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Do najważniejszych, jego zdaniem, należą:
> Kierowanie pracą dydaktyczną i naukową różnych za-

kładów naukowych. W latach 2000-2001 był to Zakład 
Historii Myśli Społecznej IS UW, a później od 2001 r. 
Zakład Socjologii Wiedzy w IS UZ. W Akademii Huma-
nistycznej w Pułtusku w latach 2004- 2007 kierował Za-
kładem Socjologii i Psychologii Polityki,  a od 2009 r. 
kieruje  Zakładem Transformacji Systemowej w Polsce i 
w Państwach Postkomunistycznych. Można  powiedzieć, 
że współtworzył Wydział Nauk Politycznych w Pułtusku, 
z którym jest związany od początków jego istnienia 
(1995 r.).

> Udział w organizowaniu konferencji naukowych (ogól-
nokrajowych). Do najważniejszych,  zorganizowanych 
przez niego w ostatnich latach, zaliczyć należy:
- 2003 r. listopad, Zielona Góra,  ogólnopolska konfe-

rencja w 40-lecie śmierci Stanisława Ossowskiego 
poświęcona jego twórczości. Prof. Chałubiński jest 
współredaktorem pokonferencyjnej publikacji (Toruń 
2004 r.),

- maj 2005 r.- Zielona Góra,  listopad 2008 r. – Zielona 
Góra, grudzień 2010 – Zielona Góra konferencje z cy-
klu Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Efektem 
tych konferencji są 3 wydane tomy poświęcone pro-
blematyce socjologii wiedzy.

> październik 2006 r. Pułtusk, październik 2008 r. Pułtusk, 
październik 2009 r. Pułtusk - trzy międzynarodowe kon-
ferencje z cyklu Transformacje systemowe w Polsce 
i krajach postkomunistycznych. Ukazały się 3 pokonfe-
rencyjne tomy, których jest redaktorem. 

> Jest również członkiem kilku stowarzyszeń naukowych 
m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w którym 
od roku 2006 pełni funkcję przewodniczącego sekcji Hi-
storii Socjologii. Jej zadaniem jest stymulowanie badań 
historii socjologii (zwłaszcza polskiej), a także popula-
ryzacja tej problematyki w środowisku naukowym. Zor-
ganizowała ona w ostatnim  czasie dwie konferencje: 
- wrzesień 2007 r.- Zielona Góra: Recepcja światowej 

socjologii w Polsce. Konferencja była dedykowana 
prof. J. Szackiemu, a w r. 2008 ukazała się książka 
oparta na materiałach tej konferencji (Profesor jest 
jej współredaktorem i współautorem),

- styczeń 2008 r. – Warszawa: w 70- lecie śmierci Stefa-
na Czarnowskiego zorganizowano (razem z Wydziałem 
Dziennikarstwa  i Nauk Politycznych UW) konferencję 
poświęconą jego twórczości. Jej efektem jest również 
pokonferencyjny tom opublikowany latem ubiegłego 
roku, którego profesor jest współautorem. 

> Prof. M. Chałubiński wchodzi w skład trzech zespołów 
redakcyjnych. Są to: Roczniki Nauk Politycznych  wy-
dawane przez Akademię Humanistyczną w Pułtusku, 
półrocznik (wcześniej kwartalnik) nauk społecznych i 
filozoficznych Colloquia Communia,  gdzie od 1986 r. 
jest przewodniczącym Rady Redakcyjnej i redaktorem 
pisma. Jak dotąd ukazały się 84 numery Colloquia Com-
munia oraz Roczników Lubuskich (od połowy 2009 r.), 
wydawanych przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Prof. Mirosław Chałubiński jest żonaty i ma jednego 
syna. Żona Ewa również jest socjologiem, a syn Piotr – 
politologiem.

Zainteresowania poza naukowe to: turystyka, historia 
sztuki, mineralogia.

nowe  
habilitacje

dr hab. Grażyna Gajewska

18 maja 2011 roku Rada Wydziału  

Nauk Historycznych i Pedagogicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego nadała  

dr Grażynie Gajewskiej  

tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych  

w zakresie pedagogiki.

Dr hab. Grażyna Gajewska pracuje w Katedrze Opieki, 
Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W 1987 r. ukończyła studia magisterskie ( z oceną bardzo 
dobrą) w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Zielonej Górze. Na IV roku studiów otrzy-
mała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wyróżnianie się szczególnymi wynikami w nauce.

 Po studiach została asystentem w Zakładzie Pedagogiki 
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Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psycholo-
gii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Tytuł 
naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pe-
dagogiki nadany  został Uczonej w maju 1994 r. uchwałą 
Rady Naukowej Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytetu im. 
Kazimierza Wielkiego).

Dr hab. Grażyna Gajewska jest autorką 9. monografii  
i wielu artykułów,  współautorką 21. monografii – podręcz-
ników teoretyczno-metodycznych, 66. prac zbiorowych, 
redaktorem 3. książek. Prace te są znane w kraju i za gra-
nicą (Czechy, Słowacja, Francja) o czym świadczą liczne 
cytowania. Jest wykładowcą i autorką następujących pro-
gramów studiów: pedagogika opiekuńcza, metodyka pracy 
opiekuńczo-wychowawczej, współczesne problemy opieki i 
wychowania, pedagogika rodziny, opieka i wychowanie w 
instytucjach, opieka i edukacja środowiskowa, teoria opieki 
i wychowania, metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej 
w świetlicy, opieka na świecie oraz dziecko w rodzinie za-
stępczej. Od 1997 r.  jest opiekunem studenckiego Nauko-
wego Koła Pedagogiki Opiekuńczej działającego w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a obecnie Uniwer-
sytecie Zielonogórskim. Od 1996 r. jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego (w latach 1997-98 członkiem 
Zarządu Głównego PTP), a od 2004 r. członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Współpracuje z licz-
nymi podmiotami zajmującymi się działaniem wychowaw-
czo-opiekuńczym w edukacji szkolnej i pomocy społecznej 
w środowisku lokalnym, głównie na terenie województwa 
lubuskiego oraz w Polsce (od 2003 r.  również poza gra-
nicami: Czechy, Słowacja, Francja, Niemcy, Belgia). W 
1999 r. została merytorycznym opiekunem eksperymentu 
pedagogicznego mieszkań usamodzielnień dla wychowan-
ków Domu Dziecka w Kożuchowie. Od 2003 roku realizuje 
autorski program nt. Sytuacja rodzinna i szkolna dziecka 
z rodziny zastępczej. Pomoc edukacyjna dzieciom i rodzi-
com zastępczym wraz ze studentami pedagogiki i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Jest au-
torką i realizatorką programu Dni Rodzinnej Opieki Zastęp-
czej na Uniwersytecie Zielonogórskim, w ramach którego 
współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego i wieloma innymi podmiotami w środowisku. 
Była współorganizatorem i autorem działań podjętych ze 
studentami w ramach „Akcji Uniwersytet Dzieciom” wobec 
dzieci z 23 zielonogórskich świetlic środowiskowych i pogo-
towi rodzinnych.

Od października 2007 r. dr hab. G. Gajewska zosta-
ła kierownikiem Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej Za-
kładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, a od 2009 r. opiekunem wymiany pro-
gramu Uczenie się przez całe życie - Erasmus Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z L`Université Paris Ouest Nanter-
re La Defense (Francja). W jego ramach odbyła w Paryżu 
pobyt studyjny oraz dwa pobyty z wykonaniem 10 godzin 
wykładów w języku francuskim nt.: Adaptation scolaire 
et la perception sociale des enfants concernés par les 
dispositifs de la suppléance familiale oraz Les opinions 
des étudiants l`Université de Zielona Góra des familles 
d`accueils sur les priorité de la politique sociale de la 
region, Les institutions d`aide sociale dans une region 
de Zielona Góra sur les priorités de la politique sociale 

de la région i Les résultats de l’enquête : « Les opinions 
des étudiants sur les familles d’accueil en Pologne et en 
France » 2009 sur les priorités de la politique sociale des 
régions Lubuskie et Parisien.

Od 2009 r. jest uczestnikiem i opiekunem studentów 
w międzynarodowym Europejskim projekcie naukowo-
-badawczym Klienci służb społecznych, wolontariusze, 
pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w po-
szukiwaniu dialogu 2009-2010. Innowacje społeczno – wy-
chowawcze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wyklucze-
niem: perspektywy w Polsce, Belgii, Francji i Niemczech. 

Za swoje zasługi na polu naukowym i za niezwykłą 
aktywność w środowisku społecznym dr hab. Graży-
na Gajewska była wielokrotnie nagradzana i wyróżnia-
na. W 2004 r. Zespołową Nagrodą Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przyznaną za osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej, a w szczególności za cykl publikacji Teoretycz-
no-metodyczne aspekty wychowania: scenariusze zajęć 
wychowawczych; w 2008 r.  Nagrodą Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w dziedzinie dydaktycznej; w 2009 r. Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania – Legitymacja Nr 114889; w 
2009 r. Statuetką „Przyjaciela Pomocy Społecznej” nadaną 
przez Prezydenta Miasta Zielonej Góry; w  2010 r. indywi-
dualną nagrodą Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego II 
stopnia, za osiągnięcia naukowe 2009 r.

Podstawą wszczęcia przewodu habilitacyjnego była pra-
ca: Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edu-
kacji opublikowana w 2009 r. w Oficynie Wydawniczej Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Książka jest efektem poszuki-
wań badawczych i organizowania teorii z zakresu wsparcia 
społecznego w ujęciu interdyscyplinarnym. Czytelnik ma 
możliwość prześledzenia refleksji dotyczącej przedmiotu 
badań z perspektywy takich nauk jak: pedagogika, psycho-
logia, antropologia, socjologia czy medycyna. 

Prezentację badań własnych, dotyczących wsparcia 
dzieci w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, Au-
torka umieszcza na tle dyskursu o zakresach pojęć takich 
jak: opieka, pomoc, wychowanie, wsparcie, edukacja. 
„Opracowanie podjęte przez Panią dr Grażynę Gajewską 
uważam za celowe i niezmiernie ważne z punktu widzenia 
uporządkowania, rozwoju i diagnozy pedagogicznej, doty-
czącej wsparcia dziecka w różnych instytucjach opiekuń-
czych i edukacyjnych” (z recenzji prof. Henryka Cudaka).

„Autorka dotyka rzeczywistości opiekuńczo-wycho-
wawczej we wszystkich istotnych wymiarach i obszarach. 
Dlatego w tej pracy interesujące obszary, rozważania i 
wskazania znajdą różne grupy czytelników świadomie 
podchodzące do zagadnień pomocy dzieciom w rozwoju” 
( z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Ferenz). Pozycja ta 
z pewnością stanowi ważny krok w kierunku optymalizacji 
procesów opiekuńczo-wychowawczych w systemie opieki i 
edukacji w Polsce.

Prywatnie dr hab. Grażyna Gajewska jest mamą Joanny 
i Krzysztofa, zapaloną pływaczką i narciarką, amatorką 
wędrówek pieszych (co potwierdza złota odznaka PTTK) 
i rowerowych.

Anna Szczęsna


