Profesor Franciszek Szlosek

Stefan M. KWIATKOWSKI

Mistrz innowacji pedagogicznych
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Jubileusz 75-lecia Profesora Franciszka Szloska skłania do refleksji i wspomnień,
do bilansu osiągnięć zawodowych Jubilata i sukcesów w życiu osobistym. W tym
przypadku bilans ten jest niezwykły. Koncentrując się na sferze zawodowej, wystarczy odwołać się do roli Profesora Franciszka Szloska w rozwoju wciąż młodej subdyscypliny pedagogicznej – pedagogiki pracy. To właśnie Jego teksty stanowią podstawę teoretyczną, a zarazem wyznaczają czekające na podjęcie problemy badawcze.
Cechą charakterystyczną działalności Profesora Franciszka Szloska jest umiejętna
integracja teorii nauk społecznych z praktyką edukacyjną w obszarze kształcenia zawodowego. Jest to integracja twórcza, inspirująca do ciągłych poszukiwań badawczych. Jej źródłem jest unikalne doświadczenie zdobyte podczas pełnienia licznych,
a zarazem odpowiedzialnych funkcji – od dyrektora zespołu szkół zawodowych do
rektora uczelni niepublicznych. W naszej Uczelni – w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Profesor Franciszek Szlosek utworzył
zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki, a następnie zakład Pedeutologii, od wielu lat
jest również dyrektorem Instytutu Pedagogiki.
Profesor Franciszek Szlosek, wykorzystując swoją energię i pasję, potrafi gromadzić wokół siebie rosnące grono pedagogów pracy ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. To z myślą o nich prowadzi seminaria naukowe w Warszawie,
Ustroniu i Zubercu, to oni są stopniowo angażowani w realizację wzorcowo przebiegającej, dzięki Niemu, współpracy między uczelniami pedagogicznymi Polski i Ukrainy.
Szczycę się tym, że miałem okazję współpracować z Profesorem już w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku – w ramach realizacji projektów badawczych
prowadzonych przez Instytut Kształcenia Zawodowego, a następnie w latach osiem172
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dziesiątych – podczas przeprowadzania egzaminów na III stopień specjalizacji zawodowej w kierowanym przez Niego Zakładzie Przedmiotów Zawodowych Instytutu
Kształcenia Nauczycieli. Mógłbym wymienić jeszcze wiele wspólnych przedsięwzięć
naukowych i organizacyjnych z przeszłości, ale liczę przede wszystkim na te, które są
przed nami. W tym kontekście życzę Profesorowi Franciszkowi Szloskowi, w imieniu
swoim i społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, sił potrzebnych do podejmowania jeszcze wielu projektów badawczych
oraz nieustającej satysfakcji z tworzenia warunków do aktywności naukowej młodym
pedagogom pracy.
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