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     Kalendarium Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej 

                  Kongres European Association of Schools of Social Work(EASSW) 

                                       Łódź 7-9 czerwca 2001roku 

1.Przygotowania: powołanie i działalność  Komitetu Polskiego 20011 

- 1998,wiosna, EC European Association of Schools of Social Work (EASSW) powierza 

Polskiemu Stowarzyszeniu Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) i Katedrze Pedagogiki Społecznej 

Uniwersytetu Łódzkiego przygotowanie kolejnego kongresu EASSW, który ma odbyć się w 

Uniwersytecie Łódzkim w dniach 7-9 czerwca 2001. 

-  1998, 20 czerwca, Łódź,  posiedzenie zarządu PSSPS-przyjęcie propozycji  EC EASSW , 

traktując je jako wyróżnienie dla PSSPS i dla naszego kraju.  

- 1998, 25-26 września, Katowice, VIII Zjazd PSSPS, organizowany przez Studium Pracy 

Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego, powołanie Komitetu Polskiego 2001, które celem będzie 

przygotowanie kongresu EASSW. Do Komitetu Polskiego 2001 w trakcie lat funkcjonowania 

tej struktury, zgłoszono lub zaproszono  do współpracy 35 osób, reprezentujących jednostki 

organizacyjne uczelni wyższych oraz  policealnych szkół socjalnych pracowników służb 

społecznych. Pełna lista tego ciała obejmowała niżej wymienione osoby/instytucje, które w 

różnym stopniu i zakresie uczestniczyły w  pracach Komitetu: Lucyna Adamowska(UMSC); 

Mariola Bocheńska-Seweryn(UJ); Zofia Bnińska-Cybulska (SPPSS w Łodzi); Wiesław 

Ciczkowski (UWM); Remigiusz T. Ciesielski (UAM i SPPSS w Poznaniu); Krzysztof 

Frysztacki(UJ); Jolanta Grotowska-Leder (UŁ); Ewa Kantowicz (UWM); Hanna Kanwal 

(SPPSS w Łodzi); Stanisław Kawula(UWM); Barbara Kromolicka (USZ); Maria Krupecka 

(SPPSS w Poznaniu); Józefa Kucharska (SPPSS w Krakowie); Jerzy Krzyszkowski(UŁ); 

Irena Lepalczyk (em. prof. UŁ); Marynowicz-Hetka(UŁ); Krystyna Marzec – Holka (WSP w 

Bydgoszczy); Anna Michalska (UAM); Andrzej Niesporek(UŚ); Danuta Niwicka(SPPSS w 

Krakowie); Monika Oliwa-Ciesielska(UAM); Andrzej Olubiński (UMK); Jacek Piekarski 

(UŁ); Jerzy Rossa (SPPSS w Gorzowie Wielkopolskim); Piotr Sikora(UO); Barbara 

Smolińska-Theiss (UW); Krystyna Szot(SPPSS w Toruniu); Waleria Stelmaszuk (UW); 

Jolanta Supińska(UW); Jerzy Szmagalski (UW); Edmund Trempała (WSP w Bydgoszczy); 

Danuta Urbaniak-Zając(UŁ); Benedykt Wojcieszek (SPPSS w Gdańsku);Kazimiera 

Wódz(UŚ);Wiesława Ziółkowska(SPPSS w Toruniu). 

- 1999,19 lutego, Łódź, pierwsze zebranie Komitetu Polskiego 2001 i Zarządu PSSPS z 

udziałem 15 osób. Porządek zebrania obejmował swobodną dyskusję nad zakresem 

tematycznym kongresu EASSW. Wobec różnorodności pomysłów, ustalono nadsyłanie 

propozycji do 15 marca 1999, które po przedyskutowaniu będą podstawą  podjęcia decyzji 

przez Zarząd PSSPS. Była to decyzja kluczowa z uwagi na konieczność  stosunkowo 

szybkiego przygotowania  pierwszego anonsu (zwiastuna) o kongresie i jego  

upowszechnienia wśród uczestników seminarium EASSW w Helsinkach (czerwiec 1999). 

Odnotować należy duży odzew środowiska na tę inicjatywę i listy(także mało czytelne faxy), 

                                                           
1 Nazwa nawiązuje do Komitetu Polskiego Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej, który inicjował w 

latach dwudziestych-trzydziestych XX w. ruch społeczny nauczycieli, badaczy, praktyków pracy społecznej  

wokół międzynarodowych konferencji służby społecznej, w tym założonego  w Paryżu, w roku 1928, 

International Association of Schools of Social Work (IASSW).Inicjatorami  zawiązania tego Komitetu byli: 

Ludwik Krzywicki(przewodniczący) i Helena Radlińska(sekretarz). 
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które znajdują się w archiwum. Szczególnie miły i wzmacniający do dalszych prac,  jest list 

profesor Ireny Lepalczyk,  

- 1999,19 marca Łódź, zebranie Zarządu PSSPS – zatwierdzenie ogólnej tematyki oraz ram 

organizacyjnych kongresu i nadanie biegu przygotowaniu pierwszego anonsu o kongresie 

EASSW w  2001 w Łodzi. 

-1999,20 marca, list prezes PSSPS do Prezydenta EASSW Leo Scholla i sekretarz generalnej 

Christine Labonté-Roset, informujący o decyzji Komitetu Polskiego 2001 dotyczącej 

tematyki kongresu i ramowego programu.  W rezultacie dyskusji (zdalnej: faxy/maile) 

propozycja  została wstępnie zaakceptowana, wprowadzono jedynie kilka sugestii 

modyfikacji tematyki kongresu. 

- 1999,20-22 kwietnia, korespondencja (faxy) między prezes PSSPS a panią  Mariolą 

Bocheńską –Seweryn z UJ, której pomoc językowa była niezastąpiona w oddaniu „ducha” 

przesłania kongresu. W rezultacie wymiany zdań zostało wybrane najkrótsze sformułowanie 

tematu: Theoretical approaches in social work education/Approches théorique dans 

ľéducation du travail social. Dodać należy, że w teczce: temat kongresu znajduje się  cała 

historia konstruowania tego tematu. Ten, ostatecznie przyjęty też przez EC EASSW stanowi 

rezultat kompromisu oczekiwań  stron uczestniczących w organizacji kongresu. 

- 1999,  13 czerwca, Helsinki, Uniwersytet w Helsinkach, prezentacja tematyki kongresu w 

Łodzi, w Uniwersytecie Łódzkim, w roku 2001 i zaproszenie zebranych do udziału w nim. 

Podkreślono przeslanie ideowe  kongresu, respektujące jedność w różnorodności oraz 

wyświetlono krótki film promujący Łódź jako miasto o tradycjach  wielokulturowości. Prezes 

PSSPS skierowała  do zebranych zaproszenie w języku francuskim. Przedstawiciel Komitetu 

Polskiego 2001 dr Jerzy Krzyszkowski  zaprosił zebranych w języku angielskim. Cały tekst 

wystąpień w j. francuskim i w j. angielskim, wraz z dużą częścią anonsu został opublikowany 

w trzecim numerze Newslettera EASSW. 

-1999,17 listopada, zebranie Komitetu Polskiego 2001, Łódź, przyjęcie szczegółowego 

harmonogramu prac, wraz z ustaleniem terminów i osób odpowiedzialnych, jak też składu 

zespołów roboczych. Podjęto też  decyzję o wysłaniu w listopadzie 1999 roku do 450 szkół 

członkowskich EASSW oraz PSSPS, pierwszego anonsu  o kongresie w Łodzi. Na tym 

zebraniu ustalono także, że sekretariat  Komitetu Polskiego 2001 będzie mieścił się w 

Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzić go będą dwie asystentki 

tej katedry: Anita Gulczyńska i Elżbieta Skoczylas-Namielska, przy współpracy prac. inż. 

Tech. Ewy Nowak(od lutego 2001 mgr  Marzeny Bort). Sekretariatowi, poza wykonywaniem 

bieżących prac, powierzono też funkcję koordynatora przedsięwzięć podejmowanych przez 

uczelnie/szkoły reprezentowane przez członków Komitetu Polskiego 2001, współdziałające w 

organizacji tego kongresu. 

-1999, początek grudnia, rozesłanie pierwszego anonsu, adresowanego do szkół, które 

znajdują się w ewidencji EASSW oraz szkół/uczelni polskich. Poza oficjalną listą szkół 

członkowskich EASSW oraz PSSPS skorzystano też z pełnej listy uczestników kongresu w 

Helsinkach (1999), przesłanej do sekretariatu kongresu, wraz z logo EASSW, przez Mari 

Juote z Uniwersytetu w Helsinkach. 

2000,16 lutego, pismo prezes PSSPS do prof. W.M Krajewskiej, Prorektor UŁ zapraszające 

do wzięcia udział we wspólnym posiedzeniu EC EASSW i Komitetu Polskiego 2001, które 

odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UŁ w dniu 1 kwietnia(sobota) w godzinach 9.00-

13.00. 
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-2000, 22 lutego, Łódź, zebranie Komitetu Polskiego 2001, z udziałem 15 osób w porządku 

najważniejsze były: dyskusja i bilans prac wynikających z „harmonogramu prac bieżących w 

okresie 19 stycznia-31 marca 2000r”. W harmonogramie zapisano m.in. „sprawy 

programowe”(przygotowanie programu kongresu: cele i preambuła do drugiego anonsu, 

mówcy w sesjach plenarnych; grupy tematyczne, seminaria pre/post, program kulturalny; 

program oficjalny- recepcja, otwarcie zakończenie; imprezy towarzyszące, wizyty w  

placówkach). „sprawy organizacyjne”(miejsca obrad, środki finansowe, sponsorzy oficjalni, 

medialni; dofinansowania z instytucji rządowych i pozarządowych; komitet honorowy; 

promocja kongresu; miejsca noclegowe; dojazdy. Przyjęto do wiadomości  termin przyjęcia 

ustaleń programowych: 31.03-1.04 2000, w trakcie wizyty w UŁ, EC EASSW i wspólnym 

posiedzeniu z Komitetem Polskim 2001. 

-2000, 15 marca, UŁ, debata panelowa z udziałem części członków EC EASSW: Standardy 

europejskie kształcenia do obszaru pracy socjalnej i sposoby ich osiągania w różnych 

krajach-moderator, prof. Krzysztof Frysztacki, audytorium: 10-15 osób, szefów szkół 

członkowskich PSSPS. 

-2000, 31 marca, UŁ, zebranie Komitetu Polskiego 2001w celu przygotowania wspólnego 

stanowiska w kwestii organizacji kongresu 2001.Obrady  obejmowały: prace w zespołach 

(programowy, kulturalny, organizacyjny), a następnie  wspólną dyskusję i wieczorne 

spotkanie.  

- 2000, 1 kwietnia, Komitet Polski 2001 gościł w Uniwersytecie Łódzkim  wyjazdowe 

posiedzenie Zarządu EASSW. W trakcie tego posiedzenia, w obecności Prorektor ds. nauki 

UŁ, został przyjęty, opracowany przez Komitet Polski 2001, projekt organizacji  kongresu 

EASSW w Uniwersytecie Łódzkim.  

2000, 31 marca, pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pani  

Joanny Staręgi-Piasek, gratulujące PSSPS „otrzymania tak zaszczytnego wyróżnienia ze 

strony Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, które powierzyło Państwu 

zorganizowanie europejskiego kongresu EASSW” oraz stanowiące deklarację wsparcia 

finansowego w kwocie 12,000 zł., dla pokrycia kosztów prac przygotowawczych związanych 

z  organizacją kongresu EASSW.  

2000, 27 czerwca,  zebranie Komitetu Polskiego 2001, poświęcone m.in. akceptacji treści 

drugiego anonsu o kongresie EASSW, zawierającego zaproszenie do nadsyłania do 30 

października 2000  roku propozycji wystąpień. Po tej akceptacji sekretariat kongresu 

przystąpił do wysyłki anonsu. 

-2000, 10 października, sprawozdanie roczne z  działalności Zarządu PSSPS, w trakcie 

Walnego Zgromadzenia i X Zjazdu PSSPS w Poznaniu/Kiekrzu, w którym  zapisano:” 

dotychczasowy poziom prac Komitetu Polskiego 2001 został bardzo wysoko oceniony przez 

EC EASSW”[…] Sekretariat seminarium EASSW 2001 , wspomagany przez sekretarza 

PSSPS i prezesa, działa systematycznie i wytrwale. Szczególne znaczenie ma pozyskanie 

środków na organizację seminarium[…] Aktualny wysiłek sekretariatu kongresu 2001 

zmierza do pozyskania głównego sponsora seminarium, który wziąłby na siebie 

sfinansowanie części społecznej i towarzyskiej kongresu”. 

2000, grudzień, pierwsza dekada, zebranie Komitetu Polskiego 2001, bilans informacji o 

nadesłanych  abstraktach wystąpień i określenie kryteriów konstrukcji grup tematycznych. 

2001,11 stycznia, pismo Szefa Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Marka 

Ungiera do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Stanisława 
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Liszewskiego, informujące o tym, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander 

Kwaśniewski objął honorowym patronatem Kongres Europejski Teoretyków i Praktyków 

Pracy Socjalnej”. 

2001, styczeń, prace nad przygotowaniem wniosku do Kasy im. Józefa Mianowskiego - 

Fundacji Popierania Nauki i Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach „Programu wspierania 

międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w Polsce”, który umożliwiał 

„dofinansowanie uczestnictwa, w konferencjach  międzynarodowych organizowanych w 

Polsce, naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Koordynacji prac 

przygotowawczych związanych z wnioskiem dotyczącym  projektu pt. Stara nowa bieda w 

krajach postkomunistycznej Europy. Wyzwania dla pracy socjalnej, podjęła się członkini 

Komitetu Polskiego 2001,  pani Mariola Bocheńska-Seweryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2001, od stycznia, Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ, intensywne prace sekretariatu 

kongresu w osobach  pań sekretarzy: mgr Anity Gulczyńskiej, mgr Elżbiety Skoczylas-

Namielskiej oraz pracownika technicznego mgr Marzeny Bort,. Poza tym korpusem 

organizacyjnym do realizacji poszczególnych zadań włączały się inne osoby z Katedry, m.in. 

dr Lucyna Telka, dr Anna Walczak, dr Ryszarda Czerniachowska, dr Hanna Kamińska oraz 

pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu, zwłaszcza  mgr Zbigniew Piotrowicz. W 

archiwum kongresu znajduje się korespondencja świadcząca o wielości spraw i stopniu ich 

skomplikowania. Przebieg tych prac oddaje m.in. protokół z zebrania grupy roboczej z dnia 

21. lutego 2001 i bardzo obszerna korespondencja dotycząca spraw programowych i 

przygotowania anonsu, między panią Anitą Gulczyńską, odpowiedzialną za sprawy 

programowe, a prof. Ewą Marynowicz-Hetką, przebywająca poza Łodzią, w uwagi na jej 

pobyt w Uniwersytecie  Lumière Lyon2 w charakterze visiting professor. Na tym etapie prac 

programowych były też bardzo intensywne kontakty (maile/faksy) między prezydentem 

EASSW a prezesem PSSPS, m.in. dotyczyły one struktury grup tematycznych i moderatorów( 

staraliśmy się utrzymać zasadę, by moderowały dyskusje w grupach dwie osoby z różnych 

krajów). W tym czasie dodatkową trudność organizacyjną stanowiło nagłe odejście z pracy  

pani Ewy Nowak i vacat na stanowisku pracownika inżynieryjno- technicznego. Przyjazny 

stosunek władz Uczelni do tej zaistniałej sytuacji umożliwił szybkie zażegnanie kryzysu 

instytucjonalnego i kontynuowanie prac przygotowawczych zgodnie z programem. 

2001,1 lutego, listy do uczestników kongresu, których abstrakty zostały przyjęte, wraz z 

informacją o wystąpieniu max. 15 min. i możliwością przygotowania tekstu (max. 15 stron) 

do publikacji pokongresowej, a także prośbą o przesłanie do  30 marca 2001, do sekretariatu 

kongresu potwierdzenia obecności w celu przygotowania programu finalnego. Listom 

towarzyszył  trzeci anons o kongresie. W ocenie abstraktów i innych tekstów w j. ang.  

niezastąpioną pomocą służył prof. Jerzy Szmagalski, członek zespołu programowego 

Komitetu Polskiego 2001. 

2001, 21 marca, Łódź,  połączone zebranie  Komitetu Polskiego 2001 i Zarządu PSSPS. W 

porządku: dyskusja o zakresie, tematyce i organizacji preseminarium w dniu 6 czerwca 2001, 

do udziału w którym zostaną zaproszeni członkowie EC EASSW oraz wszyscy uczestnicy 

kongresu. Dyskusja dotyczyła też  kwot wpisowego oraz ewentualnych kryteriów ich 

różnicowania. Przelicznik euro przyjęto według stanu na dzień 1 marca 2001.Ustalono,że 

preseminarium będzie obejmować prezentacje i dyskusję nad tematem: „Kształcenie do 

profesji społecznych w Polsce, wystąpienia prezesa PSSPS i debatę panelową na ten temat. 

2001, początek marca, wysłanie do 450 szkół członkowski EASSW i PSSPS, trzeciego 

anonsu zawierającego program kongresu i pre/post seminaria oraz wizyty studyjne, formularz 

rejestracji i koszty wpisowego  zróżnicowane według kategorii(członkowie EASSW 115/145 
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euro);  nie-członkowie(130/160 euro),uczestnicy z Europy Centralnej i Wschodniej(55/85 

euro), studenci(40/70 euro); propozycje zakwaterowania. Druga wielkość dotyczy wpłat po 

tej dacie. Uczestnicy krajowi ponosili opłatę konferencyjną w wysokości: członkowie PSSPS 

210/310 złotych, studenci 160/260 zł., wpisowe na 1 dzień, o co prosili niektórzy uczestnicy, 

wynosiło 80 złotych. Termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2001. 

2001,25 marca, pismo prezes PSSPS do profesora Antoniego Wierzbińskiego, flecisty z 

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi  nawiązujące do gotowości zadbania o 

oprawę muzyczną kongresu (otwarcie kongresu: koncert  fletowy Amadeusza Mozarta i 

wieczór kameralny w Pałacu Poznańskiego),podkreślając tym samym współpracę z 

Wydziałem Nauk o Wychowaniu UŁ i organizując te wydarzenia nieopłatnie.  

2001, 25 kwietnia, na stronie domowej EASSW zamieszczony został list Przewodniczącej 

Christine Labonté-Roset, zapraszający do udziału w kongresie EASSW w Łodzi. 

2001, koniec kwietnia, sekretariat kongresu wysyła czwarty anons o kongresie, zawierający 

pełen program. Znajduje się  też w nim zaproszenie do uczestnictwa i list Prezydenta 

EASSW. W tym czasie też przygotowano do opublikowania abstrakty wystąpień plenarnych i 

w sesjach tematycznych. 

2001, 5 maja, pismo Koordynatora Programu Wschód-Wschód Fundacji  im. Stefana 

Batorego  skierowane do prezesa PSSPS informujące o przyznaniu „dotacji w wysokości 22 

tysiące złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 20 

uczestników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej-po dwie osoby z jednego kraju”. W 

efekcie przyznania tej dotacji mogło wziąć udział w kongresie wielu uczestników ze 

wskazanych wyżej krajów. 

2. Kongres European Association of Schools of Social Work(EASSW) 

                                       Łódź 7-9 czerwca 2001roku 

 Theoretical Approaches in Social Work Education”/Approches théoriques dans 

l'éducation du travail social 

- 6 czerwca 2001, Uniwersytet Łódzki,  XI Zjazd PSSPS, stanowiący preseminarium  

kongresu EASSW, poświęcony prezentacji i dyskusji zagadnień związanych z problematyką 

kształcenia do profesji społecznych w Polsce. Zjazd został przygotowany przez Zarząd 

PSSPS i zaaktywizował liczną grupę dyskutantów. Główne tropy dyskusji zostały zawarte w 

wystąpieniu prezesa pt. Drogi rozwoju kształcenia do profesji społecznych w Polsce, w 

perspektywie europejskiej, czyli Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej po 10 latach 

działalności  ( zamiast sprawozdania Zarządu PSSPS – XI Zjazd PSSPS w Łodzi  w dniu 6 

czerwca 2001).W zjeździe wzięło udział wielu uczestników kongresu i cały Zarząd EASSW. 

Był znaczącym akcentem na mapie naszych zjazdów. Obszerny opis jego przebiegu znajduje 

się w anonsie programu kongresu. 

 

 

7-9 czerwca 2001 Kongres EASSW, Uniwersytet Łódzki 

 Według listy znajdującej się w  archiwum kongresu obecnych było  247 gości z 36 krajów, ze 

wszystkich kontynentów.  Byli to przedstawiciele Argentyny, Australii, Białorusi, Belgii (8 

osób), Bośnii i Hercegowiny Chorwacji, Danii (7 osób), Hiszpanii, Holandii (14 osób), 

Finlandii, Francji(9 osób), Grecji, Irlandii, Izraela, Kanady, Litwy, Macedonii, Meksyku,  
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Niemiec (18 osób), Norwegii, Nowej Zelandii, Polski  Portugalii, Republiki Czeskiej, Rosji, 

Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej 

Brytanii (13 osób).W obradach udział brali również członkowie EC International Association 

of Social Work z  prof. Leną Dominelli na czele, tym samym kongres europejski naraz nabrał 

wymiaru światowego, co jeszcze wyraźniej wzmocniło jego pozycję.  

Gośćmi kongresu poza głównymi speakerami byli: poprzedni prezydenci EASSW: Teresa 

Rosell, Antonin Wagner, profesor Irena Lepalczyk, poprzedni kierownik Katedry Pedagogiki 

Społecznej UŁ oraz współpracujący z nami od lat w  pozyskiwaniu pozycji międzynarodowej 

profesorowie: Friedrich W. Seibel i Piotr Sałustowicz. 

Obrady odbywały się w formule plenarnej i grup dyskusyjnych, wizyt w placówkach oraz 

licznych imprez towarzyszących. Obrady plenarne odbywały się w auli prof. W. Szuberta, a 

prace w grupach w Centrum Konferencyjnym UŁ i innych placówkach UŁ.  

 Otwarcie kongresu2 obejmowało wystąpienia: Prezydent EASSW Christine Labonté-Roset; 

Prezydent IASSW Leny Dominelli; Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego profesor 

Wandy Małgorzaty Krajewskiej, Przedstawicielki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

Victorii Biedermann reprezentującej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej  oraz Prezes PSSPS  Ewy Marynowicz- Hetki.  

W sesjach plenarnych wykłady wygłosili: Jean-Marie Barbier( Conservatoire National des 

Arts et Métier w Paryżu, Krzysztof Frysztacki(Uniwersytet Jagielloński),Roland Merten( 

Martin-Luther Universität Halle), Joan Orme (University of Glassgow), Piotr 

Sałustowicz(University of Applied Sciences, Bielefeld), Silvia M. Staub-Bernasconi 

(Technical University, Berlin),Antonin Wagner (New School University, New York).  

   Szczegółowy program kongresu (w załączeniu) obejmował 5 grup tematycznych oraz 6 

mini kolokwiów. Wygłoszono 102 wystąpienia w języku angielskim lub francuskim. Obrady 

plenarne były tłumaczone na trzy języki (w tym j. polski), co wymagało zatrudnienia 

doskonałych  tłumaczy i zabezpieczenia środków finansowych. 

  Wśród  post seminariów na szczególne wyróżnienie zasługuje  seminarium towarzyszące 

kongresowi pt.  Old and New Powerty in Post-Communistist Europe. Challenges for Social 

Work, które rozpoczęło się dwoma workshopami  w Łodzi, w dniu 8 czerwca, a następnie 

było kontynuowane w Krakowie w dniu 10 czerwca. Organizatorami tego seminarium były: 

Instytuty Socjologii UŁ i UJ oraz Szkoła Socjalna w Krakowie. 

 Imprezy towarzyszące(poza omówionymi w anonsie kongresu) 

- recepcja uczestników kongresu przez Prezydenta Miasta Łodzi , która odbyła  się w salach i 

ogrodzie Pałacu Poznańskiego w dniu 7 czerwca 2001, połączona z koncertem kameralnym  

w wykonaniu profesorów i studentów Akademii Muzycznej im. G. i K . Bacewiczów w 

Łodzi. Obecna na wieczorze prorektor UŁ prof.  Wanda Małgorzata Krajewska wręczyła 

Przewodniczącej EASSW prof. Christine Labonté-Roset Medal Uniwersytetu Łódzkiego, 

przyznany przez Senat UŁ. 

                                                           
2 W załączeniu fragmenty Newslettera IASSW. Niestety podpis pod zdjęciem zawiera błędy: powinno być od 

lewej przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP; Victoria Biedermann; Wanda Małgorzata Krajewska; Lena 

Dominelli, Ewa Marynowicz-Hetka. 



7 

 

- 12 minutowy  koncert na flet Amadeusza Mozarta w wykonaniu kwartetu muzycznego pod 

kierunkiem i z udziałem prof. Antoniego Wierzbińskiego, który był miłym akcentem otwarcia  

kongresu. 

-stoiska  wielu wydawnictw  w  holu Centrum Konferencyjnego oraz  auli prof. W. Szuberta: 

m.in. Oxford University Press, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, wraz z pełną ofertą książek, 

opublikowanych w ramach serii: Biblioteka Pracownika Socjalnego, której rozmiary zrobiły 

duże wrażenie na uczestnikach. 

- wystawa fotograficzna wsparta fragmentami tekstów Radlińskiej i o niej oraz krótką historią 

Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ, przygotowana przez  studentów pedagogiki społecznej, 

pod kierunkiem pracowników tejże katedry(głównie  dr Anny Walczak), umieszczona  w holu 

Centrum Konferencyjnego UŁ. Także tam zamieszczono inne informacje i dane ,m.in. 

wydruk strony domowej EASSW- signum czasu. Uczestnicy konferencji mieli dostęp do 

Internetu jedynie poprzez bezpośredni kontakt z Centrum Komputerowym Uniwersytetu  

Łódzkiego. 

- warsztat na temat: Kształcenie do pracy socjalnej poprzez przygotowanie i wdrażanie 

projektów socjalnych, w którym uczestniczył profesor Jean-Marie Barbier, zorganizowany w 

dniu 8 czerwca przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Łodzi, na jej 

terenie i  z inicjatywy pani Doroty Wolskiej,  

Komitet organizacyjny kongresu: funkcje sekretarzy pełniły Anita Gulczyńska, Elżbieta 

Skoczylas–Namielska asystentki Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Ponadto w pracach przygotowawczych i w obsłudze kongresu brali czynny udział; 

nauczyciele akademiccy tejże katedry: Ryszarda Czerniachowska, Hanna Kamińska, Lucyna 

Telka, Anna Walczak pracownicy inżynieryjno – techniczni i administracyjni   Katedry 

Pedagogiki Społecznej i Wydziału Nauk o Wychowaniu: Marzena Bort, Krystyna Licznerska, 

Ewa Nowak, Zbigniew Piotrowicz i grupa studentów pedagogiki społecznej: Marlena 

Bartczak, Bettina Dresch, Adriana Gałat, Aleksandra Kowalczyk-Wieczorek, Konrad 

Kobierski, Monika Laszczyk, Michał Lotka, Marta Maciejewska, Anna Majtczak, Paulina 

Orendowicz, Wojciech Seroczyński, Aleksandra Urbańczyk, Marek Wojtaszek, którzy o 

swoich odczuciach z udziału w  tych pracach napisali w części „ Dziennik kongresu” w 

publikacji pozjazdowej(Social Work Education and Practice in Today`s Europe. Challenges 

and the Diversity of Responses/ La Formation et ľaction dans  le  travail social pour ľEurope 

ďaujourd`hui. Les défis et la diversité des solutions” Ch. Labonté-Roset,  E. Marynowicz-

Hetki, J. Szmagalski,Katowice 2002,  Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria Biblioteka 

Pracownika Socjalnego,s.679-690). 

Finansowanie – subwencje oraz  nieodpłatne formy wsparcia: Akademia Muzyczna im. 

G.i.K. Bacewiczów w Łodzi, która nieodpłatnie zapewniła oprawę muzyczną 

kongresu(otwarcie oraz koncert w dniu 7 czerwca w salach Pałacu Poznańskiego)Fundacja 

im. Stefana Batorego, która umożliwiła udział w kongresie  dużej liczby uczestników z 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Ministerstwo Edukacji; Komitet Badań Naukowych  

Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Muzeum 

Historii m. Łodzi; Uniwersytet Łódzki; Urząd Miasta Łodzi(m.in. nieodpłatne udostępnienie 

pomieszczeń i ogrodu Pałacu Poznańskiego na wieczór 7 czerwca i recepcję uczestników 

kongresu przez  władze miasta), Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Promocji(m.in. 

nieopłatne materiały promocyjne); Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zakład 

Andragogiki UMSC w Lublinie; Zespół Akademicki „Kujon”, który nieodpłatnie uświetnił 

wieczór pożegnalny na Rogach, 9 czerwca 2001 oraz bank PKO.S.A.II O/Łódź; PZU 
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„Życie”; PZU O/Łódź, dzięki subwencji, których można było zaprosić do udziałów w 

kongresie głównych speakerów. 

3.Po kongresie 

 Publikacja:Social Work Education and Practice in Today`s Europe. Challenges and the 

Diversity of Responses/ La Formation et ľaction dans  le  travail social pour ľEurope 

ďaujourd`hui. Les défis et la diversité des solutions” Ch. Labonté-Roset,  E. Marynowicz-

Hetki, J. Szmagalski, Katowice 2002,  Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria Biblioteka 

Pracownika Socjalnego, ss.731. 

Opublikowanie tej pracy było ważnym przedsięwzięciem, wymagającym  także 

zabezpieczenia finansowego. Koszty jej wydania wzięły na siebie: Uniwersytet Łódzki, 

Uniwersytet Śląski, Zarząd EASSW oraz Wydawca.Staraniem Wydawcy książka była gotowa 

na kongres IASSW, który odbywał się w dniach 15-18 lipca  2002 w Montpellier. W 

programie tego kongresu zamieszczono informację o spotkaniu promocyjnym. Odbiór książki 

w środowisku był dobry, uznano ją jako wydarzenie niespotykane w dokumentowaniu tego 

typu kongresów. Jednak, z powodu tempa prac nie uchroniliśmy się  od uchybień edycyjnych, 

na co m.in zwraca uwagę autor recenzji opublikowanej w “Social Work 

Education”2005,vol.24.nr 4.  

Podziękowania -w archiwum kongresu  znajduje się wiele podziękowań, jakie wpłynęły od 

uczestników.  Mogłyby stanowić odrębną publikację. Ukazały się też artykuły, wywiady 

informujące o tym wydarzeniu. M.in. artykul Doroty Wolskiej (Praca Socjalna 2001/3); 

informacja w “Kronice Uniwersytetu Łódzkiego”, wywiady i notatki w praise lokalnej. 

Znaczące były listy w dwu językach kongresowych: Leny Dominelli w Newsletterze EASSW 

i Françoise Laot w “Cahiers de Montsouris”(oba w załączeniu). 

Podziękowania kierowano także do współuczestniczących w organizacji kongresu instytucji i 

osób. Słowa podziękowania znajdujemy w sprawozdaniu rocznym Zarządu PSSPS 

przedstawionym w dniu 6 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Datę 7 lipca 

2001 nosi list specjalny prezesa PSSPS do Członków Komitetu Polskiego 2001. 

Kongres EASSW 2001 był  znaczącym wydarzeniem dla środowiska badaczy, praktyków i 

nauczycieli pracy socjalnej/społecznej – pozostawił ślad w naszej pamięci, który tym 

(wybiórczym)  kalendarium pragniemy wzmocnić i podziękować raz jeszcze za wspólne 

sfinalizowanie tego, co mogło nam się wydawać nieosiągalne w warunkach społeczno-

ekonomicznych przełomu wieków. 

                                                   oprac. Ewa Marynowicz-Hetka 


