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VIII Vetni— Szkół— Włody™h endr—gogów 
VSSS Summer S™hool of Young endr—gogists 

Zielon— qór—D 15-20 maj— PHHT

W dni—™h 15-20 maj— 200T roku Uniwer 
sytet Zielonogórski przeżywał obr—dy VIII Vet^ 
niej Szkoły Włody™h endr—gogówF qłównym 

org—niz—torem spotk—ni— był Z—kł—d Ped—gogiE 
ki Uultur—lnoEyświ—towej Instytutu Ped—gogiE 
ki Społe™znej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
wr—z z nieo™enionym Uierownikiem X—ukowym 
Szkoły Prof, dr h—bF tózefem U—rgulemF ybr—E 
dy Szkoły m—ją ™h—r—kter wykł—dowoEkonwep 
s—toryjny, Włodzi —ndr—godzy z różny™h ośrodE 
ków —k—demi™ki™h w kr—juD m—ją pró™z możliE 
woś™i z—prezentow—ni— wł—sny™h b—d—ń i przeE 
myśleńD ok—zję do skonfrontow—ni— swoi™h poE 
glądów or—z pogłębieni— wiedzy dzięki odbyE 
w—ją™emu się pod™z—s Szkoły ™yklowi spotk—ń 
z wybitnymi przedst—wi™iel—mi świ—t— n—uki,

VIII Vetnią Szkołę Włody™h endr—gogów 
otworzył hziek—n Wydzi—łu X—uk Ped—gogi™zE 
ny™h i Społe™zny™h Uniwersytetu Ziclonogór 
skiego Prof, dr h—b, Zbigniew Izdebski, Wyr—E 
ż—ją™ z—dowolenie z ini™j—tywy spotk—ń —ndr—E 
gogów n— terenie zielonogórskiej u™zelni ży™zył 
on wszystkim u™zestnikom owo™ny™h obr—d 
or—z wyniesieni— j—k n—jlepszy™h wr—żeń z poE 
bytu w Zielonej qórze,

Wrę™z—ją™ Profesorowi Zbigniewowi Ize 
debskiemu siódmy tom Dyskursów młody™h 
—ndr—gogów-. plonu zielonogórskiego spotk—ni— 
z roku 2005d Profesor tózef U—rgul wprow—dził 
u™zestników w istotę ini™jow—nego przez siebie 
spotk—ni— młody™h —ndr—gogów, e są nią preE 
zent—™je u™zestnikówD wykł—dyD dyskusjeD które 
służą poszerz—niu wiedzyD wyr—ż—niu or—z weE 
ryfik—™ji poglądów n— miejs™e i formę eduk—™ji 
dorosły™h we współ™zesnym pejz—żu eduk—™ji 
i zn—™zeni—jej dl— ™—łokszt—łtu ży™i— społe™zneE 
go, Wyd—je sięD iż Profesor t, K—rgulD z—pr—sz—E 
ją™ do wygłoszeni— wykł—du in—ugurującego 
Prof, dr h—b, ylgę gzerni—wską mi—ł n— ™elu 
n—kierow—nie u™zestników Zielonogórskiej 
Szkoły n— sedno zn—™zeni— eduk—™ji dorosły™h 
i to w b—rdzo szerokiejD li™zonej n—wet dziesiątE 
k—mi l—tD perspektywie, Wykł—d Profesor 
y, gzerni—wskiej pt,x endr—gogik— w perspekE 
tywie b—d—ń biogr—fi™zny™h kon™entrow—ł się n— 
eduk—™ji dorosły™h w trze™h wymi—r—™hx edu 
k—cji perm—nentnejD oświ—ty dorosły™h i eduk—E 
™ji w wieku dorosłym, Profesor y, gzerni—wE 
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sk— z wł—ś™iwym sobie zn—wstwem i kompeE 
ten™jąD rel—™jonow—ł— słu™h—™zom złożoność 
b—d—ń biogr—fi™zny™h wr—z z ilustracją w—rtoś™i 
wiedzy, j—ką możn— uzysk—ć w tego rodz—ju dzi—E 
ł—niu i jej zn—czeni— dl— —ndr—gogiki j—ko n—ukiF 

Uolejnym wykł—dem pierwszego dni— 
Szkoły było wystąpienie Prof. dr h—bF iugenii 
Potulickiej o Uniwersytetach Qtw—rtych w Wiek 
kiej fryt—niiF Szerok— prezent—cj— P—ni ProfeE 
sor obejmow—ł— historię tworzeni— ypen UniE 
versity, rolę takich ludzi j—k r—rold Wilson, po 
zreferow—nie metodycznej strony dzi—ł—ni— eduE 
k—cyjnego z—inicjow—nego w początku l—t UHf 
ubiegłego stuleci—, — m—jącego n— celu poszeE 
rzenie dostępności kształceni— dl— grup uprzedE 
nio t—kiej możliwości pozb—wionychF Pormy 
dzi—ł—ni—, któr— obecnie z równie dobrym skutE 
kiem j—k wWielkiej frytanii, re—lizow—ne są pod 
różnymi szerokości—mi geogr—ficznymiF

P—ni dr to—nn— Stelm—szczyk z UniwersyE 
tetu Łódzkiego, wygłosił— refer—t ptx Pokolenie 
tPII- wyd—rzenie glob—lne ™zy osobisteCF Rel—E 
cjonując swoje b—d—ni— przeprow—dzone wśród 
młodzieży po śmierci t—n— P—wł— SS konst—toE 
w—ł—, iż w opinii respondentów to, co próbuje 
się określ—ć „pokoleniem tPII” przyjmuje b—p 
dzo skr—jne formy recepcjix od osobistego głęE 
bokiego przeżyci— po świ—domość wyd—rzeń 
tow—rzyszących śmierci Qjc— Świętego jedynie 

j—ko wytworu medi—lnego, co zd—niem referentki 
—ni w jednym —ni w drugim przyp—dku nie przeE 
kreśl— re—lnoś™i zj—wisk—, choć wsk—zuje jedE 
nocześnie, iż rzeczywiste zn—czenie tego, co 
definiujemy j—ko „pokolenie tPII” pozn—my 
wr—z z upływ—jącym od wyd—rzeń m—rc— i kwietE 
ni— PHHS roku cz—semF

Po przedstawicielce Uniwersytetu ŁódzkieE 
go uczestnicy Szkoły mieli ok—zję wysłuch—ć 
wystąpieni— mgr fe—ty t—gły z Uniwersytetu 
t—giellońskiego n— tem—tx ykł—myw—ni— n—u™zyE 
cieli —k—demi™ki™hprzez studentów, Tem—t żywo 
z—interesow—ł większość uczestników spotk—ni— 
z—równo ze względu n— poszerzenie sfery poE 
zn—wczej, j—k i z proz—icznego pr—gnieni— dez—E 
wu—cji pewnych dzi—ł—ń studentów, j—ko że 

większość uczestników Szkoły to pr—ktykujący 
ped—godzyF Problem był również o tyle intereE 
sujący, iż kilk— godzin wcześniej, opisując— UniE 
wersytet Qtw—rty w Wielkiej fryt—nii, Profesor 
iugeni— Potulick— wsk—z—ł— n— br—k j—kichkoŁ 
wiek form ściąg—ni— @oszukiw—ni— wykł—dowE 
cówA przez studentów n— t—mtejszej uczelniF

Uolejną prelegentką był— mgr to—nn— KłodE 
kowsk— z holnośląskiej Szkoły Wyższej iduE 
k—cji TWP z Wrocł—wi—F Wygłosił— on— wystąE 
pienie ptx Uontekstu—lnośó w b—d—ni—™h etnoE 
gr—fi™zny™h j—ko źródło niepokojów b—d—w™zy™hF 
Qpr—cow—nie n— tem—t dociek—ń co do kształtu 
i z—s—dności przyjmow—nych formuł metodo^ 
gicznych dotyczyło wszystkich uczestników 
spotk—ni—F Rel—tywizm norm, zmienność rzeczyE 
wistości, tempo współczesnego świ—ta sprzyj— 
poj—wi—niu się wątpliwości w pr—cy k—żdego 
n—ukowc—, co —utork— próbow—ł— n—m z—prezen 
tow—ć, odwołując się do b—d—ń etnogr—ficznych,

Po krótkiej przerwie wystąpił wychow—ny 
w Rosji P—vel Stoly—rov, stypendysta rządu poŁ 
skiego, opowi—d—jący o z—chow—niu język— poŁ 
skiego z— spr—wą dzi—ł—jących w Rosji stow—E 
rzyszeńF Wystąpieniu tow—rzyszył pok—z zdjęć 
z odległych regionów Rosji, gdzie —utor mi—ł 
ok—zję przebyw—ć i pr—cow—ć,

Wtorek IT m—j— rozpoczął się gościnnym 
wystąpieniem Prof, dr h—bF K—t—rzyny Qlbrycht 
z K—tedry iduk—cji Kultur—lnej n— UniwersyteE 
cie Śląskim, Tem—t wykł—du brzmi—ł n—stępująE 

cox ydeduk—™ji kulturowej do eduk—™ji osoboE 
wej, Przedmiotem rozw—ż—ń był— szeroko pojęE 
t— kultur— w perspektywie ped—gogiki —ksjoloE 
gicznej ze wsk—z—niem n— rzeczywiste z—grożeE 
ni— dl— eduk—cji kultur—lnej j—k przede wszystE 
kim odchodzenie od hier—rchii w—rtościF ProfF 
Kf Qlbrycht sch—r—kteryzow—ł— n—jistotniejsze 
etapy eduk—cji kulturowej, którymi w jej rozu 
mieniu sąx hedonistyczny, konformistyczny or—z 
pozn—wczy, Wystąpienie uzupełnione było preE 
zent—cją książki pod red—kcją P—ni Profesor ptx 
iduk—™j— kultur—ln—F Wybrane obsz—ry,

X—stępnie uczestnicy ud—li się do kierow—E 
nego przez Prof, dr— h—b, Zbigniew— IzdebskieE 
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go Z—kł—du Por—dni™tw— Włodzieżowego i iduE 
k—cji Seksu—lnej UZd gdzie mieś™i się również 
Por—dni— Włodzieżow— i Rodzinn— Tow—rzystw— 
Rozwoju RodzinyF Wieli t—m ok—zję pozn—ć doE 
robek or—z problemy b—d—wcze kierow—nego 
przez Profesor— Szdebskiego zespoły zwiedzić 
pomieszczeni— porady miejsc— pr—ktyki konE 
sultacyjnoEdi—gnostycznejD spotk—ń ter—peutyczE 
nych i wywi—dów z ofi—r—mi przemocy seksu—k 
nejF

Środ— IU m—j— był— dniem wyj—zdu uczestE 

ników Szkoły do Poczd—mu Z—s—dnicze cele 
wyj—zdu były dw—F Pierwszym było zwiedzenie 
słynnego p—rku i zespołu p—ł—cowego S—nssoE 
uciF hrugimD odwiedzenie rozbudowującego się 
ośrodk— kultury w Poczd—mieD pozn—nie jego 
ch—r—kterystykiD profilu dzi—ł—lnościD fin—nsow—E 
ni—D zn—czeni— dl— kultury mi—st—D leżącego we 
wschodnim V—ndzie Xiemiec fr—ndenburgii @co 
jest zn—czącą cechą determinującą w obecnym 
cz—sieA or—z w sąsiedztwie jednej z n—jwiększych 
metropolii europejski^ j—kąjest Berlin UczestE 
nicy spotk—li się tu z hetlefem Pr—nkeD który 
z—prezentow—ł i omówił dzi—ł—lność gentrum 
Sztuki i SocjokulturyD gdzie dzi—ł—ją liczne zeE 
społy t—neczneD te—tr—lneD muzyczneD — t—kże 
g—leri— pl—styczn— sztuki współczesnejF Spotk—E 
nie było wielce poucz—jące dl— uczestników 
SzkołyD którzy mieli ok—zję z—pozn—ć się z ideE 
—mi niemieckiej socjokultury i z—kresem dzi—E 
ł—ń centrów socjokultur—lnychF

gzw—rtkowy por—nek rozpoczął dr foguE 
sł—w hzi—dzi— wystąpieniem ptF Przyjemność 
i znudzenie w wy™howaniu dorosły™h przez me
dia, hr hzi—dzi—D ch—r—kteryzując rodz—je —ktywE 
ności człowiek— próbow—ł uk—z—ć możliwość ich 
tr—nspozycji n— świ—t mediówF Uluczowym dl— 
referent— było uk—z—nieD iż istnieją z—s—dniczo 
dw— czynniki determinujące konieczność ujmoE 
w—ni— w myśleniu o eduk—cji dorosłych kontekE 
stu mediówx znudzeni— i przyjemność Zd—niem 
—utor—D n—leży pojmow—ć te elementy przede 
wszystkim j—ko czynniki blokujące procesy edu 
k—cyjneD choć z jednoczesnym wsk—z—niem n— 
potencj—łD j—ki z dążności do przyjemności i z—e 

p—d—ni— w znudzenie może wynik—ć dl— efekE 
tywnego n—ucz—ni— i wychow—ni—F Bowiem j—k 
zost—ło powiedzi—ne podcz—s wystąpieni—D gdy 
„znudzenie i przyjemność wyd—ją się zdobyczą 
cywiliz—cyjną dostępną k—żdemu (...) zn—cząE 
cym jest j—kość treściD j—ką przysługujące n—m 
to pr—wo wypełnimy^

Uolejnym punktem czw—rtkowego przedE 
południ— było wystąpienie Profesor— Wieczysł—E 
w— W—lewskiego z holnośląskiej Szkoły WyE 
ższej iduk—cji TWP we Wrocł—wiuF Profesor 
W—lewskiD wytycz—jąc trajektorie u™zeni— się 
i działania mówił o procesie poszukiw—nie teoE 
rii uczeni— się dorosły^ Przechodził od uczeE 
ni— pojęciowego przez zmi—ny struktur pozn—wE 
czych do teorii Uczeni— się Tr—nsform—tywneE 
goF Wsk—zyw—łD iż k—rtezj—ńsk— luk— pomiędzy 
świ—tem — rozumem wypełni—n—jest przez wł—E 
ściwą metodologięF Profesor W—lewski mówił 
o tymD j—k —ndr—gogik— zryw— z intern—liz—cją 
(n—ucz—ni—) n— rzecz ekstern—liz—cji (uczeni— 
się)D gdyż człowiek nie jest wobec świ—t—D —le 
w świecieF Zn—czącym elementem wystąpieni— 
było również wyr—źne wsk—z—nieD iż „umieszE 
cz—nie —ndr—gogiki w ped—gogice jest nieporoE 
zumieniem^ bliżej jej bowiem do psycholog^ 
socjologii czy n—uk o kulturzeF

X—stępnie wystąpił— dr enn— Prąckowi—k 
ze Szkoły Wyższej imF P. Włodkowic— w PłocE 
ku z refer—tem ptx endragogi™zne przygotowaE 
nie nau™zy™ieli szkół dla dorosły™hF Referentk— 
przedst—wił— wyniki swoich b—d—ń z l—t PHHR- 
-PHHSd zebr—nych podcz—s pr—cy n— kurs—ch —1? 
dr—gogicznych dl— n—uczycieli i dyrektorów 
szkół dl— dorosłychF

Uolejnym referentem był mgr W—rcin Wu 
szyński z Uniwersytetu Łódzkiego w wystąpieE 
niux Śmierć jako zjawisko uniwersalneF eutor 
przedst—wi—ł f—kt śmierci j—ko zj—wisk— c—łożyE 
ciowegoD perm—nentnegoY s—mo życie z—ś j—ko 
nieust—nny proces umier—ni— i odr—dz—ni—D j—k 
npx z—p—d—nie i wychodzenie z choroby (w tym 
nerwicD depresji eć) Wsk—zyw—ł n— met—foryE 
kę śmierci w kontekście tegoD co kulturoweD 
symboliczneD fizyczneF
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yst—tnią prelegentką czw—rtego przedpoE 
łudni— VIII Vetniej Szkoły Włodych endr—goE 
gów był— mgr W—gd—len— Wnuk z Wyższej 
Szkoły rum—nistycznoEikonomicznej w frzeE 
gu, hebiutując— w obr—d—ch Szkoły wiodł— 
uczestników zielonogórskiego spotk—ni— ścieżE 
k—mi wątpliwości rozumieni— pojęci— dorosłość, 
tej wystąpienie pt, Wposzukiw—niu dorosłoś™i 
odnosiło się do przeprow—dzonych b—d—ń n—d 
pojmow—niem om—wi—nego zj—wisk—D czy też 
st—nu opinii studentów w tym z—kresie, hefiniu- 
jąc dorosłość j—ko fenomen subiektywnie roE 
zumi—ny st—n pojęcieD rolęD wiekD b—d—ni— W—gE 
d—leny Wnuk wsk—zyw—ły n— potrzebę pojmoE 
w—ni— dorosłości również w pryzm—cie inteliE 
gencji emocjon—lnejD skądinąd t—k bliskiej —n- 
dr—gogice @dod—ję to zd—nie j—ko spr—wozd—w- 
c— SzkołyAD kiedy mówi się o definiow—niu oso
by dorosłej j—ko jednostki odpowiedzi—lnej 
w sensie uwewnętrznionej powinnoś^—nie tyl
ko unormow—nej wiekiem etykiecie,

X—stępnie Profesor tózef K—rgul z—prosił 
uczestników Szkoły do gry symul—cyjnej, qru- 
p— zost—ł— podzielon— n— zespołyD których z—d—- 
niem było zred—gow—ć pisemną odpowiedź dl— 
—utorów zwr—c—jących się do nich j—ko gremium 
red—kcyjnego cz—sopism— n—ukowegoD z prośbą 
o opublikow—nie ich pr—cy, Inform—cj— wr—z 
z uz—s—dnieniem był— n—stępnie przedst—wi—n— 
n— forum c—łej Vetniej Szkoły Włodych endr—- 
gogów, Z—b—w— pozw—l—ł— uczestnikom pozn—ć 
podst—wowe błędyD j—kie popełni—ne są podcz—s 
pis—ni— tekstów n—ukowych, W —spekcie rozpo- 
zn—w—ni— tychże błędów podkreślić n—leży zn—- 
czącą rolę przywoływ—nego tu po wielokroć 
Profesor— t, K—rgul—,

gzw—rtkowe spotk—nie Szkoły wieńczyło 
wystąpienie mgr W—gd—leny gzub—k z holno- 
śląskiej Szkoły Wyższej iduk—cji TWP we Wro- 
cł—wiu pt, Typy kultur org—niz—™ji j—ko miejs™e 
u™zeni— się, Wystąpienie poświęcone było uw—- 
runkow—niom społecznym wewnątrz org—niz—- 
cji j—ko org—nizmu określ—jącego sposób i treść 
n—ucz—ni—, Referentk— wsk—zyw—ł—D iż członko
wie uczą się funkcjonow—ni— w d—nej kulturze, 

—le też ją determinują, Wówił— z—tem o tymD co 
w —ndr—gogice określ—ne jest uczeniem sytu—cyj- 
nym, Powołując się n— gz, Sikorskiego wsk—- 
z—ł— n— cztery typy kultur org—niz—cjix domin—- 
cjiD ryw—liz—cjiD współdzi—ł—ni— i —d—pt—cji,

Piątek był ost—tnim dniem Vetniej Szkoły 
Włodych endr—gogów, Por—nek rozpoczął się 
spotk—niem —utorskim z Prof, dr h—b, elicją 
K—rgulową, Wystąpienie dotyczyło zmi—ny p—- 
r—dygm—tu w por—dnictwie —ndr—gogicznym, 
Profesor zwr—c—ł— uw—gęD iż w st—rszych defini- 
cj—ch podkreśl—no dyd—ktyczny —spekt por—dnic- 
tw—Y obecnie z—ś toD co określ—my por—dnictwem 
winno być przyczynkiem do s—mopomocy, Pro
fesor K—rgulow— wsk—zyw—ł— n— sytu—cję edu- 
k—cyjnąD j—kąjest por—dnictwoD j—ko dzi—ł—lność 
re—lizow—ną n— poziomie profesjon—lnym @z—- 
wodowy dor—dc— np, w por—dniA or—z n— pozio
mie s—morodnymD —m—torskimD t—kim j—kie nie
sie życie codzienne w domuD pociągu sklepie etc,

Po ost—tnim wykł—dzie —utorskim wystą
pił— drelicj—gzerk—wsk— z holnośląskiej Szko
ły Wyższej iduk—cji TWP we Wrocł—wiu mó
wiąc o problem—ch oporu w sytu—cji poradni
czej u dor—dcy i osoby radzącej się, Referentk— 
wsk—zyw—ł—D iż przyczyn—mi oporu mogą być 
czynniki wewnętrzne i zewnętrzneD co więcej 
mogą one koegzystow—ć, Przej—w—mi oporu ra
dzącego się jestD m,in,x milczenieD zmi—n— tem—- 
tuD uwodzenieD podw—ż—nie kompetencjiD br—k 
z——ng—żow—ni—D spóźni—nie się, Porm—mi oporu 
dor—dcy jest np,x większe skupi—nie się n— so- 
bieD —niżeli n— problemie r—dzącego sięD gr—nie 
emocj—miD przes—dn— —n—lityczność, Prof, K—r
gul zwrócił tu uw—gę n— potencj—lność oporu 
wynik—jącego z konfliktu w—rtości reprezento- 
w—nego przez dor—dcę i r—dzącego się,

Kolejną referentką był— dr h—ri— Zielińsk—- 
-Pęk—ł z Uniwersytetu ZielonogórskiegoD któr— 
omówił— problem por—dnictw— z—pośredniczo- 
negoD re—lizow—nego przez środki m—sowej ko- 
munik—cji j—k r—dioD Internet czy telewizję, Po
radnictwo ch—r—kteryzow—ł— j—kox interakcję 
osobowąD dzi—ł—lność zinstytucjon—lizow—ną 
or—z j—ko dzi—ł—nie społeczne,

EDUUACtA ust—wi™zn— DOROSŁYCr PGPHHT 115



Przedost—tnie wystąpienie wygłosił— mgr 
to—nn— Wint— z holnośląskiej Szkoły Wyższej 
iduk—cji TWP we Wrocł—wiu ptx Uonstruow—E 
nie k—riery przez pozornie dorosły™h, ReferentE 
k— koncentrow—ł— się n— konstruow—niu k—riery 
z—wodowej n— et—pie wczesnej dorosłości, 
Wsk—zyw—ł— jednocześnie n— nieokreśloność 
pojęci— dorosłość, br—k jednozn—cznych wyE 
zn—czników np, w k—tegorii wieku, X—stępująE 
c— po wystąpieniu dyskusj— doprow—dził— do 
prostego wniosku, iż współcześnie n—stąpiło nieE 
om—l irr—cjon—lne przew—rtościow—nie, w któE 
rym dzieci nie chcą być dziećmi, dorośli dorcp 
słymi, z—ś st—rzy st—rymi,

Końcową prezent—cję wygłosił mgr W—p 
cin Szumigr—j z Uniwersytetu ZielonogórskieE 
go, podejmujący problem—tykę por—dni™tw— k—E 
riery, W wyniku przedst—wionego refer—tu słuE 
ch—cze mogli dowiedzieć się, iż kobiety częściej 
od mężczyzn szuk—ją pomocy, częściej też ceE 
chują się skłonnością do konformizmu, oczekuE 
jąc inform—cji, którym możn— się podporządkoE 
w—ć, Wężczyźni z—ś traktują korzystanie z usług 
dor—dcy j—ko potencj—lną ozn—kę sł—bości, co 
zdecydow—nie utrudni— udziel—nie im pomocy,

dr fogusł—w hzi—dzi—
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