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Rok 2014 jest pierwszym rokiem kadencji nowych władz Polskiego Towarzystwa Peda
gogicznego wybranych na XI Walnym Zjeździe Delegatów P.T.P., który odbył się dnia 3 
kwietnia w  Warszawie. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa kadencja ta trwa trzy lata.

Walny XI Zjazd Delegatów miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. W programie 
Zjazdu znalazła się też sesja naukowa, w  ramach której ulokowano referat prof. zw. dr 
hab. Henryki Kwiatkowskiej nt. „Ewolucja haseł zjazdowych P.T.P. -  Ogólnopolskie 
Zjazdy Pedagogiczne” oraz referat prof, dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak „Przy
wództwo edukacyjne” . Z racji wydłużonego przebiegu procedur wyborczych i dyskusji 
zjazdowej wystąpienia te włączono w  program zebrania Zarządu Głównego Towarzystwa.

Na Zjeździe powołano skład Zarządu Głównego Towarzystwa, Główną Komisję Re
wizyjną i Sąd Koleżeński. Przewodniczącą Towarzystwa została wybrana prof, dr hab. 
Joanna Madalińska-Michalak. Wiceprzewodniczącymi zostały: prof. zw. dr hab. Maria 
Czerepaniak-Walczak, prof, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska i dr Halina Rotkiewicz. 
Sekretarzem Generalnym Towarzystwa został prof. zw. dr hab. Marian Walczak. W Pre
zydium znalazły się następujące osoby: prof, dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dr hab. 
Anna Jurgiel-Aleksander, prof, dr hab. Mirosław Sobecki, prof, dr hab. Wanda Dróżka, 
prof, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec. Funkcję przewodniczącej Głównej Komisji Re
wizyjnej powierzono prof, dr hab. Krystynie Pankowskiej, zaś Sądu Koleżeńskiego dr 
Adamowi Szecówce.

Na Zjeździe podjęto także znaczące uchwały. Na mocy uchwały powołano trzy nowe 
Oddziały Towarzystwa: Oddział w  Częstochowie, Oddział w  Radomiu i Oddział w  Biel
sku-Białej. Podjęto uchwałę stanowiącą o medalu Towarzystwa, szczegóły realizacji tej 
idei powierzając Zarządowi Głównemu. Na wniosek Sekretarza Generalnego Towarzy
stwa podjęto także uchwałę o przyznaniu długoletniemu Przewodniczącemu Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego prof. zw. dr hab. Zbigniewowi Kwiecińskiemu tytułu ho
norowego przewodniczącego. W ponad trzydziestoletniej historii Towarzystwa (Towarzy
stwo założono w  1981 roku) jest to trzecie takie wyróżnienie. Pierwsze dwa tytuły nadano 
członkom -  założycielom, którymi byli: prof. zw. dr hab. Bogdan Suchodolski (1981 r.) 
i prof. zw. dr hab. Wincenty Okoń (1993 r.).
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W minionej kadencji prowadzono działalność statutową zarówno w  Zarządzie Głów
nym Towarzystwa, jak i jego 20 Oddziałach terenowych. Organizowane były konferen
cje, spotkania naukowe, seminaria, wydawane publikacje. Ukazał się tradycyjnie już 
wydawany po każdym Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym kolejny tom zawiera
jący zjazdowe referaty, wystąpienia. Ukazywały się czasopisma Towarzystwa „Studia 
Pedagogiczne”, których redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkow
ska, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, gdzie redaktorem na czelnym jest prof. zw. dr 
hab. Marian Walczak, „Forum Oświatowe” pod redakcją prof, dr hab. Doroty Golębniak 
i „Problemy Wczesnej Edukacji” po redakcją prof. zw. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej.

Podczas minionej kadencji prowadzone były szeroko zakrojone prace nad Statutem 
Towarzystwa. Drogą uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów P.T.P przy
jęto nową wersję Statutu uwzględniającą tak zmiany, jakie dokonały się w  otaczającej 
rzeczywistości społecznej, jak i obowiązujące obecnie regulacje prawne. Statut został już 
zatwierdzony (dnia 23 maja br.) przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy i Sąd Gospo
darczy stając się tym samym obowiązującym dokumentem.

Towarzystwo ma założoną stronę internetową (http://www.ptp-pl.org/index.php) za
wierającą informację o władzach Towarzystwa i poszczególnych Oddziałach. Podana 
jest struktura organizacyjna Towarzystwa, skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, składy zarządów Oddziałów; zamieszczone są dane 
kontaktowe. Znaleźć tam można także formularz deklaracji członkowskiej. Zamieszczony 
będzie nowy Statut P.T.P. W założeniu ukazywać się będą informacje dotyczące przygo
towań do Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, wybranych konferencji, seminariów 
i innych inicjatyw podejmowanych w  ramach prac Towarzystwa.

Należy poinformować, iż zapoczątkowane zostały już wstępne prace przygotowawcze 
do organizacji następnego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego inicjowanego przez 
Towarzystwo. Pierwszy odbył się w  1993 roku w  Rembertowie, ostatni we wrześniu 2013 
roku w  Gdańsku. Następny, IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny odbędzie się w  Białym
stoku -  gospodarzem będzie tamtejszy Uniwersytet. Roboczy tytuł/temat Zjazdu został 
już sformułowany. Skład obu Komitetów -  Komitetu Programowego i Komitetu Organi
zacyjnego Zjazdu będzie ustalony w  lipcu 2014 r. w  ramach prac Zarządu Głównego P.T.P.

Kończący sprawowanie funkcji Przewodniczącego Towarzystwa prof. Zbigniew 
Kwieciński, dokonał na XI Walnym Zjeździe Delegatów przeglądu i podsumowania 
działań Towarzystwa na całej przestrzeni jego istnienia, koncentrując uwagę na kierun
kowym pytaniu: „O jaką pedagogikę i edukację zabiegaliśmy w  Polskim Towarzystwie 
Pedagogicznym?” Odpowiadając na to pytanie uwypuklił znaczenie jakości, interdyscy
plinarności i humanistycznej perspektywy, zwrócił także uwagę na niezwykle ważną ideę 
współpracy i konsolidacji środowiska polskich pedagogów. Problematyka ta nie straciła 
na znaczeniu, pojawiła się także w  dyskusji zjazdowej i sformułowanych na Zjeździe 
wnioskach, które będą uwzględnione w  pracach nowych władz Towarzystwa.
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