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Kilka osobistych refleksji  

Szanowni Państwo,  
Drodzy Przyjaciele,  
 
pozwólcie na kilka bardzo osobistych w tym momencie refleksji. 
 
 
Po pierwsze: moja kariera – jeśli tak to można ująć – we władzach PTP rozpoczęła się 12 lat 
temu. W kadencji 2008-2011 byłam członkiem Zarządu Głównego, w kolejnej 
wiceprzewodniczącą Towarzystwa, a ostatnio w kadencjach 2014-2017 i 2017-2020 jego 
przewodniczącą. Można więc powiedzieć, że w tym okresie przeszłam kolejne szczeble we 
władzach Stowarzyszenia. A okres nie był zbyt łatwy i z tym wiąże się refleksja druga. 
 
Podczas zebrania Zarządu Głównego 3 grudnia 2009 roku Sekretarz Generalny – Prof. Marian  
Walczak przedstawił sprawozdanie finansowe – wynikała z niego bardzo zła kondycja 
finansowa Towarzystwa, brak wpłat członkowskich, brak reakcji oddziałów mimo monitów. 
Prof. Zbigniew Kwieciński Przewodniczący PTP rekomendował dwa wyjścia: podjąć kroki 
mające na celu rekonstrukcję lub likwidację Towarzystwa z dniem 31 grudnia 2010. 
Oponowała Prof. Anna Przecławska, która zauważyła, że w tak ważnej sprawie, jak istnienie 
Towarzystwa nie można działać pochopnie. Kryzys działalności społecznej jest ewidentny, ale 
może należy ten kryzys przeczekać, nie podejmując decyzji nieodwracalnych. Pani Profesor A. 
Przecławska zawnioskowała powołanie komisji nie do likwidacji lecz do spraw rekonstrukcji, 
rewitalizacji Stowarzyszenia. Prof. Zbigniew Kwieciński zaproponował Pani Prof. Henryce 
Kwiatkowskiej przewodniczenie tej Komisji. Pani Profesor nie podjęła się tego zadania, 
twierdząc, że potrzeba osoby młodszej, z nowymi pomysłami, osoby mającej nie tylko 
ugruntowaną pozycję naukową w kraju, ale także i poza jego granicami. Pani Profesor 
zaproponowała, abym stanęła na czele Komisji Reaktywacji. Przyjęłam zaproszenie. W wyniku 
głosowania zostałam wybrana na Przewodniczącą tej Komisji. W skład Komisji weszli: Prof. 
Henryka Kwiatkowska, Prof. Marian Nowak, dr hab. Halina Rotkiewicz i z głosem doradczym 
Prof. Marian Walczak. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
W efekcie prac Komisji przygotowaliśmy nowelizację tekstu Statutu PTP (prace redakcyjne od 
15 kwietnia 2011 r.). Tekst ten przyjął Zjazd Delegatów, zamykając kolejną kadencję władz  
Towarzystwa. Wraz z upływem czasu kilkakrotnie zmienialiśmy zapisy w Statucie, by wreszcie 
11 maja 2017 roku w czas obchodów 35-lecia PTP uchwalić Statut tak naprawdę na nowo, co 
otworzyło nam wiele możliwości.  
 
W Statucie – w jego pierwszych przepisach podkreśliliśmy, że Towarzystwo jest towarzystwem 
naukowym (§ 2. 1), co dla wielu członków było oczywiste, dla osób chcących deprecjonować 
Towarzystwo niekoniecznie, gdyż twierdziły one, że jesteśmy jedynie jednym z wielu 
stowarzyszeń społecznych. Podjęliśmy decyzję, że Towarzystwo w kontaktach 
międzynarodowych będzie używało nazwy w języku angielskim, która brzmi Polish  
Educational Research Association, w skrócie PERA. Wprowadziliśmy także nowy zapis, 
mówiący o tym, że Towarzystwo jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
tym samym lub zbliżonym profilu działania, myśląc tym samym o tym, aby rozwijanie 
działalności naukowej we współpracy z innymi Towarzystwami w kraju i za granicą stało się 
wyróżnikiem działania i na stałe wpisało się w tożsamość Towarzystwa. Z sześciostronicowego 
Statutu uczyniliśmy Statut 20 stronicowy, a i tak zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas 
zmiany, których w żaden sposób nie mogliśmy przewidzieć. 
 
Od samego początku mojego przewodniczenia Komisji, a potem w latach 2014-200, gdy byłam 
Przewodniczącą Towarzystwa postawiłam na działalność sprzyjającą udziałowi w rozwoju 
nauk pedagogicznych, upowszechnianiu ich osiągnięć i rozwojowi praktyki edukacyjnej, jak i 
na budowaniu podstaw sprzyjających lepszej, bardziej zharmonizowanej pracy Zarządu i 
Oddziałów, na transparentność naszych działań i informowaniu o tych działaniach. W kadencji 
2017-2020 wzmacnialiśmy te prace. Dążyliśmy do rozwijania działalności naukowej 
Towarzystwa, wspierania rozwoju młodych naukowców, rozwijania współpracy z zagranicą – 
wspólnego z innymi, a także w ich ramach, Sesji naukowych i konferencji oraz do dalszego 
aktywizowania Oddziałów. Nasza przynależność do tak renomowanych towarzystw 
naukowych, jak European Educational Research Association i World Education Research 
Association otworzyła przed nami wiele wspaniałych możliwości rozwoju i dzielenia się z 
naszymi osiągnięciami z innymi w wymiarze nie tylko międzynarodowym, ale światowym. 
 
Można więc powiedzieć, że więcej niż dekada zmian w Towarzystwie doprowadziła do jego 
ponownego mocnego osadzenia w środowisku, przywrócenia mu pozycji należnej wobec 
innych reprezentacji pedagogicznych oraz umocnienia jego roli w zakresie kreowania 
pedagogiki poprzez Zjazdy Pedagogiczne, konferencje, wydawnictwa, wspieranie rozwoju 
młodych naukowców, konkursy oraz szeroko zakrojoną współpracę zagraniczną. Jestem 
dumna z tego, że mogłam być istotną cząstką tego odrodzenia i bardzo bym chciała, aby 
przynależenie do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego było pozytywnym wyróżnikiem dla 
naszych członków, aby było przyczyną do dumy z naszych osiągnięć.  
 
 
  



 
 
 
Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego bardzo gorąco 
dziękuję za zaufanie i powierzenie mi spraw Towarzystwa. Dziękuję tym wszystkim 
wspaniałym osobom, z którym przyszło mi działać i pracować. Dziękuje za otwartość, wsparcie 
i bycie ze mną w przeróżnych, także i trudnych sytuacjach.  
 
Delegatom na Zjazd Towarzystwa i nowo wybranym władzom Towarzystwa i wszystkim  
członkom oraz sympatykom Towarzystwa życzę wspaniałych sukcesów i umacniania 
Towarzystwa, satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dobra, radości ze współpracy, 
dostrzegania miejsc, osób, zdarzeń, nad którymi należy i warto się pochylić. Nade wszystko 
życzę umiejętności budowania wspólnoty w świecie, w którym rośnie niepokój społeczny, 
gdzie dominuje deficyt zaufania do instytucji i ludzi.  
 
Pamiętajmy, że nasza działalność wpisuje się w społeczny ruch naukowy, który bazuje na takiej 
właściwości człowieka, jaką jest towarzyskość, która mówi o umiejętności budowania 
kontaktów z innymi i czerpania radości z tych kontaktów, doświadczania poczucia wspólnoty 
oraz utrwalania i pomnażania w tej wspólnocie wartości. Przejawiajmy zatem gotowość do 
współpracy, dbajmy o wzajemną życzliwość, by budować dobre życie i dbać o nasze mikro- i 
makroświaty. Kierując się w stronę dialogu, uczmy się od siebie nawzajem.  
 
Współczesność i przyszłość domagają się pedagogów o ukształtowanych kompetencjach do 
dostrzegania i rozwiązywania trudnych zadań, do zmierzania się z wyzwaniami. Świat domaga 
się pedagogów mądrych i odpowiedzialnych, zdolnych do solidarnego współdziałania, 
umiejących wychodzić sobie naprzeciw w sytuacjach kryzysowych, żyjących i promujących 
życie wedle uniwersalnych wartości i zasad. Z takimi pedagogami świat dookoła nas stanie się 
lepszy i bardziej satysfakcjonujący.  

 
 
 
 

Przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego  

 

 
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 

 
 

 
 
 

 


