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streszczenie
Tekst jest krótką prezentacją jednego z tomów „Rocznika Pedagogicznego”, czasopisma 
naukowego  mającego  duże  znaczenie  w ukazywaniu  aktualnych  wydarzeń  mających 
miejsce w przestrzeni pedagogiki, a także w zachowaniu jej ciągłości. 
słowa kluczowe: pedagogika, “Rocznik Pedagogiczny”, szkoła, zjazd pedagogiczny. 

Są  w przestrzeni  pedagogicznej  debaty  czasopisma  wyjątkowe,  podejmu-
jące nie tylko niezwykle istotne tematy, ale również pełniące rolę kroniki, do 
której  wraca  się  często  nie  tylko  po  to,  by  przypomnieć  sobie  ważne  wyda-
rzenia, ale również po to, by czerpać nowe impulsy, poszukiwać odpowiedzi 
na  problemy  nurtujące  współczesnego  człowieka.  „Rocznik  Pedagogiczny” 
z całą  pewnością  do  takich  czasopism  należy.  Od  wielu  lat  w sposób  ory-
ginalny  porusza  się  sprawnie  na  dwóch  polach  –  pielęgnowania  pamięci 
i kształtowania teraźniejszości pedagogicznej. W tomie 39 mamy tego żywy 
dowód. Rok  jest przedziałem czasu ukazanym w tym czasopiśmie. Są  tomy 
poświęcone  konkretnym  tematom,  są  i takie,  jak  poddawany  analizie,  tak 
bogate w wątki, jak okres, który relacjonują. Rok 2016 obfitował w ważne dla 
pedagogów wydarzenia, wśród których  jest  szeroko relacjonowany IX Ogól-
nopolski Zjazd Pedagogiczny (Białystok, 21–23 września 2016). 

Zjazd  Pedagogiczny  zgromadził  ponad  pięciuset  uczestników  reprezen-
tujących  znakomitą  większość  polskich  ośrodków  naukowych,  w dziesięciu 
sekcjach  tematycznych  podjęto  aktualne  i częstokroć  palące  problemy  spo-
łeczne.  Stąd  też  „Rocznik  Pedagogiczny”  –  czasopismo  naukowe  otwarte  na 
prezentację różnych punktów widzenia, podkreślające istotność debaty akade-
mickiej otworzyło po raz kolejny swoje łamy na głosy będące pokłosiem Zjazdu 
Pedagogicznego.  Opublikowano  treść  wystąpienia  na  otwarcie  Zjazdu,  które 
wygłosił profesor Zbigniew Kwieciński, honorowy przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa  Pedagogicznego.  W  tomie  znalazł  się  także  zapis  moderowanej 
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przez  profesor  Marię  Dudzikową  dyskusji  panelowej  otwierającej  obrady  IX 
sekcji  Zjazdu,  toczącej  się  wokół  tematu  „Szkoła  i wychowanie  ku  życiu  war-
tościowemu”. W ramach obrad tej sekcji wygłoszono ponad 50 wystąpień. Trzy 
z nich  (V.  Kopińska,  Wartości  demokratyczne  w szkole.  Krytyczna 
analiza  podstaw  programowych  kształcenia  ogólnego;  K.  Starego, 
O potrzebie radykalnych wartości w edukacji obywatelskiej; M. Tur-
czyk,  Dobre  –  lepsze  –  instrumentalne  –  czyli  rzecz  o poszukiwaniu 
dobrego prawa w systemie oświaty w Polsce) znajdzie Czytelnik w dziale 
Artykuły.  W  dziale  Sprawozdania  zamieszczono  syntetyczne  omówienie 
przebiegu Zjazdu  i jego oczekiwanych konsekwencji dla praktyki pedagogicz-
nej autorstwa Alicji Korzenieckiej-Bondar i Tomasza Bajkowskiego. 

Drugim  wydarzeniem,  które  zaprezentowano  w „Roczniku”  jest  XXX- 
-lecie działających przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN Letnich Szkół 
Młodych  Pedagogów  kierowanych  od  ponad  dwudziestu  lat  przez  profesor 
Marię Dudzikową. Z okazji jubileuszu zaprezentowano sprawozdanie z XXX 
LSMP  (Pułapki  badań  nad  edukacją).  Sprawozdanie  autorstwa  dwojga 
sekretarzy szkoły letniej Katarzyny Maliszewskiej i Łukasza Michalskiego jest 
szczególne ze względu na eseistyczny, wręcz osobisty charakter. W tomie 39 
zamieszczono także znakomite studium recenzyjne autorstwa Adama F. Koli 
księgi  Naukowa  wspólnota  uczących  się.  XXX-lecie  Letniej  Szkoły 
Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN pod 
redakcją naukową Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bondar (Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 545). 

Wiele  innych,  znaczących  dla  środowiska  pedagogicznego  wydarzeń 
i rocznic  odnotowano  tradycyjnie  w dziale  Z  Kroniki,  a także  Ośrodki 
Pedagogiczne  w Polsce  oraz  Sprawozdania.  Są  wśród  nich:  Jubileusz 
czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki  i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 
40-lecie  istnienia  pedagogiki  społecznej  na  Uniwersytecie  Mikołaja  Koper-
nika  w Toruniu,  Nadzwyczajny  Walny  Zjazd  Polskiego  Towarzystwa  Peda-
gogicznego  i jubileusz  Towarzystwa,  czy  informacja  o wydanej  niedawno 
książce profesor Ireny Wojnar oraz notka z okazji małego jubileuszu „Parezji”, 
czasopisma  Forum  Młodych  Pedagogów  przy  Komitecie  Nauk  Pedagogicz-
nych  PAN.  Odnotowano  również  informację  o nadaniu  przez  Uniwersytet 
Kazimierza  Wielkiego  w Bydgoszczy  doktoratu  honoris causa profesorowi 
Bogusławowi Śliwerskiemu. 

W  dziale  Artykuły  znalazł  się  krytyczny  tekst  profesora  Śliwerskiego, 
ukazujący  pedagogikę  akademicką  w świetle  awansów  naukowych.  Odno-
towano  także  informację  o wyborze  profesora  Bogusława  Śliwerskiego  na 
przewodniczącego  kolejnej  kadencji  Komitetu  Nauk  Pedagogicznych  PAN. 
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Sprawozdanie  z pierwszego  roku  kadencji  autorstwa  samego  przewodniczą-
cego zamieszczono w dziale Działalność KNP PAN. W dziale Artykuły 
znalazł  się  także  tekst  Radosława  Nawrockiego,  który  jest  rozszerzoną  wer-
sją  wystąpienia  wygłoszonego  na  posiedzeniu  Komitetu,  które  odbyło  się 
w Pałacu Staszica w Warszawie 19 września 2016 roku, a w dziale Z Kroniki 
podano szereg miłych wiadomości dotyczących przedsięwzięć wydawniczych 
m.in.  kolejnej  serii  wydawniczej  uruchomionej  pod  egidą  Komitetu  Nauk 
Pedagogicznych PAN. Jest to seria Kultura szkoły pod redakcją naukową 
Marii Dudzikowej i Ewy Bochno. 

„Rocznik  Pedagogiczny”,  to  tradycyjnie  również  forum  listów,  głosów, 
pytań  nadsyłanych  do  redakcji  z polskich  i zagranicznych ośrodków  nauko-
wych.  Jeden  z takich  właśnie  listów  autorstwa  Sławomira  Pasikowskiego, 
dotyczący  zmian  w systemie  nauki  i szkolnictwa  wyższego,  zamieszczono 
w dziale Stanowiska i Głosy Nadesłane. 

„Radość  jubileuszów,  nowych  publikacji  i temperaturę  naukowych  debat 
– jak pisze redakcja „Rocznika Pedagogicznego” we wstępie do tomu 39 – stu-
dzą  wieści,  które  zawsze  z ogromnym  żalem,  ale  i w poczuciu  potrzeby  pie-
lęgnowania pamięci o naszych wspólnych korzeniach zamieszczamy w dziale 
Z Żałobnej Karty. To także ważna rola, jaką pełni „Rocznik Pedagogiczny”. 
Zachowanie pamięci o pedagogach, dzięki którym możliwe stało się budowa-
nie naszej własnej tożsamości naukowej jest zadaniem niezwykle istotnym.

Po  raz  kolejny  czytelnik  otrzymuje  czasopismo  szczególne  w swym  cha-
rakterze, żywe poprzez wielobarwne klisze zatrzymujące w świecie wydarzeń 
naukowych to, co ważne, interesujące, warte zapamiętania, ale również sporne, 
kłopotliwe, czasem trudne do zrozumienia. „Rocznik Pedagogiczny” prowo-
kuje  do  ruchu  myśli,  opisuje  i tłumaczy  wydarzenia  bieżące,  ale  zachowuje 
równocześnie  pamięć  o trwałych  walorach  nauki.  Jest  przestrzenią  otwartą 
zarówno dla uznanych autorytetów, jak i dla adeptów nauki, czego dowodzi 
nie  tylko  liczba  artykułów  zamieszczonych  w dziale  Forum  Młodych  Peda-
gogów.  Te  wszystkie  wymienione  przeze  mnie  cechy  sprawiają,  że  sięga  się 
po „Rocznik Pedagogiczny” z zaciekawieniem i oczekiwaniem wyjątkowości. 
Zbigniew  Kwieciński  w wystąpieniu  otwierającym  IX  Zjazd  Pedagogiczny 
przywołał  słowa Georga Bernarda Shawa „Niewielu  ludzi myśli  częściej niż 
trzy raz w roku; swoją międzynarodową sławę zawdzięczam temu, że zdarza 
mi  się  to  raz,  a nawet  dwa  razy  w tygodniu”.  Ci,  którzy  zechcą  przelotnie 
przejrzeć  zawartość  tomu  zagwarantowane  mają  powody  do  myślenia  przy-
najmniej  raz  w roku  (gdy  „Rocznik”  się  ukazuje),  ci,  którzy  zechcą  go  sta-
rannie przestudiować wielokrotnie odnajdą inspiracje do namysłu. A zatem 
można powiedzieć, że sięganie po „Rocznik Pedagogiczny” gwarantuje sławę.
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summary
“Pedagogical Yearbook” review, vol. 39 ed. by Maria Dudzikowa

The text is a short presentation of one of the volumes of “Pedagogical Yearbook”, a sci-
entific  journal  that  is significant  in showing current events  taking place  in pedagogy, 
and in preserving its continuity.
key words:  pedagogy, “Pedagogical Yearbook”, school, pedagogical convention.


