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III SEMINARIUM POLSKIEJ MY LI PEDAGOGICZNEJ 
KIERUNKI ROZWOJU MY LI I PRAKTYKI PEDAGOGICZ-

NEJ W POLSCE LAT 1939–2016, KRAKÓW, 3 KWIETNIA 
2017 ROKU

Kierunki rozwoju my li i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2016

to temat, który by  przedmiotem rozwa a  uczestników III Seminarium Polskiej 

My li Pedagogicznej. Odby o si  ono 3 kwietnia 2017 roku w Krakowie, w In-

stytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiello skiego, a jego organizatorami by y

Zak ad Pedagogiki Szko y Wy szej i Polskiej My li Pedagogicznej Instytutu 

Pedagogiki UJ oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia”.

Celem spotkania by o nakre lenie mapy kierunków rozwoju my li pedago-

gicznej oraz uporz dkowanie zdarze  i inicjatyw praktyki pedagogicznej podej-

mowanej przez Polaków w kraju i za granic . Wybrany na przedmiot obrad okres 

dziejów Polski to czas z o ony, pozostaj cy pod wp ywem kierunków rozwoju 

my li pedagogicznej rozpocz tych w dwudziestoleciu mi dzywojennym lub 

jeszcze wcze niej. Wobec czego podstawowe rozwa ania uczestników podczas 

III Seminarium koncentrowa y si  wokó  pytania o to, jaka my l pedagogiczna, 

oczywi cie poza t  wdra an  i funkcjonuj c  w sferze formalnej, dochodzi a do 

g osu (jakimi drogami?) i rzeczywi cie by a akceptowana w Polsce. Od istoty tej 

my li – przyjmowanej za w asn  – zale a a praktyka wychowania, kszta cenia

i opieki w socjalizuj cych rodowiskach.

My l i praktyka pedagogiczna modyfi kowana ró nymi wp ywami – jak 

podkre la a inicjatorka Seminariów PMP prof. J. Kostkiewicz, kieruj ca Zak a-

dem Pedagogiki Szko y Wy szej i Polskiej My li Pedagogicznej – rozwija a si

w latach 1939–2016 w warunkach braku wolno ci, jak te  w czasach i stanach jej 

posiadania, pozostaj c my l  wolno ciow  b d  zideologizowan , rozwijaj c si

„z pr dem” czy „pod pr d” panuj cego w danym okresie status quo. Dlatego te

szczególnie interesuj co dla refl eksji podejmowanej podczas III Seminarium PMP 

jawi y si  te kierunki my li pedagogicznej, które rozwija y si  nie jako ofi cjalne/

pa stwowe, lecz jako ukryte lub odrzucone przez ofi cjalny system. Wydobycia 

z zapomnienia wymaga my l pedagogiczna, która powsta a poza o rodkami aka-

demickimi, a któr  to my l mo na odczytywa , badaj c teksty ze wzgl du na ich 



KRONIKA236

semantyczn  zawarto . Istotne jest równie  pytanie o praktyki wychowawcze 

w latach 1939–2016 oraz rol , jak  odgrywa o w nich pa stwo, Ko ció  katolicki, 

stowarzyszenia i inne organizacje. Zmiany w formach i metodach opieki oraz wy-

chowania by y równie  odpowiedzi  na pojawiaj ce si  kierunki i trendy ewolucji 

tych e w wiecie, a standardy, idea y opieki i wychowania wynika y z za o enio-

wo ci religijnej, ideologicznej czy innej. 

Faktem jest istnienie w tekstach naukowych i publicystyce nurtu krytyki 

odnosz cego si  do powstaj cych kierunków i procesów rozwoju my li (teorii) 

i praktyki wychowawczej, co równie  stanowi o przedmiot poszukiwa  uczestni-

ków Seminarium. 

Przyby ych go ci powita a przewodnicz ca III Seminarium – prof. J. Kostkie-

wicz, po czym otwarcia seminarium dokona  prof. J. Górniak, Dziekan Wydzia u

Filozofi cznego UJ oraz Przewodnicz cy Rady Narodowego Kongresu Nauki, 

który zapozna  uczestników z pracami nad reform  nauki i szkolnictwa wy szego

oraz rol  pedagogów w podnoszeniu jako ci kszta cenia w polskich uczelniach.

Pierwsz  sesj  rozpocz o wyst pienie prof. T. Hejnickiej-Bezwi skiej na 

temat reform o wiatowych w okresie PRL-u. Nast pnie prof. W. Sajdek (AJD) 

przedstawi a pedagogiczne idee, opinie i pogl dy zamieszczane na amach wy-

branych czasopism z 1939 roku. Prof. W. Chmielewski (Akademia Ignatianum) 

zreferowa  cele i zadania inicjatyw edukacyjnych na uchod stwie podejmowane 

w czasie drugiej wojny wiatowej (1939–1945). Prof. M. Rembierz (U ) nawi za

do dziejów polskiej kultury intelektualnej i aktywno ci pedagogicznej z lat 1939–

–1956, natomiast prof. A. Ci ela (APS) przedstawi  nurt pedagogiki wychowania 

dla alternatywnej cywilizacji humanistycznej – rozwijany przez B. Suchodolskie-

go, I. Wojnar i ich wspó pracowników – który to nurt jest prób  odpowiedzi na 

globalne zagro enia cywilizacyjne i konieczno  kszta towania nowej odpowie-

dzialno ci za przysz o ycia na Ziemi. Dr J. Mazur (UJ) zaprezentowa a system 

instytucjonalnej opieki ca kowitej nad dzieckiem w Polsce w latach 1939–1956, 

dr J. Torowska (UJ) omówi a zagadnienie edukacji kulturalnej i kulturowej 

w Polsce po 1989 roku, a mgr J. Legutko zwróci a uwag  na niezbadane zasoby 

archiwalne na przyk adzie spu cizny T. Strumi y.

Sesj  drug  rozpocz o wyst pienie prof. A. Wróbel (U ) na temat zwrotów 

i kategorii badawczych we wspó czesnej my li pedagogicznej. Z kolei prof. E. Ro-

dziewicz (AMW) skoncentrowa a si  na zaprezentowaniu my li pedagogicznej 

w sformalizowanym systemie o wiatowym oraz kreacyjno ci w twórczo ci

Romany Miller. Prof. W. Wójcik (PAN/AJD) scharakteryzowa  polski projekt 

pedagogiki rodziny, wskazuj c na jego ród a i specyfi k . Prof. J. Kostkiewicz 

przedstawi a kryteria typologii kierunków polskiej pedagogiki, odnosz c si  do 

propozycji A. Niesio owskiego. Dr D. a ewska (WSGE) zaproponowa a temat 

nawi zuj cy do tzw. pedagogiki godno ci. Prof. R. Skrzyniarz (KUL) wskaza  na 

kierunki rozwoju biografi styki w Polsce, z kolei ks. prof. D. St pkowski (UKSW) 

na znaczenie kategorii kszta cenia etyczno-moralnego w Polsce – jej róde  i kon-

cepcji.
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Trzecia sesja zapocz tkowana zosta a wyst pieniem prof. A. Ryka (UP), 

w którym prelegent, nawi zuj c do my li J. Tischnera, pokaza  przej cie od fi -

lozofi i do pedagogii spotkania. Prof. M. Bou yk (UKSW), na tle okresu PRL-u, 

zarysowa a próby nawi zywania dyskusji pomi dzy fi lozofami z KUL a fi lozo-

fami marksistowskimi. Prof. J. Horowski (UMK) przedstawi  rozwój pedagogiki 

neotomistycznej w Polsce po II wojnie wiatowej, z kolei prof. P. Skrzydlewski 

(Akademia Ignatianum) skupi  si  na prezentacji pogl dów o. prof. M. A. Kr pca

na temat antropologicznych i spo ecznych determinant wychowania i edukacji. 

Kolejny prelegent – dr M. M. Tytko (BJ) – zwróci  uwag  na inspirowane my-

l  chrze cija sk fi deistyczne elementy w koncepcji S. Szumana, natomiast 

dr W. Buczek (ODiDZ) zreferowa a pedagogik  personalno-egzystencjaln

ks. Janusza Tarnowskiego.

Czwart  sesj  rozpocz  prof. K. lezi ski (U ), który przedstawi  wybrane 

problemy z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyk szczegó owych w polskiej 

my li pedagogicznej. Celem wyst pienia dr J. Kusztal (UJ) by a próba opisu 

i wyja nienia kondycji polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontek cie histo-

rycznych i wspó czesnych zmian w teorii, aksjologii i metodyce resocjalizacji, 

natomiast dr M. Michel (UJ) przedstawi a krytyczn  analiz  g ównych paradyg-

matów w polskiej my li resocjalizacyjnej, prezentuj c jednocze nie nurt „nowej” 

pedagogiki resocjalizacyjnej i koncepcji twórczej resocjalizacji M. Konopczy -

skiego. Dr J. Mó ka, SJ (Akademia Ignatianum) podj  temat odnowy my li

pedagogicznej w polskiej katechezie w latach 1971–1999, a dr B. Surma (Aka-

demia Ignatianum) zwróci a uwag  na znaczenie metody narracji w wychowaniu 

religijnym dzieci w pogl dach wybranych polskich pedagogów. Dr K. Liszka

(WSB) poruszy a problem metod aktywnych (aktywizuj cych), a mgr Anna Chy-

a (UWr) przedstawi a histori  oraz zaprezentowa a dzia alno  ewangelikalnych 

szkó  chrze cija skich w Polsce. Z kolei mgr A. B. Jardzioch (SWPR) scharak-

teryzowa a edukacj  w czaj c , dr D. Jagielska (UJ) – kierunki rozwoju wycho-

wania obywatelskiego, a dr R. Pater (UJ) opisa  przemiany w edukacji estetycznej 

i kulturalnej na przyk adzie dzia alno ci edukacyjnej muzeów w Polsce.

W trakcie dyskusji podsumowuj cej III Seminarium Polskiej My li Pedago-

gicznej pojawia y si  propozycje kryteriów klasyfi kacji najcz ciej wspó cze nie

wyst puj cych kierunków rozwoju my li pedagogicznej. Wskazywano na rang

tych kryteriów (z uwzgl dnieniem kryterium ideologii) w klasyfi kowaniu i po-

rz dkowaniu rozpoznanych kierunków/nurtów my li pedagogicznej. Rozwa ano

równie  propozycje tematów wiod cych kolejnych spotka  po wi conych pro-

blematyce polskiej my li pedagogicznej. 



KRONIKA238

Podczas obrad w Sali Witra owej Instytutu Pedagogiki UJ.
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Sesja II – od prawej: prof. J. Kostkiewicz, prof. E. Rodziewicz, prof. W. Chmielewski, prof. A. Wróbel.
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