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Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska
Akademia Ignatianum w Krakowie

Historia Uczonego – humanisty i tłumacza 
rzeczywistości społecznej

Potrzeba kształcenia humanistycznego nie jest specyficzna dla jakiegoś typu,  
profilu czy rodzaju wyższych uczelni. 

Jest to, (…) potrzeba, a nawet konieczność kształcenia współczesnej inteligencji, 
niezależna od naukowego i zawodowego profilu tego kształcenia. (…)

Humanizm oznacza odpowiedzialne rozumienie innych ludzi, ich świata życia  
i kultury, otwarcie na ich odmienność i wielogłosowość, na prawo każdego  

do pełni rozwoju, oznacza mądrość – jako zdolność do rozwiązywania  
trudnych zadań praktyki życia własnego i innych połączoną  

z wysokimi kompetencjami intelektualnymi  
do rozwiązywania zadań poznawczych o wysokim stopniu złożoności. (…)

Z. Kwieciński1

Słowa Profesora, który jest obok autorów tekstów bohaterem tej publikacji, 
traktujemy jako motto wyjaśniające cel kooperacji nauczyciela i studenta, jako 
zadanie i szansę na kształtowanie kompetencji rozumienia siebie nawzajem. 
Warunkiem koniecznym jest trafienie na siebie i zaufanie sobie. Takie „spo-
tkanie” jest możliwe nie tylko w bezpośrednim kontakcie, ale też dzięki stu-

1 Z. Kwieciński, Potrzeba kształcenia w humanistycznej mądrości, [w:] Tropy, ślady, próby, 
Poznań–Olsztyn 2000, s. 242.
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diowaniu tekstu będącego kwintesencją mistrzostwa Uczonego. Treść przeka-
zu staje się pożywką intelektualną dla poszukujących swojej tożsamości na-
ukowej doktorantów, będących w drodze do mistrzostwa. Stąd ważne staje się 
pokazywanie im naukowych autorytetów, by terminujący uczyli się od najlep-
szych rozumienia rzeczywistości społecznej. Taką Osobą – humanistą i ba-
daczem – jest Profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński. By zrozumieć prze-
kaz Mistrza trzeba Go poznać poprzez przestudiowanie biografii osadzonej  
w określonym miejscu, czasie i przestrzeni2. 

Urodził się 26 grudnia 1941 r. w Lubrańcu (obecnie województwo kujaw-
sko-pomorskie). Pedagog i socjolog. W latach 1964–1965 pracował jako na-
uczyciel w Liceum Pedagogicznym, w kolejnych dwóch jako nauczyciel szko-
ły podstawowej. W 1970 roku uzyskał stopień doktora, trzy lata później habi-
litował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. W 1979 roku został profesorem nadzwyczajnym, a dziewięć lat 
później uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jeszcze w okresie studiów peda-
gogicznych na UMK, jako uczeń profesorów Kazimierza Sośnickiego i Ludwi-
ka Bandury, także uczestnik seminariów z zakresu socjologii wsi inicjowanych 
przez profesorów Zbigniewa Wierzbickiego, Bogusława Gałęskiego i Dyzmę 
Gałaja prowadził studia i badania interdyscyplinarne z pogranicza nauk: pe-
dagogicznych, socjologicznych, filozoficznych, politologicznych, psychologicz-
nych oraz nauk o kulturze. Przez wiele lat był współpracownikiem profesorów 
Stanisława Kowalskiego i Mikołaja Kozakiewicza. 

Pierwsze znaczące prace Profesora, stale obecne w literaturze przedmiotu, 
wiążą się z prowadzonymi badaniami terenowymi. Całą serię publikacji roz-
poczyna monografia Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium 
wsi peryferyjnej3. Jest to efekt kilkuletnich badań prowadzonych w małej wio-
sce na Podhalu. Obecność w peryferyjnie położonej miejscowości wskazuje na 
istniejący tam określony typ społeczności lokalnej, w której zadaniem szkoły 
jest reprodukcja zastanych struktur społecznych. Nie uszły także uwadze Pro-
fesora zmiany jakie zachodziły w środowiskach poddanych gwałtownej indu-
strializacji, stąd ciekawość badawcza poprowadziła Go na wieś położoną w re-
jonie uprzemysłowionym. To było kolejne naukowe wyzwanie – zamieszka-

2 Wykorzystano materiały zawarte w opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa 
przygotowanej przez Ryszarda Borowicza: Zbigniew Kwieciński – doktor honoris causa Dolno-
śląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s. 31.

3 Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium wsi peryferyjnej, PWN, Warsza-
wa 1972.



13Historia Uczonego – humanisty i tłumacza rzeczywistości społecznej

nie i praca w takiej wiosce po to, by poprowadzić w niej przez kilka lat obser-
wację uczestniczącą pozwalającą odpowiedzieć na pytanie o to, jaką rolę pełni 
szkoła w środowisku poddanym gwałtownej industrializacji? Efekt tych badań 
przedstawiony został w kolejnych monografiach: Funkcjonowanie szkoły wiej-
skiej w rejonie uprzemysławianym. Studium badawcze w aspekcie zasady jed-
nolitości szkolnictwa4 oraz Odpad szkolny na wsi. Studium socjopedagogiczne5.

Od początku pracy widoczna jest wrażliwość Profesora na problemy czło-
wieka słabego, stąd w tych pierwszych publikacjach jednoznacznie upomi-
nał się o realizację zasady równych szans życiowych dla dzieci. Ukazywał  
w swoich pracach społeczne nierówności, zjawisko wczesnego wyklucza-
nia małych dzieci, demaskował obowiązującą w okresie rozwiniętego socjali-
zmu fasadowość. Zatrudnienie w Polskiej Akademii Nauk dawało Profesorowi 
pewną niezależność intelektualną i osłonę przed zakusami ówczesnych mini-
strów oświaty uciszenia tego pedagoga krytycznego. Podstawą tej niechęci był 
lęk przed ujawnieniem błędów popełnianych przy okazji wprowadzania ko-
lejnych reform oświatowych, które zamiast wyrównywać szanse edukacyjne,  
w istocie pogłębiały nierówności społeczne. 

Po okresie prowadzenia badań monograficznych w środowiskach wiej-
skich, przyszedł czas na zorganizowanie dużych empirycznych pomiarów ilo-
ściowych. W 1971 roku staraniem Profesora Kwiecińskiego uruchomiony zo-
stał duży projekt, w którym badaniami objęto kohortę ponad siedmiu tysięcy  
uczniów kończących szkołę podstawową w trzech województwach (bydgo-
skim, toruńskim i włocławskim). Po kilkunastu latach eksplorację powtórzo-
no (badania longitudinalne). Celem organizatorów projektu była weryfikacja 
wyników wcześniejszych badań jakościowych, ponadto chodziło o ukazanie 
dróg życiowych młodzieży w naturalnym cyklu ludzkiego życia. Ich efektem 
było opublikowanie kilku kolejnych książek Profesora: Poziom wiedzy uczniów 
a środowisko szkoły6; Drogi szkolne młodzieży a środowisko7 oraz Środowisko 
a wyniki pracy szkoły8. Ponieważ badania miały charakter ciągły (powtórzone 
na tej samej kohorcie), w kilku publikacjach wyeksponowana została także dy-
namika procesów zachodzących w naturalnym cyklu życia badanych: Selekcje 

4 Funkcjonowanie szkoły wiejskiej w rejonie uprzemysławianym, PWN, Warszawa 1972.
5 Odpad szkolny na wsi. Studium socjopedagogiczne, ZBRU PAN, Warszawa 1972 [wyda-

nie II „Edytor”, Toruń 2002].
6 Poziom wiedzy uczniów a środowisko szkoły, Wydawnictwo UMK, Toruń 1973.
7 Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsza-

wa 1980.
8 Środowisko a wyniki pracy szkoły, PWN, Warszawa 1975.
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społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym: trzy studia podstawowe9; Drogi 
szkolne młodzieży a środowisko10; Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium 
empiryczne z socjologii edukacji11; Nieuniknione. Funkcje alfabetyzacji w doro-
słości12. 

Profesor Z. Kwieciński przyjął na siebie także rolę eksperta. Pojawiają się 
w Jego dorobku prace zawierające konstruktywny, ale jednocześnie wyraźnie 
krytyczny ogląd naszej rzeczywistości. W opracowaniach eksperckich Pro-
fesora wyeksponowany był zarówno brak ogólnokrajowej strategii oświato-
wej, jak i krytycznie oceniane były słabości podejmowanych działań, a także 
wskazywane społeczne konsekwencje zaniechań w tym obszarze. Problema-
tyka ta jest obecna w kolejnych znaczących publikacjach Profesora poczyna-
jąc od książki Socjopatologia edukacji13, przez kolejne monografie: Tropy – 
ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza14, Między patosem a deka-
dencją15, Nurty pedagogii: naukowe, dyskretne, odlotowe16, Cztery i pół. Prelimi-
naria, liminaria, varia17, Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch 
i dzieło społeczne18, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty19.

Wznowienia doczekała się publikacja z 1985 roku pt. Dylematy – inicjaty-
wy – przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce20 (Autor 

9 Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym: trzy studia podstawowe, PAN IR-
WiR, Warszawa 1975.

10 Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsza-
wa 1980.

11 Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji, PWN, 
Warszawa 1990 [drugie wydanie Wydawnictwo UMK, Toruń 1995].

12 Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002. 
W tym samym roku ukazało się drugie wydanie.

13 Socjopatologia edukacji, Edytor, Warszawa 1992 [drugie wydanie: Wszechnica Mazur-
ska, Olecko 1995; wydanie w języku ang.: „Edytor”, Toruń 1995, drugie wydanie w języku ang. 
2017].

14 Tropy – próby – ślady. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Edytor, Poznań–Olsztyn 
2000.

15 Między patosem a dekadencją, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
TWP, Wrocław 2007.

16 Nurty pedagogii: naukowe, dyskretne, odlotowe (współautor z M. Jaworską-Witkowską), 
„Impuls”, Kraków 2011.

17 Cztery i pół. Preliminaria, liminaria, varia, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 
2011.

18 Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne [z przywróco-
nymi fragmentami usuniętymi przez cenzurę], wydanie bibliofilskie, Wrocław–Toruń 2014.

19 Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, „Impuls”, Kraków 2014.
20 Dylematy – inicjatywy – przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Pol-
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proponuje rozwiązania złożonych dylematów edukacji patrząc na nią z per-
spektywy jej upodmiotowienia, uspołecznienia i ponownego uczłowieczenia, 
kiedy to po wyprowadzeniu całego szeregu pytań jakie postawił Sierpień i na-
dziei jakie wzbudził, Profesor analizuje główne inicjatywy podmiotów eduka-
cyjnych na tle zmian społecznego otoczenia edukacji polskiej, stawia hipotezy 
szans i strategii odrodzenia edukacji polskiej, szczególnie tej na wsi. Równo-
legle do tomów zwartych ukazało się mnóstwo mniejszych tekstów, będących 
niezwykle celnymi diagnozami obecnego stanu rzeczy.)21. 

Pojawiają się też w dorobku piśmienniczym prace porównawcze o charak-
terze międzynarodowym. Profesorowi należy oddać upowszechnienie w Pol-
sce radykalnego projektu demokratyzacji oświaty radzieckiej opracowanego 
przez Zespół „Szkoła”, oraz zdemaskowanie faktu, że podstawą rozpoczyna-
nej w Polsce wielkiej reformy oświatowej był projekt przejęty z ZSRR, z które-
go tam się właśnie wycofywano. Niezwykle cenne było systematyczne pokazy-
wanie ciekawych koncepcji zachodnich badaczy (próby syntetycznego oglądu) 
oraz przybliżanie propozycji nieznanych powszechnie rozwiązań praktycz-
nych obecnych w świecie. Jako pedagog krytyczny, trafnie przy tym diagno-
zując rzeczywistość, pisał ostre w wymowie teksty oceniające stan badań na-
ukowych, kondycję środowisk akademickich, ujawniające patologie w świecie 
nauki. Znana jest przy tym celność argumentacji używanej w debatach aka-
demickich oraz jej syntetyczność. Dorobek Profesora jest obszerny i znaczący 
(nie tylko jakościowo), bowiem na koncie swoim ma 46 książek autorskich, bli-
sko 400 artykułów naukowych, studiów, rozpraw w tomach zbiorowych i cza-
sopismach branżowych, do tego dochodzą liczne ekspertyzy oświatowe.

sce, Inicjatywa Wydawnicza ASPEKT, Wrocław 1985 [drugie wydanie Wydawnictwo Na-
ukowe DSW, Wrocław 2011]. Książka ukazała się w 1985 roku jako zbiór tekstów napisanych  
w czasach wielkiego przesilenia polskiego w latach 1981 i 1982, wybuchu społecznego odrzu-
cającego dotychczasową formację ustrojową Polski, a następnie gwałtownego zablokowania go 
przez wprowadzenie stanu wojennego. To była niewielka broszura, gęsto zadrukowana techni-
ką małej poligrafii w podziemnej oficynie Inicjatywa Wydawnicza ASPEKT, przy współpracy 
Pomocników Społecznych na zlecenie Dolnośląskiej Rady Edukacji we Wrocławiu.

21 Zob.: Ku odnowie ekologii pedagogicznej, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26; Pokolenie po-
grudniowe a edukacja. Nad sposobami stawiania pytań o młodzież i jej relacje ze światem kryzy-
su, [w:] Edukacja – uniwersytet – oświata dorosłych, W. Ambrozik (red.), Wydawnictwo Nauko-
we UAM, Poznań 2014; Edukacja demokratyczna i humanistyczna jako ruch i dzieło społeczne, 
„Studia Edukacyjne” 2014, nr 30 [wznowienie artykułu z „Socjologii Wychowania AUNC” 1982, 
t. IV]; Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne, „Nauka” 
2007, nr 4; Nierówno pod sufitem, „Nauka” 2012, nr 1; Edukacja – trudne pytania. Początek dzia-
łalności Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, „Nauka” 2013, nr 1; Edukacja publiczna 
w chybotliwej demokracji. Perspektywa pedagogiki krytycznej, „Nauka” 2017, nr 3.
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Profesor Z. Kwieciński przez lata tworzył liczne zespoły badawcze. Najpierw 
kierował dużymi ekspedycjami terenowymi studentów skupionych w Między-
wydziałowym Kole Naukowym Pedagogów UMK, następnie największym pro-
gramem empirycznych badań podłużnych. Będąc kierownikiem toruńskiej 
Stacji Naukowo-Badawczej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Aka-
demii Nauk zainicjował stałe seminarium naukowe „Społeczne aspekty wycho-
wania”. Przedmiotem cotygodniowych tzw. „czwartkowych” dyskusji były kon-
kretne projekty badawcze wraz z prezentacją uzyskanych wyników, omawiano 
na seminariach także ciekawe książki pojawiające się na rynku wydawniczym, 
organizowano spotkania z uznanymi badaczami z kraju i zagranicy. Przez lata 
uczestnikami seminarium było wielu uznanych dzisiaj profesorów. Produktem 
tych seminariów są serie wydawnicze: „Nieobecne dyskursy”, a także „Socjolo-
gia Wychowania – Acta Universitatis Nicolai Copernici” (kiedyś jedno z naj-
wyżej punktowanych polskich czasopism). Do tej listy dodać należy powoła-
ne do życia przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, wydawane obecnie przez 
Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu „Forum Oświatowe”, którym Profe-
sor kierował przez wiele lat jako redaktor naczelny (wydając blisko 50 tomów 
tego periodyku). 

Równie twórczy charakter mają seminaria doktorskie. Ich tematyka począt-
kowo skoncentrowana była wokół kontekstów społeczno-kulturowych eduka-
cji, z czasem silniej wyeksponowane zostały teorie i badania socjopedagogicz-
ne w sytuacji kryzysu i przełomu. W ostatnich zaś latach pojawiły się nowe 
nierówności społeczne odczytywane z perspektywy płci. Wśród trzydzie-
stu wypromowanych dotąd doktorów są osoby legitymujące się dzisiaj tytu-
łami profesora z zakresu pedagogiki oraz socjologii, jak też stopniami dokto-
ra habilitowanego. Systematyczną aktywność Profesora w obszarze kształcenia  
kadr naukowych o wysokiej jakości, odczuwają przede wszystkim środowiska 
akademickie w Olsztynie, Poznaniu, Toruniu oraz Wrocławiu. Inne pole ak-
tywności stanowi rola recenzenta w postępowaniu o awans naukowy (a doty-
czy to blisko 60 doktoratów oraz ponad 100 habilitacji i profesur). 

Znaczącym obszarem aktywności Profesora jest pełnienie wielu ról zwią-
zanych z organizacją kilku jednostek. W 1972 roku założył i przez czterna-
ście lat kierował Stacją Naukowo-Badawczą Instytutu Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa PAN w Toruniu. Od początku swojej kariery akademickiej związany  
zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1974 roku zało-
żył Zakład Socjologii na Wydziale Humanistycznym UMK, w 1983 roku zor-
ganizował Pracownię Studiów Kulturowych i Edukacyjnych (w Instytucie Pe-
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dagogiki UMK) i kierował nią także po przekształceniu w Pracownię Między-
kulturowych Studiów Edukacyjnych, działającą w Katedrze Socjologii Edu-
kacji i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w To-
runiu. Od 1991 roku był dyrektorem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, by tam w 1993 roku założyć Wydział Stu-
diów Edukacyjnych (przez sześć lat był jego dziekanem). Od 1996 roku przez 
cztery lata współpracował z Wszechnicą Mazurską w Olecku. Od 1998 przez 
osiem lat kierował Katedrą Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Także od 1998 roku datuje się 
współpraca z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie prowadził Za-
kład Polityki Edukacyjnej i Centrum Studiów Zaawansowanych (2006–2014), 
współpracuje z tą Uczelnią nadal, będąc już od 2014 roku na emeryturze. Na-
dal etatowo wspiera pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK  
w Toruniu, wzmacniając potencjał naukowy tego środowiska akademickiego. 

Trudna do przecenienia jest rola jaką odgrywa Profesor Z. Kwieciński 
w polskiej nauce, szczególnie zaś w pedagogice, o czym w sposób ewident-
ny świadczą pełnione role, pochodzące z demokratycznych wyborów. Przez 
dwie dekady był członkiem Centralnej Komisji ds. tytułu i stopni naukowych 
(1990–2010), przez dwie kadencje członkiem Komitetu Badań Naukowych, 
działał w Zespole ds. Projektów Celowych i Zamawianych (1998–2000). Po-
nadto zasiadał w prezydiach: Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Komite-
tu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, w Radzie Konsultacyjnej 
ds. Reformy Edukacji Narodowej (1996–2001). Od 2001 był członkiem Zespołu 
Doradczego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ds. Zmian w Szkolnictwie 
Wyższym, także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwer-
syteckiej Komisji Akredytacyjnej ds. kierunku pedagogika. Jako współzałoży-
ciel i przez wiele lat (1989–2014) prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne-
go (obecnie honorowy Przewodniczący PTP), był twórcą i koordynatorem pro-
gramowym ośmiu Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych, na których to co 
trzy lata środowisko naukowe wyznaczało sobie istotne i konieczne do prze-
dyskutowania tematy, debatując nad najważniejszymi edukacyjnymi proble-
mami obecnymi w przestrzeni życia społecznego. 

Inicjowane przez Profesora Z. Kwiecińskiego liczne dyskusje pedagogiczne 
wskazywały na konieczność wypracowania całościowej wizji systemu eduka-
cji w Polsce i strategii jej realizacji. Temu celowi służyło więc, z inspiracji Pro-
fesora Z. Kwiecińskiego, powołanie przy Wydziale I Nauk Humanistycznych  
i Społecznych PAN interdyscyplinarnego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodo-
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wej (w latach 2012–2014 był jego przewodniczącym)22. Zadaniem jakie zostało 
podjęte przy intelektualnym zaangażowaniu Profesora Z. Kwiecińskiego było 
opracowanie diagnozy wyjściowej, określenie katalogu kwestii naprawczych, 
zarysowanie wizji rozwoju i projektu etapowej strategii jej realizacji. Podstawą 
do prac nad całościową wizją systemu edukacji było zainicjowanie dyskusji wo-
kół palących problemów kształcenia na wszystkich szczeblach. W ramach kilku 
debat eksperci o różnych kompetencjach i doświadczeniach, zarysowali „mapy 
problemów” edukacji w Polsce, poddali je dyskusji w różnych środowiskach  
i przedłożyli do scalenia w KREN. Podjęto tym samym próbę opracowania dia-
gnozy aktualnego stanu systemu edukacji, ze wskazaniem głównych opóźnień, 
sprzeczności i przeszkód w jej rozwoju, mających przyczyny zarówno w błędach 
polityki państwa, jak i w zastanym systemie kulturowym; dogłębne rozpoznanie 
silnych stron, dobrych doświadczeń i ograniczeń wewnętrznych, jak i wzorów 
zagranicznych w zakresie edukacji; przygotowanie założeń do opracowania spój-
nej, całościowej i prorozwojowej wizji edukacji, obejmującej Polaków od wieku 
przedszkolnego, przez szkolnictwo podstawowych i średnich szczebli, szkolnic-
two wyższe i kształcenie naukowe, aż do kształcenia ustawicznego. 

Jednak nie tylko sprawowane funkcje i zaszczyty decydują o znaczeniu 
w nauce Profesora Z. Kwiecińskiego. Na wielość i szczególność kompetencji 
wskazał Profesor Ryszard Borowicz (pierwszy Jego doktorant) w opinii o do-
robku swojego Mistrza z okazji wręczenia Profesorowi Z. Kwiecińskiemu god-
ności doktora honoris causa DSW stwierdzając, iż: „Trudnymi do zakwestiono-
wania atutami są nabyte kompetencje poznawcze oraz pracowitość Profesora.  
Trudno nawet w przybliżeniu oszacować w ilu seminariach czy konferen-
cjach naukowych rocznie uczestniczy w sposób czynny? Także występując jako 
VIP i osoba publiczna nigdy nie omieszka, obok koniecznych grzecznościo-
wych zdań, przemycić myśli zmuszające do głębszej refleksji. Niezwykle zna-
mienny jest przy tym fakt, że nigdy nie był pupilkiem władzy, trudno bowiem 
uznać za tego przejaw ewidentne działania zmierzające do pozbawienia pracy, 
czy proces polityczny jaki Mu wytoczono w czasach PRL-u (ponieważ wystąpił  
w obronie usuniętego z pracy na uczelni Profesora Leszka Nowaka)”23. 

W dorobku Profesora Z. Kwiecińskiego jest wiele tekstów „będących reak-
cją na bieżące wydarzenia społeczne i polityczne, kierowanych troską o spo-

22 Edukacja – trudne pytania. Początek działalności Komitetu Rozwoju Edukacji Narodo-
wej PAN, „Nauka” 2013, nr 1.

23 Zbigniew Kwieciński – Doktor Honoris Causa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydawnic-
two Naukowe DSW, Wrocław 2011, s. 35.
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łeczne dobro, rozumiane w duchu racjonalnej modernizacji, której przyświeca 
idea sprawiedliwości społecznej. (…) Ta postawa wyznacza też ramy politycz-
nego zaangażowania (…) czyni dziś z Niego aktywnego uczestnika publicznej 
debaty o kształcie życia społecznego i inicjatora działań na rzecz społecznego 
rozwoju”24. Jako doradca, już w latach 80., współpracował z oświatową opozy-
cją demokratyczną. Jest autorem szeregu ekspertyz i esejów zaangażowanych 
na rzecz demokratyzacji oświaty i szkoły w Polsce. Stale bacznie obserwujący 
kolejne przełomy polityczno-ekonomiczne i społeczno-kulturowe, w swoich 
wystąpieniach czy publikacjach wskazywał wtedy i nadal to czyni, na implika-
cje tych zmian dla pedagogiki i edukacji.

O znaczeniu Profesora w nauce niech świadczą także przyznane tytuły na-
ukowe i honorowe. W 2007 nadana została Mu godność Obywatela honorowe-
go miasta Lubraniec. Od 2007 roku jest członkiem korespondentem, a od 2013 
członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, od 2012 roku jest człon-
kiem tytularnym Europejskiej Akademii Umiejętności w Paryżu. Otrzymał 
dwukrotnie nagrodę Wydziału I PAN za najlepszą książkę roku w zakresie 
pedagogiki, dwukrotnie nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za 
wybitne osiągnięcia naukowe, nagrodę Premiera RP w 2003 roku za wybit-
ne osiągnięcia naukowe (za tryptyk książkowy: Wykluczanie, Nieuniknione, 
Bezbronni), odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). W 2017 roku Rada Wy-
działu Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu wyróżniła Profesora Meda-
lem za zasługi dla pedagogiki współczesnej. środowiska akademickie czterech 
polskich Uczelni: Uniwersytetu Opolskiego (2004), Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy (2007), Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu 
(2011) oraz Uniwersytetu śląskiego w Katowicach (2014) nadały Profesorowi 
tytuł Doktora honoris causa.

Powyższe dokonania pokazują, że Profesor Zbigniew Kwieciński jest po-
stacią wybitną, która wywiera ogromny wpływ na rozwój pedagogiki polskiej. 
Jego biografia stanowi swoistą krystalizację zmagań tej dyscypliny o uzyska-
nie własnej tożsamości. Jest twórcą dynamicznego środowiska akademickiego, 
wychowawcą dwóch już pokoleń naukowców, którzy identyfikują się z jego po-
strzeganiem nauk o edukacji i z jego filozofią nauki, jest twórcą szkoły nauko-
wej. Profesor Zbyszko Melosik – jeden z Jego uczniów ocenia to tymi słowy: 

24 T. Szkudlarek, Zbigniew Kwieciński – Doktor Honoris Causa Universitatis Silesiensis, 
Katowice 2014, s. 42.
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„…muszę podkreślić unikatową wprost cechę osobowościową Profesora Zbi-
gniewa Kwiecińskiego. Oto bowiem posiada on niezwykle silną tożsamość na-
ukową i jasno określone poglądy w kwestii metodologii i teorii badań nauko-
wych, jednak z drugiej strony jest on niezmiennie otwarty na własne propo-
zycje w tym zakresie młodych adeptów nauki. Z nieustannym entuzjazmem 
wsłuchuje się w pomysły intelektualne akademickiej młodzieży i wspiera roz-
wój doktorantów i młodych doktorów. I może dlatego posiada niekwestiono-
wany, symboliczny już, w polskiej pedagogice autorytet25”.

* * *

Jak widać, pięćdziesiąt lat pracy naukowej pełne jest wydarzeń ważnych dla 
samego Profesora Kwiecińskiego, jak też istotnych w przebiegu trajektorii ży-
cia naukowego wielu Jego uczniów – pedagogów i socjologów, którzy czer-
pią wiedzę z licznych publikacji, inicjowanych i prowadzonych przez Mistrza 
twórczych debat seminaryjnych czy Jego wystąpień konferencyjnych. Wszyst-
kie autorskie teksty Profesora okazują się być niezwykle aktualne. Zarówno 
napisane przed laty, jak i te najnowsze pobudzają do myślenia, inspirując ko-
lejne pokolenia młodych adeptów wchodzących do nauki. Niniejsza publika-
cja świadczy o tym, jak uniwersalne są znaczenia nadawane słowom przez Mi-
strza, jest więc przykładem tego jak płodny okazał się być tekst Pedagogiczne 
zero. Zastosowanie problemowe, epistemiczne i magiczne. Wygłoszony przez 
Profesora Kwiecińskiego z okazji nadania Mu godności Doktora honoris cau-
sa Uniwersytetu Opolskiego, został następnie upowszechniony poprzez druk 
w czasopiśmie PAN „Nauka”26. Zainspirował swą treścią kolejne roczniki dok-
torantów Akademii Ignatianum w Krakowie, transponujących zawarte w tek-
ście idee na grunt własnych projektów badawczych. 

Ta publikacja jest dowodem na życiodajną świeżość i trafność diagnoz tego 
nauczyciela, na inspirowanie naukowymi projektami kolejnych pokoleń huma-
nistów. Myśl naukowa Profesora na zajęciach poddana została analizie i inter-
pretacji przez grono młodych osób studiujących nauki humanistyczne i spo-
łeczne. Ten wysiłek intelektualny wykonali w ramach seminariów z pedagogiki  
jako dyscypliny dodatkowej dla doktorantów na kierunkach filozofia i kultu-

25 Zbigniew Kwieciński – Doktor Honoris Causa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydawnic-
two Naukowe DSW, Wrocław 2011, s. 41.

26 Pedagogiczne zero. Zastosowania problemowe, epistemiczne i magiczne, „Nauka” 2004, 
nr 2.
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roznawstwo. Studenci analizowali polecony im przez prowadzącą zajęcia tekst 
naukowy, próbując znaleźć w nim odniesienie do własnych poszukiwań ba-
dawczych. Jedna z redaktorek tomu – Maria Marta Urlińska, kolejnym trzem 
rocznikom, oddała do studiowania tekst płodny, będąc przekonana o życiodaj-
nych pokładach podpowiedzi w nim zawartych, ważnych dla znalezienia tro-
pów rozwiązań problemów badawczych, które zaprzątają uwagę młodych ludzi 
chcących uprawiać naukę. 

Okazało się, że tekst Profesora pobudzał studentów do prowadzenia dysku-
sji, dochodziło do konfrontacji własnych pomysłów z propozycjami interpreta-
cyjnymi Profesora, odkrywania przez ludzi młodych, że kategorie użyte przez 
wybitnego pedagoga są uniwersalne i mają zastosowanie do analizy problemów 
innych dyscyplin naukowych. Z czasem pojawił się pomysł, by opublikować te 
teksty i zadedykować je Profesorowi z okazji obchodzonego Jubileuszu 50-le-
cia pracy naukowej Mistrza, co ostatecznie zostało zaakceptowane i popar-
te przez władze Uczelni. Praca studentów została poddana recenzenckiej pro-
cedurze, wskutek czego ostatecznie zostały dopuszczone do druku 42 artykuły. 
Przygotowano z nich dwa tomy: pierwszy zatytułowany: Dyskursy wyzerowa-
ne. Inspiracje – badania – działania pod redakcją Marii Marty Urlińskiej i Mag-
daleny Urlińskiej (Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” we współpracy z Wy-
dawnictwem Akademii Ignatianum) oraz tom drugi pt. Dyskursy wyzerowane 
w przestrzeni społecznej, egzystencjalnej i pedagogicznej pod redakcją Marii 
Marty Urlińskiej i Danuty Wajsprych (Wydawnictwo Akademii Ignatianum). 
W tym miejscu składamy gorące podziękowania recenzentom niniejszego 
tomu: prof. dr hab. Ewie Przybylskiej oraz prof. nadzw. dr hab. Danucie Waj-
sprych za dane autorom i redaktorom merytoryczne podpowiedzi poprawiają-
ce jakość tekstów złożonych do druku. 

* * *

Tomy te otwierają nową serię wydawniczą Akademii Ignatianum „Wsparcie 
i troska. Studia z pedagogiki społecznej” uruchomioną dla popularyzacji ini-
cjatyw naukowych podejmowanych przez pracowników Katedry Pedagogiki 
Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum (z inicjatywy 
kierownika katedry i równocześnie redaktora naukowego serii). Redaktorki 
obydwu tomów dziękują władzom Wydziału Pedagogicznego za sfinansowa-
nie publikacji oraz dyrektorom Wydawnictwa Akademii Ignatianum w Kra-
kowie i Wydawnictwa Edukacyjnego „Akapit” w Toruniu (pracujących nad 
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projektem w kooperacji). Jesteśmy wdzięczni za sygnalizowaną w tytule se-
rii troskę o rozwój naukowy doktorantów oraz instytucjonalne wsparcie ini-
cjatorów tego edytorskiego wydarzenia. Ponieważ na efekt końcowy złożył się 
również wysiłek naukowo-dydaktyczny Profesor Krystyny Duraj-Nowakowej, 
upominającej się w swoich tekstach o rzetelność naukową, postulującej syste-
mowe podejście do badanych zjawisk, uczącej doktorantów analizy tekstu na-
ukowego, redaktorki postanowiły zadedykować tom drugi nowej serii wydaw-
niczej Pani Profesor, z okazji Jubileuszu 50-lecia Jej pracy naukowej, ofiarując 
wysiłek twórczy studentów publikujących teksty inspirowane ideą wyzerowa-
nia dyskursów w przestrzeni społecznej, egzystencjalnej i pedagogicznej. 

Właśnie dla podkreślenia wagi relacji wzajemnych między osobami part-
nerów – uczonych uniwersyteckich ze studentami na trzecim stopniu kształce-
nia akademickiego, Pani Profesor oddała swój tekst Mistrzowie: uczony i dok-
torant w kooperacji tytułem wprowadzenia do tomu dedykowanego Mistrzo-
wi – Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu. Tym sposobem materializuje 
się zamysł połączenia wysiłku intelektualnego MISTRZA piszącego tekst źró-
dłowy (otwierający ten tom) i korzystających z niego młodych adeptów nauki 
– DOKTORANTÓW studiujących w Ignatiańskiej Alma Mater (w tomie tym 
20 esejów naukowych przedstawionych jest przez autorów w trzech odsłonach: 
„wyzerowanie” w sferze moralności i cielesności, „wyzerowanie” w relacjach 
– małżeństwo, rodzicielstwo, dzieciństwo oraz „wyzerowanie” jako problem 
interdyscyplinarny). Redaktorki mają nadzieję, że publikacja znajdzie swoich 
odbiorców zarówno wśród pracowników akademickich (ze względu na prezen-
tację sposobu postrzegania rzeczywistości społecznej przez studentów realizu-
jących własne projekty badawcze), jak i samych studentów, doktorantów czy  
zainteresowanych problematyką rodziców.

The history of the scholar 
– a humanist and the „interpreter” of social reality

Summary

The text points to the goal of teacher and student cooperation, understood as a task 
and an opportunity to shape the competences of understanding one another. It is  
a prerequisite to be in the same time in proper time and trust. The „meeting” is po-
ssible not only in direct contact, but also by studying the text which is the quintes-
sential Scholarly Championship. The content of the message becomes an intellec-
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tual resource for those who seek their own doctoral students who are on the way 
to the championship. Hence, it is important to show them the scientific authori-
ty, from whom the terminating person can learn the best understanding of social 
reality. Such a person - a humanist and a researcher - is Professor Kazimierz Zbi-
gniew Kwiecinski. Understanding the Master’s message, one needs to know him 
by studying his biography embedded in a certain place, time and space.

This publication demonstrates how universally the meanings given to the Mas-
ter by words. A great example of how fertile words can be, is one of the Profe-
sor’s text “Pedagogical Zero. Problematic, epistemic and magical use”. The scientific 
thought contained in the Professor’s paper has been analyzed and interpreted by 
a group of young people studying the humanities and social sciences. This intel-
lectual effort was accomplished through seminars in pedagogy as an additional 
discipline for doctoral students in philosophy and cultural studies. It turned out 
that the text of the Professor stimulated students to conduct discussions, came to 
confront their own ideas with the interpretation proposals of the Master, discov-
ering by young that the categories used by the outstanding pedagogue are uni-
versal and applicable to the analysis of problems of other scientific disciplines. 
Over time, the idea came to publish these texts and dedicate them to the Professor 
on the occasion of the 50th Anniversary of the Master’s Research Jubilee. There 
have been prepared texts to two book volumes, which opened the new edition of 
the Academy of Ignatianum „Support and Care. Studies in social pedagogy” and 
is aimed at popularize the scientific initiatives undertaken by Alma Mater’s aca-
demic teachers and doctoral students.

Key words: teacher and student cooperation, the academic text, the youth study-
ing, the master


