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humanistycznych w zakresie: filozofii, socjologii.
Emerytowany profesor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniony nadal
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Raciborzu – tam profesor, kierownik Zakładu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Przyjęte, osobiste naukowe aksjomaty poznawcze:


„wiedzieć, najwyższym wyrazem szczęśliwości” (Arystoteles);



drogi dochodzenia do prawdy o zjawisku (René Descartes);



badając, należy „wejść” w zjawisko, „dotknąć” (Francis Bacon 1561–1626, angielski
mąż stanu i filozof).

Pierwszymi moimi studiami wyższymi było 3-letnie Zawodowe Studium Administracyjne
(Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach 1966–
1969). W latach 1969–1971 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach; kończąc pełne wyższe studia, uzyskując tytuł magistra administracji.
Studiując nadal – już poza woj. katowickim – doktoryzowałem się (1977) w zakresie nauk
humanistycznych: stopień naukowy doktora nauki o polityce, a w 1991 roku uzyskałem stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: filozofii, socjologii.
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Pracuję bez przerwy w dydaktyce i nauce w Polsce – od 1975 roku – u każdego z
pracodawców na stanowisku kierownika zakładu.

Dorobek naukowy
Na dorobek ten składają się: publikacje, uczestnictwo czynne w konferencjach i
sympozjach naukowych w Polsce i za granicą, członkostwo w stowarzyszeniach naukowych,
promowanie doktorów nauk, konsultowanie doktorantów i przeprowadzanie egzaminu z filozofii
w przewodach doktorskich.
Publikacje
Opublikowałem, w kraju i za granicą, 103 publikacje naukowe – recenzowane.
P u b lik a c j e k s ią ż k o w e:


Adaptacja społeczno-zawodowa początkującego nauczyciela w środowisku szkolnym.
Piotrków Trybunalski 1994, 113 s.



Z badań nad adaptacją absolwentów kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
środowisku szkolnym. Piotrków Trybunalski 1995, 83 s.



Kultura polityczna. Zarys teorii. Warszawa 1995, 184 s.



Z badań nad startem zawodowym absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 1998, 126 s.

S k r y p t y:


Kultura polityczna (wybór tekstów). Warszawa 1986, 199 s.



Wybór tekstów z historii filozofii i filozofii wychowania. Piotrków Trybunalski 1995,
212 s.



Wybór tekstów z historii filozofii i filozofii wychowania. Wydanie II uzupełnione,
poprawione. Piotrków Trybunalski 2001, 240 s.

Prace

b a d a w c z o - r o z w o j o w e: wdrożone w kraju oraz w kopalniach węgla

kamiennego krajów ościennych. W okresie pracy naukowej w Głównym Instytucie Górnictwa w
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Katowicach, kierując służbą psychologiczno-socjologiczną resortu górnictwa węgla kamiennego
w Polsce, opublikowałem 14 takich prac (o zróżnicowanym udziale własnym).
M o n o g r a f i a: Kultura polityczna działaczy (raport z socjologicznych badań na próbie
ogólnopolskiej). Warszawa 1989, 183 s.
Monografię zakupiło kierownictwo Centralnego Programu Badań Podstawowych CPBP
11.01. „Funkcjonowanie państwa i kultura polityczna społeczeństwa polskiego”. Kierownik
naukowy Programu – prof. dr Franciszek Ryszka. Jednostka wiodąca badań – Uniwersytet
Warszawski.
A r t y k u ł y:
Oprócz wymienionych publikacji jestem autorem 81 artykułów – recenzowanych, głównie
z zakresu filozofii, socjologii, politologii, pedagogiki* . Nadmienię, iż wiedząc o postulacie
zgłaszanym podczas szczecińskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, za jeden z
celów

tychże

artykułów

(też prac

doktorskich

mojego

promotorstwa)

stawiam sobie

upowszechnianie przynajmniej fragmentów dorobku polskich uczonych, głównie filozofów:
Leopolda Stanisława L. Brzozowskiego, Ludwika Chmaja, Henryka Elzenberga, Jana Legowicza
(3 artykuły), Józefa Pietera, Władysława Tatarkiewicza (2 artykuły), Floriana Znanieckiego (2
artykuły).
Uczestnictwo czynne w niektórych konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce
oraz za granicą
Sesja naukowa Socjologia zawodu górnika. Uniwersytet Śląski, „Trybuna Robotnicza”.
Katowice 1980.
Konferencja naukowa Kartezjusz – w czterechsetlecie urodzin filozofa. PAN – Oddział w
Katowicach, Uniwersytet Śląski. Katowice 1998.

*

Oszczędzając miejsca na stronie internetowej, wykazu artykułów (w ujęciu rzeczowym i chronologicznym – jako
notki bibliograficzne) nie podaję. Oczywiście, osobie zainteresowanej, kserokopię tego wykazu niezwłocznie
udostępnię.
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Międzynarodowa konferencja naukowa Wyzwania moralne XXI wieku. Wyższa Szkoła
Businessu w Warszawie. Warszawa 1999.
Konferencja naukowa Profesor Jan Legowicz – filozof i nauczyciel. PAN – Oddział w
Katowicach, Uniwersytet Śląski. Katowice 1999.
Sympozjum ogólnopolskie Edukacja olimpijska w reformującej się szkole. Akademia
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Piękna Góra koło Giżycka.
Warszawa 2000.
Międzynarodowa konferencja naukowa Humanitni zaklady kinantropolgickych studii.
Univerzita Palackeho w Olomouci (Republika Czeska). Olomouc 2001.
Konferencja naukowa Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania.
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie
Trybunalskim. Kielce 2001.
Konferencja naukowa Władysław Tatarkiewicz – w siedemdziesięciolecie pierwszego
wydania „Historii filozofii”. PAN – Oddział w Katowicach, Uniwersytet Śląski. Katowice 2001.
Międzynarodowa konferencja naukowa Volny cas a jeho soucasne problemy. Univerzita
Palackeho w Olomouci (Republika Czeska). Olomouc 2002.
Międzynarodowa konferencja naukowa Telesna vychova a sport v kulture spolacnosti.
Univerzita Komenskeho v Bratislave. Bratislava (Republika Słowacka) 2003.
Sympozjum naukowe pod auspicjami Kurii Metropolitalnej w Katowicach – wręczenie
nagrody LUX EX SILESIA ks. prof. zw. dr. hab. Remigiuszowi Grzegorzowi Sobańskiemu.
Kuria Metropolitalna. Katowice 2005.
Konferencja naukowa – w rocznicę 60.lecia Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu – Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie. Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław 2006.
Konferencja naukowa Konkurencyjność regionu. Grona przemysłowe w regionie.
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2006.
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Międzynarodowe sympozjum naukowe Social and Cultural Values of Sport. Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Warszawa 2007.
Ogólnopolski panel naukowy Agresja w sporcie. Próba diagnozy zjawiska. Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Salezjańska Organizacja Sportowa RP. Warszawa 2007.
Międzynarodowa konferencja naukowa W 130.rocznicę urodzin Leopolda Stanisława
L. Brzozowskiego. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Warszawa 2008.
Konferencja naukowa Wychowanie fizyczne oraz sport dzieci wiejskich i w małych
miastach. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa
2008.
Międzynarodowa konferencja naukowa The First International Society for the Social
Sciences of Sport (ISSSS) Conference. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Warszawa 2009.
Międzynarodowa konferencja naukowa Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk
społecznych. ISSSS – Sekcja Krajowa, Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 2012.
Międzynarodowa konferencja naukowa Sport i turystyka – uwarunkowania historyczne i
wyzwania współczesności. ISSSS – Sekcja Krajowa, Uniwersytet Poznański. Poznań 2013.
Pisząc o uczestnictwie czynnym w konferencjach oraz sympozjach naukowych w kraju i za
granicą, wymienię sympozjum naukowe Granice poznania w Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach.

Pomysłodawcą i merytorycznym organizatorem tej systematycznej, inicjatywy

naukowej w zespole pracowników naukowych Zakładu Historii Filozofii UŚ był, począwszy od
1974 roku, prof. zw. dr hab. Czesław Głombik. Od przeszło 2 lat sympozjum to prowadzone jest
wspólnie z Instytutem Fizyki UŚ, który reprezentuje prof. zw. dr hab. Krystian Roleder;
natomiast z ramienia Instytutu Filozofii UŚ sympozjum współkieruje, organizuje i prowadzi
prof. zw. dr hab. Andrzej Noras (kierownik Zakładu w Instytucie Filozofii UŚ). Autorami
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wystąpień programowych są, jak zawsze, wybitni uczeni; stąd uczestniczenie w tym sympozjum
(od 1995 roku) jest dla mnie znaczącym elementem samokształcenia.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
Ze względów poznawczych i z przekonania o potrzebie samokształcenia starałem/staram
się należeć do następujących towarzystw naukowych:


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – członek;



Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek;



International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) – z siedzibą w
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – członek;



Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie (ISSSS) – Sekcja
Krajowa – z siedzibą w Uniwersytecie w Rzeszowie – członek;



Komisja Filozofii i Socjologii PAN – Oddział w Katowicach (w latach 2003–2010) –
członek.

Promowanie doktorów nauk
Wypromowałem trzech doktorów:


dwie osoby ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii (2002, 2006);



jedną osobę ze stopniem naukowym doktora nauk o kulturze fizycznej (2011).
Konsultowanie doktorantów i przeprowadzanie egzaminu z filozofii w przewodach
doktorskich

W latach 2007–2012 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach konsultowałem doktorantów i przeprowadzałem egzaminy z filozofii w 35
przewodach doktorskich.
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Otrzymane wyróżnienia


Odznaczenia państwowe:
Brązowy Krzyż Zasługi (1966);
Złoty Krzyż Zasługi (1983).



Medal

Złoty

za

Długoletnią

Służbę

(nadany

postanowieniem

Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej – na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
2012).


Odznaki nadane przez Wojewódzką Radę Narodową w Katowicach i Radę Miasta
Stołecznego w Warszawie:
Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1983);
Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Warszawy (1988).

Telefon: 501-282-932

