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Sprawozdanie z XXVIII Letniej Szkoły Młodych
Pedagogów Opowiem wam o swojej pasji – słowem,
obrazem, dźwiękiem…
streszczenie

Tekst ma na celu ukazanie wydarzeń Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP),
która organizowana była po raz dwudziesty ósmy pod patronatem Komitetu Nauk
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN). Kierownikiem naukowym Letnich Szkół od ponad dwudziestu lat jest prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa.Gospodarzem tej Szkoły był Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
a tematem wiodącym było hasło: „Opowiem Wam o swojej pasji: słowem, obrazem,
dźwiękiem”.Istotą LSMP jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, budowanie przestrzeni dla spotkań sprzyjających integracji środowisk akademickich, oraz zacieśnienie więzi międzypokoleniowej.
słowa kluczowe: Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, pasja.

Letnie Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP) organizowane są od 1979 roku
(z przerwą w czasie przemian ustrojowych). Ich celem jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, w ramach którego są
tworzone okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego
warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych. Stanowią
one także przestrzeń spotkań o wyjątkowym charakterze sprzyjającym integracji środowisk akademickich, wzajemnemu poznaniu, zawiązaniu znajomości i przyjaźni, a także zacieśnieniu więzi międzypokoleniowej.
Każdego roku Letnia Szkoła jest organizowana pod patronatem Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN, a ciężar organizacyjny przyjmuje jeden z ośrod-
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ków naukowych w Polsce. W tym roku po raz pierwszy gospodarzem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów był Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od dwudziestu jeden lat kierownikiem
naukowym Letnich Szkół jest prof. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM), wiceprzewodnicząca KNP PAN, która wraz z zespołem gospodarzy ustala założenia tematyczne Szkoły, zaprasza prelegentów oraz przez wielomiesięczną
pracę z uczestnikami LSMP dba o wysoki poziom wystąpień.
XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów odbywała się w dniach 15-19
września w Sandomierzu, a jej tematem wiodącym było hasło: „Opowiem
Wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem”. Podczas wykładów
Mistrzów (zaproszonych Profesorów), wystąpień Pedagogów, którzy rozwijają swoje zainteresowania badawcze (doktorów, magistrów) oraz warsztatów,
było analizowane zagadnienie pasji – jako atrybutu człowieka rozpatrywanego w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej, aksjologicznej i teleo
logicznej. Program Szkoły został skonstruowany w ten sposób, że po każdym
wykładzie Mistrza głoszone były referaty Młodych Pedagogów korespondujące z tematem podjętym przez Profesora, a ich dopełnienie stanowiła dyskusja.
Ceremonia otwarcia XXVIII LSMP odbyła się 15 września 2014 roku.
Dzięki życzliwości i gościnności Władz Samorządowych Sandomierza mogła
się ona odbyć w Zamku Królewskim. To, już od samego początku, nadało
Szkole bardzo specyficznego charakteru. Oficjalnego otwarcia dokonała prof.
dr hab. Maria Dudzikowa – długoletni Kierownik Naukowy Szkoły. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, przewodniczący KNP PAN
oraz ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL) – tegoroczny organizator Szkoły.
Po krótkich przemówieniach zaproszony do zabrania głosu został również
dr hab. Maciej Tanaś, prof. ASP, który przejmuje zadanie zorganizowania
XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w 2015 roku.
Po tych wystąpieniach uczestnicy mogli już na samym początku doświadczyć rzeczywistości, która miała być wiodącym tematem zainteresowań
obecnej Szkoły, mianowicie pasji. Wystąpiła bowiem grupa autentycznych
pasjonatów – Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, która dała pokaz
wybranych tańców dawnych wraz z ich interpretacją. To przedstawienie
zostało przyjęte z niezwykłym aplauzem i podziwem. Szkolnicy z niezwykłą łatwością weszli w klimat wytworzony przez grupę tancerzy, co pozwoliło przejść do kolejnych elementów otwarcia, a były nimi szczególne obrzędy
i zwyczaje Szkoły.
W takcie trwania Szkoły raz po raz pojawiają się elementy „symboliczne”.
Nie są one w żaden sposób narzucane poszczególnym edycjom Szkoły, ale
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– można powiedzieć – wyrastają z jej samego dynamizmu. Właśnie dzień
otwarcia jest szczególnym miejscem ich intensyfikacji. Pierwszym z nich jest
długa łyżka, którą prof. dr hab. Maria Dudzikowa kilka lat wcześniej otrzymała od prof. Marka Konopczyńskiego. W połączeniu z wyświetlonym filmem, obrazującym grupę osób siedzących w kole przed posiłkiem i niemogących zaspokoić głodu – ze względu na posiadanie właśnie za długich łyżek
– do czasu, gdy któryś z siedzących zauważył, że rozwiązaniem będzie nakarmienie osoby siedzącej naprzeciwko, owa łyżka nabrała charakteru symbolu
szczerej pomocy wzajemnej. Z tego względu jest ona ukazywana na początku
każdej Szkoły.
Kolejnym symbolem jest kociałka. Wiąże się ona z przyuczaniem się kolejnej ekipy organizatorów od aktualnych gospodarzy, jak dobrze przygotować
Szkołę. To przyuczanie się ma szczególny wymiar, który został przez Klasyka
wyrażony w następujących słowach: „tylko przez doświadczenie do doświadczenia”.
Po tej ceremonii nadszedł czas na wręczenie strzałów w dziesiątkę, które
są wyrazem uznania dla rocznej pracy bądź szczególnego osiągnięcia wybranych profesorów czy uczestników związanych ze Szkołą. W tym roku takie
odznaczenie otrzymali: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (CHAT) – za pierwszy i z życzeniami następnych doktorów honoris causa; prof. dr hab. Maria
Czerepaniak-Walczak (USZ) oraz dr Anna Babicka-Wirkus (USZ) – za
wyróżnienie pracy doktorskiej; dr hab. Monika Wiśniewska-Kin (UŁ) – za
przejście do roli wykładowcy Szkoły po uzyskanej w tym roku habilitacji;
Zespół redakcyjny „Parezji” – za zwieńczenie pomysłu i wydanie pierwszego
numeru „Parezji”; dr  Katarzyna Marszałek (UMK) i dr Sławomir Pasikowski
(AP w Słupsku) – za przygotowanie raportu o parametryzacji; dr Małgorzata
Makiewicz (USZ) – za wieloletnie przewodniczenie Samorządowi Szkolnemu
oraz mgr Aleksander Cywiński (USZ) – za gotowość i przejęcie zadań przewodniczącego Samorządu.
Po dopełnieniu wszystkich ceremonii przyszedł czas na wykład inauguracyjny. W tym roku Prelegentem był ks. prof. dr hab. Michał Heller (UPJP2).
Tematem jego wystąpienia było: „Jak być uczonym z pasją?” Ze względu
na przyjęte wcześniej zobowiązanie nie mógł on przyjechać na uroczystości otwarcia, ale zgodził się na nagranie wywiadu, który został odtworzony
przez platformę Academicon.pl.


M. Heller, Jak być uczonym z pasją. Wywiad przeprowadzony przez K. Braun i M. Jeziorańskiego, http://academicon.pl/serwisy/pedagogika/aktualnosci/wywiady/jak-byc-uczonymz-pasja-wywiad-z-ks-prof-michalem-hellerem-0 [25.01.2015].
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W kolejnych blokach tematycznych analizie zostały poddane zagadnienia,
które będą zaprezentowane poniżej. Pierwszy z podjętych obszarów dotyczył
tematu istoty i mechanizmów pasji oraz procesu kształtowania się pasji, do
którego wprowadziły wykłady: prof. dr. hab. Stanisława Popek (UMCS) O
istocie i mechanizmach pasji oraz prof. dr hab. Wiesławy Limont (UMK)
Czy i jak można zarażać pasją? Pierwszy Prelegent wskazał na psychologiczne aspekty analizy zagadnienia „pasja”. Wyznaczony kierunek został
następnie podjęty przez Młodych Uczestników Szkoły. W tej sekcji swoje
referaty wygłosili: dr Beata Kunat (Entuzjazm, zaangażowanie, żar,
konik a może bzik…), dr Magdalena Bełza (Moje małe pasyjki a zadania rozwojowe Havighursta), dr Sylwia Jaskulska (Jak wyrastałam ze
swoich pasji?) oraz dr Małgorzata Zalewska – Bujak (Maszyna do szycia
– Singer. Jeśli nie moja pasja – to coś bardzo ważnego!). Kierunek rozważań zaproponowany przez prof. Limont został natomiast podjęty przez
następujące grono Młodych: dr Ewę Bochno (O zarażaniu studentów
pasją społecznikowską), mgr Beatę Nosek (Moja pasja – wolontariat
i działalność społeczna. Jak stałam się pasjonatką, jak to się przejawia i jak swoją pasją zarażam studentów i rodzinę?), dr Zofię Okraj
(O uprawianiu dydaktyki z pasją), dr Alicję Korzeniecką-Bondar (Grunt
się przejmować, czyli o stawaniu się nauczycielem akademickim) oraz
mgr Natalię Rapa (Znaczenie pasji w kształtowaniu kultury organizacyjnej uniwersytetu na przykładzie The International Center
form Studies in Creativity SUNY – Buffalo State, USA).
Kolejny blok tematyczny podejmował zagadnienie interdyscyplinarnej
analizy kategorii „pasja”. Wykładami inspirującymi poszukiwania Młodych
Uczestników był wspomniany już wykład ks. prof. dr. hab. Michała Hellera
oraz dr. hab. Macieja Tanasia (APS), Dlaczego ludziom potrzebna jest
pasja? W tym obszarze tematycznym swoimi badaniami podzielili się następujący Młodzi Uczestnicy: dr Zofia Remiszewska (Na marginesie autopsji
– Pokonywanie przeciwności losu. Życie jako pasja), dr Katarzyna Pardej (Kultura społeczeństwa wiejskiego – moja zaniechana pasja?), dr
Aneta Makowska (Od „innego” do „lokalnego”: praca badawcza jako
źródło pasji. Odkrywanie nowych kultur na przykładzie realizacji
projektu SIT) oraz dr Urszula Markowska-Manista, (Od Afryki środkowej do Kaukazu południowego. Terenowe pasje pedagożki międzykulturowej).
Podczas debat podjęto również zagadnienie pokazania pułapek i wynaturzeń pasji. Wykłady wiodące zostały wygłoszone przez dr. hab. Marka Krajewskiego, prof. UAM, Dlaczego i jak pasja bywa towarem i o innych
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wynaturzeniach oraz przez prof. dr hab. Marię Czerepaniak-Walczak (USz),
O emancypacji jako źródle i efekcie pasji. To zagadnienie było następnie
kontynuowane w wystąpieniach: dr. Maksymiliana Chutorańskiego (Cudza
pasja jako instrument władzy), dr Magdaleny Czubak--Koch (Z szewską
pasją o pasji), dr Jolanty Sajdera (Pasja jako inspiracja działań przedsiębiorczych), dr Anny Kola (Akademicki okrągły stół, czyli o pasji
pożytecznej dla wszystkich. Działalność ruchu społecznego Obywatele Nauki), mgr. Adama Konopnickiego (Przestrzeń wirtualna,
jako miejsce realizowania swoich pasji. Nowe oblicza praktyk społecznych, możliwości, kontrowersje), mgr. Jarosława Kotlińskiego (Predylekcje NEET-sów, czyli o tym czy, a jeśli tak to czym pasjonują się
młodzi trwale pozostający poza pracą i nauką).
Zagadnienie, które było podejmowane w najszerszym wymiarze podczas
debat Szkoły to indywidualne doświadczenia życiowe jako droga kształtowania własnych pasji, pasji wychowanków oraz ich znaczenie w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu człowieka. W tym bloku pasje zostały
podzielone na kategorie tematyczne – pasje społeczne; artystyczne: muzyczne
plastyczne, teatralne, fotograficzne; podróżnicze. Podobnie jak w poprzednich zagadnieniach dyskusja była poprzedzona wykładem Mistrza – Profesora i korespondującymi z tym zagadnieniem wystąpieniami Młodych Pedagogów. Pasjom społecznym zostały poświęcone wykłady prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego (ChAT) – przewodniczącego KNP PAN – O harcerstwie. Moja droga do pedagogiki jako pasji oraz prof. dr. hab. Amadeusza Krause (UG), Jak z niepełnosprawnymi żeglować z pasją. Ta tematyka została podjęta przez dr Katarzynę Marszałek (Na zawsze w harcerstwie), mgr Katarzynę Chrząszcz („Pomaganie” – obowiązek, misja,
droga życiowa? – a może pasja?), dr Ewę Kopeć (Jestem kuratorem społecznym w sprawach rodzinnych i nieletnich. Mimo wszystko) oraz
mgr. Grzegorza Kozdrasia (Od szkoły podstawowej do Światowego Kongresu Naukowego Sportów i Sztuk Walki – JUDO moja pasja).
Pasji artystycznych dotyczyły wykłady: prof. dr. Leszka Mądzika (KUL),
Teatr i fotografia – moja pasja, prof. dr. hab. Janusza Kirenko (UMCS),
W poszukiwaniu harmonii: o moich dwóch muzach oraz dwa warsztaty:
muzyczny – Co komu w duszy gra (dr Krzysztof Sawicki, dr Wojciech Siwak,
[UwB]) oraz fotograficzny – Pomiędzy obrazem a słowem. O tajemnicy
fotografii (dr Małgorzata Makiewicz [USZ] oraz przedstawiciele Sandomierskiego Towarzystwa Pasjonatów Fotografii: Ewa i Janusz Sierokosz i Albert Kopeć). W tym obszarze swoimi pasjami dzielili się następujący Młodzi:
mgr Łukasz Bednarczyk (O mojej pasji rozwijania siebie i innych. Rzecz
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o akceptacji niepełnosprawności), mgr Weronika Pańków (Moja droga
do wolontariatu z dziećmi niepełnosprawnymi), mgr Anna Wojtas
(Komunikacja [alternatywna] jako przesyłanie – język migowy, moja
pasja), dr Edyta Nieduziak (Opowiem wam fotografią o pasji tworzenia
teatru – mojej i osób niepełnosprawnych), mgr Katarzyna Maliszewska (O mojej pasji teatralnej: Mężczyźni życia czyli Stacyjka Zdrój
i wrażliwa edukacja), mgr Barbara Biskup (Co wydarzyło się między A-B
a B-B, czyli o tym jak drama zmieniła moje widzenie siebie i innych),
mgr Magda Piwowarska (Animator czasu wolnego – jak odnalazłam
swoją pasję), mgr Jerzy Grzegorek (Opowiem wam o swojej pasji bycia
animatorem kultury), dr Tomasz Michalewski (Moje stawanie się pasjonatem muzyki), mgr Magdalena Handke (Sukces jako źródło rozwoju
pasji muzycznych) oraz mgr Iwona Murawska (Ze śpiewem przez życie
– moja muzyczna opowieść o pasji).
Pasje podróżnicze zostały zaprezentowane przez prof. dr hab. Eugenię
Potulicką (UAM), O śniegowej kuli. O swoich podróżach oraz dr. hab.
Krzysztofa Wroczyńskiego, prof. KUL, Himalaje – moja pasja. Do tych
zagadnień zostały dołączone następujące wykłady Uczestników: mgr Eweliny
Waligóry (Góry jako pasja motywująca do działania), mgr Zuzanny
Leliwa-Pruszak (Od Odessy do Santiago de Compostella. Moje podróże
w okrywaniu pasjonującego życia).
Próba prezentacji poszczególnych zagadnień podjętych w obszarze pasji
pokazuje, że jest to rzeczywistość bardzo szeroka i różnobarwna. Wyjątkowość każdego wystąpienia opierała się na specyficznie indywidualnej formie realizowania określonej pasji przez Prelegenta. Dlatego też został również wyznaczony bardzo szeroki obszar debat o pasji, któremu trudno było
nadać wspólny mianownik i wyłonić z nich jedną myśl wiodącą. W ten sposób w program każdego dnia Szkoły włączony został również pewien blok
zagadnień, który trudno było połączyć z wyżej wymienionymi, a który poszerzał tematykę podejmowanej dyskusji oraz pozwalał każdemu Uczestnikowi
odnaleźć swoje miejsce w problematyce tegorocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Do tych zagadnień można zaliczyć następujące wykłady
Mistrzów: prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej (UG), Jak obserwując swojego syna zostałam pedagogiem z pasją, prof. dr hab. Agnieszki CybalMichalskiej, Dlaczego zasypiam z filmem francuskim, a nie przy jego
oglądaniu, ks. prof. dr. hab. Mariana Nowaka, Być kapelanem więziennym – między misją a pasją, dr hab. Ewy Domagały-Zyśk, Pasja nauczania języka, kiedy problemem jest język.
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W tak wyznaczonym wielowątkowym zagadnieniu, swoje doświadczenia związane z pasją – jej przeżywaniem i rozwijaniem – ukazywali Młodzi Uczestnicy: dr Paulina Forma (Rodzina wielodzietna. Jak osobiste doświadczenia przekształciły się w moją naukową pasję), mgr
Maciej Sokołowski-Zgid (Jak wykorzystać pasję do opowiadania historii w badaniu rzeczywistości społecznej metodą obiektywnej hermeneutyki?), dr Małgorzata Lis (Ich życie moją pasją. Stanisław Marczak. Marczak-Oborski. Paweł Wieczorkiewicz. Badania biograficzne w naukach o wychowaniu), dr Bożena Tołwińska (Szkoła jako
organizacja ucząca się – o przeistaczaniu moich zainteresowań
badawczych w pasję), dr Marta Krasuska-Betiuk (Czy teoria społecznych reprezentacji Serge Moscoviciego może być moją pasją?); dr Sylwia Galanciak (O dzieleniu się pasją – edukacja filmowa uczniów i nauczycieli), mgr Aleksander Cywiński (Dialog ze sztuką jako warunek mojego istnienia), mgr Dorota Ejneberg (Słowem, obrazem pokażę
Wam jak powstała moja pasja fotografowania świata [bez]domności),
dr Przemysław Paweł Grzybowski (Pasja leczenia [u]śmiechem. Doktorzy klauni w działaniu), mgr Marcin Rojek (Młodego pedagoga pasja
bycia żołnierzem słowem, obrazem i dźwiękiem malowana), mgr Julia
Karapuda (Wprowadzanie dzieci w świat wartości jako moja pasja), dr
Urszula Lewartowicz (Nauczyciele z pasją jako animatorzy pozalekcyjnej edukacji kulturalnej), dr Izabella Kust (Jak szkoła może pomóc
uczniowi w odkrywaniu pasji. Analiza przypadku), mgr Magdalena
Giercarz-Borkowska (Co dzieje się z pasją uczenia [się] po przekroczeniu progu szkoły? O szkolnych inhibitorach rozwoju i realizowaniu edukacyjnych pasji poza szkołą), dr Katarzyna Szorc (Nauczyciel
w okowach „szewskiej pasji”) oraz mgr Iwona Jankowska (Paradoksy
pasji nauczycielskiej. Postawienie problemu).
Szczególnym wydarzeniem XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów był wykład prof. dr hab. Marii Dudzikowej (UAM), O swojej miłości –
książkach. Na bazie własnej historii życia Pani Profesor przedstawiła zagadnienie związane z pedagogicznymi uwarunkowaniami zaangażowania
i konstruowania autorskiej sztuki narracji. W ten obszar tematyczny wpisali się ze swoimi wystąpieniami również tacy Prelegenci, jak: dr Anna Babicka-Wirkus, Czytanie książek – namiętność i/lub męka młodego badacza, dr Justyna Miko-Giedyk, Wiersze – moja pasja uśpiona oraz dr Oskar
Szwabowski, Pasja, której nie ma [?]. W czasie trwania XXVIII Letniej
Szkoły Młodych Pedagogów wygłoszonych zostało 19 wykładów Mistrzów
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oraz 57 wystąpień Młodych Pedagogów (31 doktorów i 26 magistrów) z 24
różnych ośrodków naukowych.
Bardzo ważnym elementem Szkoły był także czas przewidziany na „Spotkanie z Mistrzem”. Młodzi Pedagodzy uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z Profesorami nad zagadnieniami związanymi z poszukiwaniami
badawczymi oraz pracami nad dysertacjami doktorskimi lub projektami
habilitacyjnymi. Tegorocznej Letniej Szkole Młodych Pedagogów towarzyszyły także 4 wystawy:
− wystawa obrazów autorstwa prof. dr. hab. Janusza Kirenko (UMCS),
− wielkoformatowa wystawa pokonkursowa Matematyka w obiektywie – przygotowana przez dr Małgorzatę Makiewicz (USz),
− wystawa fotograficzna – Teatr z Niepełnosprawnymi dr Edyty Nieduziak (UWr),
− wystawa fotograficzna – Leczenie (u)śmiechem – z doświadczeń dr
Przemysława Grzybowskiego (UMK) jako doktora Clowna.
Tradycją Letnich Szkół Młodych Pedagogów jest wpisany w ich program
„Dzień Gospodarzy”. W tym dniu wszyscy uczestnicy Szkoły przyjeżdżają
do uczelni organizującej w danym roku. Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
18 września gościła w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. W program tego dnia zostało wpisane m.in. spotkanie ze wszystkimi pracownikami Instytutu Pedagogiki KUL. Po prezentacji Uniwersytetu
i Instytutu Pedagogiki uczestnicy Letniej Szkoły mieli możliwość spotkania
w katedrach z pracownikami prowadzącymi badania w interesujących ich
obszarach. Uczestnicy Szkoły mogli poznać historię naszej uczelni w czasie
zwiedzania Muzeum Uniwersyteckiego oraz fragment współczesnych zainteresowań badawczych w trakcie zwiedzania laboratorium eksperymentalnego
z zakresu neuropsychologii, prowadzonego przez dr. hab. Piotra Francuza,
prof. KUL. Dla wielu uczestników XVIII LSMP bardzo duże znaczenie miała
wizyta w Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Doświadczenie spotkania z pracownikami tej szczególnej instytucji było praktyczną egzemplifikacją treści omawianych podczas Szkoły. W tym miejscu w sposób szczególny
można było zobaczyć, jak z pasją być z człowiekiem, towarzyszyć mu w bardzo trudnych sytuacjach życiowych.
Wydarzeniem zamykającym XXVIII LSMP w Sandomierzu był spektakl Kabaretu BECHECO, …Badacz to jest taki stan, ani żebrak ani
pan… Kabaret wyreżyserowali aktorzy przygotowujący tegoroczną edycję,
teksty rymowane napisała Iwona Murawska. W poszczególne role wcielili
się: Pani Ministra – Aleksander Cywiński, Albert Einstein – Joanna Kulisiak-Kaźmierczak, Docent Wykrętowicz – Jerzy Norbert Grzegorek, Maria

parezja · 1/2015 · z życia naukowego młodych pedagogów

·

137

Curie-Skłodowska – Anna Kola, Artystka Melania Falbania – Iwona Murawska, Konferansjerka, Urzędniczka trzeciej klasy Jarząbek – Magdalena Bełza;
Sekretarka Iwana Groźna – Katarzyna Maliszewska, Sekretarka Alina Cożyciesweprzeklina – Magdalena Handke, Kelnerka Malina Uszok – Katarzyna
Marszałek, Chór grecki – Barbara Biskup, Sylwia Galanciak. Epilog kabaretu
został ujęty w słowa, które razem odśpiewali uczestnicy XXVIII LSMP:
Za czym kolejka ta stoi?
Po granty, po granty, po granty
Co dostaniesz gdy dojdziesz?
Zmęczenie, profity, brylanty
ref. Bądź jak badacz, pisz wytrzymaj
Gdzieś te granty przecież są
się rozpłyną jak lawina
On ma, ty nie i co-o-o

Dzięki organizacji XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przez
Instytut Pedagogiki KUL, wielu pedagogów mogło nie tylko wzbogacić swój
warsztat badawczy, ale także poznać bliżej Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II i specyfikę prowadzonych w nim badań.
summary
The report of the XXVIII Summer School for Young Pedagogues
“Let me tell you about my passion using words, images, sounds...”

The text aims to present the events of the   Summer School for Young Pedagogues,
which was organized for the twenty-eighth time under the auspices of the Committee
of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. The scientific director of
the Summer School for over twenty years has been professor Maria Dudzikowa. The
host of the School was the Institute of Education of the Catholic University of Lublin, and the main theme was: “Let me tell you about my passion using words, images,
sounds”. The essence of the School is to support and stimulate the scientific development of young pedagogues, create space for meetings enabling integration of academics, and strengthen the bonds between generations.
keywords: Summer School for Young Pedagogues, passion.

