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Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Edyty Zierkiewicz, z  wykształcenia peda-
gożki, która zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie Poradoznawstwa 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Edyta Zierkiewicz należy 
do wyróżniających się pracowników zarówno pod względem prezentowanych osią-
gnięć naukowych, jak i zaangażowanej pracy dydaktycznej i pozadydaktycznej. Do-
robek Jej jest ponadprzeciętny, opublikowała bowiem cztery monografie: Poradnik 
– oferta wirtualnej pomocy?, Kraków: Impuls, 2004; Rozmowy o  raku piersi. Trzy 
poziomy konstruowania znaczeń choroby, Wrocław: ATUT, 2010; Amazonki – moje 
życie. Historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi z biografią liderki w tle, Poznań: 
Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, 2013 (wspólnie z Krystyną Wechmann); Pra-
sa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w  czasopismach 
kobiecych, Kraków: Impuls, 2013; ponadto 73 artykuły w recenzowanych czasopi-
smach, rozdziały w książkach, komunikaty z badań i recenzje, a także zredagowała 
11 prac zbiorowych. Główne zainteresowania naukowe Habilitantki koncentrują się 
na problemach podstaw naukowych poradnictwa (jest członkiem założycielem Na-
ukowego Towarzystwa Poradoznawczego) zwłaszcza poradnictwa zapośredniczo-
nego przez prasę i piśmiennictwo poradnikowe (w związku z czym jest redaktorem 
tematycznym – „Poradnictwo medialne” w „Studiach Poradoznawczych/Journal of 
Counsellogy”), a  także na kwestiach dotyczących problematyki gender i kulturo-
wych ram dyskursu choroby, jaką jest rak piersi. Jako równie ważną i nieocenioną 
pracę Edyty Zierkiewicz można potraktować Jej współredaktorstwo i przygotowy-
wanie artykułów w czasopiśmie „Artmix”, a także działania na rzecz kobiet chorych 
na raka piersi. Można też zauważyć, że te role, poza rolą nauczyciela akademickie-
go, stanowią bardzo ważny obszar aktywności Habilitantki. 

Kolokwium habilitacyjne dr Zierkiewicz odbyło się w  dniu 21.05.2014 r. Po-
siedzeniu Rady Wydziału przewodniczyła dziekan prof. Elżbieta Kościk. Recen-
zentami przewodu habilitacyjnego byli: dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, 
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prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Roman Leppert, 
prof. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Ewa Skibińska, 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, prof. 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzenci ocenili dorobek naukowy Habilitant-
ki jako wyróżniający się. Równie wysoko ocenili także rozprawę habilitacyjną pt. 
Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach 
kobiecych. Publikacja ta to obszerne studium poświęcone edukacyjnej funkcji prasy 
popularnej na  przykładzie konstruowania dyskursu choroby. Po  przyjęciu odpo-
wiedzi na zadane pytania i wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego, w dyskusji pod-
kreślano, że zarówno szeroka interdyscyplinarna wiedza dr Edyty Zierkiewicz, jak 
i krytyczne podejście do podejmowanych zagadnień, charakteryzują wszystkie pra-
ce Jej autorstwa. Prace są oryginalne i budzące wysokie uznanie czytelników. W taj-
nym głosowaniu jednomyślnie nadano Jej stopień doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk społecznych, a przekazując tę decyzję, życzono dalszych sukcesów na-
ukowych. Jednocześnie prof. R. Leppert złożył wniosek o wystąpienie do Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem przyznania Jej nagrody za rozprawę habilita-
cyjną. Można oczekiwać, że kolejne publikacje dr hab. Edyty Zierkiewicz z zakresu 
poradoznawstwa i z innych społecznie ważnych dziedzin będą równie błyskotliwe, 
odkrywcze i wartościowe.


