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WYBORY  CZŁONKÓW  PREZYDIUM  ORAZ  POWOŁANIE  SEKCJI  
KNP  PAN 

W grudniu 2015 roku odbyły się wybory władz (kadencji 2015–2018/  
/2019) Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, które wyłoniły przewodniczącego 
Komitetu, jego zastępców, sekretarza naukowego oraz członków Prezydium. 
Przewodniczącym-elektem Komitetu został prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwer-
ski. Podczas inauguracyjnego posiedzenia KNP PAN 10 grudnia 2015 roku 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wręczono także powołania członkom 
Komitetu oraz zatwierdzono kandydatów na członków-specjalistów Komitetu. 
Na posiedzeniu 22 lutego 2016 roku ustalono strukturę, przewodniczących 
i składy sekcji KNP PAN, a także strukturę i przewodniczących doraźnych ze-
społów subdyscyplinarnych i problemowych działających przy KNP PAN. Po-
wołano siedem sekcji: 
• Sekcja ds. czasopism i wydawnictw – przewodniczący: prof. dr hab. Bogu-

sław Śliwerski;  
• Sekcja wspierania doktorantów, habilitantów i jednostek akademickich – 

prof. dr hab. Zbyszko Melosik; 
• Sekcja ds. polityki oświatowej – prof. dr hab. Marek Konopczyński; 
• Sekcja ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji osiągnięć nauko-

wych – prof. dr hab. Barbara Kromolicka; 
• Sekcja ds. nagród, patronatów i konkursów – prof. dr hab. Mirosław J. Szy-

mański; 
• Sekcja ds. rozwoju młodych naukowców – prof. dr hab. Maria Dudzikowa; 
• Sekcja ds. informacji – dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski. 

Szczegółowo o wynikach wyborów, nowej strukturze oraz działalności 
KNP PAN w 2016 roku pisze na łamach niniejszego tomu Rocznika prof. Bogu-
sław Śliwerski (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN po pierwszym roku nowej 
kadencji).  

 

                                                           
1  Na podstawie Biuletynów Informacyjnych KNP PAN: numery od 115Z (07.11.2015 r.) do 168Z 

(17.12.2016 r.) oraz witryn internetowych:  http://sliwerski-pedagog.blogspot.com;  
http://www.pan.uz.zgora.pl. 

http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/
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WYBORY CZŁONKÓW CK KADENCJI 2017–2020 

Profesorowie: Zbyszko Melosik (UAM w Poznaniu), Bogusław Marian 
Śliwerski (UŁ oraz APS im M. Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz Włady-
sława Szulakiewicz (UMK w Toruniu) będą reprezentować nauki społecz-
ne/pedagogikę w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w kadencji 
2017–2020. Głosowanie na kandydatów przeprowadzono drogą elektroniczną 
w dniach od 15 do 31 października 2016 roku. 

POWOŁANIE  WŁADZ  PKA  V  KADENCJI 

Ustanowiono władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji. Człon-
kami Zespołu Nauk Społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, któ-
remu przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, zostali m.in. pedagodzy: 
dr Anna Maria Kola (UMK w Toruniu), prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka 
(UP w Krakowie). 

NOMINACJE  PROFESORSKIE 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystości 
w Pałacu Prezydenckim wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i sztuki. Akty nominacyjne – profesora nauk społecz-
nych – otrzymali m.in: 
– Jolanta Szempruch z Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Katowicach 

(26.01.2016), 
– Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie (21.06.2016), 
– Krystyna Milczarek-Pankowska z Uniwersytetu Warszawskiego, 
– Elżbieta Czykwin z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

(26.10.2016), 
– Agnieszka Gromkowska-Melosik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu (26.10.2016), 
– Wiesław Jamrożek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(26.10.2016), 
– Roman Leppert z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

(26.10.2016). 

NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA 

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Dudzikowej 
w składzie: dr hab. Ewa Bochno, dr Ireneusz Bochno, dr Sylwia Jaskulska,  
dr Karina Knasiecka-Falbierska, dr Mateusz Marciniak, dr Renata Wawrzyniak- 
-Beszterda otrzymał w 2015 roku prestiżową Nagrodę Naukową Wydziału I 
Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN im. Władysława Spasowskiego 
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(w dziedzinie pedagogiki) za tryptyk longitudinalny Doświadczenia szkolne  
I rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału społecznego w wa-
runkach szkoły wyższej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 grudnia 
2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  

Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM w Poznaniu) została uhonoro-
wana Medalem Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ) w uznaniu 
zasług dla Uniwersytetu Łódzkiego. Wniosek o odznaczenie został postawiony 
przez Radę Wydziału Nauk o Wychowaniu i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Godności Honorowych Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast prof. dr hab. Ewa 
Marynowicz-Hetka znalazła się w gronie osób wyróżnionych Medalem 
Universitatis Lodziensis Merentibus (Za Wybitne Zasługi dla UŁ). Uroczy-
stość wręczenia Medali odbyła się w Święto Uniwersytetu Łódzkiego – 23 maja 
2016 roku – podczas posiedzenia Senatu uczelni z okazji 71. rocznicy jej utwo-
rzenia. 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski znalazł się w gronie laureatów na-
gród Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (w 2016 roku 
nagrodzeni zostali także profesorowie: Grzegorz Błaszczyk, Andrzej Borowski, 
Agnieszka Chacińska, Marek Cyprian Chmielewski oraz Józef Spałek). Wśród 
44 naukowców wyróżnionych Nagrodami Premiera za rok 2015 nauki peda-
gogiczne reprezentowała także dr Marlena Duda (Uniwersytet Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie), która otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
za rozprawę doktorską pt. Poczucie jakości życia a prozdrowotny styl życia mło-
dzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z problemami zdrowotnymi (promotor: prof. 
zw. dr hab. Janusz Kirenko, UMCS). W imieniu premier Beaty Szydło Nagrody 
wręczył Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 
podczas uroczystości 24 listopada 2016 roku. 

Prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski został wyróżniony tytułem Doktora Ho-
noris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przez Rekto-
ra i Senat uczelni. Uroczystość nadania tytułu miała miejsce 5 grudnia 2016 roku 
w Sali Koncertowej UKW w Bydgoszczy. 

Profesorowie: Teresa Hejnicka-Bezwińska, Ewa Marynowicz-Hetka, 
Eugenia Potulicka, Zygmunt Wiatrowski oraz Józef Górniewicz zostali 
w 2016 roku uhonorowani Medalem Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Peda-
gogiki. Uroczyste wręczenie przyznanych po raz pierwszy Medali odbyło się  
5 grudnia 2016 roku w Sali Koncertowej UKW w Bydgoszczy (po wykładzie 
Doktora Honoris Causa UKW prof. Bogusława Śliwerskiego).  

XXX  LETNIA  SZKOŁA  MŁODYCH  PEDAGOGÓW 

Jubileuszowa, XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów (LSMP) odbyła się 
w Katowicach i Wiśle w dniach 12–16 września 2016 roku. Szkoła została zor-
ganizowana tradycyjnie przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, a rolę tego-
rocznego gospodarza pełnił Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Kierownictwo naukowe spotkania pełniła po raz dwu-
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dziesty trzeci prof. Maria Dudzikowa. Problematyka XXX LSMP została nakre-
ślona tematem „Pułapki badań nad edukacją”. Podstawowym celem corocz-
nych spotkań jest doskonalenie warsztatu początkujących badaczy. Młodzi pe-
dagodzy mieli szansę na zaprezentowanie własnego dorobku oraz na udział 
w wykładach, warsztatach i seminariach profesorskich. Podczas obrad zaprezen-
towano także dwie publikacje związane  z LSMP: O poszukiwaniu, poznawaniu 
i tworzeniu samego siebie: perspektywa teoretyczna i empiryczna, Zeszyty Nau-
kowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 
Zeszyt 20, red. M. Krasuska-Betiuk, M. Jabłonowska, S. Galanciak (Lublin: 
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2016) oraz Naukowa wspólnota 
uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie 
Nauk Pedagogicznych PAN, red. A. Korzeniecka-Bondar, E. Bochno (Białystok: 
Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku 2016). Sprawozdanie z jubileuszo-
wej Szkoły oraz studium recenzyjne okolicznościowego tomu publikujemy 
w niniejszym Roczniku.  

IX  ZJAZD  PEDAGOGICZNY 

IX Zjazd Pedagogiczny odbył się w dniach 21–23 września 2016 roku 
w Białymstoku. Organizatorem Zjazdu był Zarząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Obrady IX edycji Zjazdu zogniskowane zostały wokół tematu: 
Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki. Szczegółowe sprawoz-
danie z wydarzenia oraz niektóre wystąpienia publikujemy na łamach niniejsze-
go tomu Rocznika. 

NOWA  SERIA  WYDAWNICZA  POD  PATRONATEM  KNP  PAN 

Pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Marii Dudzikowej i dr hab. 
prof. UZ Ewy Bochno została uruchomiona w wydawnictwie Wolters Kluwers 
seria pt „Kultura szkoły”. Serię tworzą akademicy z czołowych polskich uni-
wersytetów – członkowie Zespołu Badania Kultury Szkoły przy KNP PAN. 
Zgodnie z informacją na stronie http://pan.uz.zgora.pl głównym adresatem serii 
wydawniczej jest kadra pedagogiczna szkół (dyrektorzy, nauczyciele, pedago-
dzy, psycholodzy szkolni), może być przydatna władzom oświatowym różnego 
szczebla oraz publicystom wypowiadającym się kwestiach edukacji w Polsce. 
Może stać się także inspiracją krytycznej refleksji nad własnym oglądem kultury 
szkoły dla badaczy z kręgów akademickich. Brak publikacji z tego zakresu jest 
dotkliwy, zarówno dla teorii, jak i dla praktyki. Seria może wypełnić istniejącą 
lukę. W ramach serii planowane jest wydanie w okresie 2016–2020 aż 16 mono-
grafii (11 autorskich, 3 współautorskich, 2 prac zespołowych pod redakcją). 
Seria posiada ujednoliconą szatę edytorską i numerację tomów. 
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Ukazał się pierwszy tom serii pt. Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. 
Co w zamian? pod redakcją M. Dudzikowej oraz S. Jaskulskiej (Warszawa: 
Wolters Kluwer 2016). W roku 2017 w serii ukażą się następujące tomy: 
– t. 2  Bogusław Śliwerski – Meblowanie szkolnej demokracji 
– t. 3  Maria Dudzikowa – Kultura szkoły – szkoła jako kultura 
– t. 4  Maria Czerepaniak-Walczak – Procesy emancypacji kultury szkoły 
– t. 5  Anna Dąbrowska, Monika Jakubowska – Język jako społeczna praktyka 

w kulturze szkoły 
– t. 6  Katarzyna Krasoń, Iwona Tomas – Różnorodne estetyki w kulturze szkoły 

NOWE  CZASOPISMO 

Ukazał się inauguracyjny numer elektronicznego czasopisma „Jakościowe 
Badania Pedagogiczne” (2016, tom 1, numer 1), które ma zasadniczo charakter 
metodologiczny oraz funkcjonuje w ramach ruchu Open Access i na jego zasa-
dach. Redaktorem naczelnym czasopisma wydawanego przez Uniwersytet 
Szczeciński jest prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (UMCS). Zgodnie z informa-
cjami zawartymi na witrynie internetowej publikowane w periodyku teksty do-
tyczą – wprost lub pośrednio – różnorodnych badań jakościowych uprawianych 
na gruncie nauk pedagogicznych lub innych dziedzin i dyscyplin naukowych, 
o ile uwzględniany jest w nich kontekst pedagogiczny. Numer i całe czasopismo 
jest dostępne na stronie: https://wnus.edu.pl/jbp. 
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