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Jednym z ważniejszych wydarzeń naukowych polskiej pedagogiki w 2016 

roku był IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny (Białystok, 21–23 września). 
O istotności tego spotkania świadczy nie tylko jego rozmach (ponad 500 uczest-
ników reprezentujących większość ośrodków pedagogicznych w Polsce), ale 
przede wszystkim  ważkość i aktualność problemów podejmowanych w ramach 
dziesięciu sekcji tematycznych.  Na takie właśnie wydarzenia łamy „Rocznika 
Pedagogicznego” zawsze są otwarte, stąd leitmotivem niniejszego tomu jest po-
kłosie zjazdowych obrad. Publikujemy zatem, po pierwsze, treść wystąpienia na 
otwarcie Zjazdu, które wygłosił prof. Zbigniew Kwieciński, honorowy prze-
wodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W tomie znalazł się także 
zapis moderowanej przez prof. Marię Dudzikową dyskusji panelowej otwierają-
cej obrady IX sekcji Zjazdu, która połączyła pedagożki i pedagogów wokół te-
matu Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu. W ramach obrad tej sekcji 
wygłoszono ponad 50 wystąpień. Trzy z nich (V. Kopińska, Wartości demokra-
tyczne w szkole. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólne-
go; K. Starego, O potrzebie radykalnych wartości w edukacji obywatelskiej; 
M. Turczyk, Dobre – lepsze – instrumentalne – czyli rzecz o poszukiwaniu do-
brego prawa w systemie oświaty w Polsce) znajdzie Czytelnik w dziale „Artyku-
ły”. W dziale „Sprawozdania” zaś zamieszczamy syntetyczne omówienie prze-
biegu Zjazdu i jego oczekiwanych konsekwencji dla praktyki pedagogicznej 
autorstwa Alicji Korzenieckiej-Bondar i Tomasza Bajkowskiego. 

Drugim wydarzeniem, które odnotowujemy, jest XXX-lecie działających 
przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN Letnich Szkół Młodych Pedagogów 
kierowanych od ponad dwudziestu lat przez prof. Marię Dudzikową. Z okazji 
jubileuszu prezentujemy sprawozdanie z XXX LSMP (Pułapki badań nad edu-
kacją). Sprawozdanie nietypowe, bo o charakterze osobistego eseju napisanego 
przez sekretarzy Szkoły Katarzynę Maliszewską i Łukasza Michalskiego. 
W tomie zamieszczamy także znakomite studium recenzyjne autorstwa Adama 
F. Koli księgi Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Mło-
dych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN pod redakcją nau-
kową Ewy  Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bondar  (Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 545).  

Dotychczas publikowaliśmy i sprawozdania, i teksty z Letniej Szkoły Mło-
dych Pedagogów poprzedzającej rok wydania „Rocznika”, uznaliśmy jednak, że 
korzystniejsza dla naszych Czytelników i Autorów będzie możliwość śledzenia 
na bieżąco, nie zaś z rocznym opóźnieniem, tematów podejmowanych przez 
uczestników Szkół. I tak, obok not jubileuszowych publikujemy też sprawozda-
nie Marty Krasuskiej-Betiuk z XXIX LSPM (O poszukiwaniu, poznawaniu 
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i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna). W dziale 
„Forum Młodych Pedagogów” znalazły się zaś artykuły autorstwa laureatów 
nagrody audytorium LSMP zarówno z 2015 (Anna Wojtas-Rduch, Moja góral-
ska swoistość jako drogowskaz wyborów życiowych; Katarzyna Braun, Wolonta-
riat drogą pracy nad sobą), jak i 2016 roku (Magdalena Bełza, Potyczki w stoso-
waniu teorii ugruntowanej w badaniu studentów niepełnosprawnych; Konrad Pa-
sikowski, Na początku była nieświadomość – czyli o wzroście samoświadomości 
młodego badacza).  

Wiele innych, znaczących dla środowiska wydarzeń i rocznic odnotowuje-
my tradycyjnie w dziale „Z Kroniki”, a także „Ośrodki Pedagogiczne w Polsce” 
oraz „Sprawozdania”. Są wśród nich: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 40-lecie istnienia pedagogiki 
społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nadzwyczajny 
Walny  Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 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 Pedagogicznych PAN. 

Ze szczególną satysfakcją odnotowujemy informację o nadaniu przez Uni-
wersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy doktoratu honoris causa naszemu 
wieloletniemu autorowi, profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu. Przyłączając 
się do gratulacji, z satysfakcją publikujemy w dziale „Artykuły” kolejny, zna-
komity, krytyczny tekst profesora, tym razem ukazujący pedagogikę akademicką 
w świetle awansów naukowych. Z radością przyjęliśmy także informację o wy-
borze profesora Bogusława Śliwerskiego na przewodniczącego kolejnej kadencji 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Sprawozdanie z pierwszego roku kaden-
cji autorstwa samego przewodniczącego zamieszczamy tradycyjnie w dziale 
„Działalność KNP PAN”. W dziale „Artykuły” znalazł się także tekst Radosła-
wa Nawrockiego, który jest rozszerzoną wersją wystąpienia wygłoszonego na 
posiedzeniu Komitetu, które odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie  
19 września 2016 roku, a w dziale „Z Kroniki” dzielimy się między innymi ra-
dością z kolejnej serii wydawniczej uruchomionej pod egidą Komitetu. Jest to 
seria „Kultura szkoły” pod redakcją naukową Marii Dudzikowej i Ewy Bochno.  

Dziękujemy za listy i książki  nadesłane do redakcji (jeden z listów, doty-
czący zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, zamieszczamy w dziale 
„Stanowiska i Głosy Nadesłane”) oraz za głosy dotyczące problemów i wyzwań 
edukacyjnych przesyłane przez naszych zagranicznych sąsiadów. Tym razem 
pochylamy się nad zagadnieniem trendów migracyjnych w Niemczech i ich 
edukacyjnych implikacji. Zachęcamy do dalszego nadsyłania listów, książek, 
podpowiadania redakcji obszarów, które warte byłyby namysłu w kolejnych 
tomach. Za dotychczasową współprace serdecznie dziękujemy. 

Radość jubileuszów, nowych publikacji i temperaturę naukowych debat 
studzą wieści, które zawsze z ogromnym żalem, ale i w poczuciu potrzeby pie-
lęgnowania pamięci o naszych wspólnych korzeniach zamieszczamy w dziale 
„Z Żałobnej Karty”. W 2015 i 2016 roku pożegnaliśmy wiele pedagożek i peda-
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gogów, w tym tych szczególnie nam bliskich ze względu na ich działalność 
w KNP PAN, życzliwość „Rocznikowi”, czy zwykle codzienne przemierzanie 
tego samego wydziałowego korytarza. Są wśród nich ŚP profesor Irena Obu-
chowska i ŚP Profesor Kazimierz Denek, których odejście jest nieodżałowaną 
stratą dla całego środowiska. Przyłączamy się do kondolencji płynących do ro-
dziny i współpracowników z Polski ciepłymi wspomnieniami napisanymi przez 
bliskich współpracowników Świętej Pamięci Profesorów.  
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