pożegnanie
dr Haliny rotkiewicz
Dnia 30 września 2018 roku odeszła od nas
w wieku 68 lat po długiej i ciężkiej chorobie dr Halina Rotkiewicz – Sekretarz Generalny Polskiego
Towarzystwa Pedagogicznego (kadencja 2017–2020),
członek honorowy i członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, pedagog, specjalistka w zakresie pedagogiki ogólnej i filozofii
edukacji, ceniony nauczyciel akademicki wielu pokoleń pedagogów.
Dr Halina Rotkiewicz ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją służbę akademicką w pełni poświęciła pracy na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo pracowała w Katedrze Pedagogiki kierowanej przez prof.
Stefana Wołoszyna – promotora Jej pracy doktorskiej. Następnie pracowała w zespołach
kierowanych przez prof. Stanisława Rucińskiego, prof. Andreę Folkierską. Przez długi
czas była pracownikiem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji. Przed odejściem na emeryturę pracowała na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracowni Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji.
Przez ponad 20 lat pełniła funkcję kierownika studiów niestacjonarnych na swoim macierzystym Wydziale. Współpracowała także z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, gdzie pracowała na stanowisku adiunkta
i pełniła obowiązki kierownika Katedry Pedagogiki Ogólnej Wydziału Pedagogicznego.
Przedmiotem Jej zainteresowań naukowych była pedagogika ogólna i filozofia edukacji. W roku 1985 współorganizowała konkurs na pamiętniki nauczycieli; była członkiem jury pod przewodnictwem pierwszego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego prof. Mikołaja Kozakiewicza i autorką opublikowanych analiz prac pamiętnikarskich. W ramach prac Oddziału PTP w Warszawie współorganizowała konferencje, spotkania naukowe, jednocześnie zorganizowała ogólnopolskie konferencje
poświęcone twórczości naukowej Sergiusza Hessena, Floriana Znanieckiego, Bogdana
Suchodolskiego. Jest autorką książki Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego
przekazu Marshalla McLuhana (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983),
pod jej redakcją naukową ukazały się takie prace, jak: Filozofia wychowania Sergiusza
Hessena („żak”, Warszawa 1997) oraz Florian Znaniecki. Myśl społeczna a wychowanie.
Inspiracje dla współczesności („żak”, Warszawa 2001). Jest autorką hasła „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne” w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku.
Dr Halina Rotkiewicz była aktywna nie tylko na niwie zawodowej, ale także była silnie zaangażowana w prace na rzecz rozwoju ruchu społeczno-naukowego w Polsce. Od
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1983 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, zatem w tym roku
minęło 25 lat Jej pracy na rzecz Towarzystwa. Ze względu na miejsce pracy i zamieszkania była związana ze środowiskiem warszawskim i od początku działała w Zarządzie
Oddziału PTP w Warszawie. Początkowo pełniła funkcję skarbnika Oddziału, następnie wiceprzewodniczącej, a od końca lat dziewięćdziesiątych do roku 2017 była jego
przewodniczącą. Z dużym zaangażowaniem oddała się pracy w organach ogólnopolskich Towarzystwa. Działania w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego rozpoczęła od pracy w Komisji Rewizyjnej. Od roku 1996 do 2017 (przez 6 kolejnych kadencji) była wiceprzewodniczącą Towarzystwa. Od roku 2017 pełniła
niezwykle zaszczytną i ważną funkcję jego Sekretarza Generalnego oraz członka Rady
Naukowej. Od II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w Toruniu
w 1995 roku, była członkiem Komitetów Programowych i Organizacyjnych Zjazdów.
W roku 2016, w ramach obchodów 35-lecia Towarzystwa, stowarzyszenie wyróżniło
dr Halinę Rotkiewicz tytułem członka honorowego Towarzystwa.
Ciężka choroba pokrzyżowała Jej plany i aspiracje zawodowe. Nie doczekała się Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który jest organizowany
przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we współpracy z macierzystym dla Niej Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Śmierć naszej Koleżanki, dr Haliny Rotkiewicz, która była wspaniałym wykładowcą
akademickim, osobą niezwykle serdeczną, uczciwą i prostolinijną, jest dużą stratą w naszym środowisku pedagogicznym. Będzie nam brakowało Jej zaangażowania w rozwój
nauk pedagogicznych i upowszechniania ich osiągnięć, Jej mądrości, serdeczności,
wiary w człowieka, racjonalizmu, ale i asertywności w trakcie podejmowania decyzji,
nawet tych najtrudniejszych, oraz oddania sprawom słusznym publicznie: wszystko to
jest dobrem, którym nas obdarowała i na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Joanna Madalińska-Michalak
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