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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 

NAUCZYCIELE. ZAS U ENI – NIEDOCENIENI

– ZAPAMI TANI

W dniach 19–20 wrze nia 2017 roku w Krakowie odby a si  konferencja na-

ukowa pt. Nauczyciele. Zas u eni – niedocenieni – zapami tani, zorganizowana 

przez Zespó  Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 

przy wspó pracy Katedry Historii My li Pedagogicznej na Wydziale Nauk Peda-

gogicznych Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu oraz Katedry Historii 

O wiaty i Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie. Celem konferencji 

by o przypomnienie zas u onych, cz sto niedocenionych lecz zapami tanych 

nauczycieli. Za organizacj  spotkania odpowiedzialni byli pracownicy dwóch 

katedr: Katedry Historii My li Pedagogicznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych 

UMK w Toruniu oraz Katedry Historii O wiaty i Wychowania krakowskiej aka-

demii w Krakowie w osobach: dr Joanna Falkowska (UMK), o. dr Andrzej Bie  

(AIK), dr Anna Królikowska (AIK), dr Beata Topij-Stempi ska (AIK). 

Pierwsz  cz ci  krakowskiego spotkania by o zebranie Zespo u Historii Wy-

chowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, które odby o si  19 wrze-

nia 2017 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, przy ul. Ingardena 4 

w Krakowie. Zebranie otworzy a Przewodnicz ca ZHW przy KNP PAN prof. 

dr hab. W adys awa Szulakiewicz. Na program spotkania sk ada a si  prezentacja 

dziejów historii wychowania w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz 

dyskusja pt. Inicjatywy naukowe rodowiska historyków wychowania – w stu-

lecie odzyskania niepodleg o ci. Dzieje historii wychowania w UP przedstawi y 

dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP, oraz dr Justyna Wojniak i dr Anna W och. 

Informacje o krakowskiej historii wychowania rozwijanej w tej uczelni uzu-

pe ni y wspomnienia osób, które zna y historyków wychowania UP (wcze niej 

WSP) oraz wspó pracowa y z tym o rodkiem. Druga cz  zebrania po wi cona 

zosta a dyskusji nad wydawnictwami i konferencjami naukowymi zwi zanymi 
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ze stuleciem odzyskania niepodleg o ci. W trakcie dyskusji ustalono, e zostan  

zorganizowane trzy konferencje naukowe i jedno seminarium. Projekty tych spo-

tka  przedstawili historycy wychowania z Bia egostoku, Warszawy (APS), odzi 

(wspólna inicjatywa UMK i U ) i UAM – Wydzia u Pedagogiczno-Artystycznego 

w Kaliszu.

Warto nadmieni , e szczegó owe informacje o konferencjach oraz wszelkich 

inicjatywach podejmowanych przez Zespó , a tak e aktualno ci dotycz ce prac 

naukowych jego cz onków publikowane s  na witrynie internetowej pod adresem 

http://www.home.umk.pl/~khmpwnp.

 Obrady programowe konferencji mia y miejsce 20 wrze nia 2017 r. w Aka-

demii Ignatianum. Zaproszeni go cie reprezentowali 21 o rodków akademickich 

(Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet 

Warszawski, Uniwersytet Miko aja Kopernika, Uniwersytet Wroc awski, Uniwer-

sytet w Bia ymstoku, Uniwersytet Szczeci ski, Uniwersytet Rzeszowski, Uni-

wersytet Gda ski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Opolski, 

Uniwersytet ódzki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, Dolno l ska Szko a Wy sza we Wroc awiu, Wy sza Szko a Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w War-

szawie, Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Pomorska 

w S upsku, Uniwersytet l ski) w tym jedn  uczelni  zagraniczn , tj. Uniwersytet 

Pa stwowy im. Iwana Franki w ytomierzu. 

 Uroczystego otwarcia konferencji dokona a przedstawicielka w adz rek-

torskich Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Bo ena Sieradzka-Baziur, 

prof. AIK. Nast pnie g os zabra  o. prof. dr hab. Ludwik Grzebie  – kierownik 

Katedry Historii O wiaty i wychowania AIK, witaj c uczestników i ycz c owoc-

nych obrad. S owa powitania i podzi kowania za udzia  w konferencji wyg osi a 

pomys odawczyni i inicjatorka spotkania, przewodnicz ca ZHW przy KNP PAN 

prof. dr hab. W adys awa Szulakiewicz. Ponadto prof. W. Szulakiewicz przedsta-

wi a referat wprowadzaj cy pt. Nauczyciele – o kilku kierunkach my li pedago-

gicznej. Zgodnie z programem konferencji obrady zosta y podzielone na nast pu-

j ce cz ci: sesj  plenarn , pi  sekcji tematycznych oraz panel dyskusyjny, który 

by  dope nieniem rozwa a  nad my l  przewodni  spotkania. 

Spotkanie rozpocz to od obrad plenarnych, którym przewodniczy y prof.

dr hab. W adys awa Szulakiewicz oraz dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP. W se-

sji plenarnej swoje referaty zaprezentowali: ks. prof. dr hab. Edward Walewander 

(KUL), który mówi  o Sylwetce profesora w perspektywie czasu, o. prof. dr hab. 

Ludwik Grzebie  SJ, który zaprezentowa  posta  Stefana Weidla SJ – wyj tko-

wego nauczyciela i wychowawcy oraz dr hab. Iwonna Michalska, prof. U , która 

wyg osi a referat pt. Nauczyciel dla nauczycieli i wychowawców. Micha  Frie-

dländer (1894–1942/43?) jako popularyzator wiedzy pedagogicznej w latach 

mi dzywojennych, a tak e dr hab. Witold Chmielewski, prof. AIK, który przybli-

y  uczestnikom konferencji osob  Jana Konopnickiego (1905–1980) – badacza 

szkolnictwa i organizatora edukacji nauczycieli polskich na uchod stwie.
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Nast pnie obradowano w pi ciu sekcjach tematycznych. Sekcji pierwszej 

pt. Nauczyciele w s u bie edukacji akademickiej przewodniczyli dr hab. Alina 

Rynio, prof. KUL oraz prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz. Zaprezentowano w niej 

dziesi  wyst pie , które dotyczy y mistrzów, uczonych, nauczycieli akademic-

kich. Referenci omówili reprezentantów ró nych o rodków naukowych, którzy 

zostali zapami tani jako zas u eni dla nauk o wychowaniu i szeroko rozumianej 

humanistyki. Mówiono tak e o nauczycielach akademickich w kontek cie ich 

roli, jak  odegrali w kszta towaniu pedagogiki jako nauki i ich aktywno ci na 

rzecz edukacji pedagogicznej. Referaty w tej sekcji wyg osili: prof. dr hab. Euge-

niusz Sakowicz, dr hab. Aneta Bo dyrew, prof. dr hab. W adys awa Szulakiewicz, 

dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, prof. dr hab. Elwira J. Kry ska, s. dr hab. Maria 

Opiela, prof. KUL, dr hab. El bieta Magiera, prof. US, prof. dr hab. Wies aw 

Jamro ek, ks. dr Jerzy Smole , dr hab. Jolanta Lenart, prof. URz. 

Sekcji drugiej pt. Praca nauczycieli na rzecz edukacji i kultury narodowej 

przewodniczyli dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM oraz dr hab. Piotr Go dyn, 

prof. UAM, a wyst pi o w niej dziesi ciu uczestników. Rozwa ania w tej cz ci 

obrad koncentrowa y si  wokó  aktywno ci nauczycieli skierowanej na rozwój 

szeroko rozumianej kultury i edukacji. Byli w ród nich zarówno nauczyciele 

zaanga owani w dzia alno  na rzecz spo eczno ci lokalnej, jak i ci, którzy mieli 

niema e zas ugi dla rozwoju duchowego ca ego spo ecze stwa. O pracy nauczy-

cieli na rzecz edukacji i kultury narodowej mówili: dr hab. Jerzy Kochanowicz, 

prof. DSW, dr Micha  Nowicki, o. dr Andrzej Pawe  Bie  SJ, dr hab. Mariusz 

Ausz, prof. KUL, dr Katarzyna Buczek, mgr ukasz Kalisz, dr Anna Królikow-

ska, dr Ewa Barna -Baran, dr hab. Piotr Go dyn, prof. UAM i dr hab. Andrzej 

Szmyt, prof. UWM.

Sekcji trzeciej zatytu owanej Wk ad nauczycieli w kszta towanie si  subdy-

scyplin pedagogicznych przewodniczyli dr hab. Janina Kami ska oraz prof. dr 

hab. Marian Surdacki. Przedstawiono w niej jedena cie referatów. Zgromadzeni 

prelegenci w swych wyst pieniach wyeksponowali wk ad, jaki do nauk o wycho-

waniu wnie li przedstawiciele poszczególnych subdyscyplin pedagogicznych, 

m.in. pedagogiki opieku czo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, specjalnej, teorii 

wychowania i historii wychowania. Referaty wyg osili: prof. dr hab. Marian Sur-

dacki, dr hab. Anna Boguszewska, dr Wies aw Partyka, dr hab. Janina Kami ska, 

mgr Ewelina Kurowicka, dr Iwona Czarnecka, prof. dr hab. Andrzej Meissner, 

dr Joanna D browska, dr Barbara Surma, prof. dr hab. Natalia Seiko, ks. mgr An-

drzej Jasnos.

Sekcji czwartej krakowskiego spotkania pt. Zas ugi nauczycieli w dzia alno-

ci instytucji i towarzystw pedagogicznych przewodniczyli dr hab. Hanna Mar-

kiewicz, prof. APS oraz dr hab. Grzegorz Michalski, prof. U . Wyg oszono w niej 

dziewi  referatów. Dyskusja koncentrowa a si  zw aszcza wokó  osób, które 

by y zaanga owane w prac  maj c  na celu popraw  sytuacji zawodowej pedago-

gów. Ponadto omówiono inicjatorów reform o wiatowych, ale tak e aktywnych 

cz onków towarzystw naukowych i o wiatowych. O zas ugach nauczycieli w tym 
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obszarze dzia alno ci mówili: dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG, dr Ma -

gorzata Puchowska, dr Danuta Kocurek, dr hab. Grzegorz Michalski, prof. U ,

dr hab. Hanna Markiewicz, prof. APS, dr Beata Topij-Stempi ska, dr Dorota Gra-

bowska-Pie kosz, dr El bieta Dolata, dr Agnieszka Suplicka.

Sekcji pi tej spotkania pt. Nauczyciele – twórcy koncepcji edukacyjnych 

przewodniczy y prof. dr hab. W adys awa Szulakiewicz oraz dr hab. Iwonna Mi-

chalska, prof. U . Uczestnicy tej sekcji mogli wys ucha  dziesi ciu referatów. Ich 

autorzy ukazali zas u one i nieco zapomniane ju  dzisiaj postaci ycia o wiato-

wego, które swoj  dzia alno ci , propozycjami programowymi przyczyni y si  do 

rozwoju edukacji zarówno w Polsce, jak i na wiecie i wp yn y na rozwój syste-

mu szkolnictwa i koncepcji wychowania. Referaty w tej sekcji wyg osili: dr Anna 

W och, ks. dr hab. Adam Solak, prof. APS, dr Justyna Wojniak, dr hab. Katarzyna 

Dormus, prof. UP, s. dr Agnieszka Skrzypek, dr hab. Edyta Wolter, prof. UKSW, 

prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewinak, dr Joanna Falkowska, dr Katarzyna Ko-

chan, dr Miros awa Furmanowska.

W dalszej cz ci konferencji obradowali uczestnicy panelu dyskusyjnego, 

któremu przewodniczyli: prof. dr hab. Wies aw Jamro ek, a dyskusja dotyczy a 

tematyki Wielo ci zada  i ró norodno ci uwarunkowa  zawodu nauczyciela. 

W ród uczestników panelu byli: dr Krzysztof Ratajczak, o. dr Krzysztof Biel SJ, 

dr Joanna Cukras-Stel gowska, dr hab. Bo ena Sieradzka-Baziur, dr Swiet ana 

Sytnyakivska, dr hab. Jacek Kulbaka i dr Urszula Wróblewska.

Podczas krakowskiej konferencji pojawi o si  w dyskusji kilka wa nych w t-

ków wpisuj cych si  w obszar pedeutologii historycznej. Przypomniano wielu 

wybitnych nauczycieli akademickich, wskazuj c na ich rol  w kszta towaniu 

pedagogiki jako nauki, omówiono dzia alno  zas u onych nauczycieli w dzie-

jach instytucji spo eczno-o wiatowych, nauczycieli – dzia aczy towarzystw 

naukowych i spo eczno-o wiatowych oraz pedagogów – inicjatorów reform edu-

kacyjnych. Wskazano tak e na znaczenie aktywno ci nauczycieli w rodowisku 

szkolnym i pozaszkolnym. Merytoryczn  cz  spotkania zako czy a dyskusja 

nawi zuj ca do tematu panelu nt. Wielo ci zada  i ró norodno ci uwarunkowa  

zawodu nauczyciela, która by a swoistego rodzaju podsumowaniem obrad. 

Na zako czenie przewodnicz ca ZHW przy KNP podzi kowa a uczestnikom 

konferencji i skierowa a do wszystkich zaproszenie do wzi cia udzia u w kolej-

nych inicjatywach podejmowanych przez Zespó  Historii Wychowania przy KNP 

PAN. 

JOANNA FALKOWSKA
Toru


