Profesor Andrzej Kawczak, filozof, jeden z ostatnich Wielkich Działaczy Emigracji odszedł od nas w styczniu
2012 r. w wieku 86 lat.
Urodził się w Polsce w 1926, tam też skończył studia w zakresie
prawa, filozofii psychologii. Po kilku latach pracy zrezygnował z
karieryprawniczej i podjął prace badawczą i pedagogiczną na
uniwersytecie śląskim.Wkrótce przeniósł się na Uniwersytet
Warszawski, gdzie pod kierunkiem prof dr Kotarbińskiego w 1959 roku
uzyskał doktorat w dziedzinie filozofii.
Wkrótce potem, dzięki poparciu swego promotora prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, otrzymał stypendium Forda (Ford Foundation
fellowship). Wyjechał do Nowego Jorku, gdzie na uniwersytecie
Columbia podjął postdoktoranckie studia. Prowadził też badania
naukowe na uniwersytach w Chicago i Berkley, w Kalifornii. W czasie tego pobytu zdecydował, iż chce pozostać w
Stanach. Jednakże członkowie Fundacji Forda nie byli zachwyceni takim obrotem sprawy. Obawiali się, chyba
słusznie, że utrudni to innym potencjalnym polskim stypendystom przyjazd do Stanów. W tej sytuacji Andrzej
Kawczak zdecydował się na wyjazd do Kanady. Znalazł się w Montrealu, gdzie został przyjęty do pracy w Concordia
University.
Jak kiedyś wspomniał, początki nie były łatwe, gdyż miał obawy, iż jego znajomość języka angielskiego nie była
wystarczająca by prowadzić wykłady. Ale pokonał tę trudność. W latach 1974-1982 był szefem wydziału filozofii.
Pracował na Uniwersytecie do 1992 roku, tzn do przejścia na emeryturę.
Profesor Kawczak znany był w środowisku naukowym jako współautor prac wybitnego polskiego uczonego,
profesora dr. Kazimierza Dąbrowskiego . Wynikiem ich współpracy i przyjaźni były dwie ważne pozycje naukowe
“Mental Growht” (“Rozwój umysłowy”) i “Dynamics of Concepts”(“Dynamika Pojęć”) , książki, która z angielskiego
tłumaczona była na hiszpański, francuski polski.
Profesor Kawczak był także działaczem społecznym. W uznaniu jego zasług w walce o prawa człowieka jego
nazwisko umieszczono na “murze tolerancji” (The Wall of Tolerance) w Montgomery, Alabama. Był aktywnym
członkiem organizacji polonijnych. Za swoją pracę na rzecz ruchu Solidarności, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i order
Polonia Restituta . Warto też dodać iż od królowej Elżbiety II otrzymał jubileuszowy medal za “zasługi dla Kanady”.
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