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Przedmowa

Jubileusz jest okazją, aby zobaczyć drogę zawodową i dorobek naukowy 
Jubilatki w całym spektrum tematów, wątków, projektów, publikacji. Jest to 
także doskonała sposobność, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie inspiracje, 
wspólne projekty i poszukiwania badawcze. Publikacja ta jest jedną z form 
okazania tej wdzięczności.

Profesor Ewa Solarczyk-Ambrozik jest wybitną specjalistką, której boga-
ty dorobek naukowy w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju polskiej 
myśli pedagogicznej, szczególnie w obszarze andragogiki, pedagogiki pracy, 
poradoznawstwa, ale także polityki oświatowej. Jest to także naukowczyni, 
która potrafiła zbudować zespół, tworzyć środowisko współpracy, podejmo-
wania wspólnych działań, dzielenia się inspiracjami. Zaproszenie do udziału 
w niniejszym tomie przyjęło znamienite grono autorów, uczniów, współpra-
cowników i przyjaciół Pani Profesor z różnych ośrodków akademickich, któ-
rzy pragną w ten sposób podziękować Jej za spotkania, inspiracje i wkład 
w ich rozwój naukowy i osobisty. Autorzy poszczególnych tekstów analizują 
rozmaite zagadnienia, które nawiązują do dorobku oraz aktywności zawodo-
wych Jubilatki. Prezentowane w tomie opracowania reprezentują bardzo sze-
rokie spektrum tematów, gdyż swoimi odniesieniami sięgają do wielu róż-
nych obszarów zainteresowań badawczych prof. Ewy Solarczyk-Ambrozik. 

Ze względu na wielostronność tematów księga została podzielona na 
trzy części. W pierwszej zamieszczone zostały refleksje opatrzone tytułem: 
Edukacja dorosłych – idee, perspektywy, trendy. W części tej znalazły się teksty 
przygotowane przez: Zbyszko Melosika, Mieczysława Malewskiego, Wal-
demara Segieta, Kazimierza Przyszczypkowskiego, Zofię Szarotę, Elżbietę 
Dubas oraz Renatę Konieczną-Woźniak. Drugi obszar tematyczny i zarazem 
druga część tomu nosi tytuł Kariera – praca – poradnictwo i zawiera rozważania 
Agnieszki Cybal-Michalskiej, Stefana M. Kwiatkowskiego, Agnieszki Grom-
kowskiej-Melosik, Ryszarda Gerlacha, Sławomira Banaszaka, Hanny Solar-
czyk-Szwec, Kingi Kuszak, Anny Wawrzonek, Joanny Szłapińskiej i Moniki 
Christoph. Trzecia część – Kształcenie – wyzwania, ryzyka, potrzeby – zoriento-
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wana jest wokół zagadnień integracji społecznej, polityki oświatowej i aktyw-
ności obywatelskiej. Tutaj prezentujemy refleksje Jerzego M. Brzezińskiego, 
Magdaleny Piorunek i Żanety Garbacik, Anny I. Brzezińskiej, Sławomira Fu-
tymy, Wiesława Ambrozika, Małgorzaty Rosalskiej i Magdaleny Barańskiej. 

Ważną częścią księgi jest opracowanie dotyczące drogi naukowej Jubilat-
ki, które znajduje się na wstępie tomu. Wyrażenie w słowach kilku dekad 
aktywności zawodowej nie jest zadaniem łatwym, szczególnie jeśli dotyczą 
one tak bogatej biografii naukowej, jaką może się poszczycić prof. Ewa So-
larczyk-Ambrozik. Wielość ról naukowych, stanowisk i funkcji pełnionych 
w trakcie drogi zawodowej Jubilatki odzwierciedla się w Jej wielowątkowej 
działalności, która koncentruje się wokół różnych aktywności człowieka do-
rosłego. Dlatego niniejszy tom zatytułowałyśmy – Człowiek dorosły w zróżnico-
wanych kontekstach życia. 

Oddawana do rąk Czytelnika księga jubileuszowa to zbiór wyjątkowych 
tekstów, będących inspirującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych an-
dragogiką, pedagogiką pracy, poradoznawstwem oraz polityką oświatową. 
Zbiór ten pozwala wyrazić wdzięczność Jubilatce w sposób szczególnie Jej 
bliski, za pomocą tekstu naukowego, będącego nieodłącznym i bardzo boga-
tym obszarem działalności Pani Profesor na rzecz społeczności akademickiej. 

Korzystając z niezwykłego przywileju redagowania tej wyjątkowej księ-
gi, pragniemy wyrazić podziękowania Pani Profesor Ewie Solarczyk-Ambro-
zik jako Jej uczennice. Dziękujemy za zaufanie, szanse, jakie nam stworzyła, 
poświęcony czas, cierpliwość oraz inspirujące rozmowy na tematy nie tylko 
naukowe. Dziękujemy też za wyzwania i podnoszenie poprzeczki, które mo-
bilizują nas w dążeniu do profesjonalizmu.

Pełne wdzięczności życzymy Drogiej Jubilatce, by każdy dzień, miesiąc, 
rok przybliżający do kolejnego jubileuszu był przepełniony zdrowiem, poczu-
ciem satysfakcji i spełnienia oraz życzliwością ludzi, ale także czasem nowych 
wyzwań i projektów, nie tylko zawodowych. A szczególnie tych, które – jak 
mówi Pani Profesor – czekają na odpowiedni moment. Życzymy realizacji 
pasji, czasu na dobrą lekturę i zatracanie się w dźwiękach ulubionej muzyki…

Współautorom monografii serdecznie dziękujemy za wkład włożony w jej 
przygotowanie. Jest on wyrazem uznania, szacunku, przyjaźni i wdzięczno-
ści dla Szanownej Jubilatki – profesor Ewy Solarczyk-Ambrozik. 
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