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Choć mieszka i pracuje War-
szawie jubilat mocno wrósł w Zie-
mię Kurpiowską i ma tu wielu zna-
jomych, serdecznych kolegów 
i przyjaciół. Zanim opowiem bliżej 
o związkach profesora z regionem 
kurpiowskim, przypomnę pokrótce 
jego drogę naukową. 

Urodził się w 1933 r. w rodzinie 
chłopskiej w rzeszowskim. Maturę 
uzyskał w 1951 r. w Liceum Ogólno-
kształcącym w Kolbuszowej. Stu-
diował filologię polską na Uniwer-
sytecie Warszawskim. W 1955 r., na 
podstawie pracy „Dzienniki a współ-
czesna twórczość Żeromskiego", 
napisanej pod kierunkiem prof. Ja-
na Zygmunta Jakubowskiego, 
otrzyma! tytuł magistra. Po ukoń-
czeniu studiów pracował w pismach 
kulturalnych, w tym m.in. w Olszty-
nie w „Warmii i Mazurach". Tu 
również w Olsztynie, w wirze przemian październikowych 1956 r. dynamicznie 
włączył się w proces ówczesnej odnowy życia publiczno-politycznego. 

W latach 1958-1968 pracował jako dziennikarz prasy młodzieżowej i kul-
turalnej i jednocześnie uczęszczał na seminarium socjologiczne prof. Józefa 
Chałasińskiego. Od 1962 r. współpracował pod jego kierownictwem przy re-
dagowaniu serii wydawniczej pamiętników i studiów „Młode pokolenie wsi 
Polski Ludowej", która ukazała się w 9-ciu tomach w latach 1961-1980. W 
tym też okresie jest członkiem redakcji „Kultury i Społeczeństwa" oraz 
„Przeglądu Socjologicznego". W 1967 r., w wyniku obrony pracy pt. „Spo-
łeczno-kulturalne aspiracje młodzieży", uzyskał stopień doktora nauk hu-
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manistycznych. W dwa lata później został pracownikiem naukowym w Kate-
drze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria. W 1974 r. został dyrektorem In-
stytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a w następnym roku -
już jako dziekan - organizował Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
na tymże Uniwersytecie. W latach 1979-1992 prowadził Zakład Socjologii 
Polityki na wspomnianym wyżej Wydziale. 

W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1983 r. 
Rada Państwa nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 r. Senat 
Uniwersytetu Warszawskiego przyznał mu tytuł profesora zwyczajnego. 

Już z tej pobieżnej, z pewnością dalece nie pełnej prezentacji, wynika 
ewidentnie, że Jubilat - w ciągu 65 lat swego życia - osiągnął bardzo wiele. 
Przeszedł niewątpliwie długą i trudną drogę - jak zresztą całe jego pokole-
nie, od zagrody chłopskiej po najwyższe godności w nauce. Wspinał się - jak 
przystało na chłopskiego syna - w ciąż „w górę", czego wymownym świadec-
twem jest jego duży 

Dorobek naukowy. 

Opublikował setki artykułów, rozpraw, szkiców, recenzji drukowanych 
w różnych studiach, periodykach i pismach naukowych, jak np.: „Kultura 
i Społeczeństwo", „Wieś Współczesna", „Przegląd Humanistyczny", „Twór-
czość Ludowa", „Regiony", „Oświata Dorosłych", „Młodzież-Kultura-
-Wieś", „Pokolenia", „Wychowanie Obywatelskie". Warto dodać, że wiele 
tekstów Profesora można znaleźć również w tygodnikach społeczno-kultural-
nych czy społeczno-politycznych, jak: „Kultura", „Zycie Literackie", „Prze-
gląd Kulturalny", „Polityka", „Argumenty", „Nowe Książki", „Sprawy i Lu-
dzie", „Fakty i Myśli" itp. Opracował także do licznych wydawnictw wybory 
tekstów, wstępy, posłowia itp. Nie sposób tu wszystkich przytaczać w pełnym 
opisie bibliograficznym, ale może warto - choćby tylko niektóre - wymienić 
np.: „My - u progu XXI wieku" (wybór tekstów własnych i innych autorów dla 
Uniwersytetów Ludowych), Jan Chmielewski: Okruchy chleba w życiu naro-
du polskiego w XIX i XX wieku" (posłowie), „Socjologia polityki. Wybór tek-
stów pomocniczych do konwersatorium" (wybór, opracowanie i wstęp). 

Mówiąc o dokonaniach naukowych Jubilata szczególną uwagę należy 
zwrócić na jego prace książkowe. Wydał ich ponad 20. Oto niektóre z tytułów: 
„Kultura i życie społeczne wsi", „Społeczno-kulturalne aspiracje młodzieży. 
Studium socjologiczne", „Pamiętnikarstwo i literatura", „Dynamika aspiracji. 
Studium przemian świadomości społecznej młodzieży polskiej w latach 
1945-1975", „Związki pokoleń", „Polityka i pokolenia", „Cywilizacja słońca". 

Prezentowana tu lista dokonań - i tak już obszerna - bynajmniej nie wy-
czerpuje jego aktywności badawczej. Brał udział w wielu międzynarodowych 
konferencjach naukowych, m.in. w: Berlinie, Moskwie, Pradze, Budapesz-
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cie, Bukareszcie, Kopenhadze. Uczestniczył też w licznych konferencjach 
międzynarodowych organizowanych w kraju, jak np. w: Światowym Kongre-
sie Uniwersalizmu w Warszawie, Międzynarodowej Konferencji Edukacji 
Dorosłych w Toruniu, w polsko-niemieckiej konferencji nt. „Zadania i pro-
gramy współczesnych Uniwersytetów Ludowych". Profesor ma także duży 
udział w opracowywaniu różnych programów badawczych, tworzeniu eks-
pertyz, prognoz, raportów etc. Między innymi w latach 1983 - 1989 uczestni-
czył w realizacji programu badawczego „Kultura polityczna społeczeństwa 
polskiego" - pod kierunkiem prof. Franciszka Ryszki. 

Ważną również częścią dorobku naukowego Jubilata stała się troska 
0 rozwój młodej kadry naukowej. Wypromował 10-ciu doktorów. Przygoto-
wał też liczne grono osób do obrony prac doktorskich. Był także recenzen-
tem w kilku przewodach habilitacyjnych na różnych uczelniach, m.in. na: 
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Ślą-
skim, Uniwersytecie Poznańskim itp. Do przedstawionej listy dokonań nale-
ży dodać i to, że Jubilat od ponad 40 lat angażuje się w redagowanie wielu 
czasopism młodzieżowych, społeczno-kulturalnych i naukowych. Ponadto 
ciągle jest nauczycielem akademickim. Prowadzi wykłady monograficzne, 
zajęcia fakultatywne, konwersatoria, seminaria doktoranckie. 

W tym świetle widać wyraźnie, że Jubilat odznacza się nie tylko tężyzną 
fizyczną - co łatwo zauważyć - ale również uporem, pracowitością, rozległo-
ścią zainteresowań, siłą ducha i życzliwością dla ludzi. Z pewnością te cechy 
1 oczywiście wyżej ukazany dorobek naukowy budzą szacunek i sympatię do 
Jubilata. 

Poza tym patrząc na drogę naukową Profesora nie sposób nie zauważyć, 
że będąc renomowanym uczonym, nigdy nie zamknął się w ciszy gabinetu. 
Ta właśnie cecha Profesora, którą można by nazwać 

Otwarciem aa peryferia 

Szczególnie budzi u mnie szacunek i uznanie, jako badacza regionalne-
go, a więc człowieka prowincji. Myślę, że ta rozległa, trwająca od wielu lat 
więź Jubilata z „terenem", to również bardzo ważny składnik jego drogi ży-
ciowej i dorobku naukowego. 

Mówiąc o kontaktach Profesora z prowincją dobrze będzie przywołać do 
pamięci jego długoletnie więzi z Kurpiowszczyzną. Zaczęło się to wiele lat 
temu. bodajże pod koniec lat 60-tych. Profesor - wówczas jeszcze doktor -
przyjeżdżał na spotkania - najczęściej z nauczycielami - do Ostrołęki. Jednak 
bardziej bliskie kontakty Jubilata z nadnarwiańskim grodem i regionem na-
stąpiły w 1986r. - tj. w okresie powstania, a potem „rozruchu" Ostrołęckie-
go Towarzystwa Naukowego. Dobrze pamiętam ten czas. Mroźnie jeszcze 
wówczas wiało w Polsce, zwłaszcza tu - na Kurpiach. Włodarze wojewódz-
kiej Ostrołęki chcieli mieć wspólnotę naukową, ale taką, która byłaby dyspo-
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zycyjna, uległa. Przez długi czas toczyły się zakulisowe rozgrywki w sprawie 
obsady przyszłego kierownictwa OTN, a szczególnie jego prezesa. Najwyż-
sza władza tj. Komitet Wojewódzki PZPR nie bardzo ufały Profesorowi. 
Próbowano szukać innego kandydata. I w końcu, po licznych perturbacjach, 
pierwszym prezesem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego został prof. 
Bronisław Gołębiowski. 

Niezbyt chętnie przyjmował to stanowisko. Miał bowiem pełną świado-
mość - znając sytuację w regionie - licznych trudności i przeszkód. I rzeczy-
wiście - nie mylił się. Od samego „startu" zaczęły się kłopoty, gdyż władze 
chciały narzucić swój styl działania, łącznie z obsadą Prezydium nowo po-
wstałego Towarzystwa Naukowego. Jednak jego prezes nie ugiął się, szedł 
własną drogą. 

Patrząc dziś, z perspektywy wielu lat, można zaryzykować tezę, ze prof. 
Bronisław Gołębiowski odegrał wielką rolę w pierwszym okresie istnienia 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Co więcej, można nawet mieć po-
ważne wątpliwości, czy w ogóle by powstało? Tymczasem spokój i mądrość 
Profesora uspokajały emocje miejscowego grona badaczy i umacniały we 
wspólnocie celów to środowisko. Jubilat prezesował tylko jedną kadencję, 
ale był to bardzo ważny okres w rozwoju Ostrołęckiego Towarzystwa Nauko-
wego. Wtedy bowiem ukształtował się jego profil badawczy, „dotarli się lu-
dzie", zdobyto sporo doświadczeń. Umocniło się rodzime środowisko na-
ukowe i wykreowali się rodzimi liderzy życia naukowego. To niewątpliwie 
wielka zasługa pierwszego prezesa. 

Od wielu już lat Profesor nie prezesuje. Jednakże cały czas utrzymuje bli-
skie kontakty z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym. Ale nie tylko. Służy 
radą, wspiera wiele inicjatyw. Wystarczy przypomnieć, że większość „Zeszy-
tów Naukowych" OTN ukazała się pod jego redakcją. Uczestniczy też nadal 
w licznych sesjach, konferencjach naukowych, seminariach, spotkaniach itp. 
Obecnie prowadzi w Ostrołęce seminarium doktoranckie. 

Jak widać. Profesor nie tylko swobodnie „porusza się po salonach" profe-
sjonalnej nauki, ale także potrafi i rozumie potrzebę pobudzania życia umy-
słowo-naukowego na prowincji, czego dobrym przykładem są jego długolet-
nie kontakty, pomoc udzielana Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu. 

Kończąc, pragnę G Drogi Jubilacie serdecznie podziękować w imieniu 
Prezydium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, 
wszystkich jego członków, za długoletnie kontakty, za udzielaną pomoc naszej 
wspólnocie naukowej, z jednoczesną prośbą o pozostawanie nadal z nami 
i z regionem kurpiowskim, oraz o przyjęcie naszych nieco spóźnionych życzeń. 
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