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SPRAWOZDANIE Z VII WALNEGO ZEBRANIA 
TOWARZYSTWA HISTORII EDUKACJI, WARSZAWA, 
13 STYCZNIA 2020 ROKU 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Historii Edukacji (THE) Zarząd Główny 
Towarzystwa w dniu 13 stycznia 2020 roku zwołał w Warszawie w gmachu 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Mokotowskiej 
16/20 na godz. 11.30 VII Walne Zebranie Członków. Ze względu na brak kwo-
rum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie ww. dnia o godz. 12.00 (w chwili 
obecnej THE liczy 164 członków zatrudnionych w wielu ośrodkach akademic-
kich w całym kraju; na posiedzenie przybyły 42 osoby).

Zebranych członków Towarzystwa w imieniu władz stowarzyszenia powita-
ła Prezeska ustępującego Zarządu Głównego THE prof. dr hab. Dorota Żołądź-
Strzelczyk, po czym zaproponowała powołanie prof. dr. hab. Adama Massalskiego 
na przewodniczącego bieżącego posiedzenia. Spotkało się to z jednomyślną ak-
ceptacją i odtąd profesor A. Massalski czuwał nad przebiegiem zebrania, zgodnie 
z ustalonym wcześniej i zaakceptowanym przez wszystkich obecnych porząd-
kiem obrad.

W jawnym głosowaniu dokonano wyboru Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej 
oraz Wnioskowej. W wyniku jednogłośnych wyborów w skład Komisji 
Mandatowej weszli następujący członkowie THE: dr hab. Krzysztof Ratajczak, 
dr hab. Mariusz Ausz i dr Marzena Pękowska, w skład Komisji Skrutacyjnej: 
dr hab. Jerzy Kochanowicz, dr Andrzej Paweł Bieś i dr Maria Radziszewska, 
a w skład Komisji Wnioskowej: prof. dr hab. Barbara Jędrychowska, dr hab. 
Justyna Gulczyńska oraz dr Jan Ryś.

Jeszcze przed odczytaniem sprawozdań ustępującego Zarządu THE profe-
sor K. Ratajczak zreferował pracę Komisji Mandatowej, której zadaniem było 
sprawdzenie wywiązywania się przybyłych na zebranie członków THE w zakre-
sie opłacania składek członkowskich i możliwości wzięcia udziału w głosowaniu. 
Wszystkie obecne w tym dniu osoby miały prawo głosu.
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Zgodnie z kolejnym zaplanowanym punktem Walnego Zebrania THE profesor 
Dorota Żołądź-Strzelczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa 
za okres ostatnich czterech lat. Wskazała na liczne osiągnięcia stowarzyszenia, 
organizację I Zjazdu Historyków Wychowania w Poznaniu pod hasłem „Polskie 
tradycje akademickie” (13–15.10.2019 r.), zorganizowanie jubileuszu prof. dr hab. 
Kaliny Bartnickiej na Zamku Królewskim w Warszawie (17.12.1918 r.) oraz cy-
kliczne obchody 11 listopada jako Święta Towarzystwa w gościnnych progach 
profesor Kaliny Bartnickiej. Podkreśliła również rangę czasopisma „Biuletyn 
Historii Wychowania” i zakomunikowała pomyślne zakończenie i rozliczenie 
projektu dotyczącego Komisji Edukacji Narodowej.

Następnie zostało odczytane sprawozdanie finansowe skarbnika w Zarządzie 
Głównym THE, sporządzone przez panią prof. dr hab. Ewę Kulę. Wyszczególniono 
w nim kapitał przekazany przez poprzedni Zarząd THE i zgromadzony przez 
ostatnie cztery lata, przybliżono wydatki i zreferowano stan zamknięcia bilan-
su na dzień 31 grudnia 2019 roku. Ponadto zwrócono uwagę na brak regular-
ności w opłacaniu składek oraz wydatki poczynione na rzecz dofinansowania 
„Biuletynu Historii Wychowania” i publikacji jubileuszowych. 

W dalszej części zebrania profesor Krzysztof Ratajczak zrelacjonował za-
gadnienia dotyczące redakcji i inicjatyw związanych z „Biuletynem Historii 
Wychowania”, jego anglojęzycznej wersji, elektronicznej platformy i pozyskiwa-
nych środków na dofinansowanie. Profesor Kalina Bartnicka uzupełniła te in-
formacje, po czym dr Ryszard Ślęczka dwukrotnie zabrał głos: jako sekretarz 
Komisji Konkursowej im. Prof. Czesława Majorka (przekazał informacje na temat 
aktualnej sytuacji i prac prowadzonych przez Komisję) oraz jako członek Komisji 
Rewizyjnej. W imieniu prof. dr hab. Stefanii Walasek oświadczył, iż Komisja 
Rewizyjna, zgodnie z pkt. 33 Statutu THE, przeprowadzała coroczne kontrole 
całokształtu działalności Towarzystwa. Nie znaleziono żadnych uchybień, dla-
tego też postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.

Realizując punkt 6. porządku obrad VII Walnego Zebrania Członków THE, do-
tyczący sprawozdania Sądu Koleżeńskiego THE, dotychczasowy Przewodniczący 
tej komórki prof. dr hab. Adam Massalski zakomunikował, iż w czasie upływa-
jącej kadencji nie odbywały się posiedzenia Sądu Koleżeńskiego, gdyż nie było 
takiej potrzeby – nie było żadnej sprawy spornej między członkami THE.

W czasie dyskusji dotyczącej udzielenia absolutorium dla ustępującego 
Zarządu Głównego Towarzystwa głos zabrali: prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, 
dr hab. Krzysztof Ratajczak, prof. dr hab. Julian Dybiec, dr Ryszard Ślęczka, 
prof. dr hab. Andrzej Meissner, prof. dr hab. Kalina Bartnicka i prof. dr hab. 
Leszek Zasztowt. Ocenili działalność THE w minionej kadencji i zaproponowali 
podjęcie nowych, wspólnych badań m.in. nad spuścizną KEN, a także zwrócenie 
uwagi na rangę historii wychowania jako akademickiego przedmiotu nauczania.

Kolejno, w imieniu zebranych członków Towarzystwa, prof. dr hab. Krzysztof 
Jakubiak podziękował ustępującej Prezesce pani prof. dr hab. Dorocie Żołądź- 
–Strzelczyk, po czym Przewodniczący zebrania złożył wniosek o udzielenie 
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absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego THE. Zgromadzeni na posie-
dzeniu członkowie stowarzyszenia w trakcie jawnego głosowania zaaprobowali 
wniosek jednomyślnie. 

W dalszej części obrad, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostały prze-
prowadzone wybory nowego Prezesa i nowych członków Zarządu Głównego 
Towarzystwa Historii Edukacji. Wysunięta kandydatura na Prezesa Towarzystwa 
dr hab. Katarzyny Dormus, prof. UP im. KEN w Krakowie, w pełni została popar-
ta w tajnym głosowaniu, wobec czego kandydatka została Prezesem THE na okres 
kolejnej kadencji (lata 2020–2024). Z kolei do Zarządu Towarzystwa zgłoszo-
no następujące kandydatury: dr hab. Katarzynę Kabacińską-Łuczak, dr Monikę 
Nawrot-Borowską, prof. dr hab. Janinę Kamińską, prof. dr hab. Dorotę Żołądź-
Strzelczyk, dr. Mirosława Piwowarczyka, prof. dr hab. Barbarę Jędrychowską, 
dr. hab. Adama Fijałkowskiego, prof. dr hab. Elwirę Kryńską, dr. hab. Mariusza 
Ausza i dr Beatę Topij-Stempińską. Ponadto prof. dr hab. Elżbieta Magiera wy-
sunęła kandydaturę prof. dr hab. Władysławy Szulakiewicz, która była nieobec-
na na Walnym Zebraniu. Z powodu braku pisemnego oświadczenia zgłoszenie 
to nie zostało uwzględnione. W trakcie jawnego głosowania lista kandydatów 
do Zarządu Głównego THE została zamknięta i zarządzone zostało tajne głoso-
wanie nad zgłoszonymi kandydatami.

Po zliczeniu oddanych głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił 
zgromadzonym wyniki: w wyborach wzięło udział 41 członków Towarzystwa, 
spośród osób zgłoszonych do ZG THE weszły panie: dr hab. Katarzyna 
Kabacińska-Łuczak, dr Monika Nawrot-Borowska, prof. dr hab. Janina Kamińska, 
prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk oraz panowie dr Mirosław Piwowarczyk 
i dr hab. Mariusz Ausz.

Nowo wybrany Zarząd wraz z Prezes dr hab. Katarzyną Kormus udał się na po-
siedzenie w celu ukonstytuowania. Po krótkiej naradzie zebrani zostali poinfor-
mowani o podziale funkcji w nowym Zarządzie Głównym Towarzystwa Historii 
Edukacji (ZG THE) na kadencję w latach 2020–2024. Zastępcami Prezesa 
ZG THE zostały panie: prof. dr hab. Janina Kamińska i prof. dr hab. Dorota 
Żołądź-Strzelczyk, sekretarzem – dr Monika Nawrot-Borowska, skarbnikiem 
– dr Mirosław Piwowarczyk, a członkami ZG THE dr hab. Katarzyna Kabacińska- 
-Łuczak i dr hab. Mariusz Ausz.

W dalszej części zebrania odbyły się wybory członków Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego THE na nową kadencję. Po przeprowadzeniu tajnego 
głosowania i podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła najpierw skład 
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym tej Komisji został prof. dr hab. Wiesław 
Jamrożek, a członkami dr Ryszard Ślęczka i prof. dr hab. Elżbieta Magiera. 
Natomiast Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został prof. dr hab. Adam 
Massalski, a jego członkami dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska i dr hab. 
Urszula Wróblewska. 

W końcowej części VII Walnego Zebrania Członków THE członek Komisji 
Uchwał i Wniosków dr hab. Barbara Jędrychowska, prof. UWr, przedstawiła 
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wszystkim zgromadzonym wnioski zgłoszone do realizacji na okres nowej kaden-
cji Towarzystwa Historii Edukacji. Są to: dofinansowywanie „Biuletynu Historii 
Wychowania”, poszerzenie grona jury oceniającego prace doktorskie i magister-
skie z zakresu historii wychowania, przygotowanie wykazu zmarłych history-
ków wychowania i zadbanie o ich spuściznę, a także przygotowanie wykazu hi-
storyków żyjących i pracujących. Wśród wolnych wniosków prof. dr hab. Kalina 
Bartnicka zasugerowała, by wszelkie problemy i wnioski zgłaszać do Zarządu 
na bieżąco, drogą elektroniczną (e-mail: the@amu.edu.pl).

Obrady VII Walnego Zebrania Towarzystwa Historii Edukacji zostały za-
mknięte przez Przewodniczącego obrad prof. dr. hab. Adama Massalskiego.
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