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Informacja o konferencji z okazji jubileuszu 40-lecia
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (WPSiNoZ)

„Między tradycją
a wyzwaniami przyszłości.
40 lat zielonogórskiej
pedagogiki”
Edyta Mianowska
22-23 września 2011 r. na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu miała miejsce konferencja naukowa
„Między tradycją a wyzwaniami przyszłości. 40 lat zielonogórskiej pedagogiki”, która odbyła się z okazji przypadającej w tym roku czterdziestej rocznicy utworzenia
Wydziału, noszącego do 1994 r. nazwę Wydziału Pedagogicznego. Powołany w 1971 r. w strukturach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej Wydział, w ciągu minionych czterech
dekad przechodził zarówno zmiany organizacyjne, jak i te
związane ze zmieniającym się profilem kształcenia peda-
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gogów i tworzeniem nowych kierunków studiów. W 1973 r.
był jednym z trzech wydziałów utworzonej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej. W 1995 r. Wydział otrzymał nazwę Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Kolejna zmiana nazwy miała miejsce, już w Uniwersytecie Zielonogórskim w
roku 2008. Obecnie Wydział jest jednym z największych
wydziałów na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studiuje na
nim około 3500 studentów i jest zatrudnionych ponad
140 pracowników naukowych (w tym 21 samodzielnych).
Wydział kształci na pięciu kierunkach: pedagogice, pra-
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cy socjalnej, socjologii, wychowaniu fizycznym
i pielęgniarstwie. Na kierunku pedagogika prowadzone są specjalności: animacja kultury, edukacja medialna i informatyczna, resocjalizacja
z poradnictwem specjalistycznym, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Tegoroczny jubileusz
jest jednak przede wszystkim świętem zielonogórskiej pedagogiki i to jej przeszłość, dzień
obecny i perspektywy rozwoju stały się głównym
wątkiem konferencji.
Obchody zainaugurowano w Lubuskim Teatrze
spektaklem „Nienasycenie” w wykonaniu tancerek Polskiego Teatru Tańca pod dyrekcją Ewy
Wycichowskiej z Poznania. Autorem koncepcji
artystycznej i choreografii spektaklu był Paweł
Matyasik, absolwent animacji kultury UZ, po studiach przez wiele lat nauczający tańca studentów animacji kultury na WPSiNoZ.
Pierwszego dnia konferencji zgromadzonych
w auli UZ zaproszonych gości, władze Uniwersytetu i pracowników WPSiNoZ powitał Dziekan
Wydziału prof. Zbigniew Izdebski. Następnie
głos zabrał Rektor prof. Czesław Osękowski,
który nawiązując do historii środowiska akademickiego w Zielonej Górze podkreślił, że
w pozytywny bilans dorobku uczelni wpisują
się również osiągnięcia zielonogórskiej pedagogiki. W części oficjalnej z gratulacjami dla
Wydziału i refleksjami o miejscu współczesnej
pedagogiki wystąpiła w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
prof. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet
Szczeciński). Kolejne gratulacje przygotowane
przez prof. Stefana Kwiatkowskiego w imieniu
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przekazała prof. Maria Dudzikowa (UAM Poznań), członek Komitetu. Później
uczestnicy wysłuchali przemówienia gospodarza konferencji prof. Zbigniewa Izdebskiego.
W swoim referacie przypomniał najważniejsze fakty z historii Wydziału i odniósł się do
dnia dzisiejszego przedstawiając prowadzone
na Wydziale kierunki i specjalności. Mówiąc o
zmianach strukturalnych i organizacyjnych Wydziału podkreślił, że kolejne jego nazwy miały przede wszystkim odzwierciedlać specyfikę
kształcenia na Wydziale, a jednocześnie dać
poczucie integracji pracownikom skupionym
wokół różnych dyscyplin naukowych. Swoistym
fenomenem Wydziału, na który zwrócił uwagę
Dziekan, jest to, że w jego obrębie powstały
zalążki wielu komórek organizacyjnych i zespołów pracowników naukowych, które usamodzielniły się tworząc zręby nowych instytutów i
wydziałów. Lista zakładów, które przekształciły
się w samodzielne instytuty obejmuje Instytut
Filozofii (obecnie na Wydziale Humanistycznym
UZ), Instytut Sztuk Wizualnych i Instytut Muzyki (które dziś tworzą Wydział Artystyczny),
Instytut Zarządzania (obecnie na Wydziale
Ekonomii i Zarządzania) i Instytut Socjologii
(w strukturze WPSiNoZ). Przypominając ważne
fakty z historii Wydziału nawiązał do skokoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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wego wzrostu liczby studentów w latach dziewięćdziesiątych. Kształcenie tak licznej rzeszy
studentów było wyjściem uczelni naprzeciw
potrzebom edukacyjnym i wyrazem jej proekonomicznych działań. Przyjęcie w mury uczelni
wielu studentów znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji finansowej Wydziału i ówczesnej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Jednak duże
zaabsorbowanie dydaktyką osłabiło w tamtym
okresie dynamikę rozwoju naukowego nauczycieli akademickich. Obecnie sytuacja uległa
zmianie. Jak zauważył Dziekan, o dzisiejszym
tempie rozwoju świadczyć mogą coraz częstsze habilitacje i to, że na Wydziale pracuje
nieliczna już grupa magistrów. Ważnym osiągnięciem Wydziału było, uzyskanie w roku 1996
praw do doktoryzowania w zakresie pedagogiki. Do dziś stopień naukowy doktora na Wydziale uzyskało 42 magistrów. W konkluzji wystąpienia profesor Zbigniew Izdebski wskazał
na duże znaczenie Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dla rozwoju środowiska
lokalnego, wzbogacenia życia społecznego i
kulturalnego Lubuszan. W ciągu 40-lat Wydział
opuściło ponad 25 tysięcy absolwentów, którzy
stanowią kadrę przede wszystkim lubuskich
instytucji edukacji i wychowania, resocjalizacji, instytucji opieki społecznej i służb socjalnych. Wystąpienie prof. Zbigniewa Izdebskiego
zakończyły podziękowania składane władzom
Uniwersytetu Zielonogórskiego i byłej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej za wieloletnie wspieranie naukowej i dydaktycznej działalności Wydziału oraz podziękowania skierowane do byłych pracowników – profesorów, pracujących
kiedyś na Wydziale, obecnych na konferencji,
między innymi do prof. Krystyny Ferenz, prof.
Alicji Kargulowej, prof. Józefa Kargula, prof.
Pawła Karpińczyka, prof. Edwarda Kozioła,
prof. Wojciecha Pasterniaka, prof. Kazimierza
Uździckiego. Do pracowników Wydziału Dziekan skierował gratulacje i słowa uznania za
sukcesy na polu zawodowym, w szczególności
za osiąganie kolejnych stopni awansu zawodowego oraz podkreślił znaczenie dorobku naukowego i organizacyjnego pracowników Wydziału
dla realizowania misji Uniwersytetu. Podziękowania przekazał również pracownikom administracji za wkład w sprawne funkcjonowanie tak
dużej jednostki organizacyjnej.
Po wystąpieniu prof. Zbigniewa Izdebskiego
nastąpił moment złożenia podziękowań byłym
dziekanom przez obecne władze Wydziału. Dziekanów uhonorowano wręczając obrazy miniatury wykonane przez zielonogórską malarkę Agatę
Buchalik-Drzyzgę. Pamiątkowe prace otrzymali
uczestniczący w obchodach jubileuszu profesor
Maria Jakowicka, profesor Wielisława Osmańska-Furmanek, doktor Józef Jerzak, docent Alojzy
Matuszczyk (profesor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy), profesor Edward Hajduk i profesor Ryszard Stankiewicz. Ostatnim akcentem
tej części konferencji był pokaz prezentacji
o historii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk

18

konferencjA z okazji jubileuszu 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i

o Zdrowiu, przygotowanej przez prof. Inettę Nowosad
i dr Agnieszkę Olczak.
Wystąpienia części oficjalnej zakończyło odczytanie
przez prof. Ewę Narkiewicz-Niedbalec adresów, które zostały przesłane na ręce Dziekana z okazji Jubileuszu Wydziału. Listy gratulacyjne skierowali między
innymi dziekani wydziałów pedagogicznych, profesorowie, którzy w przeszłości współpracowali z Wydziałem
(m.in. prof. Tadeusz Lewowicki, prof. Robert Kwaśnica
– rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) oraz prezeska
Fundacji „Porozumienie bez Barier” Jolanta Kwaśniewska, z którą kilkakrotnie współpracował przy organizacji konferencji naukowych Zakład prof. Zbigniewa
Izdebskiego. List gratulacyjny, zawierający odwołania
do wielu wątków osobistych, związanych ze współpracą skierował również prof. Andrzej Jaczewski. List z
gratulacjami przesłał także prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Józef Korbicz. O głos
w tej części obrad poprosiły obecne na konferencji

przedstawicieli Zakładu Pedagogiki Społecznej, Zakładu
Poradnictwa i Seksuologii, Zakładu Animacji Kultury,
Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych, Zakładu
Teorii Wychowania i Pedeutologii oraz Zakładu Metodologii Badań.
Jedynym wydarzeniem wychodzącym poza konwencję autoprezentacji jednostki, był panel zatytułowany
Współczesna wiedza o człowieku. Wymiary edukacyjne,
który odbył się pierwszego dnia konferencji. Dyskusję
panelową poprowadził prof. Tomasza Szkudlarek z Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w niej wzięli prof. Wiesław Godzic (medioznawcza, Wyższa Szkoła Psychologii
Społecznej w Warszawie), prof. Irena Obuchowska (UAM
w Poznaniu), prof. Magdalena Środa (etyk, UW), prof.
Barbara Woynarowska (nauki medyczne, UW), dr Grażyna
Czetwertyńska (filolog klasyczny, badająca przebieg akcji Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą”, UW), prof. Ireneusz Krzemiński (socjolog, UW).
Po obradach pierwszego dnia konferencji, uczestnicy

dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alicja Siemak-Terlikowska, dziekan
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Barbara Kromolicka oraz dziekan Wydziału Pedagogicznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prof.
Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Głos zabrał także w
imieniu władz samorządu województwa lubuskiego wicemarszałek Tomasz Gierczak.
Przyjęta przez organizatorów formuła konferencji
zakładała, że będzie ona przede wszystkim okazją do
pokazania dorobku naukowego pracowników Wydziału
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Tej idei został
podporządkowany program obrad, który przewidywał
czas na prezentację wszystkich zakładów i katedr o
profilu pedagogicznym będących obecnie w strukturze
Wydziału. W czasie dwóch konferencyjnych dni, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania szeregu wystąpień,
w których przedstawiciele poszczególnych zakładów
prezentowali obszary aktywności swoich jednostek, tematykę podejmowaną w pracach badawczych i dorobek
naukowy. W referatach znalazło się wiele odwołań do
historii pedagogiki zielonogórskiej, którą współtworzyło
wielu uczestników konferencji. Uwarunkowania i okoliczności, które zapoczątkowały kształcenie pedagogów
na poziomie wyższym w Zielonej Górze były tematem
wystąpienia prof. Marii Jakowickiej, która na początku
lat siedemdziesiątych współorganizowała wraz z doc.
Henrykiem Pohanke i doc. Bronisławem Ratusiem Wydział Pedagogiczny. Pierwszego dnia konferencji zaprezentował się Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania oraz Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej. W drugim dniu uczestnicy wysłuchali

zostali zaproszeni na koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”,
którego lider Adam Nowak studiował na Wydziale Pedagogicznym, a troje członków to absolwenci animacji kultury
i wychowania muzycznego. Muzycy przypomnieli przede
wszystkim swoje starsze przeboje, a prowadzący koncert
lider zespołu zapowiadając kolejne utwory wspominał początki swojej kariery kabaretowej i muzycznej związanej
ze środowiskiem rodzącego się wtedy Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Ostatnim wydarzeniem pierwszego
dnia konferencji była – zasponsorowana przez firmę Polpharma – uroczysta kolacja w zielonogórskiej Palmiarni,
na którą przybyli goście konferencji i pracownicy Wydziału.
Na konferencję przygotowana została książka pod redakcją prof. Grażyny Miłkowskiej oraz prof. Marka Furmanka Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej
pedagogiki. Złożyły się na nią teksty pracowników Wydziału, w których dokonują prezentacji własnych dokonań naukowych – najważniejszych lub aktualnych, jak i
subiektywnego spojrzenia na historię rozwoju i kształtowania się zielonogórskiej pedagogiki. Publikacja trafiła
do rąk wszystkich uczestników konferencji wraz z pamiątkową filiżanką z logo jubileuszu, autorstwa młodej
artystki plastyczki Matyldy Chełmickiej.
Konferencji towarzyszyła również wystawa fotograficzna dotycząca historii Wydziału, zawierająca zdjęcia
autorstwa dr. Zbigniewa Żubera, Kazimierza Adamczewskiego, Tomasza Jasiewicza, prezentowana w holu auli
uniwersyteckiej, gdzie odbywały się obrady konferencji. Obecnie wystawa eksponowana jest w holu budynku A-16, w Kampusie B, przy al. Wojska Polskiego, gdzie
mieści się siedziba dziekanatu WPSiNoZ.
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