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Streszczenie: Przedmiotem analizy jest dorobek naukowy E. Anny Wesołowskiej 
(1929–2016). W artykule zastosowano podejście chronologiczno-problemowe. 
Po zidentyfikowaniu głównych dyscyplin, w których mieści się refleksja nauko-
wa  E.A. Wesołowskiej, analizowano rozwój myśli andragogicznej, dydaktycznej 
i komparatystycznej, zachowując układ chronologiczny i pokazując, jak te dyscypli-
ny w jej rozwoju zawodowym i pracy naukowej się łączyły, uzupełniały i poszerzały 
swoje granice. Dorobku  E.A. Wesołowskiej nie da się zamknąć w dyscyplinarnych 
granicach, ponieważ powstawał on w duchu refleksji ogólnohumanistycznej w trosce 
o człowieka, społeczeństwo i świat. 

Eugenia Anna Wesołowska była osobą bardzo aktywną na polu organizacyj-
nym, dydaktycznym, naukowym i publikacyjnym, co znajduje odzwierciedlenie 
w jej bogatym dorobku naukowym. Źródłem tej szczególnej witalności i badaw-
czych inspiracji była praca zawodowa podejmowana w licznych instytucjach edu-
kacyjnych – począwszy od szkół podstawowych i średnich, poprzez Minister-
stwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytut Programów Szkolnych, aż po 
uczelnie wyższe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołę Wyższą 
im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

To właśnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika był miejscem, gdzie ponad dwie 
dekady temu dane nam było spotkać Panią Profesor, co dało początek naszej wie-
loletniej współpracy na polu akademickimi. Pani Profesor była osobą niezwykle 
gorliwą i konsekwentną w wypełnianiu obowiązków zawodowych, co pozwoliło 

1  Autorki dziękują prof. Józefowi Półturzyckiemu za pomoc w zgromadzeniu materiałów, cenne 
informacje i merytoryczne konsultacje pomocne w przygotowaniu niniejszego artykułu.
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jej niestrudzenie i z wielkim oddaniem łączyć działalność dydaktyczną i opie-
kę nad studentami z niespotykaną w tamtym czasie aktywnością organizacyjną 
i publikacyjną. Stąd też jej dorobek naukowy jest bogaty i zróżnicowany. Trudno 
wyróżnić w nim zamknięte dziedziny tematyczne, bowiem podejmowane prace 
badawcze i wydawnicze lokują się w obszarze różnorodnych subdyscyplin peda-
gogiki. Głębsza analiza publikacji wskazuje, że jej dorobek naukowy jest zogni-
skowany wokół trzech dyscyplin nauk o wychowaniu: andragogiki, dydaktyki i pe-
dagogiki porównawczej, a podejmowane przez nią badania empiryczne i refleksja 
naukowa mają zdecydowanie interdyscyplinarny charakter.  

W artykule zastosowano podejście chronologiczno-problemowe. Po zidenty-
fikowaniu głównych dyscyplin, w których mieści się refleksja naukowa E.A. We-
sołowskiej, analizowano rozwój myśli andragogicznej, dydaktycznej i kompa-
ratystycznej chronologicznie, pokazując również, jak te dyscypliny w jej pracy 
naukowej się łączyły, uzupełniały, czy poszerzały swoje granice. 

I. Problematyka andragogiczna

Pierwsze przejawy zainteresowania E. Anny Wesołowskiej tematyką kształce-
nia osób dorosłych uwidoczniły się już na poziomie badań do pracy magisterskiej   
z zakresu filologii polskiej (1959), kiedy analizowała recepcję dzieła literackiego 
wśród uczniów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Jej pierwsza publikacja 
naukowa powstała w 1967 r. i dotyczyła podręczników dla dorosłych. Wówczas  
E.A. Wesołowska pracowała jeszcze jako nauczycielka. 

Przed obroną rozprawy doktorskiej zainteresowania naukowe i tematyka 
publikacji ogniskuje się na edukacji dorosłych. W samym 1975 r. ukazuje się aż 
6 artykułów, które dotyczą zadań szkolnictwa dla pracujących, stanu i perspek-
tyw rozwoju, problemów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracujących, 
stanu i potrzeb rozwoju studiów zawodowych, a także po raz pierwszy – edukacji 
permanentnej. Ponadto już w 1976 r. interesowała się tematyką udziału telewizji 
i radia w kształceniu dorosłych. Później ta problematyka wykorzystania mediów 
w edukacji dorosłych widoczna jest w dalszych jej zainteresowaniach, np. osiąg-
nięciach Open University w latach 90., publikacjach Elżbiety Zawackiej, a także 
promowaniu wykorzystania technik multimedialnych w edukacji dorosłych (Ja-
nuszkiewicz, 1993). 

Po uzyskaniu stopnia doktora w 1977 r., kiedy powierzono jej funkcję sekre-
tarza naukowego w Instytucie Programów Szkolnych w Warszawie, a następnie 
w 1982 r. również kierownika Zakładu Kształcenia Dorosłych E. Anna Wesołow-
ska w swoich poszukiwaniach naukowych głównie koncentruje się na formal-
nej edukacji dorosłych, konsekwentnie raportując, jaki jest jej stan i warunki, ale 
również potrzeby i perspektywy rozwoju. Koncentruje się przy tym na różnych 
etapach kształcenia osób dorosłych: począwszy od nauczania początkowego doro-
słych (1981), poziomu szkoły podstawowej (1978c), konsekwentnie bada uczniów 
szkół średnich dla pracujących (1976b, 1978c, 1984a, 1985b, 1986a, 1986b), po 
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studia zawodowe dla pracujących (1977). Podejmuje również zagadnienie mo-
tywacji – ówcześnie sporadycznie pojawiającej się w publikacjach andragogicz-
nych. Odwołuje się zarówno do motywowania w procesie kształcenia dorosłych 
(1983b), jak i motywów podejmowania nauki w szkołach dla pracujących (1985b). 
W publikacji UNESCO pod red. J.H. Knolla, Motivation for Adult Education  
E. Anna Wesołowska jest autorką tekstu dotyczącego motywacji uczących się do-
rosłych w Polsce (Motivation for Adult Education in Poland, Knoll 1985). Kiedy 
w latach 90. ukazują się pierwsze tomy Biblioteki Edukacji Dorosłych, widoczne 
jest, że stanowią one kontynuację jej wczesnych zainteresowań naukowych, tylko 
już w nowej rzeczywistości społecznej, tak jak wydany pod redakcją E. Anny 
Wesołowskiej w 1994 r. tom 3 Biblioteki „Edukacji Dorosłych” będący efektem 
zorganizowanej z jej inicjatywy I Toruńskiej Konferencji Andragogicznej: Eduka-
cja dorosłych w dobie przemian, w którym opublikowała dwa teksty: Potrzeby kształ-
cenia dorosłych w Polsce oraz Problemy edukacji dorosłych w warunkach jednoczącej 
się Europy. Podobna tematyka pojawia się również w artykułach na temat stanu 
badań oświaty dorosłych  w Polsce (1994a) oraz przemian edukacji dorosłych 
w Polsce (2001). Natomiast badania dotyczące szkolnictwa wyższego i edukacji 
dorosłych ponownie stanowią przedmiot jej zainteresowania w 1994 roku, kiedy 
zostaje opublikowany tom 4 Biblioteki Edukacji Dorosłych – Akademickie progra-
my kształcenia akademickiego. Ta tematyka dalej jest pogłębiana we współpracy 
z Józefem Półturzyckim i N.F. Gregerem, w efekcie czego zostaje zorganizowana 
polsko-niemiecka konferencja naukowa, a materiały z niej zebrane i opublikowa-
ne w tomie 5 Biblioteki Edukacji Dorosłych – Szkoły wyższe a edukacja dorosłych 
(1995). W kolejnym roku Prof. E. Anna Wesołowska podejmuje badania nad słabo 
jeszcze wówczas opisanym zjawiskiem: społecznymi uwarunkowaniami wyższych 
szkół niepaństwowych w Polsce (1996a).

Lata 90. XX w. to etap najintensywniejszej aktywności naukowej E. Anny 
Wesołowskiej. W 1991 r. rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Wówczas – zaraz po transformacji ustrojowej – następuje intensyfika-
cja jej aktywności organizacyjnej i wydawniczej w zakresie edukacji dorosłych, 
która ożywczo i integrująco wpłynęła na środowisko andragogów akademickich 
w Polsce. Wraz z Józefem Półturzyckim była inicjatorką założenia Akademickiego 
Towarzystwa Andragogicznego w 1993 r., a w konsekwencji podjęcia wielości inicja-
tyw wydawniczych, do których należą m.in. powołanie kwartalnika „Edukacja Do-
rosłych” (1993) oraz w tym samym roku Biblioteki Edukacji Dorosłych. Redaktorem 
naczelnym kwartalnika „Edukacja Dorosłych”, które stało się w latach 90. najbardziej 
opiniotwórczym czasopismem z zakresu andragogiki polskiej  E.A. Wesołowska 
była do 2007 r., natomiast redaktorem tomów Biblioteki Edukacji Dorosłych aż do 
2008 r. Funkcje te wykonywała społecznie. Pod jej nadzorem wydano aż 41 tomów 
BED. Były to publikacje tematyczne pod redakcją, materiały pokonferencyjne lub 
indywidualne pozycje autorskie z zakresu problematyki teorii i praktyki edukacji 
dorosłych. Pod jej bezpośrednią redakcją naukową zostało wydanych aż 8 tomów, 
wśród których były materiały pokonferencyjne (t. 1: Profesjonalizacja akademickiego 
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kształcenia andragogicznego, Toruń 1994 – z konferencji w Łodzi; t. 10: Nauczyciele 
edukacji dorosłych, Warszawa – Toruń 1996 – z III Toruńskiej Konferencji Andra-
gogicznej; t. 20: Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej, Płock 
2000 – z VI Toruńskiej Konferencji Andragogicznej; t. 21: Kobiety a edukacja doro-
słych, Warszawa 2000 – z VII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej; t. 25: Edu-
kacja dorosłych w erze globalizmu, Płock 2002 – z IV Zjazdu PTP sekcja II; oprócz 
wymienianych już powyżej t. 3, 4 i 5) oraz t. 29: pod red.  Z.P. Kruszewskiego, 
J. Półturzyckiego i E.A. Wesołowskiej, Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, 
Płock 2003, która to praca przez kilka lat stanowiła ważne kompendium wiedzy 
w tym zakresie. 

W toruńskim okresie swojej aktywności zawodowej  E.A. Wesołowska rozwi-
nęła  nowy wątek w swojej twórczości – funkcje edukacji w przemianach rodziny 
w Polsce, gromadząc materiał z pomocą studentów, piszących na ten temat pod 
jej kierunkiem swoje prace magisterskie. Założeniem projektu badawczego było 
zbadanie 50–100 rodzin w co najmniej pięciu generacjach, gdzie uwzględniano: 
liczebność rodzin, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dokształcanie zawo-
dowe, migracje, szczególne osiągnięcia i niepowodzenia rodziny. Swoje pierwsze 
wnioski z prowadzonych badań przedstawiała w artykule Drogi edukacyjne pięciu 
pokoleń – na przykładzie jednej rodziny w Polsce (2007, s. 117–125). Gromadząc 
materiał badawczy,  E.A. Wesołowska wielokrotnie dzieliła się satysfakcją, jaką 
dawały jej gromadzone przez studentów materiały i zapowiadała, że tej problema-
tyce poświęci się i przygotuje publikację książkową na emeryturze. 

II. Problematyka dydaktyczna

Zainteresowania Eugenii Anny Wesołowskiej związane z obszarem dydaktyki 
sięgają początków jej kariery zawodowej, kiedy to jako młoda osiemnastoletnia 
osoba podjęła pracę w zawodzie nauczyciela. Już wówczas opublikowała swój 
pierwszy artykuł pt. Jeszcze o podręcznikach dla dorosłych (1967), gdzie podjęła 
problematykę funkcji podręczników szkolnych przeznaczonych dla dorosłych jako 
najbardziej popularnego środka dydaktycznego wspomagającego proces kształ-
cenia. Problematyka podręczników była kontynuowana jeszcze w późniejszym 
czasie (2003), gdzie  E.A. Wesołowska sięgnęła do badań i opracowań Kazimierza 
Sośnickiego, by dokonać analizy założeń (m.in. dydaktycznych oraz językowych), 
struktury i funkcji podręczników szkolnych.

Najwięcej badań i publikacji z obszaru dydaktyki przypada jednak na okres 
późniejszy, gdy  E.A. Wesołowska pracowała w Warszawie, na początku w Depar-
tamencie Kształcenia Dorosłych Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, 
a później w Instytucie Programów Szkolnych, gdzie pełniła funkcję sekretarza 
naukowego, a jednocześnie kierowała Zakładem Kształcenia Dorosłych. Był to 
więc okres bardzo intensywnej pracy i gromadzenia bogatych doświadczeń na 
temat kształcenia dorosłych. W ramach pracy w Zakładzie Kształcenia Dorosłych  
E.A. Wesołowska przeprowadziła ogólnopolskie badania uczniów średnich szkół 
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dla dorosłych. Badania obejmowały ponad dwa tysiące osób – uczniów liceów 
dla dorosłych i techników różnych specjalności zawodowych, dostarczyły zatem 
bogatego materiału empirycznego do diagnozy szkół średnich dla dorosłych w Pol-
sce. W licznych artykułach – raportach z badań (1978c, 1983a, 1983b, 1984a, 
1985a, 1985c, 1986b) znajdujemy nie tylko bardzo dokładną prezentację struktury 
społeczno-demograficznej uczniów, tj. m.in. pochodzenie terytorialne, środowisko-
we, stan cywilny i warunki socjalne. Raporty badawcze obejmują także charak-
terystykę motywów podejmowania nauki oraz wyników w nauce uzyskiwanych 
przez uczniów. Zanalizowana została również aktywność pozaszkolna i warunki 
ekonomiczne respondentów. Uwzględnienie tak licznych zmiennych oraz wielkość 
próby badawczej pozwoliły badaczce na zdecydowanie głębszą eksplorację aniżeli 
tylko diagnozę stanu szkół dla pracujących w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Podczas analizy autorka sięgnęła do badań statystycznych dotyczących 
szkolnictwa dla pracujących z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, aby na 
tym tle omówić wyniki badań własnych. Pozwoliło to na obszerną i wnikliwą 
charakterystykę szkolnictwa dla pracujących w ciągu niemalże czterech dekad 
minionego stulecia. W artykułach z tamtego okresu znajdujemy więc ważne dane 
na temat rozwoju ilościowego szkół dla pracujących na różnych poziomach (nau-
czania podstawowego, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcą-
cych, średnich szkół zawodowych) i kierunkach kształcenia. Dokonano też opisu 
politycznych, społecznych i ekonomicznych warunków rozwoju szkolnictwa dla 
pracujących. I co najbardziej cenne, Autorka nie poprzestała na prezentacji i po-
równaniach ilościowych wyników badań, ale traktowała je jako przyczynek do 
formułowania rozwiązań organizacyjno-programowych dla szkolnictwa dla pracu-
jących. W pracach znajdujemy m.in. szerokie ujęcie funkcji szkół dla pracujących: 
oświatowych, wychowawczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych. War-
to podkreślić, że najwięcej uwagi poświęcono zadaniom wychowawczym i kul-
turalnym, podkreślając, że uczniowie tych szkół to najczęściej osoby pochodzące 
ze środowisk robotniczych i chłopskich, którzy często mają zaniżone poczucie 
własnej wartości (wynikające ze stereotypu myślenia o negatywnej selekcji do 
szkół dla pracujących). Stąd bardzo ważna rola tych szkół polegać powinna na 
przywracaniu uczniom wiary we własne możliwości, budzeniu w nich zaufania 
oraz rozwijaniu odpowiedzialności za siebie i innych. Ciekawe są także propozycje 
dotyczące organizacji procesu kształcenia i wprowadzania nowych metod pracy 
dydaktycznej, co Autorka uważa za konieczne z uwagi na to, że realizacja zadań 
stawianych przed szkolnictwem dla pracujących i jego społeczna funkcja wyma-
gają specjalnej organizacji procesów dydaktycznych w różnych formach kształce-
nia i stosowania innych niż w szkołach młodzieżowych metod pracy z dorosłymi 
uczniami (1986b, s. 167). 

Szczególne znaczenie  E.A. Wesołowska przywiązywała do osoby nauczycie-
la w szkołach dla pracujących. Jej zdaniem praca w tego typu placówkach wymaga 
szczególnej troski, umiejętności dydaktycznych i taktu pedagogicznego od orga-
nizatorów procesu kształcenia (1986b, s. 168), a podstawowym warunkiem jest 
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– jak pisze w innym miejscu –  tworzenie klimatu szacunku i zaufania do uczniów, 
poszukiwanie ich indywidualnych uzdolnień, umiejętne motywowanie do nauki, 
wdrażanie do samokształcenia, rozumienie trudności, okazywanie im życzliwości 
i przyjaźni (1994a, s. 178). 

Kontynuacją zainteresowań dydaktycznych  E.A. Wesołowskiej było wydanie 
wspólnie z Józefem Półturzyckim w roku 1989 podręcznika z zakresu pedagogiki 
dla licealistów pt. Nie tylko szkoła. Podręcznik ten przeznaczony był dla uczniów 
szkół średnich, którzy w owym czasie mieli wprowadzony w liceach nowy przed-
miot nauczania (w ramach przedmiotów uzupełniających): wybrane zagadnienia 
z pedagogiki i psychologii. Nie tylko szkoła – to swoiste kompendium wiado-
mości pedagogicznych i oświatowych stanowiących wprowadzenie do dalszego 
samodzielnego poznawania. W książce oprócz zwięzłej i czytelnej dla licealistów 
prezentacji takich kategorii pojęciowych jak wychowanie, uczenie się, nauczanie 
i samokształcenie znajdujemy także opis podstawowych środowisk wychowaw-
czych (rodziny, szkoły, klasy szkolnej, instytucji pozaszkolnych). Ważne miejsce 
znajduje tu także charakterystyka systemu oświatowo-wychowawczego w Polsce 
opisana na tle edukacyjnych problemów współczesnego świata. Zwieńczeniem 
książki jest rozdział o nauczycielu, specyfice jego pracy i roli, jaką pełni w pro-
cesie edukacyjnym. Należy zauważyć, że napisanie podręcznika dla licealistów, 
gdzie w sposób interesujący, ale i zwięzły zaprezentowano treści z pedagogiki, 
to niełatwe zadanie, zważywszy na to, że w tamym okresie w polskiej dydaktyce 
dominował zideologizowany nurt edukacji formalnej. W tym kontekście podręcz-
nik stanowił nowoczesne, interesujące ujęcie treści o charakterze pedagogicznym, 
gdzie oddziaływania edukacyjne nie są ograniczane do instytucji szkoły, ale nie-
jednokrotnie podkreśla się, że studiowanie myśli pedagogicznej to nie tylko za-
danie dla specjalistów, ponieważ …każdy wychowuje i kształci samego siebie, 
a przecież ma także kolegów, przyjaciół, rodzeństwo. W przyszłości założy własną 
rodzinę, będzie dbał o rozwój swoich dzieci, będzie chciał, by były dobrze wy-
chowane, wartościowe i szczęśliwe w życiu. Aby świadomie przygotować się do 
tych zadań i kierować własnym rozwojem oraz rozwojem innych, należy systema-
tyczne poznawać zagadnienia wychowawcze (1989, s. 6). W naszej opinii takie 
niekonwencjonalne, skrótowe, a jednocześnie szerokie „zaprezentowanie” treści 
pedagogicznych możliwe było dzięki temu, że oboje autorzy byli doświadczonymi 
wieloletnimi nauczycielami, pracującymi w różnych rodzajach szkół średnich. To 
właśnie połączenie doświadczeń praktycznych z refleksją naukową pozwoliło na 
przedstawienie treści w sposób nie tylko kompetentny, ale i zgodny z potrzebami 
niełatwej grupy odbiorców, jakimi byli uczniowie szkół średnich.

Podejmowanie badań z obszaru dydaktyki było także związane z kolejnym 
okresem działalności zawodowej E. Anny Wesołowskiej, jakim była praca na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1990 podjęła pracę w Zakła-
dzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMK i wspólnie z kierownikiem Zakładu 
– prof. Józefem Półturzyckim – współorganizowała z niezwykłym zaangażowa-
niem wiele Toruńskich Konferencji Dydaktycznych oraz Toruńskich Konferencji 
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Andragogicznych (których była inicjatorką i kierownikiem naukowym). Pokłosiem 
konferencji były wydawane od 1991 roku „Toruńskie Studia Dydaktyczne” oraz 
liczne prace pokonferencyjne, których  E.A. Wesołowska była nie tylko redak-
torką publikacji takich jak: Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki (1992), 
Uczestnicy procesu dydaktycznego (1994), Kazimierz Sośnicki – twórca dydaktyki 
polskiej (2003), ale także autorką licznych tekstów. Tematyka podejmowana w ar-
tykułach to wyraźna kontynuacja wcześniej podejmowanych badań dotyczących 
uczniów szkół średnich dla dorosłych (1994b). W opracowaniach z tego okresu 
pojawia się także nowy wątek o charakterze pedeutologicznym. W artykule pt. 
Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
(1996a) znajdujemy opis różnorodnych form kształcenia dorosłych prowadzonych 
w latach dziewięćdziesiątych w Instytucie Pedagogiki UMK: specjalność edukacja 
ustawiczna, przeznaczona dla studentów studiów magisterskich oraz Podyplomo-
we Studia Edukacji Dorosłych. Były to pionierskie i unikalne w tamtych latach 
formy kształcenia specjalistów edukacji dorosłych, których  E.A. Wesołowska była 
inicjatorką i aktywną propagatorką.  

Ważnym wątkiem refleksji naukowej  E.A. Wesołowskiej była problematy-
ka, która ewoluowała od wychowania politycznego, przez patriotyczne, do oby-
watelskiego i towarzyszyła rozważaniom na temat pedagogiki pokoju. Pierwszy 
artykuł na temat edukacji politycznej opublikowała w 1977 r. Najważniejszym 
zaś osiągnięciem w tym obszarze było wydanie książki Wychowanie patriotyczne 
w szkole (1988b) w WSiP. Do problematyki tej  E.A. Wesołowska wracała chętnie 
po 1989 r., publikując ważne teksty na temat edukacji obywatelskiej, w której 
odwoływała się tak do wychowania politycznego, jak i patriotycznego jako jedna 
z nielicznych pedagogów w pierwszych latach transformacji ustrojowej.  W tek-
ście z 1995 r. trafnie diagnozowała stan edukacji obywatelskiej i pacyfistycznej 
w Polsce – niestety większość wskazanych wówczas niedostatków i problemów 
nie straciło na aktualności (Kopińska, Solarczyk-Szwec, 2016). 

Zainteresowanie problematyką edukacji politycznej, patriotycznej i obywa-
telskiej E. Anna Wesołowskiej kontynuowała, gdy pracowała w Szkole Wyższej 
im P. Włodkowica w Płocku. W roku 1997 wydała książkę pt. Paweł Włodko-
wic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, gdzie opisała biografię oraz 
poglądy na temat praw człowieka, narodu i państwa niezwykle ważnej, chociaż 
zapomnianej i mało znanej Polakom postaci – Pawła Włodkowica z Brudzenia 
– polskiego kanonika, uczonego i pisarza o międzynarodowych dokonaniach, ży-
jącego na przełomie XIV i XV wieku, który wsławił się m.in. jako rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, członek poselstwa polskiego na soborze w Konstancji 
oraz aktywny orędownik interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Impulsem 
do napisania książki były nie tylko wcześniejsze zainteresowania edukacją dla 
pokoju oraz fakt, że Paweł Włodkowic został patronem nowo powstałej uczelni 
wyższej w Płocku, ale przede wszystkim – jak pisze Autorka – chęć wzbogacenia 
i rozszerzenia swoich zainteresowań biografiami osób znaczących, tj. przykła-
dami ludzi, którzy poprzez swoją działalność polityczną mogą stać się ważnymi 
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wzorami osobowymi dla młodych osób. Fascynacja Autorki postaciami ważnymi 
dla edukacji obywatelskiej i patriotycznej miała charakter bardzo osobisty, była 
wynikiem trudnych doświadczeń dzieciństwa i młodości. Jak sama pisze: mam 
za sobą wojenne dzieciństwo i dramatyczne dzieje własnej rodziny o patriotycz-
nych tradycjach, a także bardzo wczesną pracę pedagogiczną wśród przedwcześ-
nie dojrzałych uczniów z okaleczonych wojną rodzin, pracę w odbudowywanych 
z wojennych zgliszcz szkołach. Wojna i pokój, prawa człowieka i narodu – mają 
dla mnie osobisty wymiar, podobnie jak dla wielu ludzi mojej generacji nie tylko 
w Polsce, czego wielokrotnie doświadczyłam i doświadczam (1997, s. 7). Zainte-
resowania i penetracje badawcze biografii osób znaczących były kontynuowane 
i podejmowane także w późniejszym czasie w innych opracowaniach. Wśród 
ważnych wzorów osobowych, których biogramy i doświadczenia były przed-
miotem refleksji naukowej znalazły się m.in. takie postaci jak papież Jan XXIII, 
Mahatma Gandhi czy Maria Skłodowska-Cürie. Zwieńczeniem prac badawczych 
o wzorach osobowych i ich znaczeniu dla praktyki edukacyjnej był artykuł pt. 
Wzorce osobowe w procesie kształtowania tożsamości narodowej i wartości hu-
manistycznych (2001c).

III. Problematyka komparatystyczna

Problematyka z obszaru pedagogiki porównawczej pojawia się po raz pierw-
szy w dorobku publikacyjnym  E.A. Wesołowskiej w 1974 r. pod postacią artykułu 
System kształcenia dorosłych w NRD (1974), a później na temat eksperymental-
nych ośrodków wychowujących w krajach zachodnich (1976a). Oba wątki – opi-
sy zagranicznych instytucji i systemów edukacji dorosłych – będą się przeplatać 
w całym dorobku publikacyjnym  E.A. Wesołowskiej.  Możemy w nim znaleźć 
opis działalności Uranii i uniwersytetów powszechnych w NRD (1978b), prezen-
tację Instytutu Oświaty Dorosłych w Leningradzie (1987b), brytyjskiego Uniwer-
sytetu Otwartego (1993a) czy Uniwersytetu Rosyjskiej Akademii Oświaty (2001a) 
oraz systemów edukacji dorosłych Szwecji (1989b) i Francji (np. 1988a, 1996b, 
1997b, 2000c). Uszczegółowieniem tej problematyki była publikacja Organiza-
cja i treści kształcenia w wybranych krajach (1983) pod red. E.A. Wesołowskiej, 
którą przygotowała ze współpracownikami Zakładu Kształcenia Dorosłych In-
stytut Programów Szkolnych. Znalazły się tam opracowania dotyczące Szwecji 
(J. Półturzycki), ZSRR (Helena Kołodziejczyk), Japonii (Wacław Kot) oraz Francji 
(E.A. Wesołowska). Szczególnie Francję darzyła prof. Wesołowska szczególnym 
uznaniem i sentymentem, poświęcając jej odrębną monografię (1988a) i pogłę-
biając wybrane zagadnienia w artykułach (np. 1996b, 1997b, Saran, 2000). Za-
mierzała też przygotować nowe wydanie monografii na temat edukacji dorosłych 
i systemu szkolnego we Francji jako 6 tom serii Biblioteki Edukacji Dorosłych, jak 
to zostało odnotowane w zestawieniu tomów tej serii, ale bieżące sprawy i liczne 
aktywności powodowały przesuwanie tego przedsięwzięcia na dalszy plan, w re-
zultacie nie zostało ono nigdy zrealizowane.
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Równolegle do opisów instytucji i systemów edukacji  E.A. Wesołowska pro-
wadziła eksplorację koncepcji pedagogów i andragogów za granicą. W 1976 r. 
opublikowała artykuł Poglądy Paulo Freire na temat alfabetyzacji funkcjonalnej 
we współczesnym świecie (1976b), w 1987 r. artykuł o Antonim Makarence (1987a). 
Upowszechniała poglądy m.in. Ettore Gelpiego,  Artura Stocka, M. Schennana 
i rosyjskich pedagogów, recenzując w czasopismach ich publikacje. Jako redak-
torka serii Biblioteka Edukacji Dorosłych doprowadziła do wydania w j. polskim 
pracy E. Gelpiego Przyszłość pracy (2006). Sama była tłumaczką z j. rosyjskiego 
dwóch innych tomów serii Biblioteki Edukacji Dorosłych, w której ukazały się 
prace: Ludmiły N. Lesochiny Społeczeństwo ludzi wykształconych. Społeczne uwa-
runkowania edukacji (1997) oraz Siergieja Wierszłowskiego Edukacja dorosłych: 
realia, problemy, prognoza (1999). Obie pozycje były pierwszymi po 1989 r. pre-
zentującymi w Polsce aktualne ujęcie andragogiki rosyjskiej.

Stypendium w paryskiej siedzibie UNESCO nie tylko przyniosło zainteresowa-
nie edukacją tego kraju, jak piszę powyżej, ale także zaowocowało dalszym rozwo-
jem zainteresowania problematyką komparatystyczną w dorobku  E.A. Wesołow-
skiej.  Dzięki jej relacjom z międzynarodowych wydarzeń organizowanych przez 
UNESCO, np. z Międzynarodowej Konferencji Oświaty Dorosłych w Hamburgu 
(1978), XX Konferencji Generalnej UNESCCO w Paryżu (1984), Międzynarodowej 
Konferencji Ekspertów Oświaty Dorosłych UNESCO w Budapeszcie (1987) polski 
czytelnik miał pewien dostęp do zachodniej myśli andragogicznej przed 1989 r.  
E.A. Wesołowska udostępniała też wiedzę o polskiej edukacji dorosłych, publikując 
w organach wydawniczych UNESCO prace w językach obcych, np. The Role Adult 
Functional Literacy in Poland (1977b), Motivations de l’education des adultes dans 
la Republique Populaire de Pologne (1983a), Education for peace in Poland (1987b) 
Motivation for Adult Education In Poland (1985a). 

Współpraca z UNESCO doprowadziła  E.A. Wesołowską do rozwinięcia no-
wego i ważnego nurtu badań poświęconych problematyce wychowania dla pokoju. 
Pierwszy znaczący artykuł na ten temat opublikowała w 1982 r. W następnym roku 
wydała pod wspólną redakcją z Czesławem Banachem i Stanisławem Frycie mate-
riały  z Europejskiej Konferencji UNESCO w Warszawie Wychowanie dla pokoju 
w pracy szkoły i po tym samym tytułem książkę autorską. W 1989 r. ukazało się 
drugie poprawione i rozszerzone wydanie tej pozycji w Wydawnictwie WSiP. Jest to 
bardzo ważna książka w dorobku  E.A. Wesołowskiej, dlatego zatrzymajmy się przy 
niej przez chwilę. Autorka prowadzi swoją refleksję na temat wychowania dla poko-
ju, zarysowując na wstępie jego społeczno-polityczne i społeczno-filozoficzne tło. 
Przedstawia także działalność ONZ i UNESCO oraz innych organizacji na rzecz po-
koju po II wojnie światowej. Zasadnicza część książki poświęcona jest wychowaniu 
dla pokoju w procesie nauczania przedmiotowego, w pracy wychowawczej i działal-
ności pozalekcyjnej w szkole podstawowej i średniej. Autorka pokazuje możliwości 
realizacji treści dotyczących wychowania dla pokoju w wymienionych obszarach 
edukacji szkolnej, powołując się na konkretne zapisy w programach kształcenia, 
lektury szkolne, dzieła sztuki itd. W podsumowaniu zaś zwraca uwagę na szczególną 
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rolę nauczyciela w wychowaniu dla pokoju. Ten praktyczny wymiar wychowania 
dla pokoju rozwija w kolejnej publikacji przygotowanej pod redakcją wspólnie  
z L. Brzezińską i D. Urą Wychowanie dla pokoju – konspekty zajęć, wyniki ogólno-
polskiego konkursu. Natomiast w książce Współpraca między narodami i wycho-
wanie dla pokoju. Problemy społeczne i pedagogiczne (1993e)  E.A. Wesołowska 
przedstawia koncepcję dydaktyczną pedagogiki pokoju, określając jej przedmiot, 
cele, treści, zasady i metody, uwzględniając krytyczne ujęcia pedagogiki pokoju oraz 
sposobu jej uprawiania w nurcie neopozytywistycznym. Wraz z upływem czasu po-
glądy na ten temat ewoluują w kierunku pedagogiki globalnej umożliwiającej spoj-
rzenie z szerzej perspektywy na człowieka, społeczeństwo, świat, aby formułować 
aktualne i adekwatne cele wychowania i edukacji (1992, 2000a). Takie ujęcie zacho-
wuje swoją aktualność i wyraża się w edukacji globalnej, która jest uwzględniana 
w podstawie programowej realizowanej w praktyce szkolnej od roku 2009/2010. 
W tym nurcie  E.A. Wesołowska zabierała także głos w sprawach edukacji dorosłych 
w warunkach jednoczącej się Europy (1993b, 1994a). 

Ważne miejsce w pracy naukowej i organizacyjnej E.A. Wesołowskiej zaj-
mowała współpraca najpierw z instytucjami edukacji dorosłych ZSRR, potem 
Rosji i Litwy. Kontakty te owocowały publikacjami dla czytelników zza wschod-
niej granicy najpierw o edukacji w Polsce (1989, 2000b) i Francji (1990), póź-
niej tłumaczeniami publikacji rosyjskich pedagogów w Polsce, o czym pisaliśmy 
już wyżej. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem organizacyjnym i naukowym 
o międzynarodowym charakterze przygotowanym przez zespół pod kierunkiem  
E.A. Wesołowskiej była VI Toruńska Konferencja Andragogiczna. „Integracja  
prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej”. Pokłosiem tej konferencji 
była publikacja zbiorowa (2000) pod redakcją  E.A. Wesołowskiej i Zbigniewa 
P. Kruszewskiego, w której zamieściło swoje teksty 31 specjalistów edukacji do-
rosłych z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i  Słowacji. Teksty te prezentują prze-
de wszystkim dużą różnorodność zainteresowań, badań i działań europejskich 
andragogów. Dziś są historycznym już świadectwem pewnego etapu rozwoju 
myśli andragogicznej, ale wówczas miały duże znaczenie dla komparatystycz-
nego oglądu przedmiotu badań andragogiki w tej części Europy. 

Po 1989 r.  E.A. Wesołowska włączyła się aktywnie do współpracy z nie-
mieckim środowiskiem andragogów. Przede wszystkim była to współpraca 
z Niemieckim Związkiem Uniwersytetów Ludowych reprezentowanym przez 
Norberta Gregera, a później przez Ewę Przybylską, dzięki któremu możliwe 
było wydawanie przez kilka lat kolejnych numerów Edukacji Dorosłych oraz 
tomów Biblioteki Edukacji Dorosłych, organizowanie konferencji czy studiów 
podyplomowych edukacji dorosłych. Projekty badawcze z udziałem  E.A. Weso-
łowskiej były realizowane wspólnie z zespołem Wiltrud Gieseke z Katedry Edu-
kacji Dorosłych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Zaangażowała się szcze-
gólnie wraz z Hanną Solarczyk w realizację projektu Doświadczenia edukacyjne 
kobiet w Polsce i w Niemczech (2002). Były to pierwsze badania empiryczne 
w polskiej andragogice dotyczące wyłącznie edukacji kobiet, skoncentrowane 
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na ich stosunku do edukacji, funkcjach edukacji w ich życiu, szczególnie pracy 
zawodowej prezentujące subiektywne rozumienie edukacji przez kobiety. Dzięki 
wspólnej metodologii badań możliwe było porównanie sytuacji kobiet w Polsce 
i w nowych landach Niemiec. Badania te, prowadzone między innymi równo-
legle w krajach pochodzących z różnych bloków politycznych, torowały drogę 
do międzynarodowych projektów finansowanych później przez Unię Europejską 
oraz inne międzynarodowe programy. Po 20 latach polsko-niemieckich badań 
andragogicznych refleksje dotyczące metodologii badań komparatystycznych 
zostały zebrane przez uczestniczki tych wspólnych przedsięwzięć: W. Gieseke, 
H. Stock, H. Solarczyk i S. Słowińską w artykule The relationship between or-
ganizations of adult-/further education and program design as illustrated by the 
comparative study on Germany and Poland (Käpplinger, Robak 2016). 

Studia zagranicznych instytucji i koncepcji, tłumaczenia, recenzje i sprawo-
zdania prowadziły  E.A. Wesołowską do metarefleksji o charakterze kompara-
tystycznym. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na tekst Rola pedagogiki 
porównawczej w modernizacji dydaktyki (1993c), w którym postulowała zmianę 
paradygmatu w postrzeganiu i analizowaniu edukacji (tab. 1) oraz sformułowała 
12 celów pedagogiki przyszłości jako podstawę dla kierunków modernizacji 
dydaktyki. 

Tab. 1. Cechy paradygmatów w ujęciu porównawczym

Lp. Stary paradygmat Nowy paradygmat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metody naukowe
Mechaniczność

Materia
Racjonalność
Linearność
Pesymizm

Analityczność
Patriarchalność

Wartości ekologiczne
Systemowość

Rozum
Intuicyjność

Nielinearność
Optymizm

Holizm, radość, szczęście
Feminizm

Źródło:  E.A. Wesołowska, Rola pedagogiki porównawczej w modernizacji dydaktyki, [w:] J. Półturzycki, 
E.A. Wesołowska (red.), Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki, Toruń 1993, s. 68. 

Charakterystyczne dla dorobku E.A. Wesołowskiej i wyraźnie widoczne 
w analizowanym artykule jest postrzeganie przez nią edukacji w szerokim kontek-
ście historycznym, społecznym, ekonomicznym, natomiast inną cechą jej dorobku 
było przekraczanie granic edukacji szkolnej, aby kształcić całe społeczeństwo: 
W ten sposób edukacja przyszłości obejmie nie tylko generację najmłodszych, ale 
przedstawiciele całego społeczeństwa, niezależnie od wieku i statusu społecznego, 
co pozwoli im rozszerzyć własną wiedzę o świecie, zdolności do krytycznego my-
ślenia, utwierdzić i wzbogacić własne poglądy i przekonania, a przez to zmienić 
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własną postawę i zachowania. Jednym słowem przekształcić siebie wraz z szybko 
zmieniającym się światem (1993c, s. 72).

Inny tekst Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów eduka-
cyjnych w krajach europejskich (1999) jest ważnym głosem w kwestii kluczo-
wych w komparatystyce pedagogicznej pojęć. Zastosowanie pojęć zawartych 
w tytule było nowatorskie – łączyło antynomie i odnosiło się do kluczowych 
kwestii dynamicznie wówczas rozwijającej się europejskiej polityki oświatowej. 
E.A. Wesołowska wskazała na pozytywne i negatywne aspekty obu procesów 
w warunkach jednoczącej się Europy oraz na przykładzie wybranych krajów. 
Wskazała ich zróżnicowane przyczyny, uwarunkowania oraz skutki. Poniższy 
cytat będzie przykładem jej sposobu interpretowania procesów edukacyjnych 
– w trosce o każdego człowieka i naród, jego kulturę i tradycję oraz wartości 
uniwersalne: wolność, pokój, prawo do życia i rozwoju, sprawiedliwość: Moż-
na realizować proces unifikacji w zakresach, w których służy on człowiekowi 
jako jednostce i zbiorowości, gdy pomaga zrozumieć siebie i innych, ułatwiać 
sobie i innym życie, a równocześnie wzbogacać. Jednocześnie może pomagać 
zachować świadomość własnych korzeni rodowych i narodowych, autonomię 
i niepowtarzalność każdego człowieka i narodu, jego kulturę i tradycję oraz takie 
wartości uniwersalne, jak: wolność, pokój, prawo do życia i rozwoju, sprawied-
liwość. Jedynie edukacja jest dziedziną, która godzi te przeciwstawne zjawiska, 
jakimi są unifikacja i autonomia, ale wówczas gdy nadaje im ogólnohumani-
styczny i ogólnohumanitarny charakter (1999, s. 46).

***
Dorobek naukowy Eugenii Anny Wesołowskiej jest bogaty i  zróżnicowa-

ny tematycznie, co jest efektem jej godnej podziwu pracowitości i aktywności 
we wszystkich obszarach pracy, którą związała z praktyką i teorią pedagogicz-
ną. W swojej pracy zawodowej umiejętnie łączyła doświadczenia praktyczne 
z refleksją nad ich istotą. Stąd punktem wyjścia jej pracy naukowej była praca 
dydaktyczna z dorosłym uczniem, a współpraca międzynarodowa owocowała 
wątkami komparatystycznymi odniesionymi do głównych obszarów swoich na-
ukowych eksploracji – dydaktyki i andragogiki. Dorobku E.A. Wesołowskiej nie 
da się jednak zamknąć tylko w dyscyplinarnych granicach, ponieważ powstawał 
on w duchu refleksji ogólnohumanistycznej w trosce o człowieka, społeczeństwo 
i świat, co nie było przed 1989 r. w paradygmacie pozytywistycznym podejściem 
ani oczywistym, ani powszechnym. E.A. Wesołowska była osobą ambitną i od-
ważną w życiu osobistym i zawodowym, nie bała się przekraczać tradycyjnie 
wyznaczonych granic pedagogiki, ani też podejmować trudnej i kontrowersyjnej 
problematyki, np. edukacji politycznej czy edukacji kobiet. Nie było nam zatem 
łatwo uchwycić różne aspekty dorobku naukowego i z pewnością nie udało się 
ich wszystkich opisać. Pozostawiła jednak po sobie E.A. Wesołowska spuściznę 
w postaci licznych publikacji, którą można dalej studiować, doceniając włożony 
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trud i oryginalność myśli. Warto mieć przy tym na uwadze trudny kontekst spo-
łeczny, polityczny, ekonomiczny, w jakim przyszło jej żyć i pracować. 

Do toruńskiego środowiska naukowego wniosła wiele ożywczych idei 
i inicjatyw: utworzyła cieszącą się uznaniem studentów specjalność edukacja 
ustawiczna, była przez 10 lat organizatorką cyklicznych konferencji andrago-
gicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, poświęciła się pracy wy-
dawniczej jako redaktorka naczelna czasopisma „Edukacja Dorosłych” oraz 
serii Biblioteka Edukacji Dorosłych. Tym samym przyczyniła się do odrodzenia 
w tym środowisku myśli andragogicznej i jej kontynuowania po dzień dzisiejszy. 
Włączała do tych prac młodsze pokolenie swoich współpracowników, którzy 
zdobyli w ten sposób cenne w dalszej pracy zawodowej doświadczenia. Jesteśmy 
za to wszystko Pani Profesor wdzięczni!
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Halfway between andragogy, didactics and comparative pedagogy.  
Academic achievements of Eugenia Anna Wesołowska

Key words: professional development, scientific development, academic achieve-
ments, educator, Eugenia Anna Wesołowska

Summary: The subject of the analysis are academic achievements of E. Anna Weso-
łowska (1929–2016). The article adopts a chronological and problem-oriented appro-
ach. After the initial identification of the main academic disciplines, to which we can 
assign E. Anna Wesołowska’s ideas, the development of andragogical, didactic and 
comparative thought is analysed, maintaining the chronological order and illustrating 
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how the disciplines of her professional development and academic work combined, 
complemented each other and expanded their boundaries. Academic achievements of 
E.A. Wesołowska cannot be limited to clear-cut definitions of academic disciplines 
as they were born in the spirit of general humanistic reflection, of concern of human 
being, society and the world. 
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