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Streszczenie: W artykule, autor przypomniał sylwetkę Jadwigi Nowak, Profesora 

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszego kierownika 

Katedry Pedagogiki Dorosłych. Opisując sylwetkę uczonej wyeksponowano 

zwłaszcza te wątki, które w polskiej debacie andragogicznej zainicjowała Profesor 

Jadwiga Nowak m.in.; znaczenie twórczości, rolę pracy zawodowej w rozwoju 

osobistym dorosłego, czy miejsce jakie zajmuje w koncepcjach edukacji całoży-

ciowej problematyka wartości.  

Przypomniano inicjatywy Pani Profesor promujące rozwój  środowiska polskich 

andragogów oraz ważniejsze funkcje jakie pełniła podejmując różnorodne inicja-

tywy wydawnicze. Podkreślono niepowtarzalność osobowości uczonej.  

 

 

Polska andragogika ma różne oblicza. Ta wielość i różnorodność jest kon-

sekwencją zarówno historycznych meandrów jakimi od końca drugiej wojny 

światowej podążała nieomal cała naukowa myśl polskiej pedagogiki,  jak rów-

nież złożoności samej problematyki, która przez lata mieniła się różnymi odcie-

niami.  To, co między innymi należy wyróżnić w syntezie tamtego okresu jest 

związane z niepowtarzalnością sylwetek polskich andragogów, którzy nadawali 

ton ówczesnemu dyskursowi naukowemu. Jedną z takich postaci była niewąt-

pliwie Profesor Jadwiga Nowak; uczona, niestrudzona badaczka problematyki 

związków istniejących pomiędzy człowiekiem, jego aktywnością zawodową i 

edukacją, autorka wielu publikacji naukowych, w których problematykę kształ-

cenia dorosłych przedstawiała z różnych perspektyw. Niestrudzona propagator-

ka idei edukacji całożyciowej, którą to ideę starała się wdrażać do praktyki nie 

tylko poprzez własną aktywność wyrażającą się między innymi w postawie na-

uczyciela-nauczycieli, ale również poprzez inicjowanie dla innych różnych form 

organizacyjnych tej aktywności. Osoba, która w mojej pamięci, a także we 

wspomnieniach innych osób pozostała jako wspaniały człowiek.  

                                                      
1 Tytuł tego artykułu jest powtórzeniem tytułu jaki w piśmie „Forum Oświatowe” nr 6/1992 roku 

redakcja pisma, którego byłem sekretarzem, nadała jednemu z działów Kroniki Oświatowej, po-

święconemu  sylwetce Profesor Jadwigi Nowak. 
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Wielkie postaci wymagają wielowątkowej narracji, która w dodatku po-

winna być prowadzona równolegle na wielu płaszczyznach. Wybór w takim 

przypadku jednego kryterium wydaje się być niewystarczający. Podejmując to 

wyzwanie łatwo można popaść w stany skrajne takie jak; prezentacja jedynie 

faktografii beznamiętnie ilustrującej rozwój zawodowy danego człowieka, czy 

też patos gloryfikujący opisywaną postać. Starając się przybliżyć sylwetkę Pro-

fesor Jadwigi Nowak, niełatwo jest znaleźć adekwatną formułę opisu. Wydaje 

się, że najbardziej odpowiednią jest ukazanie jej biegu życia na tle zmian jakie 

zachodziły w różnych obszarach w ciągu niespełna trzydziestu lat jej aktywno-

ści zawodowej
2
.       

Jadwiga Nowak urodziła się 20 września 1941 roku w Klimowiźnie, nie-

wielkiej wiosce na Podlasiu, która obecnie jest częścią miasteczka Węgrów, 

leżącego w odległości około 60 kilometrów w kierunku północno-wschodnim od 

Warszawy. Dzieciństwo i młodość spędziła uczęszczając do szkół w miejscu 

zamieszkania. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wyjechała kontynuować 

naukę do Warszawy. W czerwcu 1963 roku ukończyła studia w zakresie peda-

gogiki dorosłych na Uniwersytecie Warszawskim, przedstawiając do obrony 

magisterskiej pracę na temat „Organizacja i zasięg działania fachowych biblio-

tek szkolnych”  W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w 

Zakładzie Teorii Oświaty Dorosłych, który stanowił część Katedry Pedagogiki 

Społecznej.  

Lata sześćdziesiąte, to okres szczególny dla historii Wydziału Pedagogicz-

nego i rozwoju myśli andragogicznej w Polsce. Wraz z nową strukturą organiza-

cyjną Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego zmieniła się 

koncepcja programowa kształcenia studentów na kierunku; Pedagogika. Nowy 

plan wyróżniał trzy działy nowoczesnego kształcenia pedagogicznego: wy-

kształcenie podstawowe, nachylenie specjalistyczne i praktyczne przygotowanie 

do zawodu. W ramach tak zdefiniowanego obszaru (nachylenie specjalistyczne) 

na IV i V roku studiów studenci pedagogiki mogli zdobyć przygotowanie w 

„zakresie problematyki wychowania pozaszkolnego i oświaty dorosłych”
3
 . 

W okresie Polski Ludowej, problematyka oświaty dorosłych miała swoją 

specyfikę. Podczas gdy główny nurt debaty naukowej tamtych czasów skupiał 

się na ideologicznych założeniach wdrażanej reformy szkolnej, przygotowaniu 

ideologicznym i pedagogicznym nauczycieli oraz wychowaniu narodu w duchu 

patriotyzmu i internacjonalizmu
4
, pedagodzy zajmujący się oświatą dorosłych 

swoje zainteresowania lokowali w dwóch płaszczyznach; pierwsza poświęcona 

była szkolnictwu dla pracujących i doskonaleniu zawodowemu, a druga szeroko 

                                                      
2  Licząc czas kariery zawodowej Profesor Jadwigi Nowak od daty uzyskania magisterium do 

chwili śmierci było to dokładnie 27 lat. 
3  A. Mońka-Stanikowa: Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim w okresie 1926-

1982. Załącznik nr 1 do Planu Studiów Pedagogicznych, Warszawa 1997. 
4  F. Herok: Rozpoczynamy jubileuszowy rok. XX-lecie Polski Ludowej. Przemówienie wicemini-

stra oświaty inaugurujące rok szkolny 1964/65 „Oświata Dorosłych” 1964, nr 1. 
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rozumianym problemom aktywności kulturalnej dorosłych: spędzaniu czasu 

wolnego, obcowaniu ze sztuką, czy amatorskiemu ruchowi artystycznemu. 

 Główny wysiłek skupiony był na szkolnictwie dla pracujących, które po-

mimo dominującej funkcji ideologicznej umożliwiało przede wszystkim podno-

szenie ogólnego i zawodowego poziomu wykształcenia dorosłej części ludności. 

Edukacja dorosłych w tamtym czasie miała bowiem pełnić przede wszystkim 

funkcję kompensacyjną. Z danych sejmowej Komisji Oświaty i Nauki, obradu-

jącej w 1963 roku wynikało, że chociaż w okresie od 1945 do 1963 roku szkoły 

podstawowe dla pracujących ukończyło 890 tysięcy osób, to jednak pomimo tak 

znaczącego wskaźnika upowszechnienia wśród dorosłych edukacji na szczeblu 

podstawowym, w dalszym ciągu szkolnictwo to, miało istotne zadanie do speł-

nienia. Rokrocznie bowiem ok. 100 tysięcy dzieci opuszczało szkołę podstawo-

wą przed jej ukończeniem
5
.  

Równie istotną rolę odgrywały w tamtym czasie technika dla pracujących 

na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz kursy prowadzone w syste-

mie pozaszkolnej oświaty dorosłych. Technika, prowadzące nauczanie w trybie 

zarówno wieczorowym jak i zaocznym umożliwiały oprócz uzyskania tytułu 

zawodowego otrzymanie także świadectwa dojrzałości, a kształcenie kursowe 

przygotowywało do zdobycia tytułu kwalifikacyjnego, których to tytułów przy-

znano w okresie od 1945 do 1963 roku ok. 100 tysięcy
6
. 

W tym samym czasie, w Paryżu odbyła się w dniach 11-20 marca 1963 ro-

ku, pod patronatem UNESCO, kolejna międzynarodowa konferencja Oświaty 

Dorosłych, której obradom przewodniczył wybitny kanadyjski działacz oświa-

towy dr J. R. Kidd. Uczestnicy konferencji poświęcali podczas obrad uwagę 

zarówno problemom analfabetyzmu, zwłaszcza w krajach, które dopiero co uzy-

skały niepodległość, jak też nowym metodom upowszechnienia edukacji wśród 

dorosłych oraz konieczności podejmowania i popularyzacji badań naukowych. 

Pod koniec obrad, Komitet wyraził także niezadowolenie z faktu, iż w wielu 

krajach pojawiły się regulacje oddzielające kształcenie techniczne i zawodowe 

od oświaty dorosłych
7
. W takich realiach krajowych i uwarunkowaniach mię-

dzynarodowych rozpoczęła swoją pracę Jadwiga Nowak. Swoją aktywność na-

ukową i zainteresowania badawcze od początku ulokowała w obrębie triady; 

człowiek – praca – edukacja. Jednak już wtedy, o czym świadczyła jej pierwsza 

publikacja starała się na problematykę andragogiczną patrzeć szerzej. Pierwszą 

publikację, której podbudową była między innymi praca magisterska poświęciła 

czytelnictwu literatury fachowej w Polsce. W doniesieniu opublikowanym w 

kolejnych dwóch numerach (1 i 2/1964 roku) pisma Oświaty Dorosłych, opisy-

wała stan rynku publikacji zawodowych w Polsce oraz stopień czytelnictwa tej 

                                                      
5  M. Żytko: Problemy kształcenia dorosłych w obradach sejmowej komisji oświaty i nauki, 

„Oświata Dorosłych” 1964, nr 1. 
6  M. Żytko: Problemy kształcenia dorosłych w obradach sejmowej komisji oświaty i nauki, 

„Oświata Dorosłych” 1964, nr 1. 
7  T. Niecałkiewicz: Oświata dorosłych w UNESCO, „Oświata Dorosłych” 1964, nr 1. 
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literatury w różnych grupach zawodowych. W tekście zwracała uwagę na niski 

poziom zainteresowania tego typu literaturą zarówno wśród pracujących doro-

słych, jak też, na co położyła szczególny nacisk, wśród absolwentów szkół za-

wodowych różnych szczebli, dla których czytelnictwo literatury fachowej po-

winno być jedną z metod doskonalenia, dopiero co uzyskanych kwalifikacji. W 

konkluzji swojego doniesienia autorka stwierdzała, że „choć środki przeznacza-

ne na zakup literatury fachowej są niemałe, a księgozbiory bibliotek zakłado-

wych imponujące, to stopień wykorzystania tego źródła informacji dla doskona-

lenia zawodowego nie przynosi pożytku dorosłym, a gospodarce korzyści”
8
.  

W czasopiśmie naukowym, z tamtego okresu taka pointa, nie była czymś 

zwyczajnym zwłaszcza, że sformułowała ją niespełna dwudziestotrzyletnia au-

torka. Można jednak zaryzykować tezę, że ta młodzieńcza niezgoda na zastaną 

rzeczywistość, stała się od tej pory znakiem rozpoznawczym aktywności na-

ukowej i publicystyki Profesor Jadwigi Nowak. W ten szczególny sposób wyra-

żała swoją dezaprobatę dla rozwiązań pozornych, jednowymiarowych, promują-

cych fasadowy wizerunek oświaty dorosłych. Ta wewnętrzna niezgoda stała się 

także jednym z czynników dynamizujących aktywność pozanaukową Pani Pro-

fesor. W późniejszych latach, równie intensywnie jak w działalność naukową, 

angażowała się bowiem w praktykę edukacji dorosłych. Zawsze jednak, czy to 

organizując prace Komisji Metodycznej Zarządu Głównego Związku Zakładów 

Doskonalenia Zawodowego, czy też ogłaszając konkurs na pamiętniki nauczy-

cieli, czy wreszcie działając w różnego rodzaju stowarzyszeniach równie blisko 

było Jej do człowieka, jego pracy i podejmowanej przez niego aktywności edu-

kacyjnej. Kolejne lata pracy Jadwiga Nowak poświęciła prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych i zbieraniu materiałów do dysertacji doktorskiej. Zwłaszcza tej 

drugiej aktywności należy poświęcić więcej uwagi ponieważ zastosowała nie-

zwykle rzadko wykorzystywaną w pedagogice tamtych lat metodę badawczą  – 

obserwację uczestniczącą.  

Należy przypomnieć, że druga połowa lat sześćdziesiątych w Polsce, to 

okres narastających inwestycji w przemyśle związanych z wejściem na rynek 

pracy wyżu demograficznego. Odkrycie wielkich złóż węgla brunatnego w Beł-

chatowie, złóż siarki w okolicach Tarnobrzegu, czy złóż miedzi w okolicach 

Legnicy spowodowało że model rozwoju gospodarki stał się niezwykle eksten-

sywny. Tej zmianie nie towarzyszyły jednak reformy praktyki oświatowej. 

Nadal, istotę oświaty dorosłych, upatrywano w strukturze i sprawności funkcjo-

nowania szkolnych form edukacji. Wyzwania tamtych lat były jednak inne. Co-

raz większym problemem stawały się kwestie socjalizacji dorosłych. Nowe 

przedsiębiorstwa, powstając w miejscach odkrycia złóż danego surowca, zaczę-

ły odczuwać brak rąk do pracy. Migracja dorosłych mężczyzn, którzy w poszu-

kiwaniu pracy przemieszczali się w tamtym czasie po całej Polsce powodowała 

                                                      
8  J. Nowak: Organizacja i zasięg działania fachowych bibliotek szkolnych „Oświata Dorosłych” 

1964, nr 1, s. 47-49. 
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określone problemy. Miały one oprócz wymiaru społecznego, także wymiar 

zawodowy i edukacyjny. Zainteresowanie tą problematyką wykazywali jednak 

nieliczni.  

Kolejna grupa problemów wiązała się z postępem naukowo-technicznym. 

Pomimo bardzo dużych nakładów ponoszonych przez państwo nadal niektóre 

gałęzie przemysłu pozostawały zacofane technologicznie w stosunku do Europy 

Zachodniej. Postęp techniczny docierał do polskich przedsiębiorstw bardzo powo-

li, przy czym z wielkim trudem omijał liczne biurokratyczne przeszkody. W trady-

cyjnych sektorach gospodarka PRL osiągała podobne rezultaty jak kraje rozwinię-

te natomiast, w dziedzinach, które na polskim gruncie stanowiły nowość, m.in. 

elektronika, czy automatyzacja, polska gospodarka była daleko w tyle
9
.  

Stan taki był między innymi pochodną obowiązującego modelu edukacji 

dorosłych, którego główną funkcją była w dalszym ciągu kompensata niskiej 

sprawności systemu edukacji młodzieżowej. Istniejące w latach sześćdziesiątych 

rozwiązania ustawowe oraz uwarunkowania społeczne często uniemożliwiały 

wielu chętnym podjęcie studiów wyższych, a nieliczne instytucje pozaszkolnej 

edukacji dorosłych skupiały się wyłącznie na poziomym doskonaleniu, zwłasz-

cza w zawodach o niskim udziale w treści pracy, czynnika intelektualnego. 

Wprawdzie od drugiej połowy lat sześćdziesiątych statystyki notują systema-

tyczny spadek słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych, co wskazywałoby 

na fakt, że placówki te wypełniły już najpilniejsze zadanie w tym zakresie, to 

jednak wśród dorosłych, posiadających co najmniej podstawowe wykształcenie, 

wskaźniki aktywności edukacyjnej nadal były bardzo niskie
10

.  

Stan taki pociągał za sobą w tamtym okresie czasu wiele negatywnych kon-

sekwencji. Jedną z nich były kłopoty adaptacyjne młodych pracowników po-

dejmujących pracę w organizującym się przemyśle. Temat ten podjęła mgr Ja-

dwiga Nowak w swoich poszukiwaniach badawczych. Wyjątkowość wspomnia-

nej wcześniej metody polegała na zatrudnieniu się przyszłej Uczonej w Hucie 

„Warszawa” na stanowisku suwnicowej. Czas spędzony w określonych, rze-

czywistych warunkach wyczerpywał nie tylko rygory badania naukowego, ale 

także był jedyną w swoim rodzaju okazją do zebrania wielu różnych informacji 

podlegających później weryfikacji w toku postępowania badawczego. To do-

świadczenie sprawiło, że od tego czasu w nieomal każdym, inicjowanym przez 

Panią Profesor przedsięwzięciu naukowym; praktyka, doświadczenie, czy kon-

kretne przeżycie zawodowe zawsze znajdowało się w centrum poznania andra-

                                                      
9  P. Jarczewski: Gospodarka PRL (okres lat:1950-60, 1960-1970) http://historia.gazeta. pl/historia/1, 

101070,6897385,Gospodarka_PRL_okres_lat_1955__1960__1960__1970_.html?as=3&startsz=

x (otwarty 21.X.2010) 
10  J. Nowak, A. Cieślak:, Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie, Wiedza Powszechna, War-

szawa 1982. 
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gogicznego, bowiem „jako jedyna uczona młodszego pokolenia zajęła się tą 

problematyką z perspektywy andragogicznej”
11

. 

Fascynacja Jadwigi Nowak związkami praktyki zawodowej z edukacją za-

owocowała pracą doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. dr Kazimierza Woj-

ciechowskiego, która nosiła tytuł; Pedagogiczne problemy przystosowania no-

wych pracowników do pracy w przemyśle. Praca została zrecenzowana przez 

doc. dr Mariana Wachowskiego i Prof. dr Ryszarda Wroczyńskiego oraz obro-

niona w dniu 11 czerwca 1968 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

Koniec lat sześćdziesiątych i uzyskanie tytułu naukowego doktora, to po-

czątek nowego etapu w rozwoju naukowym Profesor Jadwigi Nowak, to także 

kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego. Prze-

kształcenia Wydziału dokonywane w konsekwencji postanowień nowej ustawy 

doprowadziły w roku 1969 do powstania, w miejsce dotychczasowych Katedr 4 

zakładów, 1 pracowni i 12 zespołów naukowo-badawczych. W tak zreformowa-

nym Instytucie Pedagogiki rozpoczął działalność Zespół Wychowania Doro-

słych. Kierownictwo zespołu objął Prof. dr Kazimierz Wojciechowski, a dr Ja-

dwiga Nowak została jednym z członków zespołu.  

 Kolejne zmiany w oświacie m.in. zamknięcie warszawskiej Wyższej 

Szkoły Nauczycielskiej (1968/69) oraz konieczność uruchomienia na Uniwersy-

tecie Warszawskim kierunków studiów o nowych specjalnościach spowodowały 

głębokie zmiany strukturalno-programowe. W ramach rozwijania przedmiotów 

specjalizacyjnych wprowadzono do programu kształcenia akademickiego mię-

dzy innymi pedagogikę dorosłych
12

.  

Profesor Jadwiga Nowak od początku swojej pracy akademickiej promowa-

ła własny styl uprawiania dydaktyki, który był pochodną Jej niepowtarzalnego 

sposób bycia. Jej relacje ze studentami nacechowane były zarówno autentyczno-

ścią kontaktu, merytoryczną rzetelnością, w której nie brakowało pasji, ale rów-

nież nauczycielską godnością.  „Wymagała uszanowania. Jeśli student przekro-

czył pewną granicę, przyzwolony np. Jej bezpośredniością, potrafiła okazać 

irytację”
13

. Oddzielny nurt realizacji Jej pasji dydaktycznej stanowiło Między-

wydziałowe Studium Pedagogiczne, którego siedzibą od 1958 roku był Wydział 

Pedagogiczny. 

Podobnie pełna intensywności i pasji była jej aktywność badawcza. Zawsze 

bliska człowiekowi, pełna autentycznej troski o jego rozwój, nie tylko związany 

z płaszczyzną doskonalenia zawodowego, ale również sferę rozwoju osobistego. 

                                                      
11  J. Kargul: Profesor Jadwigi Nowak refleksje o pracy „Forum Oświatowe” 1992, nr 6,  s. 74-

75. 
12  T. Pilch: Rozwój studiów pedagogicznych [w:] Wołczyk J, Wroczyński R. (kier. naukowe), 

Pedagogika i potrzeby społeczne: sondaż diagnostyczny i próba diagnozy stanowisk zawodo-

wych dla pedagogów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974. 
13  H. Kwiatkowska: Profesor Jadwiga Nowak – nauczyciel nauczycieli, „Forum Oświatowe” 

1992, nr 6,  s.75-76. 
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Dla Pani Profesor zawsze ważny był człowiek, jego życie, zainteresowania 

ogólne, rozwój! Uważała, że w debacie naukowej o problemach edukacji doro-

słych zbyt mało miejsca poświęca się np. postawom twórczym, które są przeja-

wem wewnętrznej ciekawości, motywacji dorosłych. Te postawy mają różne 

oblicza. Mogą przyjąć postać osobistego hobby lub wyrażać się w postawie 

racjonalizatora w obszarze danego zawodu.  

Dbając o edukację innych, angażuje się osobiście, między innymi, w 

usprawnianie systemu doskonalenia zawodowego dorosłych. Stara się upo-

wszechniać, mało popularną w tamtym czasie ideę, że doskonalenie zawodowe, 

to nie tylko metoda podnoszenia sprawności, wykonywanych na określonym 

stanowisku pracy czynności zawodowych ale, to przede wszystkim, przyjęcie 

określonej perspektywy własnego rozwoju zawodowego. Nie zaniedbuje przy 

tym własnego rozwoju naukowego. W tamtym czasie pracuje bardzo intensyw-

nie. Publikuje, prowadzi prace badawcze, zaczyna angażować się w działalność 

stowarzyszeń naukowych. Jej wystąpienia na konferencjach naukowych zaczy-

nają zwracać uwagę.  

Początków tego rodzaju aktywności należy upatrywać, w cyklu seminariów 

organizowanych przez sekcję andragogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszech-

niej. Organizowane rokrocznie od końca lat sześćdziesiątych spotkania nauko-

we, były poświęcone koncepcjom, programowi i wynikom badań nad działalno-

ścią oświatową Towarzystwa. Wystąpienia Pani Profesor zawsze cechowała 

świeżość myśli i prezentacja postulatów oparta na wynikach badań empirycz-

nych. To wtedy, również w rozmowach kuluarowych dawała się poznać innym 

nie tylko jako rzetelny badacz ale również wielkiej kultury i pasji człowiek. 

Często w wyniku takiego nieformalnego spotkania pojawiały się nowe pomysły 

na projekty badawcze. Nierzadko refleksja Pani Profesor stanowiła inspirację do 

podjęcia określonej problematyki badawczej przez innych.  

Ta wszechstronna aktywność Profesor Jadwigi Nowak, chociaż konse-

kwentnie zogniskowana wokół roli jaką praca zawodowa odgrywa w rozwoju 

człowieka, zwłaszcza w kontekście jego aktywności edukacyjnej, owocuje wy-

daną w 1971 roku książką Adaptacja społeczno – zawodowa nowego pracowni-

ka. Autorka podkreśla w tej pozycji znaczenie wewnątrzzakładowych procesów 

wychowawczo-edukacyjnych. Eksponowane w tej publikacji wątki miały zwró-

cić uwagę czytelników na te wymiary sytuacji pracy a w tym kontekście znacze-

nie procedury adaptacyjnej nowego pracownika, którym do tej pory w literatu-

rze przedmiotu nie poświęcano dostatecznej uwagi. Większość literatury tamte-

go okresu koncentrowała się bowiem na zagadnieniach adaptacji człowieka  do 

pracy rozumianej jako procedura przystosowania młodego człowieka do istnie-

jącego sposobu wykonywania obowiązków zawodowych na zajmowanym sta-

nowisku pracy. Jadwiga Nowak, jako jedna z nielicznych osób badających 

wówczas tę problematykę na gruncie pedagogiki, zwracała uwagę na fakt, że w 

pracy człowieka zawartych jest wiele pierwiastków.  
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Dla Niej sytuacja pracy człowieka, była przede wszystkim sytuacją eduka-

cyjną, kształtowaną poprzez aktywność własną podmiotu, przy czym zmianie na 

drodze edukacyjnej nie powinna podlegać jedynie wiedza zawodowa pracowni-

ka. Pani Profesor była przekonana, że równie istotne jest kształtowanie postaw 

zawodowych i szerzej całożyciowych, a te wymagają modelowania hierarchii 

wartości człowieka. Edukacja w sytuacji pracy powinna być zatem, także okazją 

do promowania norm społecznych, których przestrzeganie przyniesie korzyść 

zarówno samemu człowiekowi jak i wszystkim członkom społeczności. Wresz-

cie, zdaniem Pani Profesor poprzez edukację można wdrażać dorosłych pracow-

ników do rozwiązań zawodowych promujących szeroko rozumianą wartość 

„dobrej roboty”
14

. 

Poszukiwanie edukacyjnych wymiarów pracy, odnajdywanie w wykony-

wanej przez człowieka pracy pierwiastków rozwojowych, kreujących nie tylko 

wzrost kompetencji zawodowych, ale także szeroko rozumianych kompetencji 

społecznych, moralnych, czy edukacyjnych stało się Jej pasją. Wyrazem tego 

swoistego zaangażowania w problematykę było opublikowanie kilkunastu arty-

kułów naukowych i zaowocowało książką Będę wynalazcą, która ukazała się w 

1976 roku. W publikacji tej, w swoisty dla siebie sposób, pisała o „sztuce robie-

nia wynalazków” (Nowak 1976 s. 18-23) Próbowała odpowiedzieć na pytanie o 

rolę pierwiastka edukacyjnego w procesie inkubacji nowego rozwiązania tech-

nicznego. Ukazywała trud tworzenia oryginalnego rozwiązania starając się prze-

ciwstawić „mozół pracy wynalazcy panującemu ogólnie przekonaniu o dominu-

jącej roli „olśnienia”
15

. 

Rok przed wydaniem książki, która stała się swoistym  „zaproszeniem do 

twórczości”, w wyniku kilku lat studiów literatury przedmiotu, wielu analizy 

materiału empirycznego, dyskusji i rozmów z wieloma współpracownikami, a 

także studiowaniu materiałów faktograficznych np. pamiętników, co w tamtym 

czasie nie było elementem zwyczajowym w pedagogicznym postępowaniu ba-

dawczym, powstała kolejna książka; Wynalazczość a wychowanie, która stała 

się podstawą wszczęcia  procedury habilitacyjnej. W dniu 26 maja 1975 r. dok-

tor Jadwiga Nowak uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu War-

szawskiego tytuł doktora habilitowanego. Recenzentami w postępowaniu habili-

tacyjnym byli: prof. dr Leon Leja, prof. dr Janusz Tymowski, prof. dr Kazimierz 

Wojciechowski.  

Druga połowa lat siedemdziesiątych upłynęła Pani Profesor na upowszech-

nianiu wyników badań własnych, wniosków płynących z przemyśleń i propago-

waniu związków jakie istnieją pomiędzy sytuacją pracy człowieka a jego ak-

tywnością edukacyjną. Refleksje te powoli zaczynały kształtować się w okre-

ślone tezy naukowe. Obszarem, na którym sądziła, że może liczyć na twórczą 

                                                      
14  J. Nowak: Adaptacja społeczno – zawodowa nowego pracownika,  Instytut Wydawniczy 

CRZZ, Warszawa 1971. 
15  J. Nowak: Będę wynalazcą, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976. 
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debatę i konfrontacje myśli były spotkania z różnymi gremiami naukowymi, na 

różnych forach. „W zasadzie trudno byłoby wskazać bardziej znaczącą konfe-

rencję zagraniczną, czy seminarium z tego zakresu o charakterze krajowym (z 

lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych), na które organizatorzy nie zaprosili 

Profesor Jadwigi Nowak, zlecając Jej przygotowanie referatu, komunikatu, czy 

nawet głosu w dyskusji. Gdyby udało się dzisiaj zebrać wygłoszone na tych 

konferencjach referaty i komunikaty oraz odtworzyć treść wypowiedzi Pani 

Profesor podczas oficjalnych, czy kuluarowych dyskusji, byłby to doskonały 

materiał do charakterystyki Jej twórczej osobowości, ukazujący proces kształ-

towania się naukowej sylwetki młodego uczonego”
16

. 

Te okazje do wymiany myśli, dyskusji naukowej w gronie specjalistów, czy 

refleksji po spotkaniu z praktykami sprowokowały Profesor Jadwigę Nowak do 

analizy zagadnienia, które nie było oczywiste dla problematyki którą się zajmo-

wała. Mam tu na myśli refleksję nad zagadnieniami związanymi z procesem 

wychowania dorosłych. Dość długo niekwestionowana przez pedagogów teza, 

że życie człowieka dzieli się na dwa etapy; kształcenia i wychowania oraz pracy 

zawodowej, została przez Nią poddana krytycznej analizie. W wydanej w 1979 

roku książce pod tytułem Kultura wychowawcza zakładu pracy, Pani Profesor 

wskazuje nie tylko na psychopedagogiczne uzasadnienia ważności tej problema-

tyki, ale także daje przykładowy opis wdrażania takiego programu
17

. Współcze-

śnie, problematyka ta wcale nie straciła na znaczeniu. Przykłady podejmowa-

nych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych badań etnograficz-

nych z obszaru kultury organizacyjnej przedsiębiorstw dowodzą, że wątki poru-

szane przez Panią Profesor ponad trzydzieści lat temu nadal są aktualne i budzą 

ciekawość m.in. andragogów.     

Kolejną okazją do dzielenia się przez Nią swoimi doświadczeniami nauko-

wymi były bez wątpienia posiedzenia Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu 

Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zespół ten próbował w tamtych 

czasach koordynować tematykę i zakres badań andragogicznych w Polsce. Pod 

auspicjami zespołu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zorganizowano 

szereg konferencji, których tematyką była teoria i praktyka szeroko rozumianej 

edukacji dorosłych. Profesor Jadwiga Nowak brała czynny udział zarówno w 

posiedzeniach roboczych zespołu, jak też w obradach konferencji naukowych 

przygotowanych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych (zarówno 

częściach plenarnych jak i posiedzeniach sekcji).  

Nie można nie wspomnieć, o jeszcze jednej płaszczyźnie aktywności Pani 

Profesor. Swoją aktywnością społeczną zapisała piękne karty w wielu organiza-

cjach, które wśród statutowych celów miały wpisane również te związane z 

kształceniem dorosłych. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że nie była to 

                                                      
16  Aleksander T.: Profesor Jadwiga Nowak – uczestniczka konferencji i seminariów andrago-

gicznych, „Forum Oświatowe” 1992, nr 6, s. 73-74. 
17  J. Nowak: Kultura Wychowawcza zakładu pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 

1979. 
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aktywność pozorna. Pani Profesor otrzymywała zaproszenie do uczestniczenia 

w pracach różnych ciał wielu stowarzyszeń, czy organizacji branżowych. Zaw-

sze jednak zastrzegała, iż swoją zgodę uzależnia od możliwości czynnego zaan-

gażowania się na rzecz danego środowiska, czy grupy zawodowej. Wygłaszała 

więc odczyty, prowadziła seminaria i letnie kursy dla nauczycieli po to, aby z 

jednej strony, popularyzować najnowsze wyniki badań pedagogicznych, a z 

drugiej – czerpać ze skarbnicy doświadczeń praktyków. Włączyła się do pracy 

społecznej w Komisji Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Centralnej Rady 

Związków Zawodowych oraz w Radzie Uniwersytetów Ludowych
18

. 

Narastający od połowy lat siedemdziesiątych kryzys gospodarczy, który do-

prowadził w roku 1980 do masowych wystąpień robotników przeciwko władzy, a 

w konsekwencji do krótkiego, czternastomiesięcznego „festiwalu wolności” spo-

wodował także zmianę perspektywy postrzegania sytuacji pracy zawodowej ro-

zumianej jako płaszczyzny aktualizacji postaw życiowych, edukacyjnych, czy 

rozwojowych. Andragodzy stanęli w obliczu konieczności zweryfikowania obo-

wiązujących do tej pory założeń. Uwidoczniona z całą mocą erozja wartości pra-

cy, a w jej wyniku zmiana funkcji jaką dotąd pełniła edukacja dorosłych doprowa-

dziły wielu andragogów do … skrajnych postaw. Część z nich wycofała się z ży-

cia naukowego, inni na fali ożywienia politycznego zaangażowali się w działal-

ność państwową, czy polityczną, jeszcze inni, w tym między innymi Pani Profesor 

Jadwiga Nowak, zaangażowali się w tworzenie nowych form organizacyjnych 

samorządowości zawodowej. Piękną kartę zapisała swoją aktywnością w Polskim 

Towarzystwie Pedagogicznym, w którym aż do swojej przedwczesnej śmierci 

pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji: przewodniczącej Oddziału Warszaw-

skiego, skarbnika i członka Prezydium Zarządu Głównego, wiceprzewodniczącej 

Zarządu Głównego, członka prezydium Zarządu Głównego.  

Zmiany społeczne nie ominęły Uniwersytetu Warszawskiego. Również w 

tym przypadku Pani Profesor nie uchylała się od przyjęcia nowych obowiązków. 

Objęła kierownictwo Katedry Pedagogiki Dorosłych, a także przyjęła propozy-

cję pokierowania Studiami Zaocznymi, których formuła, jak cały program 

kształcenia i struktura Wydziału Pedagogicznego ponownie uległy zmianie. 

Wyzwania, przed którymi stanęła Profesor Jadwiga Nowak zaowocowały kolej-

nymi inicjatywami. Powołała roczne podyplomowe Studium Oświaty Doro-

słych, którego wyróżnikiem w tamtych czasach była zarówno formuła zajęć 

(zjazdy odbywały się raz w miesiącu i trwały 5 dni), jak również program 

kształcenia, który oprócz przedmiotów merytorycznych zakładał udział słucha-

czy w zajęciach ogólnorozwojowych
19

  

Również formuła studiów zaocznych pod Jej kierownictwem uległa zmia-

nie. Na przykład pojawiła się możliwość, co nie było powszechną praktyką w 

                                                      
18  M. Walczak: Profesor Jadwiga Nowak w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym „Forum 

Oświatowe”1992, nr 6. 
19  Takich jak wycieczki, wizyty w teatrze, galerii, czy muzeum. Asystenci Pani Profesor, każdo-

razowo przygotowywali propozycję takich zajęć.  
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tamtych latach, dedykowania jednej grupy studenckiej, w każdej edycji studiów, 

jakiejś konkretnej grupie zawodowej. Takie rozwiązanie umożliwiało pracowni-

kom Wydziału prowadzącym zajęcia z daną grupą takie sprofilowanie przewi-

dzianych programem studiów zagadnień, aby były jak najbliższe praktyce zawo-

dowej studentów. Jej zaangażowanie w te nowe wyzwania było tak silne, że 

„kiedy słuchało się z jaką pasją opowiada o swoim studium podyplomowym, 

można było odnieść wrażenie, że jest to jedyna płaszczyzna Jej działalności 

edukacyjnej. A było to tylko nowe zadanie zaspokajające jakąś nie spełnioną 

dotąd potrzebę aktywności”
20

. 

Stan wojenny wprowadzony w Polsce w grudniu 1981 roku zatrzymał wie-

le inicjatyw, których realizację planowała Profesor Jadwiga Nowak. Konse-

kwencje społeczne jakie pociągnął za sobą sprawiły, że ta pełna pasji i aktywna 

Uczona, zwróciła się ku zagadnieniom ogólnym i historycznym. Poza tym bo-

gatsza o doświadczenie społeczne lat siedemdziesiątych i początku lat osiem-

dziesiątych, ponownie postanowiła poddać refleksji naukowej wartości konsty-

tuujące sytuację edukacji człowieka dorosłego na płaszczyźnie pracy zawodo-

wej. Pierwszy z zamiarów zakończył się wydaną w 1982 roku, razem z Andrze-

jem Cieślakiem, publikacją pod tytułem  Edukacja dorosłych w Polsce i na 

świecie. Praca ta, jak piszą sami autorzy we wstępie „wyrosła z potrzeby ży-

cia”
21

 chociaż jej celem nie było przedstawienie w pełni udokumentowanej hi-

storii rozwoju oświaty dorosłych w Polsce i na świecie. Jednak przyjęcie per-

spektywy historycznej pozwoliło autorom zarysować drogi rozwoju oświaty 

dorosłych, sprowokować do dyskusji nad współczesnymi (dla tamtego czasu) 

ideami oświatowymi.  

Kolejną inicjatywą wydawniczą było opublikowanie w 1984 roku, wspól-

nie z Czesławem Maziarzem i Kazimierzem Wojciechowskim, książki pod tytu-

łem Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce, w której autorzy przypominali histo-

ryczne korzenie myśli andragogicznej, wskazywali źródła inicjatyw z obszaru 

edukacji dorosłych, czy wreszcie przypominali wielkie postaci polskich pedago-

gów, działaczy oświatowych i uczestników różnych form edukacji dorosłych, 

dzięki którym oświata dorosłych miała wiele postaci, odmian i barw. Refleksja 

historyczna pozwoliła także ukazać w innym świetle perspektywy rozwoju edu-

kacji dorosłych w Polsce w drugiej połowie dwudziestego wieku.  

Ta refleksja historyczna oraz upływ czasu pozwolił też Pani Profesor na 

powrót do zwykłej dla niej formuły aktywności, wyrażającej się w szybkim 

tempie życia i pracy. „Myślała i działała bardzo szybko i w różnych miejscach – 

w drodze do pracy, w tramwaju, w autobusie. Tak jakby świadomie wyczuwała, 

że zapas lat, jaki Jej do życia pozostał jest niewielki. Stąd może ten ustawiczny 

pośpiech i potrzeba „wyciągnięcia” z każdej chwili maksymalnie ile się da. 

                                                      
20  H. Kwiatkowska: Profesor Jadwiga Nowak – nauczyciel nauczycieli, „Forum Oświatowe” 

1992, nr 6,  s.76. 
21  J. Nowak, A. Cieślak:, Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie, Wiedza Powszechna, War-

szawa 1982. 
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Można powiedzieć, że zmiana, ruch, nowość, nawet natłok spraw stanowiły 

środowisko Jej życia. Nie znosiła stagnacji. Irytował Ją lenistwo, w tym zwłasz-

cza lenistwo myśli”
22

.  

Ponownie zaczęła podejmować nowe inicjatywy. Kontynuowała prace w 

ramach Zespołu Pedagogiki Dorosłych KNP PAN wykazując się dużą aktywno-

ścią i niekonwencjonalną twórczą postawą. Do każdej dyskusji wnosiła twórczy 

niepokój i duży krytycyzm. „Krytycznie odnosiła się do oficjalnej polityki 

oświatowej, zwłaszcza do zerwania związków między pracą zawodową a eduka-

cją, między polityka gospodarczą a praktyką edukacyjną wobec dorosłych. 

Wskazywała na merytoryczne i metodologiczne słabości andragogiki ale także 

niedostatki polskiej praktyki w dziedzinie edukacji dorosłych”
23

.  

W swoich wypowiedziach za każdym razem eksponowała wymiar indywi-

dualny każdego człowieka. Konsekwentnie domagała się poszanowania dla 

godności pracy człowieka i podejmowanych przez niego inicjatyw edukacyj-

nych, „przy czym jednostkę ludzką zawsze ujmowała wielowymiarowo. Nie 

fascynowała się modnymi hasłami głoszonymi przez polityków, hasłami, któ-

rych realizacja miała zapewnić „szczęśliwość społeczną” Krytycznie odnosiła 

się zarówno do haseł głoszonych przez technokratów, którzy szczęście społecz-

ne upatrywali w „rewolucji naukowo-technicznej”, jak również krytycznie oce-

niała piękną, ale – jak pisała – zbyt optymistyczną i mało przekonywającą wizję 

człowieka rysowaną przez „radykalnych humanistów”, ujmowaną syntetycznie 

jako „homo creator”
24

. 

W poszukiwaniu istoty związków tworzących wcześniej wspomnianą tria-

dę; „człowiek-praca-edukacja”  zwróciła się ku praktyce oświatowej. „Kształce-

nie zawodowe, to nie tylko sprawność ślusarza, stolarza, programisty kompute-

rowego, lecz także, a może nawet przede wszystkim, koncepcja życia zawodo-

wego. W tym życiu nie trzeba się wstydzić odruchów ludzkiego serca, to nie jest 

sentymentalizm. Istniej konieczność odblokowania szans rozwoju człowieka. 

Świat bez nowej etyki jest nie do uratowania. Musimy ukierunkować edukację 

na sferę intelektualną i moralną. Trzeba iść drogą sublimacji jakościowej czło-

wieka. O ile dawniej edukacja moralna odgrywała jakąś rolę, to dziś zależy od 

niej wszystko”
25

. Tak Pani Profesor rozumiała swoją powinność, tak mogłoby 

brzmieć kredo Jej misji w tamtym czasie.  

Swoją aktywność w środowisku rzemieślników i nauczycieli zawodu nie 

ograniczała jedynie do publikowania swoich koncepcji. Czynnie uczestniczyła 

w roboczych formach doskonalenia pedagogicznego kadry nauczającej, w za-

                                                      
22  H. Kwiatkowska: Profesor Jadwiga Nowak – nauczyciel nauczycieli, „Forum Oświatowe” 

1992, nr 6,  s.76. 
23  M. Marczuk: Profesor Jadwiga Nowak – moje spojrzenie z oddali, „Forum Oświatowe” 1992, 

nr 6,  s.78-79.  
24  Kargul J.: Profesor Jadwigi Nowak refleksje o pracy „Forum Oświatowe” 1992, nr 6. 
25  M. Lasa: Spotkania Profesor Jadwigi Nowak z nauczycielami zawodu, „Forum Oświatowe” 

1992, nr 6, s. 76-77. 
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kładach doskonalenia zawodowego. Niewielu uczestników tamtych spotkań 

pamięta jej wystąpienia na naradach prezesów zarządów Zakładów Doskonale-

nia Zawodowego, za to „wszyscy pamiętają jej wykłady, które nazywała gawę-

dami. Starała się w nich przekonać kierowników ośrodków, wykładowców, 

instruktorów zajęć praktycznych, że twórczość przestała być przywilejem tylko 

nielicznych i niezwykłych ludzi, a jest naturalną cechą każdego człowieka”
26

. 

Równolegle ze zmaganiami z praktyką oświaty dorosłych, której zauważo-

ne niedostatki bezkompromisowo piętnuje, Profesor Jadwiga Nowak kontynuuje 

swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Tempa swojej pracy 

nie zwalnia nawet na chwilę. W 1986 roku wydaje Encyklopedię oświaty i kul-

tury dorosłych, w której próbuje uporządkować zarówno terminologię pedago-

giczną, stosowaną przez andragogów, jak też ukazać potencjalnym odbiorcom 

książki wielopostaciowość inicjatyw z obszaru kultury i edukacji dorosłych. 

Część haseł zamieszczonych w encyklopedii stanowi wykładnię i uzasadnienie 

zarazem do Jej tez naukowych, które konsekwentnie buduje. Aktywność na-

ukowa Pani Profesor sprawia, że jest zapraszana do współpracy z wieloma cza-

sopismami naukowymi oraz popularnonaukowymi i metodycznymi.  

Na początku lat osiemdziesiątych zostaje członkiem ścisłego kierownictwa 

zespołu redakcyjnego „Oświaty Dorosłych”, pełni także funkcję kierownika 

działu. Praca w redakcji oraz działalność pisarska Profesor Jadwigi Nowak, 

kształtuje nowy profil tego pisma. W środowisku pedagogicznym rośnie ranga 

naukowa, dydaktyczno-metodyczna i informacyjna periodyku. Jej zaangażowa-

nie w pracę redakcyjną sprawia, że pismo pozyskuje nowych, znaczących auto-

rów. Coraz częściej publikacja w Oświacie Dorosłych staje się nobilitacją w 

środowisku. Na równi traktuje teksty przysyłane przez koleżanki i kolegów z 

różnych ośrodków akademickich z tekstami praktyków, pasjonatów edukacji 

dorosłych, czy czytelników  pisma. W dziale recenzji na publikację własnych 

tekstów mogą liczyć nawet studenci
27

. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Oświata Dorosłych jest jednym z 

niewielu pism naukowych, na łamach którego autorzy wyrażają swój głęboki 

niepokój stanem polskiej edukacji dorosłych. Zwracają uwagę na nie spełnione 

kulturowe i edukacyjne aspiracje dorosłych, czy dyskutują o problematyce pracy 

ludzkiej, jej filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, technicznych i 

andragogicznych aspektach. Profesor Jadwiga Nowak publikując swoje artykuły 

prezentuje niezachwianą wiarę w sprawczą moc wychowawczego oddziaływa-

nia oświaty dorosłych
28

. 

Podobny wydźwięk mają Jej artykuły publikowane w „Kwartalniku Peda-

gogicznym”, „Życiu Szkoły Wyższej”, „Życiu Szkoły”, „Ruchu Pedagogicz-

nym”, „Zeszytach Metodycznych”, „Materiałach Szkoleniowych”, czy Biulety-

                                                      
26  Ibidem. 
27  W 1983 roku, na łamach jednego z numerów Oświaty Dorosłych, miałem możliwość opubli-

kowania swojej pierwszej recenzji.  
28  Nowak J.: Zmiana zawodu, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987. 
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nie PTP oraz wielu innych periodykach. Tezy zawarte w Jej tekstach układają 

się w swoiste przesłanie. To apel w obronie zagrożonych wartości. Wartości 

konstytutywnych dla pracy człowieka, takich jak: dobro jednostki, honor pra-

cowniczy, etyka zawodowa, czy odpowiedzialność. Dla Pani Profesor przywró-

cenie godności pracy, to sprawa podstawowa dla Polski lat osiemdziesiątych. 

Pisała o „przywróceniu” godności pracy, ponieważ Jej zdaniem w polskiej tra-

dycji praca człowieka, czy to praca rolnika, robotnika, czy rzemieślnika była z 

reguły wartością uznawaną i szanowaną
29

. 

Niepokój Pani Profesor budziła także natura związków z pogranicza tech-

niki i pracy. Problematyce tej poświęciła w swoich publikacjach sporo uwagi. 

W tamtych latach była to problematyka atrakcyjna społecznie, ale niosąca także 

szereg zagrożeń. Profesor Jadwiga Nowak analizowała zmiany w zachodzące w 

technologiach i łączyła je z przemianami dokonującymi się w człowieku. Wska-

zywała na zagrożenia wynikające z rozwoju techniki i postępu informatycznego. 

Z perspektywy czasu można zaryzykować tezę, że starała się identyfikować 

czynniki przesądzające współcześnie o „wykluczeniu” człowieka dorosłego. Jej 

refleksja znalazła odbicie, w kolejnych dwóch publikacjach. Wydanej w 1987 

roku książce Zmiana zawodu i w wydanej pod Jej redakcją rok później (w 1988 

roku) pozycji pod tytułem Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego 

przełomu.  

Obie pozycje książkowe były poświęcone problematyce pogranicza pracy 

człowieka i edukacji. Jednak w każdej z tych książek inaczej zdefiniowane zo-

stały problemy kluczowe. W pierwszej pozycji, Zmiana zawodu, kluczową kwe-

stią stała się polimorficzna struktura kompetencji zawodowych człowieka i moż-

liwość ich tranzycji, w przypadku konieczności zmiany profesji. Edukacja, mia-

ła zdaniem autorki, w tym procesie zmiany kompetencyjnej odgrywać kluczową 

rolę. Zarazem postawienie człowieka w sytuacji konieczności zmiany zawodu w 

pełni Jej zdaniem weryfikowało tezę o  indywidualnych różnicach w odczuwa-

niu treści pracy, jej wymiaru obiektywnego i subiektywnym obrazie interpretacji 

własnej sytuacji w tym kontekście. Właśnie ta subiektywna interpretacja, była 

Jej zdaniem kluczowym czynnikiem decydującym o zachowaniu pracownika w 

nowej sytuacji zawodowej
30

. 

W  książce Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu Pa-

ni Profesor zebrała wystąpienia uczestników jednej z ostatnich konferencji or-

ganizowanych wtedy, kiedy pełniła wysokie funkcje w PTP, przez Polskie To-

warzystwo Pedagogiczne. Publikacja ukazywała spektrum zagadnień, które w 

tamtym okresie niepokoiły polskich pedagogów, a Redaktorka tomu dzieliła się 

z czytelnikami swoimi wątpliwościami z oglądu teraźniejszości i wyrażała nie-

pokój, co do natury przyszłych wyzwań i roli edukacji dorosłych w tym kontek-

                                                      
29  Nowak J. (Red.): Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu, Polskie Towa-

rzystwo Pedagogiczne, Warszawa 1988. 
30  J. Nowak: Zmiana zawodu, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987. 
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ście. Myślę, że zamysł redakcyjny tej publikacji najpełniej wyraża teza sformu-

łowana przez Panią Profesor, że „im bardziej świat, nauka i technika się rozwi-

jają, tym większe wymagania intelektualne, ale również etyczne i moralne stają 

nie tylko przed pojedynczym człowiekiem ale również przed rozwiązaniami 

edukacji dorosłych
31

. 

Przekonanie Pani Profesor Jadwigi Nowak do sprawstwa jakie niesie edu-

kacja było tak silne, że promowaniu tej tezy poświęciła kolejną zredagowaną 

przez siebie pozycję książkową pod tytułem Badania oświatowe a polityka na-

ukowa, będącą również pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Polskie 

Towarzystwo Pedagogiczne.  

W ostatnich latach życia Pani Profesor wraz z zespołem pracowników Ka-

tedry Pedagogiki Dorosłych Uniwersytetu Warszawskiego, aktywnie uczestni-

czyła w ogólnopolskich badaniach andragogicznych nt „Funkcjonowanie, kie-

runki rozwoju i optymalizacji oświaty dorosłych w Polsce”  W wyniku tych prac 

powstały dwa obszerne raporty. Pierwszy, opisywał teoretyczne związki między 

pracą a edukacją oraz psychologiczne i społeczno-pedagogiczne uwarunkowania 

aktywności edukacyjnej dorosłych. Drugi raport poświęcony był modelowym 

założeniom optymalizacji pozaszkolnej oświaty zawodowej dorosłych. Był to 

ostatni projekt badawczy, którym kierowała Pani Profesor Nowak.  

Przypominając sylwetkę tej nietuzinkowej postaci nie można nie wspo-

mnieć o inicjatywach popularno-naukowych, których była propagatorką. W 

ramach pełnionych przez Nią funkcji społecznych ogłaszała konkursy na pa-

miętniki pisane przez przedstawicieli różnych grup zawodowych, uczestniczyła 

w przygotowaniu konkursu pod hasłem „Razem piszemy scenariusz serialu te-

lewizyjnego o życiu szkoły” zorganizowanego przez oddział warszawski PTP, 

którego była Przewodniczącą. Warto przypomnieć, że pokłosiem tego konkursu 

było 140 propozycji zgłoszonych przez uczestników i książka pod tytułem 

Przemiany zawodu nauczycielskiego, która ukazała się pod Jej redakcją.   

Z jej inicjatywy Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego zorgani-

zował trzy sesje popularno-naukowe w latach 1986, 1987, 1989, w których 

uczestniczyli zarówno andragodzy z wyższych uczelni, nauczyciele szkół i 

ośrodków kształcenia dorosłych oraz działacze oświatowi z całego kraju. „Nie 

może istnieć – przekonywała Pani Profesor – i rozwijać się teoria oświaty doro-

słych bez ścisłego kontaktu z praktyką. I odwrotnie, nie ma szans na doskonale-

nie i rozwijanie praktyki bez udziału w niej naukowej teorii”
32

.  

Ostatnim projektem naukowym, któremu jak każdej inicjatywie poświęciła 

się z całą pasją, było przygotowanie do druku czterech numerów pisma „Forum 

Oświatowe”. Nowego  półrocznika Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, w 

którym pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego. „To nowe pismo, miało 

                                                      
31  Nowak J. (Red): Badania oświatowe a polityka naukowa, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 

Warszawa 1988.  
32  Lasa M.: Spotkania Profesor Jadwigi Nowak z nauczycielami zawodu, „Forum Oświatowe” 

1992, nr 6, s. 76-77. 
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stanowić nową jakość na polskim rynku czasopism naukowych. Być przede 

wszystkim pomostem między społecznością polskich badaczy, teoretyków i 

ambitniejszych praktyków procesu wychowania i kształcenia a nauką europej-

ską i szerzej – światową”
33

. Miałem zaszczyt być zaproszonym przez Panią Pro-

fesor do składu redakcji, w której powierzyła mi funkcję sekretarza.  

Profesor Jadwiga Nowak była osobą niezwykłą nie tylko przez fakt bycia 

Profesorem Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem, którego powstało 

130 prac magisterskich, 2 doktoraty (4 kolejne nie zostały, niestety ukończone), 

bycie uznanym badaczem, autorką 65 prac w tym 9 książek, z których część 

(artykułów i rozdziałów) była tłumaczona na język obcy, ale była niezwykłą 

osobą, przede wszystkim przez to, jakim była człowiekiem.  Obowiązki zawo-

dowe łączyła w niezwykły sposób z obowiązkami rodzinnymi. Prowadziła dom, 

razem z mężem wychowywała syna. 

Była miłośniczką Opery i Baletu. Na przedstawienie, które było wydarze-

niem artystycznym potrafiła wybrać się nawet w podróż do odległego miejsca. 

Lubiła teatr, sztukę ludową, zwłaszcza z rodzinnego Podlasia,  wiele podróżo-

wała. Niepowtarzalność Jej osoby wyrażała się również w codziennych kontak-

tach, celebracji świąt jakie organizowała dla swoich pracowników, czy święto-

waniu różnych rocznic. Relacje jakie nawiązywała z każdym, kto miał szczęście 

spotkać Panią Profesor na swojej drodze, były pełne autentyczności a zarazem 

poprzez swoją naturalność niezwykłe.   

 Ja miałem to szczęście. Spotkałem Panią Profesor. Byłem jej studentem, 

Pani Profesor była promotorem mojej pracy magisterskiej i zachęciła mnie do 

związania swoich losów zawodowych z Katedrą Pedagogiki Dorosłych Wydzia-

łu Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor była moim 

pierwszym w życiu zawodowym Przełożonym, ja byłem ostatnim pracowni-

kiem, którego przyjęła do swojego zespołu.  

Prezentując dokonania naukowe Profesor Jadwigi Nowak, na tle biegu Jej 

życia należy koniecznie zaznaczyć, że chociaż w 2010 roku mija dwadzieścia lat 

od chwili śmierci Pani Profesor, to jej myśli, tezy, dokonania są ciągle obecne w 

narracji środowiska. Przyjaciele oraz Koleżanki i Koledzy, nie raz podczas spo-

tkań naukowych przywołują Jej postać i cytują fragmenty jej artykułów i ksią-

żek w swoich wystąpieniach i publikacjach. Wydaje się jednak, że do rzetelnej 

oceny Jej spuścizny naukowej potrzeba większego dystansu; może dłuższego 

czasu, na pewno innej osoby. Bez wątpienia jednak można już teraz napisać, że 

Profesor Jadwiga Nowak była prekursorem nowego stylu uprawiania andragogi-

ki. Dostrzegała zdecydowanie wcześniej i więcej niż inni. Jako jedna z pierw-

szych zwracała uwagę na znaczenie edukacji pozaszkolnej dorosłych, doceniała 

wagę pracy zawodowej jako płaszczyzny aktualizacji postaw edukacyjnych, czy 

zabiegała o obecność w debacie naukowej głosu praktyków edukacji dorosłych, 

                                                      
33  Walczak M.: Profesor Jadwiga Nowak w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym „Forum 

Oświatowe”1992, nr 6, s.79-80. 
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jako niezbędnego warunku rzetelnej diagnozy problemów, którymi powinna 

zająć się andragogika.   

Profesor Jadwiga Nowak zmarła 20 listopada 1990 roku.  
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Professor Jadwiga Nowak – multiple thoughts, multiple portraits 

 

Key words: Jadwiga Nowak, adult education, work situation, Polish Pedagogical 

Society, professional/vocational?? development 

 

Summary: The subject of this article is Jadwiga Nowak, a well known Polish pro-

fessor from the University of Warsaw's Faculty of Pedagogy and the first Head of 

the Faculty of Adult Education. In describing this researcher, certain themes are 

highlighted, especially those initiated by prof. Jadwiga Nowak i.e. the value of 

creativity, the role of work in an adult's personal development and the meaning of 

values in lifelong learning. The author describes many initiatives which were in-

spired by Jadwiga Nowak, especially the significant value of creativity, the role of 

the workplace in personal development and the meaning of value in lifespan edu-

cation. 

Jadwiga Nowak‟s promotion of Polish andragogues, her various publishing initia-

tives and her unique personality are also recalled in the article. 
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