicieli środowiska to-
ruńskiego w składzie: prof. dr hab. Witold Wojdyło, dr Renata Góralska, dr 
Alina Matlakiewicz, dr hab. Andrzej Pieczywok, dr Krzysztof Klimek, dr El-
żbieta Wieczór, zostały poprzedzone listem gratulacyjnym Prorektor ds. 
Kształcenia UMK – prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej. W imieniu Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy głos zabrał doc. Przemysław Ziółkowski, 
a w imieniu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – dr Daniel Ko-
rzan i mgr Ewa Sulkowska. Odczytano także życzenia od dr Doroty Ciecha-
nowskiej i Profesora Franciszka Bereźnickiego. Gratulacje złożył również dr 
Jíří Pavlů z Uniwersytetu Karola w Pradze, a gratulacje i życzenia od dr Helgi 
Stock z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie zostały odczytane. Jako ostat-
ni uroczyste życzenia złożyli pracownicy Katedry Edukacji Ustawicznej i An-
dragogiki WP UW.

1 Artykuł na tematy poruszone w  wystąpieniach referentów znajduje się w  „Stu-
diach Dydaktycznych”, t. 26, 2014, s. 35-63.
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 Jubileusz Profesora Józefa Półturzyckiego

Na koniec głos zabrał Jubilat, dziękując wszystkim za przybycie i za-
praszając na okolicznościowy poczęstunek. W  bardzo miłej, nieformalnej 
już atmosferze przez długie godziny toczyły się rozmowy, wygłaszano toa-
sty i gratulowano Profesorowi tak udanej kariery zawodowej.




