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IX ZJAZD PEDAGOGICZNY1 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego we współpracy 
z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komi-
tetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przystąpił do organizacji 
IX Zjazdu Pedagogicznego, który odbędzie się 21–23 września 2016 roku 
w Białymstoku. Organizatorzy podkreślają, iż współczesna pedagogika na po-
wrót pyta o to, jak żyć w zgodzie z wartościami i o jakie wartości należy zabie-
gać. Obrady Zjazdu zogniskowane zostaną zatem  wokół tematu: Ku życiu war-
tościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, a rozwijane będą w dziewięciu sek-
cjach tematycznych:  
1.  Życie wartościowe a conditio humana człowieka XXI wieku – u źródeł 

aksjologii i pedagogiki 
Prezydium: ks. prof. dr hab. Marian Nowak; prof. dr hab. Urszula Ostrowska; 
prof. dr hab. Tadeusz Pilch; prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz; prof. dr 
hab. Wiesław Theiss; 
Koordynator: dr hab. Agata Cudowska, prof. UwB; 
Sekretarz naukowy: dr Bożena Tołwińska; 

2. Życie wartościowe – metateoretyczne i metodologiczne aspekty badań 
aksjopedagogicznych 
Prezydium: dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ; dr hab. Maciej Karwowski, 
prof. APS; prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka; prof. dr hab. Stanisław Pal-
ka; 
Koordynator: dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB; 
Sekretarz naukowy: dr Marta Kowalczuk-Walędziak; 

3.  Życie wartościowe wobec dynamizmu przemian społeczno-kulturowych, 
gospodarczych i politycznych 
Prezydium: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss; prof. dr hab. Marek Ko-
nopczyński; prof. dr hab. Mirosław J. Szymański; prof. dr hab. Andrzej Ra-
dziewicz-Winnicki; dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS; 
Koordynator: dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB;  
Sekretarz naukowy: dr Krzysztof Czykier; 
 

                                                           
1 Na podstawie informacji zawartych na witrynie http://9zjazd.ptp.uwb.edu.pl [data wejścia: 

27.11.2015]. 
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4.  Kultura i sztuka jako przestrzeń aksjologiczna i edukacyjna 
Prezydium: prof. dr hab. Zbyszko Melosik; prof. dr hab. Lech Witkowski; 
Koordynator: dr hab. Krzysztof Arcimowicz; 
Sekretarz naukowy: dr Ewa Kępa; 

5.  Tożsamość człowieka – pedagogika wobec różnorodności  
Prezydium: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska; dr hab. Dorota Gołęb-
niak, prof. DSW; prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska; prof. dr hab. Tadeusz 
Lewowicki; 
Koordynator: dr hab. Dorota Misiejuk; 
Sekretarz naukowy: dr Jolanta Muszyńska; 

6.  Temporalny wymiar życia wartościowego 
Prezydium: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak; prof. dr hab. Andrej 
Harbatski; dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM; dr Łukasz Michalski; 
Koordynator: prof. dr hab. Elwira Kryńska; 
Sekretarz naukowy: dr Joanna Dąbrowska; 

7.  Edukacja – w stronę kluczowych wartości 
Prezydium: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik; prof. dr hab. Iwona Chrzanow-
ska; prof. dr hab. Józef Górniewicz; prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski;  
dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW; 
Koordynatorzy: dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB; dr hab. Jerzy Halic-
ki, prof. UwB; 
Sekretarz naukowy: dr Emilia Kramkowska; 

8. Kreowanie środowiska edukacyjnego z perspektywy życia wartościowego 
Prezydium: prof. dr hab. Ryszard Bera; prof. dr hab. Barbara Kromolicka; 
prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski; 
Koordynator: dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB; 
Sekretarz naukowy: dr Walentyna Wróblewska; 

9. Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu 
Prezydium: prof. dr hab. Maria Dudzikowa; prof. dr hab. Zenon Gajdzica; 
prof. dr hab. Beata Przyborowska; dr Radosław Nawrocki; 
Koordynator: dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB; 
Sekretarz naukowy: dr Jolanta Szada-Borzyszkowska; 

10. Sekcja posterowa 
Koordynator: dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB; 
Sekretarz naukowy: dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk; 
Sekretarz naukowy: dr Beata Kunat. 

NOMINACJE PROFESORSKIE2 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uro-
czystości w Pałacu Prezydenckim wręczył akty nominacyjne nauczycielom aka-

                                                           
2  Na podstawie Biuletynów Informacyjnych KNP PAN: numery od 83Z (20.08.2014 r.) do 114Z 

(27.10.2015 r.). 
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demickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Akty nominacyjne – profesor nauk 
społecznych – otrzymali m.in.: 

8 października 2014 roku 
– Maria Kozielska z Politechniki Poznańskiej,  
– Beata Przyborowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
– Ks. Stanisław Dziekoński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie; 

13 listopada 2014 roku 
– Maria Deptuła z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
– Joanna Madalińska-Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego; 

23 października 2014 roku 
– Agnieszka Cybal-Michalska z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-

znaniu,  
– Wiesław Ambrozik z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu  
– Marek Konopczyński z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedago-

gium” w Warszawie 

23 czerwca 2015 roku 
– Lucyna Kopciewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, 
– Katarzyna Krasoń z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
– Dariusz Kubinowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA3 

Dr Edyta Siwińska (Uniwersytet Szczeciński) otrzymała Nagrodę Prezesa 
Rady Ministrów za rozprawę doktorską Jakość edukacji tanatologicznej 
w szkole (promotor: dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US). W tegorocznej edy-
cji konkursu wręczono 28 nagród za wyróżnione rozprawy doktorskie, dr Siwiń-
ska jako jedyna reprezentowała nauki społeczne (w dyscyplinie pedagogika). 
W rozprawie podjęła zagadnienie społecznych i kulturowych wyznaczników 
spostrzegania i rozumienia problematyki umierania i śmierci, sięgając m.in. do 
filozofii personalistycznej. 

 
 
W piątej edycji (2014) konkursu Rzecznika Praw Dziecka, Marka Micha-

laka na prace magisterskie i doktorskie dotyczące problematyki praw dziecka 
nagrodę główną w kategorii doktorów otrzymała dr Anna Babicka-Wirkus 
(Akademia Pomorska w Słupsku) za rozprawę Respektowanie prawa do auto-
ekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów (promotor: prof. zw. dr hab. Maria 

                                                           
3  Na podstawie Biuletynów Informacyjnych KNP PAN: numery od 83Z (20.08.2014 r.) do 114Z 

(27.10.2015 r.), informacji zawartych na witrynie: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com oraz 
http://brpd.gov.pl. 
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Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński). Dysertacja była nominowana 
do Nagrody Prezesa Rady Ministrów z Uniwersytetu Szczecińskiego (laureatka 
obroniła ją, pracując na Wydziale Humanistycznym US). W kategorii magistrów 
główną nagrodę otrzymała mgr Anna Siejak za rozprawę Kocham nie biję? – 
przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym (promotor: dr Małgorzata Sikor-
ska, Uniwersytet Warszawski). 

 
Dr Urszula Markowska-Manista (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), sekretarz naukowa Katedry UNESCO 
im. Janusza Korczaka w APS otrzymała Nagrodę Naukową POLITYKI 2015 
(znalazła się w gronie 15 finalistów konkursu). Działalność naukowa laureatki 
jest skoncentrowana na problematyce dziecka marginalizowanego 
i dyskryminowanego w kontekście edukacji i wychowania w różnorodnych kul-
turowo środowiskach. 

 
Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Le-

palczyk (konkurs na najlepszą pracę naukową z pedagogiki społecznej) zosta-
ła przyznana drowi hab. Mariuszowi Granosikowi (Uniwersytet Łódzki) za 
monografię Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersa-
cyjnej (Łódź, Wydawnictwo UŁ 2013). Publikacja stanowiła podstawowe osią-
gnięcie naukowe w przewodzie habilitacyjnym laureata (stopień uzyskał na Wy-
dziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu). W 2014 roku do nagrody 
nominowane były ponadto następujące rozprawy: 
– Agnieszka Naumiuk, Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach 

i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Warszawa: 
Wydawnictwo UW 2014; 

– Jolanta Muszyńska, Miejsce i wspólnota: poczucie wspólnotowości mieszkań-
ców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne, War-
szawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2014; 

– Barbara Ostafińska-Molik, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kon-
tekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Kraków: Wydawnictwo UJ 2014;  

– Lech Witkowski, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny 
Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pe-
dagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków: Oficyna Wydawni-
cza „Impuls” 2014.  

 
Komisja ds. Nagród Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przyznała Na-

grodę Wydziału I PAN im. Władysława Spasowskiego za tryptyk badań lon-
gitudinalnych: Doświadczenia szkolne I rocznika reformy edukacji a zmiany 
zasobów jego kapitału społecznego w warunkach szkoły wyższej, prowadzonych 
przez interdyscyplinarny i międzyuczelniany zespół badawczy kierowany przez  
prof. zw. dr hab. Marię Dudzikową (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu). Na tryptyk składają się następujące tomy (wydane w krakowskiej Ofi-
cynie Wydawniczej „Impuls”):  
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– Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teo-
retyczno-empiryczne, red. Maria Dudzikowa, Renata Wawrzyniak-Beszterda 
(Kraków 2010);  

– Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa 
Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska, Mateusz Marciniak, 
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania 
(Kraków 2011);  

– Maria Dudzikowa, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Sylwia Jaskulska, Mate-
usz Marciniak, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska, 
Oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie. Studenci o swoim studiowaniu 
(Kraków 2013).  

Nagrodzony zespół podjął się rzadko prowadzonych w naukach pedago-
gicznych badań panelowych dotyczących realnych efektów reformowania sys-
temu oświatowego (po 1999 roku) oraz wprowadzenia systemu bolońskiego 
w szkolnictwie wyższym. 

W 2015 roku do tej prestiżowej nagrody – przyznawanej co kilka lat za wy-
bitne i twórcze prace w dziedzinie nauk pedagogicznych – nominowane były też 
następujące monografie: 
– Ewa Bielska, Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne 

problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2013. 
– Joanna Madalińska-Michalak, Skuteczne przywództwo w szkołach na obsza-

rach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Łódź: Wydawnictwo 
UŁ 2012. 

NOWE  CZASOPISMO4 

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia In-
terdyscyplinarne” (1/2015), wydawanego w formie elektronicznej na Wydziale 
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor naczelną pisma jest prof. 
zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ. 
Zgodnie z informacjami zawartymi na witrynie internetowej półrocznik ma tworzyć 
przestrzeń wymiany myśli, badań i doświadczeń poprzez interdyscyplinarny, wie-
lowymiarowy (także międzynarodowy) namysł nad problematyką nauk o wycho-
waniu. Do publikowania zaproszono wszystkich, zajmujących się możliwościami 
aplikacji teorii i koncepcji pedagogicznych, podejść logiczno-filozoficznych, antro-
pologicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz metodologicznych dla two-
rzenia zintegrowanej perspektywy nauk o wychowaniu. 

 

czasopismo.naukiowychowaniu@uni.lodz.pl 
www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl 
 

                                                           
4  Na podstawie Biuletynów Informacyjnych KNP PAN: numery od 83Z (20.08.2014r.) do 114Z 

(27.10.2015 r.) oraz informacji na stronie: www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl [da-
ta wejścia: 27.10.2015].  
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