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KAZIMIERZ Z. SOWA – ŻYCIE I DZIEŁO

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Sowa urodził się w Krakowie w 1942 roku. 
Jest wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczniem i wieloletnim współpra-
cownikiem Pawła Rybickiego. Socjologię jako kierunek studiów wybrał świadomie 
i z zainteresowania. W trakcie studiów pełnił funkcję przewodniczącego Koła Na-
ukowego Socjologów UJ. Jako przewodniczący organizował w czasie wakacji co-
roczne cykliczne studenckie naukowe sympozja socjologiczne. Pracę magisterską 
zatytułowaną Dom studencki jako środowisko społeczne, będącą monografi ą słynnego 
domu studenckiego „Żaczek”, napisał pod kierunkiem profesora Pawła Rybickiego. 
Dyplom z socjologii uzyskał w 1965 roku. Warto wspomnieć, iż pracę magisterską 
Kazimierza Z. Sowy z entuzjastyczną recenzją Aleksandra Kamińskiego podał do 
druku profesor Jan Szczepański. Została ona opublikowana w roku 1967 przez Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe. Po ukończeniu studiów przez Kazimierza Z. Sowę, 
jego opiekun naukowy, profesor Paweł Rybicki, zaprosił go do Polskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego – oddział krakowski, którego później (mimo sprzeciwu PZPR 
oraz środowiska socjologów związanego z tym ugrupowaniem) w marcu 1980 roku 
został przewodniczącym, przejmując stery od swojego mistrza. W tym samym czasie 
został także członkiem Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu PTS. Nigdy jednak, 
pomimo usilnych starań swojego promotora, zatrudnienia w Katedrze Socjologii UJ 
nie uzyskał (pomimo że raz wygrał nawet konkurs na stanowisko asystenta). Takie 
były czasy. 

Zdobywał za to doświadczenie zawodowe – i życiowe – peregrynując po rozmai-
tych miastach i instytucjach. Profesor Paweł Rybicki, który czuł się odpowiedzialny 
za swojego magistranta, w związku z brakiem możliwości zatrudnienia go na UJ, 
pomógł mu w otrzymaniu etatu w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. 
Kazimierz Z. Sowa rozpoczął pracę jesienią 1965, by na początku 1968 roku zostać 
stamtąd wyrzucony z tzw. wilczym biletem, w którym zanotowano, iż „Sowa nada-
je się bezwzględnie do pracy naukowej, ale z wyłączeniem odcinka ideologicznego 
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i pracy z młodzieżą”. Tym, czego ówczesne władze Śląskiego Instytutu Naukowego 
nie mogły zaakceptować, był, po pierwsze, fakt, iż Sowa na zebraniu pracowników 
Instytutu nie potępił listu biskupów polskich do biskupów niemieckich (wśród 
wszystkich pracowników Instytutu Śląskiego podobnie jak Kazimierz Z. Sowa za-
chował się jedynie Zbigniew Pucek), a po drugie to, że 1 maja 1967 roku, zamiast 
uczestniczyć w państwowych obchodach święta w Katowicach, był na prywatnej 
audiencji u kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po zwolnieniu z Śląskiego Instytutu 
pozostawał bez pracy przez dziewięć miesięcy. W tym okresie większość czasu spę-
dzał w krakowskich bibliotekach, gdzie tłumaczył z języka angielskiego teksty socjo-
logiczne i tym sposobem zarabiał na swoje utrzymanie. Trzeba zaznaczyć, że po zwol-
nieniu z „wilczym biletem” ze Śląskiego Instytutu Naukowego szanse Kazimierza Z. 
Sowy na zatrudnienie w Krakowie czy też Katowicach były znikome. Tym bardziej że 
informacja o zwolnieniu z Katowic dość szybko dotarła do Krakowa. Między innymi 
z tego powodu w roku 1968 nie otworzono Kazimierzowi Z. Sowie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim przewodu doktorskiego, którego promotorem był uznany uczony 
profesor Paweł Rybicki.

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, od listopada 1968 roku rozpoczął 
pracę w Instytucie Gospodarki Mieszkaniowej (IGM) w Warszawie – oddział kra-
kowski, do którego nie dotarła jeszcze informacja o powodach zwolnienia z Katowic. 
Poza tym wspomniany IGM okazał się instytucją, w której w owym czasie miejsce 
pracy znalazło wielu innych dysydentów. W trakcie swojego krótkiego zatrudnienia 
w IMG (pracował tu przez rok) zrealizował wraz Anną Rębowską-Sowiną badania 
nad składem ludności Starego Miasta Krakowa (tzw. Kwartał XVI). Na podstawie 
tych badań powstały trzy monografi e. 

Pod koniec 1969 roku, za namową kolegi Andrzeja Piekary, który także został 
z przyczyn politycznych wyrzucony z uczelni (Uniwersytet Warszawski) i pracował 
w Spółdzielczym Instytucie Badawczym w Warszawie (SIB), Kazimierz Z. Sowa 
podejmuje pracę w SIB-ie, pozostając na pół etatu w IGM w Krakowie. W Spół-
dzielczym Instytucie Badawczym Sowa zostaje przyjęty na stanowisko kierownicze 
z misją zorganizowania w Krakowie oddziału, którym kierował przez kolejne kilka-
naście lat. Nie porzuca jednak nauki – w międzyczasie doktoryzuje się na UJ (1971), 
a następnie (1977) habilituje się w tymże Uniwersytecie. Doktorat pod tytułem 
Studenci pochodzenia wielkomiejskiego. Środowisko społeczne jako czynnik socjalizacji 
napisał pod kierunkiem profesora Pawła Rybickiego. Należy natomiast zaznaczyć, 
że jego praca habilitacyjna Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń (mająca dotychczas 
dwa wydania – pierwsze w roku 1976 o nakładzie 1400 egzemplarzy, drugie w roku 
1988 – prawie 4 tysiące sztuk) stała się pod koniec lat siedemdziesiątych podręcz-
nikiem w kilku akademiach ekonomicznych, ale również klasyczną już pozycją we 
współczesnej socjologii polskiej. Uwzględniając kontekst sytuacji politycznej końca 
lat siedemdziesiątych, warto wspomnieć, iż w państwie totalitarnym pojawiła się 
oto wyjątkowa i ważna praca, traktująca o roli stowarzyszeń w rozwoju demokracji, 
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o zrzeszaniu się, które – jak wiadomo – obok wolności słowa czy też wyznania sta-
nowi jeden z fi larów demokracji. Wiele publikował w „Tygodniku Powszechnym” 
i „Znaku”. Zaraz po habilitacji, we wrześniu 1977 roku został zatrudniony na pół 
etatu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował tu 
na stanowisku docenta przez rok. W tym samym okresie (lata 1976–1979) przez 
kilkanaście miesięcy pracował poza krajem: był ekspertem do spraw budownictwa 
mieszkaniowego w Iraku i współautorem programu budownictwa mieszkaniowego 
dla tego kraju do roku 2000.

Pracując w SIB-ie, w latach osiemdziesiątych wstąpił do Solidarności. Jest jej 
członkiem do roku 1981, a na sześć tygodni przed wprowadzeniem stanu wojenne-
go został nawet, po marszałku Wiesławie Chrzanowskim, z którym pracował w tej 
instytucji, przewodniczącym Solidarności Komisji Zakładowej. Pracując w Spół-
dzielczym Instytucie, w marcu 1980 roku zrealizował ważne, jak się później okazało, 
badania nad gospodarką nieformalną. Przygotowany z nich raport ukazał się w piś-
mie „Polityka i Kultura” z recenzją profesora Jana Szczepańskiego. Później ukazała się 
nawet recenzja tego artykułu w „Financial Times”. Z dużym prawdopodobieństwem 
można stwierdzić, że Kazimierz Z. Sowa był pierwszym w byłym obozie państw so-
cjalistycznych, który naukowo zajął się tą problematyką. 

W stanie wojennym związał się z Mirosławem Dzielskim i jego grupą. Prócz 
Dzielskiego i Sowy należeli do niej między innymi Tadeusz Syryjczyk i Henryk Woź-
niakowski. Kilkuletnia działalność grupy, której celem – najogólniej rzecz ujmując 
– było popieranie i rozwój gospodarki rynkowej w Polsce, została uwieńczona po-
wołaniem do życia i zarejestrowaniem w sądzie (1988) Krakowskiego Towarzystwa 
Przemysłowego. Kazimierz Z. Sowa należał do grona członków założycieli tego sto-
warzyszenia. 

Na początku lat osiemdziesiątych związał się trwale ze szkolnictwem wyższym. 
W 1983 roku na zaproszenie rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 
Józefa Lipca, przeniósł się do Rzeszowa. W WSP w Rzeszowie podjął zatrudnienie 
początkowo w Instytucie Pedagogiki, gdzie pracował do roku 1991. W tym samym 
czasie wykładał także w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (później w SGH), 
a następnie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – fi lia w Rzeszowie. W mię-
dzyczasie, w roku 1985 został (jako jeden z pierwszych w kraju) stypendystą Uni-
wersytetu w Oxfordzie w ramach Oxford Colleges Hospitality Scheme for Polish 
Scholars. Wyjechał do Wielkiej Brytanii w roku 1986. Zaprzyjaźnił się tam z wybit-
nym polsko-brytyjskim socjologiem – profesorem Stanisławem Andreskim (Andrze-
jewskim). Później przetłumaczył na język polski jego znaną książkę Maxa Webera 
olśnienia i pomyłki, wydaną przez PWN w 1992 roku. 

W sierpniu 1990 roku uzyskał tytuł profesora, a w październiku został wybrany 
na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Piastował to sta-
nowisko przez dwie kadencje (1990–1996). 
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Od samego początku pełnienia funkcji rektor Sowa oddał się bez reszty sprawom 
uczelni i środowiska naukowego. Już w pierwszych wywiadach prasowych zapowie-
dział podjęcie zdecydowanych wysiłków na rzecz utworzenia w Rzeszowie uniwersy-
tetu. Swoim optymizmem i determinacją zaraził innych. Można śmiało stwierdzić, 
że właśnie jego dwie kadencje rektorowania (1990–1996) były przełomowe dla rze-
szowskiej WSP. W tym czasie nastąpił znaczący wzrost liczby studentów, z niecałych 
3 tysięcy w roku 1990 do prawie 10 tysięcy w roku 1996, a stan kadr z nieco ponad 
400 nauczycieli akademickich do prawie 600, w tym liczba samodzielnych pracow-
ników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) zwiększyła się niemal cztero-
krotnie, z 34 w roku 1990 do około 125 w 1996. Pod kierownictwem rektora Sowy 
powstał nowy regulamin studiów zatwierdzony ministerialnie 28 października 1991 
roku. Nowa struktura oraz coraz realniejsza idea powołania uniwersytetu w Rzeszo-
wie mobilizowały wszystkich do tworzenia nowych kierunków i specjalności. Między 
innymi już na początku lat dziewięćdziesiątych powołano do życia Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców. Na Wydziale Filologicznym na kierunku fi lologia pol-
ska uruchomiono studia rekwalifi kacyjne dla magistrów fi lologii rosyjskiej, a w In-
stytucie Techniki utworzono dwuletnie studia magisterskie z wychowania technicz-
nego dla inżynierów pracujących w szkolnictwie. W roku akademickim 1992/1993 
w miejsce kierunku nauki społeczne po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na 
kierunek socjologia. Wart podkreślenia jest fakt, iż WSP w Rzeszowie była pierwszą 
uczelnią w Polsce (niebędącą uniwersytetem), na której powołano kierunek socjolo-
gia. Do 1992 roku socjologów kształcono jedynie na uniwersytetach. Tym samym 
po raz pierwszy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie uruchomiono kie-
runek uniwersytecki, na którym nie kształcono nauczycieli. W roku akademickim 
1994/1995 uruchomiono dwuipółletnie studia uzupełniające magisterskie z peda-
gogiki – specjalność wychowanie obronne, a w czerwcu 1995 roku powołano Kate-
drę Filologii Angielskiej (trzyletnie studia zawodowe z zakresu fi lologii angielskiej). 
W tym samym roku rozpoczęły się zajęcia na I roku wychowania plastycznego. Rok 
1996 przyniósł powołanie Katedry Biologii oraz przekształcenie Instytutu Filozofi i 
i Socjologii w dwie odrębnie działające jednostki. Tak więc 1 października 1996 
roku studia rozpoczęły pierwsze roczniki biologii i fi lozofi i. Utworzone kierunki – 
socjologia i fi lozofi a – przybliżały tę uczelnię do uniwersyteckiego statusu. W tym 
samym czasie uczelnia uzyskała prawa doktoryzowania na pięciu kierunkach i prawa 
habilitowania na jednym. W czasie kadencji rektora Sowy zakończono (Kolegium 
imienia Wincentego Witosa) lub rozpoczęto (nowy gmach biblioteki) największe 
inwestycje w historii rzeszowskiej WSP. Do spełnienia przez samą WSP kryteriów 
uniwersyteckich ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego było już 
bardzo blisko. Pod koniec drugiej kadencji profesor Sowa na zaproszenie dyrekto-
ra Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Rzeszowie wstąpił w jego szeregi. W 1996 
środowisko Wspólnoty wybrało go na prezesa. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do 
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roku 2005, a w latach 1999–2005 był przez dwie kolejne kadencje członkiem Rady 
Krajowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 

W czasie kadencji profesora Sowy jako rektora rzeszowska WSP dynamicznie 
nawiązywała i rozwijała współpracę z uczelniami zagranicznymi, szczególnie z Za-
chodniej Europy (Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch). Nawiązano także 
bezpośredni kontakt z uczelniami amerykańskimi, rosyjskimi, ukraińskimi, słowac-
kimi, węgierskimi i rumuńskimi. Rozpoczęto bliską współpracę z St. Mary’s College 
w Orchard Lake w USA, gdzie wyjechało na stypendia i staże kilkudziesięciu mło-
dych pracowników naukowych. Dzięki zaangażowaniu rektora Sowy, w 1995 roku 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna weszła w skład Stowarzyszenia Uniwersytetów Regionu 
Karpat (Th e Association of Carpathian Region Universities – ACRU) – które jest 
siecią 25 uczelni wyższych z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier – została 
członkiem delegacji ACRU, która zorganizowała w USA współpracę uczelni karpac-
kich z amerykańskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów Południa (Associated Col-
leges of the South). W celu ożywienia życia naukowego, już w roku akademickim 
1991/1992 władze uczelni pod kierownictwem rektora zainicjowały i zorganizowały 
cykle wykładów gościnnych wygłaszanych przez wybitnych uczonych z kraju i za-
granicy. Z jego inicjatywy przyjeżdżali do szkoły z wykładami uczeni tej miary, co 
Jan Baszkiewicz, Mieczysław Krąpiec, Bronisław Łagowski, Władysław Stróżewski, 
Józef Życiński, Stanisław Andreski, Jürg Steiner i wielu innych. Organizowane kon-
ferencje nabrały charakteru międzynarodowego. Pierwszą z nich była zorganizowana 
w 1992 roku przez profesora Sowę wielka międzynarodowa konferencja Galicja i jej 
dziedzictwo, w której wzięli udział uczeni z 12 krajów Europy i Ameryki. Dała ona 
początek sztandarowej serii wydawniczej uczelni, cieszącej się znacznym zaintereso-
waniem w Polsce, a także za granicą. 

Profesor Kazimierz Z. Sowa wprowadził także rzeszowską WSP i jej wydawnic-
twa do krwioobiegu nauki polskiej. Z jego inicjatywy na początku lat dziewięć-
dziesiątych dokonano ważnych dla Wydawnictwa WSP inwestycji w nowoczesne 
maszyny drukarskie oraz sprzęt komputerowy. Pozwoliło to odejść od wydawania 
książek małą poligrafi ą i przejść na system składu komputerowego. Po tych zmia-
nach wzrosła ranga tej ogólnouczelnianej jednostki na uczelni, a także w środowisku 
rzeszowskim i ogólnopolskim. Wiele wydawnictw ofi cyny uczelnianej (w tym rów-
nież przekłady z języków obcych) stało się cenionymi i poszukiwanymi pozycjami 
na rynku krajowym. Wystarczy wspomnieć, że tom Demokracje europejskie Jürga 
Steinera, wydany z inicjatywy rektora przez rzeszowską uczelnię, sprzedany został 
w Polsce w liczbie 10 tysięcy egzemplarzy! Jest to chyba wydarzenie bez precedensu, 
gdy chodzi o wydawnictwa uniwersyteckie. Warte podkreślenia jest i to, że dwie 
książki zredagowane przez Kazimierza Z. Sowę i wydane przez wydawnictwo WSP 
w Rzeszowie zostały dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego i uzyskały status 
ogólnopolskich podręczników.
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Na kilka miesięcy przed zakończeniem swojej misji rektorskiej profesor Sowa zło-
żył na ręce ministra edukacji narodowej formalny wniosek o utworzenie uniwersy-
tetu w Rzeszowie (z połączenia WSP z rzeszowską fi lią UMCS). Wniosek ten został 
przez MEN uznany za najlepszy ze wszystkich wniosków o utworzenie uniwersytetu 
złożonych po wojnie. Uniwersytetu jednak nie utworzono. 

W tym miejscu należy dodać, że sam profesor Sowa wielokrotnie podkreślał, iż 
ten wspaniały rozwój uczelni był rezultatem wielkiego wysiłku i determinacji ca-
łej społeczności akademickiej, która pozwoliła swojemu rektorowi na inwestowanie 
wszelkich wolnych środków fi nansowych (a były one znaczne, bo to rzeszowska WSP 
jako pierwsza w Polsce wprowadziła opłaty za studia zaoczne) w rozwój uczelni. 
Rzeszów stał się jednym z miast o najwyższym wskaźniku liczby studentów w skali 
całego kraju. Przyczynił się do tego także dynamiczny rozwój tamtejszej Politechniki, 
jak również wyższych szkół prywatnych.

Po zakończeniu pełnienia funkcji rektora (1996) profesor Kazimierz Z. Sowa 
powrócił do pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Socjologii rzeszowskiej WSP. 
Jednocześnie został profesorem zwyczajnym w Instytucie Spraw Publicznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (1996). W Instytucie Socjologii w Rzeszowie pracował do 
roku 2003, gdzie pod koniec lat dziewięćdziesiątych podjął wspólnie ze środowi-
skiem rzeszowskich socjologów wysiłek na rzecz zorganizowania w tym mieście XI 
Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Doprowadził do przyznania Rzeszowowi 
przez ZG PTS organizacji tego zjazdu w roku 2000. Został przewodniczącym Ko-
mitetu Organizacyjnego i członkiem Rady Programowej. Była to, i jest do dzisiaj, 
największa impreza naukowa, jaka odbyła się w tym mieście. 

Z całą pewnością z perspektywy czasu można uznać, iż znaczne dokonania pro-
fesora Sowy na rzecz rozwoju uczelni i środowiska akademickiego, którym kierował, 
stały się warunkiem niezbędnym i koniecznym do powołania Uniwersytetu Rze-
szowskiego, który ostatecznie utworzono w lipcu 2001 roku. 

W 1996 roku profesor Sowa po 31 latach „powrócił” na Uniwersytet Jagielloński. 
Podjął pracę w Instytucie Zarządzania (obecnie Instytut Ekonomii i Zarządzania), zaś 
w 1997 roku przeszedł do utworzonego w tym czasie Instytutu Spraw Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wchodzącego w skład nowo powstałego Wydziału Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej. Wraz z profesor Grażyną Prawelską-Skrzypek 
i ówczesnym dziekanem Wydziału profesorem Emilem Orzechowskim utworzyli 
trzon nowej jednostki. To nowe wyzwanie dla profesora, zwłaszcza że koncepcja in-
terdyscyplinarnego Wydziału i Instytutu w początkowych latach była dość trudna 
w realizacji. W budujące się struktury wydziałowe profesor wniósł doświadczenie, 
jednocześnie także wiedzę i znajmość innych szkół wyższych, co na Uniwersytecie 
Jagiellońskim nie jest powszechne, gdyż zdecydowana większość jego pracowników 
całą swoją karierę zawodową wiodła w Almae Matris. W tym czasie profesor Sowa 
włączył się także w życie uniwersyteckie. 

Sławomir Rębisz, Ewa Bogacz-Wojtanowska
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Od początku funkcjonowania Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, czyli przez ponad 15 lat, profesor Sowa jest przewodniczącym Rady In-
stytutu. Podczas comiesięcznych zebrań Rady profesor jest jej prowadzącym, dość 
powiedzieć, że tylko raz z powodu choroby w nich nie uczestniczył. 

Z chwilą przejścia do Instytutu Spraw Publicznych w 1997 roku został kierowni-
kiem Zakładu Zarządzania Szkołami Wyższymi. Od początku prac zakładu profesor 
Sowa przygotowywał autorski pomysł na studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
szkolnictwem wyższym, które mają być skierowane do wyższej kadry zarządzają-
cej polskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Tworząc koncepcję studiów, 
profesor wykorzystał swoje doświadczenie jako rektora. Powstał unikatowy program, 
zupełnie nieprzystający do realizowanych wówczas studiów podyplomowych w szko-
łach wyższych. Dzięki wsparciu obecnego kanclerza UJ, doktora Tadeusza Skarbka 
(ówczesnego zresztą pracownika Zakładu), studia mają znakomitą oprawę – odby-
wają się w salach Collegium Novum, z zajęciami także w Collegium Maius. Słu-
chacze mają okazję uczestniczyć w wykładach wybitnych teoretyków zarządzania, 
jak również zaproszonych gości zagranicznych i praktyków zarządzania instytucjami 
edukacyjnymi szkolnictwa wyższego w Polsce. Na zajęciach wykładają wybitni zagra-
niczni profesorowie, ówcześni ministrowie nauki czy podsekretarze stanu. W pięciu 
edycjach studiów, realizowanych do 2004 roku uczestniczyło ponad 100 słuchaczy 
– w tym kanclerzy, kwestorów, pracowników administracji centralnej wielu szkół 
wyższych w Polsce.

Do zagadnień szkolnictwa wyższego, tym razem głównie w aspekcie problema-
tyki zarządzania szkołą wyższą, odnosił się także w tym czasie w aktywności nauko-
wej, publikując po roku 1990 kilka tekstów na łamach profesjonalnych czasopism, 
takich jak „Przegląd Akademicki”, „Forum Akademickie”, a także pism naukowych. 
Problematyką szkolnictwa wyższego interesował się również po 2000 roku, gdy nad-
zorował między innymi szeroko zakrojone badania socjologiczne nad przemianami 
uniwersytetów Regionu Karpat, a także uczestnicząc w powołanej przez profesora 
Jerzego Woźnickiego radzie programowej ogólnopolskiego seminarium doktorskie-
go przy Instytucie Społeczeństwa Wiedzy w Warszawie. 

W czasie pierwszych lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, w okresie najwięk-
szych ilościowych przemian szkolnictwa wyższego w Polsce, powstała niepublikowa-
na nigdzie koncepcja rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej fragmenty można 
odnaleźć w książce zatytułowanej Gdy myślę Uniwersytet… Profesor Sowa kreśli wizję 
Uniwersytetu, który jest elitarny, posiada ofertę naukową i dydaktyczną najwyższej 
jakości dla garstki studentów w dzisiejszym rozumieniu. Jednocześnie intensywnie 
rozwija badania naukowe i kooperuje ze stowarzyszonymi jednostkami/szkołami, 
które przejmują na siebie ciężar masowego kształcenia. Uniwersytet Jagielloński wi-
dzi profesor jako swoisty „polski Oxford”, zamiast olbrzymiej instytucji kształcącej 
olbrzymią liczbę studentów. 
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Po paru latach pracy w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego profesor Sowa zainicjował powstanie Katedry Badań Społeczeństwa Oby-
watelskiego. Powstanie katedry jest spełnieniem wieloletnich oczekiwań i planów 
profesora związanych z jego kluczowym nurtem poszukiwań badawczych. Katedra 
prowadzi badania naukowe w zakresie socjologii organizacji i zarządzania, socjologii 
polityki i społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji 
pozarządowych. Profesor Sowa zajmuje się dziś głównie problemami formowania się 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz przeobrażeniami sfery publicznej. 

Równolegle, od 2005 roku, profesor Sowa został członkiem rady programowej 
kwartalnika „Trzeci Sektor” wydawanego przez Fundacje Instytutu Spraw Publicz-
nych w Warszawie. W lutym 2012 roku został jej przewodniczącym. To niewątpli-
wie dowód uznania dla dorobku profesora w obszarze badań nad społeczeństwem 
obywatelskim. To jedyne czasopismo w Polsce, które w całości jest poświęcone spo-
łeczeństwu obywatelskiemu i organizacjom pozarządowym.

Trzeba wreszcie wspomnieć o jeszcze jednym ważnym etapie działalności pro-
fesora Sowy. W 2006 roku podjął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Oświęcimiu, w Instytucie Zarządzania, na zaproszenie jej rektora, profesora Lucja-
na Suchanka. Szkoła ta, silnie powiązana z Uniwersytetem Jagiellońskim, po części 
zapewne obrazuje koncepcję powiązania Uniwersytetu ze stowarzyszonymi placów-
kami dydaktycznymi. W oświęcimskim Instytucie Zarządzania profesor Sowa kie-
ruje Zakładem Badań Społecznych do dziś, kształcąc młodych adeptów zarządzania 
w zakresie socjologii i opiekując się pracami dyplomowymi.

Na zakończenie chcielibyśmy odnieść się do tego, co w sylwetce każdego uczone-
go chyba najważniejsze – relacji z uczniami. Przecież stare przysłowie mówi, że bez 
mistrza nie ma sztuki, bez przykładu nauki. 

Profesor Sowa jako nauczyciel akademicki wypromował sześciu doktorów i ponad 
400 magistrów. W jego sylwetce jako nauczyciela akademickiego chyba jednak nie 
liczby są najważniejsze. Istotniejsza jest raczej kwestia, jakim jest uczonym w relacji 
student–nauczyciel. Z perspektywy jego uczniów czy współpracowników wyłania się 
obraz wybitnego i trochę jak na dzisiejsze czasy nietypowego nauczyciela. Dla pro-
fesora istotne jest raczej kształtowanie umysłów studentów w dochodzeniu do tego, 
czego nie mogą znaleźć w podręcznikach. Istotne zamiast wiedzy faktografi cznej jest 
raczej rozumienie zjawisk społecznych. Dlatego jego wykłady nie mają charakteru 
książkowego, są prezentacją własnych wieloletnich koncepcji i przemyśleń. Profesor 
Sowa jest zawsze wierny wolności akademickiej – nauki i nauczania.

Studenci niezmiernie często chwalą żywe i akademickie wykłady profesora, zwra-
cając uwagę na jego kulturę osobistą, niezwykły spokój i życzliwość w stosunku do 
studentów. Niezmienną popularnością cieszą się także seminaria magisterskie w In-
stytucie Spraw Publicznych – profesor zawsze ma komplet seminarzystów chcących 
pisać prace z zakresu instytucjonalnych form społeczeństwa obywatelskiego.
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Doktoranci i współpracownicy profesora, a także pracownicy administracyjni 
podkreślają, że na współczesne standardy pracownika naukowego profesor Sowa 
jest człowiekiem wyjątkowym. Nie chodzi tylko o przyjemne pogawędki, dyskusje, 
poczucie humoru czy niezmienną życzliwość profesora. Bardziej trzeba podkreślić 
niezwykle rzadki stosunek profesora do kadry administracyjnej – ma wśród niej wie-
lu „wyznawców”, których po prostu zdobył swoim zachowaniem. Przy dzisiejszym 
tempie pracy w szkolnictwie wyższym trudno nie dostrzegać zachowań profesora, 
który pamięta imiona dzieci współpracowników, zawsze składa życzenia świąteczne, 
stara się pomóc w sytuacjach trudnych.

Profesor Sowa znakomicie sprawdza się w sytuacjach kryzysowych – zawsze chęt-
nie podejmuje się działań czy mediacji w sytuacjach problemowych. Można nawet 
rzec, że nie boi się użyć swojego autorytetu. Jednocześnie często nie godzi się na 
banalizację życia akademickiego, rosnącą biurokrację i gigantomanię. 

Jako jego najbliżsi współpracownicy mamy poczucie, że spotkaliśmy na swojej 
drodze zawodowej człowieka wybitnego. Śmiemy twierdzić, że nie jest to tylko droga 
akademicka – dyskusje przy kawie i wspólne spotkania pozwalają nam myśleć, że nie 
tylko. Poczucie humoru, wspólne zainteresowania czy stałe wsparcie w sytuacjach 
życiowych z naszej strony dają pewność, że autorytet Profesora sięga poza budynki 
uczelni. 

Poniżej prezentujemy spis dorobku naukowego profesora Kazimierza Z. Sowy. 
Jego głębsze omówienie czytelnik znajdzie w niniejszym tomie, w tekście przygoto-
wanym przez Wiesława Gumułę.


