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Wstęp
W 2013 roku Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego obchodził Jubileusz sześćdziesięciolecia. Redakcja „Kwartalnika Pedagogicznego”, po
konsultacjach z Radą Wydziału, postanowiła uczcić pamięć nieżyjących profesorów
Wydziału, publikując omówienia i wybrane fragmenty ich tekstów z „Kwartalnika
Pedagogicznego”. Z uwagi na rozległość tematyczną i wielowątkowość różnych
obszarów pedagogiki poświęcamy temu dwa rocznicowe numery pisma (nr 3 i 4,
2014).
Drugi numer jubileuszowy „Kwartalnika Pedagogicznego” (KP, 4/2014) otwiera artykuł wprowadzający Janiny Kamińskiej poświęcony zmarłym profesorom
Wydziału Pedagogicznego UW wspominanym w tym tomie.
Kolejny tekst to artykuł Ewy Dębskiej o publikacjach profesora Ryszarda
Wroczyńskiego. Autorka zwróciła uwagę na rozległe zainteresowania badawcze
Wroczyńskiego, spośród których wydobyła teksty odnoszące się do oświaty dorosłych. Następne trzy artykuły wiążą się z zagadnieniem edukacji dorosłych.
Ewa Skibińska i Krystyna Pleskot-Makulska odczytują teksty profesora Kazimierza Wojciechowskiego, Anna Marianowska artykuły profesora Tadeusza Wujka,
a Ewa Skibińska artykuły profesor Jadwigi Nowak. Autorki zauważają wielowątkowość interpretacji ówczesnych zagadnień andragogicznych i zmiany, jakie zaszły
w tej dyscyplinie.
Kolejne cztery artykuły dotyczą tekstów profesorów uprawiających pedagogikę specjalną. Grażyna Dryżałowska omawia koncepcję Marii Grzegorzewskiej
kształcenia nauczycieli i wychowawców dla szkół specjalnych, realizowaną w Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz na Wydziale Pedagogicznym. Ewa Kozdrowicz
analizuje artykuły profesora Czesława Czapówa o tematyce pedagogiki resocjalizacyjnej, dotyczące przestępczości dzieci i młodzieży. Odrębny, drugi artykuł
G. Dryżałowskiej pokazuje wkład profesora Aleksandra Hulka w sprawę rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych. Przypomina także współpracę profesora z organizacjami międzynarodowymi. Anna Steinhagen natomiast z jego rozpraw odczytuje metodę badań pedagogiki specjalnej, jaką proponował profesor,
stosowaną do dziś w badaniach pedagogicznych.
Katarzyna Buczek przedstawia teksty profesora Tadeusza Pasierbińskiego.
Swoją uwagę skupia na artykule Poglądy J. Wł. Dawida na zagadnienia religii (KP,
3/1960). Z kolei Janina Kamińska wskazuje publikacje profesor Anny Mońki-Stanikowej dotyczące pedagogiki porównawczej i spuścizny naukowej profesora
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Bogdana Nawroczyńskiego. Małgorzata Żytko pokazuje znaczenie dorobku naukowego profesor Jadwigi Walczyny dla rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej
i kształcenia nauczycieli. Refleksjami profesor Anny Przecławskiej na temat kształcenia pedagogów kończy część jubileuszową numeru 4/2014 „Kwartalnika Pedagogicznego” Anna Wiłkomirska.
Numer zamykają teksty trzech recenzji książek z szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej.
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