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Dariusz Kubinowski

IDEA I ORGANIZACJA VI OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU
PEDAGOGICZNEGO
11 kwietnia 2005 roku VIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Warszawie zdecydował, że VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny PTP odbędzie się w Lublinie we wrześniu 2007 roku, a jego organizatorami będą dwie uczelnie
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Poprzedzone to było odpowiednią propozycją złożoną przez Oddział Lubelski PTP i popartą
przez Rady Naukowe Instytutów Pedagogiki UMCS i KUL. W ramach Oddziału Lubelskiego od dawna prowadzono bowiem współpracę naukową pomiędzy pedagogami
obu uczelni, czego znamiennym wyrazem – w ostatnim czasie – była inicjatywa i zorganizowanie inauguracyjnego Seminarium Metodologii Pedagogiki w grudniu 2004
roku, a następnie wydanie pracy zbiorowej będącej jego pokłosiem pt. Metodologia
pedagogiki zorientowanej humanistycznie pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego z UMCS i Mariana Nowaka z KUL. Udana współpraca na tym polu ośmieliła
ośrodek lubelski do zgłoszenia chęci zorganizowania kolejnego zjazdu pedagogów.
Podczas tego samego zjazdu delegatów prof. Zbigniew Kwieciński – Przewodniczący PTP – zaproponował, aby hasłem VI Zjazdu uczynić relacje pomiędzy edukacją
a sferą publiczną. Na wniosek prof. Joanny Rutkowiak zostało ono poszerzone o aspekt
etyczny tychże relacji. Ostatecznie przyjęto, że Zjazd będzie obradował pod hasłem
„Edukacja – moralność – sfera publiczna”. Podkreślić tu należy, że było ono formułowane jeszcze przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w Polsce w 2005 roku,
a następnie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok stale przybierało na aktualności w dynamicznie zmieniającym się kontekście społeczno-politycznym naszego kraju.
Intensywne przygotowania rozpoczęły się na początku roku akademickiego
2005/2006. Powołano Komitet Programowy Zjazdu pod przewodnictwem Prof. J. Rut-
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kowiak, w skład którego weszli Państwo Profesorowie: Wiesław Ambrozik (UAM),
Maria Czerepaniak-Walczak (USz), Maria Dudzikowa (UAM), Dariusz Kubinowski
(UMCS), Robert Kwaśnica (DSWE TWP), Henryka Kwiatkowska (PTP), Stefan M.
Kwiatkowski (IBE), Zbigniew Kwieciński (PTP), Tadeusz Lewowicki (UW), Zbyszko
Melosik (UAM), Aleksander Nalaskowski (UMK), ks. Marian Nowak (KUL), Anna
Przecławska (UW), Tomasz Szkudlarek (UG), Mirosław S. Szymański (UW), Bogusław
Śliwerski (UŁ), Marian Walczak (PTP), Lech Witkowski (UJ). Powołano także Komitet
Organizacyjny, któremu współprzewodniczyli Prof. D. Kubinowski i Ks. prof. M. Nowak, z udziałem: Prof. Krystyny Chałas (KUL), Prof. Marii Chodkowskiej (UMCS),
Prof. Sabiny Guz (UMCS), Dr Barbary Jedlewskiej (UMCS), Prof. Kazimiery Krakowiak (KUL), Prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz (DSWE TWP), Dra Tomasza
Ożoga (KUL), Prof. Aliny Rynio (KUL) i Dr Haliny Rotkiewicz (PTP). Uruchomiono
stronę internetową Zjazdu – http://zjazd.pedagog.umcs.lublin.pl. Rozpoczęło swoją
działalność także Biuro Organizacyjne, którym od początku do końca kierował D. Kubinowski. Przeprowadzono wiele zebrań i spotkań konsultacyjnych. Na stronie sukcesywnie zamieszczano kolejne materiały: list Przewodniczącego PTP do uczestników,
komunikat I, komunikat II z kartą zgłoszenia itd. Zostały one także rozesłane (wraz
z plakatem zjazdowym) do wszystkich ośrodków pedagogicznych w kraju.
W toku wzajemnych konsultacji wykrystalizowała się szczegółowa koncepcja oryginalnej formuły programowo-organizacyjnej Zjazdu, zaproponowanej w grudniu 2005
roku przez Prof. J. Rutkowiak i zarysowanej w liście Przewodniczącego PTP. Formuła ta
zakładała, że wszystkie obrady ukierunkowane zostaną na zintensyﬁkowanie dyskusji
jako głównej formy uczestnictwa w Zjeździe służącej wymianie i pogłębieniu myśli,
w miejsce pasywnego wysłuchiwania gotowych tekstów referatowych. Debaty te miały
odbywać się podczas posiedzeń sesji półplenarnych oraz w grupach dyskusyjnych, przyporządkowanych tematycznie obradom półplenarnym. Zaproponowano siedem sesji
i powołano ich przewodniczących, a mianowicie: I – Jaka wspólnota? - Prof. Andrzej
Szahaj (UMK); II – Jaka sprawiedliwość? – Prof. Andrea Folkierska (UW); III – Jaka
kultura? – Prof. Lech Witkowski (UJ); IV – Jakie relacje? – Prof. Astrid Męczkowska
(UG); V – Jaki paradygmat? – Prof. Tadeusz Lewowicki (UW) i Prof. Bogusław Śliwerski
(UŁ); VI – Prof. Stefan M. Kwiatkowski (IBE); VII – Jaka przyszłość, jaka szkoła? – Prof.
Tomasz Szkudlarek (UG) i Prof. Zbyszko Melosik (UAM). Przewodniczący powołali po
2–4 grupy dyskusyjne w ramach swoich sesji i zaprosili do współpracy moderatorów
każdej z nich. Dodatkowo powołano tzw. koordynatorów lubelskich poszczególnych sesji
jako opiekunów organizacyjnych. Wszyscy przewodniczący i moderatorzy przygotowali
tezy wyjściowe inicjujące dyskusje zjazdowe i ukierunkowujące przygotowanie się do nich
uczestników, a także zachęcające do przesyłania propozycji głosów w dyskusji. Tezy te
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zjazdu na przełomie 2006 i 2007 roku.
Dodatkowo przewidziano możliwość zorganizowania sesji plakatowych.
VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny odbył się – zgodnie z planem – w dniach od
17 do 19 września 2007 roku. Pierwszego dnia obrad odbyła się przedpołudniowa in-
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auguracyjna sesja plenarna. W imieniu gospodarzy powitał wszystkich ks. prof. M. Nowak, prosząc o przewodniczenie Zjazdowi Prof. Z. Kwiecińskiego. W charakterze gości
honorowych głos zabrali: JM Rektor UMCS – Prof. Wiesław A. Kamiński oraz Prorektor KUL – Prof. Józef Fert. Odczytano także list Ministra Edukacji Narodowej – Prof.
Ryszarda Legutki do uczestników Zjazdu. Następnie kluczowe referaty wygłosili P. Hudzik, L. Koczanowicz, ks. A. Szostek oraz M. Chodkowska z zespołem. Po przerwie
przeprowadzono równoległe debaty pierwszej i drugiej sesji półplenarnej. Z kolei
18 września przed południem odbyły się równoległe obrady III i IV sesji, a popołudniu
– V i VI. Ostatniego dnia obradowała VII sesja półplenarna i jednocześnie odbywała
się sesja plakatowa, a po przerwie przeprowadzono podsumowującą sesję plenarną
Zjazdu. Ważnym elementem programu była prezentacja projektu Stanowiska uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP w sprawie stanu i perspektyw rozwoju edukacji w Polsce, przygotowanego przez Oddział Gdański PTP, a następnie przeprowadzenie głosowania poprzez składanie podpisów na liście imiennej aż do
ostatniego dnia obrad. Stanowisko, adresowane do ogółu społeczeństwa i szeroko rozumianej sfery publicznej, w tym władz państwowych i samorządowych, partii politycznych, mediów, różnych instytucji oraz organizacji pozarządowych, zostało ostatecznie przyjęte większością 68% zarejestrowanych uczestników Zjazdu.
Łącznie w obradach uczestniczyło przeszło 450 reprezentantów różnych ośrodków
akademickich z całego kraju, i to nie tylko pedagogów, a także nieliczni przedstawiciele praktyki oświatowej. Wszystkie punkty programu zrealizowane zostały na terenie
połączonych ze sobą gmachów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Uczestnicy Zjazdu mieli dodatkowo okazję obejrzeć spektakl Sceny Plastycznej KUL
pt. Odchodzi w reżyserii Leszka Mądzika. Ponaddwuletni projekt zakończy wydanie
w Lublinie w grudniu 2007 roku obszernego tomu z materiałami pozjazdowymi poświęconego w całości problematyce relacji pomiędzy edukacją, moralnością i sferą
publiczną.

