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SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM PT. POLSKA MY L
PEDAGOGICZNA II PO OWY XX WIEKU I POCZ TKÓW 
XXI WIEKU. STAN BADA  – KIERUNKI POSZUKIWA
– PROJEKTY BADAWCZE, TORU , 6 GRUDNIA 2016 ROKU

W dniu 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odby o
si  sympozjum pt. Polska my l pedagogiczna II po owy XX wieku i pocz tków 
XXI wieku. Stan bada  – kierunki poszukiwa  – projekty badawcze, zorgani-
zowane przez Zespó  Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych 
PAN, Katedr  Historii My li Pedagogicznej i Toru skie Ko o Towarzystwa Histo-
rii Edukacji. Zaproszeni go cie reprezentowali 15 o rodków akademickich (Uni-
wersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Miko aja 
Kopernika, Uniwersytet Wroc awski, Uniwersytet w Bia ymstoku, Uniwersytet 
Szczeci ski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Gda ski, Uniwersytet Pe-
dagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet ódzki, Akademia 
Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Dolno l ska Szko a
Wy sza we Wroc awiu), w tym jedn  uczelni  zagraniczn , tj. Papieski Uniwer-
sytet Salezja ski w Rzymie. Za trud organizacji spotkania odpowiedzialne by y: 
prof. zw. dr hab. W adys awa Szulakiewicz, dr Joanna Falkowska i dr Dorota Gra-
bowska-Pie kosz z Katedry Historii My li Pedagogicznej. 

Celem sympozjum by o zaprezentowanie g ównych kierunków bada  nad 
polsk  my l  pedagogiczn  prowadzonych w ró nych o rodkach akademickich 
w II po owie XX i na pocz tku XXI wieku. Przypomniano zas ugi za o ycieli 
i ich kontynuatorów w zakresie rozwoju historii o wiaty i wychowania. Ponadto 
przedstawiono projekty badawcze podejmowane przez wspó czesnych history-
ków wychowania w o rodkach uniwersyteckich. Zgodnie z programem sympo-
zjum obrady zosta y podzielone na dwie cz ci: sesj  plenarn  i panel, który by
dope nieniem rozwa a  nad my l  przewodni  spotkania.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokona a przedstawicielka w adz rektor-
skich Uniwersytetu Miko aja Kopernika – prorektor prof. dr hab. Beata Przy-
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borowska. W swym przemówieniu nawi za a do historii Wydzia u Nauk Pe-
dagogicznych, wspominaj c pocz tki kszta towania si  toru skiej pedagogiki. 
Nast pnie zebranych go ci powita a pomys odawczyni i inicjatorka spotkania 
– prof. zw. dr hab. W adys awa Szulakiewicz, przewodnicz ca Zespo u Historii 
Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz kierownik Kate-
dry Historii My li Pedagogicznej. Wprowadzeniem do obrad by o wyst pienie
na temat idei bada  nad my l  pedagogiczn , które wyg osi a W. Szulakiewicz. 
W swym wyst pieniu przypomnia a m.in. projekt bada  nad my l  pedagogiczn
Bogdana Nawroczy skiego, jednego z uczniów wybitnego fi lozofa Kazimierza 
Twardowskiego. W szczególno ci przywo a a pogl dy pedagogiczne Nawroczy -
skiego, nawi zuj c do jego pracy pt. Polska my l pedagogiczna: jej g ówne linie 
rozwojowe, stan wspó czesny i cechy charakterystyczne, genezy jej powstania 
i g ównych idei, a tak e publikacji pt. Dlaczego powinni my uprawia  pedago-
gik  naukow ? i Wspó czesne pr dy pedagogiczne. Podkre li a fakt, e pytania 
badawcze i tezy postawione przez Nawroczy skiego w tych pracy s  nadal aktu-
alne. A szczególnie pytania o to: Jakimi osi gni ciami z zakresu pedagogiki mo e
poszczyci  si  polska literatura pedagogiczna? I co Polska wnios a do wiatowej
skarbnicy my li pedagogicznej? Swoje wyst pienie zako czy a s owami B. Na-
wroczy skiego z tekstu opublikowanego w 1926 roku na amach „Przegl du
Pedagogicznego” pod znamiennym tytu em Dlaczego powinni my uprawia  pe-
dagogik  naukow ? W artykule tym Nawroczy ski napisa : Wspó czesny naród 
kulturalny nie mo e poprzesta  na uczeniu si  pedagogiki od obcych, lecz musi j
uprawia  u siebie i po swojemu 1.

Spotkanie rozpocz to od obrad plenarnych, którym przewodniczy y prof. zw. 
dr hab. Elwira J. Kry ska i dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP, a uczestnicy mo-
gli wys ucha  wyst pie  nast puj cych prelegentów: dr hab. El biety Magiery, 
dra hab. Piotra Go dyna, prof. US, dr Barbary Surmy, prof. UAM, oraz s. dr hab. 
Marii Opieli, prof. KUL. Sympozjum otworzy  referat pt. Stan bada  z zakresu 
historii my li pedagogicznej w Uniwersytecie Szczeci skim, w którym zostali 
zaprezentowani twórcy, kontynuatorzy, jak i kierunki bada  prowadzone przez 
historyków wychowania w szczeci skim o rodku akademickim. Natomiast trzy 
kolejne wyst pienia zosta y po wi cone zas u onym pedagogom, dzi ki czemu 
zosta a ukazana perspektywa biografi czna w badaniach nad my l  pedagogiczn .
I tak kolejno dr hab. Piotr Go dyn, prof. UAM, przedstawi  zagadnienie doty-
cz ce pasji jako elementu kreacji pogl dów pedagogicznych na przyk adzie bio-
grafi i kilku pedagogów z okresu II Rzeczypospolitej. Z kolei dr Barbara Surma 
zaprezentowa a Koncepcj  wychowania religijnego dziecka w pogl dach Sofi i 
Cavalletti. W kolejnym wyst pieniu s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL, omówi a
Projekt kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, podkre laj c jego 
wk ad w rozwój polskiej teorii i praktyki pedagogicznej. 

1 B. Nawroczy ski, Dlaczego powinni my uprawia  pedagogik  naukow ? „Przegl d Pedagogiczny” 
1926, nr 8, s. 206.
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Siedz  od lewej: Katarzyna Dormus, W adys awa Szulakiewicz, Elwira J. Kry ska, Janina Kami ska, 
El bieta Magiera. Stoj  w pierwszym rz dzie od lewej: Miros aw Wierzbicki, Joanna Falkowska, Dorota 
Grabowska-Pie kosz, El bieta Dolata, Justyna Gulczy ska, Maria Opiela, Anna Królikowska, Wies aw 
Jamro ek, Urszula Wróblewska, Anna Haratyk, Joanna Król. W kolejnym rz dzie od lewej: Grzegorz 
Michalski, Joanna Cukras-Stel gowska, Iwonna Michalska, Aneta Bo dyrew, Ewa Barna -Baran, Piotr 
Go dyn, Wies aw Partyka, ukasz Kalisz, Andrzej Pawe  Bie , Jerzy Kochanowicz, Pawe pica, Barbara 
Surma, Mateusz Szafra ski, Magdalena Tomaszewska, Anna Nowak.
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W dalszej cz ci Sympozjum obradowali uczestnicy panelu, któremu prze-
wodniczyli: dr hab. Janina Kami ska, prof. dr hab. Wies aw Jamro ek, dr hab. 
Grzegorz Michalski, prof. U , a podejmowana problematyka dotyczy a przede 
wszystkim kierunków bada , jak i realizowanych projektów badawczych w ró -
nych o rodkach akademickich w zakresie historii my li pedagogicznej na tle 
innych kierunków bada . Rozpocz o je wyst pienie prof. zw. dr hab. Elwiry 
J. Kry skiej i dr Urszuli Wróblewskiej po wi cone Badaniom nad my l  peda-
gogiczn  prowadzon  przez historyków wychowania z bia ostockiego o rodka 
uniwersyteckiego. Nast pnie dr hab. Justyna Gulczy ska, prof. UAM, przedstawi-
a referat pt. My l pedagogiczna w badaniach pozna skich historyków wycho-

wania. Jako kolejne wyst pi y dr Ewa Barna -Baran i dr El bieta Dolata, które 
omówi y prowadzone Badania nad my l  pedagogiczn  w „szkole rzeszowsko-
-krakowskiej” . Dzi ki wyst pieniu dr Anny Haratyk uczestnicy sympozjum mieli 
mo liwo  poznania równie  zakresu bada  naukowych podejmowanych przez 
wroc awski o rodek historii wychowania. Natomiast dr Pawe pica zaprezento-
wa Kierunki bada  historyczno-pedagogicznych prowadzonych przez gda -
skie rodowisko historyków wychowania. Z kolei dr hab. Katarzyna Dormus,
prof. UP, swoje wyst pienie po wi ci a galicyjskiej prasie pedagogicznej, traktu-
j c j  jako ród o wiedzy na temat rozwoju polskiej my li pedagogicznej. Przed-
stawi a stan bada  oraz wskaza a potrzeb  przygotowania publikacji po wi conej 
wy cznie prasie galicyjskiej. Nast pnie g os zabra  ks. prof. dr Miros aw Wierz-
bicki, który wyg osi  referat pt. Nauczyciel – wychowawca w instytucjach sale-
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zja skich, prezentuj c specyfi k  prowadzonych bada  pedeutologicznych w szko-
ach salezja skich. Obrady w panelu zako czy y dr Joanna Falkowska i dr Dorota 

Grabowska-Pie kosz, które przypomnia y Twórców polskiej my li pedagogicznej 
w projektach naukowych toru skich historyków wychowania. Podsumowaniem 
by  g os prowadz cej obrady dr hab. Janiny Kami skiej, która ukaza a Potrzeby 
badawcze nad dziejami my li pedagogicznej XIX i XX wieku, prezentuj c inicja-
tywy Zak adu Historii O wiaty i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Na zako czenie odby a si  dyskusja, w której poza wymienionymi referenta-
mi udzia  wzi li pozostali uczestnicy Sympozjum, tj.: dr hab. Jerzy Kochanowicz, 
prof. DSW; dr hab. Joanna Król, prof. US; dr hab. Iwonna Michalska, prof. U ;
prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak; o. dr Andrzej Pawe  Bie ; dr Aneta 
Bo dyrew; dr Joanna Cukras-Stel gowska; dr Anna Królikowska; dr Wies aw 
Partyka; dr Beata Topij-Stempi ska, mgr ukasz Kalisz. 

Sympozjum zako czono wr czeniem certyfi katów osobom, które aktywnie 
uczestniczy y w pracach Zespo u Historii Wychowania przy Komitecie Nauk 
Pedagogicznych PAN w poprzedniej kadencji dzia alno ci. Certyfi katy wr czy a
przewodnicz ca ZHW przy KNP PAN prof. zw. dr hab. W adys awa Szulakie-
wicz, dzi kuj c zgromadzonym za uczestnictwo w sympozjum i nakre laj c kie-
runki dzia alno ci naukowo-badawczej Zespo u na rok 2017. 

JOANNA FALKOWSKA
DOROTA GRABOWSKA-PIE KOSZ

Toru


