
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 
FOLIA LIBRORUM 1 (32), 2021 
ISSN 0860-7435 

Alina Brzuska-Kępa 
Katedra Informatologii i Bibliologii 
Uniwersytet Łódzki 
e-mail: alina.brzuska@uni.lodz.pl 

https://orcid.org/0000-0003-2385-620X 

Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski 

Źródło: Fot. Franciszek Vetulani – Praca własna, CC BY-SA 3.0 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25276266 

Profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski (1937–2020) 
– wspomnienie

DOI: https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.09 

12 grudnia 2020 roku zmarł profesor Jerzy Mikułowski-Pomorski. 
Urodzony w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiań-

skich, nauki pobierał w Krakowie. W 1958 roku ukończył studia prawnicze 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, a w roku 1963 socjologię w tej samej uczelni. 
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Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku 
Badań Prasoznawczych. Od 1962 r. pracował w Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), w 1969 w Polskiej Akademii 
Nauk został doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W latach 
1973–1974 odbył studia na London School of Economics and Political Sci-
ences. W 1975 r. został kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Organizacji 
Gospodarczych oraz wicedyrektorem Instytutu Międzynarodowych Stosunków 
Społeczno-Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1977 r. 
habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim. W 1990 roku, 10 lipca, z rąk prezy-
denta Wojciecha Jaruzelskiego otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk hu-
manistycznych. 

W latach 1990–1996 pełnił funkcję rektora Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie. W 1991 r. utworzył pierwszą w Polsce Katedrę Studiów Europej-
skich i objął jej kierownictwo. Wykładał na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa) oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych (Wydział Zamiejscowy 
w Katowicach). 

Był autorem lub współautorem 21 książek oraz blisko 300 artykułów nau-
kowych, ekspertem UNESCO w dziedzinie międzynarodowego ładu informa-
cyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of 
Communications w Londynie, członkiem University Council of Education 
Management Transfer w Sztokholmie oraz członkiem Rady Globalnej Sieci 
Współpracy Szkół Ekonomicznych NIBES. Przewodniczył też Komisji Praso-
znawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk. 

W polu jego zainteresowań badawczych leżały m.in. fragmentaryzacja 
i konwergencja medialna, komunikacja międzykulturowa, tożsamość europej-
ska oraz socjologia stosunków międzynarodowych. Spośród wielu jego publi-
kacji warto wspomnieć choćby takie jak Komunikacja międzykulturowa. Wprowa-
dzenie (Kraków 1999 i 2004), Kultura wobec społecznej transformacji (Kraków 
2005), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i  ko-
munikowaniu medialnym (Kraków 2006) czy Zmieniający się świat mediów (Kra-
ków 2008). 

W roku 1993 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Grand 
Valley State University w Allendale w dziedzinie nauk humanistycznych, 
a w 1996 tytuł doktora honoris causa University od Teesside w Wielkiej Bryta-
nii w dziedzinie prawa. W 2017 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Za swoją działalność został wyróżniony wieloma nagrodami. W 1979 roku 
otrzymał Srebrny, a pięć lat później Złoty Krzyż Zasługi. W postkomuni-
stycznej Polsce uhonorowano go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
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Polski (1991) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). 
W 1997 roku, 5 maja, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2005 
roku Tarnowska Fundacja Kultury nagrodziła go Honorową Nagrodą „Uskrzy-
dlony”, za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu w kategorii integracja 
europejska. W 2008 roku otrzymał medal wdzięczności Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie „Signum Gratiae” za wkład w rozwój badań komunikacji 
międzykulturowej i międzynarodowej i za cenny wkład w funkcjonowanie i roz-
wój uczelni. Był także nominowany do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za rok 2008. 

Odszedł wybitny członek krakowskiego i śląskiego środowiska nauko-
wego, mistrz wielu roczników politologów i medioznawców. 
 


