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Ogólnopolskie Seminarium Badawcze

16-21 sierpnia 2010 roku, Lwów

W dniach 16-21 sierpnia 2010 r. odbyło się kolejne, jedenaste już, letnie
Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, którego twórcą i organizatorem jest 
prof. dr hab. Franciszek Szlosek. Po 10 latach spotkań w Zubercu, postanowiono 
w roku bieżącym odbyć to spotkanie we Lwowie, a wśród uczestników poza
przedstawicielami nauki polskiej, gros stanowili pedagodzy z Ukrainy. Byli
wśród nich między innymi Prezydent Narodowej Akademii Pedagogicznych
Nauk Ukrainy prof. Wasyl G. Kremień, Dyrektor Instytutu Kształcenia Pedago-
gicznego i Ustawicznego prof. Iwan G. Zjaziun, Sekretarz Narodowej Akademii
Nauk Pedagogicznych Ukrainy prof. Nella G. Nyczkało i wielu innych wybitnych
naukowców z Czerkas, Kijowa, Lwowa i innych miast Ukrainy. Wiodącym te-
matem tegorocznego Seminarium były zgodnie z założeniami Organizatora ba-
dania komparatystyczne i ich znaczenie dla rozwoju pedagogiki stosowanej 
i pedagogiki teoretycznej.

Podczas obrad realizowano przyjęte już podczas pierwszego spotkania – Zu-
berec 2000 – główne cele, do których zaliczono:

– podwyższanie poziomu wiedzy i umiejętności metodologicznych uczestników;
– prezentacja wyników badań realizowanych w ramach prac doktorskich;
– prezentacja koncepcji prac doktorskich.

Ważnym elementem tegorocznego spotkania naukowego była, poza trady-
cyjnymi wykładami i prezentacjami wyników badań własnych, dyskusja panelowa
na temat badań porównawczych w Polsce i na Ukrainie. Uczestniczyli w niej ak-
tywnie pedagodzy z obu krajów.

Pokłosiem seminarium będzie, zgodnie z zapowiedzią organizatora, kolejna
publikacja z serii „Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu)”.

Tegoroczne Ogólnopolskie Seminarium Badawcze było jednak spotkaniem
szczególnym nie tylko ze względu na miejsce jego odbywania. Uczestnicy mieli
bowiem wyjątkową okazję i zaszczyt brania udziału w szczególnej uroczystości,
nadania prof. Jerzemu Niemcowi Doktoratu Honoris Causa Narodowej Aka-
demii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Prezentując Jego sylwetkę, profesorowie
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Tadeusz W. Nowacki i Franciszek Szlosek napisali między innymi: wśród wybit-
nych polskich pedagogów XX i XXI wieku jest niewątpliwie miejsce dla osoby 
Profesora Jerzego Niemca – człowieka niezwykle życzliwego innym ludziom, ale
przede wszystkim cieszącego się powszechnym autorytetem naukowym.

Dorobek naukowy prof. Jerzego Niemca jest bardzo obszerny, ale i powszech-
nie znany, zarówno w naszym kraju, jak i poza granicami. Trudno w kilku zda-
niach go omówić. Dlatego wspomnieć tylko można, że:

– liczba opracowań naukowych znacznie przekroczyła 300 publikacji druko-
wanych w kraju i za granicą;

– wypromował Profesor J. Niemiec 12 doktorów oraz był recenzentem w kil-
kudziesięciu przewodach habilitacyjnych oraz w procedurach o nadanie 
tytułu naukowego;

– jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
był między innymi uczestnikiem prac Komitetu „Polska 2000 Plus” 
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członkiem Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów, członkiem Komitetu Ekspertów do Spraw 
Edukacji Narodowej, organizatorem badań naukowych na szczeblu cen-
tralnym oraz organizatorem i uczestnikiem wielu innych przedsięwzięć
naukowych;

– uczestniczył w spotkaniach naukowych w wielu krajach świata, takich jak:
Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Hiszpania, Izrael, Ka-
zachstan, Luksemburg, Niemcy, Rosja, RPA, Słowacja, Szwajcaria, Szwe-
cja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry;

– od 1970 r. związany jest ze środowiskiem akademickim Białegostoku, gdzie
najpierw w Białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie 
na Uniwersytecie w Białymstoku, pracując jako profesor zwyczajny, pełnił
funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Ogólnej, a także dziekana Wydziału
Pedagogiki i Psychologii, prorektora i rektora. W chwili obecnej jest pro-
fesorem zwyczajnym w niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Białymstoku.

To tylko przykłady z bardzo bogatego dorobku Prof. Jerzego Niemca, Dok-
tora Honoris Causa Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Jego
autorytet naukowy jest niekwestionowany. Ale Prof. Jerzy Niemiec to przede
wszystkim, jak już wspomniano, człowiek o niezwykłej życzliwości dla innych
ludzi, którą to życzliwość, jak piszą wspomniani już profesorowie w przygoto-
wanej laudacji, ma chyba zakodowaną w genach.

Życzliwość powoduje przyciąganie wzajemne i poszukiwanie wzajemne dla
wymiany doświadczeń, a profesor Jerzy Niemiec intensywnie pomaga tym, którzy
potrzebują wzmocnienia i zachęty w swoich pracach badawczych. Te rady płyną
z serca Jerzego Niemca, gdyż w sercu znajduje się siedlisko uczuć, ogarniających
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pozytywnym ciepłem młodzież i nauczycieli i cały proces wychowawczy, który jest
przecież usługą, jaką pokolenia dojrzałe świadczą młodzieży (T.W. Nowacki, 
F. Szlosek). 

Prof. Jerzy Niemiec od kilku lat bierze też udział w pracach Ogólnopolskiego
Seminarium Badawczego, stwarzając jego uczestnikom możliwość czerpania 
z bogactwa własnej wiedzy oraz korzystania z cennych rad i wskazówek.

Ryszard Gerlach
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
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