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Szanowni Państwo!  

przyszło mi w dziś w udziale ważne i doniosłe zadanie. Mam teraz zaszczyt 

i przyjemność otworzyć Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, który jest wydarzeniem o 

szczególnej randze. 

To jest nasz IX Zjazd, Zjazd, który – jak każdy poprzedni – ma stanowić forum 

wymiany myśli naukowej, odzwierciedlać stan polskiej pedagogiki, sprzyjać dyskusji 

naszego środowiska akademickiego nad określonym w haśle zjazdowym problemem. 

Ufam, że będzie to udany Zjazd, że będzie stanowił okazję do pokazania naszego 

dorobku, że będzie sprzyjał jeszcze większej integracji naszego środowiska oraz da 

silne impulsy do dalszego rozwoju pedagogiki i pedagogów. 

Wiele przemawiało za tym, aby Zjazd odbył się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu w Białymstoku, na Wydziale, na którym tak silnie dba się o rozwój badań 

z zakresu wychowania, z zakresu poszanowania różnic wynikających z odmienności 

kultur, wyznań i narodowości. 

Konstruując temat wiodący Zjazdu, staliśmy na stanowisku, że „każdy człowiek 

potrzebuje zakorzenienia, buduje swoją tożsamość i odrębność, poszukuje sensu drogi 

swojego życia, odczuwania bliskości i ufności innych, ale także uznania jego 

wyborów”.  

W liście skierowanym do uczestników Zjazdu wraz z Panem profesorem Zbigniewem 

Kwiecińskim, stawiamy pytanie o to: „Kto i jak ma pomóc ludziom w kształtowaniu ich 

życia wartościowego? Życia, które łączy dobro własne i osobistą radość z regułami 

przyzwoitości, troski i miłości. Życia budującego wspólnoty oraz wspierającego 

samorealizację każdej jednostki”.  

Postawiliśmy pytanie o to: Jak uczynić nasze społeczeństwo i wszystkie jego 

„urządzenia” nie tylko sprawnie funkcjonującymi, ale też aktywnie 

współwychowującymi? 
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Założyliśmy przy tym, że w wychowaniu do życia wartościowego „Najważniejszy jest 

wysiłek każdej osoby. Jednocześnie żaden podmiot społeczny nie może być od tego 

obowiązku zwolniony”, ale też „żaden podmiot społeczny, żadna instytucja nie może 

mieć monopolu na takież wychowanie”. We współczesnym świecie życie wartościowe i 

wychowanie ku wartościom staje się wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym.  

Dziś, w obliczu zaskakujących, trudnych wydarzeń, jakie dzieją się na naszych oczach, 

w obliczu pojawiających się nowych problemów społecznych i wychowawczych 

potrzebujemy głosu uczonych. Potrzebujemy ich krytycznego oglądu spraw, by 

budować edukację sprzyjającą autonomii i uspołecznieniu, samodzielności myślenia i 

zdolności do współdziałania, edukację, która jest dobrą dla czasów – czasów, które 

zawsze  są niełatwe. 

Nie możemy jako pedagodzy nie podjąć pytania o to, czy i jak edukacja może pomóc 

człowiekowi, instytucjom edukacyjnym, społeczeństwu w czynieniu świata lepszym i 

bardziej etycznym. Pedagogika na powrót pyta o to, jak żyć w zgodzie z wartościami 

i o jakie wartości należy zabiegać. Świat zaś pyta o obecność pedagogiki i pedagogów 

w sferze publicznej.  

Szanowni Państwo, 

Już za chwilę zajmiemy się zagadnieniami, które wytyczą kierunki naszych 

poszukiwań, naszych rozważań na Zjeździe. Proponowane Państwu na dziś wykłady 

dotyczą takich tematów, jak: 

1. Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei (prof. dr hab. Zbigniew 

Kwieciński) 

2. Pedagogika a życie wartościowe – etos prawdy i odpowiedzialności (prof. dr hab. 

Joanna Madalińska-Michalak) 

3. (Nie)widzialność́ pedagogiki naukowej i praktycznej (prof. dr hab. Bogusław 

Śliwerski) 

4. Młodzież̇ i przemiany kultury współczesnej (konstrukcje kontroli, wolności i 

rozproszenia) (prof. dr hab. Zbyszko Melosik) 

5. Tożsamości (nie)wartościowe w kontekście bogactwa kultur (prof. dr hab. Jerzy 

Nikitorowicz) 

Moi Drodzy! 

Życzę Wam i sobie owocnych obrad w duchu troski o podejmowane przez nas tematy 

i tworzoną tutaj przestrzeń dla dyskusji.  Życzę inspirujących rozmów i ciekawych 

spotkań. 

A w tym miejscu chciałabym już teraz podziękować Panu profesorowi Mirosławowi 

Sobeckiemu, przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, za ogrom pracy, 

którą włożył w jego organizację, za osobiste zaangażowanie i poświęcony czas. 

Mirku, bardzo serdecznie Ci dziękuję!  

Bez Twojej pracy nie mogłabym powiedzieć tego, ...co powiem za chwilę..: 

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny  

„Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki” uważam za otwarty! 

Białystok, 21 września 2016 r. 


