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OGÓLNOPOLSKA KONFERENECJA NAUKOWA 
PRACA CZŁOWIEKA W XXI WIEKU

konteksty -  wyzwania -  zagrożenia

... to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach od 5 
do 7 czerwca 2006 roku w Ciechocinku. Organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki 
Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy współudziale 
Zespołu Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja była kontynuacją organizowanych od lat spotkań naukowych, których 
inicjatorem jest bydgoskie środowisko pedagogów pracy. W ostatnim czasie spotkania te 
odbywają się już tradycyjnie w Ciechocinku.

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów, stanowisk i przeprowadze
nie refleksji dotyczących różnych aspektów pracy człowieka. Znaczna część rozważań 
uczestników konferencji dotyczyła problematyki szeroko rozumianego przygotowania do 
pracy, funkcjonowania w procesie pracy oraz edukacji osób, będących w okresie aktywno
ści zawodowej, a także zagadnień dotyczących wychowawczych aspektów pracy człowie
ka.

W konferencji udział wzięło liczne grono uczestników, przedstawiając w czasie 
trzydniowych sesji ponad czterdzieści referatów. W obradach uczestniczyli naukowcy i 
badacze problematyki pracy człowieka, wśród nich przedstawiciele różnych dyscyplin 
naukowych, a także przedstawiciele praktyki życia gospodarczego. Swoje poglądy, doty
czące wielu aspektów pracy człowieka w XXI wieku, wymieniali pomiędzy sobą przedsta
wiciele nauk: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, ekono
micznych i technicznych. Wielostronne spojrzenie na problem pracy człowieka zostało 
wzbogacone wystąpieniami gości z zagranicznych ośrodków naukowych, współpracują
cych z Zakładem Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW w Bydgoszczy, w osobach prof. 
zw. dr hab. Nelli G. Nyczkało i prof. dr hab. Walentyny Łozowieckiej (Ukraina).

Referaty wygłaszane były na pięciu sesjach obrad plenarnych oraz w dwóch sek
cjach problemowych. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa oraz jej podsumowanie. 
Referenci w swoich wystąpieniach skupili się głównie na problematyce dotyczącej współ
czesnych kontekstów myślenia o pracy człowieka; pracy człowieka w różnych ujęciach; 
pracy w systemie wartości współczesnego człowieka; przemian w charakterze, treści i or
ganizacji pracy; zagrożeń w środowisku pracy i sposobów ich eliminacji; przygotowania 
człowieka do pracy, edukacji osób pracujących i bezrobotnych i wychowawczych aspektów 
pracy.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, prof. zw. dr hab. Adam Marcinkowski.

W wystąpieniu powitalnym, w imieniu Komitetu Naukowego konferencji, Dzie
kan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW prof. dr hab. Ryszard Gerlach powitał przy
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byłych na Konferencję gości i wszystkich jej uczestników, a wśród nich nestora polskiej 
pedagogiki pracy prof. zw. dr Tadeusza W. Nowackiego a także wprowadził uczestników 
Konferencji w jej problematykę.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wysłuchali referatów1:
„ Praca a przemiany techniczne i społeczne prof. zw. dr Tadeusz W. Nowacki. 
„Specyfika ukraińskiego rynku pracy a kształcenie zawodowe", prof. zw. dr hab. Nella 
G. Nyczkało.
„ Otwartość na nowe doświadczenia pracy a proces integracji osobowej w cyklu życia 
jednostki", prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka.
„ Idea pracy i -wychowania gospodarczego w dziejach nowożytnej polskiej myśli peda
gogicznej", prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak.
„ Wizjonerzy i realiści w kwestii teraźniejszości i przyszłości pracy człowieka ”, prof. 
zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski.
„Senspracy w społeczeństwie wiedzy”, prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta.
„Modele pracy człowieka i ich ogólna charakterystyka", prof. dr hab. Kazimierz 
Czarnecki.
„ Człowiek -  pracownik - rynek europejski", prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor.
„ Czy wiek X X I stanie się początkiem cywilizacji bezrobocia? ", prof. zw. dr hab. Ja
nusz Sztumski.
„Miłość i sprawiedliwość w pracy ludzkiej”, dr hab. Adam Solak.
„ Technizowanie człowieka czy uczłowieczenie techniki. O wpływie robotyki i mecha
troniki na pracę człowieka w XXI wieku ", prof. dr hab. Marek Gawrysiak.
„Sytuacje trudne pracowników wobec procesów delokalizacjipracy we współczesnym 
świecie", prof. dr hab. Janina E. Karney.
„ Mobbing jako  porażka i osiągnięcie X X I wieku ", prof. dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty. 

Za kierowanie obradami odpowiadali w kolejności: prof. zw. dr hab. Zygmunt 
Wiatrowski i prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, a po nich prof. zw. dr hab. Augu
styn Bańka i prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec. Obrady kończono pod kierownictwem: prof. 
zw. dr hab. Kazimierza Wenty i prof. dr hab. Franciszka Szloska.

W drugim dniu konferencji zaprezentowano 12 referatów na sesji obrad plenar
nych oraz 20 w obradach dwóch sekcji problemowych. Referenci z obrad plenarnych pod
nieśli takie kwestie, jak:

„Europejskie ramy kwalifikacji”, prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski. 
„Kształcenie zawodowe „próg edukacyjny", prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec. 
„Edukacyjne inspiracje pracy”, prof. dr hab. Zdzisław Wołk.
„Współczesne koncepcje kształcenia zawodowego", prof. dr hab. Walentyna Łozo- 
wiecka.
„Kształcenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie", prof. dr hab. Franciszek Szlosek.

1 Źródłem tytułów referatów jest „Program Konferencji”, przygotowany przez jej Komitet 
Organizacyjny.
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„Przydatność teorii programów kształcenia w przygotowaniu człowieka do pracy za
wodowej”, prof. dr hab. Barbara Baraniak.

- „Niepowodzenia szkolne barierą w przygotowaniu uczniów do pracy", prof. dr hab. 
Anna Karpińska.
„Pedagogiczne aspekty zmian w środowisku pracy”, prof. dr hab. Henryk Bednar
czyk.
„Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji i or
ganizacji”, prof. dr hab. Jolanta Wilsz.
„Etyczny kontekst myślenia o pracy i zawodach w obszarze poradnictwa zawodowe
go ”, prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki.
„Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży szkół zawodowych okresu transformacji 
społecznej”, prof. dr hab. Eugenia Iwona Laska.
„Bezrobocie wśród osób w młodszym wieku produkcyjnym ", prof. dr hab. Michał Pin- 
dera.

Drugiego dnia konferencji obradom plenarnym w ich części pierwszej przewodni
czyli prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski i prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, natomiast w 
części drugiej prof. dr hab. Janina Elżbieta Kamey oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor.

Popołudniowe konferencyjne spotkania w sekcjach problemowych dotyczyły 
problematyki związanej z człowiekiem w sytuacji pracy (Sekcja I, w której piszący te słowa 
miał możliwość wygłoszenia referatu pt.: „Bezpieczeństwo jako  wartość i przedmiot po
stawy w sytuacji pracy") oraz przygotowaniem człowieka do pracy (Sekcja II). W sekcjach 
przewodniczyli: Sekcja I - prof. dr hab. Jolanta Wilsz i prof. dr hab. Kazimierz Czarnecki; 
Sekcja II - prof. dr hab. Barbara Baraniak i prof. dr hab. Henryk Bednarczyk.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, prowadzona w trzecim dniu jej prze
biegu. Dyskusji na temat układu pojęć pedagogiki pracy przewodniczyli prof. zw. dr hab. 
Stefan M. Kwiatkowski i prof. dr hab. Zdzisław Wołk. Konferencję zakończyło jej podsu
mowanie i kolejna dyskusja. W podsumowaniu i dyskusji podkreślano nie tylko ważność 
samej tematyki spotkania, ale również to, że naukowe spotkania pedagogów pracy i innych, 
organizowane przez środowisko bydgoskie mają wysoki poziom merytoryczny, cechuje je  
wspaniała organizacja i miła atmosfera. Uznać należy, że konferencja „Praca człowieka w 
X X I wieku, konteksty — wyzwania -  zagrożenia" osiągnęła założone cele, poprzez wymianę 
poglądów reprezentantów różnych instytucji i środowisk naukowych nie tylko w kraju, ale 
również za granicą. Prezentowane podczas konferencji wystąpienia oparte były w równej 
mierze na rozważaniach teoretycznych, jak i wynikach badań empirycznych. Stanowiły 
niekiedy także relacje z doświadczeń zawodowych poszczególnych jej uczestników. 
Wszystkie one zasługiwały na uwagę oraz refleksję naukową i praktyczną, związaną z 
nauką o pracy człowieka i pracą człowieka w XXI wieku.

Słowa podziękowania należą się wszystkim osobom pracującym przy organizacji 
konferencji a w szczególności Panu Dziekanowi Ryszardowi Gerlachowi i Paniom mgr 
Aleksandrze Kulpa -  Puczyńskiej oraz mgr Renacie Tomaszewskiej -  Lipiec z Sekretariatu 
Konferencji.

Oczywiście, nie tylko samymi obradami żyli uczestnicy konferencji, co odnotował 
sprawozdawca.


