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Kilka słów wspomnienia o Soni Lubowicz adresuję do grona pedagogów społecznych, by 

przypomnieć, jak wiele zdarzeń osobistych i zawodowych łączyło nas z nią kiedyś, przed laty, 

przed rokiem, przed kilkoma miesiącami. 

Dr Zofia Lubowicz nazywana w środowisku Sonią, rozpoczynała pracę zawodową 

w latach sześćdziesiątych, początkowo jako nauczyciel w szkole, a potem jako pedagog 

w poradnictwie szkolnym. 

Przez cały okres aktywności zawodowej była związana ze środowiskiem pedagogów 

społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw jako studentka, a potem doktorantka tej 

uczelni, uzyskując w 1976 roku tytuł doktora nauk humanistycznych. W tym okresie Jej praca 

naukowa i publicystyczna dotyczyła zagadnień rodziny w środowisku wielkomiejskim. 

Warto przywołać w tym miejscu refleksję profesora Ryszarda Wroczyńskiego, promotora 

naszych przewodów doktorskich, który zapoznawszy się z pomysłem pracy naszej Koleżanki 

Soni stwierdził na jednym z seminariów: 

Zaletą tej pracy jest to, iż dotyczy ona normalnej, przeciętnej rodziny w wielkim mieście, 

a więc takich rodzin, których jest większość i dlatego należy o nich pisać, bo prawda życia 

wyraża się w tych rodzinach. Natomiast wielu studentów i doktorantów – kontynuował 

profesor – wybiera sobie tematy o zjawiskach negatywnych, które przecież stanowią margines 

życia społecznego i nie tylko im należy poświęcać uwagę. 



W ścisłym związku z problematyką rodziny pozostawał obszar Jej działalności związany 

z upowszechnianiem kultury pedagogicznej wśród rodziców oraz funkcją pedagoga 

szkolnego. 

Dr Zofia Lubowicz aktywnie uczestniczyła w pracach programowych ówczesnego 

Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierzających do zatrudnienia po raz pierwszy w szkołach 

pedagogów szkolnych, bez których współczesne funkcjonowanie szkół wydaje się 

niemożliwe. 

Blisko dwudziestoletni okres pracy zawodowej (1983–1988) Zofii Lubowicz przypada na 

pracę w instytutach naukowo-badawczych, w Instytucie Badań nad Młodzieżą oraz 

w Instytucie Turystyki. 

Z tego okresu pochodzą liczne publikacje dotyczące aspiracji i dążeń życiowych 

młodzieży oraz aktywności turystycznej uczniów i jej walorów edukacyjnych. 

Udział w badaniach naukowych Zofii Lubowicz owocował zwykle przygotowaniem 

obszernych koncepcji i wyników badań, które znajdowały swój wyraz w raportach, 

publikacjach zbiorowych i artykułach. W wykazie publikacji znajdujemy blisko 90 pozycji, 

wśród których są artykuły w drukach zwartych oraz w czasopismach takich jak „Nowa 

Szkoła”, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, „Nauczyciel i Wychowanie”, „Problemy 

Turystyki”, „Przyjaciel Dziecka”, „Remedium”. 

Studia w obszarze pedagogiki społecznej miały dla dr Zofii Lubowicz także wymiar 

praktyczny. Otóż w ostatnim okresie swojej pracy zawodowej (lata 2000–2011) pracowała 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie, prowadząc poradnictwo dla 

dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Podejmowała się trudnych zadań, wydawać by się mogło, 

nie do rozwiązania, a jednak potrafiła je rozwikłać zarówno w zaciszu gabinetu jak i na forum 

klasy szkolnej; podczas spotkań z nauczycielami i rodzinami. Praca ta była doskonałym 

miejscem łączenia naukowej interpretacji teorii pedagogicznych z realnymi przykładami życia 

codziennego, które są przecież istotą poradnictwa. Pomagała rodzinom i dzieciom z trudnych, 

zaniedbanych środowisk, biorąc udział w pracach Krajowego Komitetu Wychowania 

Resocjalizującego i Mokotowskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień. Należy dodać, że 

mimo posiadanych wysokich kwalifikacji, Sonia ciągle doskonaliła swój warsztat pracy, 

uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych. 

W kontaktach koleżeńskich była osobą serdeczną, ciepłą, życzliwą innym. W sposobie 

bycia na wskroś nowoczesna, otoczona gronem przyjaciół i znajomych. 

Drugi wymiar Jej działalności praktycznej znajdował swój wyraz w pracy w charakterze 

wykładowcy w uczelniach wyższych. Prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

„Pedagogium” oraz we „Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP” w Warszawie. 

Wyróżniało ją rzetelne podejście wobec podejmowanych zadań, życzliwość wobec 

studentów, ale także określony próg wymagań, któremu student musiał sprostać. 

W kontaktach koleżeńskich była osobą serdeczną, ciepłą, życzliwą innym. W sposobie 

bycia na wskroś nowoczesną, otoczoną gronem przyjaciół i znajomych. Z powodzeniem 

realizowała się w życiu rodzinnym, pozostając w dobrych relacjach z mężem, córką 

i wnukami. 



Z wielkim zrozumieniem i spokojem przechodziła w ostatnich dwóch latach swojego 

życia okres choroby. Nie czyniła z tego tajemnicy, tak jakby chciała nam powiedzieć, jak 

znosić cierpienie, które zsyła los. 

Odeszła z naszego świata 22 lipca 2011 roku. Spoczywa na warszawskich Powązkach. 

Zachowamy Ją w życzliwej pamięci i w dokonaniach, które stały się jej udziałem. 

 

Genowefa Pańtak 


