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Z działalności Zarządu Głównego Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego 

w latach 2018 -2019 

  

Skład i zebrania Zarządu  

W latach 2018-2019 Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego 

działał w niezmienionym w stosunku do roku 2017 składzie osobowym. W okresie 

obejmującym sprawozdanie odbył on trzy zebrania. 

 

Zebrania Zarządu Głównego ATA w latach 2018-2019 

Nr zebrania Data Miejsce 
Zebranie nr 3 IX kadencji 16 maja 2018 r. Kościelisko k. Zakopanego, Ośrodek Wypoczynkowy 

„Rewita”, ul. Nędzy Kubińca 101 

Zebranie nr 4 IX kadencji 10 października 2018 r. Ostrowiec Świętokrzyski, Wyższa Szkoła Biznesu i 

Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 12 

Zebranie nr 5 IX kadencji 8 listopada 2019 r. Warszawa, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20 

 

Trzecie zebranie Zarządu Głównego IX kadencji zorganizowane zostało 16 maja 2018 

roku w Kościelisku k. Zakopanego. W jego trakcie przedyskutowano sprawy współpracy ATA 

z innymi podmiotami: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, funkcjonującym w jej ramach 

Krajowym Biurem EPALE (Elektroniczna Platforma na rzecz Uczenia się Dorosłych w 

Europie), Instytutem Badań Edukacyjnych oraz zadaniami podejmowanymi w ramach 

uczestnictwa Towarzystwa w Konsorcjum Lifelong Learning (K-LLL). Przedyskutowano 

również sprawę publikacji materiałów po konferencji zakopiańskiej, a także podjęto uchwałę 

w sprawie przyjęcia nowych członków.  

Czwarte zebranie Zarządu IX kadencji odbyło się w dniu 10 października 2018 r. w 

Ostrowcu Świętokrzyskim. Poświęcono je omówieniu bieżących spraw związanych z 

działalnością Towarzystwa – w szczególności: przygotowaniu obu czasopism ATA do nowej 

oceny parametrycznej planowanej przez MNiSzW, organizacji edycji konkursu na monografię 

z zakresu andragogiki za rok 2018; przeprowadzono także wstępną dyskusję dotyczącą 

kolejnego, czwartego zjazdu andragogicznego.  

 Podczas piątego zebrania Zarządu Głównego IX kadencji, które przeprowadzono w 

siedzibie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 listopada 2019 

roku, kontynuowano dyskusję nad przyszłością obu czasopism wydawanych przez 

Towarzystwo – zdecydowano m.in. o wprowadzeniu półrocznika „Edukacja Dorosłych” na 

Akademicką Platformę Czasopism. Podjęto również kilka decyzji, dotyczących cyklicznych 

konferencji Towarzystwa i kolejnego Zjazdu Andragogicznego. I tak – Zarząd zadecydował, 
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że głównym przedsięwzięciem konferencyjnym w 2020 roku będzie Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa pt. „Przestrzenie uczenia się dorosłych” organizowana w Warszawie w 

dniach 7-8 maja 2020 r. przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w 

partnerstwie z Akademickim Towarzystwem Andragogicznym (kierownictwo naukowe: dr 

hab. Zofia Szarota, prof. UW). Kolejna konferencja z cyklu zakopiańskich konferencji 

andragogicznych ATA odbędzie się zaś w maju 2022 roku a jej koncepcję przygotuje dr hab. 

Artur Fabiś. Ustalono również, że kolejny – IV Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny zostanie 

przygotowany i przeprowadzony przez środowisko andragogów łódzkich w czerwcu 2021 roku 

a jego kierownictwo naukowe powierzono jednogłośnie prof. dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-

Dubas. 

 

Czasopisma 

W roku 2018 kontynuowano prace nad wydawaniem obu punktowanych czasopism 

naukowych – półrocznika „Edukacja Dorosłych” (część B wykazu czasopism punktowanych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 grudnia 2016 r. – poz. 459: 11 pkt. w ocenie 

parametrycznej jednostki naukowej autorki/autora) oraz „Rocznika Andragogicznego” (poz. 

1.513 ww. wykazu – 14 pkt.).  

  W drugiej połowie 2018 roku zespoły redakcyjne czasopism „Edukacja Dorosłych” i 

„Rocznik Andragogiczny” przygotowały i złożyły wnioski o wsparcie do Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego związane z nową parametryzacją czasopism naukowych. 

 W roku 2019 oba czasopisma Towarzystwa funkcjonowały w nowej rzeczywistości 

ewaluacyjnej. Zarówno „Edukacja Dorosłych”, jak i „Rocznik Andragogiczny” znalazły się w 

wykazie punktowanych czasopism opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w dniu 31 lipca 2019 r. uzyskując po 20 pkt. („Edukacja Dorosłych” – poz. 28.446 

wykazu; „Rocznik Andragogiczny” – poz. 28.045 wykazu). 

 

Konferencja zakopiańska 

Najważniejszym przedsięwzięciem naukowym Akademickiego Towarzystwa 

Andragogicznego w latach 2018-2019 była X Konferencja Naukowa z cyklu Zakopiańskich 

Konferencji Andragogicznych pt. „100 lat edukacji dorosłych w Polsce. Historyczne i 

teraźniejsze przestrzenie narracji andragogicznej” przeprowadzona w dniach 17-18 maja 2018 

roku w Kościelisku k. Zakopanego. Konferencja przeprowadzona w stulecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości łączyła wątki z dziejów edukacji dorosłych z analizami dotyczącymi 

współczesności. W skład komitetu naukowego konferencji, któremu przewodniczyła dr hab. 
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Agnieszka Stopińska-Pająk, weszli członkowie Zarządu Głównego ATA, a w skład komitetu 

organizacyjnego – również dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, dr Monika Sulik oraz mgr 

Mariola Markowska-Plebankiewicz z Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Nagrody ATA za monografie z zakresu andragogiki 

W marcu 2018 roku Zarząd Główny ATA – po zapoznaniu się z 

zamówionymi recenzjami oraz opinią Przewodniczącego Kapituły Nagrody zw. dra hab. Józefa 

Kargula – podjął jednogłośną decyzję o uhonorowaniu „Nagrodą za wybitną monografię z 

zakresu andragogiki” za rok 2017 książki dr Sylwii Słowińskiej pt. „Sensy oddolnych inicjatyw 

kulturalnych w interpretacji ich realizatorów” (Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona-Góra 2017; ISBN 978-83-7842-301-0). 

W marcu 2019 Zarząd Główny – uwzględniając zamówione recenzje i opinię 

Przewodniczącego Kapituły – ogłosił decyzję o przyznaniu Nagrody za rok 2018 drowi 

Arkadiuszowi Wąsińskiemu za monografię pt. „Autokreacja małżonków bezdzietnych do 

wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna” 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018; ISBN 978-83-8142-049-5, e-ISBN 978-

83-8142-050-1). 

  

Patronaty  

W roku 2018 Zarząd Główny udzielił patronatu Akademickiego Towarzystwa 

Andragogicznego czterem przedsięwzięciom naukowym:  

 Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „New trends and research challenges in 

pedagogy and andragogy (NTRCPA18)” – Praga, 8 lutego 2018 roku (organizatorzy: 

Uniwersytet Karola w Pradze i Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie); 

 Seminarium Konsorcjum Lifelong Learning zorganizowanemu we współpracy z 

Instytutem Badań Edukacyjnych nt. „Zintegrowana strategia umiejętności (ZSU)” – 

Toruń, 6 czerwca 2018 r. (organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie); 

 Seminarium Naukowemu pt. „Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy” z 

okazji 80-tych urodzin i 55-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Tadeusza 

Aleksandra – Ostrowiec Świętokrzyski, 10 października 2018 r. (organizator: Wyższa 

Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim);  

https://sklep.ow.uz.zgora.pl/isbn/978-83-7842-301-0/
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 VI Jesiennym Spotkaniom Andragogicznym – Ogólnopolskiemu Seminarium 

Naukowemu nt. „Przyszłość edukacji człowieka dorosłego” – Katowice, 14 listopada 

2018 r. (organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie – 

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach). 

W roku 2019 ZG ATA udzielił patronatu czterem kolejnym inicjatywom naukowym z zakresu 

edukacji dorosłych: 

 Seminarium EPALE pt. „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych” – 

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. (organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

oraz Krajowe Biuro EPALE); 

 Seminarium EPALE pt. „Jak uczyć najbardziej doświadczonych, czyli o edukacji 

seniorów” – Toruń, 10 czerwca 2019 r. (organizatorzy: Krajowe Biuro EPALE oraz 

Katedra Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK); 

 II Polsko-Niemieckiemu Seminarium z cyklu „Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią 

a praktyką” pt. „Z ludźmi – ku ludziom” – Szczecin, 18-19 października 2019 r. 

(organizatorzy: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Wydział Humanistyczny 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Heimvolkshochschule Lubmin e.V.)   

 VII Jesiennym Spotkaniom Andragogicznym – Ogólnopolskiemu Seminarium 

Naukowemu nt. „Człowiek w okresie późnej dorosłości wychodzący z potrzasku 

cybernetycznej rzeczywistości” – Katowice, 13 listopada 2019 r. (organizator: Wyższa 

Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie – Wydział Nauk Społeczno-

Pedagogicznych w Katowicach). 

 

 

Współpraca z EPALE  

W roku 2018 decyzją Zarządu Akademickie Towarzystwo Andragogiczne nawiązało 

wielowątkową współpracę z Krajowym Biurem Elektronicznej Platformy na rzecz Uczenia się 

Dorosłych w Europie. Wielu członków Towarzystwa weszło w skład zespołu, który 

przygotował w 2018 roku polską wersję językową glosariusza edukacji dorosłych 

(https://epale.ec.europa.eu/pl/glossary). Prace nad glosariuszem koordynował w imieniu ZG 

ATA dr Krzysztof Pierścieniak. 

Przedstawiciele ATA w latach 2018-2019 wielokrotnie brali udział jako eksperci, 

referenci, moderatorzy lub paneliści w akcjach społecznych oraz konferencjach, seminariach i 

webinariach naukowych organizowanych przez EPALE w kraju i za granicą.  

https://epale.ec.europa.eu/pl/glossary
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Zarząd Główny ATA udzielił też w ramach podjętej współpracy patronatu Towarzystwa 

niektórym przedsięwzięciom organizowanym przez Biuro Krajowe Elektronicznej Platformy 

na rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie. 

 

Awanse naukowe  

 Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dn. 9 maja 2019 roku (Dz.U. z dn. 27 

maja 2019 r. poz. 459) tytuł naukowy profesora nauk społecznych otrzymała dr hab. Elżbieta 

Kowalska-Dubas, prof. UŁ – wiceprezes Zarządu Głównego ATA. 

 Stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskało w latach 2018-2019 sześcioro 

członków Towarzystwa. Były to następujące osoby: Agata Chabior, Beata Cyboran, Artur 

Fabiś, Sylwia Słowińska, Małgorzata Stawiak-Ososińska, Artur Wąsiński (porządek 

alfabetyczny).  

Kilkorgu kolejnym członkom Akademickiego Towarzystwa Naukowego nadano w tym 

okresie stopień naukowy doktora. 

 

Ostatnie pożegnanie  

Towarzystwo w 2019 roku poniosło dużą stratę. W dniu 5 marca 2019 roku w Naperville 

(USA) zmarła bowiem po ciężkiej chorobie dr Krystyna Pleskot-Makulska – członek-

założyciel ATA (Nota żałobna, w niniejszym tomie), długoletni pracownik naukowo-

dydaktyczny Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zmarła była zaangażowana w działalność Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego od 

chwili jego powstania w 1993 roku aktywnie włączając się w jego działania organizacyjne w 

latach 90. XX wieku, uczestnicząc w konferencjach i seminariach Towarzystwa oraz publikując 

artykuły z zakresu edukacji dorosłych w Polsce i na świecie oraz komparatystyki 

andragogicznej na łamach periodyków ATA „Edukacja Dorosłych” i „Rocznik 

Andragogiczny” oraz rozdziały w zbiorowych pracach wychodzących w ramach serii 

wydawniczej ATA „Biblioteka Edukacji Dorosłych”. Uroczystości pogrzebowe (podczas 

których Towarzystwo reprezentowała dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec – prezes ATA) odbyły 

się w Grudziądzu - rodzinnym mieście śp. dr Krystyny Pleskot-Machulskiej w dniu 16 marca 

2019 roku.  
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Krystyna Pleskot-Makulska (1954 - 2019) 

 

Cześć Jej pamięci! 

 

Newsletter Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego  

 W 2018 roku rozpoczęto regularne rozsyłanie do członków ATA oraz innych osób 

zainteresowanych problematyką teorii i praktyki edukacji dorosłych elektronicznego 

newslettera. Jego zadaniem jest dostarczanie zainteresowanym wiedzy o bieżącym 

funkcjonowaniu i przedsięwzięciach Towarzystwa oraz współpracujących z nim środowisk 

społecznych i naukowych. Osobą odpowiedzialną na funkcjonowanie Newslettera ATA został 

dr Tomasz Maliszewski – sekretarz ZG ATA.  

W roku 2018 przygotowano i rozesłano w sumie 34 różne informacje, w roku 2019 – 

45 kolejnych komunikatów. Lista odbiorców Newslettera ATA liczyła w końcu 2019 roku 125 

osób. 
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Członkostwo ATA 

 W okresie sprawozdawczym decyzjami Zarządu Głównego przyjęto w poczet członków 

Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego trzy nowe osoby zajmujące się naukowo 

edukacją dorosłych:  

 

l.p. Imię i nazwisko Miejsce zatrudnienia Data przyjęcia 

1. Dr Kinga Majchrzak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 16-05-2018 

2. Dr Zuzanna Wojciechowska Uniwersytet Warszawski 16-05-2018 

3. Dr Alicja Szostkiewicz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 10-10-2018 

 

Tak więc w dniu 31 grudnia 2019 roku Towarzystwo liczyło 83 członków – w tym 

dziesięcioro z tytułem profesora i 21 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Pięć 

osób miało status członka honorowego ATA (profesorowie: Olga Czerniawska, Alicja 

Kargulowa, Tadeusz Aleksander, Józef Kargul i Józef Półturzycki). 

 

Tomasz Maliszewski 

sekretarz Zarządu ATA 

 


