Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawda – Dobro – Piękno w
Edukacji, Filozofii i Życiu dedykowanej pamięci Profesora Janusza Gniteckiego
W dniach 19 – 20 września 2017r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawda –
Dobro – Piękno w Edukacji, Filozofii i Życiu dedykowana pamięci Profesora Janusza
Gniteckiego zorganizowana przez Zakład Metodologii Nauk o Edukacji przy współudziale
Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej. Patronat objęła Pani Dziekan WSE UAM prof. zw. dr
hab. Agnieszka Cybal – Michalska.
Wszystkich uczestników konferencji przywitała dr hab. Małgorzata Kabat. Powiedziała, że
termin konferencji został wybrany z rozmysłem, gdyż złączył się z:
po pierwsze; ze zbliżającą się 10 – tą rocznicą śmierci Profesora Janusza Gniteckiego,
po drugie: 30 – leciem utworzenia Zakładu przez pierwszego Kierownika,
po trzecie; z przypomnieniem sylwetki i dorobku tego nieprzeciętnego naukowca i giganta
twórczej pracy.
Otwarcia dokonała ProDziekan prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek. W dalszej kolejności
glos zabrał honorowy przewodniczący prof. zw. dr hab. Jerzy Kujawiński oraz organizatorzy:
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak i prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn. Zaplanowane
naukowe spotkanie zostało poświęcone pamięci i dziełom Profesora Janusza Gniteckiego.
Zgromadziło wiele osób nie tylko z dużych akademickich placówek, ale i tych mniejszych oraz
prywatnych i niepublicznych świadcząc o potrzebie przypomnienia dorobku, który nie traci na ważności
a wymaga dalszego zgłębiania i wykorzystywania. Dlatego, ta idea przewijała się przez trzy części sesji
wspomnieniowej, trzy części sesji naukowej oraz dwa wprowadzające referaty pierwszej część
wspomnieniową, którą moderowali: prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. UZ dr hab. Ewa
Kobyłecka i dr hab. Małgorzata Kabat przedstawiając Sylwetkę i działalność Profesora Janusza
Gniteckiego. Następnie prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka – Bezwińska powiedziała o udziale Profesora
Janusza Gniteckiego w realizacji pokoleniowego wyzwania i przechodzenia od ortodoksji ku
heterogeniczności.
Po krótkiej przerwie technicznej rozpoczęła się druga i trzecia część wspomnieniowa, którą prowadziła
dr hab. Małgorzata Kabat. O swoich ciekawych zdarzeniach i niestandardowych sytuacjach czy
historyjkach łączących się ze spotkania i poznawania Profesora Janusza Gniteckiego opowiedzieli

bliżsi i dalsi współpracownicy oraz przyjaciele. Wśród nich znalazły się następujące osoby:
prof. zw. dr hab. Jerzy Kujawiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof.
zw. dr hab. Barbara Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Mariusz
Jabłoński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Prof. UZ dr hab. Ewa Pasterniak
- Kobyłecka (Uniwersytet Zielonogórski), Prof.UG dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
(Uniwersytet Gdański), dr Marcin Wasilwski (Uniwersytet Łódzki), Pani Halina Drobna, mgr
Małgorzata Swędrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM Jan
Grzesiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Eugeniusz
Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Roman
Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. ATH dr hab. Sławomir
Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej). W tej części zabrakło
refleksji Pani mgr Krystyny Gniteckiej. Usprawiedliwienie nieobecności wynikało ze zbyt
dużego przeżycia uruchamiającego całą gamę emocji. Dlatego, należy docenić niniejsze słowa.
Przywołane intersujące zdarzenia sprzed lat stały się tematem dyskusji, w której głos zabrał
m.in. prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn. Przekazał Pani mgr Krystynie Gniteckiej medal
upamiętniający 200 rocznicę urodzin Bronisława Ferdynanda Trentowskiego patrona
Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej. Potem nastąpiło otwarcie wystawy ukazującej wybraną
część dorobku zmarłego Mistrza. Znalazły się na niej fotografie upamiętniające wydarzenia i
osoby.

Po przerwie obiadowej w pierwszym dniu rozpoczęły się jeszcze dwie sesje naukowe. Pierwszą
moderowali: prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka – Bezwińska, prof. zw. dr hab. Roman Leppert i
prof. UAM dr hab. Eugeniusz Piotrowski. Zostało wygłoszonych pięć referatów. Uwzględniały
one myśli i koncepcje wypracowane przez lata naukowej aktywności przez Profesora Janusza
Gniteckiego. Wobec tego, prof. zw. dr hab. Roman Leppert przypomniał Myślenie Janusza
Gniteckiego o pedagogice ogólnej, prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn zwrócił uwagę na
Koncepcje filozofii edukacji Profesora Janusza Gniteckiego, prof. UZ dr hab. Ewa Pasterniak –
Kobyłecka mówiła o Januszu Gniteckim – jako pedagogu przyszłości, dr hab. Małgorzata Kabat
poruszyła problem Prawdy – dobra – piękna w nauce i człowieku, a mgr Małgorzata
Swędrowska połączyła teorię z praktyką pedagogiczną naświetlając znaczenie Fenomenu
zintegrowanych zdań, które można zastosować wobec aspektów czytania wrażeniowego.
Wygłoszenie referaty zainicjowały dyskusję, która przeniosła się na drugą sesję naukową
moderowaną przez: prof. AM dr hab. Elżbietę Frołowicz, prof. UAM dr hab. Jana Grzesiaka i
prof. UG dr hab. Agnieszkę Nowak – Łojewską. Wystąpienia prelegentów dotyczyły różnych
obszarów urzeczywistniania się tradycyjnych i nowych pedagogicznych rozwiązań i wiedzy o
wychowaniu, którą Profesor Janusz Gnitecki zgłębiał. Zainteresowałyby go kwestie podane
przez: dr Lucję Reczek – Zymróz, która opowiedziała o Współczesnej roli i kompetencjach
nauczyciela szkoły podstawowej o jakich dowiedzieliśmy się na podstawie badań porównawczych
przeprowadzonych na terenie Polski oraz północnych i południowych Węgier, dr Justynę

Strykowską przybliżającą Psychologiczny portret przyszłych nauczycieli, dr Elżbietę Turską
podnoszącą znaczenie Wolontariatu jako przejawu dobra we współczesnym świecie, dr Mariusza
Jabłońskiego stwierdzającego, że Projektowanie dydaktyczne łączące się z koncepcją Janusza
Gniteckiego ma i dziś określoną wartość.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był koncert poprowadzony przez prof. zw. dr hab. Barbarę
Nowak, po którym odbyła się uroczysta kolacja.
Drugi dzień konferencji to realizacja trzeciej sesji naukowej moderowanej przez: prof. UAM dr hab.

Sławomira Banaszaka, prof. WŚ dr hab. Teresę Gizę i prof. ATH dr hab. Sławomira Sztobryna.
Zostało wygłoszonych dziewięć referatów. Dotyczyły one: Jakości w edukacji w reżimie
dyskursywnym(Prof. UG dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska), Problemu wyjaśniania w badaniach
pedagogicznych(Prof. UAM dr hab. Eugeniusz Piotrowski),Metodologicznych uwarunkowań badań
docymologicznych w dydaktyce szkolnej i akademickiej(Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak), Prawdy,
dobra, piękna w badaniach naukowych(Prof. WŚ dr hab. Teresa Giza), Kontekstu aksjologicznego
twórczej aktywności muzycznej dziecka w edukacji wczesnoszkolnej (Prof. AM dr hab. Elżbieta
Frołowicz), Struktury procesu badawczego w pedagogice(Mgr Emila Wieczorek), Nowych propozycji
repertuaru dla edukacji wokalnej jako kierunku współczesnej, kreatywnej edukacji muzycznej(Mgr
Karina Marszałek), Edukacji domowej jako drogi do samokształcenia(Mgr Sylwia Krupińska),
Wybranych aspektów epistemologicznych w dydaktyce oraz podania kilku wspomnień o Profesorze
Januszu Gniteckim( dr hab. Ewa Szadzińska).
Po wysłuchaniu zgłoszonych tematów referatów rozpoczęła się dyskusja. Na jej zakończenie
podsumowano konferencje. Dokonała tego dr hab. Małgorzata Kabat. Podziękowała wszystkim
uczestnikom za stworzenie niesamowitego konferencyjnego klimatu oraz włożenie trudu w
przygotowanie referatów na bardzo wysokim merytorycznym poziomie. Pogratulowała moderatorom
prowadzącym sesje wspomnieniowe i naukowe. Na dobrą drogę wszystkim uczestnikom

zadedykowała wiesz Romana Brandstaettera:
„… nic nie dzieje się przedwcześnie,
I nic się nie dzieje za późno,
I wszystko się dzieje w swym czasie,
Wszystko …
Wszystkie uczucia, spotkania,
Odejścia, powroty, czyny, zamiary zawsze mają właściwą godzinę”.

