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Tadeusz Lewowicki urodził się 2 lipca 1942 roku w Nagórzance na Podolu. 
W  latach 1945–1951 mieszkał z  rodzicami w  Łodzi, gdzie podjął naukę 
w szkole podstawowej. Od roku 1951 jest związany z Warszawą, gdzie ukoń-
czył szkołę podstawową i średnią, a w roku 1968 – studia pedagogiczne połą-
czone ze studiami filologii polskiej w Uniwersytecie Warszawskim. W czasie 
studiów był stypendystą naukowym Uniwersytetu, uczestniczył w  semi-
narium prof. Wincentego Okonia, twórcy szkoły polskiej dydaktyki ogólnej. 
Po ukończeniu studiów jako stypendysta naukowy, bez odbywania stażu, 
został asystentem w Katedrze Dydaktyki Ogólnej w macierzystej uczelni.

Z  Uniwersytetem Warszawskim związał swe zawodowe losy. W  roku 
1972 uzyskał stopień doktora na Wydziale Pedagogicznym UW, w  roku 
1977 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, należąc do 
grona najmłodszych samodzielnych pracowników naukowych w  Polsce. 
W  roku 1982 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a  siedem lat póź-
niej – tytuł profesora zwyczajnego (do roku 1991 w Polsce były dwa tytuły 
naukowe profesora).

* * *

Dorobek naukowy Profesora Tadeusza Lewowickiego obejmuje ponad 
osiemset publikacji. Jest autorem dwudziestu trzech książek oraz redakto-
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rem stu czterdziestu pięciu tomów prac zbiorowych, w tym serii: „Biblioteka 
Postępu Pedagogicznego” (z W. Okoniem), „Biblioteka Współczesnych Prob-
lemów Edukacji” (dotąd opublikowano sześć tomów), „Edukacja Między-
kulturowa” (do roku 2018 wydano siedemdziesiąt osiem tomów), „Rocznik 
Pedagogiczny” (z M. Dudzikową, ukazało się kilkanaście tomów), „Rocznik 
Polsko-Ukraiński: Pedagogika  – Psychologia” (wydawany w  latach 1999–
2013, współredaktorami byli I.A. Ziaziun, N.G. Nyczkało i J. Wilsz).

Profesor Lewowicki jest również autorem ponad sześciuset trzydziestu 
artykułów, rozpraw, sprawozdań z badań i innych opracowań w polskich 
oraz zagranicznych książkach i czasopismach.

Jego prace zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. na angiel-
ski, arabski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugal-
ski, rosyjski, słowacki, słoweński, serbski, ukraiński. W 2011 roku książka 
Profiesijna pidgotowka i praca wczitieliw, wydana przez Narodową Akademię 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Polsko-Ukraińskie Towarzystwo Kul-
turalne Miasta Mariupola, została uznana w Ukrainie za najlepszą książkę 
naukową w dziedzinie humanistyki zagranicznego autora.

* * *

Zainteresowania naukowe Tadeusza Lewowickiego początkowo obejmo-
wały dydaktykę ogólną i psychologię, przede wszystkim psychologię ucze-
nia się i psychologię różnic indywidualnych. Z biegiem lat koncentrował 
się na aspiracjach ludzi, osobowości oraz osobowościowych uwarunkowa-
niach nauczania i uczenia się. Pełniąc funkcje w instytucjach naukowych, 
analizował zagadnienia pedagogiki szkoły wyższej, pedeutologii (nauki 
o  zawodzie nauczycielskim), wreszcie pedagogiki ogólnej, filozofii peda-
gogiki, paradygmatów i  ideologii edukacyjnych, systemów edukacji, poli-
tyki oświatowej. Od kilkunastu lat wiele studiów i badań poświęca eduka-
cji wielo- i międzykulturowej.
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Twórczą działalność naukową i  pedagogiczną łączy z  zainteresowa-
niami humanistycznymi, m.in. historią, literaturą (pisze znakomite wier-
sze), muzyką (w szkole średniej śpiewał w Operze Warszawskiej).

Do znaczących dokonań naukowych Kandydata zaliczyć można m.in.: 
empiryczne udowodnienie swoistych właściwości czterech strategii 
kształcenia (zgodnych z  koncepcją kształcenia wielostronnego prof. Oko-
nia); ustalenie związków między indywidualnymi cechami osób uczą-
cych się a preferowanymi sposobami uczenia się i wynikami uczenia się; 
wykreowanie subdyscypliny naukowej dydaktyki różnicowej (traktującej 
o  zagadnieniach indywidualizacji kształcenia); stworzenie regulacyjnej 
teorii aspiracji i sformułowanie teorii zachowań tożsamościowych; okreś-
lenie podstawowych idei przemian oświatowych w  okresie transforma-
cji ustrojowej i  sformułowanie doktryny edukacji krytyczno-kreatywnej 
(przezwyciężającej dominację edukacji adaptacyjnej). Ważnym dokona-
niem Uczonego było ponadto scharakteryzowanie i  uzasadnienie wielo-
paradygmatycznego (w  odróżnieniu od paradygmatu w  ujęciu Thomasa 
S.  Kuhna  – w  naukach ścisłych i  przyrodniczych) modelu uprawiania 
pedagogiki. Wszystkie te ustalenia, teorie i modele znalazły zastosowanie 
w studiach i badaniach prowadzonych przez naukowców, stanowiąc inspi-
rację i wyznaczając orientacje badawcze.

* * *

Profesor Tadeusz Lewowicki pełnił liczne funkcje – m.in. funkcje dziekań-
skie w  Uniwersytecie Warszawskim (1977–1981), funkcję wicedyrektora 
samodzielnego Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego (1981–
1985), dyrektora Instytutu Badań Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania (1985–1989), kierownika Katedry Dydaktyki Ogólnej w Uni-
wersytecie Warszawskim (1989–2009), kierownika Zakładu i  Katedry 
Pedagogiki Ogólnej w  Uniwersytecie Śląskim (1989–2012). W  latach 1995–
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2002 był rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, a w latach 2003–2016 rektorem seniorem i honorowym przewod-
niczącym Senatu tej uczelni.

Poza funkcjami kierowniczymi w  instytucjach naukowych pełnił 
liczne funkcje w społecznościach korporacyjnych. W latach 1993–2007 był 
z wyboru przez cztery kadencje przewodniczącym Komitetu Nauk Pedago-
gicznych Polskiej Akademii Nauk. Aktualnie jest honorowym przewodni-
czącym KNP PAN. W latach 1988–2010 przez siedem kadencji był z wyboru 
środowiska członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych.

* * *

Znaczący jest udział Profesora Tadeusza Lewowickiego w  kształceniu 
i promowaniu kadry naukowej. Wśród Jego wychowanków jest kilku pro-
fesorów i dwudziestu czterech doktorów (paru z nich to Wenezuelczycy). 
Profesor Tadeusz Lewowicki był powołany do pełnienia funkcji recen-
zenta w ponad sześćdziesięciu pięciu sprawach o nadanie tytułu profesora, 
w około stu sprawach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i w osiem-
dziesięciu czterech przewodach doktorskich. Były to sprawy dotyczące 
nadania tytułów lub stopni z  nauk humanistycznych, przyrodniczych, 
teologicznych, wojskowych, nauk o kulturze fizycznej. Świadczy to o sze-
rokich zainteresowaniach wieloma dyscyplinami i  jednocześnie uznaniu 
kompetencji przez środowiska tych dyscyplin  – szczególnie w  przypad-
kach prac interdyscyplinarnych.

Tadeusz Lewowicki od ukończenia studiów bierze udział w  kształce-
niu studentów. Prowadzi liczne wykłady i seminaria. Pod Jego kierunkiem 
około tysiąca dwustu studentów uzyskało tytuł magistra. Jest nauczycie-
lem tysięcy nauczycieli.

* * *
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W  latach 1989–2012 Profesor Lewowicki kierował Zakładem Pedagogiki 
Ogólnej w Instytucie Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka-
cji Uniwersytetu Śląskiego. Nawiązanie przez Uczonego w 1989 roku stałej 
współpracy z cieszyńską uczelnią było wyrazem zainteresowania proble-
matyką pogranicza  – zarówno ze względu na usytuowanie ośrodka, pro-
wadzone w nim badania z zakresu pedagogiki kultury, jak i perspektywy 
podjęcia poczynań badawczych w obszarze pedagogiki międzykulturowej. 
Zamierzeniu temu towarzyszyła troska Wydziału o rozwój młodej kadry 
naukowej.

Obszarem analiz Zakładu stały się zagadnienia pogranicza oraz edukacji 
wielo- i międzykulturowej, podejmowane w zespołowych, interdyscyplinar-
nych badaniach „Społeczne, pedagogiczne i kulturowe uwarunkowania roz-
woju i wychowania dzieci i młodzieży na Pograniczu”. Poza pracownikami 
Zakładu w badaniach tych uczestniczą członkowie innych ośrodków akade-
mickich: m.in. z Białegostoku, Gdańska, Lublina, Opola, Poznania, To ru nia, 
Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry. Należą oni do następujących powoła-
nych przez Profesora organizacji: Federacji Społecznych Zespołów Badań 
Kultury i Oświaty Pogranicza (od 1994), Zespołu Pedagogiki Kultury i Eduka-
cji Międzykulturowej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (od 2004), 
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej (od 2007). 

Szczególne znaczenie dla prowadzonych studiów i  badań międzykul-
turowych ma opracowana przez Uczonego teoria zachowań tożsamościo-
wych (TZT), stanowiąca nową perspektywę w  poszukiwaniu prawidło-
wości warunkujących kształtowanie się poczucia tożsamości jednostek 
i grup w zmieniających się warunkach pogranicza (pograniczy). Teoria ta 
jest wykorzystywana do interpretacji wyników badań zespołowych i indy-
widualnych pracowników Zakładu oraz przez innych badaczy zagadnień 
edukacji wielo- i międzykulturowej.

W  ciągu trzydziestu lat funkcjonowania Zakładu Pedagogiki Ogólnej 
z inicjatywy Profesora i pod Jego kierunkiem naukowym pracownicy:
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 ● opublikowali łącznie trzydzieści pięć monografii, sto dwadzieścia prac 
pod redakcją (w tym siedemdziesiąt osiem tomów z serii „Edukacja Mię-
dzykulturowa”), ponad tysiąc siedemset artykułów (w tym sto dwadzieś-
cia wydanych w języku kongresowym) i uczestniczyli w tysiącu pię ciuset 
konferencjach naukowych (w tym stu pięćdziesięciu zagranicznych);

 ● zorganizowali dwadzieścia cztery cykliczne konferencje z  udziałem 
gości zagranicznych, dotyczące edukacji wielo- i międzykulturowej;

 ● zrealizowali dziesięć indywidualnych projektów badawczych KBN, NCN 
(pięć grantów promotorskich, trzy granty własne i dwa granty habilita-
cyjne) oraz dwanaście projektów międzynarodowych;

 ● uzyskali tytuły profesora nauk społecznych (dwie osoby) oraz stopnie 
naukowe doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych 
w zakresie pedagogiki (dziewięć osób);

 ● uzyskali stopnie naukowe doktora nauk humanistycznych w  zakresie 
pedagogiki (dwanaście osób).

Profesor przyczynił się do uzyskania przez Wydział Etnologii i  Nauk 
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscy-
plinie pedagogika.

* * *

Ważnym obszarem aktywności jest działalność ekspercka. Profesor Tade-
usz Lewowicki był m.in. wiceprzewodniczącym Komitetu Ekspertów do 
spraw Edukacji Narodowej (1987–1989) i  współautorem złożonego w  paź-
dzierniku 1989 roku, po zmianie ustroju, raportu tego Komitetu do władz 
państwowych, wiceprzewodniczącym Rady do spraw Reformy Edukacji 
Narodowej (w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku). Był ekspertem 
Sejmu RP. Jest autorem wielu ekspertyz z  zakresu nauk pedagogicznych 
i edukacji.
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* * *

Profesor utrzymywał i  utrzymuje liczne międzynarodowe kontakty 
naukowe. Odbywał staże naukowe, wykłady, wspólne studia, uczestni-
czył w konferencjach naukowych m.in. w Australii, USA i w licznych pań-
stwach europejskich: Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czechosłowacji (Cze-
chach i  Słowacji), Francji, Finlandii, Grecji, Chorwacji, Słowenii, Serbii, 
Liechtensteinie, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Ukrainie, na Węgrzech.

Reprezentował Polskę na ogólnych sesjach UNESCO, spotkaniach grup 
UNESCO w  Genewie i  Paryżu, spotkaniach ministrów oświaty państw 
europejskich. Przyczynił się do nawiązania kontaktów i współpracy mię-
dzynarodowej.

* * *

Duże zaangażowanie przejawiał w  działalności społecznej, uczestnicząc 
w pracach stowarzyszeń i organizacji zajmujących się sprawami oświaty, 
promowaniem nowych idei edukacyjnych, upowszechnianiem wiedzy, 
udzielaniem pomocy ludziom uczącym się. Był m.in. przewodniczącym 
Rady Naukowej Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
i przewodniczącym Rady Naukowej Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. 
Z  Jego inicjatywy powołane zostało Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 
Międzykulturowej  – był jego pierwszym przewodniczącym, a  aktualnie 
jest honorowym przewodniczącym.

* * *

Obszarem szczególnie ożywionej współpracy międzynarodowej Profe-
sora Tadeusza Lewowickiego były różne formy kontaktów naukowych 
z  badaczami niemieckimi, a  od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
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są wspólne poczynania naukowe ze środowiskami akademickimi Ukrainy. 
W  Niemczech odbywał wizyty studyjne w  licznych ośrodkach akademic-
kich, m.in. w  Berlinie, Bremie, Hamburgu, Kassel, Kolonii, Saarbrücken, 
Getyndze, Heidelbergu, Moguncji, Poczdamie. Bliższą współpracę nawią-
zał z  uniwersytetami w  Berlinie, Hamburgu i  Saarbrücken. Utrzymy-
wał kontakty z Niemieckim Związkiem Uniwersytetów Ludowych (DVV). 
Przebywał w instytucjach DVV w Mülheim i Reutlingen.

Ożywione kontakty z  ośrodkami naukowymi w  Ukrainie nawiązał 
w  czasie pełnienia funkcji przewodniczącego KNP PAN. Doprowadził do 
zawarcia umowy o  współpracy między KNP PAN i  ówczesną Akademią 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy (obecnie Narodową Akademią Nauk Peda-
gogicznych Ukrainy). Szczególnie intensywne są różne formy współpracy 
Uczonego ze wspomnianą NANP Ukrainy oraz z  uczelniami w  Kijowie, 
Żytomierzu i  Chmielnickim. Ukazały się polsko-ukraińskie publikacje, 
a także tłumaczenia prac pedagogów z obu państw.

Jest zagranicznym członkiem Narodowej Akademii Nauk Pedagogicz-
nych Ukrainy.

* * *

Profesor Tadeusz Lewowicki bierze udział w  pracach komitetów nauko-
wych, redakcyjnych i  redakcji czasopism, takich jak: „Chowanna”, „Edu-
kacja”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Ruch Peda-
gogiczny”, „The New Educational Review”, „Edukacja Międzykulturowa”, 

„Sowriemiennaja wyssza szkoła” i „La Education Superior Contemporanea”. 
Pełnił w nich w różnym czasie funkcje redaktora naczelnego, sekretarza 
redakcji, członka kolegium, przewodniczącego rady naukowej. Szczegól-
nie ceni sobie to, że w latach 1984–1994 był redaktorem naczelnym „Ruchu 
Pedagogicznego”  – najstarszego czasopisma ogólnopedagogicznego w  Pol-
sce, założonego w roku 1912. Jak już wspomniano, od roku 1999 był współre-
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daktorem „Rocznika Polsko-Ukraińskiego: Pedagogika – Psychologia” oraz 
„Oświatologii” – ukraińsko-polskiego czasopisma naukowego.

* * *

Profesor został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi  – 
Krzyżem Kawalerskim i  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Otrzymał odznaczenia i nagrody resortowe (m.in. Medal KEN), regionalne 
oraz odznaczenia ukraińskie – Medal za Osiągnięcia Naukowe przyznany 
przez Ministerstwo Nauki i  Oświaty Ukrainy, Medal K.D.  Uszyńskiego, 
Medal Hryhorija Sawycza Skoworody.

Jest doktorem honoris causa Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwer-
sytetu Pedagogicznego) w Krakowie i Uniwersytetu Opolskiego, doktorem 
honorowym Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w  Żytomie-
rzu, profesorem honorowym Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej 
w Chmielnickim oraz Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki.

* * *

Życie i  twórczość naukowa Profesora Tadeusza Lewowickiego stanowią 
przykład znakomitej synergii humanistyki i  pedagogiki, mądrości i  wie-
dzy, prawdy i odpowiedzialności za innych.

Nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 
jest wyrazem szacunku i  uznania dla dokonań naukowo-badawczych 
Uczone go, wybitnego Nauczyciela tysięcy pracowników oświaty i Mistrza 
licznej grupy pracowników nauki, w  tym pracowników Uniwersytetu  
Śląskiego.
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Najważniejsze publikacje – wydawnictwa zwarte

1975
Psychologiczne różnice indywidualne a  osiągnięcia uczniów. Warszawa, WSiP 

(2 wydania).
1977
Indywidualizacja kształcenia: dydaktyka różnicowa. Warszawa, PWN.
1980
Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa, WSiP (2 wydania).
1985
Model zróżnicowanej szkoły wyższej. Red. T. Lewowicki. Warszawa, IPNPTiSW.
1987
Aspiracje dzieci i młodzieży. Warszawa, PWN.
1988
Proces kształcenia w szkole wyższej. Warszawa–Poznań, PWN.
1991
B. Galas, T. Lewowicki: Osobowość a aspiracje. Warszawa, UW.
1994
Przemiany oświaty: szkice o  ideach i  praktyce edukacyjnej. Warszawa, Wydawni-

ctwo Akademickie „Żak” (4 wydania).
1995
Dylematy metodologiczne pedagogiki. Red. T. Lewowicki. Warszawa–Cieszyn, UW, 

UŚ – Filia w Cieszynie.
1996
Schule und Erziehungswissenschaft im Umbruch. Hrsg. S. Bandau, T. Lewowicki, 

S. Mieszalski, M.S. Szymański. Böhlau Verlag, Frankfurt a/M, Deutsches 
Institut für Internationale Pädagogische Forschung.

1998
T. Lewowicki, H. Singer, J. Murahovschi: Janusz Korczak – Perfil, Lições. „O Bom 

Doctor”. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo.
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Potencjał społeczno-kulturowy polskich pograniczy. Red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, 
J. Nikitorowicz. Opole, UO.

2000
Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-

-Mazur, A. Szczurek-Boruta. Katowice, UŚ.
2001
Oświata etniczna w Europie Środkowej. Red. Z. Jasiński, T. Lewowicki. Opole, UO, 

WSZIA w Opolu.
Problemy współczesnej metodologii. Red. J.  Krajewski, T. Lewowicki, J.  Nikito-

rowicz. Olecko, Wszechnica Mazurska w Olecku.
2002
Edukacja wobec ładu globalnego. Red. T. Lewowicki, J.  Nikitorowicz, T.  Pilch, 

S. Tomiuk. Warszawa, WSP ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”.
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