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Ogólnopolska konferencja naukowa 
Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych, 

Ciechocinek 11−13.05.2014 r.

Ciechocińskie konferencje naukowe z obszaru nauk pedagogicznych i nauk
o pracy mają już długą historię i bogatą tradycję. Najczęściej organizowane są przez
prof. Ryszarda Gerlacha z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz
przez prof. Zygmunta Wiatrowskiego z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekono-
micznej we Włocławku. Można by nawet powiedzieć, iż organizowane są niemal
na przemian, przy tym zazwyczaj z obszaru problemowego pedagogiki pracy i an-
dragogiki oraz szerzej rozumianych nauk o pracy. Konferencji naukowej (której jest
poświęcona niniejsza relacja), zorganizowanej w dniach 11–13 maja 2014 roku 
w pałacu „Targon”, prof. Ryszard Gerlach nadał jednak znacznie poszerzony wy-
miar, co dobitnie zaakcentowano już w tytule ogólnym konferencji: „Edukacja
wobec zmian cywilizacyjnych”. Wielce interesująca oraz znacznie unowocześniona
była organizacja obrad konferencyjnych i dysput naukowych. Odstąpiono od tzw.
referowania, a często zwykłego odczytywania wcześniej przygotowanych referatów
na piśmie, przyjmując w znacznym stopniu zasadę spotkań i dysput panelowych.
Dla usytuowania uczestników konferencji w odpowiedniej wersji narracyjnej i me-
dialnej postanowiono wyróżnić: plenarne spotkania tzw. wprowadzające, plenarne
spotkania panelowe i panele dyskusyjne w sekcjach. W szczególności — w części
tzw. wprowadzającej zaistniały trzy następujące wystąpienia:

1) prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych,
2) prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak Idee i koncepcje pedagogiczne wy-

przedzające i inspirujące przemiany cywilizacyjne w dziejach nowożytnych,
3) prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski Edukacja wobec zmian gospodar-

czych.
W pierwszym panelu dyskusyjnym, w którym rolę moderatorów pełnili

profesorowie Stefan M. Kwiatkowski i Waldemar  Furmanek, obrady koncentro-
wały się wobec problematyki dotyczącej wielowymiarowości zmian cywilizacyj-
nych i ich implikacji dla edukacji. Stanowiły one doskonałe wprowadzenie do
dalszej części obrad. Udział  w nim wzięli, poza wymienionymi, profesorowie:
Janusz Sztumski, Kazimierz Wenta, Ryszard Parzęcki,  Zdzisław Wołk, Franciszek
Szlosek.

W panelu drugim, poświęconym edukacji w sytuacji zmiany społecznej,
rolę moderatorów pełnili profesorowie: Andrzej Bogaj i Kazimierz Wenta. W tej
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części obrad aktywny udział wzięli  również: Jerzy Kunikowski, Stanisław Kuni-
kowski, Jacek Woźny, Jan Maciejewski, Tadeusz Piątek.

Kolejny panel plenarny, prowadzony przez profesorów Zdzisława Wołka
oraz Franciszka Szloska, a poświęcony edukacyjnemu wymiarowi zmian w aspek-
cie jednostkowym, zebrał grono naukowców w osobach: Kazimierza Czarnec-
kiego, Walentyny Łozowieckiej, Eugenii Malewskiej, Ewy Przybylskiej, Eugenii
Iwony Laski oraz Jolanty Wilsz.

Z kolei sekcje tematyczne pracowały pod hasłami (i pod kierunkiem mo-
deratorów):
I. Edukacja a gospodarczy wymiar zmian cywilizacyjnych (dr Renata Toma-

szewska-Lipiec).
II. Edukacja a społeczny wymiar zmian cywilizacyjnych (dr Daniel Kukla).
III. Aktywizacja osób starszych w dobie zmian cywilizacyjnych (dr Iwona Man-

drzejewska-Smól).
IV. Edukacja zawodowa w kontekście potrzeb rynku pracy (dr Krzysztof Symela).
V. Szkoła XXI wieku – realia i wyzwania (dr Tadeusz Piątek).
VI. Nauczyciel a wyzwania cywilizacyjne (prof. Eunika Baron-Polańczyk),
przy czym sekcje – I, II i III pracowały w dniu 12.05. 2014 roku, a dalsze sekcje
w dniu 13.05. 2014 roku.

Okazało się, że dyskusja w sekcjach dzięki konkretności wystąpień, także
akcentom empirycznym, w ogólnej wymowie istoty rzeczy w zasadzie nie ustę-
powała obradom w zespołach panelowych.

W części końcowej konferencji jej uczestnicy uznali, iż ogólny poziom nau-
kowy tego spotkania jest wysoki i daje podstawę do dalszej refleksji. Podkreślono
ponadto odmienność charakteru konferencji od dotychczasowych. Gdy poprzednie
poświęcone były odpowiednim wycinkom problemowym z obszaru nauk pedago-
gicznych i nauk o pracy, to aktualna konferencja ciechocińska, dotyczyła proble-
matyki najogólniejszej, bo cywilizacji w wersji globalnej. Organizacja i przebieg
konferencji uzyskały od uczestników wyjątkowe wyrazy uznania i podziękowania.

Organizatorzy zapowiedzieli, że materiały i opracowania z konferencji będą
publikowane w odpowiednich periodykach: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
(„Przegląd Pedagogiczny”) oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego („Problemy Pro-
fesjologii”).

Zygmunt Wiatrowski

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
we Włocławku
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