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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, 

 

 Dzięki inicjatywie członków Prezydium  

Zarządu Głównego PTP i pracy członków Koła  

Młodych Naukowców PTP możemy zapoznać się  

z treścią pierwszego numeru „Biuletynu Polskiego Towarzystwa 

Pedagogicznego”. 

 Bardzo chcielibyśmy, aby Biuletyn był obszernym zbiorem 

wiedzy o pracy członków naszego Towarzystwa, ich poczynaniach 

w nauce polskiej i w gremiach międzynarodowych, sukcesach oso-

bistych i osiągnięciach naukowych, o działaniach oddziałów i władz 

centralnych Stowarzyszenia, w sumie o tym, co przecież i tak na co 

dzień robimy. 

 Powstaje płaszczyzna do współpracy, do której  zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych zachowaniem wiedzy o nas nie tylko 

dla nas. Proszę ślijcie notki, informacje, materiały źródłowe, foto-

grafie i inne ślady naszej przebogatej aktywności (także minionej), 

abyśmy poprzez ten Biuletyn mogli upowszechniać wiedzę o dzia-

łalności naszego Towarzystwa i przekazywać ją wszystkim zaintere-

sowanym oraz zachować dla wszystkich, którzy kiedykolwiek będą 

mieli wolę zerknięcia w nasze dni… 

 Życzę wszystkim Redaktorom naszego nowego kwartalnika 

wytrwałości i satysfakcji z podjętego dzieła. Życzę Czytelnikom, by 

zaglądali tu nie tyle z obowiązku, ile z potrzeby serca i przekonania, 

iż sięgają do źródła obiektywnego, miarodajnego i rzetelnego.  

Cieszę się, że wspólnie możemy uczestniczyć w tworzeniu nowej 

jakości w działaniach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

 

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 



 

XII Zjazd delegatów  
 
 

W dniach 5- 6 czerwca 2017 odbył się w Warszawie XII Zjazd Delega-

tów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Podczas Zjazdu prze-

prowadzone zostały wybory do władz Towarzystwa na kadencję 2017-

2020 oraz podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa.  

 

 

Relacja z wydarzenia na stronie PTP.  

 

 

AKTUALNOŚCI 
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http://www.ptp-pl.org/pl/news/xii-zjazd-delegatow


 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego  

(kadencja 2017-2020)  

Prezydium: 

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak - Przewodnicząca 

Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak - Wiceprzewodnicząca 

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kostyło - Wiceprzewodniczący 

Dr Robert Sarnecki - Wiceprzewodniczący 

Dr Halina Rotkiewicz - Sekretarz Generalny 

 

Członkowie Prezydium: 

 Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka 

 Prof. nadzw. dr hab. Agata Cudowska 

 Prof. nadzw. dr hab. Joanna M. Łukasik 

 Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska 

 Prof. nadzw. dr hab. Norbert G. Pikuła 

 

Członkowie Zarządu Głównego: 

 Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska 

 Prof. zw. dr hab. Anna Wiłkomirska 

 Prof. nadzw. dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz 

 Prof. nadzw. dr hab. Marzenna Nowicka 

 Prof. nadzw. dr hab. Edward Nycz 

 Prof. nadzw. dr hab. Paweł Rudnicki 

 Prof. nadzw. dr hab. Marta Urlińska 

 Prof. nadzw. dr hab. Danuta Wajsprych 

 Dr hab. Rafał Godoń 

 Dr Andrzej Gałkowski 

 Dr Maciej Jabłoński 

 Dr Alicja Kurcz 

 Dr Karolina Starego 

 Dr Agnieszka Szplit 

 Dr Przemysław Zientkowski 

AKTUALNOŚCI 
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AKTUALNOŚCI 
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Nowe oddziały terenowe PTP 
 

Z przyjemnością informujemy o otwarciu  

dwóch nowych oddziałów terenowych  

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: 

w Rzeszowie, oraz Zielonej Górze. 

   

PTP posiada obecnie dwadzieścia dwa oddziały 

terenowe. 

Pełna lista dostępna pod linkiem. 
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Komunikat o zmianie w statucie PTP 
 

Z przyjemnością informuję Państwa, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w War-

szawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  postanowieniem 

z dnia 10 sierpnia 2017 roku (sygnatura sprawy WA.XII  

NS-REJ.KRS/055142/17/599) wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany 

uchwalone 6 czerwca 2017 roku przez XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa 

Pedagogicznego. Uwzględniając je, udostępniam Państwu nowy ujednolicony tekst 

Statutu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 

 

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

Gratulacje 
 

Konkurs na wybitną monografie PTP rozstrzygnięty 

Podczas XII Zjazdu Delegatów odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laure-

atkom konkursu PTP na wybitną monografię. W tym roku wyróżnienie otrzymały 

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik i prof. nadzw. dr hab. Anna 

Odrowąż-Coates. 

 

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

http://www.ptp-pl.org/pl/oddzialy
http://www.ptp-pl.org/sites/default/files/pliki/statut_polskiego_towarzystwa09pedagogicznego_06.06.2017.pdf
http://www.ptp-pl.org/sites/default/files/pliki/statut_polskiego_towarzystwa09pedagogicznego_06.06.2017.pdf


 

Gratulacje 
 

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak  
członkiem Rady Naukowo-Zarządczej  

International Council on Education for Teaching - ICET 

 

Miło nam poinformować, iż prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Przewod-

nicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, profesor Uniwersytetu Warszaw-

skiego została powołana do Rady Dyrektorów ds. Europy w ramach International 

Council on Education for Teaching - ICET (Międzynarodowej Rady ds. Edukacji 

Nauczycieli).  Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak jest jedynym przedstawi-

cielem z Polski, który zajmuje tak wysokie stanowisko w ICET. 

  

Działalność ICET ukierunkowana jest na międzynarodową współpracę w ramach 

doskonalenia i podnoszenia jakości edukacji nauczycieli ze wszystkich kontynen-

tów. Począwszy od roku 1953 roku, ICET promuje idę globalnej współpracy pomię-

dzy szkolnictwem a sektorem prywatnym w celu tworzenia sieci wspierających  

innowacyjne, międzynarodowe programy i metody nauczania. Istotnym obszarem 

działalności ICET jest wspomaganie instytucji kształcących kadrę nauczycielską na  

całym świecie, szczególnie na obszarach zaniedbanych społecznie. 

 

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor Joannie Madalińskiej-Michalak tak wysokiego 

wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów zawodowych. 

AKTUALNOŚCI 
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Gratulacje 
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Profesor Joanna Madalińska-Michalak w Radzie 
Naukowej South African Journal of Education 

 

Z radością przekazujemy wiadomość, że Pani Profe-

sor Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, została po-

wołana do Rady Naukowej czasopisma South  

African Journal of Education. Serdecznie gratuluje-

my Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów. 

Zawartość  czasopisma pod linkiem. 

http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/saje


 

AKTUALNOŚCI 
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Seminarium naukowe z profesorem Janem Heystekiem  

 
Dnia 4 września 2017 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicz-

nego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się seminarium naukowe  

z prof. Janem Heystekiem z North West University z Republiki Południowej Afry-

ki. Seminarium zostało zorganizowane przez Koło Młodych Naukowców Polskie-

go Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie. 

 

Otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. UP dr hab. 

Ireneusz M. Świtała oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak.  

 

Profesor Jan Heystek wygłosił referat nt. „Research, education, and reforms – 

the example of the changes in the South Africa”. Interesującym dla zebranych 

był poznanie realiów społecznych wpływających na edukację w Republice Południo-

wej Afryki m.in. złożoności demograficznej społeczeństwa, kwestii dotyczą-

cych  języków nauczania w szkołach, struktury oświatowej, problemu ubóstwa i bra-

ku materiałów edukacyjnych. Jednym z poruszonych zagadnień były nierówności 

społeczne i dostęp do edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich i zaniedba-

nych społecznie.  
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ZAPROSZENIA 
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Konferencja WERA - Hong Kong 2017 
 

World Education Research Association (WERA) i Hong Kong Educational Research 

Association (HKERA) zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Innovation, 

Reform and Education Change in a Contemporary World”. Konferencja odbę-

dzie się w Hong Kongu w dniach 30 listopada –  2 grudnia 2017 roku. Więcej  

informacji na temat konferencji pod linkiem.  

Zimowa Szkoła „Badania nad edukacją artystyczną: 
jak splata się sztuka z nauką” 
 

European Educational Research Association 

(EERA) zaprasza młodych naukowców na kolej-

ną z cyklu Szkół Sezonowych - Zimową Szkołę 

„Badania nad edukacją artystyczną: jak splata 

się sztuka z nauką”, która  odbędzie się 23-25 

stycznia 2018 roku w Portugalii. Tematyka  

Wydarzenia oscyluje wokół zagadnień związa-

nych z badaniami i metodologią badań edukacji 

artystycznej.  Uczestnicy Zimowej Szkoły będą starać się odpowiedzieć na pytania 

dotyczące relacji występujących pomiędzy metodologią badań edukacji artystycznej, 

praktyką szkolną a instytucjami kultury. Istotnym stanie się również podjęcie nauko-

wej dyskusji o miejscu edukacji artystycznej w przestrzeni społecznej. 

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Zimowej Szkoły:  

http://nw29winterschool.up.pt/index.html 
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https://www.eduhk.hk/wera_hkera2017/view.php?secid=50685
http://nw29winterschool.up.pt/index.html


 

ZAPROSZENIA 
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62 Światowe Zgromadzenie International 
Council on Education for Teaching 
 
 

International Council on Education for Teaching (ICET) 

zaprasza do wzięcia czynnego udziału w Kongresie Edukacyjnym nt. Teacher Edu-

cation at the Edge: Expanding Access & Exploring Frontiers („Edukacja Na-

uczycieli na Krawędzi: Poszerzanie Dostępu i Badanie Granic”). Kongres odbędzie 

się dniach 09-11 lipca 2018 roku na Texas A&M International University, Loredo, 

USA. Tematyka Kongresu oscyluje wokół kwestii podnoszenia jakości kształcenia 

nauczycieli oraz upowszechniania dostępu do edukacji na każdym poziomie  

kształcenia.  
 

Termin nadsyłania abstraktów do 15 lutego 2018 roku:   

http://www.tamiu.edu/coedu/icet20181/icetdates.shtml 
 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ICET 2018:  

http://www.tamiu.edu/coedu/ICET2018.shtml.  

I I I  Międzynarodowa Konferencja Uniwersal izm  
Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji  
człowieka.  
 

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji  

Edukacji Narodowej we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zaprasza do 

uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. 

Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka. 
 
Konferencja odbędzie się 24-25 maja 2018 roku w Krakowie. Termin nadsyłania 

zgłoszeń: 30 marca 2018. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interne-

towej: www.uniwersalizm.up.krakow.pl.  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika i Dialog.  
Ku zaufaniu i wspólnotowości” 
 

Zarząd Główny PTP we współpracy z Oddziałem PTP w Poznaniu i Wydziałem Stu-

diów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na 

Ogólnopolską Konferencja Naukowa „Pedagogika i Dialog. Ku zaufaniu i wspól-

notowości”. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2018 roku  

w Poznaniu. 

Jest to wydarzenie, które w zamierzeniu koresponduje z tematyką X Ogólnopolskie-

go Zjazdu Pedagogicznego. Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie PTP. 

http://www.tamiu.edu/coedu/ICET2018.shtml


 

ZAPROSZENIA 
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XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych 
„Research, Innovation and Reform in Education” 
 

XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych zatytułowany: „Research, 

Innovation and Reform in Education” odbędzie się w dniach 17-19 września 

2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji  

Narodowej w Krakowie. 

Kongres jest organizowany przez Polskie Towa-

rzystwo Pedagogiczne we współpracy z Towarzy-

stwami Pedagogicznymi w Turcji (Egitim Arastri-

malari Birligi – Educational Research Association, 

EAB) i na Ukrainie (Українська Асоціація 

Дослідників Oсвіти – Ukrainian Educational Rese-

arch Association, UERA) oraz w kooperacji  

z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Peda-

gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-

kowie i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

Informacje o konferencji dostępne na stronie: 

www.icer.eab.org.tr.  
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Konferencja EERA - Bolzano 2018 
 

W dniach 3-7 września 2018 roku w Bolzano 

we Włoszech odbędzie się międzynarodowa 

konferencja "Inclusion and Exclusion.  

Resources for Educational Researches", 

organizowana przez European Educational  

R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  ( E E R A ) .  

 

Na konferencji obecni będą przedstawiciele 

Koła Młodych Naukowców PTP. Więcej infor-

macji o konferencji na stronie organizatora.  

http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/whats-on/conference-theme/


 

OGŁOSZENIA 
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Konkurs PTP - rozprawy doktorskie 
 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ogłasza konkurs na  

wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i nauk z nią współ-

pracujących za rok 2017. 

 

Osoby lub/i rady naukowe jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora 

mogą zgłaszać swoje propozycje wyróżnionych rozpraw po zapoznaniu się i speł-

nieniu wymogów zawartych w Regulaminie konkursu. 

 

Rozprawy doktorskie spełniające warunki, o których tam mowa, należy przesłać 

wraz ze stosowną dokumentacją na nośniku elektronicznym  (np. na płycie CD/

DVD, karcie SD itp.) do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne-

go na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwo Pedagogicznego, ul. Smuli-

kowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – rozprawy doktorskie”,  

a także na adres mejlowy Przewodniczącej PTP: joanna.michalak@ptp-pl.org.  

Dokumenty na konkurs powinny być złożone u organizatorów najpóźniej  

31 marca 2018 roku. 

Konkurs Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

na  wybitną monografię naukową z zakresu nauk 

pedagogicznych lub nauk pokrewnych 
 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne zaprasza do udziału w konkursie na wybitną 

monografię z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych. 

 

Prace należy złożyć do 15 stycznia 2018 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2018 roku. 

 

Zasady oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie PTP. 
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Przypominamy że Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat Polskiego  

Towarzystwa Pedagogicznego proszone są o kierowanie odpowiednio wypełnio-

nych wniosków do Zarządu Głównego PTP. Oddziały terenowe PTP nie posiadają 

uprawnień do udzielania patronatów w imieniu PTP. Szczegółowe informacje  

dostępne są na stronie PTP. 

http://www.ptp-pl.org/pl/dzialalnosc/wyroznienie-ptp-za-wybitna-monogafie-konkurs
http://www.ptp-pl.org/pl/dzialalnosc/patronaty


 

Pytanie: Jak winna brzmieć poprawna nazwa oddziału Towarzystwa? 

Odpowiedź: W pierwotnej wersji Statutu PTP (a Towarzystwo istnieje już prawie 40 

lat) w nazwach oddziałów stosowano termin „terenowy” z przypisaniem do regionu 

geograficzno-administracyjnego. W najnowszej wersji Statutu zrezygnowano z tere-

nowości, bo ona nic nie oznacza, wszak wszystko działa w jakimś terenie.  

Jednocześnie na niektórych obszarach, np. na Śląsku działają już cztery oddziały:  

w Bielsku-Białej, Cieszynie, Częstochowie i Raciborzu, stąd zrezygnowano z przypi-

sywania regionalnego, pozostając na określeniu siedziby oddziału. I tak mamy np. 

Oddział PTP w Białymstoku czy Oddział PTP w Cieszynie. W odniesieniu do zarzą-

dów oddziałów precyzuje to § 45 ust. 3 Statutu PTP. 

 

Pytanie: Czy nasz Zarząd Oddziału może objąć patronatem jakieś wydarzenie 

naukowe lub publikację? 

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu Towarzystwo realizuje 

swoje cele m.in. poprzez obejmowanie patronatem inicjatyw realizujących cele sta-

tutowe Towarzystwa przez jego oddziały i inne podmioty (§ 11 pkt 15). Ponieważ 

dalej Statut stwierdza, że Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towa-

rzystwa, reprezentuje Towarzystwo w okresie między posiedzeniami Zarządu Głów-

nego i wykonuje jego statutowe zadania (§ 37 ust. 1), to dziś obejmowanie patrona-

tem, jako realizacja statutowego zadania PTP, jest kompetencją właśnie Prezydium. 

Zwraca też uwagę zapis, że nawet wydarzenia organizowane przez oddziały wyma-

gają takiego patronatu. 

Przy okazji przypomnieć należy, że Honorowemu Przewodniczącemu Towarzystwa, 

jako primus inter pares wśród członków honorowych, przysługują wszystkie upraw-

nienia tych członków, a ponadto prawo obejmowania honorowym patronatem wyda-

rzeń naukowych (§ 17 ust. 5 pkt 1). Warto więc zabiegać o Jego patronat. 

Innym rozwiązaniem jest włączenie się oddziału w roli współorganizatora w organi-

zację takiego inventu, co dla PTP może być cenniejsze niż sam patronat. Wszak do 

kompetencji Zarządu Oddziału należy organizowanie zebrań, narad, konferencji,  

odczytów, wydawnictw cyklicznych i epizodycznych, a także inspirowanie i organizo-

wanie badań i innych działań, zgodnych z celami Towarzystwa (§ 55 pkt 5). 

Niemniej wydaje się zasadna nowelizacja Statutu wyłączająca działania oddziałów  

z patronatu Towarzystwa w Towarzystwie i nadająca takie uprawnienie oddziałom 

Towarzystwa, które pozwolą im w sprawach patronatów podejmować samodzielne 

decyzje. 

 

PODPOWIEDZI PRAWNE 
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OGŁOSZENIA 
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Zapraszamy do współtworzenia Biuletynu Polskiego Towarzystwa  

Pedagogicznego. Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy:  

biuletyn@ptp-pl.org zdjęć i tekstów dotyczących PTP: 

- relacji z wydarzeń którym patronuje PTP, 

- sprawozdań z działalności lokalnych okręgów, 

- zapowiedzi nadchodzących konferencji, 

- recenzji książek i publikacji wydawanych w ramach działalności PTP,  

Zapraszamy do uczestnictwa w Kole 

Młodych Naukowców PTP. 

Członkiem Koła Młodych Naukowców 

PTP może zostać każdy doktor,  

doktorant, student będący członkiem 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicz-

nego, identyfikujący się z celami  

i zakresem działalności Koła.  

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem. 
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