
Szanowni Państwo!
Uczestniczki i Uczestnicy XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego!

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza – Organizatorów XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego – zwracamy się do Państwa 
z podziękowaniami za udział w tym ważnym naukowym i społecznym wydarzeniu. Cieszymy się, że przez trzy 
dni, od 20 do 22 września b.r., mieliśmy możliwość goszczenia Państwa w Poznaniu i podejmowania wspólnego 
namysłu nad aktualnym stanem kultury, a w jej ramach szczególnie edukacji, w wymiarze globalnym, europejskim, 
krajowym, a także indywidualnym. Dziękujemy za dobrą energię i twórcze koncepcje, którymi dzielili się Państwo 
z nami oraz ze sobą nawzajem. Ta pozytywna atmosfera była wyraźnie wyczuwalna w trakcie całego Zjazdu, 
towarzyszyła nam wszystkim na każdym jego etapie, w każdym punkcie jego bogatego programu.

Pozytywnej atmosferze towarzyszyła również powaga. Spotkaliśmy się bowiem w wyjątkowym momencie historii 
Europy i świata, w momencie dramatycznym, który w trafny sposób został określony w zjazdowym haśle jako 
przesilenie. W wielu wystąpieniach pojawiała się tematyka wojny, niemal nieobecna na poprzednich Zjazdach. 
Zorganizowaliśmy odrębny panel dyskusyjny poświęcony problemom edukacyjnym w dzisiejszej Ukrainie, a także 
w Polsce w związku z obecnością w naszym kraju licznych ukraińskich uchodźców, w tym dzieci i młodzieży. 
Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania Państwa w tę problematykę, a także jednoznacznego poparcia, jakiego 
na każdym kroku udzielali Państwo naszym Gościom z Ukrainy. Wiemy, że poparcie to wiele znaczyło dla naszych 
Gości, że wrócili  do Kijowa i innych ukraińskich miast wzmocnieni i wdzięczni za polską solidarność. 

Zjazd się zakończył, ale nie zakończyła się naukowa debata, którą prowadziliśmy w trakcie jego trwania. Intelektualne 
i moralne impulsy, które zostały wzbudzone przez wystąpienia oraz dyskusje prowadzone przez Państwa, wciąż 
ożywiają wyobraźnię wielu z nas i zachęcają do podejmowania kolejnych lektur i badań. Kwestia budowania 
lepszego świata w sobie i pomiędzy nami wciąż domaga się edukacyjnego urealniania, które z kolei wymaga 
pedagogicznej mądrości i wrażliwości. Życzymy Państwu, aby dobra zjazdowa energia towarzyszyła Państwu na 
kolejnych etapach Państwa pracy naukowej, kontaktów ze studentami i uczniami, a także w codziennym życiu.   
W Poznaniu mogliśmy doświadczyć naszej siły, której źródła tkwią nie w jednolitości, ale w różnorodności. Aby 
móc rozwijać tak rozumianą siłę, potrzebna jest wolność we wszystkich jej wymiarach. Z głębi serca życzymy 
Państwu doświadczania takiej wolności. 

Dziękujemy uprzejmie za przyjęcie Apelu Uczestniczek i Uczestników XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego 
w którym jako wychowawcy, nauczyciele, edukatorzy, zadeklarowaliśmy wykorzystywanie wszelkich 
możliwości zwiększania lokalnego i globalnego zaangażowania obywatelskiego w dążeniu do sprawiedliwego    
i zrównoważonego rozwoju światów jednostkowego i zbiorowego życia. Apelujemy o podejmowanie wysiłków 
by zastąpić myślenie o władzy i kontroli nad innymi myśleniem o prawach człowieka i o sprawiedliwości,  
o odpowiedzialności za siebie, za innych i za środowisko, o edukacji wolnej od indoktrynacji bowiem każda 
osoba i każda społeczność ma prawo do rzetelnej wiedzy i autonomicznego wyznaczania wartości i sposobów 
własnego życia.

Stworzyli Państwo wspaniały klimat w trakcie Zjazdu, za co jesteśmy szczerze wdzięczni. Liczymy, że ten klimat 
zostanie z nami wszystkimi przez kolejne miesiące i lata, i będzie nam towarzyszył również w przygotowaniach 
kolejnego Zjazdu w Olsztynie. Jako pedagożki i pedagodzy możemy być dumni z naszych dokonań, tych naukowych 
oraz tych społecznych.
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Miejsce wydarzenia:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Minus ul. Wieniawskiego 1
Collegium Iuridicum Novum al. Niepodległości 74

Szczegółowy program Zjazdu będzie dostępny  
na stronie internetowej w drugiej połowie września
www.zjazdpedagogiczny2022.pl
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