
Uchwała Kapituły Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

na wybitną monografię naukową

z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za rok 2021

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię naukową

z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za rok 2021,

w składzie:

 Prof. dr hab. Piotr Kostyło - Przewodniczący

 Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

 Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

 Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

 Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

postanowiła  uznać  za  wybitną  monografię  książkę  Rafała  Włodarczyka  z  Instytutu

Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, pt.  Utopia i edukacja. Studia z filozofii, teorii

edukacji i pedagogiki azylu, Wrocław 2021, s. 440.

W  uzasadnieniu  decyzji  Kapituła  wskazała  ważność  i  oryginalność  pracy  Rafała

Włodarczyka,  a  także  jej  interdyscyplinarny  charakter.  Podkreśliła,  że  praca  zawiera

nowatorskie podejście do kategorii,  którą od lat marginalizuje się w naukach społecznych,

otwiera  myślenie  pedagogiczne  na  nowe  perspektywy  teoretyczne  oraz  niesie  w  sobie

wyraźne przesłanie  moralne.  Uznała,  że książka jest  unikalnym wkładem we współczesną

teorię  edukacji  i  przekracza  w  sposób  zdecydowany,  a  zarazem  otwarty  na  perspektywę

porozumienia,  ideologiczne  uwikłania  edukacji.  Zwróciła  uwagę  na  znaczenie  związków

edukacji i utopii w kontekście badań edukacyjnych, podkreślając, iż wiele minionych utopii

oświatowych przekształciło się z czasem w trwałe wzorce kulturowe. Zwróciła uwagę, że w

monografii  wątki  historyczne  są  organicznie  splecione  z  problemami  współczesności,

edukacja z polityką, a bardzo silny i etycznie radykalny w sensie Levinasowskim wymiar te

zależności uzyskują w projekcie pedagogiki azylu.



W  trakcie  dyskusji  Kapituła  podjęła  także  decyzję,  aby  przyznać  trzy  równorzędne

wyróżnienia następującym pracom:

 Beata  Gumienny,  Upośledzenie  dzieci  i  młodzieży  z  głębszą  niepełnosprawnością

intelektualną w środowisku edukacyjnym (od oporu do emancypacji), Rzeszów 2021,

s. 326; 

 Henryk Mizerek, Refleksja krytyczna w edukacji i pedagogice. Misja (nie)wykonalna?,

Kraków 2021, s. 171; 

 Bożena  Tołwińska,  Kierowanie  szkołą  jako  organizacją  uczącą  się.  Studium

przypadków, Białystok 2021, s. 545.

Laureatowi Konkursu oraz Autorom wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy.

Warszawa 18 11 2022 r. Przewodniczący Kapituły

Prof. dr hab. Piotr Kostyło


