


Międzynarodowa konferencja naukowa „Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych 
a współczesne problemy edukacji historycznej” — Kazimierz Dolny 15-17 X 2007

W dniach 15-17 X 2007 r. w Kazi�
mierzu Dolnym odbyła się międzynarodo�
wa konferencja naukowa pt. „Szkolnictwo 
pijarskie w czasach minionych a współ�
czesne problemy edukacji historycznej”. 
Została ona zorganizowana przez Zakład 
Dydaktyki Historii UMCS w Lublinie 
wraz z Polską Prowincją Zakonu Pijarów 
w związku z przypadającą w 2007 ro�
ku 450. rocznicą urodzin św. Józefa Ka- 
lasancjusza, twórcy pierwszej w Europie 
szkoły powszechnej oraz założyciela zako�
nu pijarów. Dodatkową motywacją do or�
ganizacji konferencji było ogłoszenie ro�
ku 2007przez Ministra Edukacji Narodo�
wej Rokiem św. Józefa Kalasancjusza.

Uczestnikami zjazdu byli przedsta�
wiciele polskich ośrodków akademickich 
z Gdańska, Poznania, Warszawy, Bydgosz�
czy, Wrocławia, Opola, Katowic, Krako�
wa, Rzeszowa, Zielonej Góry, Torunia, 
Siedlec i Lublina. Na konferencję przybyli 
także goście zagraniczni z Czech (Uniwer�
sytet Masaryka w Brnie oraz Archiwum 
Państwowe w Pradze) oraz Słowacji (Uni�
wersytet w Nitrze), zajmujący się działal�
nością oświatową i kulturalną zakonu pi�
jarów oraz problemami współczesnej dy�
daktyki.

Spotkanie zainaugurował dziekan Wy�
działu Humanistycznego UMCS prof. 
Henryk Gmiterek oraz przedstawiciel or�
ganizatorów prof. Krystyna Wróbel-Lipo- 
wa. Obrady rozpoczęła sesja plenarna, któ�
rej przewodniczyli prof. Lech Mokrzecki, 
prof. Janusz Rulka i o. dr Henryk Bog- 
dziewicz SP. Na początku o. Edward Kry- 
ściak z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów 
przedstawił sylwetkę św. Józefa Kalasan- 
cjusza. Przypomniano także postać i dzia�
łalność najwybitniejszego przedstawiciela

zakonu pijarów w Polsce ks. S. Konar�
skiego. Prof. Czesław Nowarski zaprezen�
tował poglądy ks. S. Konarskiego na te�
mat kształcenia i wychowania młodzie�
ży, podkreślając ich aktualność. Natomiast 
prof. Krystyna Wróbel-Lipowa przybliży�
ła działalność Collegium Nobilium za cza�
sów S. Konarskiego jako szkoły służącej 
wychowaniu patriotycznemu i obywatel�
skiemu. W szeroką problematykę historii 
wychowania jako przedmiotu kształcenia 
pedagogicznego wprowadzili uczestników 
konferencji profesorowie Wiesław Jamro- 
żek i Krzysztof Jakubiak, przedstawiając 
tradycje nauczania tego przedmiotu, jego 
stan obecny i przyszłość.

Następnie uczestnicy udali się do 
Opola Lubelskiego — miejscowości zwią�
zanej z działalnością zakonu pijarów 
w XVIII-XIX wieku. Tutaj po uroczy�
stej mszy św. odprawionej przez ojców 
pijarów oraz zwiedzeniu kościoła popijar- 
skiego, po obiedzie, kontynuowano obrady 
w dawnym budynku pijarskiej szkoły rze�
mieślniczej (Gimnasium Artificum). W tej 
części obrad brali udział przedstawicie�
le władz miasta: burmistrz Dariusz Wró�
bel i wiceburmistrz Piotr Szczucki. Na�
leży dodać, że władze Opole Lubelskie�
go wsparły finansowo konferencję. Swoją 
działalność wydawniczą przedstawiło tak�
że Towarzystwo Przyjaciół Opola Lubel�
skiego Tej części obrad plenarnych prze�
wodniczyli: prof. Maria Kujawska, prof. 
Krzysztof Jakubiak oraz prof. ph. dr Ja�
roslav Vaculik. Jej tematyka związana by�
ła z działalnością zakonu pijarów na tere�
nach Rzeczypospolitej oraz w Opolu Lu�
belskim i na Lubelszczyźnie. O związkach 
pijarów z Opolem mogliśmy się dowie�
dzieć z wystąpień mgr. Huberta Mącika,
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który mówił o założeniach architektonicz�
nych oraz przeszłości budynku szkoły rze�
mieślniczej w Opolu Lubelskim, oraz dr. 
Mariusza Ausza, prezentującego działal�
ność edukacyjną pijarów w tym mieście. 
Natomiast dr Marzena Okrasa w swoim 
wystąpieniu przedstawiła funkcję opiekuń�
czo-wychowawczą zakonu pijarów na Lu- 
belszczyźnie do 1832 r. Następny z prele�
gentów — dr Józef Świeboda podjął próbę 
przedstawienia problematyki nawiązywa�
nia do rodowodu pijarskiego przez szkoły 
współcześnie działające w Polsce. Profesor 
Roman Pelczar zaprezentował stan szkol�
nictwa pijarskiego na południowo-wschod�
nich terenach Rzeczypospolitej w XVII
i XVIII wieku. Natomiast dr Kazimierz 
Puchowski zajął się sprawą edukacji elit 
w pijarskim Collegium Nobilium we Lwo�
wie, opierając się na materiale źródło�
wym. Prof. dr hab. Maria Kujawska za�
prezentowała zmiany w oświacie polskiej 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat, kładąc 
nacisk na innowacje i eksperymenty pe�
dagogiczne w szkolnictwie polskim 1989�
2006.

Podczas drugiego dnia obrad uczestni�
cy zostali podzieleni na trzy sekcje. Sek�
cja I, której przewodniczyli prof. Gra�
żyna Pańko, prof. Anna Glimos-Nadgór- 
ska i o. Edward Kryściak SP, zajęła się 
kwestiami dotyczącymi zmian we współ�
czesnej edukacji historycznej, jeśli cho�
dzi o treści nauczania zarówno w Polsce, 
jak i w Czechach. Poruszono również pro�
blem wykorzystania środków dydaktycz�
nych podczas egzaminów zewnętrznych. 
Goście z Czech przedstawili zmiany w na�
uczaniu historii oraz wyniki europejskich 
badań porównawczych świadomości histo�
rycznej nt. „Młodzież i historia” w Repu�
blice Czeskiej.

Obrady sekcji II, której przewodniczy�
li doc. ph dr Frantisek Capka, o. Eugeniusz 
Grzywacz SP oraz dr Kazimierz Puchow-

ski, skupiły się wokół problematyki dzia�
łalności szkół pijarskich w Polsce oraz na 
terenie Czech, Moraw i Słowacji. Porusza�
no tematykę różnorodnych form działalno�
ści oświatowej i kulturalnej pijarów, odno�
sząc ją zarówno do szkół pijarskich, ich 
wychowanków, jak też dokonań wybranych 
przedstawicieli zakonu.

Trzecia sekcja, której obradami kiero�
wali: prof. Czesław Nowarski, prof. Wie�
sław Jamrożek oraz prof. Adam Suchoń- 
ski, zajmowała się zarówno problematyką 
reformy edukacji, jak i podręczników hi�
storii — w tym kontrowersjami dotyczący�
mi europejskiego podręcznika do naucza�
nia historii. Przedstawiono zmiany w świa�
domości historycznej młodzieży. Zajęto 
się także kwestią integracji międzyprzed- 
miotowej oraz koncepcjami wykorzystania 
edukacji regionalnej.

Uzupełnieniem obrad była wycieczka 
przygotowana przez organizatorów. Pod�
czas niej uczestnicy konferencji odwiedzili 
zamek w Janowcu nad Wisłą, gdzie mieli 
okazję poznać jego przeszłość i eksponaty 
tamtejszego muzeum.

Trzeci dzień obrad uczestnicy rozpo�
częli w dwóch sekcjach. Pierwsza z nich, 
pod przewodnictwem dr Mirosławy Bed- 
narzak-Libery, dr Barbary Tarnowskiej
i dr. Kamila Stepanka, kontynuowała pro�
blematykę sekcji pierwszej z poprzednie�
go dnia, skupiając się na sprawach zwią�
zanych z reformą edukacji i oczekiwania�
mi stawianymi przed edukacją historycz�
ną i obywatelską. Szczególną uwagę po�
święcono problemowi wiedzy i umiejętno�
ści ucznia oraz zagadnieniom związanym 
z działalnością wychowawczą szkoły.

Sekcja II, której przewodniczyli prof. 
Adam Winiarz, prof. Roman Pelczar, ks. 
prof. Edward Walewander, kontynuując 
problematykę działalności oświatowej za�
konu pijarów, zajęła się tradycjami naucza�
nia zakonu. Podczas jej obrad odniesiono
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się do programu edukacyjnego Stanisława 
Konarskiego na tle współczesnych teorii 
pedagogicznych. Przedstawiono wychowa�
nie dziewcząt w ujęciu ks. A. M. Proko�
powicza, wpływ szkół pijarskich na szkoły 
parafialne oraz organizację i funkcjonowa�
nie szkolnictwa pijarskiego na centralnych 
ziemiach polskich w połowie XIX wieku.

Na zakończenie konferencji dokonano 
jej podsumowania, wskazując, że tematyka 
skupiała się wokół spraw związanych za�
równo z działalnością edukacyjną zakonu 
pijarów, jak i problemów współczesnej dy�
daktyki. Liczny udział w konferencji osób 
zajmujących się przeszłością zakonu pija�
rów i jego rolą pozwolił na wymianę opi�
nii i doświadczeń związanych z badania�

mi w tych dziedzinach. Poruszano podczas 
niej tematykę związaną z wkładem pol�
skich pijarów zarówno w rozwój polskiej 
oświaty, jak też kultury i sztuki. Udział 
gości zagranicznych pozwolił na poszerze�
nie jej o podobne kwestie dotyczące dzia�
łalności zakonu pijarów na terenie Czech
i Słowacji. W trakcie obrad podjęto próbę 
omówienia skutków ostatniej reformy pol�
skiej oświaty, szczególnie w odniesieniu 
do nauczania historii, dokonując porówna�
nia założeń reformy z ich realizacją.

Organizatorzy, dziękując uczestnikom 
konferencji, zapowiedzieli publikację refe�
ratów.

Mariusz Ausz


