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Niniejszy tom A rs Educandi powstał po
zorganizowanej w Gdańsku interdyscyplinarnej
i międzynarodowej konferencji, która odbyła się
w toku obchodów tysiąclecia tego m iasta i w rok
po jubileuszu pięćdziesięciolecia kształcenia pe
dagogów w powojennym Gdańsku. Te dwie oko
liczności z pewnością spowodowały, że w pro
gramie konferencji znalazły się wystąpienia pod
sumowujące tradycję pedagogiki gdańskiej, jak
i ukazujące współczesny profil badawczy. Głów
na uwaga poświęcona była przede wszystkim
problematyce związanej z fenomenam i czasu
i m iejsca w kulturze i edukacji. Próbowano od
powiedzieć sobie na pytanie czy relacje między
kulturą i działalnością edukacyjną we w spółczes
nym świecie, w świetle nowych kulturowych
doświadczeń są aktualne? Czy u schyłku XX
wieku edukacja i kultura dom aga się znów roz
mowy?
Żyjemy w świecie niezm iernie gwałtownych
zmian w kulturze. Jesteśmy otoczeni wielością
wszystkiego. W spółczesny człow iek m a m ożli
wość sięgania po to, co upragnione. Dylematy
rodzi współczesny nam proces globalizacji, szcze
gólnie ekonomiczny. Nowe technologie kom uni
kacji wym uszają błyskawiczne przenikanie kultur
i tradycji.
Procesy gwałtownych, globalnych przemian
pociągają często nieoczekiwane skutki. Odrzuce
nie wartości uznawanych za podstawowe, kw es
tionowanie obyczajów i form życia uprawnionych
przez tysiąclecia, akceptacja wszelkich m ożli
wych swobód i odrzucanie zobowiązań, kult pie

niądza i konsumpcji, pogarda dla tradycji pracy
i autorytetów, to zjawiska znane z historycznie
różnych okresów. Dziś przybierają one ogromne
rozmiary. Zastanawiamy się, jakie tradycje wy
brać, jak ą kulturę uprzywilejować? Powoduje to,
że relacje między edukacją i kulturą dom agają się
we współczesnym świecie dyskusji.
Prezentowane w niniejszym tomie materiały
zostały zgrupowane w trzy części. Pierwsza
z nich zatytułowana Edukacja i kultura w p o l
skich doświadczeniach historycznych obejmuje
problematykę historyczną powiązaną z wątkami
regionalnymi. Zawiera pięć artykułów: Lecha
Mokrzeckiego, Eugenii Karcz, Eleonory Sapii-Drewniak, Teresy W róblewskiej i Krystyny
W róbel-Lipowej.
Opracowanie L. Mokrzeckiego zatytułowane
Historia wychowania w Gdańsku z perspektywy
pięćdziesięciolecia (1946-1996) w sposób wnik
liwy i udokumentowany przedstawia tradycje
i kierunki badań nad historią wychowania
w Gdańsku w powojennym pięćdziesięcioleciu.
Autor podkreśla, iż bogate tradycje badań nad
dziejami nauki i oświaty w Gdańsku sięgają
okresu I Rzeczpospolitej, kiedy to protestanckie
szkolnictwo Prus W schodnich wzbudzało szero
kie zainteresowanie tą problematyką. Również
uczeni mieszkający w Gdańsku interesowali się
nie tylko problem atyką ogólnopedagogiczną lecz
już w XVIII wieku pisali pierwsze prace po
święcone dziejom nauki i oświaty.
W powojennym Gdańsku nie było historii
wychowania i do lat pięćdziesiątych w zasadzie

nie ukazywały się ważniejsze prace poświęcone
tej problematyce. Zainspirowały je dopiero powo
łane wyższe uczelnie i zorganizowana przez
Gdańską PAN Konferencja Pom orska w 1954
roku. W rozwoju badań nad dziejami oświaty
w Gdańsku autor wyróżnił pięć okresów. W stęp
ny sięga 1953 roku, drugi obejm uje lata
1954-1959, trzeci kończy data powołania Uni
wersytetu Gdańskiego w 1970 roku, czwarty
łączy się ze zorganizowaniem w 1983 roku pierw 
szej w kraju Ogólnopolskiej Konferencji O świato
wej na temat dziejów poszczególnych regionów,
poświęconej podsumowaniu dotychczasowych
badań nad dziejami gdańskiego szkolnictwa i w y
tyczeniu dalszych kierunków dociekań, piąty na
tomiast obejmuje lata od 1984 roku do chwili
obecnej.
Eugenia Karcz scharakteryzowała w swoim
artykule działalność kulturalno-oświatową Pol
skiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku
Cieszyńskim w latach 1896-1924. Autorka sięg
nęła do źródeł i dokumentów, by wnikliwie
przedstawić genezę i ukazać, jaki bogaty wkład
wniosła ta pierwsza polska organizacja nauczy
cielska w rozwój życia oświatowego i kultural
nego Śląska. Formy i kierunki prac Towarzystwa,
jak podkreśla Autorka, związane były ściśle z sy
tuacją społeczno-polityczną i ośw iatow ą Śląska
Cieszyńskiego. Działalność zm ierzała do odra
dzania i utrwalania świadomości narodowej, do
walki o prawo do polskości. Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne usiłowało „wznieść i rozniecić
ogień wśród ludu polskiego na Śląsku, a to ogień,
który by rozpędzał ciem ność i zagrzewał do
czynów szlachetnych, do zrzucenia upadlającego
lud nasz jarzm a niemczyzny i czeszczyzny i po
wstrzymał go od wysługiwania i łaszenia się
obcym a lekceważenia i poniew ierania naszej
narodowości” .
Zbliżoną problematykę rozwinęła Eleonora
Sapia-Drewniak w artykule pt. D ziałalność kulturalno-oświatowa Towarzystwa Oświaty na Śląs
ku im św. Jacka w latach 1917-1924. Autorka
bardzo rzetelnie przedstawiła działalność jednej
z największych polskich organizacji ośw iato
wych, której celem było utrzymanie polskości
i pogłębianie świadomości narodowej na terenie
Śląska. W doskonały sposób zostały zaprezen
towane zmagania Towarzystwa o prawo do włas
nej kultury, do autonomii.

E. Sapia-Drewniak podkreśla, iż celem T o
warzystwa było krzewienie oświaty na gruncie
katolickim wśród ludności polskiej oraz pielęg
nowanie i poszanowanie rodzimej kultury.
Przybliżona w doskonały sposób przez Au
torkę problematyka działalności oświatowej i kul
turalnej polskiej organizacji uświadamia nam, jak
ważne było kształtowanie oraz umacnianie etosu
życia narodowego na Śląsku w oparciu o polską
tradycję i wiarę katolicką.
Z kolei Teresa W róblewska w artykule pt.
Towarzystwo M oralnych Interesów Ludności Pol
skiej pod Panowaniem Pruskim i Towarzystwo
Oświaty Ludowej w latach 1871 -1914 niezwykle
interesująco przedstawiła historię zmagań narodu
polskiego o prawo do własnej odrębności na
Pomorzu Gdańskim w latach rządów Bismarcka
i Biilowa oraz nacjonalistyczno-szowinistycznej
Hakaty.
Autorka wyraźnie podkreśla, iż w walce
z naporem niemieckim społeczeństwo Pomorza
Gdańskiego kultywowało polskie tradycje, zwy
czaje, obyczaje i kulturę, pielęgnowało język
i dzieje Polski. Godny uwagi jest również fakt, że
program pracy Towarzystwa oparty był na pod
stawowych założeniach ruchu ludowego, a reali
zację swoich zadań przewidywał poprzez: pobu
dzanie i pielęgnowanie życia rodzinnego na zasa
dach religijnych i moralności chrześcijańskiej,
dokształcanie oraz kształtowanie pożądanych
cech
charakteru,
szczególnie
pracowitości,
oszczędności, trzeźwości oraz poczucia godności
osobistej.
Należy podkreślić, że niew ym ierną zasługą
Autorek powyższych trzech artykułów jest fakt, iż
z perspektywy działalności polskich organizacji
ośw iatowych na Śląsku i na Pomorzu Gdańskim
uśw iadam iają czytelnikowi, jak ważne jest dla
narodu posiadanie własnej odrębności i prawa do
kulturowej autonomii.
Część pierw szą kończy artykuł Krystyny
W róbel-Lipowej traktujący o zagranicznych pe
regrynacjach edukacyjnych czterech synów Sta
nisława K. Zamoyskiego: Konstantego, Andrzeja,
Jana i W ładysława. Autorka w bardzo inte
resujący sposób przedstawiła fakty dotyczące
tradycyjnych peregrynacji edukacyjnych za gra
nicą młodego pokolenia magnaterii na początku
XIX wieku. K. W róbel-Lipowa wskazała na
odm ienną tradycję tego okresu, w której fakt

jak najczęstszego kontaktu z kulturą Zachodu był
traktowany jako konieczny warunek pełnego wy
kształcenia. Autorka podkreśla, że m iało to nowe
i istotne znaczenie podczas sprawowania wyso
kich i wpływowych urzędów w kraju.
Druga część niniejszego tomu została zatytu
łowana Edukacja i kultura współczesna: miądzy
historią i ponowoczesnością. Część ta zawiera
osiem opracowań dokonujących kulturoznawczych, filozoficznych i pedagogicznych analiz
współczesności.

Z kolei artykuł Teresy Pękali rysuje paralelę
- chociaż niezupełnie - pomiędzy pedagogiką
i estetyką. Autorka przedstawia problemy, jakie
we współczesnym świecie napotyka estetyka.
W ynikają one, jak przekonuje nas Autorka, z po
winności bycia nauką filozoficzną, z wyznaczone
go tradycją związku ze sztuką oraz z przeobrażeń
kulturowych całego społeczeństwa. W spółczesna
estetyka radykalnie zmieniała swoje położenie
w obrębie kultury. Zmiana ta jest najbardziej
widoczna w opozycji do estetyki m odernistycz
nej. Szansę dla estetyków Autorka widzi w proce
sie określanym jako „estetyka poza estetyką” ,
który oznacza odrealnienie rzeczywistości, prze
w artościowanie aisthesis i odrodzenie zwyczaj
nych doświadczeń. Zdaniem Autorki estetyka
m oże nadal zajmować się twórczością artystycz
ną, ale nie jest jej celem ustalanie uniwersalnej
i trwałej koncepcji sztuki.

Cykl rozpoczyna esej Jana Hudzika o pam ię
ci i czasie w ujęciu hermeneutycznym. Autor
niezwykle wnikliwie analizuje poczucie czasu,
czegoś co dziedziczymy, co kiedyś dośw iadczyli
śmy, co „w spółbrzm i” z naszą przeszłością, a tru
dno to przekazać i precyzyjnie wyjaśnić, trzeba to
doświadczyć. Ludzkie doświadczenie czasu to
- jak podkreśla Autor - uczenie się bycia sobą
przez otwieranie na to, co nam um ożliwia nasza
Artykuł Beaty Frydryczak pt. Przestrzeń
tożsamość, czyli na dziedzictwo, na przeszłość,
sztuki: przestrzeń estetyczna vs przestrzeń pub
by nic z niej nie utracić. Tym, co charakteryzuje
liczna jest próbą określenia relacji zachodzących
ludzką egzystencję, to jak dowodzi Autor, fakt
m iędzy sztuką a współczesnym miastem. Uwaga
uświadamiania sobie prawdy naszych przeżyć,
jej skupiona jest nie tyle na urbanistycznym
prawdy miejsca, zdarzeń i ludzi, bez których
wyrazie, co na rodzaju przeżycia, jakie wzbudza
przywołania nie sposób nam odnaleźć i ukazać
miasto. W tym kontekście miasto staje się ob
innym siebie. W swym istnieniu m usimy być
szarem oddziaływującym nadmiarem bodźców
skuteczni i zdecydowani, zachowywać się w spo
i wrażeń za pośrednictwem wszelkiego rodzaju
sób twórczy, to pozwoli nam odnaleźć swoje
obrazów, znaków i symboli.
„pograniczne m iejsce” i swój czas na to, czego
By określić miejsce sztuki w dzisiejszej
wymaga od nas sytuacja.
rzeczywistości Autorka ukazuje metaforycznie
Artykuł Ewy Rewers w ciekaw y sposób
drogę przechodnia od ateńskiej agory, z nau
próbuje odpowiedzieć na pytanie dotyczące chara
czającym Sokratesem wdającym się w rozmowę
kteru powiązań między przestrzenią m iejską i wie
z przypadkowym przechodniem, do wykreowane
dzą. Autorka ukazuje to na przykładzie analizy
go m iasta industrialnego, z licznymi plakatami,
projektu urbanistycznego m iasta Gdańska, miasta
reklamami dużych formatów i witrynami o bar
szczególnego, ukształtowanego przez określony
wach, którego pasażami handlowymi spaceruje
przebieg zdarzeń historycznych. Przestrzeń m iej
anonimowy i milczący spacerowicz.
ska, jak podkreśla Autorka, wytwarza i przecho
Obecnie, jak podkreśla Autorka przestrzeń
wuje mity, kreuje porządki i hierarchie wartości,
publiczna staje się obszarem coraz aktywniej
miasto opowiada nam o tym, co było i jest ważne
działających mass mediów. Sztuka publiczna
dla ludzi danego czasu. Przestrzeń m iejską charak
skierowana jest do przypadkowego odbiorcy,
teryzuje otwartość na nieoczekiwane zmiany. To
a nawet konsumenta. Posługując się plakatem,
samo można powiedzieć o narracjach edukacyj
billboardem czy elektroniczną tablicą sztuka
nych. Autorka odnajduje analogie między założe
przyciąga atrakcyjnością formy, zaskakującą treś
niami dyskursów urbanistycznych oraz założenia
cią, przez co wyznacza swoją przestrzeń zaan
mi dyskursów edukacyjnych. Aby przeanalizować
gażowania, próbując zainicjować dyskurs.
właściwości tych narracji Autorka odwołuje się do
Osobiście zgadzam się ze stwierdzeniem
dwóch pojęć: modyfikacji oraz „naw arstw iania”
Autorki, że dzisiejsza sztuka przechodzi do zmia
(„powtórzenia” , „fałdy” ,, „zakładki”, „plisy”).
ny dyskursu, z ulicy określającej jej wymiar

estetyczny, przez wpisywanie się w jej pejzaż, po
rolę Sokratesa podejmującego kwestie publiczne.
Artykuł Anny Kaczor podejmuje polemikę
na temet roli edukacji w kształtowaniu tożsamości
jednostkowej. Powyższe zagadnienie Autorka
rozpatruje w odniesieniu do wątków postm oder
nistycznych. A. Kaczor słusznie podkreśla, że
problematykę tożsamości indywidualnej należy
włączyć w zakres procesów edukacyjnych. Jest to
bowiem istotny argument wspierający pow szech
nie dziś wysuwane nadrzędne cele edukacji szkol
nej, tj. wpojenie zasad tolerancji czy szacunek dla
praw człowieka, dla inności, dla odmiennych.
Ważne jest również dążenie do kształtowania
własnej podmiotowości przez jednostkę.
Dużą rolę w kształtowaniu osobowej toż
samości przypisuje Autorka edukacji, szczególnie
edukacji kulturalnej z przew agą kultury wysokiej.
Twórczość artystyczna, prezentująca najdoskonal
sze dzieła ludzkiego ducha jest niezastąpionym
źródłem samowiedzy człowieka, inspiruje do au
torefleksji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że
kultura popularna ma decydujący wpływ na oso
bowość młodego pokolenia. Treści tej kultury,
upowszechniane przez mass m edia budzą liczne
obawy środowisk zatroskanych wychowaniem
młodych ludzi.
Podzielam zdanie Autorki, że ukształtowanie
własnej podmiotowości przez jednostkę we
względnie spójną całość m a olbrzym ie znaczenie.
Niemożność ukonstytuowania własnej tożsamości
może bowiem doprowadzić do destrukcyjnych
skutków zarówno dla samej jednostki, jak i dla
społecznego współżycia ludzi.
Artykuł Zygmunta M arkockiego pt. Kultura
i wychowanie ujmuje relację między kulturą
i edukacją kulturalną w odniesieniu do klasycz
nych rozstrzygnięć tej kwestii. Autor dokonuje
refleksji nad edukacją kulturalną, wykazuje, iż nie
jest ona ozdobą elitarną, ale sposobem w ychodze
nia człowieka z chaosu życia. Rozwój człowieka
i jego podmiotowej roli we wzbogacaniu życia
duchowego powinien dokonywać się poprzez od
powiednie oddziaływanie wychowawcze oraz po
przez aktywność własną, sam owychowanie i sa
morealizację. Z. Markocki przypomina także pod
stawowe założenia edukacji hum anistycznej, oraz
znaczące w tej kwestii deklaracje polityczne.
W końcowej części swojego referatu Autor
wskazuje na fakt, że edukacja kulturalna oraz jej

efekty wychowawcze stanowią najbardziej za
niedbany obszar edukacji w naszym kraju. Postu
luje zatem, aby zadania edukacji kulturalnej stały
się w ażną częścią zmian programowych oraz
strukturalnych polskiej oświaty.
Tadeusz Szkołut w artykule pt. Kłopoty
Z edukacją kulturalną w dobie kultury masowej
podejmuje rozważania na temat relacji kultury
„wysokiej” i „m asow ej” w kontekście ich eduka
cyjnych implikacji. Autor podkreśla, że kultura
masowa i środki m asowego przekazu są faktem,
z którym trzeba się liczyć w praktyce edukacyj
nej. Niezbędny jest, ja k podkreśla Autor, konsek
wentny i dalekosiężny program wychowawczy do
m ediów i kultury masowej, którego celem jest
wyrobienie krytycznej postawy wobec świata m e
diów. Poza tym szczególne znaczenie przypisuje
T. Szołut autentycznej sztuce w jej roli kulturo
twórczej, polegającej na przyswojeniu przez m ło
dego człowieka dorobku kulturalnego własnego,
by nastepnie w sposób twórczy i odpowiedzialny
mógł kształtować sw oją własną tożsamość.
Część drugą niniejszego tomu kończy ar
tykuł Edyty M. Nieduziak. Autorka posługując się
piękną m etoforą uświadamia nam znaczenie
utrzym ania więzi historycznej w kształtowaniu
ludzkiej tożsamości. W interesujący sposób został
przedstawiony wpływ kultury i tradycji danego
środowiska lokalnego, w którym teatr stanowi
swoiste centrum kultury, na tożsamość kulturową.
Trzecia część niniejszego tomu zawiera ar
tykuły pod ogólnym tytułem Niejednoznaczne
miejsca: edukacja miądzy kulturami. Teksty om a
w iają problemy społeczne i edukacyjne m niejszo
ści narodowych oraz społeczności lokalnych i re
gionalnych.
Część tą rozpoczyna artykuł Brunona Bartza o wielokulturowości i porozumieniu. Autor
mówi o kształceniu dla porozumienia między
kulturowego w odniesieniu do potrzeb global
nego rynku.
Kolejny artykuł Siergieja Jackiewicza opisu
je relacje między edukacją regionalną i wielokul
turow ą na pograniczu białorusko-litewsko-polskim. Autor przybliża nam kontekst sytuacyjny
edukacji narodowej z perspektywy białoruskiej.
Ukazuje również, jak istotne znaczenie ma od
radzanie szkoły narodowej oraz zachowanie toż
samości narodowej różnych grup etnicznych za
pośrednictwem oświaty narodowej.

Z kolei Margarethe Stenzel w swoim ar
tykule dokonuje porównania kognityw nych map
studentów czterech krajów europejskich: Polski,
Niemiec, Anglii i Hiszpanii. Raport z badań nie
napawa nas optymizmem i schładza nasze oczeki
wania na szybką kulturow ą integrację z Zacho
dem.
Artykuł Lothara Bóttchera i Januscha Dauma
jest raportem z badań nad problem am i integracji
rodzinnej, szkolnej i zawodowej wysiedleńców
przybywających do Republiki Federalnej z tere
nów byłego Związku Radzieckiego. Celem proje
ktu badawczego, jak podkreślają Autorzy, jest
prezentowanie rozwoju tolerancji w obcowaniu
z wysiedleńcami, azylantami i cudzoziem cami
w kraju związkowym Republiki Federalnej Nie
miec.
Z kolei Kazimierz Kossak-Główczewski po
dejmuje w swoim artykule problem edukacji
wielo- i międzykulturowej oraz regionalnej
mniejszości kaszubskiej. Autor prowadzi rozw a
żania dotyczące sensu istnienia małych grup et
nicznych (narodowych) w obliczu kolonizujących
wpływów grupy narodowej (państwowej), która
często realizuje projekt grupy dominującej. O d
krywając źródła ideologii dominacji próbuje uza
sadnić między- i wielokulturowość jako wyraz
pozornej wolności etniczno-kulturowej.
Artykuł Iwony Sagan om awia kwestię prze
nikania koncepcji m iejsca i regionu do progra
m ów nauczania geografii. Mimo iż obecne pro
gramy nauczania geografii nie wykazują tendencji

ku zmianom, to mam nadzieję tak ja k i Autorka
referatu, że wkrótce geografia sprosta wyzwa
niom czasu i będzie kształcić młodzież świadomą
swego zakorzenienia, które jest pożądane z przy
czyn społecznych, politycznych i ekonomicznych.
Niniejszy tom zawiera także sprawozdania
Alicji Jurgiel pt. Fenomenografia w badaniach
nad percepcją wiedzy w dydaktyce akademickiej
oraz Marka Ejsmonta pt. Cykliczne konferencje
naukowe Zakładu Teorii Wychowania Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego nt. „Eduka
cja w społeczeństwie obywatelskim".
Tom kończą recenzje Lecha Mokrzeckiego,
Ewy Radziewicz i Jana Żebrowskiego.
Na zakończenie należy zaakcentować, że
om awiane rozprawy będące pokłosiem konferen
cji dostarczyły wiele cennych uwag i spostrzeżeń
na temat współczesnej edukacji i kultury. Zawarte
w tomie II Ars Educandi teksty inspirowały nas
do dysput i polemik na temat konieczności mie
rzenia się z sensem czasu. Towarzyszyła temu
refleksja nad sytuacją kultury, nad jej zagrożenia
mi, nad rolą w kształtowaniu stosunków między
ludźmi, a także w formowaniu postawy wobec
życia.
Staranne opracowanie redakcyjne recenzo
wanego tomu i trafny dobór tematyki czynią
z niego bardzo wartościowe wydawnictwo. Naj
serdeczniej zachęcam do lektury tego niezwykle
interesującego wydawnictwa.
M ałgorzata Posłuszna

Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuń
cza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 118
Pedagogika opiekuńcza jest bardzo m łodą
dyscypliną pedagogiczną. Jej m etodologiczny
kształt i główne składniki treściowe są wciąż
w stanie tworzenia. Niektórzy teoretycy poddają
nawet w wątpliwość odrębne jej traktowanie, np.
Irena Jundziłł w swoim Zarysie pedagogiki opie
kuńczej traktuje ją jako jeden z kierunków peda
gogiki społecznej.
Z takim podejściem nie zgadzają się Z dzi
sław Dąbrowski i Franciszek Kulpiński, autorzy

książki Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria,
terminologia, której recenzję pragnę zaprezen
tować.
Tytuł wskazuje już na trójdzielny charakter
pracy oraz informuje o zagadnieniach, które auto
rzy pragną przedstawić.
Część pierwsza autorstwa F. Kulpińskiego
om awia historyczne podłoże myśli i praktyki
opieki nad dzieckiem. Poczynając od średnio
wiecza a kończąc na czasach współczesnych.

