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LAUDACJA  dla UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO  

w KATOWICACH 

 

Pierwotnym zaczynem utworzenia szkoły wyższej na Górnym Śląsku była 

inicjatywa ks. bpa Stanisława Adamskiego oraz posła Wojciecha Sosińskiego  

z 1921 roku, którą udało sie zrealizować w 1928 roku powstaniem                               

w Katowicach Instytutu Pedagogicznego, który kształcił nauczycieli szkół 

powszechnych i średnich.   

II wojna światowa przerwała rozwój Instytutu, ale już w 1945 roku 

podejmowano działania jego reaktywacji. Zawiązał się wtedy Obywatelski 

Komitet Przygotowawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a efektem 

jego pracy był Memoriał w sprawie założenia Uniwersytetu w województwie 

śląsko-dąbrowskim.  

W 1950 roku  w miejsce Instytutu Pedagogicznego powstała Państwowa 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna z kilkoma humanistycznym kierunkami,                         

a rektorem uczelni został prof. Józef Pieter. 

W 1962 roku powołano filię Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach                            

z wydziałami matematyki, chemii, fizyki oraz prawa – stanowisko prorektora 

pełnił prof. Kazimierz Popiołek.    

W 1968 roku dojrzała koncepcja połączenia dwóch katowickich uczelni –    

Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i tak                         

8 czerwca powstał Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako 9. uniwersytet                    

w Polsce. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Alma Mater 

Silesiensis miała miejsce 1 października 1968 roku w Hali Parkowej                               

w Katowicach. Uczelnia zaczynała kształcenie na czterech wydziałach,                                     

a liczba studentow na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych nie 

przekraczała 6 tysięcy.  

Pierwszym Rektorem UŚ został prof. Kazimierz Popiołek. Po nim stanowisko 

to sprawowali profesorowie  –  Henryk Rechowicz, Sędzimir M. Klimaszewski, 

August Chełkowski, Maksymilian Pazdan, Tadeusz Sławek, Janusz Janeczek 
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i Wiesław Banyś. Obecnie to zaszczytne stanowisko piastuje JM prof. dr hab. 

Andrzej Kowalczyk.  

Siedzibą uczelni i wiekszości jednostek dydaktycznych są Katowice.  

W latach 1973-2005 nastąpił wzmożony rozwój uniwersytetu, utworzono 

kolejne wydziały – filologiczny, nauk społecznych, biologii i ochrony 

środowiska, nauk o ziemi, pedagogiki i psychologii, radia i telewizji, 

teologiczny, artystyczny oraz etnologii i nauk o edukacji. 

Dzisiejszy Uniwersytet Śląski to autonomiczna szkoła wyższa, kształcąca 

prawie 26 tysięcy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych                                    

i doktorantów w trybie stacjonarnym i nie stacjonarnym. Corocznie mury 

uczelni opuszcza  tysiące absolwentów,  ambasadorów uniwersytetu                              

i Katowic tak w kraju, jak w świecie. W strukturach uczelni działają 

międzywydziałowe i ogólnouczelniane jednostki naukowo-dydaktyczne oraz 

edukacyjne, zatrudniając blisko 3,4 tysiąca pracowników, w tym 2 tysiące  

nauczycieli akademickich, wśród których 235 jest profesorami, 

wspomagające organizacyjnie dzieci, młodzież, studentów  i oczywiście 

seniorów prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Uniwersytet posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego oraz przyznawania najwyższej godności akademickiej  –  tytuł 

doktora honoris causa. 

Urząd Miasta Katowice oraz jednostki organizacyjne miasta od wielu lat 

współpracują z Uniwersytetem Śląskim  na wielu płaszczyznach w zakresie 

swoich kompetencji, m.in.  w pracach Lokalnej Grupy Wsparcia  na potrzeby 

realizacji projektu „Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni 

miejskiej – NODUS” realizowanego w ramach Programu URBACT II, 

utworzenia koncepcji merytorycznej powstającego w Katowicach Centrum 

Nauki czy w realizacji przez miasto Katowice międzynarodowego projektu 

pn.: „World Cities” 2017-2018. Przykładem dobrej współpracy  jest również 

wspólne uczestnictwo w stowarzyszeniu PRO SILESIA. Z kolei Wydział 

Obsługi Inwestorów współpracuje z  uczelnią również w obszarze wspierania 
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innowacyjności, przedsiębiorczości i internacjonalizacji firm, start-up’ów. 

Wydział Polityki Społecznej oferuje studentom praktyki w Domach Dziecka 

i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach oraz udzielał pomocy 

przy pracach licencjackich, magisterskich i doktoratach.  Obszar współpracy 

badawczej, projektowej oraz promocyjnej to między innymi zrealizowany 

przez Urząd Miasta  w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim projekt 

współfinansowany ze środków unijnych, pn. „Diagnoza problemów 

społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich 

w Katowicach”.  

Współdziałanie Urzędu Miasta z Uczelnią rozwija się również w ochronie                        

i kształtowaniu środowiska, co skutkowało wykonaniem mapy ochrony 

przyrody i krajobrazu Katowickiego Obszaru Metropolitalnego, inwentaryzacji 

przyrodniczej Rezerwatu Ochojec w zakresie przestrzennego rozmieszczenia 

gatunków objętych ochroną prawną, ewidencji pomników przyrody 

zlokalizowanych na terenie miasta. Warto zaznaczyć, że działania te są 

efektem konsultacji oraz wykonywania różnorodnej dokumentacji 

przyrodniczej, np. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Szopienice – Borki”.  

 

Rok 2018 Jubileuszowy  50. urodzin Uniwersytetu Śląskiego czyli półwiecza 

jest wyjątkową  okazją do podsumowania niezliczonych dokonań, które 

służyły miastu i jego mieszkańcom. To niepowtarzalna okazja uhonorowania 

Alma Mater Silesiensis  wyróżnieniem „Za zasługi dla Miasta Katowice”. 

 


