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Sprawozdanie 
Zespołu Pedagogiki Społecznej 

przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 
za kadencję 2012–2015

Zespół Pedagogiki Społecznej istnieje już czwartą kadencję. Od początku 
był społecznością otwartą dla wszystkich pracowników akademickich żywiących 
przekonanie, że swoją działalnością i przygotowaniem naukowym mają związek 
z  obszarem dyscypliny – pedagogiki społecznej, która w  ostatnich dziesięcio-
leciach przeszła niezwykłą metamorfozę. Niniejsze sprawozdanie nie jest ana-
lityczną prezentacją problemów teoretycznych naszej dyscypliny. Jej przemiany 
łatwiej zilustrować ukazując jej instytucjonalny rozwój. Symboliczną personifi-
kacją umownego początku dyscypliny w najnowszych czasach są dwaj wycho-
wankowie Heleny Radlińskiej: Ryszard Wroczyński i Aleksander Kamiński i ich 
podręczniki – Pedagogika społeczna (pierwszego) i  Funkcje pedagogiki społecz-
nej (drugiego). Komplementarny układ treści tych podręczników oraz kiero-
wane przez nich Katedry na Uniwersytecie Warszawskim i  na Uniwersytecie 
Łódzkim, wyznaczają obszary tematyczne dyscypliny, instytucjonalne rozmiary 
istnienia oraz zasoby kadrowe ograniczone do kilkunastu osób zatrudnionych 
w  obu katedrach oraz do kilkudziesięciu osób powiązanych z  katedrami i  ich 
pracownikami – działaczy społecznych, oświatowych, wychowawców, nauczycie-
li... To były lata 70. ubiegłego wieku. Niebawem, na początku lat 80., rozpoczę-
ła się dynamiczna ekspansja kadrowa i  instytucjonalna pedagogiki społecznej.
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I oto niecałe pół wieku później mamy do czynienia z sytuacją, w której 
trudno precyzyjnie określić liczbę ośrodków uprawiających pedagogikę spo-
łeczną, zasób kadrowy tej dyscypliny, bo nie ma kryteriów pozwalających na 
przybliżoną atrybucję pracowników zajmujących się umownie zakresem pro-
blemów domniemanie przynależnych do pedagogiki społecznej. Na uczelniach 
całego kraju na początku roku akademickiego 2014/2015 działało 12 katedr 
i 9 zakładów pedagogiki społecznej. Pracowało w nich 45 samodzielnych pra-
cowników naukowych, w  tym 8 profesorów zwyczajnych oraz 135 adiunktów 
z  tytułem doktora i  15 asystentów-magistrów.

Taki rozwój dyscypliny, jej niebywałe wzbogacenie tematyczne i  zróżni-
cowanie, nie byłby możliwy, gdyby nie był inspirowany wyraźnymi potrzeba-
mi społecznymi. 

Na pierwszym zebraniu członków Zespołu inaugurującym działalność 
w  roku 2012 został wybrany jego zarząd w  składzie: Tadeusz Pilch – prze-
wodniczący, dr hab. Ewa Jarosz, z  Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Mirosław 
Sobecki, profesor Uniwersytetu w  Białymstoku – jako zastępcy przewodni-
czącego oraz dr Aneta Ostaszewska, z  Uniwersytetu Warszawskiego – sekre-
tarz Zespołu.

Jedną z  pierwszych decyzji Zarządu było zorganizowanie V Zjazdu Pe-
dagogów Społecznych. Jego celem była integracja zróżnicowanego i  rozpro-
szonego środowiska, uporządkowanie zakresów pojęciowego, problemowego, 
badawczego, praktycznego naszej dyscypliny oraz wypracowanie strategii dal-
szego rozwoju i pryncypiów aksjologicznych pedagogiki społecznej. 

Zjazd odbył się w dniach 26–28 listopada 2013 r. w Jachrance pod War-
szawą. Uczestniczyło w nim około 150 osób, w  tym goście z Niemiec, Czech, 
Ukrainy, Słowacji. Znamienny był tytuł samego Zjazdu: „Pedagogika społeczna 
w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku”. Natomiast strategia rozwo-
ju i  aksjologii naszej dyscypliny została wyrażona pięknymi słowami Janusza 
Korczaka: „Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest”. Na Zjazd została przy-
gotowana zbiorowa publikacja pt: Zagrożenie Człowieka i  idei sprawiedliwo-
ści społecznej (red. T. Pilch i T. Sosnowski, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2013, ss. 444). Drugi tom materiałów – już pozjazdowych – uka-
zał się rok później pod lekko zmodyfikowanym tytułem Pedagogika społecz-
na wobec zagrożeń człowieka i  idei sprawiedliwości społecznej (red. W. Danile-
wicz, W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014, ss. 590). 
Na treść obu dwu zjazdowych tomów składa się 60 rozpraw, autorstwa 61 pra-
cowników naukowych z  Polski i z  zagranicy.

Naszym działaniom pragnęliśmy nadać sens praktyczny. Dlatego wysto-
sowaliśmy szereg uchwał do naczelnych organów państwa, m.in. ministerstw, 
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komisji sejmowych, organizacji publicznych, w  sprawach, które uważamy za 
fundamentalne dla ładu i sprawiedliwości społecznej. Tu dodam, że takie „in-
terwencyjne” listy, kierowane do naczelnych organów władzy państwowej stały 
się trwałym mechanizmem reagowania naszego Zespołu na różne „bolączki” 
trapiące społeczeństwo lub w jakiś sposób zagrażające zasadom sprawiedliwo-
ści społecznej. Mamy liczne dokumenty reakcji władz na nasze „interwencje”, 
które potwierdzają słuszność i celowość tego typu działań. W ten sposób pró-
bujemy zerwać z  upowszechnionym stylem komunikacji między pedagogiką 
akademicką a  praktyką społeczną, wyrażającą się właśnie brakiem komuni-
kacji. Nasze wieloletnie zaniedbania w  tym względzie nazywam „pedagogiką 
milczenia społecznego”. Kontynuowanie takich reakcji na zjawiska społeczne, 
które uważamy za niekorzystne społecznie, polecamy następnym zarządom Ze-
społu. Z zadowoleniem stwierdzamy bowiem, że pisma sygnowane w imieniu 
kilkudziesięciu profesorów i  ponad stu doktorów dyscypliny są silnym argu-
mentem w gremiach politycznych.

Zespół patronuje wydawaniu kwartalnika „Pedagogika Społeczna” zało-
żonego w roku 2001 przez Tadeusza Pilcha i Zbigniewa Kuźmińskiego. Redak-
torem naczelnym pisma do roku 2013 był Tadeusz Pilch, od roku 2014 jest 
Wiesław Theiss, zastępcami redaktora naczelnego są: dr hab. Wioleta Danile-
wicz, dr hab. Ewa Jarosz, prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss. Sekretarza-
mi redakcji są: dr hab. Agnieszka Naumiuk oraz mgr Izabela Kubicka. W Ko-
mitecie redakcyjnym oraz Radzie programowej znajdują się czołowe nazwiska 
krajowej pedagogiki społecznej i  liczni przedstawiciele europejskich uczelni 
z  pokrewnych specjalności. Kwartalnik stał się uznanym forum publicystyki 
naukowej w  naszej dyscyplinie i  mimo licznych trudności dobrze służy upo-
wszechnieniu problemów z zakresu pedagogiki społecznej. Rocznie w kwartal-
niku publikowanych jest kilkadziesiąt opracowań teoretycznych, badawczych, 
informacji i  sprawozdań. Wydawany jest przy wsparciu Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych „Pedagogium” w  Warszawie.

Zespół Pedagogiki Społecznej był inspiratorem oraz patronem licznych 
konferencji naukowych, w  tym międzynarodowych w  Brnie wraz z  Instytu-
tem Studiów Międzykulturowych, w których organizacyjnie uczestniczy Kate-
dra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Do najważniejszych konferencji współorganizowanych przez członków 
Zespołu Pedagogiki Społecznej oraz konferencji pod patronatem Zespołu, 
w których członkowie Zespołu licznie zazwyczaj brali udział, należą:
 — III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Pedagogika społeczna 

w  kontekście globalnego kryzysu”; organizatorzy: Instytut Mezioboro-
wych Studii Brno, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego, 
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Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici; Brno (Republika Czeska), 5–6 
maja 2011 r.;

 — Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w  kontekście 
współczesnych przemian społecznych”; organizator: Katedra Pedagogiki 
Społecznej Uniwersytetu Opolskiego oraz Urząd Miasta Opole; Kamień 
Śląski, 17–18 maja 2011 r.;

 — IV Międzynarodowa Konferencja „Dylematy pedagogiki społecznej 
w  postmodernistycznym świecie”; Brno (Republika Czeska), 19–20 
kwietnia 2012 r.;

 — Konferencja naukowa: „Zróżnicowanie przestrzeni życia – współczesne 
wyzwania pedagogiki społecznej”; organizator: Zakład Pedagogiki Spo-
łecznej, Uniwersytet w  Białymstoku, Goniądz, 22–23 maja 2012 r.;

 — V Międzynarodowa Konferencja „Pedagogika Społeczna w kontekście eta-
pów życia człowieka”; Brno, 18–19 kwietnia 2013 r.; referat: „Podmiotowość 
dziecka – stan i perspektywy urzeczywistniania” – prof. Ewa Jarosz;

 — II Międzynarodowa Konferencja „Rodzicielstwo w obliczu sytuacji trud-
nych: Niepełnosprawność – zaniedbanie – dezintegracja; Kamień Śląski, 
8–9 maja 2013 r.;

 — Międzynarodowa Konferencja Pedagogika Społeczna w  służbie jednostce 
i społeczeństwu – między indywidualizmem a wspólnotowością; organiza-
torzy: Instytut Mezioborowych Studii Brno, Katedra Pedagogiki Społecz-
nej US, Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici, Pedagogium – Wyż-
sza Szkoła Nauk Społecznych w  Warszawie; Brno (Republika Czeska), 
8–9 kwietnia 2014 r.;

 — Międzynarodowa Konferencja Zagrożone CZŁOWIECZEŃSTWO. W po-
szukiwaniu i  rozwijaniu sił społecznych; organizator: Katedra Pedagogi-
ki Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Stare Jabłonki, 22–23 
października 2014 r.;

 — Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież czasów przemian 
społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretyczno-empirycznych do 
praktyki socjalno-wychowawczej w  perspektywie międzynarodowej”; 
organizator: Zakład Pedagogiki Społecznej UAM; Poznań, 14 listopada 
2014 r.;

 — 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pedagogika społeczna a za-
grożenie społeczne, instytucjonalne i  indywidualne”; organizatorzy: In-
stytut Mezioborowych Studii, Univerzita Mateja Bela w  Banskej Bystri-
ci; Brno (Republika Czeska), 14–15 kwietnia 2015 r.;

 — III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w  różnych 
etapach rozwoju rodziny”; organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej, 
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Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski; Kamień Śląski, 6–7 
maja 2015 r.; 

 — Konferencja naukowa: „Pedagog jako animator przestrzeni życia społecz-
nego”; organizator: Zakład Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet w  Bia-
łymstoku; Lipowy Most, 31 maja – 2 czerwca 2015 r.
Podczas ostatniej kadencji członkowie zespołu opublikowali ponad pół 

tysiąca książek, artykułów, sprawozdań z badań. Były to oczywiście owoce in-
dywidualnego wysiłku, ale czasami potrzebny był patronat naukowy i  wów-
czas stawał się nim Zespół. Tak działo się m.in. w  przypadku badań dojaz-
dów dzieci i młodzieży do szkół na Warmii i Mazurach. Badaniom patronował 
Zespół Pedagogiki Społecznej. Ich owoc – książka pt: Dowożenie dzieci i mło-
dzieży na Warmii i  Mazurach. Narodziny nierówności, pod red. T. Pilcha, zo-
stała oddana do druku.

W okresie naszej kadencji w  obszarze naszej dyscypliny tytuł profesor-
skie otrzymały: Barbara Kromolicka – kierownik Katedry Pedagogiki Spo-
łecznej w  Uniwersytecie Szczecińskim, Barbara Smolińska-Theiss, kierownik 
Zakładu Pedagogiki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warsza-
wie, Anna Nowak z Katedry Pedagogiki Społecznej UŚ w Katowicach. Tytuły 
dr. habilitowanych otrzymali: Jolanta Muszyńska z Uniwersytetu w Białymsto-
ku, Ewa Bielska, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz i Maciej Bernasiewicz z Kate-
dry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Zespół publikuje najważniejsze informacje, komunikaty, głosy dyskusyj-
ne w specjalnym nieperiodycznym Biuletynie Zespołu Pedagogiki Społecznej. 
W  trakcie naszej kadencji zredagowaliśmy 19 numerów Biuletynu.

Uważamy, że zadaniem strategicznym nowego kierownictwa Zespołu 
powinna być dalsza integracja środowiska, starania o  trwałe wyeliminowa-
nie z  praktyki publicznego działania stygmatu pedagogiki milczenia społecz-
nego, czyli stałe reagowanie na wszelkie zjawiska naruszające ład i  reguły do-
brostanu społeczeństwa 

Ostatnim przykładem sytuacji wymagającej czynnej postawy i  sprzeci-
wu naszego środowiska jest rządowy zamiar cofnięcia obowiązku szkolnego 
dla 6-latków. Procedury sprzeciwu mają polityczną proweniencję, wspomaga-
ną społecznym ruchem o  wręcz sekciarskim charakterze, podobnym swym 
naukowym charakterem do ruchów sprzeciwu wobec szczepień niemowląt.

Uznaliśmy za konieczne zajęcie stanowczego stanowiska sprzeciwiające-
go się takim konserwatywnym, obskuranckim działaniom wobec projektów, 
które polska podejmuje jako jeden z  ostatnich krajów w  Europie. To stawia-
nie barier rozwojowych dla przyszłych pokoleń i  dla rozwoju cywilizacyjne-
go naszej ojczyzny.
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List protestacyjny opatrzony podpisami wszystkich chętnych członków 
naszego Zespołu (uzgodniliśmy wcześniej gotowość podpisu lub jego wycofa-
nia z każdym z naszych członków), oraz podpisami osób, które spontanicznie 
wyraziły chęć przyłączenia się do naszego protestu publikujemy jako załącz-
nik niniejszego sprawozdania i  świadectwo ostatniej czynności ustępującego 
Zarządu.

PS. Z  przyczyn formalnych, w  składzie naszego Zespołu działał Zespół 
Andragogów. Udzielenie gościny bratniej subdyscyplinie pedagogicznej było 
dla nas wielką przyjemnością. Wszelka jednak działalność Andragogów, z ze-
wnętrznych obserwacji bogata i  różnorodna, była całkowicie autonomiczna 
i  nie podlegała naszej ocenie. Życzymy Zespołowi Andragogiki wszelkiej po-
myślności. 

w imieniu Zarządu Zespołu Pedagogiki Społecznej
Tadeusz Pilch – przewodniczący

Załącznik

Warszawa, 25 listopada 2015 r.

Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

(odpis)

Zespół Pedagogiki Społecznej działający przy Komitecie Nauk Peda-
gogicznych Polskiej Akademii Nauk przekazuje Pani opinię zawierającą naj-
wyższy niepokój i dezaprobatę dla planów cofnięcia obowiązku szkolnego dla 
dzieci 6-letnich. Zespół nasz skupia pracowników naukowych wszystkich Uni-
wersytetów, Szkół Pedagogicznych, innych placówek naukowych, a  także na-
uczycieli, pracowników oświaty i  opieki. Są wśród nich pedagodzy, wybitni 
znawcy problematyki wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego.

Sądziliśmy, że zapowiedź cofnięcia obowiązku szkolnego dla dzieci pol-
skich o rok, jest tylko elementem gry politycznej między wrogimi sobie partia-
mi, okolicznością, która nie zasługuje na poważne traktowanie i zniknie wraz 
z  zakończeniem walk w  przedwyborczej kampanii. Niestety, okazało się, że 
bezbronna oświata i szkolnictwo są szczególnie wdzięcznym polem manifesto-
wania dowolnych manipulacji. Jej negatywne skutki widoczne będą dla biogra-
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fii indywidualnej dziecka, dla rodziny polskiej, a w dalszej kolejności dla roz-
woju gospodarczego kraju dopiero w odległej przyszłości . Tak oto dzieci mogą 
stać się ofiarami politycznych decyzji podjętych w gorączce wyborczej. Decy-
zji, które zepchną młode pokolenie w Polsce na margines europejskiej eduka-
cji, a nasz kraj pozbawią niewymiernego kapitału społecznego.

Środowisko pedagogiczne z  wielką nadzieją angażowało się w  zainicjo-
wane ponad 26 lat temu przemiany polskiej oświaty, które zmierzały do odpo-
litycznienia szkoły, do jej uspołecznienia, do budowania systemu wspierającego 
w pierwszej kolejności dziecko i  rodzinę. Przez lata powtarzaliśmy i wprowa-
dzaliśmy w czyn podstawową tezę, że to rodzice – zgodnie z postanowieniami 
Konstytucji – są najważniejszymi wychowawcami. Szkoła w  państwie demo-
kratycznym działa zgodnie z zasadą subsydiarności, nie wyręcza, nie zastępu-
je rodziny w  jej podstawowych prawach i obowiązkach.

W roku szkolnym 2014/2015 ponad 78% rodziców wysłało swoje 6-let-
nie dzieci do szkoły. Tą decyzją rodzice potwierdzili własne stanowisko w  tej 
sprawie. Uznali, iż ich dzieci są dostatecznie dojrzałe, rozwinięte, gotowe do 
podjęcia nauki szkolnej. Że są dojrzałe do nowej roli ucznia. W  rzeczywisto-
ści to nie wcześniejsze decyzje, ale obecna próba cofania 6-latków ze szko-
ły do przedszkola jest próbą ustanowienia obowiązku szkolnego wbrew wo-
li rodziców.

Jako pedagodzy społeczni dobrze znamy mechanizmy reformowania 
oświaty w  Polsce i w  innych krajach. Szkolnictwo jest strukturą, której bar-
dzo szkodzą wszelkie rewolucyjne, odgórne, autorytarne zmiany. Polska szkoła 
powinna wkroczyć na drogę racjonalnego, oddolnego, ewolucyjnego doskona-
lenia i rozwoju, budowanego przez wspólnotę rodziców, uczniów i nauczycie-
li. Powinna być instytucją otwartą na głos tych podmiotów, elastycznie dzia-
łającą na rzecz dziecka i  rodziny. Współczesna pedagogika bardzo wyraźnie 
podkreśla indywidualny rozwój, indywidualne talenty i  możliwości każdego 
dziecka. Uspołecznienie szkoły, indywidualizacja kształcenia i  elastyczne roz-
wiązania systemowe stosowne do specyfiki rozwojowej dzieci są najpilniejszym 
wyzwaniem polskiej oświaty.

Dlatego jako pedagodzy wzywamy Panią Premier do zaniechania forso-
wania racji opartych na sile politycznej z  pominięciem argumentów pedago-
gicznych, a przede wszystkim dobra dzieci. Dyskusja nad tym, czy dzieci po-
winny rozpoczynać naukę w wieku 6 czy 7 lat jest fałszywą, polityczną atrapą 
pokazującą dominację nowej władzy nad rozstrzygnięciami przegranej koali-
cji. Olbrzymia większość krajów Europy, oraz rozwiniętego gospodarczo świata, 
posyła dzieci do szkoły wcześniej niż w wieku 7 lat, widząc w  tym rozwiąza-
niu szansę dla dzieci na bardziej dynamiczny rozwój poznawczo-intelektualny 
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oraz społeczny, a  co ważniejsze – szansę dla dzieci z  różnych powodów wy-
chowujących się w środowiskach zagrożonych, wykluczonych czy dyskrymino-
wanych na bardziej sprawiedliwy start na drodze rozwoju osobowego i szansę 
sukcesu życiowego. Czy to nie powinno nas skłaniać do refleksji?

Oczywista zasadność utrzymania obowiązku szkolnego dla 6-latków wy-
nika nie tylko z  prawideł rozwoju osobniczego współczesnych dzieci i  mło-
dzieży, których akceleracja w  ostatnim półwieczu była wręcz niewiarygodnie 
dynamiczna. Dla wielu dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych wczesne 
rozpoczęcie edukacji jest jednym z  najefektywniejszych sposobów wyrówny-
wania szans rozwojowych, likwidowania narastającego w naszej ojczyźnie zja-
wiska wykluczenia i  marginalizowania grup defaworyzowanych. Zaniechanie 
takiego działania jest drastycznym przewinieniem wobec polskiego dziecka, 
szczególnie ubogiego, oraz winą wobec mechanizmów rozwojowych naszego 
kraju. Jest co najmniej kilka dotkliwych bolączek naszego systemu oświaty. I to 
na nie powinna być zwrócona troska administracji rządowej i  samorządowej.

Obecne decyzje postrzegamy jako manipulację polityczną. A wspieranie 
całej operacji tyleż szlachetną, co niezrozumiałą, fundamentalistyczną wiarą 
w jedyne racje animatorów olbrzymiego ruchu sprzeciwu wobec tego koniecz-
nego cywilizacyjnie i  kulturowo przedsięwzięcia, nabiera znamion sekciar-
skiego zaślepienia. Stanowczo protestujemy przeciwko takim jednostronnym, 
naukowo nieuzasadnionym stanowiskom. Argument, iż wiek obowiązku szkol-
nego został ustanowiony wbrew woli rodziców jest nieprawdziwy i  zawodny. 
Warto pamiętać, że dekret o  powszechnym obowiązku szkolnym ustanowio-
ny 7 lutego 1919 roku, był kontestowany przez co najmniej połowę rodziców. 
Czy należało wówczas uszanować wolę owych rodziców i  cofnąć obowiązek 
szkolny? Dziś to retoryczne pytanie.

Interesy dzieci są dobrze zabezpieczone w  zadowalająco rozwiniętym 
w naszym kraju systemie diagnostycznym poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych. To sieć poradni należy wzmocnić, a  kadry psychologów i  specjalistów 
rozwojowych wesprzeć, aby każde dziecko zostało odpowiednio zakwalifikowa-
ne. Przerzucanie na rodziców obowiązku zdobywania zaświadczeń o dojrzało-
ści szkolnej dziecka 6-letniego jest rozwiązaniem kuriozalnym i aspołecznym. 
Skąd rodzice z małej wioski, z upadłego PGR-u, a takich dzieci mamy ok. 40%, 
wezmą takie zaświadczenie? Same szkoły wykonały olbrzymi wysiłek, aby przy-
stosować się do wymogów metodycznych i rozwojowych dzieci sześcioletnich. 
Cofnięcie ustawy o obowiązku szkolnym sześciolatków to niemoralne, cynicz-
ne tworzenie mechanizmów wykluczania i  marginalizowania młodego poko-
lenia małych Polaków na samym progu drogi życiowej. To budowanie spo-
łeczeństwa nierówności, bo przecież to wykształcenie określa los człowieka.
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Projekt obecnego rządu rujnuje ideę wyrównywania szans dostępu 
i  udziału polskiego dziecka w edukacji i kulturze. Jest negacją idei cywiliza-
cyjnego i  kulturowego rozwoju w  wymiarze pokoleniowym. Historia nam te-
go nie wybaczy. 
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