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Z działalności Zarządu Akademickiego
Towarzystwa Andragogicznego w 2013 roku

Rok 2013 był trzecim rokiem funkcjonowania Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego VII kadencji. Działał on w niezmienionym
w stosunku do dwu poprzednich lat ośmioosobowym składzie: Ewa Skibińska – prezes Zarządu, Hanna Solarczyk-Szwec – wiceprezes, Agnieszka Stopińska-Pająk – wiceprezes, Wojciech Horyń – skarbnik, Zofia Szarota, Artur
Fabiś i Krzysztof Pierścieniak – członkowie oraz Tomasz Maliszewski – sekretarz Zarządu ATA.
Zarząd ATA odbył w ciągu minionego roku trzy posiedzenia: zebranie
nr 6 VII kadencji – 9 stycznia 2013 r. (Warszawa, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20), zebranie nr 7 – 14 maja
2013 r. (Toruń, w trakcie II Zjazdu Andragogicznego) oraz zebranie nr 8 –
24 października 2013 r. (Warszawa, Wydział Pedagogiczny UW). Przez cały
rok 2013 prowadzone były również prace nad regularnym uaktualnianiem
strony internetowej Towarzystwa, przygotowywano kolejne numery periodyków ATA – „Edukacji Dorosłych” i „Rocznika Andragogicznego”.
Styczniowe zebranie Zarządu (nr 6) poświęcone zostało II Zjazdowi
Andragogicznemu. Oceniono stan przygotowań do tego najważniejszego
merytorycznie i organizacyjnie w 2013 roku przedsięwzięcia Towarzystwa,
doprecyzowano hasło programowe Zjazdu, a także przedyskutowano wstępnie składy zjazdowych komitetów oraz zarysowano roboczą wersję programu – w tym propozycję wplecenia w obrady panelu dyskusyjnego z udziałem
profesorów i przedstawicieli młodego pokolenia andragogów na temat kondycji polskiej teorii i praktyki edukacji dorosłych.
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W okresie styczeń – maj 2013 r. trwały intensywne przygotowania do
Zjazdu. Koordynowała je dr hab. prof. UMK Hanna Solarczyk-Szwec wraz
z zespołem współpracowników z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przy
wsparciu innych członków Zarządu oraz członków obu powołanych na potrzeby przedsięwzięcia komitetów – naukowego i organizacyjnego.
II Zjazd Andragogiczny nt. „Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian” został przeprowadzony w dniach 15–16 maja 2013 roku w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w Hotelu „Olender” w Wielkiej Nieszawce i wzięło w nim udział ok. 150 osób – teoretyków
i praktyków edukacji dorosłych z terenu całej Polski. Współorganizatorami zjazdu – oprócz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego – byli:
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy a całość odbyła
się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W czasie Zjazdu
zaprezentowano również osiągnięcia Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego z okazji 30 lat działalności tej zasłużonej dla edukacji dorosłych na obszarach wiejskich placówki oraz najnowsze wydawnictwa ATA: czasopisma
„Rocznik Andragogiczny” i oba numery „Edukacji Dorosłych” za rok 2012
i 44 tom „Biblioteki Edukacji Dorosłych” (jako iż bardziej szczegółowe informacje o programie i przebiegu II Zjazdu Andragogicznego znajdzie czytelnik
w pierwszej części niniejszego numeru „Rocznika Andragogicznego”, w tym
miejscu je pominiemy).
W czasie Zjazdu Zarząd ATA odbył kolejne Zebranie (nr 7 w VII kadencji), podczas którego podsumowano całokształt prac nad przygotowaniem
toruńskiego przedsięwzięcia oraz podjęto decyzje w sprawie sposobu i zakresu wykorzystania zjazdowego dorobku i publikacji wydawnictw pozjazdowych.
Trzecie zebranie Zarządu ATA w roku 2013 (nr 8 w VII kadencji) odbyło się końcu października w Warszawie. Wypełniły je głównie dwie sprawy:
zmiana redaktora naczelnego „Rocznika Andragogicznego” oraz kwestie zakończenia kadencji obecnych władz Towarzystwa i walnego zgromadzenia
sprawozdawczo-wyborczego członków ATA, które – wg statutu – powinno
odbyć się wiosną 2014 roku.
W części pierwszej zebrania wziął udział prof. dr hab. Józef Półturzycki, który podsumował dwudziestoletni okres kierowania założonym przez
siebie w ramach Towarzystwa „Rocznikiem Andragogicznym”. Konkludując poinformował, że podjął decyzję o rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego i rekomendował Zarządowi na swoje miejsce dr hab. prof. UMK HanRocznik Andragogiczny t. 20 (2013)

Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w 2013 roku

449

nę Solarczyk-Szwec, która od początku istnienia periodyku zaangażowana
była w jego współtworzenie. Dr hab. Ewa Skibińska jako Prezes ATA podziękowała w imieniu Zarządu i całej polskiej społeczności andragogicznej
prof. J. Półturzyckiemu za ogromny wkład pracy w zbudowanie liczącego się
w środowisku periodyku. Następnie przeprowadzono dyskusję o przyszłości
„Rocznika Andragogicznego”, po której podjęto jednogłośnie uchwałę o powierzeniu funkcji redaktor naczelnej czasopisma H. Solarczyk-Szwec, upoważniając ją jednocześnie do podjęcia rozmów z Uniwersytetem Mikołaja
Kopernika na temat współwydawania pisma od kolejnego numeru.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ATA postanowiono
zwołać na maj 2014 roku i powiązać je z VIII edycją Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych, od lat udanie organizowanych przez członka Zarządu ATA dra Artura Fabisia w Kościelisku k. Zakopanego. O współpracę merytoryczną i organizacyjną z dr. A. Fabisiem poproszono wiceprezes ATA dr
hab. Agnieszkę Stopińską-Pająk, bazując na pozytywnych doświadczeniach
w tym zakresie dwóch ostatnich edycji konferencji. Ustalono, że zakopiańska konferencja powinna mieć charakter dwudniowy a samo Walne Zgromadzenie powinno odbyć się bezpośrednio przed nim – 15 maja 2014 r. w godzinach przedpołudniowych.
W minionym roku decyzją Zarządu przyjęto do ATA osiem nowych
osób: dr Iwonę Błaszczak (Skierniewice), dr Dorotę Ciechanowską (Szczecin), dr. hab. Jerzego Halickiego, prof. UwB (Białystok), mgr Annę Kawulę (Kraków), dr. Tadeusza Kowalewskiego (Łomża), dr Agnieszkę Kozerską
(Częstochowa), dr. Tomasza Łączka (Kielce) i dr Beatę Stachowiak (Toruń).
W dniu 31 grudnia 2013 roku Akademickie Towarzystwo Andragogiczne liczyło łącznie 82 członków.
Tomasz Maliszewski
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