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SpRAwOzdANIe z ObchOdów  
70-lecia Socjologii ŁÓdzkiej

W 2015 roku łódzka socjologia obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. 
Fakt ten świętowany był uroczyście 13 listopada w trakcie spotkania na Wydziale 
ekonomiczno-Socjologicznym Uł. Było ono podzielone na dwie części: pierw-
sza miała charakter bardziej oficjalny, dyskusyjny, druga natomiast nieformalny, 
wspomnieniowy. 

Spotkanie otworzyła i moderowała dyrektor instytutu Socjologii, prof. Kaja 
Kaźmierska, która powitawszy licznie zgromadzonych gości – pracowników, 
doktorantów i studentów, a także absolwentów i osoby z innych ośrodków aka-
demickich – zaakcentowała fakt wpisania się obchodów dyscypliny w jubileusz 
50-lecia Wydziału ekonomiczno-Socjologicznego Uł, jak i 70 lat istnienia 
Uniwersytetu łódzkiego. Wskazała również na niepokorny charakter nauki, 
która sprawiała trudności władzom; socjologowie byli aktywnie zaangażowani 
w debaty w czasie odwilży czy w strajk studentów w 1981 roku. Środowisko 
ekonomistów reprezentowała prof. Zofia Wysokińska, prorektor Uł ds. współ-
pracy z zagranicą, która w krótkim wystąpieniu podkreśliła istotną rolę socjologii 
w strukturze Wydziału ekonomiczno-Socjologicznego, wskazywała na jej mocną 
pozycję (o czym świadczą m.in. akredytacje dla kierunku) oraz przywoływała 
przykłady pozytywnej współpracy między dziedzinami. 

pierwszym punktem części oficjalnej był panel dyskusyjny zatytułowany 
„Socjologia łódzka na przestrzeni dekad – refleksja nad przeszłością i współ-
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czesnością”, w którym wzięli udział prof. Jolanta Kulpińska, prof. Krystyna 
Lutyńska, prof. Zbigniew Bokszański oraz dr Wojciech Woźniak, dr Magdalena 
nowicka i dr Jakub niedbalski. intencją organizatorów było zestawienie głosów 
nestorów socjologii łódzkiej i aktualnych pracowników instytutu. 

Refleksje nad przeszłością rozpoczęła prof. Krystyna Lutyńska (wieloletnia 
przewodnicząca łódzkiego oddziału polskiego towarzystwa Socjologicznego), 
która studiowała w latach 40., miała zatem możliwość uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych przez Jana Szczepańskiego, Józefa Chałasińskiego (uczniów 
Floriana Znanieckiego), antoninę Kłoskowską i tadeusza Kotarbińskiego (współ-
założyciela Uniwersytetu i jego pierwszego rektora). W tym czasie z łódzkim 
ośrodkiem akademickim byli związani również między innymi Maria i Stanisław 
ossowscy, nina assorodobraj oraz aleksander Kamiński. obcowanie z wieloma 
wybitnymi intelektualistami napawało dumą, zapewniało motywację do studio-
wania i dawało poczucie uczestniczenia w wielkim naukowym przedsięwzięciu. 
istotna, i zarazem złożona, była rola Chałasińskiego w fundacji i funkcjonowaniu 
socjologii – początkowo zwolennik budowy uczelni postępowej, otwartej dla mło-
dzieży robotniczej i chłopskiej, z czasem stał się admiratorem podporządkowania 
nauki biurokracji państwowej, w końcu krytykował dominującą ideologię. Wspo-
minając początki powstawania Uniwersytetu oraz tworzenia kierunku profesor 
Lutyńska, cytując fragmenty Dzienników Jana Szczepańskiego, przywoływała 
także rozmaite trudności, które wynikały z realiów powojennych: niekomfortowe 
warunki lokalowe, zimą niskie temperatury w pomieszczeniach, utrudniony do-
stęp do zagranicznych publikacji (te, które tworzyły księgozbiór, były książkami 
zdobywanymi na terenach zachodnich, część nosiła ślady działań wojennych). 
Mimo to, biblioteka pełniła ważne funkcje w życiu instytutu Socjologicznego, 
była miejscem spotkań i integracji socjologów. poza kluczową rolą wybitnych 
uczonych i ich uczniów, na wysoką pozycję, jaką łódzka socjologia cieszyła się 
w polsce i zagranicą, miały duży wpływ również badania empiryczne prowadzone 
przez prof. Jana Szczepańskiego, powstanie tzw. łódzkiej szkoły metodologicz-
nej, działalność łódzkiego oddziału ptS. Jest to warte podkreślenia ze względu 
na warunki społeczno-polityczne, o których mówiła szerzej kolejna panelistka.

prof. Jolanta Kulpińska (dyrektor instytutu Socjologii Uł w latach 1975–
–2000), chcąc uniknąć powtórzeń, skoncentrowała się na realiach funkcjo-
nowania socjologii w latach 50.–70., które były szczególnie niekorzystne dla 
funkcjonowania ośrodka łódzkiego i dla utrzymania dyscypliny akademickiej 
w ogóle. Uznana za naukę burżuazyjną, socjologia została zastąpiona określe-
niem „nauki społeczne”. W latach 1951–1956 przestała być wykładana, jednak 
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katedry socjologiczne nadal istniały (były to Katedra Historii Myśli Społecznej, 
Katedra technik Badań terenowych i Katedra Socjografii). W tym czasie od-
sunięto Józefa Chałasińskiego od pełnienia funkcji akademickich, zawieszono 
również wydawanie „przeglądu Socjologicznego” (założonego przez Floriana 
Znanieckiego w 1930 roku), którego Chałasiński był redaktorem naczelnym (dziś 
funkcję tę pełni prof. Jolanta Kulpińska, wcześniej był nim, związany z iS, prof. 
Jan Lutyński). W 1956 roku, rozpoczynającym czas odwilży, socjologia została 
przywrócona jako kierunek studiów na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uł, 
wznowiono także wydawanie „przeglądu Socjologicznego”. W latach 60. kieru-
nek socjologiczny został przeniesiony na Wydział ekonomiczny (jako Wydział 
ekonomiczno-Socjologiczny istnieje od 1965 roku), przy tworzeniu którego istot-
ną rolę odegrał Jan Szczepański. to w dużej mierze z jego inspiracji w łódzkim 
ośrodku prowadzone były – silnie z nim kojarzone i bliskie zainteresowaniom 
naukowym profesor Kulpińskiej – badania nad przemysłem, zakładami pracy 
i przedsiębiorstwami, klasą robotniczą i strukturą społeczną. Lata 70. to z kolei 
przeobrażenia strukturalne; katedry utraciły status podstawowych jednostek, 
powołano instytut Socjologii złożony z zakładów: Socjologii Kultury, Socjologii 
przemysłu (kierowanego przez prof. Kulpińską), Socjologii ogólnej oraz Zakładu 
Metod i technik Badań Społecznych. 

osią wystąpienia prof. Zbigniewa Bokszańskiego (kierownika Katedry Socjo-
logii Kultury w latach 1977– 2010) była perspektywa studenta, który rozpoczął 
studia w 1959 roku. Ówczesne warunki studiowania różniły się diametralnie 
od obecnych. Siedziba socjologii była zlokalizowana w kamienicy przy ulicy 
Uniwersyteckiej 3, w której oprócz sal zajęciowych mieściły się mieszkania 
wykładowców i biblioteka. Brak wyraźnego podziału na przestrzenie instytucjo-
nalne i prywatne oraz mniejsza liczba studentów sprzyjały tworzeniu bliskich, ale 
opartych na niezbędnym dystansie, relacji między pracownikami i studentami, 
a także odpowiadały za „znakomitą atmosferę studiowania”. Uczeni oddziaływali 
nie tylko naukowo, ale mieli również znaczący wpływ na formowanie się postaw 
życiowych. profesor Bokszański, podobnie jak przedmówczynie, podkreślił 
ważność relacji mistrz-uczeń, dzięki której możliwe było indywidualne ukierun-
kowywanie dociekań poznawczych oraz wskazywanie tropów intelektualnych. 
istotną rolę w tym procesie odgrywał obowiązujący system referatów z tekstów 
obcojęzycznych, które były krytycznie i merytorycznie omawiane. ograniczony 
księgozbiór, deficyt tekstów w języku polskim oraz brak możliwości powielania 
tekstów wymagały dużego nakładu pracy i zaangażowania studenta (skrupulatne 
notowanie, tłumaczenie tekstów itp.). Sytuacja zaczęła zmieniać się w latach 60., 
kiedy pojawiły się możliwości wyjazdów zagranicznych i kontaktów między-
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narodowych. Wszystkie te elementy zadecydowały o tym, że mimo trudnych 
warunków lokalowych i materialnych oraz działań ze strony władz mających na 
celu marginalizację i eliminację, udało się osiągnąć świetny poziom dydaktyki, 
prac naukowych i życia intelektualnego, a łódzka socjologia przetrwała. 

Jako pierwszy z młodszego pokolenia głos zabrał dr Wojciech Woźniak 
z Katedry Socjologii ogólnej, który skoncentrował się na dwóch kwestiach wska-
zujących na kontynuację tradycji instytutowych. pierwszą z nich jest osadzenie 
instytutu Socjologii w łódzkim i regionalnym kontekście, mimo postulowanego 
obecnie umiędzynarodowienia i podejmowania działań ponadlokalnych. Już 
od pierwszych lat istnienia Uł socjologowie zajmowali się badaniami prze-
mysłu, struktury społecznej, warunków życia, a ich ciągłość dostrzegalna jest 
w obecnych badaniach dotyczących m.in. jakości życia, biedy i wykluczenia, 
lokalnych instytucji, władzy i polityki. absolwenci socjologii zajmowali różne 
stanowiska, np. socjologów zakładowych, którzy prowadzili badania w fabry-
kach przemysłowych, jednocześnie angażując się w walkę o poprawę warunków 
zatrudnienia i pracy robotników. aktualnie absolwenci też pełnią istotne funkcje 
w przestrzeni miejskiej – działaczy społecznych, animatorów kultury, inicjatorów 
i współorganizatorów rozmaitych wydarzeń. Drugą, istotną kwestią wskazującą 
na kontynuację tradycji instytutowych była współpraca międzynarodowa zapo-
czątkowana przez nestorów. nawiązane kilkadziesiąt lat temu kontakty trwają, 
a ich przejawem są wspólne inicjatywy podejmowane przez kolejne pokolenia 
badaczy. przykładem jest fiński uniwersytet w tampere, z którym współpraca 
rozpoczęła się na przełomie lat 70. i 80., a spiritus movens tego przedsięwzięcia 
była prof. Jolanta Kulpińska, doktor honoris causa tej uczelni. Harri Melin, dzisiaj 
profesor socjologii i prorektor tej uczelni, jako młody doktorant przyjeżdżał do 
łodzi na seminaria. W wymianie badawczo-dydaktycznej z iS uczestniczy dziś 
również uniwersytet Justusa Liebiega w Giessen i kilka innych uczelni. 

Dr Magdalena nowicka reprezentująca Zakład Badań Komunikacji Spo-
łecznej rozpatrywała sytuację socjologii łódzkiej z różnych poziomów komu-
nikacyjnych. pierwszym punktem odniesienia jest socjologia światowa, wobec 
której – mimo poczucia znaczących intelektualnych osiągnięć, przynależności 
do organizacji międzynarodowych i uczestnictwa w międzynarodowych projek-
tach badawczych – sytuujemy się jednak na peryferiach i jesteśmy postrzegani 
jako reprezentanci europy Środkowo-Wschodniej. Manifestuje się to nie tylko 
w wymiarze ekonomicznym (np. dysproporcje w wynagrodzeniach), gdyż istot-
niejszym jest wymiar symboliczny. Ważność łódzkiej socjologii zauważalna jest 
jedynie wtedy, gdy dokonuje się translacji swoich efektów badawczych na język 
„centrum” lub jako dopełnienie projektów transnarodowych, międzykulturowych 
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i postkolonialnych. takie ulokowanie daje jednak możliwość negocjacji i twór-
czej polemiki z socjologią zachodnią, błędem byłoby natomiast celebrowanie 
peryferyjności. Drugi krąg to socjologia polska zdominowana przez ośrodek war-
szawski i właściwie z nim utożsamiana (czasami przywołuje się jeszcze ośrodki 
poznański i krakowski). podważa to wypracowaną przez nestorów renomę iS, 
sprzyja temu również indywidualistyczny model kariery. Remedium na – będące 
konsekwencją tych uwarunkowań – „poczucie nieistotności i przezroczystości” 
mogłoby być odbudowanie tożsamości zbiorowej łódzkich socjologów. Jest to 
tym bardziej potrzebne, że ograniczona znajomość problematyki, którą zajmują 
się pracownicy iS, brak dyskusji w szerszym gronie wytwarza – trawestując 
diagnozy Stefana nowaka – lokalną „próżnię społeczną”. Z kolei w dyskursie 
medialnym i politycznym socjologia, humanistyka w ogóle, jest traktowana 
jako niepraktyczna, „produkująca” bezrobotnych, pomija się fakt dość dobrego 
radzenia sobie absolwentów na rynku pracy. ostatni aspekt to narastający dystans 
między pracownikami a studentami, którzy coraz rzadziej przejawiają, właściwą 
socjologowi, wrażliwość społeczną i otwartość na inność, co wymusza koniecz-
ność obrony etosu socjologii kwestionowanego przez studentów. 

Dr Jakub niedbalski z Katedry Socjologii organizacji i Zarządzania za-
prezentował mocne i słabe strony łódzkiej socjologii oraz zarysował stojące 
przed nią szanse i zagrożenia. Wymieniając mocne strony, zwrócił uwagę na: 
70-letnią tradycję, przekrój pokoleniowy pracowników, powstawanie nowocze-
snych laboratoriów badawczych (pracownia focusowa, LaW, CaDaS), rozwój 
metod ilościowych i jakościowych, pluralizm metodologiczny, rozwój obszarów 
substantywnych. odnosząc się do słabych stron, wskazał na – sygnalizowany 
przez przedmówczynię – ograniczony zakres wymiany doświadczeń i wiedzy 
oraz niewystarczającą współpracę naukowo-badawczą między jednostkami 
instytutu, trudności w wypracowywaniu wspólnego stanowiska w sprawach 
organizacyjnych i dydaktycznych oraz rozbieżność wizji rozwoju iS. Szanse 
dostrzega w eksploracji nowych obszarów badawczych i pionierskich badaniach 
aktualnych fenomenów życia społecznego (m.in. przy użyciu nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych CaQDaS), rozwoju kontaktów, konsolidowaniu 
badaczy z ośrodków krajowych i światowych oraz podejmowaniu wspólnych 
działań badawczo-rozwojowo-dydaktycznych. Szansą jest również stworzenie 
marki iS, która cieszyłaby się uznaniem oraz umiejętność sprostania zadaniom 
i wyzwaniom, jakie przed naukami społecznymi stawia sytuacja społeczna, 
kulturowa i gospodarcza. Zagrożenia to m.in. spadek zainteresowania studiami 
socjologicznymi, zmniejszająca się liczba studentów, negatywne opinie na temat 
zasadności studiowania socjologii oraz trudności w przekładalności wyników 
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badań na ich praktyczne zastosowanie. Swoją wypowiedź Jakub niedbalski za-
kończył pytaniami skłaniającymi do refleksji i dyskusji: Co nas czeka, jeśli…?, 
Co możemy zrobić, aby…? 

„początki socjologii, początki uniwersytetu” to prezentacja mgr agaty Zysiak 
z Katedry Socjologii Kultury, w której przedstawiła najważniejsze fakty z histo-
rii łódzkiego ośrodka. Jego początek datuje się na kwiecień 1945 roku, kiedy 
utworzono dwie katedry: Katedrę Socjologii, której kierownikiem był dr Józef 
Chałasiński (pracę rozpoczął w niej także dr Jan Szczepański) i Katedrę Socjo-
logii Szczegółowej pod kierownictwem Józefa obrębskiego. W maju 1945 roku 
zorganizowano trzecią jednostkę – Katedrę teorii Kultury, którą kierował za-
proszony do łodzi dr Stanisław ossowski. asystentami byli wówczas antonina 
Kłoskowska, Jan Lutyński i Wacław piotrowski. Był to najsilniejszy ośrodek 
socjologiczny w kraju, a Uniwersytet łódzki w roku akademickim 1945/46 był 
drugim – po Krakowie – największym uniwersytetem w polsce. przyczyniło się 
do tego to, że łódź była w niewielkim stopniu zniszczona po wojnie, osiedliło się 
w niej – na dłuższy lub krótszy czas – wielu naukowców z Warszawy i poznania. 
W 1945 roku łódź była miastem z największą liczbą ludności. 

Historia uniwersytetu i socjologii splata się, gdyż w latach 1949–1952 Józef 
Chałasiński, a w latach 1952–1956 Jan Szczepański pełnili funkcje rektora Uł, 
co wpływało na wysoką pozycję socjologii w świece akademickim. Józef Cha-
łasiński i Stanisław ossowski byli również członkami Komisji Kierującej – or-
ganu zarządczego powołanego przez rektora tadeusza Kotarbińskiego w ramach 
procesu demokratyzacji uczelni. 

W latach 50., w stalinowskiej rzeczywistości, Józef Chałasiński stworzył 
możliwości kontynuowania prac badawczo-dydaktycznych. instytut Socjologii 
przekształcił w Zakład Historii Czasopiśmiennictwa w polsce, natomiast Katedrę 
Socjologii zamienił w Zakład Historii Myśli Społecznej. Dzięki temu socjologo-
wie mogli prowadzić własne badania oraz zajęcia na innych kierunkach. W miej-
sce zawieszonego „przeglądu Socjologicznego” wydano sześć tomów „przeglądu 
nauk Historycznych i Społecznych” oraz siedem tomów „prac z historii myśli 
społecznej i badań społecznych”. prof. Jan Szczepański miał opinię ugodowego, 
doskonałego dyplomaty, co pozwoliło mu zagwarantować funkcjonowanie Uł. 

Choć – po latach stalinizmu – łódzka socjologia nie odzyskała swojej powo-
jennej rangi jako najsilniejszy ośrodek w kraju, to pozostała jednym z najważ-
niejszych centrów tej dyscypliny. trwale związana z przemysłowym miastem, 
społeczno-gospodarczym laboratorium, które zaważyło na losach nowopowsta-
łego uniwersytetu.
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Kolejnym punktem jubileuszu była emisja filmu „Socjolodzy – rocznik '60”, 
który powstał na podstawie materiału udostępnionego przez Grażynę Konono-
wicz, wieloletnią kierownik biblioteki socjologicznej oraz absolwentkę studiów 
socjologicznych. nagrania dokonane były przez jej ojca, literata Józefa Macieja 
Kononowicza, który (ku niezadowoleniu bohaterki) rejestrował kamerą życie 
młodzieży studiującej. obraz zmontowany przez absolwenta adama Musiało-
wicza przedstawiał zarówno sceny z życia akademickiego (m.in. wykładających 
Szczepańskiego, Chałasińskiego, Kłoskowską) jak i z życia codziennego. Film 
przywołał wiele wspomnień, którymi po zakończeniu prelekcji dzieliły się osoby 
studiujące w różnych latach. 

Jubileusz 70-lecia instytutu Socjologii w Uł miał nie tylko nostalgiczny 
wymiar. Uświadamiał, zwłaszcza młodym osobom, jego historię – bogatą, choć 
czasem trudną i pełną napięć. pozwolił odtworzyć, często zaniedbane więzi i od-
nowić poczucie przynależności do środowiska socjologicznego. to zakorzenienie 
oraz aktualna działalność naukowa wyznaczają przyszłość łódzkiej socjologii. 


