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WSPOMNIENIE   O  PROFESORZE  STEFANIE  KOZ£OWSKIM (1928-2007)
„Przyjêcie nadrzêdnoœci celów ekologicznych

jest ci¹gle spraw¹ przysz³oœci,

gdy¿ bêdzie mo¿liwe dopiero na wy¿szym

poziomie spo³ecznej œwiadomoœci ekologicznej.

Dlatego tak wa¿na i pilna jest g³êboka reforma

dotychczasowego systemu edukacyjnego”.

(S. Koz³owski „W drodze do ekorozwoju”, 1997)

Podczas pe³nienia swojej misji ¿yciowej dla spo³e-
czeñstwa i œwiata nagle w dniu 17 wrzeœnia 2007 roku
odszed³ od nas Stefan Koz³owski, in¿ynier geologii,
doktor habilitowany z zakresu geologii surowcowej,
profesor nauk przyrodniczych, wszechstronny i wiel-
ce zas³u¿ony, utalentowany cz³owiek nauki, wycho-
wawca akademicki, polityk, spo³ecznik, nader ¿yczli-
wy i wymagaj¹cy cz³onek Rady Redakcyjnej naszej
serii wydawniczej „Monitoring Œrodowiska Przyrod-
niczego” w Kieleckim Towarzystwie Naukowym
i Stacji Monitoringu Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

Jego zasady etyki i patriotyzmu zosta³y ukszta³to-
wane w – zas³u¿onej dla powstania i rozwoju II Rze-
czypospolitej – rodzinie ziemiañskiej Jadwigi z Postêp-
skich i Tomasza Koz³owskiego, w której we Lwowie
urodzi³ siê w dniu 5 stycznia 1928 roku. W czasie stu-
diów na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH
w Krakowie – kierunek geologii surowcowej i ochro-
ny œrodowiska – w latach 1948-1952 by³ asystentem
u profesora AGH Walerego Goetla, cz³onka Polskiej
Akademii Nauk, badacza Tatr i znanego w  œwiecie
autorytetu  w zakresie ochrony œrodowiska. Zdobyta
na studiach i szczególnie we wspó³pracy z profeso-
rem Goetlem wiedza sta³y siê podstaw¹ wielostron-
nego dzia³ania zawodowego  profesora Koz³owskie-
go, którego przewodni¹ nici¹, zgodnie z tradycj¹ ro-
dzinn¹, by³a podbudowana prawd¹ s³u¿ba spo³eczeñ-
stwu i dzia³anie na rzecz zachowania dla ludzkoœci
œrodowiska przyrodniczego.

W swojej pracy zawodowej, od momentu zatrud-
nienia, bezpoœrednio po zakoñczeniu studiów wy¿szych
na kierowniczym stanowisku G³ównego In¿yniera
Dokumentacji w Dziale Studiów i Projektów Przed-
siêbiorstwa Geologicznego w Krakowie, do roku 1963
zd¹¿a konsekwentnie do stosowania zasady nauki
ewolucyjnej, rozwoju nowego obrazu œwiata dyna-

micznego i ewolucyjnego, wspó³kszta³towanego przez
cz³owieka. W tym okresie uczestniczy³ w Polskiej
Ekspedycji Geologicznej w Mongolii w latach 1959-
1962 oraz obroni³ rozprawê doktorsk¹ w AGH
pt. „Pozycja stratygraficzna i tektoniczna wulkanizmu
permskiego w centralnej czêœci niecki œródsudeckiej”.
Nastêpnie w latach 1963-1984, od roku 1976 na sta-
nowisku profesora kierowa³ Zak³adem Z³ó¿ Surow-
ców Skalnych w Instytucie Geologicznym w Warsza-
wie. W roku 1969 habilitowa³ siê na AGH w Krako-
wie na podstawie rozprawy pt. „Badania geologiczne
nad rozwojem plutonizmu i wulkanizmu na obszarze
Gór Chasagtu w zachodniej Mongolii”. Na podstawie
wieloletnich badañ przedstawi³ rozwój plutonizmu
permskiego na obszarze geograficznym Polski i opra-
cowa³ koncepcjê ochrony krajobrazu (1972) oraz
za³o¿enia ochrony litosfery (1987) w wieñcz¹cej mo-
nografii „Surowce skalne Polski”, która zosta³a na-
grodzona przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w roku 1984.

G³ównym nurtem dzia³alnoœci Profesora Koz³ow-
skiego by³a jednak, jak sam mówi³, „batalia o wpro-
wadzenie Polski na drogê do ekorozwoju” w latach
1975-1995, wykorzystuj¹c z jednej strony mo¿liwoœæ
restrukturyzacji gospodarki odziedziczonej z totalitar-
nego systemu, a z drugiej – mo¿liwoœci realizacji my-
œli i przekonañ o nowym ³adzie przestrzennym gospo-
darki zasobami przyrodniczymi sformu³owanej jesz-
cze przez Walerego Goetla w po³owie lat szeœædzie-
si¹tych  XX wieku. Bêd¹c niezale¿nym pracownikiem
nauki, a jednoczeœnie cz³onkiem Pañstwowej Rady
Ochrony Przyrody, wspólnie z W. Brzeziñskim i Z.
Wierzbickim na prze³omie lat 1979/1980 opracowa³
„Raport o stanie œrodowiska przyrodniczego w Pol-
sce z zagro¿eniami zdrowia ludnoœci” skierowany do
Rady Pañstwa, opublikowany póŸniej w Przyrodzie
Polskiej (1981) jako Raport Ligi Ochrony Przyrody
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wskazuj¹cy na narastaj¹ce zagro¿enia ekologiczne
kraju. By³ to pocz¹tek niezwykle intensywnej aktyw-
noœci profesora Koz³owskiego w latach osiemdziesi¹-
tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Pocz¹tkowo
w Pañstwowej Radzie Ochrony Œrodowiska i jako
cz³onek spo³ecznego Komitetu Obywatelskiego przy
przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” oraz przewod-
nicz¹cy Komisji Ochrony Œrodowiska i Zasobów Na-
turalnych w Komitecie Obywatelskim doprowadzi³ do
opracowania 17 dezyderatów dotycz¹cych wdro¿e-
nia ochrony œrodowiska w kraju, które sta³y siê pod-
staw¹ rozpatrywania tych problemów przy Okr¹g³ym
Stole w roku 1988, gdzie by³ Przewodnicz¹cym Stoli-
ka Ekologicznego ze strony solidarnoœciowo-opozy-
cyjnej. Uzgodniony protokó³ koñcowy z 10 marca 1989
zawiera³ 28 dezyderatów i przedstawi³ wizjê progra-
mu nowego podejœcia do szeroko rozumianej ochrony
œrodowiska w sensie zrównowa¿onego rozwoju.

Ta wyj¹tkowa w skali œwiatowej inicjatywa, jesz-
cze przed szczytem Ziemi w Rio de Janeiro, mia³a
swoje niew¹tpliwe nastêpstwa w piêciu ekspertyzach
Komitetu „Cz³owiek i Œrodowisko” przy Prezydium
PAN, którego cz³onkiem i w latach 1990-2006  prze-
wodnicz¹cym a zarazem kierownikiem ekspertyz by³
profesor Koz³owski. Tematyka tych ekspertyz doty-
czy³a oceny skutecznoœci i kierunków dzia³ania w dzie-
dzinie kszta³towania i ochrony œrodowiska (1988),
optymalizacji dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska
(1990), prognozy ostrzegawczej zmian œrodowisko-
wych warunków ¿ycia cz³owieka na pocz¹tku XXI
wieku (1993), zmian zachodz¹cych w œrodowisku cz³o-
wieka w Polsce, lepiej czy gorzej (1997) i oceny zrów-
nowa¿onego rozwoju (ekorozwoju) w procesie trans-
formacji polskiej gospodarki (2002), której I czêœæ za-
wiera³a materia³y na Miêdzynarodow¹ Konferencjê
w Johannesburgu (2002). Pomimo wielu wykazanych
w tych ekspertyzach niedoci¹gniêæ stwierdzono, ¿e
pojawiaj¹ siê w polskiej polityce i gospodarce zrêby
pañstwa okreœlanego jako ekologiczne, w którym
wprowadzono w ¿ycie program monitorowania zmian
zachodz¹cych w œrodowisku.

Niew¹tpliwie wiod¹ca rola Profesora Koz³owskie-
go w tych i wielu innych inicjatywach, szczególnie
prawodawczych oraz Jego wola i wiedza sta³y siê
przyczyn¹ wybrania Go do Sejmu X kadencji z listy
Solidarnoœci, gdzie by³ wiceprzewodnicz¹cym Komi-
sji Ochrony Œrodowiska i przewodnicz¹cym Komisji
Ochrony Œrodowiska Obywatelskiego Klubu Parla-
mentarnego, powo³anie Go na stanowisko Ministra
Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnic-
twa w latach 1991-1994, gdzie by³ wiceprzewodni-
cz¹cym Komisji Nauk Stosowanych, na doradcê

Prezydenta R.P. do Spraw Ekologii i Œrodowiska
w latach 1992-1995, przewodnicz¹cego Rady Ekolo-
gicznej przy Prezydencie R.P. w latach 1993-1995,
przewodnicz¹cego Rady Geologicznej w latach 1990-
1991, przewodnicz¹cego Rady Naukowej Porozumie-
nia Zielone P³uca Polski w latach 1993-1997, na cz³on-
ka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” oraz wielu
innych funkcji naukowych i spo³ecznych.

Profesor Koz³owski by³ ¿ywo zainteresowany roz-
wojem organizacji Pañstwowego Monitoringu Œrodo-
wiska, powo³anego Ustaw¹ o Pañstwowej Inspekcji
Œrodowiska w roku 1991 w koordynacji – z mocy
Ustawy G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska.
Wed³ug ówczesnych za³o¿eñ Pañstwowy Monitoring
Œrodowiska mia³ pe³niæ „funkcjê kontrolera œrodowi-
ska, skutecznoœci i efektywnoœci realizowanych pro-
gramów ochrony œrodowiska”, co dot¹d zosta³o zale-
dwie zainicjowane. Profesor Koz³owski uczestniczy³
w pracach przygotowawczych, a po wprowadzeniu
w ¿ycie — w licznych krajowych konferencjach na-
ukowych organizowanych przez podsystem Zintegro-
wanego Monitoringu PMŒ wyg³aszaj¹c inspiruj¹ce
programowe referaty z udzia³em w dyskusjach.

W œrodowisku kieleckim Stacji Bazowej Zintegro-
wanego Monitoringu Œrodowiska Przyrodniczego PMŒ
mieliœmy mo¿liwoœæ wys³uchania kilku wypowiedzi
profesora Koz³owskiego, na które pragniemy zwró-
ciæ uwagê. W roku 1994 by³ to referat dotycz¹cy pro-
gnoz zmian œrodowiskowych jako wyznacznika poli-
tyki ekologicznej i problemów dostosowawczych do
Unii Europejskiej. W referacie tym zwróci³ uwagê,
¿e wbrew przyjêtym pogl¹dom najwiêksze walory
i atrakcyjnoœæ w stosunku do Europy Zachodniej ma
nasze œrodowisko przyrodnicze, ma³o zmienione przez
cz³owieka. Ekologiczny scenariusz rozwoju kraju, po-
winien zatem staæ siê wiod¹cym kierunkiem wcho-
dzenia Polski do Unii Europejskiej. Nie mo¿na dopu-
œciæ do tego, aby zak³adany wysoki wzrost gospodar-
czy odbywa³ siê kosztem œrodowiska, jego degradacji
i zniszczenia jego zasobów.

W referacie wyg³oszonym w roku 1995 na miê-
dzynarodowej konferencji „Monitoring antropogenicz-
nych krajobrazów w œrodkowej i wschodniej Europie”
przedstawi³ istniej¹ce w Polsce i projektowane atlasy
oraz mapy geoekologiczne i geochemiczne walorów i
zagro¿eñ na poziomie krajowym, regionalnym i lokal-
nym w ró¿nych skalach, które mog¹ determinowaæ
drogi zarz¹dzania zasobami naturalnymi w obrêbie
ka¿dej Ma³ej Ojczyzny.

W referacie przedstawionym w 2004 roku omówi³
„Propozycjê monitoringu geosfery” jako podsystemu
w bloku jakoœci œrodowiska Pañstwowego Monitorin-



109

gu Œrodowiska z oœmioma zagadnieniami dotycz¹cy-
mi wspó³czesnych deformacji i naprê¿eñ górnej war-
stwy litosfery, zmian pola geomagnetycznego i si³y
ciê¿koœci, zmian temperatur górnych warstw litosfe-
ry, zmian geochemicznych w obszarach miejsko-prze-
mys³owych, zmian geochemicznych osadów dennych
rzek polskich i polskiej czêœci Ba³tyku, zmian geoche-
micznych wokó³ wybranych sk³adowisk odpadów,
zmian wód podziemnych. Uruchomienie tego monito-
ringu stworzy podstawy do zapewnienia bezpieczeñ-
stwa ekologicznego mieszkañców Polski, a tak¿e do-
starczy danych do formu³owania zadañ zrównowa¿o-
nego rozwoju i uchroni przed powa¿nymi katastrofa-
mi ekologicznymi.

Celowo przedstawi³em g³ówne za³o¿enia tematycz-
ne wys³uchanych referatów, gdy¿ ka¿de publiczne
wyst¹pienie Profesora Koz³owskiego cechowa³o siê
konkretnoœci¹, by³o niepowtarzalne, inspirowa³o do
dyskusji i do podejmowania odpowiednich nastêpczych
dzia³añ w zakresie ochrony i kszta³towania œrodowi-
ska w gospodarce ludzkiej.

By³ to Cz³owiek ogromnej i uporz¹dkowanej wie-
dzy, posiadaj¹cy niezwyk³¹ zdolnoœæ do jej formu³o-

wania i przekazywania, nieugiêty w d¹¿eniu do praw-
dy o stanie ekologicznym œrodowiska przyrodniczego,
do prawdy o braku wiedzy oraz braku odpowiedniego
zainteresowania i zrozumienia wa¿noœci problemów
ekologicznych i œrodowiskowych w procesie transfor-
macji gospodarki krajowej. Wykonane pod Jego kie-
rownictwem ekspertyzy i inne opracowania, publika-
cje, podrêczniki, a tak¿e kszta³cenie kadry na wy-
¿szych uczelniach o drodze do ekorozwoju maj¹ nie-
w¹tpliwie nieprzemijaj¹ce znaczenie kulturotwórcze.
By³ jednoczeœnie cz³owiekiem niezwyk³ej skromnoœci,
delikatnym i uczynnym, którego liczne dzia³ania i do-
robek na drodze do ekorozwoju naszego spo³eczeñ-
stwa, w naszym specyficznym œrodowisku geograficz-
nym, nie znalaz³y odpowiedniego oddŸwiêku ani te¿
uhonorowania. Jego wielkie zas³ugi pozostan¹ w kie-
leckim oœrodku Zintegrowanego Monitoringu Œrodo-
wiska na zawsze wzorem zd¹¿ania do prawdy, pozo-
sta³a po Nim spuœcizna publikowana – zawsze aktu-
alnym Ÿród³em wiedzy o mo¿liwoœciach i drogach
zrównowa¿onego i trwa³ego gospodarowania w œro-
dowisku przyrodniczym na podstawie konkretnej wie-
dzy o funkcjonowaniu tego œrodowiska.

Czeœæ Jego Pamiêci.

Alojzy Kowalkowski


