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5 grudnia 2011 roku zmarł profesor Edmund Trempała. Senior wśród pedagogów społecznych. 

Wybitny badacz i naukowiec, wspaniały człowiek i nauczyciel, niezawodny przyjaciel. Aby najtrafniej 

oddać osobowość tego niezwykłego człowieka cofnę się do czasów początku naszej znajomości –

 przyjaźni. Było to mniej więcej 45 lat temu, pierwsza połowa lat 60. I on i ja w Katedrze Pedagogiki 

Społecznej pod opieką Profesora Ryszarda Wroczyńskiego mozolimy się nad rozprawami 

doktorskimi. On ma na głowie tysiąc spraw i obowiązków, od osobistych po państwowe. Mimo to 

tryska radością, optymizmem, życzliwością do otoczenia, entuzjazmem do zadań i pracy. I oto po 

czterdziestu kilku latach spotykamy się na jubileuszu 50-lecia tejże Katedry, w której pisaliśmy 

doktoraty. Jej kierownik profesor R. Wroczyński od dwudziestu lat spoczywa na cmentarzu farnym 

w rodzinnym Białymstoku. Sam profesor Edmund od kilku lat już emeryt. Podobnie znaczna część 

uczestników uroczystości, dawni asystenci, dziś kierują katedrami, instytutami. Jedno jest tylko 

niezmienne; pogoda ducha, uogólniona życzliwość i przyjazne nastawienie do świata Edmunda 

Trempały. Swoje przemówienie poświęca wyliczeniu przyjaźni, zasług i zalet otoczenia, w którym 

kiedyś rozpoczynał marsz ku szczytom hierarchii naukowej. Ani jednego słowa goryczy, czy 

rozrachunku. A przecież były to czasy bardzo trudnej egzystencji i niełatwych wyborów. Sam tak 

podsumowuje swoje naukowe ścieżki życia: „Rzadko popadałem w przygnębienie… „biesiadowałem” 

wśród licznej grupy życzliwych przyjaciół. Spotykałem się z uznaniem i szacunkiem ze strony ludzi 

godnych szacunku. Potrafiłem zachować spokój wewnętrzny, a realizacja moich marzeń zawodowych 

i osobistych przynosiła mi raczej zadowolenie. Doceniałem życie proste i unikałem sztuczności”… 

Jakby czytać „Rozmyślania Marka Aureliusza; filozofia klasycznego stoicyzmu. 

Skąd ten mądry stoicyzm u wiejskiego dziecka z wielkopolskiej wsi spod Złotowa, które niemal 

zawsze ma „pod górkę”? urodził się w 1927 roku. Naukę w szkole podstawowej przerwała wojna. 

Stąd niekiedy żartował, że jest uczonym, który nie ukończył szkoły podstawowej. Zaraz bowiem po 

wojnie idzie do gimnazjum do Bydgoszczy i po pomyślnie zdanej maturze zaczyna swoją przygodę 



życia z pedagogiką i wychowaniem zaczynając od pracy w szkole podstawowej w Bydgoszczy. 

Miasto to stanie się jego przystanią na całe życie, mimo że wielokrotnie będzie z niego wyjeżdżał. 

Odda temu miastu swoją niespożytą energię, twórczą aktywność, zmysł organizacyjny i ciągłe dążenie 

do tego – aby było lepiej! To są podstawowe cechy jego życiowych wyborów i równocześnie to 

główne znamiona rasowego pedagoga społecznego. Nie zatrzymują, ani nie łamią chwilowe 

niepowodzenia. Naprawiać co popsute, czynić świat lepszym wedle humanistycznych ideałów, iść do 

przodu mimo przeciwności, to filozofia pedagogicznego optymizmu i wiary w sens działania. To stąd 

bierze się ów optymizm, otwartość i życzliwość do otoczenia, o której pisałem wcześniej. Mało komu 

z nas udaje się, tak jak śp. Edmundowi połączyć te przymioty osobowości z posłannictwem nauki, 

którą uprawiał. 

Przez całe życie udanie i z powodzeniem łączył różnorodną aktywność; nauczycielską, 

samokształcącą, organizacyjną, twórczą… Od pracy w szkole podstawowej, poprzez Studium 

nauczycielskie, do Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, którą współtworzy, a tuż po zrobieniu doktoratu 

kieruje. W tym samym okresie kończy studia na Uniwersytecie Warszawskim (1956–1959), a rychło 

potem wiąże się z Profesorem Wroczyńskim u którego obroni pracę doktorska w 1968 roku. Pracę 

magisterska pisze także pod kierunkiem prof. R. Wroczyńskiego. Łączą go z promotorem serdeczne 

więzi, którym będzie wierny całe życie. Ta stałość w przyjaźni, to też cecha osobowości Profesora 

Trempały. 

Kierując już uczelnią nie zaniedbuje swego naukowego rozwoju i w 1974 r. habilituje się na 

Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podstawa 

habilitacji jest dorobek twórczy oraz praca Pt: „Wychowanie w środowisku szkoły”. Dalsza 

aktywność naukowa i badawcza nagradzana jest najpierw w r. 1978 tytułem profesora 

nadzwyczajnego, a w r. 1990 tytułem profesora zwyczajnego. 

Równolegle z rozwojem naukowym, pieczętowanym kolejnymi tytułami akademickimi, prof. 

Edmund Trempała z gorliwością oddaje się „pracy organicznej”. Jest animatorem przekształcenia 

założonej w r. 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w r. 1974. 

Zostaje najpierw jej prorektorem, a później trzykrotnym rektorem, do 1981 r. Jeszcze w Wyższej 

Szkole Nauczycielskiej w r. 1969 tworzy organizacyjne początki Katedry Pedagogiki Społecznej, 

którą będzie kierował aż do przejścia na emeryturę w roku 1998. Katedra stanie się jednym 

z najbardziej dynamicznych ośrodków pracy naukowej naszej dyscypliny. Profesor będzie tez obecny 

w staraniach o stworzenie w Bydgoszczy Uniwersytetu. I te starania całego środowiska, z jego 

czynnym udziałem zostaną zwieńczone sukcesem w r. 2005. 

Nie jest łatwo wymienić wszystkie obszary pożytecznego działania Profesora. Można tylko 

powiedzieć, że śp. Edmund był wszędzie tam, gdzie toczyły się ważne sprawy związane z nauką, 

z rozwojem instytucji naukowych, wszędzie tam gdzie działo się coś ważnego dla oświaty i dla 

szkoły. Bo chociaż od połowy lat 60. związał swe życie z nauką i karierą akademicką, to o szkole, 

swojej „pierwszej naukowej miłości” nigdy nie zapomniał. 

Śledząc rozwój naukowy Profesora widać to doskonale. Pierwszym obszarem jego naukowej 

i badawczej aktywności była szkoła, jej środowisko i czynniki społeczne wyznaczające jej rozwój 

i przemiany. Dynamika zainteresowań Profesora ma wręcz plastyczną postać. Szkoła jako instytucja 

kształcąca i wychowująca tkwiła w centrum uwagi jego badań.(Praca magisterska), Następnie 

poszerza kontekst jej działania o kolejne elementy jej otoczenia. Rozprawa doktorska nosi tytuł: 

„Integracja podstawowych środowisk wychowawczych a rezultaty pracy pedagogicznej szkoły”. Na 

marginesie warto zauważyć, że autor zastosował w swoich badaniach zupełnie nowatorskie pomysły 



prezentacji badań empirycznych. Były to na owe czasy „odkrycia” metodologiczne, które otworzyły 

badania środowiskowe na nowe formy badań i ich wyrażanie. 

Ze szkoły jako przedmiotu badań, rodzi się w naukowej refleksji E. Trempały, szkoła 

środowiskowa. I może nie w samej nazwie jest nowość, ile w praktycznym pokazaniu środowiska 

w klimacie zmian ekonomicznych i społecznych jakie były wówczas udziałem naszego społeczeństwa 

i państwa. Prof. E. Trempała dowodzi swoimi badaniami, że szkoła jest instytucją o zupełnie innym 

zasięgu oddziaływania i funkcjach niż ograniczające ją mury i ogrodzenia budynku. Świadectwem tej 

szerokiej, pozaszkolnej, społecznej roli szkoły są kolejne prace badawcze Profesora. Ten kierunek 

pojmowania społecznych funkcji szkoły wyraża praca: „Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna). 

Poglądy, doświadczenia, propozycje”, opublikowana w r. 1994. Obecność i funkcjonalność szkoły 

ujawnia się z wielką siłą, wszędzie tam, gdzie pojawia się dziecko tej szkoły. Nikt nie może ignorować 

jej znaczenia i doniosłości. Wręcz odwrotnie; na wszystkie instytucje środowiska obecność szkoły 

nakłada obowiązek współdziałania i integracji, co najmniej w trzech wymiarach: a) integracji 

komunikatywnej, którą można rozumieć jako sieć porozumienia, b) integracji funkcjonalnej, która 

nakłada obowiązek współdziałania z centralną rolą szkoły, oraz c) integracji normatywnej, która 

nakłada obowiązek istnienia i współdziałania w przyjętej tożsamości aksjologicznej. 

Choćby ten ostatni postulat ukazuje, jak niebanalne myślenie pedagogiczne cechowało autora. 

Akurat w momencie formułowania takich postulatów naszym społeczeństwem wstrząsały 

antagonizmy aksjologiczne i co najmniej dualistyczne spojrzenie na porządek społeczny i cele 

rozwoju. Aby głosić konieczność ładu i jednolitości wychowawczej bez natrętnego oznaczania znaku 

ideowego tej jednolitości, trzeba było mieć umysł i duszę prawdziwego pedagoga-reformatora. 

I taką właśnie duszę pedagoga społecznego miał Edmund Trempała. Nie szedł tam gdzie były 

łatwe zdobycze. Wybierał drogi z pozoru trudne, ale drogi, których przebrnięcie gwarantowało sukces. 

Studia pedagogiczne w Warszawie, żmudne badania nad szkołą środowiskową, organizacja życia 

naukowego w swojej „małej ojczyźnie” – w Bydgoszczy, to były przedsięwzięcia nie zawsze 

efektowne, ale zawsze prowadzące do kumulacji pozytywnej. Żadna z tych dróg nie była usłana 

różami. Na żadnej nie czekały od zaraz zaszczyty. Wszędzie była konieczna mozolna długotrwała 

praca, która laurem ozdabia tylko wytrwałych i wiernych swym celom „robotników”.  

I to właśnie taką drogę, „robotnika” dobrej roboty, „robotnika” szlachetnych celów wybierał nasz 

Kolega, Przyjaciel, Nauczyciel – Edmund Trempała. Pedagogika społeczna jako dyscyplina może być 

dumna, że nasi wielcy założyciele: Helena Radlińska, Aleksander Kamiński, Ryszard Wroczyński, 

mieli godnego siebie następcę, którego przecie dosłownie i pośrednio sami ukształtowali. Profesor 

Edmund Trempała zostanie w naszej pamięci jako piękny wzór osoby łączącej urodę człowieczeństwa 

z kwalifikacjami skutecznego organizatora, nauczyciela i wychowawcy. 

 

Tadeusz Pilch 


