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Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w latach 2008–2016
W 50-letniej historii Uniwersytetu Śląskiego przyznano 55 doktoratów
honorowych.
W 2007 roku, roku jubileuszu 40-lecia Uczelni, doktorami honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego zostali: dr Johannes Georg Bednorz, znakomity niemiecki fizyk,
laureat Nagrody Nobla; prof. dr hab. Jerzy Stuhr, aktor, reżyser teatralny i filmowy,
znakomity pedagog; dr Damian Zimoń, arcybiskup metropolita katowicki, między
innymi współtwórca Wydziału Teologicznego UŚ, autor ważnych dzieł o tematyce
teologicznej i społecznej.
W latach 2008–2016 tytuły doktora honoris causa Wszechnicy śląskiej otrzymali:
prof. dr Jon Ove Hagen z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii, światowej sławy badacz
lodowców i środowiska przyrodniczego obszarów polarnych, specjalizujący się
w glacjologii arktycznej, autorytet w zakresie studiów nad relacjami pomiędzy
zmianami klimatu a masami lodowymi w Arktyce, wypróbowany partner polskich
wypraw oraz badań Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergenie (Svalbardzie);
promocja: 20 maja 2008 roku.
prof. zw. dr hab. Jan Węglarz, wybitny uczony, światowej sławy informatyk
o ogromnym dorobku naukowym, inicjator i twórca infrastruktury informatycznej
dla środowiska naukowego w Polsce; członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, doktor honoris causa kilku
wyższych uczelni; promocja: 2 lipca 2008 roku.
prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa, wybitna badaczka dziejów języka polskiego,
współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletnia profesor Uniwersytetu
Śląskiego; od października 1981 do stycznia 1982 roku prorektor UŚ ds. nauczania;
promocja: 4 grudnia 2008 roku.
prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
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fundamentalnych prac z zakresu językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego,
współtwórca polskiej terminologii językoznawczej, wybitny znawca języka
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połabskiego, założyciel neofilologii w Uniwersytecie Śląskim; promocja: 18 grudnia
2008 roku.
prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, między innymi Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego siódmej kadencji, w latach 1997–2001 Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej; prowadził badania z dziedziny ochrony środowiska,
szczególnie ochrony powietrza; promocja: 11 czerwca 2010 roku.
kard. Zenon Grocholewski, jeden z najwybitniejszych teologów, ekspert prawa
kanonicznego, współtwórca obecnego Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła
katolickiego, prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej; promocja:
25 listopada 2010 roku.
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, jeden z najwybitniejszych polskich cywilistów;
z Uniwersytetem Śląskim związany od 1968 roku; pełnił między innymi funkcje:
kierownika Zawodowego Studium Administracyjnego (1970–1972), prodziekana
(1972–1978) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1989), prorektora
(1981–1987), a w latach 1990–1996 rektora UŚ; promocja: 18 października 2011
roku.
prof. dr hab. Walery Pisarek, prasoznawca i komunikolog, wykładowca Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; autor
popularnych słowników ortograficznych; promocja: 7 grudnia 2011 roku.
Sławomir Mrożek, wybitny dramaturg i prozaik; promocja: 23 marca 2012 roku.
Wojciech Kilar, kompozytor, twórca utworów orkiestrowych, kameralnych, wokalnoinstrumentalnych, muzyki filmowej, współtwórca polskiej szkoły awangardowej
(promocja: 18 czerwca 2012 roku).
prof. dr Christian von Bar, dr h.c. mult., pracownik naukowy Uniwersytetu
w Osnabrück; wybitny profesor prawa cywilnego, prawa międzynarodowego oraz
prawa porównawczego niemieckiego obszaru prawnego, założyciel i dyrektor
Instytutu Europejskich Studiów Prawniczych Uniwersytetu w Osnabrück;
promocja: 12 października 2012 roku.
prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, wybitny humanista, twórca polskiej
szkoły socjologii edukacji, organizator życia naukowego w wiodących krajowych
ośrodkach akademickich, zapoczątkował poszukiwania nowego wymiaru namysłu
nad pedagogiką; współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa
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Pedagogicznego, a także członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; promocja: 20
maja 2014 roku.
prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki, wybitny prawnik, współtwórca polskiej nauki
prawa ochrony środowiska; kieruje wrocławskim Zakładem Zagadnień Prawnych
Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk; promocja: 16 czerwca 2014 roku.
Tomas Tranströmer, szwedzki poeta, mistrz słowa, metafizycznej zadumy, poetyckiej
zwięzłości i wyciszenia, twórca pochylony nad człowiekiem naszych czasów, autor
wierszy o nieprzemijającej wartości, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury;
promocja: 12 września 2014 roku.
abp dr Szczepan Wesoły, niestrudzony opiekun i duszpasterz Polonii na świecie, delegat
prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, wielki syn śląskiej ziemi, nauczyciel
polskiej emigracji, gorący patriota, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski za zasługi dla Kościoła w kraju i dla Polonii w świecie, laureat
nagrody Lux ex Silesia; promocja: 14 stycznia 2015 roku.
Prof. Dr.-Ing. Rainer Waser, wybitny specjalista z zakresu fizyki nieporządku w sieciach
krystalicznych ciał stałych oraz światowej klasy ekspert z zakresu fizycznych
mechanizmów przełączania rezystywnego w pojedynczych i podwójnych tlenkach
metali przejściowych; promocja: 22 stycznia 2015 roku).
ks. prof. zw. dr hab. Michał Heller, wybitny kosmolog, filozof i teolog, dyrektor
i założyciel Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, człowiek
skromny i pokorny o wielkiej pogodzie ducha i życzliwości dla świata i innych;
promocja: 11 marca 2015 roku.
prof. John M. Swales z Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor (Stany Zjednoczone),
wybitny humanista, znakomity uczony, twórca naukowych podstaw nowoczesnej
analizy gatunków dyskursów wspólnoty akademickiej, jeden z najznamienitszych
przedstawicieli tej wspólnoty, wychowawca i mentor kilku pokoleń naukowców,
człowiek wielkiego serca i wielkiej skromności, mądry obserwator ludzi, ptaków
i motyli; promocja: 26 października 2015 roku.
prof. dr Maria Delaperrière, znakomita komparatystka, popularyzatorka kultury
i literatury polskiej w kręgach zagranicznych badaczy oraz wśród czytelników,
zwłaszcza w obszarze recepcji francuskiej, oddana polonistyce światowej,
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w szczególny sposób związana z polonistycznym środowiskiem Uniwersytetu
Śląskiego; promocja: 22 czerwca 2016 roku.
Źródło: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2008–2017; https://www.us.edu.pl/dhc (dostęp:
15.09.2017).

