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50 LAT ZAK ADU HISTORII WYCHOWANIA NA UNI-

WERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

W tym roku przypada jubileusz pi dziesi ciolecia istnienia Zak adu Historii 

Wychowania na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Z tej okazji w dniach 25–26 wrze nia 2017 roku 

mia y miejsce uroczyste obchody tego  jubileuszu pod tytu em przewodnim 

Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach edukacji, którym towarzyszy o wielu 

znamienitych go ci z ca ej Polski.

Uroczysto  rozpocz a si  w sali Rady Wydzia u Studiów Edukacyjnych 

UAM w kampusie przy ul. Szamarzewskiego. Zainaugurowa a j  przewodnicz ca 

Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu dr hab. Justyna Gulczy ska, 

prof. UAM, która przywita a licznie zgromadzonych dostojnych go ci. W ród 

osób, które odpowiedzia y na zaproszenie, znale li si  pe nomocnik Rektora 

UAM ds. rozwoju i zarz dzania strategicznego prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, 

dziekan Wydzia u Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszka 

Cybal-Michalska, w adze dzieka skie Wydzia u Studiów Edukacyjnych: prof. zw. 

dr hab. Magdalena Piorunek, prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, 

dr hab. Waldemar Segiet, prof. UAM, a tak e Janina Michalska – ona pierwszego 

kierownika Zak adu Historii Wychowania prof. dr. hab. Stanis awa Michalskiego 

(1928–1990). W ród kilkudziesi ciu przyby ych go ci byli przedstawiciele ro-

dowisk akademickich z wielu polskich miast: Warszawy, Krakowa, Gda ska, 

Torunia, Poznania, Bia egostoku, Bydgoszczy, Szczecina, odzi, Wroc awia, 

Tomaszowa Mazowieckiego i Katowic.

Profesor Zbyszko Melosik odczyta  listy gratulacyjne od J. M. Rektora 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. zw. dr. hab. Andrzeja Lesickiego, 

a tak e od przewodnicz cego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw.

dr. hab. Bogus awa liwerskiego. Zabieraj c g os jako wiceprzewodnicz cy 

Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, prof. Zbyszko Melosik podkre li  dyna-

miczny i ci g y rozwój organizacyjny i naukowy Zak adu, a tak e kontynuacj  

zapocz tkowanej przez prof. dr. hab. Stanis awa Michalskiego otwarto ci na 

nowe idee badawcze.
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Dziekan profesor Agnieszka Cybal-Michalska witaj c go ci na Wydziale 

Studiów Edukacyjnych UAM, podkre li a ogromn  rol  kontekstu historyczne-

go w badaniach pedagogicznych oraz znacz cy wk ad, jaki w rozwój polskiej 

i wiatowej pedagogiki wnie li pracownicy i wspó pracownicy Zak adu Historii 

Wychowania. Na r ce obecnego kierownika Zak adu prof. zw. dr. hab. Wies awa 

Jamro ka z o y a serdeczne gratulacje w imieniu ca ej spo eczno ci Wydzia u 

Studiów Edukacyjnych UAM.

Profesor Wies aw Jamro ek powita  zgromadzonych na sali go ci i podzi -

kowa  za tak liczne przybycie. W swoim wyst pieniu przypomnia  dzieje bada  

z zakresu dziejów wychowania w pozna skim o rodku naukowym, przytaczaj c 

s owa zmar ego w 2000 r. polskiego historyka wychowania prof. Jana Hellwiga, 

i  to w a nie w Poznaniu i w Gnie nie pojawi y si  pierwsze dysputy na temat 

wp ywu zdarze  historycznych na kszta towanie si  modelu wychowawczego 

i koncepcji szko y. Problematyka wychowawcza oraz jej przesz o  omawiane 

by y tak e w pozna skim Lubranscianum – Akademii utworzonej w 1519 roku 

przez biskupa Jana Lubra skiego, a tak e w za o onym w rodowisku profesorów 

(w 1573 r.) Kolegium Jezuickim. Natomiast pierwsze powa niejsze publikacje 

traktuj ce o dziejach edukacji ukaza y si  na ziemiach polskich w latach czter-

dziestych XIX w. w a nie w Poznaniu, m.in. Stan o wiecenia w Polsce (1841) 

autorstwa Hugo Ko taja czy Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej 

jako umiej tno ci wychowania, nauki i o wiaty, s owem wykszta cenia naszej 

m odzie y (1842) Bronis awa Ferdynanda Trentowskiego, w którym to dziele 

trzecia cz  jest po wi cona powszechnym dziejom wychowania. Znacz c  rol  

w rozwoju polskiej my li pedagogicznej niew tpliwie odegra  równie  pochodz -

cy z Wielkopolski Antoni Karbowiak, pierwszy polski uczony, który w 1905 r. 

habilitowa  si  z historii wychowania. 

Odnosz c si  go genezy systematycznych bada  w dziedzinie historii wy-

chowania, prof. Wies aw Jamro ek wskaza , i  zosta y one podj te po odzyska-

niu przez Polsk  niepodleg o ci – wtedy to na dzia aj cej w ramach utworzonej 

w 1919 r. Wszechnicy Piastowskiej, pierwszej w Polsce Katedrze Pedagogiki 

i Dydaktyki, badania nad dziejami edukacji prowadzili mi dzy innymi pierw-

si kierownicy Katedry: Antoni Danysz (1853–1925), Bogdan Nawroczy ski 

(1882–1974), a tak e ks. Karol Mazurkiewicz (1881–1942) i Stanis aw Tync 

(1889–1964). W okresie powojennym do grona historyków wychowania do -

czyli m.in. Marian Wachowski (1903–1970), Tadeusz Strumi o (1884–1958) 

oraz Jan Stoi ski (1904–1984), a tak e kolejni kierownicy pozna skiej uniwer-

syteckiej Katedry Pedagogiki: Stefan Wo oszyn (1911–2004) oraz Józef Kwiatek 

(1911–1964). W latach pi dziesi tych do grona pozna skich badaczy dziejów 

wychowania do czy  wspomniany Stanis aw Michalski, który w 1967 r. obj  

funkcj  pierwszego kierownika Zak adu Historii Wychowania i Organizacji 

Szkolnictwa, dzia aj cego w ramach Katedry Pedagogiki Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanis aw Michalski, uznany powszech-

nie za twórc  „pozna skiej szko y historii wychowania”, kierowa  Zak adem
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Pracownicy Zak adu Historii Wychowania UAM.

nieprzerwanie do dnia swej mierci 9 grudnia 1990 r., w swojej pracy badaw-

czej uwag  po wi caj c najnowszej my li pedagogicznej. W latach 1991–2000 

kierownictwo Zak adu Historii Wychowania powierzono Janowi Hellwigowi 

(1931–2000), którego zainteresowania badawcze koncentrowa y si  wokó  pro-

blematyki dziejów wychowania w XIX i XX stuleciu. W tym okresie trzon kadry 

badawczej tworzyli Wies aw Jamro ek i Dorota o d  (D. o d -Strzelczyk) 

oraz Waldemar Bojarski i Justyna Gulczy ska. Od 2001 r. funkcj  kierownika 

Zak adu pe ni Wies aw Jamro ek, koncentruj cy swoje zainteresowania na-

ukowo-badawcze m.in. wokó  dziejów my li praktyki edukacyjnej XIX i XX 

wieku. Zespó  pracowników w pierwszym okresie kierowania Zak adem przez 

W. Jamro ka tworzyli: profesor Dorota o d -Strzelczyk oraz doktorzy – Edyta 

G owacka-Sobiech, Justyna Gulczy ska, Katarzyna Kabaci ska (K. Kabaci ska-

uczak), Krzysztof Ratajczak i przej ciowo Agnieszka Gromkowska-Melosik, 

a tak e doktoranci – Joanna Kowalska, Robert Jankowiak, Sylwia Hubicka, 

Kamilla ozowska oraz pó niejsi doktorzy – Miko aj Brenk, Micha  Nowicki 

i Konrad Nowak-Kluczy ski.

Nast pnie prof. zw. dr hab. Wies aw Jamro ek zaprezentowa  aktualny stan 

zainteresowa  naukowych i bada  prowadzonych przez obecnych pracowników 

Zak adu Historii Wychowania. Rozpocz  od pracuj cej w Zak adzie od 1980 r. 

profesor zwyczajnej Doroty o d -Strzelczyk, nale cej do grona najbardziej 

rozpoznawalnych polskich historyków edukacji, do której zainteresowa  badaw-

czych nale  m.in. dziecko i dzieci stwo w dawnej Polsce, podró e edukacyjne 
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w okresie staropolskim, dzieje szkolnictwa w Wielkopolsce, edukacji kobiet oraz 

dzieje zabawek i zabaw dzieci cych. Z kolei zwi zana z Zak adem od 1996 r. 

dr hab. Justyna Gulczy ska, prof. UAM, zajmuje si  dziejami edukacji od ko -

ca XIX w., a za szczególne pole badawcze obra a nauczyciela w okresie Polski 

Ludowej. Formalnie zwi zana z Zak adem od 1997 r. jest dr hab. Edyta G owacka-

Sobiech, prof. UAM, w swojej pracy naukowej po wi caj ca wiele uwagi proble-

matyce dziejów organizacji dzieci co-m odzie owych, dziejom edukacji kobiet 

oraz szeroko poj tej tematyce genderowej. Rok pó niej, tj. w 1998 r., z Zak adem 

zwi za  si  dr Krzysztof Ratajczak, specjalizuj cy si  w dziejach edukacji i kul-

tury w wiekach rednich, b d cy tak e sekretarzem redagowanego w Zak adzie 

„Biuletynu Historii Wychowania”. Kolejno – w roku 2000 – do Zak adu do czy a 

dr Katarzyna Kabaci ska- uczak, zajmuj ca si  problematyk  dziejów dziecka 

oraz dziejów zabaw i zabawek dzieci cych, pe ni ca obecnie funkcj  sekretarza 

„Studiów Edukacyjnych” – czasopisma wydawanego przez Wydzia  Studiów 

Edukacyjnych UAM i znajduj cego si  na li cie czasopism mi dzynarodowych 

ERIH. Od 2006 r. w Zak adzie jest obecny dr Miko aj Brenk, specjalizuj cy si  

w tematyce dziejów opieki spo ecznej i pracy socjalnej w Polsce w XX wieku. 

W 2007 r. do czy  do naukowego zespo u dr Micha  Nowicki, który swoje zainte-

resowania skupi  przede wszystkim na dziejach edukacji szkolnej w Wielkopolsce 

okresu staropolskiego. Najm odszym sta em pracownikiem Zak adu jest nato-

miast dr Konrad Nowak-Kluczy ski, koncentruj cy swoje zainteresowania nauko-

wo-badawcze wokó  dziejów pedagogiki na pozna skim uniwersytecie.

Nast pnie przewodnicz ca Komitetu Organizacyjnego odda a g os prof. 

dr. hab. Krzysztofowi Jakubiakowi z Uniwersytetu Gda skiego, który wyg osi  

laudacj , oddaj c ho d i cze  poprzednikom w pe nionej funkcji kierownika 

Zak adu Historii Wychowania – prof. Stanis awowi Michalskiemu oraz prof. 

Janowi Hellwigowi. Zwracaj c si  do znamienitych go ci, profesor Krzysztof 

Jakubiak podkre li , e wi kszo  obecnych ich zna a, a wielu by o ich doktoran-

tami i wspó pracownikami. Odnosz c si  do czasów wspó czesnych, zauwa y , 

e Zak ad by  i jest otwarty na wspó prac  z historykami wychowania z ca ej 

Polski. Wskaza , i  w ostatnich kilkunastu latach poszerzy  si  zakres zaintereso-

wa  naukowych Zak adu, obejmuj cy wielkie spektrum problematyki, zw aszcza 

spo ecznej historii wychowania (dzieje dziecka i dzieci stwa, edukacja kobiet, 

historia skautingu, biograÞ styka edukacyjna i in.). Ponadto podkre li , e Zak ad 

jest organizatorem corocznego seminarium naukowego, odbywaj cego si  od 

kilkunastu lat w Obrzycku, które czy elementy integracyjne z solidnym warsz-

tatem dla historyków edukacji.

Po wyg oszonej laudacji do g osu poproszeni zostali go cie przybyli z o rod-

ków akademickich z ca ej Polski. Gratulacje wyg osili mi dzy innymi: dr hab. 

Agnieszka Stopi ska-Paj k, prof. U , dr hab. Aleksandra Boro , prof. UAM, 

prof. dr hab. Stefania Walasek, dr hab. El bieta Magiera, prof. US, dr hab. 

Grzegorz Michalski, prof. U , dr hab. Iwonna Michalska, prof. U , dr hab. Joanna 

Król, prof. US, dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP, dr hab. Janina Kami ska,
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Sala obrad.

prof. dr hab. Julian Dybiec, dr Urszula Wróblewska, dr Monika Nawrot-Borowska. 

Nast pnie g os zabra a Janina Michalska, wdowa po p. Stanis awie Michalskim 

– pierwszym kierowniku Zak adu Historii Wychowania. Odczytano tak e adre-

sy z gratulacjami nadane przez dr hab. Hann  Markiewiczow , prof. APS oraz 

dr hab. Katarzyn  Segiet, prof. UAM.

Kolejny punkt programu stanowi y wyk ady wyg oszone w ramach uroczy-

stej konferencji naukowej My l edukacyjna wczoraj i dzi . Jako pierwsza zabra a 

g os dziekan Wydzia u Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka 

Cybal-Michalska, która swoje rozwa ania opar a o intryguj ce motto: nie teoria 

jest dobra ale dobra teoria. Z kolei prof. dr hab. Zbyszko Melosik zaprezentowa  

socjalizacyjn  rol  my li edukacyjnej w oparciu o do wiadczenia ameryka skie 

ostatnich dziesi cioleci. Ostatnia prelekcja – po wi cona reformie uniwersytetu 

w czasach KEN w koncepcjach pozna skiej i krakowskiej – zosta a wyg oszona 

przez prof. dr hab. Kalin  Bartnick .

Nast pnym momentem, który zobrazowa  uczestnikom uroczysto ci dzieje 

Zak adu, by  pokaz prezentacji multimedialnej przygotowany przez adiunktów 

Zak adu Historii Wychowania – dr. Konrada Nowaka-Kluczy skiego i dr. Miko-

aja Brenka. Pokaz archiwalnych fotograÞ i by  przegl dem pierwszych/kolejnych 

lat funkcjonowania Zak adu, ycia naukowo-badawczego, dydaktycznego i orga-
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nizacyjnego (obrony prac dyplomowych, zebrania grantowe), organizacji i uczest-

nictwa w konferencjach, seminariach i spotkaniach, a tak e aktywno ci poszcze-

gólnych pracowników.

Wydarzeniem ko cz cym pierwsz  cz  obchodów by a promocja ksi ki 

przygotowanej z okazji pi dziesi ciolecia istnienia Zak adu Historii Wycho-

wania – Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji, pod re-

dakcj  naukow  dr hab. Edyty G owackiej-Sobiech, prof. UAM i dr Katarzyny 

Kabaci skiej- uczak, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Redaktorki 

podzi kowa y autorom oraz nieobecnemu recenzentowi – prof. dr. hab. Romual-

dowi Grzybowskiemu, omówi y struktur  ksi ki i proces jej tworzenia, a tak e 

wr czy y ka demu z uczestników pami tkowy egzemplarz.

Drug  cz  obchodów jubileuszu rozpocz o uroczyste ods oni cie tablicy 

pami tkowej dedykowanej Profesorowi Stanis awowi Michalskiemu, która zo-

sta a umieszczona w Collegium im. Floriana Znanieckiego. Nast pnie zaproszeni 

go cie mieli okazj  wzi  udzia  w koncercie Chóru Kameralnego UAM pod 

batut  prof. Krzysztofa Szydzisza. Po tej uczcie duchowej odby a si  uroczysta 

kolacja, której towarzyszy  koncert pt. Wieczór z Sinatr  w wykonaniu Juliana 

Kuczy skiego oraz Filipa Chojnackiego.

Promocja ksi ki wydanej z okazji jubileuszu pi dziesi ciolecia.
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Uroczysto ci towarzyszy y dwie wystawy prezentuj ce dorobek pozna skich 

historyków wychowania. Wystawa publikacji zak adowych prezentowa a boga-

ty dorobek pracowników Zak adu Historii Wychowania – przypomniano dzie a 

prof. S. Michalskiego oraz prof. J. Hellwiga, zaprezentowano tak e najnowsze 

ksi kowe osi gni cia. Druga wystawa pt. Pracownicy Zak adu… zawiera a pa-

mi tkowe fotograÞ e sk adu osobowego Zak adu – tego sprzed lat oraz obecnego.

W drugi dzie  uczestnicy jubileuszu wzi li udzia  w Warsztatach tumskich, 

przygotowanych przez adiunktów Zak adu Historii Wychowania – dr. Krzysztofa 

Ratajczaka oraz dr. Micha a Nowickiego. Niezwykle zajmuj cy program wy-

pe ni o zwiedzanie Katedry i jej podziemi, zapoznawanie si  z ofert  Muzeum 

Archidiecezjalnego mieszcz cego si  w budynku dawnej Akademii Lubra skiego, 

a tak e prezentacja oryginalnych materia ów ród owych do dziejów edukacji 

w Wielkopolsce w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Kulminacj  tego 

dnia by o zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci, Bramy Poznania 

– Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (ICHOT) oraz ródki. 

Ponadto podczas obchodów jubileuszu w murach uczelni odby o si  posiedzenie 

Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

MIKO AJ BRENK
KONRAD NOWAK-KLUCZY SKI

Pozna


