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27 października w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja naukowa „Podmiotowość w polityce”, zorgani-
zowana przez pismo „Teologia Polityczna” oraz Instytut Filozofii UŚ
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go ubiegać, ale prawdziwą istotą tego progra-
mu jest rozpoczęcie pewnych działań, urucho-
mienie procesu, który będzie trwał bez względu
na to, czy miasto zakwalifikuje się do kolejnego
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Polecamy

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty

Przy wigilijnym stole, Jan Kasprowicz

W atmosferze radosnego oczekiwania na
Święta Bożego Narodzenia

oraz Nowy 2010 Rok
proszę przyjąć płynące
z głębi serca życzenia.

Magicznych, pełnych wzruszeń, ciepła i nadziei
Świąt, odpoczynku w gronie Najbliższych,

a w Nowym Roku dobrych wydarzeń,
szczęścia w życiu osobistym

i spełnienia najskrytszych marzeń.

RReekkttoorr  ii  PPrroorreekkttoorrzzyy
UUnniiwweerrssyytteettuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo  ww  KKaattoowwiiccaacchh

SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy!!
W listopadzie odbyły się uroczystości związa-

ne z 45-leciem istnienia Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach. O sukcesach, działalności
naukowej i dydaktycznej Wydziału rozmawiamy
z jego dziekanem prof. dr. hab. Janem Ilczukiem. 

W bieżącym numerze piszemy też o wy-
różnieniu nagrodą „Śląskiego Szmaragdu” pra-
cownika Wydziału Filologicznego prof. zw. dr.
hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki
Śląskiej. Nagroda jest przyznawana przez Koś-
ciół luterański za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania
między narodami i integracji europejskiej, 

Zachęcamy do przeczytania artykułu JM
Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia pt.
„Jakość, jakość a nie... jakoś”, w którym przed-
stawia on swoją wizję systemu szkolnictwa
wyższego, zawierającą takie elementy, jak po-
wszechna dostępność studiów, publiczna i in-
dywidualna współodpowiedzialność za ich fi-
nansowanie, jakość i skuteczność. 

Z pewnością zainteresuje Państwa rozmowa
z  prof. Tadeuszem Sławkiem, przewodniczącym
Rady Programowej projektu „Europejska Stoli-
ca Kultury” Katowice  2016 pt. „Zapału i wy-
obraźni nie brakuje”. Czy Katowice otrzymają
prestiżowy tytuł? Przystępując do tego przed-
sięwzięcia trzeba być realistą, bo konkurencja jest
bardzo duża. Jednak, jak zapewnia prof. Sławek
„prawdziwą istotą tego programu jest rozpoczęcie
pewnych działań, uruchomienie procesu, któ-
ry będzie trwał bez względu na to, czy miasto się
zakwalifikuje do kolejnego etapu czy nie”.

Czytelnikom gazety życzymy ciepłych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęś-
cia w Nowym Roku.

REDAKCJA 
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Wcałym kraju trwa dyskusja na te-
mat założeń do reformy szkol-
nictwa wyższego w Polsce – nikt

już chyba nie ma dzisiaj wątpliwości, że
taka reforma jest niezbędna i pilna.

Rzeczą najważniejszą jest, ażeby w toku
tej dyskusji mieć pewną wizję całościową
systemu szkolnictwa wyższego i funkcjo-
nowania jego poszczególnych elementów.
Z tego punktu widzenia powinniśmy naj-
pierw odpowiedzieć sobie na fundamen-
talne pytania związane z tymi kwestiami,
bo takie a nie inne odpowiedzi na nie bu-
dują taki czy inny, ale spójny system szkol-
nictwa wyższego.

Jakie są to pytania? Przede wszystkim py-
tanie zasadnicze i stare jak świat: co jest dla
nas ważniejsze  dobro społeczeństwa czy
dobro jednostki? Odpowiedź jest, a może
wydaje się, prosta – oczywiście, ważniejsze
jest dobro publiczne. Kiedy sądzi się, cza-
sami w sposób zasadniczy i radykalny, że
dobro indywidualne stoi w sprzeczności z
dobrem społeczności; odpowiedź będzie,
oczywiście, inna, jeśli będziemy sądzić, że
dobro społeczeństwa nie powinno być,
zasadniczo, sprzeczne z dobrem jednostki. 

W zależności od większego bądź mniej-
szego nacisku na pierwszy lub drugi ele-
ment, otrzymujemy przeróżne polityczno-
ekonomiczne modele funkcjonowania
społeczeństw. Można, rzecz upraszczając,

powiedzieć, że jest to także pytanie o relacje
wzajemne między sektorem publicznym a
sektorem prywatnym, ponieważ przyszły
kształt tych relacji w naszym kraju będzie
określać także model funkcjonowania
szkolnictwa wyższego: nie można bowiem
odrywać reform w zakresie szkolnictwa
wyższego od reform w zakresie funkcjo-
nowania naszego państwa, a to sprowadza
się także do odpowiedzi na fundamental-
ne pytanie o rolę państwa w gwarantowa-
niu usług publicznych, w tym szkolnictwa
wyższego, a więc także o kwestie związa-
ne z finansowaniem szkolnictwa wyższe-
go i ewentualnej odpłatności za studia, o
rolę wolnego rynku w edukacji, etc., etc.

Jest wiele możliwych odpowiedzi na to
pytanie. Odpowiedź, jaką chciałbym tutaj,
z konieczności w wielkim skrócie, dać, jest
ujęciem, które można nazwać „ZRÓW-
NOWAŻONYM ROZWOJEM” obu tych
dóbr, z zachowaniem POWSZECHNEJ
DOSTĘPNOŚCI STUDIÓW WYŻSZYCH,
PUBLICZNEJ i INDYWIDUALNEJ
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH
FINANSOWANIE, JAKOŚĆ i SKUTECZ-
NOŚĆ. W odniesieniu do szkolnictwa
wyższego odpowiedź ta sprowadza się
właściwie do jednej fundamentalnej zasa-
dy: AUTONOMII UNIWERSYTETÓW.

Z zasady autonomii uniwersytetów, w
kontekście zrównoważonego rozwoju obu
elementów funkcjonowania uniwersyte-
tów: publicznego i indywidualnego,
wypływają dla przyszłego kształtu systemu
szkolnictwa wyższego konsekwencje na-
stępujące:

WOLNOŚĆ CAŁKOWITA UCZELNI
WYŻSZYCH (przynajmniej akademickich,
tzn. tych, które posiadają  co najmniej pra-
wa do doktoryzowania), zatem uwolnienie
od prawodawstwa centralnego i działań
biurokratycznych potencjału intelektual-
nego oraz inicjatyw zbiorowych i indywi-
dualnych pracowników oraz studentów, tak
w zakresie badań naukowych, kształcenia,
organizacji uniwersytetu, jak i zarządzania
nim.

- Związane jest to, po obu stronach
uczestników tego procesu: uczelni i stu-
dentów, ze zdecydowanie wwiięękksszząą  ooddppoo--
wwiieeddzziiaallnnoośścciiąą  fifinnaannssoowwąą  zzaa  ffuunnkkccjjoonnoo--
wwaanniiee  uucczzeellnnii, m.in. w przypadku uczelni:
ze zwiększonymi wysokościami wpływów
pozyskiwanych ze źródeł pozabudżeto-
wych (przy jednoczesnym zwiększonym
udziale finansowania szkolnictwa wyższe-
go z budżetu państwa), zdecydowanie lep-

szym, skuteczniejszym zarządzaniem,
większą odpowiedzialnością oraz możli-
wością, w skrajnym przypadku, upadłości
uczelni, a w przypadku studentów z częś-
ciową odpłatnością za studia (studia są
przecież także dobrem indywidualnym), do
rozstrzygnięcia czy z podziałem na np.
bezpłatne studia licencjackie i częściowo
płatne uzupełniające magisterskie, czy też
częściową odpłatność pokrywałby każdy rok
każdego typu studiów, ewentualnie z
wyłączeniem pierwszego roku – żeby jed-
nocześnie zapewnić dostęp do studiów
wszystkim chętnym (łącząc w jedność
dobro indywidualne i publiczne), którzy
mają odpowiednią wiedzę, kompetencje,
predyspozycje i umiejętności - kredytami i
pożyczkami gwarantowanymi obligatoryj-
nie przez państwo i umarzanymi w częś-
ci lub całości w zależności od kierunku stu-
diów i wyników nauce. W krajach OECD
86% wydatków na edukację wciąż pokry-
wana jest ze środków publicznych, w kon-
tekście boomu edukacyjnego, zwłaszcza w
Azji, przy zglobalizowanym świecie, jest
mało prawdopodobne, by środki budżeto-
we mogły dalej same utrzymać ciężar
edukacji.

- Zwiększenie wysokości wpływów po-
zyskiwanych ze źródeł pozabudżetowych,
a także współfinansowania studiów przez
studentów – z obowiązkowymi gwarancja-
mi kredytów i pożyczek przez państwo –
wiąże się, oczywiście, z wwiięękksszząą  kkoonnkkuu--
rreennccyyjjnnoośścciiąą  uucczzeellnnii,,  która jest tym lepsza,
im lepsza jest oferta dydaktyczna i jakość
badań naukowych, kształcenia i za-
rządzania. Stąd tytuł: jakość bowiem, w
każdym elemencie funkcjonowania uczel-
ni, jest dla nas najważniejsza.

- Jednym z elementów większej konku-
rencyjności jest elastyczne uchwalanie
przez senat uczelni akademickiej (bez ko-
nieczności proszenia o zgodę, jak jest
obecnie, ministra nauki i szkolnictwa
wyższego) nowych kierunków studiów, w
tym takich, które są ukierunkowane na ry-
nek pracy i realizowane na potrzeby przy-
szłego pracodawcy i z jego udziałem.

- Z tego punktu widzenia należy także
zmienić aktualnie obowiązujący algorytm
podziału środków publicznych dla uczelni
publicznych, który w swej zasadniczej
części bierze pod uwagę liczbę studentów
wszystkich typów studiów, zmniejszając ra-
dykalnie jego wagę, a zwiększając rady-
kalnie wagę współczynnika jakości (wy-
rażanego np.: i ilością i jakością osiągnię-

Jakość, jakość 
a nie… jakoś

XXI wiek przynosi
nam nowe wyzwania
edukacyjne: uniwersy-
tety muszą odnaleźć
najlepszą drogę do
zrealizowania zrówno-
ważonych celów
społeczeństwa i jedno-
stki, współodpowie-
dzialności za edukację
wyższą, pogodzenia
nowych wymagań
świata aktualnego 
z misją kulturalną i inte-
lektualną uniwersytetu,
ciągłości tradycji wol-
nych badań i kształce-
nia z oczekiwaniami
otoczenia uniwersytetu
i rynku pracy. 
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tych wyników akredytacji polskich i za-
granicznych, tak w zakresie badań nau-
kowych, jak i kształcenia).

- Nowy algorytm – niezależnie od tego,
jaka forma podziału środków byłaby za-
stosowana – powinien także brać pod
uwagę te elementy działalności uniwersy-
tetów, które są wpisane w ich misję, rolę
społeczną i indywidualną, a które – nie
dając się łatwo zmierzyć prostym szkiełkiem
i okiem – stanowią o jego odrębności,
wyjątkowości i istotności: mmiissjjęę  iinntteelleekk--
ttuuaallnnąą  ii  kkuullttuurraallnnąą  uunniiwweerrssyytteettuu,,  kksszzttaałłttoo--
wwaanniiee  pprrzzyysszzłłyycchh  eelliitt  iinntteelleekkttuuaallnnyycchh  kkrraa--
jjuu  ii  śśwwiiaattaa, bo, jak mawiał A. Dumas, naj-
lepsza nauka jest ta, która pozwala
człowiekowi być użytecznym dla bliź-
nich, a użyteczność wiele ma imion, nie tyl-
ko bezpośredniej zastosowalności tech-
nicznej czy technologicznej

- To pociąga za sobą także wwiięękksszząą  oodd--
ppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  ssttuuddeennttóóww  zzaa  sswwoojjee  ssttuuddiiaa
ii  wwiięękksszzee  wwoobbeecc  nniicchh  wwyymmaaggaanniiaa,,  jak i
zzwwiięękksszzeenniiee  wwyymmaaggaańń  wwoobbeecc  nnaauucczzyycciieellii
aakkaaddeemmiicckkiicchh: powszechność studiów nie
musi kojarzyć się z, ani być, bylejakością,
o ile i studenci i nauczyciele akademiccy
będą zainteresowani przede wszystkim,
pierwsi, zdobyciem jak najlepszej wiedzy,
umiejętności, w tym uczenia się przez całe
życie (bo przecież rację miał A. Einstein,
gdy mówił, że edukacja jest tym, co zostaje,
kiedy człowiek zapomniał wszystko to, cze-
go nauczył się w szkole) i kształtowania
postaw kreatywnych, innowacyjnych, opar-
tych na konstruktywnej krytyce i niepo-
skromionej wyobraźni (za co pierwsi, w
części będą musieli płacić), a drudzy – jak
najlepszym przekazywaniem wiedzy, umie-
jętności i kształtowaniem takich postaw (na
co – w tym na wynagrodzenia – albo będą
mieć, albo nie będą mieć środków finan-
sowych).

- Te ostatnie elementy pozwoliłyby także
na odtworzenie relacji „„MMiissttrrzz  --  UUcczzeeńń””,,
która nie musi zaginąć nawet w dobie po-
wszechności studiowania, a jest istotnym
warunkiem tworzenia przyszłych elit na-
szego kraju i świata, o ile powyższe warunki
zostałyby spełnione. Edukacja przecież
nie jest, jak mawiał W. B. Yeats, zapełnia-
niem wiadra, ale rozpalaniem ognia.

XXI wiek przynosi nam nowe wyzwania
edukacyjne: uniwersytety muszą odna-
leźć NAJLEPSZĄ DROGĘ DO ZREALI-
ZOWANIA ZRÓWNOWAŻONYCH CE-
LÓW SPOŁECZEŃSTWA i JEDNOSTKI,
współodpowiedzialności za edukację
wyższą, pogodzenia nowych wymagań
świata aktualnego z misją kulturalną i in-
telektualną uniwersytetu, ciągłości trady-
cji wolnych badań i kształcenia z oczeki-
waniami otoczenia uniwersytetu i rynku
pracy. 

Najlepszym na to sposobem jest danie uni-
wersytetom jak największej AUTONOMII..

WIESŁAW BANYŚ

Wspotkaniu uczestniczyli: JM
Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś, dziekani wy-

działów Uniwersytetu Śląskiego, przed-
stawiciele uczelni Śląska i Zagłębia,
posłowie, senatorowie oraz reprezentan-
ci władz samorządowych Sosnowca, Bę-
dzina i Dąbrowy Górniczej. Oprawę mu-
zyczną sesji zapewnił Chór Duszpaster-
stwa Akademickiego Diecezji Sosno-
wieckiej „Gloria Dei” pod dyrekcją mgr
Marii Styblińskiej (dyrygowała Małgorza-
ta Lasota).

Podczas uroczystości mówiono o sukce-
sach Wydziału, jakie odniósł na przestrze-
ni 45 lat, licznych rzeszach absolwentów,
którzy dziś zasilają kadry wielu renomo-
wanych firm, uczelni i instytutów badaw-
czych oraz o przyszłości. Gratulacje składa-
li m.in. wiceprezydent Sosnowca mgr Zbig-
niew Jaskiernia i senator Zbigniew Szale-
niec. O długiej i bogatej historii Wydziału
opowiadał były jego dziekan - doc. dr Julian
Dudek, zaś o teraźniejszości, prowadzonych
badaniach i działalności dydaktycznej –
obecny dziekan prof. dr hab. Jan Ilczuk. Ks.
dr Sobierajski, wieloletni współpracownik
Wydziału powiedział m.in., że taki cud, gdy
dziecko jest starsze od rodzica może zda-
rzyć się tylko w Uniwersytecie Śląskim, na-
wiązując do historii powołania Wydziału
(przed powstaniem Uczelni).

Rektor Banyś gratulował także prof. zw.
dr. hab. inż. Henrykowi Morawcowi otrzy-
mania zaszczytnego tytułu doktora hono-
ris causa Aristotele University of Thessa-
loniki (Uniwersytetu im. Arystotelesa w Sa-
lonikach w Grecji). 

Na zakończenie części oficjalnej dziekan
Jan Ilczuk i rektor Wiesław Banyś wręczyli
Oznaki za Zasługi dla Uniwersytetu
Śląskiego 22 pracownikom i współpra-
cownikom Wydziału. 

W części artystycznej wystąpili: tenor ks.
Dr Paweł Sobierajski i Małgorzata Lasota
z Chóru Duszpasterstwa Akademickiego w
Sosnowcu.

AGNIESZKA SIKORA
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Sesja Jubileuszowa z okazji 45-lecia 
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Dziecko starsze
od rodzica
Dwudniowe obchody
jubileuszu 45-lecia Wy-
działu Informatyki i
Nauki o Materiałach UŚ
rozpoczęły się 8 listopa-
da mszą świętą w koś-
ciele św. Tomasza Apos-
toła w Sosnowcu. Na-
stępnego dnia odbyła
się sesja jubileuszowa
w Muzeum w Sosnowcu
(w Pałacu Schöna).
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--  4455  llaatt  ttoo  pprraawwiiee  ppóółł  wwiieekkuu..  WW  ttyymm  ookkrree--
ssiiee  WWyyddzziiaałł  ((cchhooćć  ppoodd  rróóżżnnyymmii  nnaazzwwaammii))
nnaa  ppeewwnnoo  oossiiąąggnnąąłł  wwiieellee  ssuukkcceessóóww..  KKttóórree
ppaann  ddzziieekkaann  uuwwaażżaa  zzaa  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee??

- Działalność Wydziału Informatyki i
Nauki o Materiałach od początku istnie-
nia skierowana była na realizację zapo-
trzebowania społecznego na nowoczesne
kształcenie i badania naukowe, odpowia-
dające zachodzącym zmianom gospodar-
czym w kraju i na świecie. Za jego naj-
ważniejsze osiągnięcia uważam posiadanie
pełnych praw akademickich, pozwa-
lających na nadawanie: stopnia doktora i
doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz
stopnia doktora nauk technicznych w
dyscyplinie informatyka. Wypromowa-
nych zostało 77 doktorów oraz 7 doktorów
habilitowanych. Przełomowym dla Wy-
działu był rok 1982, kiedy przyłączono do
niego Instytut Fizyki i Chemii Metali,
dotychczasową jednostkę Wydziału Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Śląskiego, co spowodowało znaczne
wzmocnienie kadrowe oraz rozszerzenie
prowadzonej tematyki naukowo-badaw-
czej. Najistotniejszą zmianą organizacyjną
było powstanie w 1994 roku Instytutu In-
formatyki Stosowanej, przekształconego w
1997 roku w Instytut Informatyki. Przy-
czyniła się ona nie tylko do wzbogacenia
Wydziału o nowy kierunek kształcenia – in-
formatykę, ale także do prowadzenia ba-
dań naukowych w kierunku zastosowań in-
formatyki w przemyśle oraz do rozwoju
naukowego własnej kadry dydaktyczno-
badawczej. 

Dowodem uznania dla działalności nau-
kowej Wydziału jest przyznanie przez Ko-
misję Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki
(powołanej przez ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego) najwyższej I kategorii dla
Instytutu Nauki o Materiałach i Instytu-
tu Informatyki oraz II Kategorii dla Katedry
Materiałoznawstwa. O jakości dydaktyki
prowadzonej przez Wydział świadczy przy-
znanie dotychczas ocenianym kierun-
kom: edukacji techniczno-informatycznej
i informatyce akredytacji przez Państwową
Komisję Akredytacyjną.

Niedawno, po raz pierwszy w historii
Wydziału, nasz pracownik prof. zw. dr hab.
inż. Henryk Morawiec otrzymał tytuł dok-
tora honoris causa Uniwersytetu im. Arys-
totelesa w Salonikach (Grecja). W 2008
roku, na wniosek Wydziału, tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Węglarz,
światowej sławy informatyk, członek rze-
czywisty PAN, dyrektor Instytutu Infor-
matyki Politechniki Poznańskiej. Przy-
znanie tych tytułów jest wyróżnieniem dla
naszego Wydziału oraz uznaniem jego
dotychczasowej działalności w ramach
45-letniej historii.

--  CCzzyy  iinnssttyyttuuttyy  lluubb  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  jjeeddnnoo--
ssttkkii  WWyyddzziiaałłuu  bbiioorrąą  uuddzziiaałł  ww  pprrooggrraammaacchh
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh  lluubb  wwssppóółłpprraaccuujjąą  zz
iinnnnyymmii  oośśrrooddkkaammii  bbaaddaawwcczzyymmii??  

- Począwszy od 2008 roku Instytut In-
formatyki uczestniczy w edukacyjnym
programie międzynarodowym PM-08-01-
E-08-04 BIEN – Modelling and Visuali-
sation in Bioinformatics – nowej innowa-
cyjnej specjalizacji z wykładowym językiem
angielskim. Ponadto jednostki organiza-
cyjne Wydziału prowadzą szeroką
współpracę z licznymi zagranicznymi oś-
rodkami naukowymi. Instytut Nauki o Ma-
teriałach współpracuje z takimi ośrodka-
mi, jak: Aristotle University of Thessalo-
niki, Universitat de les Illes Balears, In-
stytut Fizyki Metali Akademii Nauk Ukrai-
ny, Forschungzentrum Niemcy, Technis-
che Universitat Milano, Universite de
Marscille, Sharbrook University w Kana-
dzie. W 2008 roku podpisano też dwu-
stronną umowę o współpracy z Wydziałem
Fizyki i Chemii Państwowego Uniwersytetu

we Lwowie. Z kolei Instytut Informatyki
łączy ścisła współpraca naukowa z Uni-
wersytetem w Kansas (USA), Uniwersy-
tetem w Upsali (Szwecja), chorwackimi
uczelniami wyższymi w Zagrzebiu i Osijek,
a także z Instytutem Leśnictwa w Belgra-
dzie (Serbia). Kontakty pracowników nau-
kowych Katedry Materiałoznawstwa po-
zwalają na realizację projektów badawczych
we współpracy z Uniwersytetem w Minno,
Braga (Portugalia), Fachhochschule Mün-
ster (University of Applied Sciences,
Steinfurt, Niemcy) oraz Uniwersitat Mün-
ter (Niemcy).

--  NNiieemmaallżżee  kkaażżddyy  rrookk  aakkaaddeemmiicckkii  pprrzzyy--
nnoossii  kkoolleejjnnee  zzmmiiaannyy  nnaa  WWyyddzziiaallee,,  ppoo--
wwssttaajjąą  nnoowwee  kkiieerruunnkkii,,  nnoowwee  ssppeeccjjaallnnoośśccii,,
WWyyddzziiaałł  zzmmiieenniiłł  ttaakkżżee  ssiieeddzziibbęę......  WWyy--
cchhooddzząącc  nnaapprrzzeecciiww  oocczzeekkiiwwaanniioomm  pprrzzyy--
sszzłłyycchh  ssttuuddeennttóóww  oorraazz  ppoottrrzzeebboomm  rryynnkkuu,,
ssttaarraacciiee  ssiięę,,  aabbyy  wwcciiąążż  ppooddnnoossiićć  ppoozziioomm
nnaauucczzaanniiaa  ii  ssttwwaarrzzaaćć  jjaakk  nnaajjlleeppsszząą  ooffeerrttęę
eedduukkaaccyyjjnnąą..  JJaakk  ww  tteejj  cchhwwiillii  mmoożżee  ppaann
ddzziieekkaann  oocceenniićć  aattrraakkccyyjjnnoośśćć  WWyyddzziiaałłuu??  JJaa--
kkiiee  kkiieerruunnkkii  ssąą  nnaajjcchhęęttnniieejj  wwyybbiieerraannee  ii  jjaakk
ddoossttoossoowwuujjeecciiee  ssiięę  ddoo  zzmmiiaann,,  kkttóórree  wwyy--
mmuusszzaajjąą  nnpp..  oocczzeekkiiwwaanniiaa  pprrzzyysszzłłyycchh  pprraa--
ccooddaawwccóóww  wwoobbeecc  wwaasszzyycchh  aabbssoollwweennttóóww??

- Młodzież chętnie wybiera nowe kie-
runki kształcenia, takie jak inżynieria
biomedyczna czy inżynieria materiałowa,
nie zapominając o kierunkach od dawna
już istniejących, czyli edukacji technicz-
no-informatycznej i informatyce. W roku
akademickim 2009/2010 na wszystkie
kierunki kształcenia przyjęliśmy – na stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne – 570 stu-
dentów, co świadczy o tym, że tworzymy
przyjazne warunki do nauki. Wychodząc
naprzeciw zainteresowaniom młodzieży i
potrzebom rynku pracy, szczególnie na te-
renie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska,
tworzymy nowe specjalizacje w ramach już
prowadzonych kierunków studiów. Na
przykład na kierunku inżynieria biome-
dyczna powstała specjalność informatyka
medyczna, a na kierunku inżynieria ma-
teriałowa, obok już istniejącej specjalnoś-
ci nauka o materiałach, specjalność bio-
materiały. Studenci kierunku edukacja
techniczno-informatyczna mogą wybrać
nową specjalność – komputerowo wspo-
magane projektowanie maszyn, a stu-
denci informatyki, szczególnie ci, dla któ-
rych nieobcy jest język angielski, specjali-
zację „Modelling and Visualisation in Bio-
informatics”.

Rozmowa z dziekanem Wydziału Informatyki 
i Nauki o Materiałach prof. dr. hab. Janem Ilczukiem

Mamy czym się chwalić
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--  JJaakkiiee  ddrrooggii  kkaarriieerryy  zzaawwooddoowweejj  wwyybbiiee--
rraajjąą  aabbssoollwweennccii  WWyyddzziiaałłuu??

- Nasi absolwenci nie mają proble-
mów ze znalezieniem pracy. Osoby, któ-
re ukończyły studia informatyczne znaj-
dują zatrudnienie na stanowiskach pro-
gramistów, projektantów systemów in-
formatycznych, sieci komputerowych,
oprogramowania w firmach o profilu
software’owym, administratorów zaso-
bów informatycznych w różnych przed-
siębiorstwach, a także w placówkach
naukowo-badawczych. Absolwenci kie-
runku inżynieria biomedyczna są przy-
gotowani do podjęcia pracy we wszystkich
podmiotach gospodarczych i instytu-
cjach, w których wymagane jest stoso-
wanie narzędzi z zakresu bioinżynierii
medycznej i informatyki medycznej. In-
terdyscyplinarny zasób wiedzy z zakresu
inżynierii materiałowej, uzyskany na tym
kierunku, pozwala na zatrudnienie w
miejscach pracy na pograniczu inżynie-
rii materiałowej oraz medycyny i wete-
rynarii. Jeśli zaś chodzi o absolwentów
kierunku edukacja techniczno-informa-
tyczna, to znajdują oni pracę w instytu-
cjach tworzących i eksploatujących kom-
puterowe systemy informatyczne, w szkol-
nictwie wszystkich szczebli, administra-
cji oświatowej, samorządowej, w przed-
siębiorstwach przemysłowych, prze-
mysłowych instytucjach naukowo-ba-
dawczych oraz instytucjach zajmujących
się poradnictwem i upowszechnianiem
wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania,
informatyki, pedagogiki i komputerowe-
go wspomagania w technice i dydaktyce.

--  CCzzyy  nnaa  nnaajjbblliiżżsszzee  llaattaa  ssąą  ppllaannoowwaannee  jjaa--
kkiieeśś  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy,,  nnpp..  nnoowwee  kkiieerruunnkkii,,  bbaa--
ddaanniiaa,,  pprrooggrraammyy??

--  W najbliższym roku akademickim
planujemy uruchomić kierunek infor-
matyka w systemie studiów inżynier-
skich. Zamierzamy również wzbogacić
ofertę edukacyjną także o inżynierski
kierunek - mechatronika. Otwieramy sze-
reg studiów podyplomowych w ramach
UPGOW (Uniwersytet Partnerem dla
Gospodarki Opartej na Wiedzy), gdzie za-
jęcia prowadzone są przez wybitnych
specjalistów, ekspertów spoza Uniwersy-
tetu Śląskiego. Wydział należy do przo-
dujących jednostek Uniwersytetu, reali-
zujących prace badawcze w ramach pro-
jektów finansowanych przez KBN. Za-
mierzamy w przyszłości zwiększyć stara-
nia o przyznanie funduszy, zarówno z
KBN, jak i z Unii Europejskiej. Tematyka
naszych badań obejmuje zagadnienia z za-
kresu nano-bio-techno i w najbliższych la-
tach pragniemy ją kontynuować stwarzając
nowoczesny ośrodek naukowy na potrze-
by obecnych czasów.

ROZMAWIAŁA
AGNIESZKA SIKORA

Wdziałalności naukowo-badawczej
Wydział Techniki, a obecny Wy-
dział Informatyki i Nauki o Ma-

teriałach nawiązuje to tradycji kształcenia
inteligencji technicznej, nauczycieli o pro-
filu technicznym oraz kształcenia kadr dla
potrzeb zmieniającej się rzeczywistości.

Od powstania Wydział miał silne po-
wiązania z przemysłem. Dzięki nim posia-
dał bardzo nowoczesną, jak na owe czasy,
aparaturę pomiarowo-badawczą, co z kolei
pozwoliło na realizację badań naukowych,
wchodzących w zakres problemów
węzłowych, międzyresortowych, rządowych
i branżowych. Wszelkie przeobrażenia Wy-
działu w ciągu minionych 45 lat miały na
celu nie tylko doskonalenie profilów
kształcenia lecz także, a nawet przede
wszystkim, rozwój badań naukowych. Po-
czątkowo kadrę stanowili w większości pra-
cownicy Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
z czasem zaistniały możliwości kształcenia
własnej kadry.

Pierwsze lata działalności, to przede
wszystkim doskonalenie siatek studiów i or-
ganizacja laboratoriów. Po przeniesieniu
części Wydziału z Katowic do Sosnowca na-
stąpiło sprecyzowanie i skoordynowanie ba-
dań naukowych, realizowanych przez In-
stytuty, z zapotrzebowaniem regionalnych oś-
rodków przemysłowych Śląska i Zagłębia.
Głównymi tematami badań była: nieza-
wodność systemów i urządzeń technicznych,
stosowanie elektroniki cyfrowej i liniowej,
materiałoznawstwo, technologie i procesy
wytwarzania oraz organizacja kształcenia
technicznego w krajowym systemie oświa-
ty. Wydział nawiązał współpracę z licznymi
ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i
za granicą, m.in.: Politechniką Śląską w Gli-
wicach, Politechniką Częstochowską, Aka-
demią Ekonomiczną w Katowicach, Aka-
demią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Oś-
rodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu
Budowy Aparatury Chemicznej w Krakowie,
Politechniką Poznańską czy Centrum Obli-
czeniowym PAN w Warszawie. Wśród oś-
rodków zagranicznych wymienić należy
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Erfurcie i
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Do
1981 roku pracownicy Wydziału współpra-
cowali m.in. z takimi zakładami prze-
mysłowymi, jak: Główne Biuro Projektów i
Studiów w Katowicach, Huta Katowice,
Zakłady Metalurgiczne w Poznaniu, Fabry-
ka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-
Białej. W kolejnych latach Wydział współpra-
cował z Hutniczym Przedsiębiorstwem Re-
montowym, Zjednoczeniem Przemysłu Ce-
mentowego, Wapiennego i Gipsowego czy
Przemysłowym Instytutem Elektroniki. Tak

szeroko pojęta działalność naukowa wiązała
się z większą liczbą pracowników i ciągłym
podnoszeniem ich kwalifikacji. Wydział
uzyskał prawo do nadawania stopni nau-
kowych: doktora nauk technicznych w dys-
cyplinie inżynieria materiałowa (od 1987 r.),
doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie inżynieria materiałowa (od
2000 r.), doktora nauk technicznych w
dyscyplinie informatyka (od 2002 r.).

Kolejne istotne zmiany zaszły w roku 1982
i były spowodowane nową ustawą o szkol-
nictwie wyższym. Obok kontynuacji prac już
rozpoczętych nastąpiła integracja badań
naukowych.  

W 1988 roku działalność badawcza Wy-
działu skupiała się wokół głównych kie-
runków ustalonych w latach poprzednich,
dotyczyła takich zagadnień, jak: struktura
i własności materiałów metalicznych i ce-
ramicznych, ferroelektryków oraz rozwój
metod służących do ich badania – układy
elektromechaniczne i ich diagnostyka –
technologia wytwarzania warstw wierzch-
nich tworzyw dla celów tribologicznych, sys-
temy, języki i prawne zagadnienia informacji
naukowo-technicznej, efektywność nau-
czania przedmiotów technicznych. Na Wy-
dziale ukształtował się zespół badawczy
mający charakter „szkoły naukowej” w za-
kresie badań podstawowych i aplikacyj-
nych w ramach nauki o materiałach. 

Wielu pracowników działało w między-
narodowych towarzystwach naukowych,
komitetach i komisjach PAN oraz w radach
naukowych różnych instytutów resorto-
wych. Byli opiniodawcami w przewodach
doktorskich i habilitacyjnych pracowników
innych ośrodków oraz recenzentami prac
naukowych. 

Kolejne zmiany organizacyjne w 1992
roku miały na celu powiązanie nazw
zakładów z prowadzoną tematyką badawczą,
jednak nie zmieniły merytorycznego zakresu
ich działalności. Znamiennym jest jednak
fakt, że niektóre kierunki badań uległy
znacznemu rozszerzeniu. Należały do nich
tematy związane z komputerowym wspo-
maganiem badań naukowych i procesu
dydaktycznego. W efekcie tematyka pro-
wadzonych prac naukowych na Wydziale
Techniki pozwoliła na ukształtowanie się na-
stępujących głównych kierunków badań:
nauka o materiałach, przemianach w nich
zachodzących i zjawiskach powierzchnio-
wych, mających znaczenie praktyczne, dy-
namika i diagnostyka systemów cyfrowych,
bazy danych i bazy wiedzy w systemach użyt-
kowych, komputerowe wspomagania badań
naukowych i procesu dydaktycznego oraz or-
ganizacyjno-prawne zagadnienia działal-
ności informacyjnej.

Od tradycji do nowoczesności

Działalność naukowa 
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Realizowane w Instytucie Nauki o Ma-
teriałach zadania mają charakter inter-
dyscyplinarny i obejmują  zagadnienia z za-
kresu fizyki ciała stałego, materiałoznaw-
stwa, fizykochemii materiałów, chemii po-
limerów i niektórych problemów elektro-
chemii, wchodzące w zakres inżynierii
materiałowej oraz nauki o materiałach
ukierunkowane na: badania struktury i
właściwości materiałów z uwzględnieniem
badań powierzchni (materiały metaliczne,
biomateriały, stopy z pamięcią kształtu, ce-
ramika i polimery), elektrochemiczne me-
tody otrzymywania i badania materiałów,
rozwój i doskonalenie metod badań struk-
tury atomowej, elektronowej i właściwości
materiałów oraz na komputerowe mode-
lowanie materiałów.

Instytut Informatyki prowadzi badania
m.in. z zakresu: metod sztucznej inteli-
gencji w systemach informatycznych i de-
cyzyjnych, systemów i algorytmów ewolu-
cyjnych, zastosowania zbiorów przy-
bliżonych w bazach wiedzy i procesach
wnioskowania, komputerowego wspoma-
gania procesów legislacyjnych, systemów
informacji przestrzennej, metod sztucznej
inteligencji w projektowaniu i diagnostyce,
zagadnień analizy obrazów cyfrowych i ste-
rowania optymalnego równaniami różnicz-
kowymi cząstkowymi, zagadnień przetwa-
rzania obrazów z wykorzystaniem falek geo-
metrycznych, a także komputerowej ana-
lizy i przetwarzania sygnałów i obrazów bio-
medycznych.

Główne kierunki badawcze w Katedrze
Materiałoznawstwa obejmują: fizykę i tech-
nologię materiałów piezoceramicznych,
technologię wytwarzania, morfologię, właś-
ciwości i zastosowanie warstwy wierzchniej,
jak również zastosowanie metod spektro-
skopii mechanicznej w badaniach wielo-
składnikowej elektroceramiki.

Nie sposób wyliczyć wszystkich konfe-
rencji, sympozjów i seminariów, w których
uczestniczyli pracownicy naukowi Wy-
działu. Do tej pory było ich już kilkaset.
Długa droga kilkudziesięciu lat owocuje te-
raz stanem kadrowym (31 grudnia 2008 r.)
liczbą 111,25 nauczycieli akademickich
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 6,25
z tytułem profesora, 24 ze stopniem dr ha-
bilitowanego, 63,40 ze stopniem doktora. Je-
den pracownik z tytułem profesora i stop-
niem naukowym doktora habilitowanego za-
trudniony jest w niepełnym wymiarze cza-
su pracy. Liczba adiunktów wynosi 63, w tym
ze stopniem doktora 51, liczba asystentów
17, w tym 3 doktorantów.

W obecnym, jubileuszowym roku, pra-
cownicy Wydziału realizują prace badawcze
w ramach badań statutowych, badań włas-
nych, 20 projektów badawczych finanso-
wanych przez Komitet Badań Naukowych
oraz trzech dalszych zakończonych w
połowie 2009 r. 

JAN ILCZUK

31października ewangelicy ob-
chodzą Święto Reformacji. Z tej
okazji Kościół luterański na

Śląsku przyznaje nagrodę Śląskiego Szma-
ragdu. W tym roku za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojed-
nania między narodami i integracji europej-
skiejwyróżnił prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego,
dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach za
popularyzację literatury staropolskiej, zwłasz-
cza różnowierczej oraz za pełną pasji pracę nad
rozwojem największej biblioteki na Śląsku.
Drugi Śląski Szmaragd otrzymał kompozytor
Ryszard Gabryś. Uroczystość odbyła się w
ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania
Pańskiego w Katowicach.

Laudacja
Jan Stanisław Malicki, profesor nauk hu-

manistycznych, jest wybitnym ekspertem w
dziedzinie literatury staropolskiej. Z racji
swych filologicznych zainteresowań jest au-
torem i redaktorem wielu publikacji i prac
naukowych. Zasłynął jako twórca i dyrektor
Biblioteki Śląskiej. Równocześnie pełni funk-
cję kierownika Zakładu Historii i Literatury
Średniowiecza i Renesansu, jest członkiem
Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, prze-
wodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej.
W ramach swych filologicznych badań stał
się również wybitnym znawcą literatury
doby Reformacji.

Kariera naukowa Profesora jest wręcz
błyskotliwa. Zdobywanie kolejnych  tytułów
naukowych – doktorat (1976), habilitacja
(1981), prof. nadzwyczajny (1991), prof. nauk
humanistycznych (1995), połączone było z
rozlicznymi publikacjami  prac naukowych.
W tym też czasie pełnił wiele zaszczytnych
funkcji. Był prodziekanem i dziekanem
Wydziału Filologicznego UŚ, kierownikiem
Śląskiego Instytutu Naukowego, redaktorem
naczelnym kwartalnika „Książnica Śląska”,
członkiem Komisji Historyczno-literackiej
Oddziału PAN w Katowicach, wykładowcą na
uniwersytetach w Cambridge, Harvard,
Skopje, Neapolu, Amsterdamie, Ostrawie,
Düsseldorfie, Granadzie, Herne oraz Rap-
perswil.

Szczególne miejsce w „Panteonie naj-
większych Ślązaków” zapewnił sobie pan pro-
fesor  jako dyrektor Biblioteki Śląskiej. Sym-
bolem jego dokonań stał się nowy gmach tej
placówki. Książnica Śląska jest dzisiaj w ska-

li kraju i poza jego granicami wzorem ośrodka
łączącego zadania naukowe, poznawcze i dy-
daktyczne z szeroko i ambitnie pojmowany-
mi powinnościami edukacji obywatelskiej. W
palecie działań twórczych, cennych badań
naukowych, istotnych publikacji, aktywnym
udziale w międzynarodowym środowisku bib-
liotekarskim i budowaniu w nim autorytetu
polskiego humanisty, włodarzenie Biblio-
teką Śląską jest jednym z najważniejszych do-
konań profesora. 

Jan Malicki, dzięki swoim zawodowym za-
interesowaniom, odkrywa i opracowuje rów-
nież staropolską literaturę z kręgu pisarzy re-
formacyjnych, przyczyniając się znacząco do
poznania wkładu ewangelików w rozwój
piśmiennictwa i literatury doby Odrodzenia. 

W dowód uznania dla jego wielorakich do-
konań, sięgających daleko poza nasz region,
został odznaczony najwyższymi odznacze-
niami państwowymi m.in. Orderem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licz-
nymi nagrodami m.in.: nagrodą im. Gloge-
ra, im. K. Miarki, im. Ligonia, „Złotym Lau-
rem Umiejętności i Kompetencji”. 

Kapituła Nagrody „Śląski Szmaragd” przy-
znała to wyróżnienie jako dowód wdzięczności
za dokonania pana profesora w dziedzinie po-
pularyzacji literatury staropolskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem literatury różno-
wierczej oraz wielki wkład w rozwój Biblioteki
Śląskiej, największej książnicy na Śląsku.   

ZA KAPITUŁĘ
RADCA DIECEZJI KATOWICKIEJ 

KS. DR MARIAN NIEMIEC
BISKUP DIECEZJI KATOWICKIEJ       

KS. BP TADEUSZ SZURMAN

Śląski Szmaragd
dla profesora
Jana Malickiego
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Wkonferencji uczestniczyli: mi-
nister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska, marszałek

województwa śląskiego Bogusław Śmi-
gielski, JM Rektor AE prof. zw. dr hab. Jan
Pyka, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś oraz kierownik projektu CI-
NiBA i dyrektor Biblioteki Uniwersytetu
Śląskiego prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawe-
lec, który omówił najważniejsze kwestie
związane z realizacją inwestycji. 

Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO WSL 2007-2013 oraz z budżetu sa-
morządu województwa śląskiego, miasta
Katowic, Akademii Ekonomicznej i Uni-
wersytetu Śląskiego (realizowany przez
konsorcjum AE i UŚ). Nowoczesna bib-
lioteka naukowa, która niedługo stanie po-
między budynkami Wydziału Nauk
Społecznych i Wydziału Prawa i Admini-
stracji w założeniach ma spełniać stan-
dardy XXI wieku – tak w zakresie udo-
stępniania informacji niezbędnej do rea-
lizacji programów studiów obu uczelni, po-
prawy jakości nauczania poprzez zwięk-
szenie potencjału badawczego, jak i zwięk-
szenia dostępności literatury naukowej w
regionie oraz zwiększenia roli Uniwersy-
tetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej
w międzynarodowych relacjach nauko-
wych. 

Konferencja była okazją do zaprezento-
wania funkcji przyszłej biblioteki
oraz łączących się z nią korzyści dla
mieszkańców regionu.

– Biblioteka poprzez zwiększenie do-
stępności będzie przyjazna i otwarta dla
każdego użytkownika – powiedział kie-
rownik projektu CINiBA prof. UŚ dr hab.
Dariusz Pawelec. –  Ponadto będzie można
w niej korzystać z elektronicznych źródeł

informacji i systemu samoobsługi wy-
pożyczeń. Zapewnimy naszym czytelnikom
dostęp do wysokiej klasy profesjonalnych
materiałów edukacyjnych i najnowszych
technologii informatycznych. Nowością na
pewno będzie dostęp do źródeł elektro-
nicznych przez całą dobę oraz możliwość
zwrotu wypożyczonych książek przez tzw.
wrzutnie.

Na powierzchni zabudowy w kształcie
prostokąta zostanie wzniesiony jednolity,
trzykondygnacyjny budynek. W Centrum
Informacji Naukowej i Bibliotece Akade-
mickiej przewidziano możliwość zgroma-
dzenia i magazynowania około 1,8 mln wo-
luminów. W pierwszym okresie jego funk-
cjonowania zgromadzonych zostanie około
800 tys. woluminów. Ponadto biblioteka bę-
dzie pełnić funkcje tzw. niebiblioteczne;

pojawi się przyjazna przestrzeń, mogąca
stanowić miejsce spotkań, aneks wysta-
wowy, sala dydaktyczna na ok. 30 osób i
sala konferencyjna na ok. 90 osób. W
całkowity koszt projektu jest wliczona nie
tylko budowa, ale także wyposażenie Cen-
trum, czyli specjalistyczne regały na
książki, meble, infrastruktura techniczna,
sprzęt komputerowy, czy system zabez-
pieczenia zbiorów w wolnym dostępie.

Projekt CINiBA będą wspomagały inne
projekty: RID (dostosowanie zasobu
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzo-
nego dostępu internetowego) i MOK (do-
stosowanie systemu zarządzania zbiorami
do nowoczesnego modelu otwartych ko-
lekcji dziedzinowych). 

OPRACOWAŁA
AGNIESZKA SIKORA

WWaarrttoośśćć  pprroojjeekkttuu:: 79 453 600,00 PLN
ŚŚrrooddkkii  zz  EEFFRRRR:: 52 828 698,64 PLN
KKuubbaattuurraa:: 62 559,70 m3

PPoowwiieerrzzcchhnniiaa:: 13 260,49 m2

KKssiięęggoozzbbiióórr:: 1 800 000 woluminów 
LLiicczzbbaa  oossóóbb  mmooggąąccyycchh  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  pprrzzeebbyywwaaćć  ww  bbuuddyynnkkuu:: 975

EEttaappyy  bbuuddoowwyy::
1. Przygotowanie terenu pod budowę (lato 2009)
2. Budowa obiektów podstawowych (jesień 2009 - wiosna 2011)
3. Roboty wewnętrzne (wiosna 2010 - wiosna 1012)
4. Zagospodarowanie terenu i mała architektura (lato 2011 - wiosna 2012)
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Rozpoczęcie budowy  Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Przyjazna przestrzeń
dla wszystkich

16listopada w rekto-
racie UŚ odbyła się kon-
ferencja prasowa, pod-
czas której został przed-
stawiony zakres wspól-
nych działań Uniwersy-
tetu Śląskiego i Akade-
mii Ekonomicznej, pro-
wadzonych w celu
stworzenia nowoczes-
nego Centrum Informa-
cji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej.

Pierwszy etap budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
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--  KKaattoowwiiccee  ssąą  kkaannddyyddaatteemm  ddoo  mmiiaannaa  EEuu--
rrooppeejjsskkiieejj  SSttoolliiccyy  KKuullttuurryy..  TTeenn  pprreessttiiżżoowwyy  ttyy--
ttuułł  pprrzzyyzznnaawwaannyy  jjeesstt  ccoo  rrookkuu  ddwwóómm  mmiiaassttoomm
zz  ppaańńssttww  cczzłłoonnkkoowwsskkiicchh  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj..
WW  22001166  rrookkuu  bbęęddąą  ttoo  PPoollsskkaa  ii  HHiisszzppaanniiaa..  WW
PPoollssccee  bbęęddzziiee  uubbiieeggaaćć  ssiięę  1177  mmiiaasstt......  

– Projekt jest typowo unijny, nagroda bo-
wiem czeka u kresu długiej drogi. Aby móc
aspirować do wzięcia udziału w poszczegól-
nych etapach programu, trzeba wydać wie-
le milionów euro, to walka o prestiżowy ty-
tuł, a nie o samą nagrodę, która jest symbo-
liczna i wynosi zaledwie półtora miliona euro.
Ważniejsze od finansów jest wszystko to, co
da się uruchomić, czyli na przykład nowy ro-
dzaj myślenia, sposób porozumiewania mię-
dzy ludźmi, którzy chcą coś zrobić, a miejską
administracją, udrożnienie tych wszystkich
kanałów, które umożliwią realizacje zmian na
poziomie ulicy, dzielnicy, miasta, metropolii.
Czasem odnosi się wrażenie, że Katowice są
miejscem, gdzie pierwszą reakcją na propo-
zycje jest: NIE DA SIĘ! Streszczenie pro-
gramu ESK jest krótkie – uczyńmy wszyst-
ko, aby Katowice stały się miejscem, w któ-
rym: DA się zrobić!

--  NNaa  ppoocczząąttkkuu  22001111  rrookkuu  bbęęddzziiee  rroozz--
ssttrrzzyyggnniięęttyy  ppiieerrwwsszzyy  eettaapp,,  wwiieelluu  ooddppaaddnniiee……  

– Przystępując do tego przedsięwzięcia
trzeba być realistą, konkurencja jest bardzo
duża i silna. Oczywiście stawką jest za-
szczytny tytuł i należy zrobić wszystko i to jak
najlepiej, aby się o niego ubiegać, ale praw-
dziwą istotą tego programu jest rozpoczęcie
pewnych działań, uruchomienie procesu,
który będzie trwał bez względu na to, czy
miasto zakwalifikuje się do kolejnego etapu,
czy nie. 

Już w 2011 roku zostanie wyłoniona ścisła
grupa finalistów, meritum tego programu po-
lega jednak na tym, że nawet te miasta, któ-
re nie znajdą się na tej krótkiej liście będą
miały zaczęte długoterminowe programy
kulturowe i one będą kontynuowane. De-
klaracja Katowic o przystąpieniu do konkursu
jest bardzo ważna, nie oznacza jednak, że w
momencie niepowodzenia, podczas wstęp-
nej selekcji, program się załamie, wręcz
przeciwnie, gwarantuje kontynuację proce-
su, przeorientowanie i przeakcentowanie
znaczenia pewnych działań w zakresie ad-
ministrowania miastem, czyli znacznie
większą gotowość do inwestowania w sferę

kultury, rozumianej bardzo szeroko. Data
2011 jest oczywiście ważna, ale ona nie może
zmienić niczego w zakresie zaangażowania
miasta w kulturę, bowiem w naszym rozu-
mieniu – a miasto to potwierdza – decyzja
przystąpienia oznacza trwałe zainteresowa-
nie i stałe inwestowanie w kulturę.

--  TToo  wwyyzzwwaanniiee  ttaakkżżee  ddllaa  ccaałłeeggoo  śśrrooddoowwiiss--
kkaa  aakkaaddeemmiicckkiieeggoo..  

– Jednym z warunków powodzenia tego
przedsięwzięcia jest udział w nim całego śro-
dowiska związanego ze szkołami wyższymi
naszego regionu. Jestem właśnie po rozmo-
wach z rektorem Wiesławem Banysiem,
podczas których wyłoniła się propozycja
zorganizowania bardzo dużego wydarzenia,
mobilizującego całe środowisko nie tylko uni-
wersyteckie, ale wszystkich szkół wyższych,
publicznych i niepublicznych, które miałoby
miejsce – jak sugeruje pan rektor – późną
wiosną przyszłego roku. Mam nadzieję, że na
przełomie listopada i grudnia przystąpimy do
opracowania konkretów. Wydarzenie to
funkcjonowałoby pod hasłem nawiązującym
do zwycięskiego logo, które będzie promować
starania Katowic o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury, a które zapewne wkrótce odsłoni
pan prezydent. Kilka dni temu zakończył się
konkurs i choć wszystkie trzydzieści dwie pro-
pozycje przygotowane przez zawodowych de-
signerów były bardzo ciekawe, werdykt zapadł
jednogłośnie. Jestem w niezręcznej sytuacji,
bo muszę opowiedzieć słowami bardzo

zwięzły i trafny znak graficzny, tak więc w naj-
większym uproszczeniu:  zwycięskie logo na-
wiązuje do stylizowanego wizerunku serca.
Serce jest bardzo pojemnym sygnałem, po-
nieważ mieści wszystkie możliwe znaczenia,
które są dla ludzi ważne. Warto też pamię-
tać, że jesteśmy jednym z europejskich cen-
trów kardiologii. Świadomie opisuję to wy-
darzenie jeszcze dosyć nieprecyzyjnie, ale jes-
teśmy w sferze wstępnych przygotowań a
chciałbym uniknąć trochę już zużytego
słowa festiwal. Trzeba będzie wymyśleć
nową nazwę i formułę, a mamy wiele doś-
wiadczeń, do których możemy się odwołać:
uniwersytet dzieci, uniwersytet trzeciego
wieku, które gromadzą bardzo wielu uczest-
ników. 

--  NNiieekkttóórryycchh  bbęęddzziiee  ttrrzzeebbaa  wwyycciiąąggnnąąćć  
zz  pprrzzyyttuullnnyycchh  ggaabbiinneettóóww..  

––  To znacznie szerszy problem, o którym
często dyskutujemy. O ile merytoryczny
udział środowiska uczonych, szerokich krę-
gów nauczycielskich nie wzbudza żadnych
kontrowersji, o tyle wydobycie ludzi znanych,
żeby nie posłużyć się nadużywanym dziś
mocno słowem – autorytetów, czyli grupy, któ-
rej chciałoby się słuchać, pozostaje kwestią
sporną. Nie chodzi przecież o stworzenie ko-
lejnej „kanapy ludzi zasłużonych” czy o ro-
dzaj uwagi  jaki poświęcają im tabloidy.
Musi być stworzony taki klimat, w którym ci
ludzie podzielą się nie tylko swoją wiedzą za-
wodową, ale będą zabierać głos w sprawach
ważnych, publicznych,  będą mogli mówić o
tym, choćby nie wiem jak banalnie to za-
brzmiało – jak żyć, zwłaszcza jak żyć razem,
bo to wychodzi nam różnie. Takie działanie
wymaga czasu i nie można niczego uczynić
wbrew samym zainteresowanym. Powin-
niśmy jako środowisko przejąć pewną część
odpowiedzialności za sprawy publiczne – i to
jest moim zdaniem bardzo ważne – musimy
zmienić naszą postawę i być bardziej w
życiu publicznym widoczni. Nie chodzi
przecież o lansowanie kolejnego grona ce-
lebrytów, ale tworzenie elit (nieznośne słowo,
ale w skrócie myślowym nie da się go
uniknąć). 

--  TTee  rroozzmmoowwyy  ttrrzzeebbaa  ggddzziieeśś  pprrzzeecczzyyttaaćć,,
oobbeejjrrzzeećć,,  wwyyssłłuucchhaaćć……    

– Oczywiście liczymy na zainteresowanie
mediów. Pojawiły się już pewne konkretne

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Tadeuszem Sławkiem, przewodniczącym
Rady Programowej projektu „Europejska Stolica Kultury”, Katowice 2016

Zapału i wyobraźni 
nie brakuje
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propozycje złożone radzie programowej ESK.
Zgłosiła się na przykład grupa młodych lu-
dzi, którzy mają trening w zawodowej tele-
wizji, ale są nią zniesmaczeni i chcą stworzyć
regionalną telewizję internetową. Przydałoby
się także odtworzenie  pewnego działania pra-
sowego, to otwarte pole, ale raczej dla sa-
morządu. 

--  CCzzyy  pprrooggrraamm  EESSKK  mmoożżee  lliicczzyyćć  nnaa  wwssppaarr--
cciiee  mmiiaasstt  GGóórrnnoośślląąsskkiieeggoo  ZZwwiiąązzkkuu  MMeettrroo--
ppoolliittaallnneeggoo??

– Projekt ESK firmują Katowice, bo taki jest
wymóg formalny, ale w materiałach, które
otrzymaliśmy z ministerstwa zawarta jest bar-
dzo wyraźna zachęta dla miast sąsiednich. Tak
więc wydawać by się mogło, że jesteśmy w
idealnej sytuacji. Tymczasem to jest jedno-
cześnie naszą nagrodą i karą. Solidarność
metropolitalna jest w dużej mierze fasadowa.
Nie oznacza to, że poszczególne miasta nie
chcą przystąpić do programu, ale z jednej stro-
ny być może boją się hegemonii Katowic, a
z drugiej prawny gorset nie pozwala im
uczestniczyć w finansowaniu pewnych przed-
sięwzięć. Stajemy więc przed prawdziwym tes-
tem naszej metropolitalnej solidarności. 

--  ZZaałłoożżeenniiaa,,  kkttóórree  pprrzzeeddssttaawwiiłł  ppaann  ww
wwyykkłłaaddzziiee  „„MMiiaassttoo  ii  jjeeggoo  kkuullttuurraa””  mmoożżnnaa  ppoo--
ttrraakkttoowwaaćć  jjaakkoo  zzaałłoożżeenniiaa  pprrooggrraammoowwee,,  ssąą  oonnee

kkllaarroowwnnee  ii  iimmppoonnuujjąąccee,,  aallee  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  ......
rreewwoolluuccyyjjnnee,,  żżeebbyy  nniiee  ppoowwiieeddzziieećć,,  pprrzzeepprraa--
sszzaamm,,  uuttooppiijjnnee..  JJaakk  cchhccee  ppaann  nnaa  pprrzzyykkłłaadd
zzmmiieenniićć  ssppoossóóbb  mmyyśślleenniiaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  oo  KKaa--
ttoowwiiccaacchh  ii  zzaakkttyywwiizzoowwaaćć  ssppoołłeecczznnoośśćć  llookkaallnnąą??
CChhooddzzii  nniiee  ttyyllkkoo  oo  kkuullttuurręę  ww  mmiieeśścciiee,,  lleecczz  oo
KKUULLTTUURRĘĘ  mmiiaassttaa……

– Jeśli chcemy, aby miasto miało swoją kul-
turę nie tylko w teatrze, w kinie, operze, ale
aby ulica żyła kulturą, musimy spowodować
uruchomienie takiej polityki, która umożli-
wi ludziom, którzy chcą zrobić coś ciekawego
dla miasta, realizację ich twórczych po-
mysłów. Jak to zrobić? Wyłącznie nieko-
mercjalizowaniem czynszów. W Katowicach
nie ma ani jednej autorskiej księgarni! W
mieście, w którym o muzycznych wydarze-
niach głośno jest w całej Polsce… nie ma już
nawet księgarni muzycznej. Będziemy po-
stulować, aby na warunkach konkursowych,
na ciekawe autorskie wydarzenia małego for-
matu udostępniać lokale ludziom-pasjona-
tom, ale oni nie mogą płacić czynszu takie-
go, jak sklepy z alkoholem. Środowisko, któ-
re trudni się tak zwaną sztuką awangardową
powinno mieć jedną wspólną przestrzeń, z
którą byłoby kojarzone i które również uwia-
rygodniałoby ich w oczach sponsorów, czy za-
granicznych partnerów i twórców. A tym-
czasem wiele teatrów offowych nie ma na-
wet własnego kąta.  Będziemy sugerować, aby

oddać im którąś z wolnych przestrzeni post-
przemysłowych. 

--  PPoommaarrzzmmyy  pprrzzeezz  cchhwwiillęę..  JJeesstt  rrookk  22001166
KKaattoowwiiccee  ssąą  ggoottoowwee  ddoo  oossttaatteecczznneejj  rroozzggrryyww--
kkii  oo  mmiiaannoo  EEuurrooppeejjsskkiieejj  SSttoolliiccyy  KKuullttuurryy..
GGoottoowwee,,  cczzyyllii  ––  jjaakkiiee??

– Przede wszystkim przez Katowice prze-
lewa się strumień gości wiedzionych cieka-
wością i przyciąganych znakomitymi wyda-
rzeniami kulturalnymi. Mamy świetnie zbu-
dowaną i zorganizowaną komunikację
miejską w regionie, pociągi, tramwaje i au-
tobusy kursują co najmniej do północy.
Szybka kolej do lotniska w Pyrzowicach. Oko-
lice dworców są wspaniałą wizytówką no-
woczesnego miasta. Spodek, NOSPR, Mu-
zeum Śląskie, Centrum Kultury tętnią
życiem i ściągają tłumy. Szlak zabytków tech-
niki połączony zrewitalizowaną kolejką
wąskotorową. Na ulicach miasta i wszystkich
dzielnic natrafiamy na ciekawe księgarnie te-
matyczne, galerie, „autorskie” kawiarnie z
ciekawymi wydarzeniami, antykwariaty… 

--  ……cczzyy  ttoo  nnaapprraawwddęę  jjeesstt  mmoożżlliiwwee??
– Oczywiście, zapału i wyobraźni nie bra-

kuje, w sferze podejmowania decyzji na
szczęście też. 

ROZMAWIAŁA
MARIA SZTUKA

Projekt „Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dy-
daktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o śro-
dowisku w Katowicach i Sosnowcu” jest dofinansowany w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, działanie 8.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. 

Jego wartość to 29 153 755,00 zł, z czego dofinansowanie Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 24 111 086,86 zł.
Projekt MODLAB powstał dzięki inicjatywie trzech jednostek Uni-
wersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i
Ochrony Środowiska i Instytutu Fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii). Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia
studentów i przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach
w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, poszukiwanych na ryn-
ku pracy. Będzie to możliwe dzięki modernizacji, rozbudowie i uno-
wocześnieniu bazy dydaktycznej, która sprosta współczesnym wy-
mogom w zakresie nauk o środowisku i nauk matematyczno-przy-
rodniczych.

Projekt w zasadniczy sposób przyczyni się do realizacji głównych
założeń Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2008-2015,
do których należy zaliczyć:

1. zwiększenie atrakcyjności studiowania na kierunkach strate-
gicznych z punktu widzenia regionu i kraju (studia przyrodnicze,
matematyczne i techniczne);

2. działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki;

3. zwiększenie efektywności funkcjonowania Uniwersytetu
Śląskiego. 

Laboratoria i pomieszczenia dydaktyczne powstałe w wyniku mo-
dernizacji aktualnej infrastruktury powiększą bazę dydaktyczną, po-
wstaną także nowe sale dydaktyczne (seminaryjne) a także punk-
ty konsultacyjne dla studentów. Usprawni to działalność dydaktyczną,
czyli prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami w małych gru-
pach (12 osobowych) równolegle w różnych pomieszczeniach, zaś
zajęcia laboratoryjne będzie można umieścić w siatce zajęć od rana
do godzin popołudniowych, a nie wieczornych. Planowane jest także
wyposażenie laboratoriów w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. 

Użytkownikami projektu będą studenci kierunków studiów:
ochrona środowiska, biologia, biotechnologia, fizyka, fizyka medyczna,
chemia, geografia, geologia, geofizyka, międzykierunkowe indywi-
dualne studia matematyczno-przyrodnicze. Z aparatury badawczej
skorzystają również studenci studiów doktoranckich (jedynie w ce-
lach przeprowadzania badań dydaktycznych niezbędnych do prac
doktorskich). W wyniku modernizacji zespołu laboratoriów zwięk-
szy się dostęp do aparatury dla studentów studiów stopnia I i II w
ramach zajęć laboratoryjnych przewidzianych w programie nauki. 

KATARZYNA DUDZIAK

MODLAB
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Goście jubilata skupili swoje wspom-
nienia nie tyle na osobie reżysera,
co na jego filmach, które jak się

okazało, wywarły ogromny wpływ na ich
życiowe postawy, a czasem najważniejsze de-
cyzje. Arcybiskup Damian Zimoń, przy-
wołując wczesne lata 70. przypomniał spot-
kanie z twórcą „Struktury kryształu” w kra-
kowskim seminarium. Jak musiało być ono
znaczące najlepiej świadczy fakt, że do
dziś wielu uczestników nie tylko doskona-
le je pamięta, ale posługuje się cytatami z
tamtych gorących dyskusji o ówczesnej
rzeczywistości i zagrożeniach, jakie niosła.
Metropolita wrócił także do czasów, kiedy
Krzysztof Zanussi uczestnicząc w pracach
Komisji ds. Kultury przy Konferencji Epi-
skopatu Polski przestrzegał przed ignoro-
waniem mediów, które doprowadziły ko-
munistów do władzy. 

Laureatka „Złotych lwów” 2004, Mag-
dalena Piekorz przyznała: – Pewnie nie
byłabym reżyserem filmowym, gdyby nie
„Struktura kryształu” czy „Barwy ochronne”.
Te filmy miały wówczas na mnie (jeszcze
uczennicy liceum) ogromny wpływ.

Po kilku latach spotkała się z twórcą swo-
ich młodzieńczych filmowych fascynacji już
jako studentka Wydziału Radia i Telewizji UŚ,
profesor nie tylko obiecał pomoc przy reali-

zacji jej pierwszego fabularnego filmu, ale za-
prosił ją również do Studia Filmowego „Tor”. 

– I nie były to słowa rzucone na wiatr. Do-
trzymał obietnicy. Dlatego dla mnie Krzysz-
tof Zanussi będzie zawsze kojarzył się ze…
szczęściem.

Michał Rosa wspominając zajęcia semi-
naryjne (lata 90.) z reżyserem podkreślił spe-
cyficzną, jego zdaniem, taktykę pedago-
giczną: – To były bardzo trudne i skompli-
kowane lata. Na zajęciach toczyliśmy czasem
wielogodzinne rozmowy. Nie przypominam
sobie, aby dotyczyły one  reżyserii czy filmów
– rozmawialiśmy o czym będziemy robić swo-
je filmy, a nie jak je robić. 

Krzysztof Zanussi wyjaśniał niecodzien-
ność swoich zajęć: – Nie bywałem i nie jestem

najpilniejszym wykładowcą, ale tryb kształce-
nia artystów jest w istocie nie-akademicki...
Sztuka jest środkiem wyrażania stosunku do
życia, a jeśli tego stosunku nie ma, nie można
mówić o warsztacie, bo nie wiadomo, co wy-
rażać. Warsztat jest funkcją tego, co chcemy
powiedzieć, on ma służyć naszym przesłaniom.

Dziękując, zapewniał: – Ta niezwykła ser-
deczność, z jaką spotykam się na Śląsku, z
którym trwam w romansie od przeszło trzy-
dziestu lat, czyli odkąd wykładam na waszym
Uniwersytecie, jest dla mnie niezwykle
wzruszająca.  Nie przypuszczałem, że tak wie-
le różnych związków już tak głęboko we mnie
wrosło, że czuję się bardzo związany z tym
miejscem i tą ziemią. 

MARIA SZTUKA
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Benefis Krzysztofa Zanussiego

Romans ze Śląskiem
27października w auli
Wydziału Teologicznego
UŚ swoje 70. urodziny
świętował reżyser Krzysz-
tof Zanussi. O jubilacie
opowieści snuli metropoli-
ta katowicki, abp Damian
Zimoń, reżyserzy: Magda-
lena Piekorz i Michał
Rosa, kardiolog prof. Ma-
rian Zembala, prof. dr
hab. Marian Kisiel, pro-
dziekan Wydziału Filolo-
gicznego. Oprawę arty-
styczną zapewnił Zespół
Duszpasterstwa Akade-
mickiego „Graniczna”. 

Ja nie robię filmów tak, jakbym obsługiwał klienta zza lady, jakbym swoje sprawy już roz-
wiązał i wszystko wiedział, i innym o tym mówił. Zupełnie nie. Ja, mając to narzędzie w
ręku, jakim jest twórczość, dzielę się tym, co jest moim własnym życiem i rozterką. Nie sta-
wiam się w pozycji nauczyciela, wychowawcy czy inżyniera dusz ludzkich – tego w sztuce
nie lubię, bo takie postawy są podszyte paternalizmem, czyli przeświadczeniem, że jest się
dalej niż inni. Jako artysta mam tylko narzędzie wyrazu. Jeśli mam talent, to on przez to
narzędzie wyrazu się objawia. To nie znaczy, że jestem mądrzejszy: mogę mówić głupstwa,
najprostszy człowiek zamiatający ulice może rozumieć swoją kondycję życia lepiej ode
mnie i posiadać większą mądrość. Ja to muszę przewidzieć i uszanować.

/Krzysztof Zanussi, sylwetka artysty, 
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2008/
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Moja twórczość w przeważającej mierze
opiera się na kontynuacji wcześniej roz-
poczętych projektów, planów, zamie-

rzeń - przekształcalność, nieustanna metamor-
ficzność pewnych koncepcji, sformułowań ma-
larskich stała się istotnym wyróżnikiem mojej
działalności artystycznej. 

Wieloaspektowość, wielowymiarowość podej-
mowanych prób unaocznienia cech współczes-
nego świata jako syntezy czy też określonej me-
tafory malarskiej postrzeganej oraz przeżywanej
rzeczywistości zawsze prowokowała do wielo-
krotnych ujęć, zapisów. Decyzje powrotu czy też
rozwinięcia wcześniejszych projektów w znacz-
nym stopniu wynikały z ciągłego poczucia nie-
pełni, niemożności sformułowań ostatecznych,
wyraziście skończonych. Konkretna idea, plan po-
jawiający się na początku procesu twórczego wy-
zwala bowiem szereg napięć w urzeczywistnia-
niu początkowych zamierzeń. Materializowanie
środkami malarskimi wstępnych koncepcji roz-
poczyna za każdym razem wiele zasadniczych py-
tań co do trafności użytych środków plastycznych
- a problematyka koniecznych ograniczeń i re-
dukcji pojawia się jako zagadnienie podstawowe.
Wizualizacja najbardziej prywatnych stanów, od-
czuć, doświadczeń, intencji autorskich wyzwala
lawinę różnorodnych interpretacji w planie
dzieło - odbiorca, niejednokrotnie odbiegających
od zamierzeń autorskich. Erwin Panofsky pisał:
„By stać się dziełem sztuki, taki przedmiot musi
być stworzony z intencją nie tylko praktycznego
użycia, ale także doznania estetycznego… Gdy
wraz z nieskończoną różnorodnością innych
intencji zawiera w sobie także intencję estetyczną”.
Owa intencja estetyczna, zdaniem Panofsky’ego,
przesądza o tym, czy artysta zamierzał stworzyć
dzieło sztuki, wpisując je do arsenału artefaktów
czy też włączając je jedynie do grupy przedmio-
tów użytkowych.

Relacja między kwestią intencji twórcy a war-
tościowaniem dzieła i tak w ostateczności rozgrywa
się wokół zagadnienia dystansu wobec intencji au-
tora. Ową niezależność sądów o dziełach sztuki
stanowczo podkreślał Kant twierdząc, iż sądy o
sztuce nie mogą poprzestawać na powtarzaniu
cudzych opinii, winny być zawsze żywe i nieza-
leżne.

Sprawa wydaje się jeszcze bardziej skompli-
kowana, gdy uświadomimy sobie, iż dzieło częs-
to powstaje zgodnie z określonym pragnieniem
lub wolą, których to nie da się do końca zwer-
balizować. Co prawda autor zawsze jest w stanie
określić czy też przybliżyć swój zamiar, sfor-
mułować podstawowe intencje oraz plany. Gdy-
by jednak chcieć poprzestać na owych podsta-
wowych konstatacjach, to konieczność zaistnie-

nia dzieła sztuki poddana byłaby poważnej
wątpliwości - po cóż bowiem materializować in-
tencje czy też zamierzenia skoro wystarczy o tym
powiedzieć, opisać, udokumentować itd.

Jednak dzieło powstaje - konieczność prze-
darcia się poprzez świadomość autora, jego pró-
by racjonalizacji, zakres wyjaśnień intencji za-
świadcza o tym, iż wyłącznie dzieło (zmateriali-
zowany wytwór) jest w stanie powiedzieć coś wię-
cej, bardziej dobitnie i wyraziście niż słowne de-
klaracje autora. Warto w tym miejscu uświado-
mić sobie, iż to właśnie konceptualny nurt w sztu-
ce radykalnie sprowadził dzieło sztuki wyłącznie
do komunikatu językowego, w tym celu, aby po-
między planem, zamierzeniem a efektem za-
chodziła tautologia.

Obecnie znajomość prądów intelektualnych,
czy też kontekstów powstania dzieła, odniesienia
do filozofii analitycznej, wedle której doświad-
czenia estetyczne nie stanowią kategorii wystar-
czającej, by udzielić odpowiedzi na pytanie czym
jest sztuka, powodują, iż coraz częściej wytwory
sztuki najnowszej stanowią rodzaj intelektualnej
gry, budując hermetyczny metajęzyk.

Poruszanie się w tak złożonej przestrzeni nie
wyklucza jednak sensu ważności samego faktu za-
istnienia, zmaterializowania obiektu oraz mocy
jego oddziaływania. Rozumienia oraz doświad-
czenia nie należy bowiem sobie przeciwstawiać
jako dychotomiczne zaprzeczenie - bardziej sen-
sowne wydaje się traktowanie obu postaw kom-
plementarnie jako źródła wzajemnych dookreś-
leń i uzupełnień.

Perspektywa blisko czterech dekad od narodzin
nurtu konceptualnego powoduje, iż jesteśmy bo-
gatsi o określone doświadczenia w obszarze
działań artystycznych - a dzieło coraz częściej po-
strzega się jako artefakt kulturowy, pomagający zro-
zumieć człowieka, żyjącego w pewnej kulturze,
w określonym momencie historycznym, podle-
gającym różnorodnym ograniczeniom społecz-
nym.

Moje malarstwo to poszukiwanie takiej formuły
procesu twórczego, który uwzględniałby szeroko
rozumiane możliwości kreatywne przy jedno-
czesnym istotnym elemencie - świadomości
ograniczeń, rygorów, dyscypliny, poszukiwań
precyzji wypowiedzi artystycznej adekwatnej do
przyjętych idei, planów, zamierzeń.

Nawiązując w swych poszukiwaniach malar-
skich do gesturalnej abstrakcji, poprzez niektó-
re doświadczenia pointylizmu, konstruktywizmu,
po analizę koloru Josefa Albersa, czy też Victora
Vasarely’ego uwzględniające oddziaływanie form
i kolorów w kolejnych fazach realizacyjnych, kreu-
ję szerokie spektrum konkretnych wrażeń, doz-
nań percepcyjnych. Dotyczy to przede wszystkim
takich działań, jak pulsacja, wibracja, falowanie,

irradiacja (optyczne powiększanie się jasnych
obiektów na ciemniejszym tle) czy też wizualny
efekt zwany Spiralą Frasera (koncentrycznych krę-
gów dających wrażenie spiralnej ciągłości).

Istotą mych doświadczeń jest szczegółowa ana-
liza wzajemnego oddziaływania elementów ob-
razów w celu uzyskania konkretnych znaczeń:
głębi, pulsu, ruchu, rytmu i analogii koncen-
trycznych przestrzeni i materii.

Zagadnienie analogii, wielokrotności wyklu-
czające identyczność, konstruujące określone od-
czucie rytmu, pulsu, przestrzeni kolorystycznej,
gdzie autonomiczność wypowiedzi malarskiej po-
woduje, iż sensy i znaczenia przynależne rze-
czywistości potocznej, zewnętrznej nabierają in-
nych, uniwersalnych określeń - to podstawowe
aspekty moich poszukiwań.

Odczucie charakterystycznych repetycji i wie-
lokrotności przybiera tutaj medytacyjno-kon-
templacyjny charakter a oddziaływanie form i ko-
lorów wzmacnia wrażenie jedni i syntezy po-
szczególnych elementów, tworząc określoną
całość. Dzięki tym właściwościom zostaje wyeli-
minowany aspekt rozbicia i destrukcji formy, a
konstrukcja organicznej całości staje się tutaj za-
gadnieniem podstawowym. Jednakże celem
nadrzędnym owych rozwiązań jest poszukiwanie
istoty międzyobrazowego dialogu, rozmowy, któ-
re to uzewnętrzniają napięcia, relacje dziejące się
w konstruowanych konfrontacjach, zdarzeniach,
połączeniach. 

U źródeł tego doświadczenia umiejscawiam
Mondrianowską bezkompromisowość podziału
płaszczyzny, zależność aspektu wymierności
(kształtu, proporcji, wielkości) od charakterystyk
jakości koloru - elementów niewymiernych. Owa
transcendentna, absolutna obecność, której
ekwiwalentem malarskim jest usiłowanie zna-
lezienia określonego porządku płaszczyzny, jej
konkretności i trwałości, to ciągle dla mnie pod-
stawowa reguła, wyznaczająca główny wektor
moich wieloletnich poszukiwań malarskich.

Tak zdefiniowana idea formotwórcza uwzględ-
niająca rozumienie sensów i znaczeń wyni-
kających z samej istoty medium malarskiego
(płaszczyzny malarskiej) nieustannie wpływa
na podejmowany przeze mnie proces twórczy, któ-
ry określa moje osobiste działanie artystyczne. Ów
wewnętrzny, autonomiczny porządek płaszczyz-
ny o określonych proporcjach, stanowiący dla ob-
razu absolutną instancję, która wszystkiemu, co
się w jej granicach pojawi wyznacza miejsce, gdzie
wszystko pozostaje w sposób konieczny i nie-
zmiennie podporządkowany.

LECH KOŁODZIEJCZYK

Autor jest kierownikiem Zakładu Malarstwa
w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ

Prezentujemy cykl artykułów poświęconych sztuce, autorstwa 
pracowników Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie

Intencje a odbiór
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Znalezienie źródeł energii, które w
przyszłości będą mogły sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu roz-

wijającej się cywilizacji jest jednym z naj-
ważniejszych problemów, które muszą
zostać rozwiązane. Z oczywistych powo-
dów, związanych z ograniczonymi zaso-
bami surowców kopalnych oraz z ko-
niecznością ograniczenia emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery, elektrownie kon-
wencjonalne muszą zostać zastąpione
przez elektrownie czerpiące energię z
procesów innych niż reakcja spalania.

Rozwijająca się energetyka jądrowa, ba-
zująca na elektrowniach atomowych, wy-
korzystujących reakcję rozszczepiania
jąder pierwiastków ciężkich oraz odna-

wialne źródła energii, takie jak energia
wiatrów czy energia słoneczna, stanowią
pewną alternatywę, jednak rozwiązaniem
wszystkich problemów byłoby opanowanie
wydajnych, bezpiecznych i przyjaznych śro-
dowisku technologii, wykorzystujących
łatwo dostępne „paliwa” o nieograniczo-
nych zasobach. Takim źródłem energii wy-
daje się być reakcja fuzji jądrowej, w któ-
rej energia wyzwalana jest w procesie
syntezy jąder lekkich atomów.

W gruncie rzeczy, z energii fuzji jądro-
wej korzystamy od zawsze – stanowi ona
bowiem źródło energii gwiazd, w tym
również naszego Słońca. Docierający do
nas miliardowy ułamek tej energii wy-
starcza jako siła napędowa całej przyrody
i umożliwia życie na Ziemi. We wnętrzu
Słońca proces łączenia się jąder wodoru i
tworzenia jąder helu, zachodzi w niezwykle
wysokiej temperaturze kilkunastu milio-
nów stopni Celsjusza i pod ogromnym ciś-
nieniem grawitacyjnym. Na Ziemi, gdzie
nie mamy do dyspozycji takiego ciśnienia,
chcąc wykorzystać fuzję jako źródło ener-
gii, musimy uzyskać temperatury w za-

kresie 100 – 150 milionów stopni! W ta-
kich temperaturach materia jest całkowi-
cie zjonizowana, tworząc stan skupienia
zwany plazmą i możliwa jest najłatwiejsza
reakcja syntezy, jaką można przeprowadzić
- synteza dwóch  izotopów wodoru – deu-
teru i trytu. W wyniku tej reakcji powsta-
je jądro helu, neutron i uwalnia się duża
ilość energii.

Zapasy paliwa na Ziemi dla elektrowni
wykorzystujących fuzję jądrową są prak-
tycznie nieograniczone. Deuter jest wszę-
dzie – w każdym metrze sześciennym wody
jest go około 30 g, a w dodatku jest tani w
pozyskaniu. Tryt z kolei, łatwo jest wy-
tworzyć z litu, który jak wiadomo jest jed-
nym z głównych składników skorupy ziem-
skiej. Paliwa nie zabraknie, a w dodatku po-
trzeba go bardzo niewiele. Sto kilogramów
deuteru i kilka ton litu wystarczają na za-
spokojenie potrzeb elektrowni plazmo-
wej o mocy 1GW przez cały rok. Paliwo
można więc dowieźć raz w roku jedną
ciężarówką, podczas gdy elektrownia węg-
lowa o takiej mocy potrzebuje  ponad
dwóch milionów ton węgla!

Od 3 do 20 listopada Instytut Fizyki UŚ gościł wystawę „Fusion Expo”

Fuzja jądrowa 
– energia przyszłości
Osiemset tysięcy lat
temu człowiek zaprzy-
jaźnił się z ogniem oraz
nauczył się go rozniecać
i podtrzymywać, sta-
wiając w ten sposób
pierwszy krok na dro-
dze do początków cywi-
lizacji. Obecnie ogień
wciąż pozostaje
głównym źródłem wy-
korzystywanej codzien-
nie energii – jej naj-
ważniejszym dostawcą
pozostają elektrownie
konwencjonalne, spa-
lające paliwa kopalne,
takie jak węgiel, ropa
naftowa czy gaz ziem-
ny.  Ogniska przyszłości
będą jednak wyglądały
całkiem inaczej.

Schemat tokamaku ITER (zaczerpnięty ze strony internetowej ITER  Organization)
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Zalety elektrowni plazmowej na tym się
nie kończą. Jedynym produktem syntezy
jest przecież hel, nie ma więc emisji dwu-
tlenku węgla ani żadnych zanieczyszczeń
środowiska. Opanowanie technologii
umożliwiających zastosowanie fuzji jądro-
wej i wykorzystanie jej na skalę prze-
mysłową dostarczyłoby ludzkości trwałych,
bezpiecznych i nieograniczonych źródeł
energii. Obecnie wydaje się, że pierwsza
elektrownia plazmowa dostarczająca ener-
gię komercyjnie może zostać uruchomio-
na w ciągu najbliższych 35 – 40 lat.

Tokamaki
Największe nadzieje wiąże się z reak-

torami termojądrowymi, wykorzystujący-
mi urządzenia nazywane tokamakami (z
rosyjskiego: �O - toroidalna komora z
cewką magnetyczną). W tokamakach
plazma utrzymywana jest z dala od ścian
reaktora za pomocą silnego pola magne-
tycznego. Pozwala to na podgrzanie jej do
koniecznej temperatury 100 – 150 milio-
nów stopni i podtrzymanie reakcji fuzji.
Jądra helu produkowane w reakcji fuzji
unoszą w formie energii kinetycznej około
20% energii wyprodukowanej w czasie
reakcji. Energia ta przekazywana jest
plazmie, ogrzewając ją. Pozwala to na sa-
mopodgrzewanie się plazmy i utrzymanie

odpowiedniej temperatury, koniecznej dla
procesu syntezy.

Neutrony produkowane w reakcji unoszą
80% wyzwolonej energii. Ponieważ nie
mają one ładunku elektrycznego, nie są
utrzymywane w polu magnetycznym i
trafiają w „blanket” – wyłożenie ścian
reaktora, gdzie oddają swoją energię.
Przepływające przez blanket medium
chłodzące odbiera tę energię i umożliwia
jej dalsze wykorzystanie do wytwarzania
pary wodnej napędzającej turbiny gene-
ratorów prądu.

JET i ITER
Kontrolowana reakcja syntezy została po

raz pierwszy przeprowadzona w 1991
roku w tokamaku JET (Joint European To-
rus) w Culham w Anglii. Kolejnym krokiem
jest realizacja projektu ITER (Internatio-
nal Thermonuclear Experimental Reac-
tor) tokamaku budowanego w Cadarache
na południu Francji. Moc ITERa będzie
trzydziestokrotnie większa od mocy JETa,
osiągnie 500 MW i będzie prawie taka jak
moc elektrowni przemysłowych plano-
wanych jako kolejny etap. ITER ma
posłużyć głównie do badania fizyki samo-
podgrzewajacej się plazmy, testowania
nowych technologii, układów nagrzewania,
zasilania tokamaku w paliwo, usuwania po-

piołu helowego i ma umożliwić zaprojek-
towanie i budowę prototypowej elektrow-
ni DEMO.

Od 3 do 20 listopada w Instytucie Fizy-
ki Uniwersytetu Śląskiego można było
zwiedzać należącą do EFDA (European
Fusion Development Agreement) wystawę
„Fusion Expo”, poświęconą problemom
fuzji jądrowej oraz projektowi ITER. Sym-
bolicznego otwarcia wystawy dokonali
studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w
obecności prorektor ds. studenckich, pro-
mocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab.
Barbary Kożusznik, prezydenta Katowic
Piotra Uszoka i wicekuratora śląskiego Ta-
deusza Żesławskiego. Wystawa miała at-
rakcyjny, nowoczesny charakter i obej-
mowała m.in. prezentacje multimedialne,
projekcję filmu oraz plansze i modele
demonstracyjne. W prosty sposób wyjaś-
niała ona podstawy fuzji, przedstawiła
osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie ba-
dań i prezentowała modele przyszłych
reaktorów. Skierowana była przede wszyst-
kim do młodzieży szkolnej, bo to przecież
ona w przyszłości stanie przed problemem
kończących się zasobów źródeł energii na
naszej planecie.

JERZY JAROSZ
W artykule wykorzystano informacje po-

chodzące z opracowań EFDA.

Reaktor ITER zostanie wybudowany w Cadarache na południu Fran-
cji. Już teraz Cadarache jest ośrodkiem naukowym, prowadzącym - na
zlecenie Francuskiej Komisji ds. energii atomowej - zaawansowane ba-
dania w dziedzinie energii. Ośrodek programu ITER zajmie teren o po-
wierzchni całkowitej około 180 hektarów, z czego 42 hektary zajmuje
przygotowana już w 2009 r. specjalna platforma, na której zostanie zbu-
dowany reaktor. Platforma ma 1 km długości i 400 metrów szerokoś-
ci (60 boisk do piłki nożnej). Tokamak, który powstanie w ośrodku ITER
będzie ważył 23 000 tony. Dla porównania, 7300 ton waży słynna wieża
Eiffel’a, a zatem tokamak będzie od niej trzykrotnie cięższy. Większość

komponentów reaktora zostanie dostarczona do najbliższego portu nad
Morzem Śródziemnym, a następnie, specjalnie zbudowaną do tego celu
drogą o długości 106 km, przewieziona na miejsce budowy. Kluczowe
wymagania reaktora ITER, to wydajność chłodzenia wynosząca około
450 MW oraz pobór energii elektrycznej o mocy do 120 MW. Szaco-
wany koszt jego budowy, rozruchu i pierwszych lat pracy (rozłożony na
okres 30 lat), to 10 miliardów euro! Zostanie on rozdzielony na sied-
miu członków – kraje biorące udział w programie. Obecnie przygoto-
wania do budowy są zakończone i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, to pierwsza plazma w reaktorze ITER zapłonie w roku 2016.

ITER w Cadarache

Wizualizacja ośrodka ITER (zaczerpnięta ze strony internetowej ITER  Organization)
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Otwarcia wystawy. Od lewej: prezydent Katowic Piotr Uszok, dr Jerzy Jarosz, prorektor ds. studen-
ckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, wicekurator śląski 
Tadeusz Żesławski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik i za-
stępca dyrektora Instytutu Fizyki ds. kształcenia dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska. Wstęgę
przecięli młodzi studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Wystawa 
„Fusion Expo”
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Wyrównanie szans obywateli w do-
stępie do wiedzy i wykształcenia
bez względu na płeć, poziom fi-

nansowy, sprawność fizyczną czy miejsce
zamieszkania – to jeden z celów reform
edukacyjnych wielu europejskich krajów.
By go osiągnąć jako priorytetową formę
nauczania wprowadza się kształcenie na
odległość. Dzięki takim cechom, jak ela-
styczność, dostępność, modułowość, rów-
noległość, ekonomiczność, duże audyto-
rium, socjalna równowaga, międzynaro-
dowość itp. e-learning może być wyko-
rzystany praktycznie na wszystkich szczeb-
lach systemu edukacyjnego. 

Założeniem projektu: „E-learning drogą
do porozumiewania się w środowisku
wielokulturowym”, realizowanego od 1
sierpnia br. na Uniwersytecie Śląskim, jest
pogłębienie współpracy między państwa-
mi Grupy Wyszehradzkiej przez promocję
kulturalnego dziedzictwa wchodzących w
jej skład państw, badania naukowe i edu-
kacyjne, wymianę młodzieży oraz
współpracę naukową w zakresie tworze-
nia wspólnej przestrzeni edukacyjno-in-
formacyjnej i jej integracji w globalną prze-
strzeń europejską. Partnerami przed-
sięwzięcia są: Uniwersytet Ostrawski (Re-
publika Czeska), Uniwersytet Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowac-
ka) i Międzynarodowy Fundusz Wyszeh-
radzki. Projekt koordynuje dr hab. Euge-
nia Smyrnova-Trybulska – adiunkt w
Zakładzie Nauk Humanistycznych i Po-
mocniczych Pedagogiki WEiNoE w Cie-
szynie. Jest on skierowany do studentów,
przyszłych i czynnych nauczycieli,
wykładowców, metodyków i instrukto-
rów, którzy wykorzystują lub zamierzają
wykorzystywać e-learning w karierze za-
wodowej.  

W ramach projektu 19-20 października
na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
UŚ w Cieszynie odbyła się konferencja pt.
„Teoria i praktyka kształcenia na odległość”
pod auspicjami rektora UŚ prof. zw. dr. hab.
Wiesława Banysia i dziekana Wydziału Et-
nologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Ha-
liny Rusek. Pracownicy tego Wydziału
oraz całego Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach mają wieloletnie, bogate doś-
wiadczenie w zakresie wdrażania e-lear-
ningu na wszystkich kierunkach studiów.
Pomyślnie funkcjonuje i rozwija się tu plat-
forma kształcenia na odległość, portal
edukacyjny „Erudyta”. Celem konferencji
była nie tylko prezentacja tych osiągnięć,
ale również wymiana doświadczeń w za-
kresie e-learningu z  innymi uczestnikami
konferencji. Spotkanie wywołało zresztą
duże zainteresowanie, czego rezultatem był
udział ponad 60 osób, w tym 22 z zagranicy
(Czech, Słowacji, Austrii).

Podczas pierwszego dnia konferencji
odbyły się cztery sesje, plenarna oraz:

„Nauczanie na odległość na Wydziale Pe-
dagogicznym Uniwersytetu Ostrawskie-
go - przykłady dobrej praktyki”, „Nau-
czanie na odległość w naukach przyrod-
niczo-matematycznych i humanistycz-
nych” oraz „Kształtowanie informatycz-
nych kompetencji nauczycieli z wyko-
rzystaniem e-learningu”. Przewodni-
czyły im: dr hab. Eugenia Smyrnova–
Trybulska (Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach), doc. Jana Kapounová (Uni-
wersytet Ostrawski, Republika Czeska),
prof. Jindřich Vaněk (Uniwersytet Śląski
w Opawie, Republika Czeska), i prof. Eri-
ka Mechlova (Uniwersytet Ostrawski,
Republika Czeska). 

Podczas sesji plenarnej przedstawiono
najważniejsze teoretyczno-metodyczne
aspekty kształcenia na odległość, dane sta-
tystyczne, dotyczące przygotowania nau-
czycieli do wykorzystania e-learningu w
Republice Czeskiej, koncepcję wdrażania
e-learningu na Uniwersytecie Śląskim, so-
cjalne wątki zdalnego nauczania z
uwzględnieniem czynników neurobiolo-
gicznych. Zaprezentowano również cele
i rezultaty realizacji projektu „Uniwersy-
tet Partnerem Gospodarki Opartej na
Wiedzy” na Uniwersytecie Śląskim w la-
tach 2008-2009 oraz dokonano prezen-
tacji wybranych kursów e-learningowych
z języka angielskiego, realizowanych w jego
ramach. 

W drugim dniu spotkania odbyły się ses-
je: „Multimedia i systemy e-learningowe
w nauczaniu na odległość” oraz „Psycho-
logiczne, społeczne i prawne aspekty w
nauczaniu na odległość”. Poprowadził je
dr ing. Miroslav Hrubý z Uniwersytetu
Obrony w Brnie (Republika Czeska).

Konferencji towarzyszyły warsztaty
„Opracowanie kursów zdalnych w syste-
mie CLMS MOODLE”, podczas których
studenci, przyszli i czynni nauczyciele,
metodycy i wykładowcy uczyli się w
praktyce, jak wprowadzać zdalną formę
nauczania w proces edukacyjny. Wyko-
rzystaniu ICT i e-learningu w pracy za-
wodowej służyły takie tematy, jak: przy-
gotowanie metodologii opracowania i
wykorzystania kursów zdalnych, opra-
cowanie koncepcji badań w zakresie

kształcenia nauczycieli, wsparcie e-lear-
ningu nauczycieli w regionie wysze-
gradzkim,  kształtowanie teoretycznej
wiedzy i praktycznych umiejętności w wy-
korzystaniu ICT i e-learning u uczest-
ników projektu. Warsztaty odbywały się
za pośrednictwem platformy Uniwersy-
tetu Śląskiego dla magistrantów i dok-
torantów znajdującej się na stronie
((hhttttpp::////eell22..uuss..eedduu..ppll//mmww--ssttdd//)). Równo-
legle podobne warsztaty w języku cze-
skim, prowadzili partnerzy z Uniwersy-
tetu Ostrawskiego. 

Najlepsze referaty uczestników konfe-
rencji i projektu znalazły się w pracy zbio-
rowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty
kształcenia na odległość”, opublikowane
też zostaną w wersji elektronicznej w in-
ternecie. 

Choć zakończenie projektu przewi-
dziano na 30 listopada, w najbliższych la-
tach będzie on kontynuowany m.in. w na-
stępującym zakresie:  

- Aktywne wdrażanie e-learningu w
proces edukacyjny, w tym w zakresie
kształcenia przyszłych i czynnych nau-
czycieli, w uniwersytetach partnerskich. 

- Organizacja międzynarodowych kon-
ferencji naukowych „Teoretyczne i prak-
tyczne aspekty kształcenia na odległość”
w latach 2010-2012 na WEiNoE w Cie-
szynie. 

- Organizacja warsztatów międzynaro-
dowych „Projektowanie kursów zdalnych”
w latach 2010-2012 na WEiNoE w Cie-
szynie. 

- Wymiana doświadczeń w zakresie 
e-learningu na bieżąco poprzez utrzymy-
wanie osobistego i wirtualnego kontaktu
między uczestnikami projektu z krajów
Grupy Wyszehradzkiej.

- Uaktualnienie uczelnianych i wy-
działowych portali edukacyjnych oraz
platform e-learningowych przez uniwer-
sytety partnerskie: opracowanie i umiesz-
czenie nowych materiałów edukacyj-
nych, kursów e-learningowych oraz ich
wymiana.

- Tworzenie wspólnej przestrzeni edu-
kacyjno-informacyjnej i jej integracji w glo-
balną przestrzeń europejską.

EUGENIA SMYRNOVA-TRYBULSKA

Projekt międzynarodowy: „E-learning
drogą do porozumiewania się 
w środowisku wielokulturowym”

Priorytetowa 
forma nauki
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Podmiotowość jest racją bytu polity-
ka – mówił podczas konferencji
naukowej „Podmiotowość w polity-

ce” prof. dr hab. Jerzy Buzek. Spotkanie 27
października na Wydziale Nauk Społecz-
nych UŚ zostało zorganizowane przez
rocznik filozoficzny „Teologia Polityczna”
i Instytut Filozofii UŚ. Inaugurowało też
działalność Śląskiego Klubu Teologii Poli-
tycznej w Katowicach. Obok przewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego wzię-
li w nim udział Ludwik Dorn, poseł na
Sejm RP, dr Piotr Dardziński, dyrektor Cen-
trum Myśli Jana Pawła II, dr Dariusz
Karłowicz z „Teologii Politycznej” oraz
prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas, dyrektor
Instytutu Filozofii UŚ.

Znakomici goście ściągnęli do auli im.
Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk
Społecznych tłum słuchaczy. Ludwik Dorn
podkreślił, że podmiotowość to zdolność do
pewnych aktów i czynów. – Być podmiotem
w Europie to być tym, do którego się
dzwoni, ustalając decyzje, a nie tym, do któ-
rego się dzwoni, przekonując do decyzji –
mówił Dorn. – Jeśli tak będzie, a jest to
moim marzeniem, będziemy mogli po-
wiedzieć, że Polska jest podmiotem w
Unii Europejskiej. Na to jednak przyjdzie
nam poczekać kilkanaście lat.

Dr Piotr Dudziński poruszył problem wy-
boru przez młodych ludzi kierunków stu-
diowania. Wyboru, za którym stoi moda, a
nie refleksja czy realna potrzeba: – Zamiast
tego,  chodzi o dostarczenie się do super-
marketu rynku i dostosowanie się do po-
trzeb jego klientów – mówił dyrektor Cen-
trum. Powołując się na słowa Karola Woj-
tyły podkreślił, że człowiek musi zdobyć sa-
mowiedzę, skutkiem której jest samopoz-
nanie. Zdobywa się je w relacji z innymi.

Zaznaczył, że nie ma ludzi „jednostko-
wych”. Dopiero kiedy człowiek jest „wspól-
notowy”, może poczuć, że jest indywi-
dualny.

W opinii prof. Andrzeja Kiepasa pod-
miotowość jest problemem natury filozo-
ficznej. Jego zdaniem stoimy przed koń-
cem pewnej epoki – w okresie późnej no-
woczesności, ale i w otwarciu epoki po-
stindustrialnej. To zaś przynosi koniecz-
ność przemian. Mamy przed sobą dwa wy-
zwania – państwo, które powinno wspie-
rać naukę oraz społeczeństwo obywatel-
skie, które  obok państwa może w tym ob-
szarze stać się podmiotem. To, w opinii
prof. Kiepasa, są wyzwania nie tylko dla
Polski, ale i całego społeczeństwa euro-
pejskiego.

Dla prof. Jerzego Buzka podmiotowość
polityczna to przede wszystkim świado-
mość podejmowania suwerennych działań:
– Podmiot, który słucha innych jest poli-
tycznie słaby – podkreślał profesor.  Jego
zdaniem, pomiędzy działaniami w nauce
i polityce istnieje analogia: – Polityka
może się uczyć od nauki języka. W polityce
i nauce chodzi o prawdę i dobro publicz-
ne. Obie dziedziny muszą się też cieszyć
społecznym zaufaniem. Przewodniczący
podkreślił, że w Polsce cierpimy na defi-
cyt tego pojęcia. Znacznie lepiej możemy
realizować swoją podmiotowość w UE: –

W Unii jesteśmy w pewien sposób ogra-
niczeni, ale nasza podmiotowość jest o wie-
le większa. Wszystko zależy jednak od na-
szej determinacji. Trzy miesiące upomi-
nałem się o Pakiet Klimatyczny, o po-
trzebne nam okresy przejściowe i dosta-
liśmy je. Musimy mieć jednak argumen-
ty, a nie tupać nogą – przekonywał prof.
Buzek.

Zdaniem Ludwika Dorna na tle trudnych
struktur UE widać, że Polska jest słaba. Dla-
tego potrzebny jej jest program wybijania się
na podmiotowość. Prof. Andrzej Kiepas za-
uważył jednak, że nie da się tego zrobić przy
obecnych nakładach na naukę: – Wybicie
się na podmiotowość wymaga społecznej
aktywności, ale i stworzenia warunków
przez państwo. Tymczasem politycy myślą
w perspektywie 3-4 lat, najbliższych wybo-
rów – podsumował.

Według dr. Piotra Dardzińskiego, klu-
czowym momentem będzie zakończenie
transformacji: – Transfer z Brukseli do
Warszawy musi przestać być jednokie-
runkowy, musimy przestać być klientami
UE – przekonywał.

Prof. Buzek przyznał, że nie mamy jesz-
cze silnej pozycji: – Ale możemy ją mieć.
Mamy już dowody na to, że potrafimy się
wyróżnić spośród grona 27 państw, które
tworzą Unię – zapewniał.

KATARZYNA ROŻKO

Konferencja „Podmiotowość w polityce”

Świadomość
suwerennych działań
Być podmiotem w Eu-
ropie to być tym, do
którego się dzwoni,
ustalając decyzje, a nie
tym, do którego się
dzwoni, przekonując do
decyzji.
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Gdzie leżą granice swobody wypo-
wiedzi? Czy dla wszystkich po-
winny być takie same? Na te i

inne pytania starali się odpowiedzieć
uczestnicy konferencji naukowej „Wokół
granic swobody wypowiedzi”, którzy 28 i
29 października zebrali się w auli Wydziału
Prawa i Administracji UŚ. Panel zorgani-
zowały wspólnie WPiA oraz Wydział Fi-
lologiczny UŚ. Opiekę nad projektem
sprawowało Stowarzyszenie Edukacja Dla
Przyszłości. 

Uczestników przywitał rektor UŚ prof. zw.
dr hab. Wiesław Banyś: – Jestem języko-
znawcą i jak każdy przedstawiciel tej profesji
jestem wyczulony na to, co i jak się mówi –
stwierdził rektor. – Podczas wypowiadania się
na jakikolwiek temat, powinna nam przy-
świecać jedna zasada: należy mówić uczci-
wie. Jestem pewien, że podczas tej nauko-
wej debaty, będzie panowała uczciwość wy-
powiedzi, mimo że teksty, o których będziecie
państwo mówić, może do końca uczciwe nie
są – dodał na zakończenie.

– Prawo jest kolizją pewnych wartoś-
ci. – rozpoczął prof. dr hab. Zygmunt To-
bor, dziekan Wydziału Prawa i Admini-
stracji. – Co dla językoznawców może się
wydać dziwne, ale my prawnicy stykamy
się z tym na co dzień. Moim zdaniem,
trudno wskazać granice swobody wypo-
wiedzi i dobrze, bo one muszą się two-
rzyć same. 

Głos zabrał również dziekan Wydziału
Filologicznego, prof. dr hab. Rafał Mo-
lencki, który stwierdził, że dla filologów i
językoznawców język jest nie tylko na-
rzędziem, ale również przedmiotem ba-
dań. – To, że językoznawcy mają duży
wpływ na współczesny język, nakłada na
nich dużą odpowiedzialność.

Większość prelegentów rozważało pro-
blem granic swobody wypowiedzi w sztu-
ce. Dr Ireneusz Kamiński zaprezentował
szereg orzeczeń Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka dotyczących naru-
szenia przez państwa europejskie prawa
do swobody wypowiedzi. Sentencje były
bardzo zróżnicowane, trudno też stworzyć
regułę, którą kierował się Trybunał. 

Dr Marian Słowicki z ASP w Katowi-
cach zaprezentował stanowisko znawcy
sztuki. Pokazał nagranie przygotowane
przez duet artystów, w którym w bardzo

odważny i często drastyczny sposób na-
wiązywali do religijności Polaków. Zdra-
dził, że choć wystawa była prezentowana
w wielu galeriach, jej prowokacyjny cha-
rakter sprawił, iż nie udało się jej zapre-
zentować na ASP. – Wolność artysty jest
ograniczona pewnymi normami, ale his-
toria sztuki pokazuje, że wielu z nich,
świadomych zagrożenia, przekraczało
granice i lądowało w więzieniach. Nie
możemy jednak pójść w takim kierunku,
by z powodu obawy przed naruszeniem
norm, artyści ograniczali swoją inwencję
– stwierdził na zakończenie. 

Własne doświadczenia z ograniczaniem
swobody wypowiedzi przedstawił dr Kazi-
mierz Piotrowski z ASP w Łodzi: – Kilka lat
temu otrzymałem propozycję zorganizo-
wania w Brukseli wystawy, która komen-
towałaby religijność. W owym czasie byłem
pracownikiem Muzeum Narodowego. Po-
czątkowo miałem poparcie dyrekcji, ale z
czasem, kiedy klarował się kształt „Irreli-
gii”, czułem, że jest ono coraz słabsze, a na-
wet przeradza się w niechęć. Sprawa za-
kończyła się moim odejściem z pracy.

W wystąpieniu kuratora „Irreligii”
można było wyczuć żal wobec tych, któ-
rzy rozpoczęli kampanię przeciw tej wy-
stawie. Prawo do parezji (szczerej wypo-
wiedzi), w tym przypadku wobec religii,
zostało naruszone. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki z In-
stytutu Badań Literackich PAN w wykład-
zie „Prawnik jako językoznawca” wykazał,
że prawnicy rozpoznając sprawy w dzie-
dzinie swobody wypowiedzi, kierują się
często własnymi odczuciami, a nie wiedzą
naukową. Przedstawił wiele przykładów
potwierdzających tę tezę: – Prawnicy od-
wołują się w swojej praktyce do potocz-
nego rozumienia języka, a to duży błąd.
Ich kompetencje w dziedzinie lingwisty-
ki są zerowe. Z drugiej strony, filolodzy nie
interesują się orzeczeniami sądowymi i to
jest jeszcze bardziej szokujące – podsu-
mował profesor Bolecki. 

Przytoczone referaty to tylko mała
część spośród tego, co można było
usłyszeć podczas debaty, której gośćmi byli
m.in.: znawca prawa międzynarodowego
prof. dr hab. Roman Wieruszewski, prof.
dr hab. Leonard Neuger z Uniwersytetu
Sztokholmskiego oraz wielu innych. 

DAMIAN MAJER

Wokół granic 
swobody 
wypowiedzi

Wdwudniowym spotkaniu udział
wzięło ponad 60 osób (przede
wszystkim historyków, politolo-

gów i socjologów), reprezentujących nie-
mal 30 placówek – uniwersytetów (w Ka-
towicach, Białymstoku, Kielcach, Krako-
wie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poz-
naniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej
Górze), akademii (w Bielsku-Białej, Częs-
tochowie, Gdyni, Siedlcach, Słupsku i
Warszawie), politechnik (w Łodzi i Opo-
lu), jak i innych instytucji naukowych i
edukacyjnych (Częstochowy, Katowic,
Krakowa i Poznania). Ponadto w konfe-
rencji uczestniczyli nauczyciele i ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych woje-
wództwa śląskiego i opolskiego oraz stu-
denci Wydziału Nauk Społecznych UŚ.
Honorowy patronat nad przedsięwzię-
ciem objęli: marszałek Senatu Rzeczpos-
politej Polskiej Bogdan Borusewicz oraz
marszałek województwa śląskiego Bo-
gusław Śmigielski.

Pierwszy dzień konferencji zainaugu-
rowały wystąpienia plenarne. Zgroma-
dzeni pod przewodnictwem dziekana
WNS prof. zw. dr. hab. Wiesława Kacza-
nowicza mogli wysłuchać pięciu wy-
stąpień, w których podjęto próbę porów-
nania różnych aspektów Drugiej i Trzeciej

Zorganizowana przez
Zakład Historii Najno-
wszej 1918-1945,
Zakład Metodologii i
Dydaktyki Historii Insty-
tutu Historii UŚ oraz
Stowarzyszenie Przyja-
ciół Uniwersytetu
Śląskiego ogólnopol-
ska konferencja pt.
„Dwudziestolecia. Bi-
lans sukcesów i niepo-
wodzeń państwowości
polskiej w okresie mię-
dzywojennym i w la-
tach 1989-2009” odbyła
się 20-21 października
w Sali Sejmu Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego
oraz na Wydziale Nauk
Społecznych. 
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19 i 20 października na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się
międzynarodowa konferencja „Enter – obszary działalności gos-
podarczej i otoczenia biznesu”. W projekcie udział wzięli
przedstawiciele władz Sosnowca oraz jego miast partnerskich:
Komarom, Roubaix, Suceava, Les Mureaux i Casablanca Maa-
rif. Rozmawiano o aktualnych problemach gospodarki miejskiej,
opartej na działalności małych i średnich przedsiębiorstw. 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był budowaniu euro-
pejskiej przedsiębiorczości. O kluczowych dyrektywach UE dla
biznesu mówiła europoseł Małgorzata Handzlik. Natomiast Eric
Konczer zaprezentował ideę i działalność Parku Naukowo-Prze-
mysłowego w Komarom (Węgry). Po delegacji z Węgier prze-
mawiali przedstawiciele Casablanca Maarif oraz Suceavy. Pre-
zentacje zagranicznych gości zamknął wykład reprezentantów
Les Mureaux.

W drugim dniu mówiono, czym jest kreatywne miasto oraz
kim są kreatywni mieszkańcy. Do tego miana aspiruje również
Sosnowiec, który przez naczelnika Wydziału Polityki Gospo-
darczej UM Grzegorza Frugalskiego, został przedstawiony
jako miasto otwarte na inwestorów: – Od połowy lat 90. towa-
rzyszy nam stres związany z zamykaniem dużych zakładów prze-
mysłowych. Nie były one przecież zawieszone w próżni. Ich ist-
nienie było powiązane z ludźmi, osiedlami, infrastrukturą. Po-
trzebowaliśmy miejsc pracy jak tlenu – mówił Frugalski. Dla-
tego miasto postawiło na przedsiębiorczość i szukanie inwes-

torów. – Dziś na terenie Sosnowca działa 25 tys. podmiotów gos-
podarczych, w tym 180 z kapitałem zagranicznym – wyliczał
naczelnik. 

O kreatywnym mieście mówiła też dr Maria Zrałek, wice-
dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS
UŚ oraz adiunkt w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu:
– W 2030 r. dwie trzecie ludności będzie mieszkać w mias-
tach. Jednak już teraz trzeba myśleć jak poprawić w nich ja-
kość życia. 

Dwudniową konferencję zamknął wykład rektora WSH prof.
WSH dr. Jerzego Kopla, pt. „Odpowiedzialne zarządzanie prze-
strzenią publiczną miast”. – Człowiek może się realizować po-
przez kreatywność, ale musi mieć ona swoją przestrzeń – mó-
wił. Powołał się na Jane Jacobs, wielką damę urbanistyki, prze-
strzegającą przed niepohamowaną pychą, która podporządko-
wuje przestrzeń ruchowi ulicznemu. – Integracja ustępuje mo-
delowi amerykańskiemu. Powstają rozproszone wyspy połączo-
ne siecią autostrad, a wraz z tym następuje radykalny rozdział
człowieka z przyrodą i dochodzi do społecznej dezintegracji. Rek-
tor sięgnął też po cytat z Heidegeera – „Technika pokonała wszyst-
kie oddalenia, jednak nie uprzystępniła żadnej bliskości”. To jest
dla nas wskazówka. Twórzmy przestrzenie publiczne, dzięki któ-
rym ludzie będą we wspólnotach i będą czuli chęć robienia cze-
goś dla innych – przekonywał dr Kopel.

KATARZYNA ROŻKO

Rzeczpospolitej. W pierwszym wystąpieniu
jedna z gospodyń konferencji, prof. dr hab.
Maria W. Wanatowicz (Zakład Historii Naj-
nowszej 1918-1945 w Instytucie Historii
UŚ) przybliżyła idee przewodnie procesów
unifikacyjnych i integracyjnych w obu
okresach. Analizę form i kierunków poli-
tyki Drugiej i Trzeciej RP wobec Polonii
przedstawiła  prof. dr hab. Bernadetta
Nitschke (Instytut Politologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego). Kolejny prelegent –
JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie prof. dr hab. Michał
Śliwa – syntetycznie omówił obserwowal-
ne na scenach politycznych obydwu okre-
sów przeobrażenia ideowe polskiej myśli
politycznej. Nawiązując do tematu kon-
ferencji w wymiarze ekonomicznym, prof.
dr hab. Kazimierz Badziak (Uniwersytet
Łódzki) skoncentrował swoje wystąpienie
na ukazaniu głównych tendencji rozwo-
jowych i stagnacyjnych lat 1918-1939
oraz 1989-2009 w kwestiach gospodar-
czych. Autorem ostatniego przed-

południowego wystąpienia był drugi re-
prezentant gospodarzy – dyrektor Instytutu
Historii UŚ, prof. dr hab. Ryszard Kacz-
marek, który podjął się wykazania ele-
mentów zbieżnych dwóch parlamenta-
ryzmów – Drugiej i Trzeciej Rzeczpospo-
litej. Ponadto odbyła się dyskusja panelo-
wa pt. „Wojciech Korfanty na kartach
podręczników szkolnych. Jak uczyć o wy-
bitnych postaciach we współczesnej edu-
kacji historycznej i obywatelskiej?” z
udziałem prof. dr hab. Anny Glimos-Na-
górskiej (UŚ), prof. dr hab. Hanny Wójcik-
Łagan (UJK w Kielcach) prof. dr hab. Bar-
bary Kubis (Uniwersytet Opolski). Była ona
skierowana przede wszystkim do nauczy-
cieli, reprezentantów środowiska dydak-
tycznego oraz uczniów. Spotkanie połączo-
no z prezentacją książki pod tym samym
tytułem. Także w tym dniu odbyła się pro-
mocja publikacji popularno-naukowej au-
torstwa pracownika Zakładu Historii Naj-
nowszej 1918-1945 Instytutu Historii UŚ,
dr. Miłosza Skrzypka.

Ze względu na dużą liczbę uczestników
popołudniowa część obrad pierwszego
dnia oraz obrady w dniu następnym
przebiegały w trzech równoległych sek-
cjach. Omawiano  zagadnienia z zakre-
su szkolnictwa i oświaty, kultury i sztu-
ki oraz społeczeństwa (sekcja I), polskiej
polityki zagranicznej oraz życia religijnego
(sekcja II) i polityki wewnętrznej, za-
gadnień prawno-administracyjnych i gos-
podarczych (sekcja III). Wystąpienia
miały bardzo różny wymiar, część prele-
gentów ograniczała bowiem cezury swo-
ich rozważań do wyłącznie wybranego
dwudziestolecia. Ogólny bilans spotkania
należy uznać jednak za korzystny, bowiem
skonfrontowanie poszczególnych głosów,
przy ich mnogości i różnorodności, po-
zwoliło uczestnikom na uzyskanie spek-
trum informacji i ocen. Warto dodać, że
każdej części obrad, od plenarnych po-
cząwszy, towarzyszyła ożywiona dyskus-
ja. Podsumowując katowickie spotka-
nie, prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz
oraz prof. dr hab. Anna Glimos-Nad-
górska stwierdziły, że spotkanie uznać na-
leży za ważną próbę zestawienia i po-
równania obydwóch okresów, stanowiącą
istotny przyczynek do pogłębienia mul-
tidyscyplinarnych badań nad Drugą i
Trzecią Rzeczpospolitą.

Zwieńczeniem spotkania była wizyta w
zabrzańskim  Skansenie – zabytkowej ko-
palni węgla kamiennego „Królowa Luiza”. 

MACIEJ FIC

Druga i Trzecia 
Rzeczpospolita 
– próba porównania

Czas kreatywnych ludzi 
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Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zamieszczenie moich

zastrzeżeń do rozmowy z przewodniczącym
Senackiej Komisji Historycznej prof. zw. dr.
hab. Markiem Zrałkiem, zamieszczonej w lis-
topadowym wydaniu „Gazety Uniwersytec-
kiej UŚ”.

Jestem jedną z osób, które znalazły się w
raporcie Komisji Historycznej. Ze zdumie-
niem przeczytałem wypowiedź prof. Marka
Zrałka, że „każdy pracownik, który w doku-
mentach IPN został odnotowany jako TW lub
KO, dostaje od Komisji list z powiadomie-
niem, że może zapoznać się z materiałami,
które na jego temat zebraliśmy”. 

W moim przypadku tak właśnie nie było.
Komisja dysponuje dokumentem o zgodzie
na współpracę ze służbami PRL z moim
sfałszowanym podpisem. Zależało mi bardzo,
aby ten dokument zobaczyć, gdyż jest on klu-
czowy w mojej sprawie. Zależało mi także na
tym, aby zobaczyć i inne dokumenty. Sam
Pan Przewodniczący odmówił mi dostępu do
moich materiałów. Odmówił także wtedy, gdy
prosił go o to urzędujący Rektor (21.02.2008). 

Pan Przewodniczący poinformował mnie,
że tylko w sądzie mogę dochodzić swoich
praw. Natomiast, gdy oddałem sprawę do
sądu, moi adwokaci uprzedzili mnie, że na
rozprawę sądową mogę czekać nawet kilka
lat – i czekam. Żadnych dokumentów nig-
dy mi nie udostępniono, jedynie raport z prac
Komisji. Nigdy nie uwzględniono żadnych
moich wyjaśnień, nawet dotyczących ab-
surdalnych zarzutów. 

Na moją prośbę spotkałem się z Komisją
(31.03.2008 r.), licząc na rzeczową rozmo-
wę, mogącą wyjaśnić mój status. Aby wyka-
zać niewiarygodność obciążających mnie do-
kumentów prosiłem o porównanie dat i nie-
których informacji tam zawartych. Pan
Przewodniczący odpowiedział, że nie ma cza-
su na weryfikacje tych danych. W między-
czasie Komisja otrzymało podobno nowe do-
kumenty obciążające mnie, na których ana-
lizę czas się znalazł.

W czasie spotkania okazało się, że moje
kontakty zagraniczne w okresie PRL, które
polegały na zatrudnianiu w anglistyce „na-
tive speakerów” do nauczania języka an-
gielskiego (był to wtedy formalny wymóg mi-
nimum kadrowego) zostały przez Komisję
ocenione jako niepotrzebne i naganne.

Stanowczo chciałbym zaprotestować prze-
ciwko stwierdzeniu podkreślonemu w tekś-
cie rozmowy, że Komisja NIE OCENIA I NIE
WYDAJE SĄDÓW. We wnioskach dwóch ra-
portów Komisji Historycznej, które otrzy-
małem znajdują się formalne oceny i nielo-
giczne w swych założeniach zarzuty. Pan
Przewodniczący dobrze wie, że te oceny skut-
kują już służbowymi konsekwencjami.

PROF. EM. DR HAB. JANUSZ ARABSKI

Szanowni Państwo,
zgodnie z podstawową zasadą pracy Ko-

misji, dążymy do nieupubliczniania nazwisk
osób odnotowanych w materiałach IPN jako
współpracujące ze służbami PRL. Skoro jed-
nak profesor J. Arabski ujawnił się - jest to
Jego decyzja. 

Natomiast co do meritum - w swoim wy-
wiadzie w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” z
listopada br. przewodniczący Komisji stwier-
dził (cytujemy dosłownie): każdy pracow-
nik, który w dokumentach IPN został od-
notowany jako TW lub KO, dostaje od Ko-
misji list z powiadomieniem, że może za-
poznać się z materiałami, które na jego te-
mat zebraliśmy. I jeśli uzna, że te informacje
nie są prawdziwe, ma prawo spotkać się z
Komisją i powiedzieć, z czym się nie zga-
dza. Zawsze chętnie każdego wysłuchamy.
Złożone przez taką osobę wyjaśnienia także
przekazujemy rektorowi. 

Zgodnie z prawem, w szczególności z
ustawą z dnia 18.12.1998 r. o IPN…
(Dz. U. nr 155 poz. 1016 ze zmian.) Komis-
ja nie ma możliwości udostępnienia mate-
riałów pierwotnych IPN. Dopuszczalne jest za-
poznanie się tylko z materiałami Komisji (ze-
branymi przez Komisję), a nie z materiałami
IPN. Pan profesor J. Arabski materiały te otrzy-

mał i otrzyma również dalsze, dotyczące
jego działań (opracowane na podstawie nowo
pozyskanych dokumentów). Złożone przed
Komisją wyjaśnienia profesora J. Arabskiego
zostały też przekazane Rektorowi. I na tym rola
Komisji się kończy. Rektor nie nakłaniał nikogo
z Komisji do złamania prawa poprzez umożli-
wienie profesorowi J. Arabskiemu bezpoś-
redniego dostępu do akt IPN.

Materiały IPN-u często są objętościowo
ogromne, toteż jest sprawą oczywistą, że Ko-
misja sporządzając dla Rektora syntezę,
musi zakończyć ją wnioskami. Trzeba jed-
nak odróżniać wnioski z materiału fakto-
graficznego od ocen. Ocen i sądów Komis-
ja nie wydaje, ale wnioski z setek stron ma-
teriałów formułować musi, bo inaczej nie
byłaby w stanie realizować zadań, do których
została powołana. 

Ustawa daje profesorowi J. Arabskiemu
możliwość autolustracji i ewentualnego
oczyszczenia się tą drogą. To droga sądowa
i nie trzeba adwokatów; wystarczy złożyć
wniosek do sądu okręgowego. 

Komisja rozumie emocje profesora 
J. Arabskiego, ale za każdym stoi jego życiorys. 

SENACKA KOMISJA HISTORYCZNA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

List do redakcji Odpowiedź Senackiej Komisji
Historycznej UŚ

Od początku istnienia Wydziału Arty-
stycznego naszej Uczelni, jednym z głównych
obszarów naukowej aktywności wykładających
tam uczonych była kultura muzyczna na
Śląsku. Jej rozmaite przejawy, ludowe i arty-
styczne, w stuleciach minionych i obecnie, sta-
nowią do dziś przedmiot historycznej, teore-
tycznej i socjologicznej refleksji. Nic więc dziw-
nego, że na Ogólnopolskiej Konferencji Nau-
kowej „Kultura muzyczna na Śląsku”, zor-
ganizowanej 21 i 22 października przez Bib-
liotekę Główną Akademii Muzycznej w Ka-
towicach oraz Archiwum Śląskiej Kultury Mu-
zycznej, licznie stawili się badacze z cie-
szyńskiego Instytutu Muzyki. 

Dr Bogumiła Mika przedstawiła referat nt.
inspiracji Maryjnych w twórczości Józefa
Świdra, jednego z najbardziej płodnych i
zasłużonych dla muzyki śląskiej twórców. Te-
matem wystąpienia prof. UŚ Marii Warchoł-
Sobiesiak była działalność braci Karola i An-
toniego Szafranków, muzyków, pedagogów i
wybitnych organizatorów życia muzycznego
na ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Mgr Daniel
Cichy skupił się na kompozycjach chóralnych
Witolda Szalonka, zarówno przeznaczonych
dla zespołów amatorskich jak i śpiewaków pro-

fesjonalnych. Dr Zenon Mojżysz z kolei za-
prezentował rezultaty badań nad protes-
tancką kulturą muzyczną Cieszyna w XVII
wieku, zaś prof. dr hab. Krystyna Turek
skoncentrowała się na tematach, wartościach
i przesłaniu śląskich pieśni ludowych. Z
głównymi wątkami zaolziańskiego folkloru pie-
śniowego zapoznała słuchaczy dr Magdale-
na Szyndler, a dr Irena Burczyk zajęła się pie-
śniami o świętym Walentym, kultywowany-
mi w parafii rzymsko-katolickiej w Bieruniu
Starym. 

W panelach dotyczących dawnej i
współczesnej kultury muzycznej regionu,
twórczości religijnej i świeckiej, o rysie fol-
klorystycznym i kompozytorsko autono-
micznym wzięli ponadto udział naukowcy z
ośrodków opolskiego, olsztyńskiego, poz-
nańskiego, szczecińskiego, warszawskiego i
wrocławskiego.

Obrady dopełnił koncert w znakomitej aku-
stycznie, sali koncertowej katowickiej Aka-
demii Muzycznej, na którym zabrzmiała mu-
zyka Karla Dittersa von Dittersdorfa, Hen-
ryka Mikołaja Góreckiego oraz Stanisława
Bromboszcza.

DANIEL CICHY

Nic o nas bez nas
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Zacząłem pracować  na Uniwer-
sytecie Śląskim w październiku
1981 roku, w Zakładzie Fizyki

Teoretycznej. Od listopada pomieszki-
wałem, zwykle przez trzy dni w tygodniu,
w hotelu asystenckim na osiedlu Ty-
siąclecia w peryferyjnej dzielnicy Katowic.
W hotelu mieszkało kilkoro  kolegów z
zakładu – Władysław Borgieł z żoną Kry-
styną, Janusz Czakon, Krystyna i Sławomir
Bugajscy. Bugajscy mieli syna, który przy-
jaźnił się z rudawym siedemnastolatkiem
Adamem Słomką (tak, to późniejszy poseł
na Sejm RP). Wielokrotnie gościłem u zna-
jomych, najczęściej u Bugajskich.

PRL była tworem paranoidalnym i ab-
surdalnym, ale stan wojenny to zapewne
jej szczytowa faza rozwoju. Instytut Fizy-
ki Uniwersytetu Śląskiego był mocno do-
tknięty represjami – kilkoro internowano
już w grudniu 1981 roku, z profesorem
Chełkowskim, ówczesnym rektorem
włącznie. Rektor Chełkowski dzielił aresz-
tancką celę z reżyserem Kutzem, którego
„Sól ziemi czarnej” akurat wtedy pokazy-
wała telewizja. Internowano Marka Zrałka
z Zakładu Fizyki Teoretycznej.

Zajęcia dydaktyczne były zawieszone,
pojawiałem się zatem tylko na seminariach
zakładowych. Były to niekończące się dys-
kusje na tematy polityczne, którym kie-
rownik Zakładu, profesor Pawlikowski,
zwykle się tylko przysłuchiwał. Gdyby lite-
ralnie potraktować zapisy dekretu o stanie
wojennym, to wszystkich uczestników na-
leżałoby zamknąć. Przedmiotem słownej
agresji bywał ostatni partyjny („partyjny”
oznaczało wtedy członka Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej) Marian Drzazga,
zacny kolega, był właśnie w trakcie rzuca-
nia legitymacji partyjnej, ale nie do wszyst-
kich to najwidoczniej w porę dotarło. Po „se-
minariach” wracałem do Krakowa. Trwały
strajki w kopalniach, przed Wujkiem stały
czołgi. W centrum miasta pojawiały się
opancerzone transportery wojskowe.

Zimą 1982 debata publiczna zupełnie za-
nikła. Mogliśmy w naszych mieszkaniach
i gabinetach mówić, co się nam podobało,
ale nic z tego nie istniało w przestrzeni pub-
licznej. Uniwersytet Śląski pod rządami na-
stępcy profesora Chełkowskiego, Sędzimira
Klimaszewskiego, zamarł. Krystyna Bu-
gajska wyjechała na staż do Triestu, a my
– Sławek, Basia Kowalczyk i ja - obmyśli-
waliśmy założenie pisma. Sławek, obda-
rzony mocnym temperamentem politycz-
nym (zdążył już być, zanim rzucił partyjną

legitymacją, sekretarzem PZPR w filii UJ
w Katowicach), wolał biuletyn polityczny.
Ja sam skłaniałem się ku pismu czysto in-
formacyjnemu. Na początek zebraliśmy ja-
kieś materiały natury społecznej – pa-
miętam, że była to m.in. lista internowa-
nych z Uniwersytetu Śląskiego. Pozostały
do pokonania przeszkody techniczne – nie
było papieru, o offsecie nawet nie można
było marzyć, ktoś obiecywał matryce białko-
we. I wtedy przyszedł 13 maja 1982 i de-
monstracja przeciw stanowi wojennemu
przed rektoratem na ulicy Bankowej.

Wzięła w niej udział większość pra-
cowników Zakładu Fizyki Teoretycznej, ale
profesora Andrzeja Pawlikowskiego sobie
nie przypominam (potwierdza jego obec-
ność inny uczestnik Jerzy Kuczyński). Nie
było też Ryszarda Mańki. Obu jednak za-
mknięto w trakcie kilkudniowej fali aresz-
towań po 13 maja (Mańkę tylko na kilka
godzin), która pochłonęła także Sławka
(internowany w Zabrzu-Zaborzu) i Basię
(internowana w Bytomiu-Miechowicach).
Zostałem więc sam z przygotowanymi ma-
teriałami. Uzupełniłem je dodając listę no-
wych internowanych – prawie 30 pra-
cowników i studentów. Zwróciłem się z
prośbą o pomoc do ówczesnego doktoranta
Edwarda Piotrowskiego (obecnie Uni-
wersytet w Białymstoku). Edek znalazł
jakąś grupę młodych ludzi, którzy odebrali
makietę numeru i po mniej więcej trzech
tygodniach wydrukowali nr 1 Biuletynu
KKO Uniwersytetu Śląskiego. KKO - Kon-
spiracyjny Komitet Oporu –  był tworem
wirtualnym; po prostu gazetka musiała
mieć wydawcę.

Odebrałem cały nakład  w bramie ja-
kiegoś domu przy ruchliwej ulicy Młyń-
skiej, niedaleko dworca kolejowego.
Miałem wypatrywać studenta w charak-
terystycznej czapce, ja też miałem jakiś
znak rozpoznawczy.  Znaleźliśmy się i za-
mieniliśmy torbami plastikowymi. Nie
było tego dużo, może 100-200 obustron-
nie zadrukowanych kartek papieru. Roz-
rzuciłem je jeszcze tego samego wieczora
w hotelu asystenckim i w akademiku na
osiedlu Tysiąclecia. Część przekazałem na-
stępnego dnia kolegom z Instytutu Fizyki.  

Sławek i Basia wrócili z internowania
przed rokiem akademickim 1982/83.
Sławek miał cele polityczne,  ale do ich rea-
lizacji była już inna działalność, w Solidar-
ności Walczącej Kornela Morawieckiego i
Zbyszka Oziewicza. Powstały Podziemny In-
formator Katowicki (PIK) i Wolni i Solidarni
(WiS), ale to zupełnie inna historia, w któ-

rej pojawiają się także Włodek Lesisz, Ewa
Gmyrek (siostra Basi Kowalczyk) i inni. 

Biuletyn utrzymał lokalny charakter i
przetrwał do roku 1984.  Jesienią 1982 roku
opublikowaliśmy listę pracowników zwol-
nionych przez rektora Sędzimira Klima-
szewskiego. Były tu też nazwiska Bugajskiego
i Kowalczyk. Późną jesienią 1982 roku do-
wiedzieliśmy się o istnieniu podziemnej Ko-
misji Zakładowej NSZZ Solidarność. Jej
członek Adam Kasprzyk (późniejszy wice-
prezydent Katowic), świeżo zwolniony z in-
ternowania, przekazał nam listę członków
tzw. neozwiązków – rządowych związków za-
wodowych, które konspiracyjnie zakładano
na UŚ. Wydrukowaliśmy ją bodajże w grud-
niu 1982 roku. W którymś z numerów
Sławek Bugajski opublikował pod włas-
nym nazwiskiem zjadliwy list otwarty do rek-
tora Klimaszewskiego.

Nie wiem kto pisał na „białku”” (Ewa
Gmyrek?); informacje operacyjne znali tyl-
ko bezpośrednio zainteresowani. Ja sam
kilkakrotnie zajmowałem się drukiem.
Pamiętam incydent z drukiem Biuletynu
w domu Jurka Kuczyńskiego (obecnie
Planetarium w Chorzowie). Jego córka wy-
jechała na wakacje. Jurek, jego żona i ja
kończyliśmy druk pierwszej strony, kilka-
set kartek rozłożonych po całym miesz-
kaniu schnie, gdy rozległo się głośne stu-
kanie do drzwi. Nie otworzyliśmy, a intruz
zrezygnował po pewnym czasie.

Pracę na Uniwersytecie Śląskim stra-
ciłem w lutym 1984 roku. Rozmawiałem
wtedy z rektorem Klimaszewskim i miałem
wrażenie, że on wie. Czy TW „Stefan” miał
z tym coś wspólnego?  Nie  wiem, nie mam
żadnych informacji.

Przekazałem Biuletyn Adamowi Słomce.
Wyszedł właśnie z więzienia (na które
zasłużył założeniem młodzieżowej orga-
nizacji Konfederacji Polski Niepodległej w
Katowicach i Bytomiu), pracował bodajże
w ZOO i kontynuował naukę w liceum
wieczorowym. Adaś wydał chyba numer
11, opatrując go afiliacjami aż trzech or-
ganizacji, w tym KPN i SW.  Z przyjem-
nością odnotowałem niedawno, prze-
glądając strony www, że pamięć o pierw-
szych dwu numerach Biuletynu trwa w
Katowicach do dzisiaj.

EDWARD MALEC

Prof. dr hab. Edward Malec jest obecnie
pracownikiem Instytutu  Fizyki im. Ma-
riana Smoluchowskiego Wydziału Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Jak wydawałem Biuletyn
KKO Uniwersytetu Śląskiego
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Chęć poznania przyszłości była i wciąż jest jednym z najwięk-
szych pragnień człowieka. Większość filmów i książek scien-
ce fiction to nie do końca fikcja, ale bliższa lub dalsza rzeczy-

wistość. By to udowodnić za punkt wyjścia przyjęliśmy wyznaczenie,
na podstawie analizy wybranych dzieł kinematografii i literatury fan-
tastycznej, jednej, w miarę spójnej wizji najbliższych kilkudziesięciu lub
kilkuset lat. Następnie rozpoczęliśmy poszukiwanie syndromów we
współczesnym świecie, które potwierdziłyby możliwość jej realizacji. 

Literatura i filmy science-fiction pełne są wizji przyszłości, które łączą
władzę z wykorzystaniem technologii. Najbardziej znanym przykładem
futurystycznego totalitaryzmu jest powieść Rok 1984 George’a Orwella
– obraz Wielkiej Brytanii rządzonej przez totalitarny reżim, gdzie tech-
nologia wykorzystywana jest do ciągłego nadzoru społeczeństwa. Z ko-
lei w filmie V jak Vendetta ataki terrorystyczne, przypominające te z
11 września 2001 r., lecz zaplanowane przez rząd, stały się uzasad-
nieniem dla wprowadzenia dyktatury i społecznego zniewolenia. Ge-
netyka to z kolei atrybut władzy w powieści Nowy wspaniały świat Al-
dousa Huxleya. Ludzie rodzą się w inkubatorach, a ich zdolności fi-
zyczne i intelektualne są ustalane w początkowym procesie ich „po-
wstawania”. W rezultacie uczucie istnienia permanentnej kontroli jest
dla nich czymś zupełnie normalnym. Nie znają innego życia poza tym,
które ich otacza.

Niektóre wizje przyszłości  ukazane w  literaturze i filmach wskazują
także na możliwość wykorzystania technologii informatycznej. Wzras-
tająca rola komputerów w codziennym życiu może doprowadzić do
nadużyć, jak to ma przykładowo miejsce w obrazie Koń trojański, w któ-
rym to, posługując się rozwiązaniami informatycznymi, zmieniono wy-
nik referendum i przyjęto Kanadę do Stanów Zjednoczonych!

Warto wspomnieć także o tzw. zjawisku dychotomii technologicznej.
W najprostszym ujęciu, jest to podział na dwie, całkowicie odmienne
części. Okazuje się bowiem, że technologia może stać się przyczyną po-
działu społeczeństwa, jak to ma miejsce w serialu oraz w pełnomet-
rażowym filmie Gwiezdne Wrota, gdzie wysoko rozwinięta cywilizacja
wykorzystuje ją do zniewolenia i podporządkowania prymitywnej.

Już dziś z łatwością odnaleźć można przykłady, potwierdzające na-
kreśloną przez tych twórców wizję przyszłości. Po atakach 11 wrześ-
nia rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził nowe rozwiązania, tak w
zakresie stosowanego prawa (USA Patriot Act, Homeland Security Act),
jak i technologii, których celem było zwiększenie ogólnego poziomu bez-
pieczeństwa narodowego. Na lotniskach wzmocniono kontrolę obco-
krajowców poprzez zainstalowanie elektronicznych czytników, które iden-
tyfikować będą podróżnych poprzez stworzony w ten sposób system od-
cisków palców. Ponadto planuje się wprowadzić do powszechnego użyt-
ku mikro chipy, pozwalające na permanentny monitoring położenia
wszystkich odwiedzających Stany Zjednoczone. Zatem już dziś agen-
ci władz federalnych analizują nie tylko nasze zachowanie, ale i mimikę
twarzy od pierwszego kroku zrobionego na ich terytorium. Wykorzys-
tują także systemy satelitarne, które pozwalają na obserwację niemal
każdego zakątka Ziemi.

Granica między sferą prywatną a publiczną ulega zatarciu zwłasz-
cza wobec powszechnego strachu obywateli społeczeństw za-
chodnich przed atakami terrorystycznymi. Strach ten powoduje,
iż jesteśmy gotowi zrezygnować ze swobody i wolności przede wszyst-
kim, by tylko czuć się bezpiecznie. Społeczne poparcie stanowi jed-
nak doskonałe uzasadnienie nawet dla najbardziej niebezpiecz-

Projekt studentów

Gladiatorzy
jutra

WMiędzynarodowej Szkole Nauk
Politycznych UŚ zajęcia odbywają  się
w ramach wykładów lub tzw. Conféren-
ces de méthode, prowadzonych w języ-
ku francuskim. Studenci zapoznają się
na nich z najnowszymi osiągnięciami
oraz trendami w dziedzinie nauk poli-
tycznych, a także z metodologią ba-
dań, którą następnie wykorzystują w
prowadzonych w ramach Conférence
de méthode projektach. 
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Ich przyjazd to efekt naukowej
współpracy polsko-nigeryjskiej, która
została nawiązana przez prof. dr. hab.

Stanisława Ostaficzuka (UŚ) i prof. Krzysz-
tofa Schoeneicha (ABU), a obecnie jest
realizowana przez dr Ewę Kurowską, dr Ju-
stynę Ciesielczuk i dr. Zbigniewa Perskiego
przy wsparciu innych osób z KGP i WNoZ.

Goście z Nigerii to doktor i trzech dok-
torantów. Hydrogeolog dr Muhammad
Lawal Garba jest w Polsce drugi raz. W
2007 r. odwiedził WNoZ przy okazji krót-
kiej wizyty w Głównym Instytucie Gór-
nictwa w Katowicach, związanej z przy-
gotowywaną wówczas pracą doktorską.
Również mgr Jeremiah Ayok jest u nas po
raz drugi. Był on jednym z dwóch nige-
ryjskich doktorantów, którzy na zapro-
szenie UŚ i KGP przyjechali na miesięcz-
ny staż w 2007 r. Dla dwójki pozostałych
doktorantów – geologa mgr. Ibrahima Ha-
midu oraz geofizyka mgr. Ismaila Yusufa
Abubakara – przyjazd do Polski to równo-
cześnie pierwsza podróż do Europy.

Jednym z głównym zadań w ramach ich
projektów doktorskich jest wykonanie
map geologicznych. – Tworzą je za pomocą
technik GIS, obrazów satelitarnych i zdjęć
lotniczych. Wykorzystują oczywiście także

swoje obserwacje z terenu. Efektem ich
pracy będzie cyfrowa mapa geologiczna –
mówi geolog dr Ewa Kurowska, która
opiekuje się nigeryjskimi naukowcami.

– W porównaniu z analogiczną mapą pa-
pierową ma ona dużo więcej zalet wyjaś-
nia dr Kurowska: – Mapę cyfrową tworzy
się na warstwach, z których potem można
korzystać pojedynczo lub w dowolnych
kompilacjach np. wyodrębnić tylko warstwę
elementów topograficznych czy tylko geo-
logicznych, a w razie potrzeby skompilo-
wać mapę przedstawiającą wszystkie te ele-
menty jednocześnie.

Mapę cyfrową można też łatwo korygo-
wać i uaktualniać, pracując na niej przy
użyciu komputera i odpowiedniego opro-
gramowania, a w razie potrzeby wydru-
kować jej właściwą wersję. Zdobycie wie-
dzy i umiejętności z zakresu teledetekcji
i GIS (badanie obiektów w tym przypad-
ku dotyczy szeroko pojętego środowiska na-
turalnego Ziemi i jest dokonywane z pew-
nej odległości, bez bezpośredniego kon-
taktu z tymi obiektami) oraz nauka wy-
korzystania sprzętu i oprogramowania,
którymi dysponuje Katedra Geologii Pod-
stawowej były celem stażu na UŚ dr. Mu-
hammada Lawala Garby.

– Przyjechał tutaj podnosić swoje kwa-
lifikacje głównie w tym zakresie oraz by
pracować nad możliwością wdrażania
tych technik w swojej pracy hydrogeologa
– mówi dr Kurowska. – Po powrocie na uni-
wersytet w Zarii wykorzysta nowe umie-
jętności w pracy dydaktycznej, gdyż będzie
odpowiedzialny za uczenie tamtejszych
studentów tworzenia map cyfrowych.

Dr M.L. Garba podczas pobytu w Polsce
pracuje nad realizacją swoich projektów
badawczych, dotyczących m.in. dostar-
czania wody użytkowej dla kampusu uni-
wersyteckiego w Zarii oraz nad opraco-
waniem nowo odkrytego przez niego
źródła geotermalnego w Nigerii.

– Nasza kadra współpracuje z naukow-
cami z Nigerii w ramach tych dwóch za-
dań. Owocem tej współpracy będzie pub-
likacja wspólnego tekstu, który przygoto-
wujemy wraz z prof. Krzysztofem Schoe-
neichem z Uniwersytetu w Zarii – wyjaś-
nia dr Kurowska.

Z doświadczenia Katedry w zakresie
technik teledetekcyjnych i GIS korzysta też

Naukowcy z Nigerii 
gośćmi Wydziału Nauk o Ziemi

Stworzą 
cyfrową mapę
Na półrocznym stażu
w Katedrze Geologii
Podstawowej na Wy-
dziale Nauk o Ziemi
UŚ przebywa czterech
nigeryjskich naukow-
ców z Uniwersytetu im.
Ahmadu Bello w Zarii.
Przyjechali tu uczyć się
wykorzystania technik
teledetekcyjnych oraz
Systemów Informacji
Geograficznej (GIS) w
geologii. 

nych decyzji i ograniczeń wprowadzanych
przez rząd.

W celach politycznych wykorzystuje się nie-
rzadko i podsłuchy, czego znakomitym
przykładem jest afera Watergate oraz ostatnie
wydarzenia na Węgrzech, gdzie ujawniono
słowa ówczesnego premiera Ferenca Gyur-
csaniego dotyczące fatalnej sytuacji gospodar-
czej kraju. Nagranie pochodziło z zamknięte-
go dla mediów posiedzenia Rady Ministrów!

O tym, jak ogromną siłę manipulacji mają
media,  przekonali się w 1938 r. mieszkańcy
New Jersey, gdy radio w jednej ze swych au-
dycji podało informację o inwazji Marsjan na
Ziemię. Również doświadczenie ostatnich lat
pokazuje, jak manipulacja informacją może
być niebezpieczna. Fałszywa wiadomość o
kłopotach finansowych banku może wywołać
panikę wśród klientów i ostatecznie dopro-
wadzić nawet do jego upadku. To właśnie me-
dia odegrały tak istotny wpływ na sposób po-
strzegania przez cały świat obecnego kryzysu
ekonomicznego, nad istnieniem którego za-
stanawia się dziś większość z nas. 

Przestępczość informatyczna, której kosz-
ty sięgają miliardów dolarów rocznie, już dziś
stała się elementem współczesnego świata.
Każdego dnia rejestruje się ponad 72 000 prób
włamań. Ich przedmiotem są zasoby i struk-
tury nie tylko sektora prywatnego, ale 
i publicznego. Z pewnością coraz większa in-
formatyzacja życia nie zahamuje omawiane-
go zjawiska. 

O dychotomii technologicznej z pewnością
nie można powiedzieć, że jest czymś zupełnie
nowym. W historii odnajdujemy wiele
przykładów dominacji, której podstawą była wie-
dza i przewaga techniczna, jak chociażby w
okresie największych odkryć geograficznych. To
właśnie przewaga techniczna zadecydowała o
narodzinach niewolnictwa.

Społeczeństwa przez wieki dzieliły się we-
wnętrznie także ze względu na umiejętność pi-
sania i czytania. Przyczyną dychotomii społecz-
nej może być,  jak się okazuje,  nie tylko po-
siadanie, ale i zdolność korzystania z techno-
logii. Pomimo coraz większej do niej dostęp-
ności, z pewnością wciąż pozostaje ona dobrem
różnicującym ludzi zwłaszcza geograficznie,
czego dowodem jest wciąż istniejący podział
na kraje rozwinięte i trzeciego świata. 

Analizując filmowe i książkowe wizje przy-
szłości zauważamy, że otaczający nas świat co-
raz bardziej je przypomina, rzeczywistość sta-
je się fikcją, a fikcja rzeczywistością. Wszyst-
kie te wizje przyszłości zyskują wymiar mate-
rialny poprzez czynniki przedstawione w ni-
niejszej pracy a rzeczywistość, którą dotychczas
postrzegaliśmy jako odległą w czasie,  puka do
naszych domów. Warto zastanowić się, czy
chcemy zaprosić ją w nasze progi, czy też za-
trzasnąć jej drzwi przed nosem, gdyż jako wol-
ni obywatele pragniemy wprawdzie bezpie-
czeństwa, ale nie kosztem naszej prywatnoś-
ci i wszystkich należnych nam praw. 

RAFAŁ BRODOWY
GRZEGORZ LIBOR
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geofizyk Ismail Yusuf Abubakar. Uczy się
tu przetwarzania danych satelitarnych,
głównie pochodzących z satelitów Landsat
i Aster, tworzenia satelitarnych obrazów,
ich interpretacji, tworzenia map cyfrowych
z wykorzystaniem tych obrazów i danych
aeromagnetycznych.

Mgr Jeremiah Ayok i mgr Ibrahim Ha-
midu są geologami o specjalizacji straty-
graficzno-sedymentologicznej. – Wyko-
rzystuję teledetekcję satelitarną i GIS w
rozpoznawaniu struktur tektonicznych
oraz litologii skał na obszarze moich badań,
to znaczy w rejonie basenu sedymenta-
cyjnego Gongoli w północno-wschodniej
Nigerii – mówi mgr Ayok.

Teren badań mgr. Hamidu zajmuje po-
wierzchnię ok. 9 tys.km2, więc stworzenie
mapy tak ogromnego obszaru w konwen-
cjonalny sposób i tylko na podstawie badań
terenowych byłoby niezwykle trudne i za-
jęłoby prawdopodobnie wiele lat. – W
mojej pracy na stażu staram się wyko-
rzystać różnego typu dane: materiały te-
ledetekcyjne, czyli zdjęcia lotnicze i obrazy
satelitarne, oraz materiały zebrane w te-
renie do przygotowania cyfrowej mapy geo-
logicznej obszaru moich badań – mówi mgr
Ibrahim.

– W pracy obu Nigeryjczyków pomocne
jest także analizowanie cienkich wycinków
skał (płytek cienkich) pod mikroskopem w
celu identyfikacji składu mineralnego,
analizy cech ziaren i spoiwa budujących
skałę, identyfikacji mikrofacji piaskow-
ców – tłumaczy geolog opiekująca się ni-
geryjskimi naukowcami. – Panowie Ajok i
Hamidu przywieźli z sobą pokaźny zestaw
próbek skalnych, z których w laboratorium
WNoZ zostaną przygotowane preparaty
(płytki cienkie) do obserwacji pod mikro-
skopem. Potem chcieliby przeanalizować
ich część przy użyciu mikroskopu ska-
ningowego, będącego w posiadaniu na-
szego Wydziału. Planują też przeprowa-
dzenie innych specjalistycznych badań skał
korzystając z oferty polskich laboratoriów.

Naukowcy z Nigerii przychodzą co-
dziennie na WNoZ i wiele godzin pracują
przy komputerze. Uczestniczą też w
życiu Katedry. Pojechali np. ze studentami
na ćwiczenia terenowe z geologii regio-
nalnej w Tatry i ćwiczenia z kartowania
geologicznego w Chęcinach. Na naszej
uczelni podoba im się m.in. to, że nauka
odbywa się w małych 10-12–osobowych
grupach przez co jest, ich zdaniem, bar-
dziej efektywna oraz, że zajęcia zaczynają
się... punktualnie. Jak wyjaśnia dr Ewa
Kurowska, na ich macierzystej uczelni nie
ma sztywnego podziału na ćwiczenia  i
wykłady, a wszystkie zajęcia odbywają
się w wielkiej grupie. W przypadku geo-
logii była to grupa 60 osób. Pani doktor
tłumaczy też skąd ich fascynacja pun-
ktualnością. – Jest takie zjawisko jak
„czas afrykański”, czyli tylko bliżej okreś-

lony. Doświadczyłam tego osobiście, będąc
na stażu w Nigerii. Na przykład czasem
bywa tak, że zajęcia mają się zacząć o
godz. 8.00, ale wszyscy zbierają się mię-
dzy godz. 8.00 a 9.00, a wykładowca przy-
chodzi o 10.00. Na wszystko się czeka, nic
nie jest regularne, nie ma reżimu czaso-
wego. Tak jest w każdej dziedzinie życia
– opowiada z uśmiechem pani geolog.

Stażyści podkreślają również, jak nie-
zwykle cenna jest dla nich możliwość bez-
pośredniego kontaktu z naukowcami z Ka-
tedry Geologii Podstawowej. Zaletą przy-
jazdu na staż jest też czas na pracę. – Nie
mamy tu żadnych rodzinnych ani uni-
wersyteckich obowiązków, możemy skupić
się na naszej pracy naukowej i to jej po-
święcamy całe dnie. To dla nas bardzo
ważne – mówi mgr Ibrahim Hamidu. Za-
pytany o to, czy konsultacje z polskimi
naukowcami nie mogły się odbywać np.
przez internet wyjaśnia: – W Nigerii in-
ternet nie jest powszechnie dostępny,
zdarzają się długie, czasem nawet kil-
kudniowe przerwy w dostawie prądu. To
znacznie spowalnia pracę. Będąc tu na
stażu, możemy w każdej chwili skonsul-
tować problem z dr Kurowską czy dr. Per-
skim i pracować dalej.

Nigeryjczycy mieszkają w hotelu asys-
tenckim w pobliżu budynku Wydziału. 

– Dwóch z nich jest pierwszy raz w
Europie. Na początku bałam się, że
zgubią się w naszej rzeczywistości, bo co-
dzienność jest tu zupełnie inna niż w
tam – mówi dr Ewa Kurowska, wspo-
minając jak sama musiała przyzwycza-
ić się do życia w Nigerii. Dlatego opie-
kuje się nimi także poza Uczelnią. – To

było szczególnie potrzebne na początku,
kiedy trzeba było pokazać im jak i gdzie
robić zakupy, jak korzystać z komunika-
cji miejskiej. Teraz już świetnie radzą so-
bie sami. To są bardzo sympatyczni,
szczerzy i otwarci ludzie, chętni do
kontaktu. Jedyne na co narzekają to, że
w tak niewielu miejscach mogą się po-
rozumieć po angielsku.

– Ale od czego są ręce? – pyta Ismail Yu-
suf Abubakar. Ręce i uśmiech, bo jak
przyznaje naukowiec, ich obecność na sos-
nowieckiej Pogoni, gdzie mieści się Wy-
dział, wzbudza spore zainteresowanie. 
– Ludzie nas obserwują, uśmiechają się.
Uśmiechem porozumiewamy się bez pro-
blemu – mówi.

Wiele rzeczy trzeba było jednak testować
osobiście, np. jedzenie. Nigeryjczycy pró-
bują różnych potraw w knajpkach – „To jest
dla nas niespodzianka i zagadka, co do-
staniemy” – ale równie chętnie gotują
sami. – Ryż, makarony, warzywa, ale jak nie
ma czasu, jemy płatki i dania gotowe w trzy
minuty – opowiada Ismail Yusuf Abubakar.
W rozmowach o życiu codziennym po-
wraca temat punktualności i porównań z
tzw. czasem afrykańskim. Abubakarowi i
pozostałym panom podoba się to, że nie
dość, iż jest coś takiego jak rozkład jazdy,
to jeszcze autobusy i tramwaje zgodnie z
nim kursują. – To wciąż mnie fascynuje –
przyznaje Abubakar. 

Przyjeżdżają o czasie, mają co najwyżej
kilka minut spóźnienia. Przed naukow-
cami z Nigerii kolejne wyzwanie i przygo-
da. Zima, która w tym roku dała o sobie
znać wyjątkowo wcześnie. 

KATARZYNA ROŻKO

Od lewej: Ibrahim Hamidu (doktorant, geolog, specjalizacja stratygraficzno-sedymentologiczna),
Muhammad Lawal Garba (doktor, hydrogeolog), Ismail Yusuf Abubakar (doktorant, geofizyk), Jere-
miah Ayok (doktorant, geolog, specjalizacja stratygraficzno-sedymentologiczna) oraz geolog z
WNoZ dr Ewa Kurowska, która opiekuje się doktorantami z Nigerii
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Topytanie zadają sobie często uczeni, administrato-
rzy i studenci. Zdaje się, że ci ostatni – nie posia-
dając ani przygotowania, ani nadzwyczajnej wiedzy,

ani nawet nie imponując mądrością – znaleźli intuicyjnie spo-
sób na panią minister, która wszystkim nam utrudnia życie.
Otóż gdy tylko pani minister ogłosiła, że wkrótce ma zamiar
zlikwidować możliwość studiowania na dwóch kierunkach nie-
odpłatnie, młodzież zareagowała natychmiast. Tłumnie ruszyła
studiować na drugich kierunkach. Nieoczekiwanie nawet na
tak mało popularnych specjalnościach jak fizyka czy mate-
matyka pojawili się studenci, zupełnie egzotyczni. Nie mam
tu na myśli egzotyki kojarzonej z morzami południowymi, ale
na przykład politolog i teolog jako studenci matematyki, to nie-
co zaskakujące. 

Studenci odkryli (nareszcie, chciałoby się dodać), że póki
można pogłębiać wiedzę, to trzeba to robić. W końcu
człowiek jest dodatkiem do swojego CV, a im bardziej

pękate będzie to CV, tym łatwiej będzie można znaleźć pra-
cę. Choć znane mi są także postawy odwrotne: pracodawcy
z nieufnością traktują kandydatów, którzy chlubią się boga-
tym doświadczeniem. Wybierając się na rozmowę kwalifi-
kacyjną trzeba sobie przemyśleć, czy epatować pracodawcę
swoimi osiągnięciami, czy też raczej przemilczeć niektóre z
nich, bo przecież nikt nie lubi, gdy kandydat na małżonka
epatuje swoją przeszłością. Mimo to, najazd studentów na
drugie kierunki jest faktem obserwowalnym i rozwojowym.

Temu rozwojowi może położyć kres ministerstwo decyzją
wprowadzenia opłat za dodatkowy kierunek lub przeciwnie:
decyzją o odstąpieniu od decyzji – brać studencka jest bowiem
dość przekorna.

Swoją drogą zachowanie młodzieży jest bardzo racjonalne
i obala kilka mitów naraz. Na przykład mit o powszech-
nej awersji do przedmiotów ścisłych. Nie jest ona aż tak

powszechna jakby się mogło wydawać, skoro pedagodzy i filo-
zofowie podejmują studia na ,,matmie”. Natomiast pokazuje to,
że wystarczy podjąć pewne decyzje polityczne i poprzeć je zwięk-
szonym strumieniem środków, żeby akty strzeliste zamienić w
apele trafiające do serc i umysłów młodych ludzi. Ponieważ te-
raz czarno na białym widać, że opłaca się studiować fizykę, che-
mię lub biologię, bo są to dziedziny wiedzy mile widziane w UE
(i – co ważniejsze – dotowane ze środków Unii), od razu licz-
ba kandydatów na te kierunki wzrosła. Przypuszczam, że nie-
którzy z nich kierują się dodatkowo perspektywami stypendiów
doktoranckich, naprawdę wysokich. Aby odbyć studia dokto-
ranckie z fizyki, trzeba jednak najpierw tej fizyki się nauczyć:
stąd stosunkowo liczni kandydaci na fizykę spośród absolwen-
tów innych kierunków. 

Wtym wszystkim jest jednak coś, co budzi pewien nie-
pokój. Otóż ,,wszyscy” twierdzą, że młodzież jest co-
raz gorzej przygotowana do podejmowania studiów w

ogóle. Tymczasem mamy do czynienia z rzeszą młodych ludzi,
którzy radzą sobie na dwóch kierunkach bez specjalnych
kłopotów. Jak to możliwe? Po pierwsze, część przedmiotów za-
licza się tylko raz (języki, wuef, filozofię itp.). Po drugie, w po-
goni za innowacyjnością mnoży się kierunki i rodzaje studiów,
nie dokładając starań do zapewnienia odpowiedniego poziomu.
Owoce już widać, a będą one coraz bardziej widoczne w miarę
postępu procesu bolońskiego.

STEFAN OŚLIZŁO

Jak przechytrzyć
ministerstwo?

Toże bramkarz Arkadiusz Onyszko zdobył sporą (choć
lokalną) sławę nie powinno nikogo dziwić - wszak jest
piłkarzem. To, że sławę zdobył nie na boisku, a pisząc

książkę, też nie jest jakimś wyjątkowym zjawiskiem – czasami
tak się zdarza. Ale fakt, że popularność ta przyszła nad długo przed
wydaniem książki, powinna dać już wydawcom (bo chyba nie tre-
nerowi Smudzie) do myślenia. Dodajmy jednak, że rzecz cała
miała miejsce w Danii, a książka „Fucking Polak” jest efektem
nieprzejednanego stanowiska bramkarza FC Midtylland wobec od-
mienności seksualnych. Duńczykom ten pomysł nie bardzo się spo-
dobał. I nie ma co się dziwić. Mają dość przykre doświadczenia
jeśli chodzi o opisywanie ich kraju przez cudzoziemców. Daw-
no temu pewien – pochodzący ze Stratfordu syn rękawicznika –
kolega po piórze Onyszki, skrobnął parę zdań o ich państwie i kon-
sekwencje tej pisaniny trwają do dzisiaj. Onyszce udało się prze-
nieść na duński grunt zdobycze naszego parlamentaryzmu,
głównie zaś I Prawo Sejmowe: Mów, co ci ślina na język przy-
niesie – bylebyś trafiał nią w przeciwnika. Nasze rodzime pluj-
ki też nie chcą pozostawać w tyle. Oto w telewizji pewna pani po-
dająca się za aktorkę (podaję to na jej odpowiedzialność) lży nie-
miłosiernie Grzegorza Turnaua, głównie za krakowskie pocho-
dzenie. W internecie zaproszenie do dyskusji o kulturze ze zna-
miennym tytułem: „Sprawdź kogo zbluzgała Frytka”. Nawet tak
inteligentna i sympatyczna osoba jak Ilona Łebkowska (wiem to,
bo miałem okazję poznać ją przed laty, gdy nie była jeszcze „matką
wszystkich seriali”, a jedynie skromną dziennikarką z „Filmu”),
pod pretekstem „konstruktywnej krytyki” obsobacza Olbrych-
skiego (aktor intuicyjny, szkoda tylko, że z intuicją się rozmi-
jający), Pasikowskiego (po „Krollu” zszedł na psy), Korę… wy-
starczy, szkoda mi na to miejsca. Już zaczyna się tworzenie ran-
kingów w kategorii: Opluwacze tygodnia, miesiąca, roku. Dzien-

nikarze prowokujący tego typu zachowania dorobili się nerwo-
wego tiku od ciągłego robienia oka do rechocącej publiki. 

Iw takiej to wspaniałej atmosferze pojawia się książka Jerzego Ill-
ga „Mój Znak”. Książka nie do czytania przez ślinotoków z jed-
nej i bogoojczyźnianych Rejtanów z drugiej strony. Książka wspa-

niale wpisująca się w literacką konwencję stworzoną kiedyś przez
Boy`a. Dla mnie: książka prowokująca dylematy bliskie każdemu al-
koholikowi: łyknąć ją na raz, czy dawkować w mniejszych działkach,
przedłużając przyjemność. Książka – idealny pretekst do otwarcia na
naszej uczelni procesu rehabilitacyjnego Jerzego Illga, obdarowane-
go w 1982 roku laudacją w postaci „wilczego biletu” (wydanie pierw-
sze i ostatnie, niepoprawione do dzisiaj, oprawa skandaliczna). Ten
dług Uniwersytetu wobec autora-wydawcy, częściowo tylko spłaco-
ny Joasią Gromek-Illg (tu serdecznie pozdrawiam), wymaga natych-
miastowej windykacji.

Muszę na tym poprzestać, gdyż braknie mi miejsca na puentę. A
czy może mieć ona inną formę niż obowiązujący w „Znaku” limeryk?
Mój jest nieco „nieregulaminowy”. I właśnie z powodu tych umie-
jętności braku, mnie nie wydadzą w „Znaku”.

Westchnął raz bramkarz Onyszko
Muzo! Mych twórczych mąk towarzyszko
Leć do „Fryzjera” mediować
By Illg mnie zaczął drukować
Muza: - W noblowskiej beczce byłbyś dziegciu łyżką

JERZY PARZNIEWSKI

Plwam na plujki
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28 października odbyła się 12. edycja

„Wampiriady” – największej w Polsce kam-
panii honorowego krwiodawstwa, zorgani-
zowanej w środowisku akademickim. Akcja
została przygotowana przez Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach. Tradycyjnie już, impreza rozpoczęła
się pod rektoratem Uniwersytetu Śląskiego,
gdzie studentów, pracowników i władze UŚ
przywitała Orkiestra KWK „Staszic” pod
dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego. Dyrek-
tor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa Stanisław Dyląg poprosił JM
Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Ba-
nysia o podpisanie cyrografu – pisma umożli-
wiającego legalne „odciąganie” studenckiej
krwi. Następnie orszak wampirów i wiedźm
przemaszerował ulicami Katowic na Ry-
nek, gdzie oczekiwała wiceprezydent Kato-
wic Krystyna Siejna oraz nowoczesny wam-
pirobus. Całej imprezie przyglądała się de-
legacja pracowników z Centrum Krwio-
dawstwa w Kazachstanie.

FFoottoorreeppoorrttaażż  nnaa  ssttrr..  3311

MMIIĘĘDDZZYY  SSZZTTUUKKĄĄ  AA  DDEESSIIGGNNEEMM
28 października w Instytucie Sztuki Wy-

działu Artystycznego w Cieszynie odbył się
wykład Marka Cecuły „Między sztuką a de-
signem”. Mieszkający w USA artysta należy
do ścisłej czołówki światowych designerów ce-
ramiki. Twórczości Cecuły towarzyszą różne
stylistyki - od fascynacji tradycyjną porcelaną
japońską, przez inspirację Bauhausem i ra-

dziecką awangardą do dekonstrukcji. No-
wojorska pracownia Marka Cecuły stała się
w połowie lat 90. siedzibą studia Modus De-
sign, którego artysta był założycielem 
i głównym projektantem. Marek Cecuła na-
leży do twórców związanych z nurtem Od-
rodzenia Rzemiosła (Craft Revival), który w
USA w ostatnich latach przeciwstawił się sko-
mercjalizowanej produkcji masowej. Wykład
przybliżył zarówno twórczość artysty, jak i naj-
nowsze tendencje i najciekawsze prace rea-
lizowane na granicy sztuki i projektowania.

WWOOKKÓÓŁŁ  GGRRAANNIICC  
SSWWOOBBOODDYY  WWYYPPOOWWIIEEDDZZII
Od 28 do 29 października na Wydziale

Prawa i Administracji UŚ odbywała się
międzynarodowa konferencja „Wokół granic
swobody wypowiedzi”. Seminarium to efekt
wspólnej inicjatywy WPiA, Instytutu Nauk
o Literaturze im. I. Opackiego i Instytutu
Nauk o Kulturze Wydziału Filologicznego
UŚ, Akademii Muzycznej w Katowicach,
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz
Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości”.
Sympozjum adresowane było głównie do spe-
cjalistów, zajmujących się zawodowo sferą
kultury, przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, środowisk artystycznych i opi-
niotwórczych, jak i nauczycieli na poziomie
szkolnictwa średniego. Obok rozważań me-
rytorycznych, uczestnicy konferencji mog-
li obejrzeć, towarzyszącą wydarzeniu, wy-
stawę przygotowaną przez katowicką ASP.

WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  2200

IIIIII  FFEESSTTIIWWAALL  KKUULLTTUURRYY  
EEKKOOLLOOGGIICCZZNNEEJJ  
Od 3 do 8 listopada w kinoteatrze Rial-

to odbywał się III Festiwal Kultury Ekolo-
gicznej „ZIELONO MI”. Patronat nad
nim objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś i TVP Katowice. Podczas
uroczystej inauguracji wykład wygłosiła
dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu War-
szawskiego. Był także poczęstunek wege-
tariański i projekcja filmu „Home - S.O.S.
Ziemia” w reżyserii Y. Arthus-Bernarda. Na-
stępnie, przez tydzień w godzinach przed-
południowych odbywały się seanse dla
dzieci i młodzieży, a wieczorami  można
było zobaczyć wiele interesujących filmów
dokumentalnych i fabularnych. Niektóre
z nich wyświetlano w Polsce po raz pierw-
szy. Projekcjom towarzyszyły dyskusje po-
filmowe. 

4 listopada miały miejsce warsztaty dla
nauczycieli prowadzących edukację ekolo-
giczną, a 5 listopada warsztaty muzykoterapii.
6 listopada gościem była Janina Ochojska -
szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Festi-
wal zakończył koncert Wolnej Grupy Bu-
kowina - legendy poezji śpiewanej i piosen-
ki turystycznej.

WWYYSSTTAAWWAA  „„FFUUSSIIOONN  EEXXPPOO””
3 listopada w Instytucie Fizyki UŚ odbyło

się uroczyste otwarcie wystawy „Fusion
Expo” z udziałem m.in. prorektor ds. stu-
denckich, promocji i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Barbary Kożusznik i prezyden-
ta Katowic Piotra Uszoka. Wykład inaugu-
racyjny na temat fuzji jądrowej, nowych per-
spektyw w zarządzaniu energią światową oraz
pomysłach na rozwiązanie problemu
kończących się zasobów, dotąd wykorzysty-
wanych, źródeł energii wygłosił prof. zw. dr
hab. Wiktor Zipper z Zakładu Fizyki Jądro-
wej i Jej Zastosowań. 

Wystawę, na której przewodnikami byli
pracownicy i studenci Instytutu Fizyki,
można było zwiedzać do 20 listopada.

WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  1144--1155
FFoottoorreeppoorrttaażż  nnaa  ssttrr..  1166--1177

JJUUBBIILLEEUUSSZZ  PPOOLLSSKKIIEEGGOO  
TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA  HHIISSTTOORRYYCCZZNNEEGGOO  
5 listopada w rektoracie UŚ odbyła się

uroczystość z okazji 80-lecia istnienia Ka-
towickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego - jednej z najstarszych jed-
nostek organizacji (powstałej w 1929 roku).
W swojej długiej działalności katowicka fi-
lia wpisała się w dzieje regionu śląskiego
m.in. przez uczestnictwo w życiu nauko-
wym, popularyzację zagadnień historycz-
nych, współpracę z muzeami, archiwami
oraz placówkami kultury całego woje-
wództwa. Oddział skupiał zawsze history-
ków, nauczycieli historii oraz jej miłośników
z całego regionu Górnego Śląska. Obecnie
liczy 84 członków zwyczajnych oraz jednego
członka honorowego.

Dziekan,
Rada Wydziału

oraz 
Społeczność Akademicka

Wydziału Informatyki i Nauki O Materiałach

z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiają,
że 20 listopada 2009 r.

zmarł

dr JÓZEF WĘGRZYNEK
emerytowany, długoletni pracownik Wydziału,

były prodziekan ds. dydaktycznych,
pierwszy kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych,

nauczyciel akademicki niezwykle lubiany i szanowany 
przez studentów i pracowników.

W osobie Pana Doktora Józefa Węgrzynka
utraciliśmy nie tylko wielkiego i oddanego Przyjaciela 

naszego Wydziału, 
na którego pomoc i radę zawsze, niezawodnie mogliśmy liczyć,

ale przede wszystkim
dobrego, mądrego, szlachetnego Człowieka,

któremu mogliśmy powierzać nasze codzienne sprawy i problemy.
Będzie nam GO bardzo brakowało.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Żonie 
oraz córkom Beacie i Ewie

składamy 
najszczersze wyrazy współczucia
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4455--LLEECCIIEE  WWYYDDZZIIAAŁŁUU  
IINNFFOORRMMAATTYYKKII  II  NNAAUUKKII  
OO  MMAATTEERRIIAAŁŁAACCHH
Od 8 do 9 listopada Wydział Informatyki

i Nauki o Materiałach obchodził jubileusz 45-
lecia istnienia. W programie uroczystości zna-
lazły się m.in.: msza święta w kościele św. To-
masza Apostoła w Sosnowcu oraz sesja ju-
bileuszowa w Muzeum w Sosnowcu. Uczest-
niczyli w niej JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś (który objął obchody roczni-
cowe honorowym patronatem), przedsta-
wiciele środowisk akademickich, samo-
rządowych oraz kościelnych.

WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  55--88

CCXXIIIIII  PPRROOMMOOCCJJAA  DDOOKKTTOORRSSKKAA
10 listopada w auli im. Kazimierza Lep-

szego w rektoracie UŚ w Katowicach odbyła
się uroczysta promocja doktorska. Stopnie
naukowe doktora habilitowanego otrzymało
6 osób, zaś doktora 27. Promowani uzyska-
li stopnie naukowe na Wydziałach: Biologii
i Ochrony Środowiska, Filologicznym oraz In-
formatyki i Nauki o Materiałach. W uro-
czystości tradycyjnie udział wzięli: władze rek-
torskie, dziekani, promotorzy oraz rodziny
promowanych.

„„ZZBBUURRZZEENNIIEE  MMUURRUU  
BBEERRLLIIŃŃSSKKIIEEGGOO””  NNAA  WWNNSS
12 listopada na Wydziale Nauk Społecz-

nych odbył się wykład prof. dr. hab. M. Sto-
larczyka pt. „Obalenie muru berlińskiego jako
przejaw budowy nowego pozimnowojenne-
go ładu europejskiego” oraz happening pt.
„Zburz wspólnie z nami mur!”. Przedsięw-
zięcie wpisało się w obchody upamiętniające
20-lecie upadku muru berlińskiego.

4400--LLEECCIIEE  „„EEGGIIDDYY””

W tym roku Studenckie Studio Radiowe
„Egida” obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia.
Z tej okazji 14 listopada w kinoteatrze Rial-
to w Katowicach odbyła się uroczysta gala.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
byli współpracownicy radia Henryk Grzon-
ka, Marek Czyż i Kamil Durczok oraz re-
prezentanci władz miejskich i wojewódzkich.
Podczas spotkania przedstawiono naj-
ważniejsze wydarzenia z czterdziestoletniej
działalności Radia za pomocą prezentacji, wi-
zualizacji, nagrań archiwalnych, przemówień
redaktorów naczelnych z poszczególnych lat;

wręczono honorowe dyplomy. W części ar-
tystyczno-rozrywkowej wystąpili: Andrzej
Skupiński, Kabaret Kałasznikoff, Józef Skrzek
i Kwartet Jazzowy. 

KKOONNFFEERREENNCCJJAA  PPRRAASSOOWWAA  
NNTT..  RROOZZPPOOCCZZĘĘCCIIAA  BBUUDDOOWWYY  CCIINNiiBBAA

16 listopada w rektoracie UŚ odbyła się kon-
ferencja prasowa, podczas której przedsta-
wione zostały m.in. kwestie: różnych możli-
wości finansowania projektów przez Unię Eu-
ropejską, rozpoczęcia budowy Centrum In-
formacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
oraz realizacji projektów RID (dostosowanie
zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do roz-
szerzonego dostępu internetowego) i MOK
jako całokształtu działań prowadzonych przez
Uniwersytet Śląski i Akademię Ekonomiczną
im. Karola Adamieckiego w Katowicachw celu
stworzenia nowoczesnego regionalnego cen-
trum informacji naukowej i ekonomicznej.
Podczas spotkania został zaprezentowany
projekt Centrum oraz przekazano informacje
o rozpoczynających się III Targach Funduszy
Europejskich Województwa Śląskiego. W
konferencji udział wzięli: minister rozwoju re-
gionalnego Elżbieta Bieńkowska, marszałek
województwa śląskiego Bogusław Śmigielski,
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM
Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach prof. zw. dr
hab. Jan Pyka oraz dyrektor Biblioteki UŚ i jed-
nocześnie kierownik projektu CINiBAprof. UŚ
dr hab. Dariusz Pawelec.

WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  99

DDEEBBAATTAA  NNAA  RRZZEECCZZ  MMOOBBIILLNNOOŚŚCCII
17 listopada w rektoracie UŚ odbywała się

debata na rzecz mobilności, którą uroczyś-
cie otworzył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab.
Wiesław Banyś. Wydarzenie było częścią ogól-
nopolskiej kampanii społecznej. Jest ona cy-
klem debat, zorganizowanych przez Naro-
dową Agencję Programu „Uczenie się przez
całe życie” – Erasmus (Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji). Pierwsza z nich odbyła
się już 19 października 2009 r. Podczas de-
bat przedstawiciele Agencji i zaproszeni
eksperci dyskutują ze studentami na temat
jakości wymian studenckich, prowadzonych
obecnie przez polskie uczelnie, omawiają ist-
niejące problemy i szukają dla nich roz-
wiązań. Jednym z głównych zagadnień, po-

ruszanych na tych spotkaniach, są prawa i
obowiązki studentów oraz uczelni, wynikające
z udziału w programie Erasmus.

Patronat nad akcją objęli: minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kud-
rycka, przewodnicząca Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzy-
na Chałasińska-Macukow, przewodniczący
Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół
Polskich prof. Waldemar Tłokiński, prze-
wodniczący Krajowej Reprezentacji Dokto-
rantów Piotr Koza, przewodniczący Parla-
mentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Bartłomiej Banaszak.

MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWYY  DDZZIIEEŃŃ  GGIISS  
18 listopada na Uniwersytecie Śląskim po

raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy
Dzień GIS. To coroczna impreza, organi-
zowana systematycznie od 1987 roku, skie-
rowana do użytkowników i entuzjastów
systemów informacji geograficznej (GIS),
odbywająca się zawsze w trzecią środę lis-
topada podczas Tygodnia Świadomości
Geograficznej. Inicjatorami i patronami
całego przedsięwzięcia są firmy: ESRI, Na-
tional Geographic Society i Association of
American Geographers. Dzień GIS obcho-
dzony jest na całym świecie w szkołach, na
uczelniach i w ważnych ośrodkach ba-
dawczych. Impreza ma na celu przekaza-
nie młodzieży szkolnej, studentom, pra-
cownikom firm wiedzy o roli, jaką odgrywa
w ich życiu geografia i Systemy Informacji
Geograficznej.

Organizatorem akcji w naszej Uczelni był
Zakład Komputeryzacji Zarządzania Instytutu
Informatyki WIiNoM. W ramach obchodów
Dnia GIS odbyła się sesja, na której zapre-
zentowali się twórcy oprogramowania oraz za-
proszeni użytkownicy GIS. Prezentacje miały
formę wykładów, warsztatów komputerowych
oraz sesji posterowych. Ponadto zorganizo-
wano konkursy z licznymi nagrodami. 

FFEESSTTIIWWAALL  SSLLAAJJDDÓÓWW  
PPOODDRRÓÓŻŻNNIICCZZYYCCHH
20 i 21 listopada w Instytucie Fizyki UŚ

odbywała się kolejna edycja Festiwalu Slaj-
dów Podróżniczych. Kontynenty. Tym razem
impreza poświęcona była Australii z Ocea-
nią i Antarktydzie. Tradycyjnie, Festiwal zor-
ganizowali Śląskie Stowarzyszenie Pod-
różnicze „Garuda” oraz Studenckie Koło
Podróżnicze „Denali”. Podczas dwudnio-
wych spotkań wystąpili z pokazami prze-
źroczy i filmami podróżnicy: Marcin Fran-
ke, Sławomir Bieniek, Kuba Terakowski, Do-
minika i Tomasz Gniłka, Bogusław Ogrod-
nik i Jakub Postrzygacz. Grzegorz Lityński
ze „Szkoły fotografowania dla podróżników”
radził, jak dobrze fotografować podczas
podróży. W przerwach między pokazami
można było posłuchać rdzennej muzyki Au-
stralii na żywo, wykonywanej na aborygeń-
skim instrumencie didgeridoo.

FFoottoorreeppoorrttaażż  ssttrr..  3322
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

NOWE KSIĄŻKI 

Prace naukowe
BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. NNaaggiiee

mmiiaassttoo. AAnnttoollooggiiaa  cchhoorrwwaacckkiieeggoo  kkrróóttkkiieeggoo  ooppoo--
wwiiaaddaanniiaa  ((sshhoorrtt  ssttoorryy))  llaatt  oossiieemmddzziieessiiąąttyycchh  ii  ddzziiee--
wwiięęććddzziieessiiąąttyycchh  XXXX  wwiieekkuu. Red. Krešimir B a -
w i ć , 17 zł

HISTORIA. „„ŚŚrreeddnniioowwiieecczzee  PPoollsskkiiee  ii  PPoo--
wwsszzeecchhnnee””. T. 1 (5). Red. Idzi Pa n i c , Jerzy
S p e r k a , 37 zł

TEOLOGIA. Piotr Ryguła : WWoollnnoośśćć  rreelliiggiijjnnaa
ww  HHiisszzppaanniiii  nnaa  ttllee  pprrzzeemmiiaann  ssppoołłeecczznnoo--ppoollii--
ttyycczznnyycchh  ww  llaattaacchh  11993311––11999922.

POLITOLOGIA  I  EKONOMIA  POLI-
TYCZNA. MMeeddiiaattyyzzaaccjjaa  kkaammppaanniiii  ppoolliittyycczz--
nnyycchh. Red. Stanisław M i c h a l c z y k , Mariusz
K o l c z y ń s k i , Marek M a z u r, 62 zł

LITERATUROZNAWSTWO. „„RRoommaanniiccaa  SSii--
lleessiiaannaa””. No 4: LLeess  jjeeuuxx  lliitttteerraaiirreess. Ed. Krzysztof
J a ro s z

MMaappppiinngg  LLiitteerraarryy  SSppaacceess::  MMeemmoorryy,,  PPllaaccee,,  LLoo--
ccaalliittyy. Red. Wojciech K a l aga , JacekMyd la .

Anna C z a r n o w u s : IInnssccrriippttiioonn  oonn  tthhee
BBooddyy::  MMoonnssttrroouuss  CChhiillddrreenn  ii  MMiiddddllee  EEnngglliisshh  LLiitt--
eerraattuurree, 17 zł

Krzysztof K o w a l c z y k -Tw a r o w s k i :
„„TThhiiss  iisstthhmmuuss  ooff  aa  mmiiddddllee  ssttaattee””. TThhee  SSuubbuurrbbaann
FFiiccttiioonn  ooff  JJoohhnn  CChheeeevveerr,,  JJoohhnn  UUppddiikkee  aanndd
RRiicchhaarrdd  FFoorrdd

Krzysztof K r a s u s k i : NNaa  oobbrrzzeeżżaacchh  aarrccyy--
ddzziieełł, 16 zł

KOMPARATYSTYKA  LITERACKA  i
KULTUROWA. Tadeusz S ł a w e k : UUjjmmoo--
wwaaćć. HHeennrryy  DDaavviidd  TThhoorreeaauu  ii  wwssppóóllnnoottaa
śśwwiiaattaa, 50 zł

FILOLOGIA  KLASYCZNA. Przemysław
M a r c i n i a k : IIkkoonnaa  ddeekkaaddeennccjjii. WWyybbrraannee
pprroobblleemmyy  eeuurrooppeejjsskkiieejj  rreecceeppccjjii  BBiizzaannccjjuumm  oodd  XXVVIIII
ddoo  XXXX  wwiieekkuu, 27 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Ałła Ł u c z y k :
Прислівникові еквіваленти слова в українській
мові. [Przysłówkowe ekwiwalenty wyrazu w ję-
zyku ukraińskim], 17 zł

KKaatteeggoorriiee  ww  jjęęzzyykkuu..  JJęęzzyykk  ww  kkaatteeggoorriiaacchh. Red.
Maria C ichońsk a , bibliogr., rys., tab., summ.,
rez., 31 zł

PRAWO. „„ZZ  DDzziieejjóóww  PPrraawwaa””. T. 2 (10). Red.
Adam L i t y ń s k i , Marian M i k o ł a j c z y k ,
Wojciech O rg a n i ś c i a k , 36 zł

PEDAGOGIKA. „„CChhoowwaannnnaa””2009, R. 52(66),
T. 2 (33): EEdduukkaaccjjaa  wwoobbeecc  ssttaarroośśccii  ––  ttrraaddyyccjjaa  ii
wwssppóółłcczzeessnnoośśćć. Red. Agnieszka S t o p i ń s k a -
Pa j ą k , 30 zł

Maciej B e r n a s i e w i c z : MMłłooddzziieeżż  ii  ppoo--
ppkkuullttuurraa. DDyysskkuurrssyy  śśwwiiaattooppoogglląąddoowwee,,  rreecceeppccjjaa
ii  ooppóórr, 24 zł

Katarzyna K r a s o ń , Andrzej C z e r k a w -
s k i : SSkkłłoonnnnoośśćć  eemmeerrggeennccyyjjnnaa  ddzziieeccii  ii  aaddoolleess--
cceennttóóww. UUttooppiiaa  ssooccjjooeemmppaattyycczznneejj  ppooddmmiioottoo--

wwoośśccii,,  zzaacchhoowwaanniiaa  rryyzzyykkoowwnnee  aa  ppootteennccjjaałł  eekkss--
pprreessyyjjnnyy  ssppoottkkaanniiaa, 26 zł

Eugenia R o s t a ń s k a : DDzziieecckkoo  ii  ddoorroossłłyy  ww
rroozzmmoowwiiee. DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee  kkoommuunniikkaaccjjii. OOdd--
nniieessiieenniiaa  eedduukkaaccyyjjnnee.

NAUKI  o  ZIEMI. Jerzy C a b a ł a : MMeettaallee
cciięężżkkiiee  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  gglleebboowwyymm  oollkkuusskkiieeggoo  rree--
jjoonnuu  eekkssppllooaattaaccjjii  rruudd  ZZnn--PPbb, 18 zł

Podręczniki i skrypty
KULTURA  i  JĘZYK  POLSKI  DLA  CU-

DZOZIEMCÓW. CCzzyyttaajj  ppoo  ppoollsskkuu. MMaatteerriiaałłyy  ppoo--
mmooccnniicczzee  ddoo  nnaauukkii  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  jjaakkoo  oobbccee--
ggoo. EEddyyccjjaa  ddllaa  ppoocczząąttkkuujjąąccyycchh. T. 2: HHeennrryykk  SSiieenn--
kkiieewwiicczz::  „„LLaattaarrnniikk””,,  „„JJaannkkoo  MMuuzzyykkaanntt””. Wyd.
3.Red. Jolanta Ta m b o r , Wioletta H a j d u k -
G a w ro n , Romuald C u d a k , 8 zł

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
HISTORIA. „„WWiieekkii  SSttaarree  ii  NNoowwee””. T. 1 (6). Red.

Idzi Pa n i c , Maria W.  Wa n a t o w i c z .
Joanna J a n u s z e w s k a - J u r k i e w i c z :

SSttoossuunnkkii  nnaarrooddoowwoośścciioowwee  nnaa  wwiilleeńńsszzcczzyyźźnniiee  ww
llaattaacchh  11992200––11993399.

TEOLOGIA. Józef Budn iak : JJeeddnnoocczzeennii  ww
rróóżżnnoorrooddnnoośśccii. TTrraaddyyccjjaa  ccyyrryylloo--mmeettooddiiaańńsskkaa
jjaakkoo  ppaarraaddyyggmmaatt  pprroocceessuu  ppoojjeeddnnaanniiaa  KKoośś--
cciioołłóóww,,  kkuullttuurr  ii  nnaarrooddóóww..  SSttuuddiiuumm  eekkuummeenniicczz--
nnee

FILOZOFIA. Gabriela B e s l e r : GGoottttlloobbaa
FFrreeggeeggoo  kkoonncceeppccjjaa  aannaalliizzyy  ffiilloozzooffiicczznneejj

Tomasz Ku b a l i c a : TTeeoorriiaa  pprraawwddyy  nneeoo--
kkaannttoonnoowwsskkiieejj  sszzkkoołłyy  bbaaddeeńńsskkiieejj

SOCJOLOGIA. RRooddzziinnaa  ww  sseerrccuu  EEuurrooppyy. RRyybb--
nniikk  ––  NNiittrraa  ––  HHrraaddeecc  KKrraalloovvee  ––  SSzzeeggeedd. SSooccjjoolloo--
ggiicczznnee  ssttuuddiiuumm  rrooddzziinnyy  wwssppóółłcczzeessnneejj. Red. Woj-
ciech Ś w i ą t k i e w i c z .

POLITOLOGIA  I  EKONOMIA  POLI-
TYCZNA. „„SSttuuddiiaa  PPoolliittiiccaaee  UUnniivveerrssiittaattiiss  SSiillee--
ssiieennssiiss””. T. 4–5. Red. Jan I w a n e k , Mie-
czysław S t o l a rc z y k , wspólpr. Olga S z u r a -
O l e s i ń s k a

LITERATUROZNAWSTWO. DDwwaaddzziieeśścciiaa
llaatt  lliitteerraattuurryy  ppoollsskkiieejj  11998899––22000099. Cz. 1: ŻŻyycciiee
lliitteerraacckkiiee  ppoo  rrookkuu  11998899. Red. Dariusz N o -
wack i , Krzysztof Uni łowsk i , współprac. Ag-
nieszka N ę c k a

LLaa  ssffiiddaa  eerraacclliittiiaannaa  nneellllaa  nnaarrrraattiivvaa  iittaalliiaannaa  ppoosstt--
mmooddeerrnnaa. Red. Krystyna Wo j t y n e k - M u s i k

FILOLOGIA  KLASYCZNA. Tomasz S a p o -
t a : JJuuwweennaalliiss

JĘZYKOZNAWSTWO.„„NNeeoopphhiilloollooggiiccaa””. Vol.
21. Ed. Wiesław B a n y ś

Bożena Wi t o s z : DDyysskkuurrss  ii  ssttyylliissttyykkaa
Joanna Wi l k - R a c i ę s k a : OOdd  wwiizzjjii  śśwwiiaa--

ttaa  ddoo  ooppiissuu  jjęęzzyykkoozznnaawwcczzeeggoo  ww  kkaatteeggoorriiaacchh  lliinn--
ggwwiissttyykkii  kkuullttuurroowweejj..  UUwwaaggii  nnaa  tteemmaatt  hhiisszzppaańń--
sskkiieejj  ssyynnttaaggmmyy  nnoommiinnaallnneejj

DYDAKTYKA. „„ZZ  TTeeoorriiii  ii  PPrraakkttyykkii  DDyyddaakk--
ttyycczznneejj  JJęęzzyykkaa  PPoollsskkiieeggoo””. T. 20. Red. Helena Sy -
n o w i e c

PEDAGOGIKA. Teresa Wi l k : RReewwiittaalliizzaaccjjaa
ssppoołłeecczznnaa  ppoopprrzzeezz  wwssppóółłcczzeessnnąą  sszzttuukkęę  tteeaattrraallnnąą
ww  oocceenniiee  rreepprreezzeennttaannttóóww  ((ttwwóórrccóóww  ii  ooddbbiioorrccóóww))
sszzttuukkii  ddrraammaattyycczznneejj  LLeeggnniiccyy,,  NNoowweejj  HHuuttyy  ii
WWaałłbbrrzzyycchhaa

NAUKI  o  ZIEMI. „„GGeeooggrraapphhiiaa..  SSttuuddiiaa  eett  DDiiss--
sseerrttaattiioonneess””. T. 31. Red. Tadeusz S z c z y p e k

Roman W ł o d y k a : EEwwoolluuccjjaa  sskkłłaadduu  mmii--
nneerraallnneeggoo  sskkaałł  cciieesszzyyńńsskkiieejj  pprroowwiinnccjjii  mmaagg--
mmoowweejj

Podręczniki i skrypty
KULTURA  i  JĘZYK  POLSKI  DLA  CU-

DZOZIEMCÓW. CCzzyyttaajj  ppoo  ppoollsskkuu. EEddyyccjjaa  ddllaa
śśrreeddnniioozzaaaawwaannssoowwaannyycchh  ii  zzaaaawwaannssoowwaannyycchh. T.
7: SSttaanniissłłaaww  LLeemm::  „„JJaakk  ooccaallaałł  śśwwiiaatt””(B1), „„MMaa--
sszzyynnaa  TTrruurrllaa””(B2), „„WWyypprraawwaa  ppiieerrwwsszzaa  AA,,  cczzyy--
llii  EElleekkttrryybbaałłtt  TTrruurrllaa”” (C1). Red. Jolanta Ta m -
bor , Wioletta Ha jduk -Gawron , Romuald
C u d a k ; oprac. Jolanta Ta m b o r

Małgorzata K i t a : WWyybbiieerraamm  ggrraammaattyykkęę!!.
GGrraammaattyykkaa  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  ww  pprraakkttyyccee  ((ddllaa  ccuu--
ddzzoozziieemmccóóww  zzaaaawwaannssoowwaannyycchh)). T. 1–2. Wyd. 2.

MATEMATYKA. Władysław K ie ra t , Urszu-
la S z t a b a : EElleemmeennttyy  aannaalliizzyy  ffuunnkkccjjoonnaallnneejj

Justyna S i k o r s k a ::  ZZbbiióórr  zzaaddaańń  zz  mmaattee--
mmaattyykkii  ddllaa  ssttuuddeennttóóww  cchheemmiiii. Wyd. 4.

Alliance Française
przy Uniwersytecie Śląskim

zaprasza na kursy:

- język francuski ogólny i specjalistyczny
(prawniczy, handlowy)

- przygotowanie do egzaminu DELF/DALF
- klub konwersacyjny

- kursy dla dzieci

Nowa formuła zajęć:
30 godz. – 420 zł
60 godz. – 780 zł
90 godz. – 1080 zł

Tablica interaktywna na zajęciach.
Biblioteka i Mediateka francuska.

Centrum egzaminacyjne DELF/DALF.

ul. Szkolna 7, 40-006 Katowice
tel./fax. 032 359 22 08

www.oaf.us.edu.pl, oaf@us.edu.pl



28 października odbyła się doroczna akcja honorowego oddawania krwi „Wampiriada” W
am

piriada 2009

Tradycyjnie, JM
Rektor UŚ prof.

zw. dr hab.
Wiesław Banyś

podpisał zgodę na
„wysysanie” 
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Festiwal Slajdów Podróżniczych. Kontynenty

Australia 
z Oceanią 

i Antarktyda

Mała mieszkanka Fidżi

Pinnacle - Australia Zachodnia

Dominika i Tomasz Gniłka przedstawili slaj-
dy z wyspy Fidżi

Jacht „Panorama” w lodach Antarktyki w re-
jonie południowego krańca wyspy Adelajdy

Pingwiny białobrewe na wyspie Enterprise
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