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PROFESOR KRYSTYNA ZAMIARA (1940–2012)  

– METODOLOG, FILOZOF NAUKI, KULTUROZNAWCA 
 

13 stycznia 2012 roku zmar a prof. dr hab. Krystyna Zamiara. By a  
w gronie tych wybitnych nauczycieli akademickich, którzy od kilkudziesi!-
ciu lat tworzyli znacz"cy dorobek badawczy Wydzia u Nauk Spo ecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kszta tuj"c jego profil  
i poziom naukowy, buduj"c tak#e jego renom! jako o$rodka uniwersytec-
kiego kszta cenia. Do "czy a do tych naszych Profesorów, którzy odeszli  
na zawsze, a których osi"gni!cia naukowo-dydaktyczne wyznaczy y drogi 
rozwoju uniwersyteckiej humanistyki i wp yn! y na stan nauk spo ecznych 
w Polsce. Na 30-lecie powstania Wydzia u Nauk Spo ecznych jako redaktor 
naczelny czasopisma „Cz owiek i Spo ecze%stwo” zadba a o to, by przy-
wróci& ich pami!ci spo eczno$ci akademickiej Wydzia u, w jednym z to-
mów, który zatytu owa a Tradycja jako wyznacznik wspó czesno!ci. Przypo-
mnienie dawnych profesorów Wydzia u Nauk Spo ecznych UAM1.  

Niew"tpliwie Profesor Krystyna Zamiara zaznaczy a równie# wyra'nie 
swoj" obecno$& w #yciu naukowym naszego kraju, uczestnicz"c w wielu 
inicjatywach i przedsi!wzi!ciach poznawczych ró#nych o$rodków i insty-
tucji badawczych. Jej odej$cie to „dotkliwa strata dla wielu ludzi, dla nie-
jednej instytucji i niejednej sprawy” – stwierdzi  Profesor Jerzy Pelc na wia-
domo$& o jej $mierci. 

Po$wi!ci a si! ca kowicie nauce, rezygnuj"c z #ycia osobistego, zwi"-
zawszy si! zawodowo na sta e z Uniwersytetem w Poznaniu. Jak powie-
dzia a w swoim wyst"pieniu podczas jubileuszowej uroczysto$ci 40-lecia 
pracy zawodowej: „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza by  dla mnie 
uczelni" jedyn", z któr" si! zawsze identyfikowa am, która nie by a dla 
mnie zwyk ym, formalnie daj"cym si! okre$li& miejscem pracy, lecz najbli#-
szym otoczeniem, „domem”. Ta moja postawa wobec Uniwersytetu by a 
rozpoznawana przez otoczenie, i co wi!cej – aprobowana, co potwierdzaj" 
________________ 

1 Tradycja jako wyznacznik wspó czesno!ci. Przypomnienie dawnych profesorów Wydzia u Nauk 
Spo ecznych UAM. Red. naukowa K. Zamiara, t. XXV, WNUAM, Pozna% 2005. 
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m.in. przemówienia, których wys uchali$my”2. Wierna Uniwersytetowi 
Pozna%skiemu nie przyj! a z o#onej Jej w 2000 roku „wspania ej oferty” (jak 
j" okre$li a) zmiany zatrudnienia na Uniwersytet Szczeci%ski.  

Pozosta a w Poznaniu, do którego przyby a na studia w 1959 roku  
z Bydgoszczy, miasta osiedlenia si! jej rodziców przed II wojn" $wiatow"  
i powojennego miejsca zamieszkania jej ojca i rodze%stwa. Jej miejscem 
urodzenia jest jednak Warszawa, dok"d Jej rodzin! rzuci y wojenne losy. 
Do stolicy bowiem przenios a si! rodzina pod koniec 1939 roku z obawy 
przed aresztowaniem ojca, który poszukiwany by  przez w adze niemieckie  
za dzia alno$& w okresie Powstania Wielkopolskiego. W stolicy ukrywali si! 
przez okres okupacji do sierpnia 1944 roku. Krystyna Maria Zamiara (w a-
$ciwie Maria Krystyna3) urodzi a si! 16 kwietnia 1940 roku.  

Jej ojciec Bronis aw, z urodzenia poznaniak, #o nierz pruski w I wojnie 
$wiatowej, organizator konspiracji powsta%czej w pu ku artylerii stacjonu-
j"cym w Poznaniu, po formalnym zako%czeniu wojny w 1918 roku, pó'niej 
dowódca oddzia u powsta%czego, nast!pnie podporucznik artylerii Wojska 
Polskiego uczestnicz"cy w wojnie polsko-bolszewickiej, zdemobilizowany 
jako inwalida wojenny, zamieszka  w Bydgoszczy, która by a garnizono-
wym miastem jego pu ku. Tu pracuj"c zarobkowo w ró#nych przedsi!bior-
stwach, zgromadzi  pewien kapita , który pozwoli  mu na za o#enie w asnej 
firmy handlowej. Sta  si! w a$cicielem hurtowni paliw. By  powa#anym 
kupcem w Bydgoszczy i znanym dzia aczem spo ecznym. Dzia a  w kon-
spiracji w okresie okupacji niemieckiej. W ich rodzinnym warszawskim 
mieszkaniu znajdowa  si! punkt rozdzielnictwa prasy podziemnej. Zmar   
w 1954 roku w konsekwencji choroby, b!d"cej skutkiem jego wojennej kon-
tuzji, tu# przed uko%czeniem przez Krystyn! szko y podstawowej.  
W uznaniu zas ug wojennych zosta  odznaczony w II Rzeczypospolitej: 
Krzy#em Srebrnym Orderu Virtuti Militari V kl., dwukrotnie Krzy#em Wa-
lecznych, Medalem Niepodleg o$ci, Medalem „Polska Swemu Obro%cy”  
i w 1958 roku po$miertnie Wielkopolskim Krzy#em Powsta%czym.  

Matka Krystyny, Maria z d. Nylk, pochodz"ca z Bielna na Kaszubach 
(obecnie Bia y Bór), pracowa a w Bydgoszczy jako urz!dniczka, zatrudnia-
j"c si! po kilku latach w firmie Bronis awa Zamiary jako ksi!gowa. Wkrótce 
wysz a za niego za m"#. Dzia a a spo ecznie w ruchu harcerskim. Wspó or-

________________ 

2 Tekst przemówienia w posiadaniu autora niniejszego wspomnienia. 
3 Administracyjna zmiana kolejno$ci imion nast"pi a w zwi"zku z wnioskiem o nadanie 

tytu u profesora, kiedy stwierdzono, #e doc. dr hab. K. Zamiara pos uguje si! swoim drugim 
imieniem Krystyna, stosowanym równie# w dokumentach uczelnianych niezgodnie z Jej 
aktem urodzenia. Zmiana ta dokonana zosta a na podstawie decyzji o ustaleniu brzmienia 
imion Urz!du Rejonowego w Poznaniu z dnia 22 maja 1991 roku (znak pisma OG.II-
5135/79/91; nr rej. 74/91).. Dokument w aktach o sygn. 829/1099 w Archiwum UAM.  
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ganizowa a w Bydgoszczy struktury Zwi"zku Harcerstwa Polskiego. By a 
dru#ynow" i równocze$nie komendantk" Hufca Harcerek, nast!pnie ko-
mendantk" O$rodka Bydgoskiego ZHP. Za zas ugi dla ruchu harcerskiego 
w Bydgoszczy otrzyma a tytu  honorowy „Dzia aczka Harcerska”. W czasie 
okupacji pracowa a w Warszawie jako kasjerka w sklepie i ekspedientka, 
dzia aj"c podobnie jak m"# w konspiracji. Zgin! a podczas Powstania War-
szawskiego, najprawdopodobniej rozstrzelana wraz z najstarszym synem 
Bogdanem w masowej egzekucji mieszka%ców warszawskiej Woli dokona-
nej przez niemiecki oddzia  pacyfikacyjny na pocz"tku sierpnia 1944 roku. 
M"# z trójk" dzieci ocala , poniewa# przebywali wówczas w podwarszaw-
skim Józefowie, dok"d udali si! na wakacje w lipcu 1944 roku.  

Wojenny czas urodzenia naznaczy  trudne osobiste losy Krystyny Za-
miary. W drugim roku #ycia przesz a chorob! Heine-Medina, która spowo-
dowa a Jej niesprawno$& ruchow" i zawa#y a zdrowotnie na Jej dalszym 
#yciowym funkcjonowaniu. Ca e dalsze #ycie walczy a ze s abo$ciami w as-
nego organizmu, czyni"c wiele, by utrzyma& si! w dobrej sprawno$ci fi-
zycznej, by sprosta& #yciowym i zawodowym wyzwaniom.  

Po wojnie rodzina Zamiarów wróci a do Bydgoszczy. *y a tu w bardzo 
trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych. Ojciec inwalida wo-
jenny z orzeczon" trwa " niezdolno$ci" do pracy, z o#ony ci!#k" nieule-
czaln" chorob", wymagaj"c" od rodziny sta ej opieki piel!gnacyjnej, nie 
móg  utrzymywa& domu. Niezb!dnej pomocy udzielali krewni. Prac! za-
robkow" jeszcze przed uzyskaniem pe noletno$ci podj"  syn Roman. Kry-
styna wychowywana by a wraz ze starsz" o dwa lata siostr" Barbar" przez 
ciotk!. Siostra po uzyskaniu pe noletno$ci utrzymywa a siebie i Krystyn!  
z niewielkiej pensji pracownicy ksi!gowo$ci.  

W Bydgoszczy ucz!szcza a Krystyna do Szko y Podstawowej Nr 25,  
a po jej uko%czeniu do Liceum Technik Plastycznych, w którym pobiera a 
nauk! w latach 1954-1959. Jej wykszta cenie i zainteresowania artystyczne 
nie by y jednak wystarczaj"cym motywem podj!cia studiów w zakresie 
sztuki, chocia# zastanawiaj"c si! nad kierunkiem dalszego kszta cenia bra a 
pod uwag! malarstwo, tkactwo artystyczne i architektur! wn!trz. Zdecy-
dowa a si! jednak na studiowanie psychologii, wybieraj"c j" z kilku dzie-
dzin uniwersyteckiego nauczania: filologii polskiej, matematyki i filozofii.  

Uzyskane wykszta cenie w zakresie sztuk plastycznych znajdowa o 
wszelako wielokrotnie swoje odzwierciedlenie w Jej tekstach i dyskusjach 
dotycz"cych psychologicznych i teoretycznych zagadnie% kultury arty-
stycznej i twórczo$ci znakomitego pozna%skiego artysty Jana Berdyszaka, 
zaprzyja'nionego z badaczami z kr!gu pozna%skiej szko y metodologicznej, 
ale te# ujawnia o si! praktycznie w Jej hobbystycznych dziewiarskich i haf-
ciarskich pracach.  
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Studiowa a w latach 1959–1964, specjalizuj"c si! w psychologii klinicz-
nej. By a wyró#niaj"c" si! studentk", zwracaj"c" na siebie uwag! inteligen-
cj" i pilno$ci" skutkuj"c" znakomitym przygotowaniem merytorycznym do 
zaj!& dydaktycznych i egzaminów. Dzia a a aktywnie w Zrzeszeniu Studen-
tów Polskich, Kole Naukowym Psychologów, przewodnicz"c jego Sekcji 
Klinicznej, organizuj"c liczne odczyty i konferencje oraz badania naukowo-
eksploracyjne z zakresu psychopatologii w pozna%skich klinikach i przy-
chodniach. Uczestniczy a równie# w pracach Ogólnopolskiego Zwi"zku 
Antyalkoholowego, za co otrzyma a szereg nagród.  

6 czerwca 1964 roku zda a egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo do-
brym, uzyskuj"c tytu  magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. Wp yw 
ograniczenia czasu na sprawno!" dzia ania motorycznego osób nerwicowych  
w porównaniu z osobami normalnymi, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. 
Andrzeja Lewickiego. Pod tym tytu em kryj" si! rozwa#ania dotycz"ce od-
dzia ywania stresu na sprawno$& motoryczn" osób nerwicowych. Recen-
zentem pracy by  doc. dr Boles aw Hornowski. Problematyk! psychologii 
stresu rozwija& mia a jako pracownik naukowo-dydaktyczny, otrzyma a 
bowiem od promotora propozycj! zatrudnienia w Katedrze Psychologii 
Klinicznej. Katedra nie otrzyma a jednak etatu.  

Przyj! a wówczas propozycj! sta#u naukowego w Katedrze Logiki, kie-
rowanej przez prof. dr. Jerzego Giedymina, w przekonaniu, #e jest to w tym 
momencie jedyna mo#liwo$& podj!cia pracy naukowo-badawczej. S"dzi a 
ponadto, #e zatrudnienie w Katedrze Logiki b!dzie okresowe, przej$ciowe, 
wykorzystane jedynie do zdobycia kompetencji metodologicznych uwie%-
czonych doktoratem z zakresu metodologii humanistyki, zgodnie z zamy-
s em Profesora A. Lewickiego, po czym przeniesiona zostanie do Katedry 
Psychologii Klinicznej. W badaniach psychologicznych i nauczaniu psycho-
logii mia a by& bowiem spo#ytkowana jej metodologiczna wiedza. Realiza-
cji tego celu s u#y& mia o jej równoleg e uczestnictwo w seminariach na-
ukowych: Katedry Logiki prowadzonych przez J. Giedymina, a po 1967 
roku przez Jerzego Kmit! i Katedry Psychologii Klinicznej organizowanych 
przez A. Lewickiego. Jak wspomina a w swojej jubileuszowej mowie z oka-
zji 40-lecia pracy zawodowej: „Los zdarzy , #e po studiach Profesor (Lewic-
ki – dop. J. G.) nie uzyska  dla mnie etatu sta#owego w swojej Katedrze – 
za o#onej przez Niego, pierwszej w Polsce, Katedrze Psychologii Klinicznej, 
gdzie mia am nadziej! kontynuowa& swoje badania nad stresem, i zaprote-
gowa  mnie swemu przyjacielowi – profesorowi Jerzemu Giedyminowi, 
Kierownikowi Katedry Logiki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Ten 
przyj"  mnie na sta# – nie zra#ony moim o$wiadczeniem, #e logik! znam  
w istocie bardzo s abo, i mog! jedynie obieca&, #e spróbuj! mo#liwie szybko 
si! jej nauczy&. Przyj"  – jak uzgodnili to Panowie – do czasu obrony dokto-
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ratu z tej nowej dla mnie i w zasadzie tajemniczej dziedziny wiedzy. Profe-
sor Lewicki nie mia  bowiem zamiaru ze mnie rezygnowa&, mia am wróci&  
do Jego Katedry wzbogacona o wiedz! przydatn" w prowadzonych przez 
Niego wraz z zespo em wspó pracowników badaniach. Jak wiadomo,  
w Katedrze (Zak adzie) Logiki pozosta am na d u#ej, z psychologami 
wspó pracuj"c „z oddali”, z pozycji metodologa i filozofa nauki”4. 

Do$& szybko u$wiadomi a sobie jednak, #e efektywne pog !bianie wiedzy 
z zakresu psychologii staje si! dla niej nie do pogodzenia z równoczesnym 
intensywnym samokszta ceniem si! w ca kowicie nowej dla niej dziedzinie, 
która zacz! a j" fascynowa&. Zrezygnowa a wi!c z udzia u w seminariach 
profesora A. Lewickiego, oddaj"c si! w pe ni studiom z zakresu filozofii 
nauki. 

Po roku sta#u zosta a z dniem 1 wrze$nia 1965 asystentem, a od 1 wrze$-
nia 1966 roku – starszym asystentem. 14 czerwca 1971 roku obroni a roz-
praw! doktorsk" zatytu owan" Koncepcje redukcji systemów teoretycznych jako 
konsekwencja pogl#dów na status poznawczy teorii. Na przyk adzie bada$ psycho-
logicznych, uzyskuj"c stopie% doktora nauk humanistycznych w zakresie 
filozofii.  

Recenzentami jej rozprawy doktorskiej byli docenci: Kazimierz Obu-
chowski, Tadeusz Paw owski i Jan Such. Wszyscy bardzo wysoko ocenili 
poziom merytoryczny i walory poznawcze rozprawy, uznaj"c zawarte  
w niej rozwa#ania za znacz"cy wk ad do metodologii nauk humanistycz-
nych. Praca opublikowana zosta a przez Pa%stwowe Wydawnictwo Na-
ukowe w 1974 roku pod tytu em Metodologiczne znaczenie sporu o status  
poznawczy teorii. Otrzyma a za ni" nagrod! III stopnia Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wy#szego i Techniki w 1975 roku. Rozprawa spotka a si!  
z wielkim zainteresowaniem $rodowiska filozoficznego, czego $wiadec-
twem by o szereg recenzji w polskich i zagranicznych czasopismach na-
ukowych i seminaryjne debaty w krajowych o$rodkach filozoficznych nad 
zawartymi w niej analizami.  

Po obronie doktoratu zosta a awansowana na stanowisko adiunkta  
z dniem 1 wrze$nia 1971 roku w utworzonym dwa lata wcze$niej Instytucie 
Filozofii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (powsta ym z po "czenia 
Katedry Logiki i Katedry Historii Filozofii).  

15 maja 1978 roku odby o si! kolokwium habilitacyjne dr Krystyny Za-
miary. Uchwa " Rady Wydzia u Nauk Spo ecznych. Stopie% doktora habili-
towanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii otrzyma a „na pod-
stawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przed o#onej rozprawy habi-
litacyjnej pod tytu em Epistemologia genetyczna J. Piageta a spo eczny rozwój 

________________ 

4 Tekst przemówienia w posiadaniu autora niniejszego wspomnienia. 
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nauki5. Opiniodawcami w przewodzie habilitacyjnym byli profesorowie: 
Micha  Hempoli%ski, Jerzy Kmita, Maria Przetacznikowa i Jerzy Topolski. 

Z dniem 1 stycznia 1979 roku przesz a do pracy w Instytucie Kulturo-
znawstwa UAM. 1 pa'dziernika tego roku otrzymuje stanowisko docenta. 
Od 1 kwietnia 1979 roku do 31 sierpnia 1990 roku pe ni a funkcj! wicedy-
rektora Instytutu Kulturoznawstwa ds. Stacjonarnego Studium Magister-
skiego, a w kadencji 1990–1993 zast!pcy dyrektora ds. spraw naukowych. 
W roku ak. 1987/1988 z powodu urlopu naukowego prof. dr hab. Jerzego 
Kmity pe ni a obowi"zki dyrektora Instytutu. Od 1 wrze$nia 1980 do  
31 sierpnia 2003 roku kierowa a Zak adem Teorii Uczestnictwa w Kulturze 
(przemianowanym w 1987 roku na Zak ad Bada% nad Uczestnictwem  
w Kulturze). W latach 1987-1992 sprawowa a opiek! kuratorsk" nad Zak a-
dem Metod Upowszechniania Uczestnictwa w Kulturze, natomiast w roku 
ak. 2002/2003 by a kuratorem Zak adu Historii i Metodologii Nauk o Kul-
turze, po przej$ciu na emerytur! jego dotychczasowego kierownika prof. dr. 
hab. Jerzego Kmity. Z dniem 1 wrze$nia 2003 roku obejmuje kierownictwo 
Zak adu Historii i Metodologii Nauk o Kulturze, które sprawuje do  
31 sierpnia 2010 roku.  

Osi"gni!cia naukowe doc. dr hab. Krystyny Zamiary po uzyskaniu ha-
bilitacji stanowi y podstaw! do wyst"pienia Rady Wydzia u Nauk Spo ecz-
nych z wnioskiem o nadanie Jej tytu u profesora. Recenzentami jej dorobku 
naukowego byli profesorowie: Zdzis aw Chlewi%ski, Jerzy Kmita i Ryszard 
Wójcicki. 10 czerwca 1992 roku na mocy postanowienia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Wa !sy uzyska a tytu  profesora i w konsek-
wencji z dniem 1 lipca 1992 roku zosta a zatrudniona na etacie profesora 
nadzwyczajnego, a 9 lutego 1995 roku zosta a powo ana przez Ministra 
Edukacji Narodowej Aleksandra (uczaka na stanowisko profesora zwy-
czajnego. 31 grudnia 2010 roku przesz a na emerytur!, kontynuuj"c zatrud-
nienie w UAM na 1/3 etatu.  

13 grudnia 2005 roku Profesor Krystyna Zamiara obchodzi a Jubileusz 
40-lecia pracy zawodowej w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
a 31 marca 2011 roku – 45-lecie lecie dzia alno$ci naukowej. W ci"gu swoje-
go zawodowego #ycia opublikowa a  "cznie 148 prac naukowych ró#nego 
rodzaju, w tym 4 monografie oraz 15 esejów popularnonaukowych. Udo-
st!pni a polskiemu $rodowisku naukowemu pod koniec lat 70. my$l meto-
dologiczn" wybitnego ameryka%skiego filozofa nauki Paula P. Feyeraben-
da, znanego z koncepcji „anarchizmu metodologicznego”, dokonuj"c prze-
k adu na j!zyk polski i opatruj"c merytorycznym komentarzem zbiór jego 
znacz"cych prac6.  
________________ 

5 Epistemologia genetyczna J. Piageta a spo eczny rozwój nauki, PWN, Warszawa-Pozna% 1979. 
6 Jak by" dobrym empiryst#, PWN, Warszawa 1979.  
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Bra a udzia  w wielu znacz"cych konferencjach naukowych, prezentuj"c 
w asne dokonania badawcze mieszcz"ce si! w problematyce konferencji, 
które wywo ywa y ka#dorazowo o#ywion" dyskusj! ich uczestników. 
Mocno anga#owa a si! w dzia alno$& dydaktyczn". Jako pracownik Katedry 
Logiki i Instytutu Filozofii prowadzi a &wiczenia, a jako adiunkt równie# 
wyk ady z logiki i metodologii nauk na humanistycznych kierunkach stu-
diów, pó'niej zatrudniona w Instytucie Kulturoznawstwa – wyk ady  
i konwersatoria z kilku przedmiotów wed ug w asnych autorskich progra-
mów nauczania: Elementy wychowania estetycznego i upowszechniania sztuki, 
Psychologia, Psychologiczne problemy uczestnictwa jednostek w kulturze, Elemen-
ty teorii uczestnictwa w kulturze, Teoria uczestnictwa w kulturze, Spo eczna histo-
ria nauki, Filozofia humanistyki i Antropologia kultury (ten ostatni na studiach 
psychologicznych w UAM) oraz seminaria magisterskie. By a promotorem 
65 prac magisterskich: 1 z filozofii, pozosta e z kulturoznawstwa. 

Bra a udzia  jako ekspert w pracach Ministerialnej Komisji Programowej 
Studiów Kulturoznawczych (1979-1980). W latach 1978-1979 by a opieku-
nem Filozoficznego Ko a Naukowego, dokonuj"c reorganizacji jego form 
dzia ania. Mia a istotny wk ad w kszta cenie kadr naukowych. Prowadzi a 
regularne seminaria zak adowe od 2002 roku, w których udzia  brali pra-
cownicy naukowi z innych o$rodków akademickich w Polsce, sprawowa a 
opiek! merytoryczn" nad sta#ami naukowymi w Instytucie Kulturoznaw-
stwa czterech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wy#szej Szkole 
Pedagogicznej w Zielonej Górze (1 osoba), Uniwersytecie +l"skim (1 osoba)  
i Wy#szej Szkole Pedagogicznej w Cz!stochowie (2 osoby). Wypromowa a  
9 doktorów, którzy uzyskali stopnie naukowe w zakresie: filozofii, socjolo-
gii, psychologii, nauk o poznaniu i komunikacji oraz kulturoznawstwa. 
By a recenzentem w 12 przewodach doktorskich i 9 habilitacyjnych z kilku 
dyscyplin nauk humanistycznych: z filozofii, psychologii, nauk o poznaniu 
i komunikacji. By a tak#e autork" 5 recenzji dla Centralnej Komisji Kwalifi-
kacyjnej ds. Kadr Naukowych w procedurze zatwierdzenia stopnia doktora 
habilitowanego i 3 opinii w post!powaniu o nadanie tytu u profesora. 

Pracowa a na rzecz spo eczno$ci uniwersyteckiej, uczestnicz"c w ró#-
nych formach dzia alno$ci organizacyjnej uczelni. W okresie 1973–1975 by a 
wiceprzewodnicz"c", a nast!pnie przewodnicz"c" Komisji Studenckich 
Spraw Bytowych Wydzia u Filozoficzno-Historycznego. W latach 1991–
1993 uczestniczy a w pracach Senackiej Komisji d.s. Organizacji i Rozwoju 
Uczelni, a w kadencji 1993–1996 by a cz onkiem Senatu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. 

Przez wiele lat by a cz onkiem Komisji Metodologii Nauk Oddzia u 
PAN w Poznaniu (1978–1989), wspó pracowa a naukowo z Zak adem Psy-
chologii Osobowo$ci PAN w Warszawie, wchodz"c w sk ad jego Rady Na-
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ukowej (1984-1988), tak#e z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, uczestni-
cz"c aktywnie w seminariach naukowych Zak adu Logiki J!zyka i Dzia a-
nia, Zak adu Teorii Poznania i Filozofii Nauki oraz Instytutu Historii Nauki 
PAN, bior"c udzia  w projektach badawczych z zakresu filozofii i metodo-
logii nauk, kierowanych przez prof. dr hab. El#biet! Ka uszy%sk" oraz  
z filozofii i historii nauki kierowanych przez prof. dr hab. Alin! Motyck"  
i prof. dr hab. Stefana Zameckiego.  

By a cz onkiem kilku towarzystw naukowych: The Association for Fo-
undations of Science, Language and Cognition, Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uczestnicz"c 
przez szereg lat w pracach Zarz"du Pozna%skiego Oddzia u PTF i Zarz"du 
Pozna%skiego Oddzia u PTP. Wspó tworzy a Polskie Towarzystwo Logiki  
i Filozofii Nauki (mia a status cz onka za o#yciela). Od 1992 roku by a jego 
wiceprezesem.  

Nale#a a do Zwi"zku Nauczycielstwa Polskiego w latach (1965–1980)  
i Niezale#nego Samorz"dnego Zwi"zku Zawodowego „Solidarno$&” od 
1981 roku.  

Przez wiele lat wspó redagowa a czasopismo „Studia Metodologiczne”. 
Wchodzi a w sk ad zespo u redakcyjnego czasopisma filozoficznego „Nowa 
Krytyka, Kultura Wspó czesna” i Rady Programowej serii wydawniczej 
„Studia Kulturoznawcze” Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Od IX tomu 
wydanego w 1992 roku by a cz onkiem zespo u redakcyjnego czasopisma 
naukowego Wydzia u Nauk Spo ecznych UAM „Cz owiek i Spo ecze%-
stwo”, a od tomu XIII datowanego na rok 1994, po $mierci jego dotychcza-
sowego redaktora naczelnego Profesor Marii Tyszkowej, przej! a obowi"zki 
kierownika zespo u redakcyjnego. Funkcj! t! pe ni a przez 16 lat do czasu 
przej$cia na emerytur! w 2010 roku, wydaj"c jako ostatni pod swoj" egid" 
XXXI tom tego pisma. Dba a o wysoki poziom ukazuj"cych si! na jego  a-
mach artyku ów, staraj"c si! o teksty nie tylko autorów z pozna%skiego 
$rodowiska naukowego, ale i z innych o$rodków naukowych w Polsce. Po-
jawia y si! tu tak#e artyku y autorów zagranicznych.  

Za prac! zawodow" – dzia alno$& naukow" i dydaktyczn" zosta a dwu-
krotnie odznaczona Z otym Krzy#em Zas ugi (1985 i 1993), Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej (1991), Medalem Za D ugoletni" S u#b! (2011)  
i uhonorowana Odznak" Honorow" „Za Zas ugi dla Województwa Wiel-
kopolskiego” (2006). Otrzyma a dwukrotnie nagrod! naukow" III stopnia 
Ministra Nauki Szkolnictwa Wy#szego i Techniki (1975, 1980) i dwudzie-
stokrotnie nagrody rektorskie (w latach 1974-1996 niemal corocznie). 

Krystyna Zamiara, zwi"zana od pocz"tków formowania si! pozna%skiej 
szko y metodologicznej, w swojej dzia alno$ci badawczej podejmowa a 
istotne i wa#ne dla rozwoju nauki problemy z zakresu: filozofii nauki, me-
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todologii humanistyki, metodologii i historii psychologii oraz filozofii i teo-
rii kultury. Koncentrowa y si! one wokó  nast!puj"cych podstawowych za- 
gadnie#: 1) rozwój nauki (uj!cie epistemologiczne i teoriokulturowe, egzem-
plifikowane materia em empirycznym z dziejów psychologii); 2) zwi"- 
zki mi!dzy psychologi" a humanistyk"; 3) psychologizm jako program  
metodologiczny realizowany przez psychologi! i ró$ne dyscypliny humani-
styczne; 4) metodologiczne modele bada# nad uczestnictwem w kulturze. 
W ka$dym z tych obszarów problemowych, których nie nale$y jednak trak-
towa% ca kowicie roz "cznie, dosz a do oryginalnych i znacz"cych wyników 
poznawczych. Jak stwierdzi  Profesor Jerzy Kmita w uzasadnieniu wniosku 
doc. dr hab. Krystyny Zamiary o powo anie Jej na stanowisko profesora 
UAM: „Obiektywnym miernikiem warto&ci naukowej jej dotychczasowych 
wyników – nie tylko jako metodologa bada# nad relacj": psychologia a hu-
manistyka, lecz tak$e jako filozofa nauki – jest ogólnopolskie uznanie ich  
w licznych, pozytywnych recenzjach z jej prac ksi"$kowych, a tak$e w fak-
cie nieustannego zapraszania jej na ró$norakie konferencje naukowe, po-
&wi!cone to problematyce z zakresu filozofii nauki b"d' te$ z zakresu me-
todologii bada# psychologicznych lub kulturoznawczych”7.  

Cech" charakterystyczn" Jej metody badawczej by o w tym kr!gu za-
gadnie# ka$dorazowe odnoszenie okre&lonego problemu ogólnometodolo-
gicznego dotycz"cego rozwoju nauki lub zwi"zków mi!dzy nauk" a filozo-
fi" do psychologii, dla pokazania w jaki sposób i w jakim zakresie znajduje 
on swoje odzwierciedlenie w praktyce bada# psychologicznych i jakie ma 
znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny nauki. Jak podkre&li  swego czasu 
prof. dr hab. Jerzy Brzezi#ski: „W mojej opinii p. doc. K. Zamiara jest jak  
na razie jedynym w Polsce – tej rangi naukowej – filozofem i psychologiem 
(a mo$e nale$a o przyj"% odwrotn" kolejno&%?) podejmuj"cym problematy-
k! zwi"zków metodologicznych (filozoficznych) okre&lonej wizji nauki  
i kultury z psychologiczn" praktyk" naukow"”8 [podkr. J. B.]. 

Problematyka relacji psychologii do innych dyscyplin humanistycznych 

sta a si! od doktoratu trwa ym przedmiotem bada# Krystyny Zamiary, 
znajduj"cych swój wyraz zarówno w podejmowanych zagadnieniach me-
todologicznych, jak i teoretyczno- przedmiotowych. Wida% to w wielu Jej 
publikacjach9. 
________________ 

7 J. Kmita, Opinia w sprawie wniosku doc. dr hab. Krystyny Zamiary o powo anie jej na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Syg. akt 829/1100 
w Archiwum UAM. 

8 J. Brzezi#ski, Opinia o dorobku naukowym p. doc. dr hab. Krystyny Zamiary – w zwi!zku  
z wnioskiem o nadanie tytu u naukowego profesora nauk humanistycznych (dla Rady Naukowej Insty-
tutu Kulturoznawstwa UAM). Syg. akt 829/1100 w Archiwum UAM.  

9 Psychologiczne koncepcje regulacyjne a humanistyka, w: J. Kmita (red.), Metodologiczne impli-
kacje epistemologii marksistowskiej, PWN, Warszawa 1974, s. 332-336; O modelowaniu matema-



226  Jan Grad 

W ramach pierwszego, jak i drugiego z wymienionych wy#ej obszarów 
problemowych sytuuj" si! Jej analizy dotycz"ce epistemologii genetycznej 
Jeana Piageta i jej stosunku do g ównych systemów teoriopoznawczych 
funkcjonuj"cych w nauce, jak cho&by pozytywizm i hipotetyzm, zaprezen-
towane przede wszystkim w rozprawie habilitacyjnej, maj" nie tylko zna-
czenie dla filozofii poznania i metodologii nauk, ale te# dla psychologii  
i interdyscyplinarnych bada% psychologiczno-kulturoznawczych. Studia te 
znamionuj" ten okres bada% K. Zamiary, w którym poza typowymi narz!-
dziami „logiki nauki” wykorzystywane s" ustalenia i kategorie analityczne 
epistemologii historycznej J. Kmity, podobnie jak w Jej pó'niejszych pra-
cach – spo eczno-regulacyjnej teorii kultury.  

Niemal we wszystkich pracach K. Zamiary przewija si! zagadnienie 
psychologizmu w naukach humanistycznych, który poddawa a nieustannej 
krytyce jako nietrafne poznawczo stanowisko metodologiczne, perspekty-
w! poznawcz" i podstawow" przes ank! wyja$niania zjawisk humani-
stycznych (kulturowych). Na ten istotny przedmiot Jej analiz zwróci  mi!-
dzy innymi uwag! prof. dr hab. Zdzis aw Chlewi%ski, pisz"c, i# „Autorka 
jest tropicielk" obecno$ci psychologizmu, a tak#e wiedzy psychologicznej 
(niekiedy milcz"co zak adanej) w ró#nych koncepcjach epistemologicz-
nych”10.  

Studia nad psychologizmem jako programem metodologicznym i rela-
cjami psychologii do humanistyki doprowadzi y Krystyn! Zamiar! do wy-
krystalizowania si! epistemologicznych podstaw Jej autorskiej koncepcji 
psychologii partycypacji kulturowej. Psychologiczn" problematyk! uczest-
nictwa jednostek w kulturze podejmuje w zwi"zku z przej$ciem do pracy  
w Instytucie Kulturoznawstwa i jego ukierunkowaniem badawczym na 
________________ 

tycznym w psychologii, „Studia Metodologiczne” 1976, nr 13, s.107-133; Paralelizm psychofizycz-
ny jako program metodologiczny dla wspó czesnej psychologii, w: Z. Cackowski (red.), Poznanie, 
umys , kultura, Wyd. Lubelskie, Lublin 1982, s. 222-247; Psychologia a teoretyczne badania pedago-
giczne, w: J. Kmita (red.), Studia z teorii kultury i metodologii bada$ nad kultur#, PWN, Warszawa-
Pozna% 1982, s.37-55; Obecno!" my!lenia psychologicznego w epistemologii, w: J. Such (red.), Roz-
prawy i szkice z filozofii i metodologii nauk, PWN, Warszawa-Pozna% 1992, s. 38-53; Psychologia  
a kulturoznawczo zorientowana epistemologia, w: K. Zamiara (red.), Epistemologiczne podstawy 
bada$ nad kultur#, PWN, Warszawa-Pozna% 1992, s. 26-48; Psychologia a epistemologia,  
w: E. Ka uszy%ska (red.), Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa 1998, s. 109-116; Problem metodologicznej specyfiki psychologii kognitywistycznej,  
w: K. Zamiara (red.), O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, PWN, Warszawa 1985,  
s. 190-211; Psychologizm w badaniach humanistycznych, w: Z. Rosi%ska (red.), Blausteina koncepcja 
odbioru mediów. Filozofia polska XX wieku, Wyd. Prószy%ski i S-ka Sa Warszawa 2001, s. 195-203; 
W obronie paralelizmu psychofizycznego, „Pozna%skie Studia z Filozofii Nauki” 1984, nr 8,  
s. 129-148. 

10 Z. Chlewi%ski, Opinia o ca okszta cie dorobku naukowego prof. n. UAM w Poznaniu Krystyny 
Zamiary, odnosz#ca si% do jej wniosku o nadanie jej tytu u profesora. Syg. akt 829/1100 w Archi-
wum UAM. 
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zjawiska kultury. Analizuj"c teoretyczno-metodologiczne modele bada% 
nad uczestnictwem w kulturze, w szczególno$ci na gruncie psychologii, 
zmierza a do ustalenia na ile dotychczasowy dorobek ró#nych orientacji 
badawczych psychologii mo#e by& efektywnie poznawczo wykorzystany 
do kulturoznawczych studiów partycypacji kulturowej11. W rezultacie do-
konanego rozpoznania dosz a do przekonania, #e dla adekwatnej charakte-
rystyki procesu partycypacji kulturowej z antypsychologistycznej perspek-
tywy konieczne jest zaprojektowanie kulturoznawczej psychologii uczest-
nictwa w kulturze opieraj"cej si! na ideacyjnej koncepcji kultury, któr" jest 
________________ 

11 Zob. Znaczenie bada$ psychologicznych dla poznawania kultury, w: S. Pietraszko (red.), 
Przedmiot i funkcje teorii kultury, Acta Universitatis Wratislaviensis No 350, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw 1982, s. 89-107; Czy istnieje szansa korzystania z teorii 
psychologicznej w badaniach nad kultur#?, w: T. Kostyrko (red.), Teoria kultury a badania nad zja-
wiskami artystycznymi, Centralny O$rodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 
1983, s. 171-190; Za o&enia !wiatopogl#dowe psychologicznych koncepcji cz owieka, „Studia Filozo-
ficzne” 1989, nr 1, s.145-157; Psychological versus Cultural Approaches to Participation in Culture. 
in: Visions of Culture and the Models of Cultural Sciences, J.Kmita, K.Zamiara (eds.), Pozna% 
Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol 15, Rodopi, Amsterdam-
Atlanta, GA 1989, s. 229-243; Twórczo!" jako problem psychologii uczestnictwa w kulturze,  
w: J. Waszkiewicz (red.), Potrzeby – Twórczo!" – Przysz o!", Wydawnictwo Politechniki Wro-
c awskiej, Wroc aw 1991, s. 164; Kilka uwag o Piagetowskiej koncepcji !wiadomo!ci i jej znaczeniu 
dla bada$ nad kultur#, „Nowa Krytyka” 1991, nr 1, s. 33-44; Epistemologiczne za o&enia psycholo-
gicznej wizji cz owieka, w: E. Aranowska (red.), Wybrane problemy metodologii bada$, Wydawnic-
two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 13-32; Kulturoznawcze a psychologiczne 
badanie uczestnictwa w kulturze, w: J. Kmita, K. (astowski (red.), Biologiczne i spo eczne uwarun-
kowania kultury, PWN, Warszawa-Pozna% 1992, s. 39-53; Konstrukcja podmiotu w spo eczno-
regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity, w: K. Zamiara (red.), Humanistyka jako autorefleksja 
kultury, CIA-Books Svaro, Pozna% 1993/95, s.63-71; Psychologizm w badaniach nad sztuk#,  
R. Kubicki, P. Zeidler (red.), w: Od logiki do estetyki. Wydawnictwo Fundacji »Humaniora«, 
Pozna% 1997, s. 127-142; Epistemologiczny kontekst psychologii partycypacji kulturowej,  
w: K. Zamiara, M. Golka (red.), Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, Wydawnictwo Fundacji 
Humaniora, Pozna% 1999, s. 137-150; Nie!wiadomo!" jako kategoria psychologiczna i kulturowa,  
w: A. Motycka, W. Wrzosek (red.), Nie!wiadomo!" jako kategoria filozoficzna. Wyd. IFiS PAN 
Warszawa 2000, s. 225-232; Skryto!" kultury a !wiadomo!" indywidualna, w: K. Zamiara (red.), 
Skryto!" kultury, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Pozna% 2001, s. 13-24; Partycypacja kultu-
rowa – punkt widzenia behawioryzmu oraz spo eczno-regulacyjnej koncepcji kultury, w: B. Kotowa,  
J. Sójka, K. Zamiara (red.), Kultura jako przedmiot bada$. Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace 
ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesi#t# rocznic% urodzin, Wydawnictwo Fundacji 
Humaniora, Pozna% 2001, s. 11-18; Dwa typy my!lenia w humanistyce o uk adzie jednostka – kultu-
ra, w: K. (astowski, P. Zeidler (red.) Filozofia wobec nauki, cz owieka i spo ecze$stwa, Wyd. Na-
ukowe Instytutu Filozofii, Pozna% 2006, s. 111-130; Umys  indywidualny czy spo eczny? Wprowa-
dzenie, w: K. Zamiara (red.), Czyj umys ? Krytyczne podej!cie do problemu podmiotowo!ci, Wyd. 
Naukowe UAM, Poznan 2007, s. 7-12; Czyja kompetencja? Idea „wiedzy w dzia aniu” w konte!cie 
ró&nych perspektyw poznawczych humanistyki, w: A. Motycka (red.), Wiedza a kultura, Wyd. 
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2007, s. 107-124 oraz Perspektywy poznawcze 
humanistyki a sposób ujmowania relacji jednostka – kultura, w: T. Buksi%ski, E. Pakszy$ (red.),  
W kr%gu filozofii nauki, kultury i spo ecze$stwa, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii, Pozna% 2009, 
s. 111-125. 



228  Jan Grad 

mi!dzy innymi spo eczno-regulacyjna koncepcja kultury Jerzego Kmity12. 
Zarysowuje zatem kulturoznawcz" perspektyw! poznawcz" bada% nad 
uczestnictwem jednostek w kulturze wyznaczon" przez antypsychologizm  
i antyindywidualizm metodologiczny (w jego umiarkowanej i radykalnej 
wersji). Zdaje ona spraw! z podmiotowego aspektu uczestnictwa w kultu-
rze, dope niaj"c jej przedmiotow" dan" przez spo eczno-regulacyjn" teori! 
kultury. Zadaniem psychologii partycypacji kulturowej jest ustalenie jak 
przebiega proces uczestnictwa w kulturze w rzeczywisto$ci empirycznej,  
w zwyk ych (normalnych) warunkach i w okoliczno$ciach szczególnych 
(np. w tzw. sytuacji ekstremalnej), jakie s" jego psychologiczne mechanizmy 
przy przyj!ciu – zgodnie z za o#eniami spo eczno-regulacyjnej teorii kultu-
ry – i# uczestnictwo w kulturze polega na respektowaniu lub akceptowaniu 
przekona% normatywno-dyrektywalnych.  

Na epistemologicznych za o#eniach i psychologii uczestnictwa w kultu-
rze Krystyny Zamiary opiera si! równie# Jej teoretyczna historia nauki kon-
struowana na gruncie spo eczno-regulacyjnej koncepcji kultury, konkrety-
zowana przez odniesienie do psychologicznej praktyki naukowej uj!tej  
w diachronii, w perspektywie jej rozwoju. Praktyka badawcza regulowana 
jest przez spo eczn" $wiadomo$& metodologiczn" i uwarunkowana funk-
cjonalnie w ramach ca okszta tu praktyki spo ecznej, odpowiadaj"c na jej 
okre$lone zapotrzebowania obiektywne, determinuj"ce przemiany i rozwój 
praktyki naukowej. Przemiany te znajduj" swoje odzwierciedlenie w para-
dygmatach badawczych. Uj!te my$lowo w kontek$cie spo eczno-regulacyj-
nej koncepcji kultury ukazuj" swoje uwarunkowania: spo eczno-kulturowe 
oraz psychospo eczne i psychokulturowe. 

Prowadzone w perspektywie teoretycznej historii nauki studia nad 
rozwojem psychologicznej praktyki naukowej obejmuj" analizy przemian 
spo ecznej $wiadomo$ci metodologicznej i regulowanej przez ni" spo ecznej 
praktyki naukowej, uzupe niane badaniami: nad rol" uczonych projektuj"-
cych nowe programy metodologiczne oraz nad upowszechnionymi $wiato-

________________ 

12 Kulturoznawcze a psychologiczne badanie uczestnictwa w kulturze, w: J. Kmita, K. (astowski 
(red.), Biologiczne i spo eczne uwarunkowania kultury, PWN, Warszawa-Pozna% 1992, s. 39-53; 
Konstrukcja podmiotu w spo eczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity, w: K.Zamiara (red.), 
Humanistyka jako autorefleksja kultury, CIA-Books Svaro, Pozna% 1993/95, s. 63-71; Psychology of 
Cultural Participation: Some Theoretical Considerations, „Polish Psychological Bulletin” 1994, vol. 
25(4), s. 247-255; Epistemologiczny kontekst psychologii partycypacji kulturowej, w: K. Zamiara,  
M. Golka (red.), Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 
Pozna% 1999, s. 137-150; Partycypacja kulturowa – punkt widzenia behawioryzmu oraz spo eczno-
regulacyjnej koncepcji kultury, w: B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara (red.), Kultura jako przedmiot 
bada$.  Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedem-
dziesi#t# rocznic% urodzin, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Pozna% 2001, s. 11-18. 
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pogl"dami i doktrynami teoriopoznawczymi w powi"zaniu z rozwojem 
orientacji badawczych w psychologii. 

Nie dane jednak by o Profesor Krystynie Zamiarze pokazanie w tej per-
spektywie teoretycznej historii psychologii. Przygotowa a jedynie materia y 
naukowo-dydaktyczne Dynamika poj%" i programów psychologicznych oraz 
zredagowa a Materia y z historii psychologii13, przeznaczaj"c na jej podr!czni-
kowe opracowanie czas przebywania na emeryturze. Niestety, okaza  si! on 
zbyt krótki. 

________________ 

13 Dynamika poj%" i programów psychologicznych. Szkice metodologiczne, Biblioteka „Nowej 
Krytyki” Nr 1, Pozna%-Szczecin 1995; Materia y z historii psychologii, Wydawnictwo Impresje, 
W"growiec 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


