228

KRONIKA

KRONIKA
Przegląd Historyczno-OĞwiatowy
2017, nr 3–4
PL ISSN 0033-2178

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
NAUCZYCIELE. ZASàUĩENI – NIEDOCENIENI
– ZAPAMIĉTANI
W dniach 19–20 wrzeĞnia 2017 roku w Krakowie odbyáa siĊ konferencja naukowa pt. Nauczyciele. ZasáuĪeni – niedocenieni – zapamiĊtani, zorganizowana
przez Zespóá Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
przy wspóápracy Katedry Historii MyĞli Pedagogicznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu oraz Katedry Historii
OĞwiaty i Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie. Celem konferencji
byáo przypomnienie zasáuĪonych, czĊsto niedocenionych lecz zapamiĊtanych
nauczycieli. Za organizacjĊ spotkania odpowiedzialni byli pracownicy dwóch
katedr: Katedry Historii MyĞli Pedagogicznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych
UMK w Toruniu oraz Katedry Historii OĞwiaty i Wychowania krakowskiej akademii w Krakowie w osobach: dr Joanna Falkowska (UMK), o. dr Andrzej BieĞ
(AIK), dr Anna Królikowska (AIK), dr Beata Topij-StempiĔska (AIK).
Pierwszą czĊĞcią krakowskiego spotkania byáo zebranie Zespoáu Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, które odbyáo siĊ 19 wrzeĞnia 2017 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, przy ul. Ingardena 4
w Krakowie. Zebranie otworzyáa Przewodnicząca ZHW przy KNP PAN prof.
dr hab. Wáadysáawa Szulakiewicz. Na program spotkania skáadaáa siĊ prezentacja
dziejów historii wychowania w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz
dyskusja pt. Inicjatywy naukowe Ğrodowiska historyków wychowania – w stulecie odzyskania niepodlegáoĞci. Dzieje historii wychowania w UP przedstawiáy
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP, oraz dr Justyna Wojniak i dr Anna Wáoch.
Informacje o krakowskiej historii wychowania rozwijanej w tej uczelni uzupeániáy wspomnienia osób, które znaáy historyków wychowania UP (wczeĞniej
WSP) oraz wspóápracowaáy z tym oĞrodkiem. Druga czĊĞü zebrania poĞwiĊcona
zostaáa dyskusji nad wydawnictwami i konferencjami naukowymi związanymi

KRONIKA

229

ze stuleciem odzyskania niepodlegáoĞci. W trakcie dyskusji ustalono, Īe zostaną
zorganizowane trzy konferencje naukowe i jedno seminarium. Projekty tych spotkaĔ przedstawili historycy wychowania z Biaáegostoku, Warszawy (APS), àodzi
(wspólna inicjatywa UMK i Uà) i UAM – Wydziaáu Pedagogiczno-Artystycznego
w Kaliszu.
Warto nadmieniü, Īe szczegóáowe informacje o konferencjach oraz wszelkich
inicjatywach podejmowanych przez Zespóá, a takĪe aktualnoĞci dotyczące prac
naukowych jego czáonków publikowane są na witrynie internetowej pod adresem
http://www.home.umk.pl/~khmpwnp.
Obrady programowe konferencji miaáy miejsce 20 wrzeĞnia 2017 r. w Akademii Ignatianum. Zaproszeni goĞcie reprezentowali 21 oĞrodków akademickich
(Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Mikoáaja Kopernika, Uniwersytet Wrocáawski, Uniwersytet w Biaáymstoku, Uniwersytet SzczeciĔski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet GdaĔski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Opolski,
Uniwersytet àódzki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, DolnoĞląska Szkoáa WyĪsza we Wrocáawiu, WyĪsza Szkoáa Ekonomii
i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, Uniwersytet WarmiĔsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Pomorska
w Sáupsku, Uniwersytet ĝląski) w tym jedną uczelnią zagraniczną, tj. Uniwersytet
PaĔstwowy im. Iwana Franki w ĩytomierzu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonaáa przedstawicielka wáadz rektorskich Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. BoĪena Sieradzka-Baziur,
prof. AIK. NastĊpnie gáos zabraá o. prof. dr hab. Ludwik GrzebieĔ – kierownik
Katedry Historii OĞwiaty i wychowania AIK, witając uczestników i Īycząc owocnych obrad. Sáowa powitania i podziĊkowania za udziaá w konferencji wygáosiáa
pomysáodawczyni i inicjatorka spotkania, przewodnicząca ZHW przy KNP PAN
prof. dr hab. Wáadysáawa Szulakiewicz. Ponadto prof. W. Szulakiewicz przedstawiáa referat wprowadzający pt. Nauczyciele – o kilku kierunkach myĞli pedagogicznej. Zgodnie z programem konferencji obrady zostaáy podzielone na nastĊpujące czĊĞci: sesjĊ plenarną, piĊü sekcji tematycznych oraz panel dyskusyjny, który
byá dopeánieniem rozwaĪaĔ nad myĞlą przewodnią spotkania.
Spotkanie rozpoczĊto od obrad plenarnych, którym przewodniczyáy prof.
dr hab. Wáadysáawa Szulakiewicz oraz dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP. W sesji plenarnej swoje referaty zaprezentowali: ks. prof. dr hab. Edward Walewander
(KUL), który mówiá o Sylwetce profesora w perspektywie czasu, o. prof. dr hab.
Ludwik GrzebieĔ SJ, który zaprezentowaá postaü Stefana Weidla SJ – wyjątkowego nauczyciela i wychowawcy oraz dr hab. Iwonna Michalska, prof. Uà, która
wygáosiáa referat pt. Nauczyciel dla nauczycieli i wychowawców. Michaá Friedländer (1894–1942/43?) jako popularyzator wiedzy pedagogicznej w latach
miĊdzywojennych, a takĪe dr hab. Witold Chmielewski, prof. AIK, który przybliĪyá uczestnikom konferencji osobĊ Jana Konopnickiego (1905–1980) – badacza
szkolnictwa i organizatora edukacji nauczycieli polskich na uchodĨstwie.
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NastĊpnie obradowano w piĊciu sekcjach tematycznych. Sekcji pierwszej
pt. Nauczyciele w sáuĪbie edukacji akademickiej przewodniczyli dr hab. Alina
Rynio, prof. KUL oraz prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz. Zaprezentowano w niej
dziesiĊü wystąpieĔ, które dotyczyáy mistrzów, uczonych, nauczycieli akademickich. Referenci omówili reprezentantów róĪnych oĞrodków naukowych, którzy
zostali zapamiĊtani jako zasáuĪeni dla nauk o wychowaniu i szeroko rozumianej
humanistyki. Mówiono takĪe o nauczycielach akademickich w kontekĞcie ich
roli, jaką odegrali w ksztaátowaniu pedagogiki jako nauki i ich aktywnoĞci na
rzecz edukacji pedagogicznej. Referaty w tej sekcji wygáosili: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, dr hab. Aneta Boádyrew, prof. dr hab. Wáadysáawa Szulakiewicz,
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL, prof. dr hab. Elwira J. KryĔska, s. dr hab. Maria
Opiela, prof. KUL, dr hab. ElĪbieta Magiera, prof. US, prof. dr hab. Wiesáaw
JamroĪek, ks. dr Jerzy SmoleĔ, 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 Goádyn,
prof. UAM, a wystąpiáo w niej dziesiĊciu uczestników. RozwaĪania w tej czĊĞci
obrad koncentrowaáy siĊ wokóá aktywnoĞci nauczycieli skierowanej na rozwój
szeroko rozumianej kultury i edukacji. Byli wĞród nich zarówno nauczyciele
zaangaĪowani w dziaáalnoĞü na rzecz spoáecznoĞci lokalnej, jak i ci, którzy mieli
niemaáe zasáugi dla rozwoju duchowego caáego spoáeczeĔstwa. O pracy nauczycieli na rzecz edukacji i kultury narodowej mówili: dr hab. Jerzy Kochanowicz,
prof. DSW, dr Michaá Nowicki, o. dr Andrzej Paweá BieĞ SJ, dr hab. Mariusz
Ausz, prof. KUL, dr Katarzyna Buczek, mgr àukasz Kalisz, dr Anna Królikowska, dr Ewa BarnaĞ-Baran, dr hab. Piotr Goádyn, prof. UAM i dr hab. Andrzej
Szmyt, prof. UWM.
Sekcji trzeciej zatytuáowanej Wkáad nauczycieli w ksztaátowanie siĊ subdyscyplin pedagogicznych przewodniczyli dr hab. Janina KamiĔska oraz prof. dr
hab. Marian Surdacki. Przedstawiono w niej jedenaĞcie referatów. Zgromadzeni
prelegenci w swych wystąpieniach wyeksponowali wkáad, jaki do nauk o wychowaniu wnieĞli przedstawiciele poszczególnych subdyscyplin pedagogicznych,
m.in. pedagogiki opiekuĔczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej, specjalnej, teorii
wychowania i historii wychowania. Referaty wygáosili: prof. dr hab. Marian Surdacki, dr hab. Anna Boguszewska, dr Wiesáaw Partyka, dr hab. Janina KamiĔska,
mgr Ewelina Kurowicka, dr Iwona Czarnecka, prof. dr hab. Andrzej Meissner,
dr Joanna Dąbrowska, dr Barbara Surma, prof. dr hab. Natalia Seiko, ks. mgr Andrzej Jasnos.
Sekcji czwartej krakowskiego spotkania pt. Zasáugi nauczycieli w dziaáalnoĞci instytucji i towarzystw pedagogicznych przewodniczyli dr hab. Hanna Markiewicz, prof. APS oraz dr hab. Grzegorz Michalski, prof. Uà. Wygáoszono w niej
dziewiĊü referatów. Dyskusja koncentrowaáa siĊ zwáaszcza wokóá osób, które
byáy zaangaĪowane w pracĊ mającą na celu poprawĊ sytuacji zawodowej pedagogów. Ponadto omówiono inicjatorów reform oĞwiatowych, ale takĪe aktywnych
czáonków towarzystw naukowych i oĞwiatowych. O zasáugach nauczycieli w tym
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obszarze dziaáalnoĞci mówili: dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG, dr Maágorzata Puchowska, dr Danuta Kocurek, dr hab. Grzegorz Michalski, prof. Uà,
dr hab. Hanna Markiewicz, prof. APS, dr Beata Topij-StempiĔska, dr Dorota Grabowska-PieĔkosz, dr ElĪbieta Dolata, dr Agnieszka Suplicka.
Sekcji piątej spotkania pt. Nauczyciele – twórcy koncepcji edukacyjnych
przewodniczyáy prof. dr hab. Wáadysáawa Szulakiewicz oraz dr hab. Iwonna Michalska, prof. Uà. Uczestnicy tej sekcji mogli wysáuchaü dziesiĊciu referatów. Ich
autorzy ukazali zasáuĪone i nieco zapomniane juĪ dzisiaj postaci Īycia oĞwiatowego, które swoją dziaáalnoĞcią, propozycjami programowymi przyczyniáy siĊ do
rozwoju edukacji zarówno w Polsce, jak i na Ğwiecie i wpáynĊáy na rozwój systemu szkolnictwa i koncepcji wychowania. Referaty w tej sekcji wygáosili: dr Anna
Wáoch, 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 Kochan, dr Mirosáawa Furmanowska.
W dalszej czĊĞci konferencji obradowali uczestnicy panelu dyskusyjnego,
któremu przewodniczyli: prof. dr hab. Wiesáaw JamroĪek, a dyskusja dotyczyáa
tematyki WieloĞci zadaĔ i róĪnorodnoĞci uwarunkowaĔ zawodu nauczyciela.
WĞród uczestników panelu byli: dr Krzysztof Ratajczak, o. dr Krzysztof Biel SJ,
dr Joanna Cukras-Stelągowska, dr hab. BoĪena Sieradzka-Baziur, dr Swietáana
Sytnyakivska, dr hab. Jacek Kulbaka i dr Urszula Wróblewska.
Podczas krakowskiej konferencji pojawiáo siĊ w dyskusji kilka waĪnych wątków wpisujących siĊ w obszar pedeutologii historycznej. Przypomniano wielu
wybitnych nauczycieli akademickich, wskazując na ich rolĊ w ksztaátowaniu
pedagogiki jako nauki, omówiono dziaáalnoĞü zasáuĪonych nauczycieli w dziejach instytucji spoáeczno-oĞwiatowych, nauczycieli – dziaáaczy towarzystw
naukowych i spoáeczno-oĞwiatowych oraz pedagogów – inicjatorów reform edukacyjnych. Wskazano takĪe na znaczenie aktywnoĞci nauczycieli w Ğrodowisku
szkolnym i pozaszkolnym. Merytoryczną czĊĞü spotkania zakoĔczyáa dyskusja
nawiązująca do tematu panelu nt. WieloĞci zadaĔ i róĪnorodnoĞci uwarunkowaĔ
zawodu nauczyciela, która byáa swoistego rodzaju podsumowaniem obrad.
Na zakoĔczenie przewodnicząca ZHW przy KNP podziĊkowaáa uczestnikom
konferencji i skierowaáa do wszystkich zaproszenie do wziĊcia udziaáu w kolejnych inicjatywach podejmowanych przez Zespóá Historii Wychowania przy KNP
PAN.
JOANNA FALKOWSKA
ToruĔ

