Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku
zdobywa, ten może być nauczycielem innych
Konfucjusz

Słowo wstępne

We współczesnej wizji Uniwersytetu ścierają się różne idee i koncepcje
i chociaż w dyskusjach o obecnym kształcie Uniwersytetu konkurują
one ze sobą, to najbardziej powszechnym rozwiązaniem, przynajmniej
w kulturze europejskiej, jest swoista symbioza wszystkich funkcji, które wynikają z różnych koncepcji nowożytnego uniwersytetu. A jest nią
kulturowa misja, tj. poszukiwanie prawdy i jej upowszechnianie.
Poszukiwanie prawdy to zasadniczy cel uprawiania nauki. Upowszechnianie natomiast to także uznanie dwóch zasad: zasady powszechności kształcenia jako wartości i zasady wolności w uprawianiu
nauki. Wolności jednak nie absolutnej, lecz ograniczonej powinnością
nauki, a jest nią służba człowiekowi.
Działalność naukowo-dydaktyczna Wydziału Pedagogicznego, powiązana z misją Uniwersytetu Warszawskiego, wpisuje się w tę współczesną wizję Uniwersytetu. Potwierdzeniem tego faktu jest Misja
i strategia Wydziału Pedagogicznego konsekwentnie realizowana przez
kolejne Zespoły Dziekanów i kadrę naukową Wydziału.
„Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego kontynuuje
chlubne tradycje służby na rzecz kraju i środowiska w zakresie szeroko
rozumianej edukacji społeczeństwa. Tego rodzaju misja wpisuje się w wieloletnią działalność realizowaną przez kolejne pokolenia pracowników
naukowych, inspirowanych myślą twórców warszawskiej pedagogiki. (…)
Edukacyjna misja Wydziału wyraża się zarówno w szerokich
działaniach inspiracyjnych na rzecz wzbogacania świadomości
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i wrażliwości społeczeństwa, jak i w konkretnych zadaniach realizowanych w podejmowanych na Wydziale badaniach naukowych i procesach dydaktycznych. (…) Najważniejsze zadania Wydziału to utrzymanie jedności nauki i nauczania, udostępnianie wiedzy i możliwości
kształcenia się wszystkim uprawnionym osobom, tworzenie akademickiej wspólnoty dialogu, niezależnie od różnic politycznych, ideowych
i wyznaniowych, oraz kształtowanie elit intelektualnych. Wydział
kształci w duchu wartości uniwersalnych przy poszanowaniu różnorodności i respektu dla potrzeb jednostek” (Misja i strategia Wydziału
Pedagogicznego UW, 2013).
To odpowiedzialne zadanie oraz przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw kolejnych pokoleń pedagogów zależy od
kompetencji i osobowości pracowników, ale też od ich zainteresowań
i pasji naukowo-badawczej, bez której jego realizacja, w konfrontacji
z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, nie byłaby możliwa.
Jubileusz jest zawsze okazją do refleksji nad tym, co było, w perspektywie tego, co dziś. Wspomnienia, oceny, podsumowania są więc
nieodłączną częścią świętowania. W tym opracowaniu to zadanie powierzamy wszystkim tym, których zainteresuje ten jubileuszowy tomik. Zamieszczone w nim artykuły to wykłady inaugurujące w ostatniej dekadzie działalności Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego, przypadającej na okres od 50- do 60-lecia Wydziału,
lata 2003–2013, oraz dwie laudacje, honorujące jubileusze pracowników Wydziału – 50-lecie pracy Prof. Anny Przecławskiej i 55-lecie
Prof. Barbary Wilgockiej-Okoń, które miały miejsce w roku akademickim 2006/2007.
* * *
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego został powołany Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego 5 września 1953
roku. Dziekanem nowego, pierwszego wydziału pedagogicznego na
studiach uniwersyteckich w Polsce mianowano Prof. Marię Żebrowską,
a Prodziekanem Prof. Ryszarda Wroczyńskiego.
* * *
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Zespoły Dziekańskie w okresie od 50- do 60-lecia Wydziału Pedagogicznego:
2003–2006 Dziekan prof. dr hab. Mirosław Szymański, Prodziekan
ds. naukowych dr hab., prof. UW Alicja Siemak-Tylikowska, Prodziekan
ds. studenckich dr hab. Zbigniew Izdebski.
2006–2009 Dziekan dr hab., prof. UW Alicja Siemak-Tylikowska,
Prodziekan ds. naukowych prof. dr hab. Mirosław Szymański, Prodziekan ds. studenckich dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk.
2009–2012 Dziekan dr hab., prof. UW Alicja Siemak-Tylikowska,
Prodziekan ds. naukowych dr hab., prof. UW Grażyna Dryżałowska,
Prodziekan ds. studenckich dr Rafał Godoń.
2012– Dziekan dr hab., prof. UW Anna Wiłkomirska, Prodziekan
ds. naukowych dr hab. Anna Zielińska, Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Rafał Godoń.
Grażyna Dryżałowska

