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Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Paƒstwa r´-

ce drugi numer „Gazety
Uniwersyteckiej UÂ” w no-
wej szacie graficznej. Jak
Paƒstwo zauwa˝yli zmieni-

∏a si´ równie˝ konwencja gazety, która obec-
nie ma przede wszystkim s∏u˝yç integracji
wszystkich pracowników Uniwersytetu Âlà-
skiego oraz usprawnieniu bie˝àcego obiegu
informacji. Nie oznacza to, ˝e zamierzmy
rezygnowaç z tematów polemicznych i trud-
nych, bez nich gazeta umar∏aby Êmiercià
naturalnà. Chcemy te˝ promowaç indywi-
dualne i zbiorowe sukcesy pracowników
Uczelni.

To, co Paƒstwo otrzymujecie jest jedynie
propozycjà zmian. Bowiem, jako Czytelnicy
gazety, akceptujàc owe zmiany lub nie, decy-
dujecie o jej ostatecznym kszta∏cie. JesteÊmy
otwarci na krytyk´ i nowe pomys∏y, które
wzbogacà zawarte na ∏amach treÊci. Na ra-
zie dà˝ymy do tego, by w naszym piÊmie zna-
laz∏o si´ miejsce dla wszystkich wydzia∏ów
Uniwersytetu, by zawarte w nim informacje,
dzi´ki wzbogacaniu form dziennikarskich,
by∏y prezentowane w ciekawy sposób.

Obecnie gazeta liczy 24 strony, co musi
mieç wp∏yw na obj´toÊç zawartych w niej
artyku∏ów. Kiedy to pisz´ przychodzi mi na
myÊl zamieszczony w poprzednim numerze
felieton pt. „Krócej”, w którym Autor, wy-
chodzàc od tego prostego s∏owa, potrafi∏
w niewielkiej iloÊci zdaƒ genialnie oddaç
zachodzàce w ˝yciu spo∏eczno-politycznym
zmiany, uchwyciç klimat naszych czasów.
To potwierdza przecie˝, ˝e krótszy artyku∏
nie oznacza gorszy. Nie czuj´ zatem dys-
komfortu. Jednak Uniwersytet t´tni ˝yciem,
a ró˝norodnoÊç wydarzeƒ sprawia, ˝e nie
sposób zmieÊciç ich na owych 24 stronach.
Dlatego, choç zdajemy sobie spraw´ z tego,
˝e „∏atwiej kijek obcinkowaç, ni˝ go potem
pogrubasiç”, zaryzykujemy i b´dziemy dà-
˝yç do zwi´kszenia obj´toÊci gazety.

W tym numerze polecam Paƒstwu nie tyl-
ko krótsze felietony, ale równie˝ artyku∏ Ude-
rzyç w nowotwór Êwiat∏em poÊwi´cony bada-
niom pani prof. dr hab. Alicji Ratusznej oraz
rozmow´ z panià prorektor prof. UÂ dr hab.
Annà ¸abno na temat przysz∏oÊci uniwersy-
tetów, który, mam nadziej´, rozpocznie szer-
szà na ten temat dyskusj´. Serdecznie do niej
zapraszam pracowników i studentów.

Iwona Kolasiƒska jest dziennikarkà
z ponad 20-letnim sta˝em. Jej publikacje
zlaz∏y si´ na ∏amach pism o zasi´gu regio-
nalnym i ogólnopolskim. By∏a m.in. re-
daktorem „Trybuny Âlàskiej”, „Panora-
my”, a ostatnio pe∏ni∏a funkcj´ redaktor
naczelnej „GórnoÊlàskiego Informatora
Kulturalnego”. Obecnie ∏àczy obowiàzki
redaktor naczelnej „Gazety Uniwersytec-
kiej” z pracà w „Dzienniku Zachodnim”.
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- W paêdzierniku uczestniczy∏a
Pani w konferencji zorganizowa-
nej przez Instytut Badaƒ nad Go-
spodarkà Rynkowà, Polskie Forum
Strategii Lizboƒskiej i Przedstawi-
cielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce, poÊwi´conej przysz∏oÊci
uniwersytetów w Polsce i Unii Eu-
ropejskiej. Jaka jest obecnie pozy-
cja uniwersytetów w kraju, czy
mo˝na mówiç o ich kryzysie?

- Nie wiem, dlaczego mielibyÊmy mó-
wiç o kryzysie uniwersytetów. Ka˝dy
czas ma swoje wymagania i uniwersyte-
ty si´ do nich nie dostosowujà tak szyb-
ko, jak np. rynek pracy. Ich bezw∏ad-
noÊç jest wi´ksza i skutki tego sà odczu-

walne, jednak z tego mo˝na i nale˝y
próbowaç wyjÊç. Na konferencji jednak
znacznie ciekawsza by∏a cz´Êç poÊwi´-
cona oczekiwaniom gospodarki wobec
uniwersytetów, podczas której wypo-
wiadali si´ przedstawiciele biznesu.

- Co by∏o w niej najistotniejsze?
- Przede wszystkim dowiedzieliÊmy

si´, jak pracodawca chcia∏by mieç
ukszta∏towanego absolwenta uniwersy-
tetu. Panowie, którzy wyst´powali
w imieniu Êrodowisk gospodarczych wca-
le nie twierdzili, ˝e absolwent uniwersy-
tetu musi posiadaç wiedz´ praktycznà.
Powiedzieli to, co jest oczywiste, np. dla
mnie zawsze by∏o, ˝e uniwersytet nie da
wykszta∏cenia praktycznego, bo nie do
tego jest powo∏any. Nie nadà˝ymy np. za
rozwojem technologicznym, bo w mo-
mencie, kiedy student koƒczy nauk´, to
technologie, które pozna∏ na pierwszym
roku sà ju˝ przestarza∏e. Dlatego wa˝-
niejsze jest nauczenie go umiej´tnoÊci
znajdowania informacji, samokszta∏ce-
nia. Powinien posiadaç wykszta∏cenie
ogólne, ˝eby umia∏ znaleêç si´ w nowych

sytuacjach, bo to daje mu poczucie swo-
body, pewnoÊci siebie i sprawia, ˝e potra-
fi si´ na rynku pracy elastycznie poru-
szaç. Chodzi zatem nie o wykszta∏cenie
formalne, ale o ukszta∏towanie cz∏owie-
ka, jego zdolnoÊci do wykonywania pracy
w warunkach dynamicznych.

- Czy by∏y jakieÊ konkretne pro-
pozycje ze strony przedstawicieli
biznesu?

- Zaproponowano wprowadzenie go-
Êcinnych wyk∏adów biznesmenów na
uniwersytetach. Mówiono równie˝
o nawiàzywaniu bli˝szego kontaktu
z instytucjami biznesowymi, np. po-
przez spotkania w∏adz uniwersyteckich
z tymi Êrodowiskami oraz o stypen-
diach dla studentów. Ârodowiska bizne-
sowe sà przygotowane do tworzenia sy-
temu stypendialnego na wzór syste-
mów zachodnich. Nie ma jednak prze-
niesienia tego rozwiàzania na przepisy
prawa – to jest poprawne

- W jakim kierunku uniwersyte-
ty powinny si´ zreformowaç?

- Ewolucja powinna zmierzaç w kie-
runku organizacji podporzàdkowanej
wiedzy. Uniwersytet ma stanowiç cen-
trum jej kreowania i rozpowszechnia-
nia. Oznacza to np. wprowadzanie ró˝-
nych form kszta∏cenia ustawicznego.
Bo jeÊli zmienia si´ rynek pracy, to po-
winny byç instytucje, pozwalajàce lu-
dziom, którzy na tym rynku dzia∏ajà,
uzyskaç wsparcie merytoryczne. Takà
funkcj´ powinien wype∏niaç dobry uni-
wersytet, ja celowo mówi´ - nie wspó∏-
czesny, ale dobry, który kszta∏ci osoby
w ró˝nym wieku i o ró˝nych potrzebach
w zakresie specjalistycznej wiedzy na
poziomie studiów wy˝szych.

- Zmiany dotyczyç b´dà równie˝
zarzàdzania uniwersytetu. Czy nie
grozi nam komercjalizacja?

- Mówiono oczywiÊcie o menad˝er-
skim zarzàdzaniu uniwersytetem. Na-
tomiast komercjalizacja ma z∏e strony
i dobre strony. Nie mo˝emy kszta∏ciç
tylko intelektualistów, bo musimy rów-
nie˝ odpowiadaç na potrzeby konkret-
nych Êrodowisk. Jaka ta komercjalizacja
b´dzie zale˝y od paƒstwa. Przy jego sil-
nej motywacji do tego, by wspomagaç
uczelnie, przeznaczeniu odpowiedniej
iloÊci Êrodków na ich rozwój, b´dzie ona
mniejsza, albo robiona w takim zakre-
sie, które dadzà szanse absolwentom.
Nie zmienia to faktu, ˝e rektor b´dzie
musia∏ byç mened˝erem. Nasz noto,.
Otwiera to w∏aÊnie drog´ do mened˝er-
stwa, bo poprzez taki organ pan rektor
mo˝e wiele zrobiç. Jednak na tym szcze-
blu ustala si´ g∏ownie kierunki dzia∏a-
nia, muszà zatem powstaç struktury,
poprzez które b´dà one realizowane.

ROZMAWIA¸A
IWONA KOLASI¡SKA

Jaka przysz∏oÊç uniwersytetów?

Kszta∏towanie
absolwenta

Uczelnia jako 
centrum kreowania 
i rozpowszechniania
wiedzy

Rozmowa z prorektorem ds. kszta∏cenia 
prof. UÂ dr hab. Annà ¸abno
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˚ ycie i twórczoÊç naukowa profe-
sora Wincentego Okonia, wielo-
letniego kierownika Katedry

Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu War-
szawskiego, dyrektora Instytutu Pedago-
giki, a nast´pnie Instytutu Badaƒ Peda-
gogicznych, dziekana Wydzia∏u Pedago-
gicznego UW i kierownika wielu central-
nych instytucji naukowych i edukacyj-
nych, nestora polskich pedagogów, a sze-
rzej humanistów, stanowi dla dzisiejszego
pokolenia pedagogów nie tylko pasjonujà-
cà lektur´, ale tak˝e przyk∏ad, jak nie-
ustannie rozbudowywana wiedza, zdolno-
Êci humanistyczne, determinacja, praco-
witoÊç oraz kszta∏towane systematycznie
umiej´tnoÊci przewodzenia ludziom (dziÊ
powiedzielibyÊmy umiej´tnoÊci mene-
d˝erskie), zjednywania ich dla osiàgni´cia
wspólnego, szczytnego celu.

Profesor Wincenty Okoƒ jest klasycz-
nym przyk∏adem roli jednostki w rozwoju
nauki: wybitny humanista, znakomity pe-
dagog, pedeutolog, twórca teorii procesu
nauczania-uczenia si´, teorii kszta∏cenia
wielostronnego i teorii szko∏y, kreator
najwi´kszej i najbardziej twórczej pedago-
gicznej szko∏y naukowej, integrator aka-
demickich Êrodowisk pedagogicznych
w Polsce. Jego dokonania naukowe, dy-
daktyczne i organizacyjne sta∏y si´ powo-
dem, dla którego Rada Wydzia∏u Pedago-
giki i Psychologii skierowa∏a w maju 2006
r. uchwa∏´ do Senatu Uniwersytetu Âlà-
skiego o nadanie mu najwy˝szej godnoÊci
akademickiej, jakà jest doktorat honoris
causa, którà Senat przyzna∏ doktorantowi
26 wrzeÊnia 2006 r. Recenzentami i Lau-
datorem w przewodzie byli wybitni polscy
pedagogowie: prof. zw. dr hab. Tadeusz
Lewowicki, h.c. – przewodniczàcy Komi-
tetu Nauk Pedagogicznych PAN, które-
mu w przesz∏oÊci przez wiele lat przewod-
niczy∏ profesor Wincenty Okoƒ, prof. zw.
dr hab. Zbigniew Kwieciƒski, h.c. – prze-

wodniczàcy Polskiego Towarzystwa Pe-
dagogicznego, którego za∏o˝ycielem
w 1981 r. by∏ profesor Wincenty Okoƒ,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs oraz prof.
zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki.

Na dorobek naukowy profesora sk∏ada
si´ oko∏o 300 prac naukowych. Wiele mo-
nografii, wielokrotnie wznawianych, zo-
sta∏o przet∏umaczonych na kilkadziesiàt
j´zyków obcych, w tym na j´zyk japoƒski.

Profesor Zbigniew Kwieciƒski napisa∏,
˝e: „Profesor Wincenty Okoƒ stworzy∏
wzory badaƒ empirycznych nad procesem
nauczania si´ i kszta∏cenia. Jego „Proces
nauczania” osiàgnà∏ rekordy czytelnicze
i spowodowa∏ fal´ debat i naÊladowczych
badaƒ w Polsce i w ca∏ym Êwiecie. Bada-
nia i studia profesora Wincentego Okonia
w zakresie teorii nauczania zawsze by∏y
otwarte na twórczoÊç, alternatywy i eks-
perymenty rodzime i zagraniczne. Wiele
te˝ uczyni∏ dobrego profesor Wincenty
Okoƒ dla przybli˝enia polskiemu Êrodowi-
sku pedagogicznemu czo∏owych osiàgni´ç
Êwiatowej myÊli pedagogicznej. Inicjowa∏
serie t∏umaczeƒ, odbywa∏ intensywne po-
dró˝e studyjne po wielu krajach. Przywo-
zi∏ z nich wnikliwe obserwacje, ksià˝ki,
trwale nawiàzane kontakty naukowe.

Zdaniem recenzentów jednym z naj-
wi´kszych sukcesów profesora jest sku-

pienie wokó∏ siebie i promowanie nie-
zwykle licznego i od lat bardzo znaczà-
cego w humanistyce grona uczniów
i wspó∏pracowników. Podziw i uznanie
budzi to, ˝e wypromowa∏ oko∏o 70 dok-
torów, ale – co wi´cej – co najmniej 15
z nich uzyska∏o tytu∏ profesora zwyczaj-
nego, a 20 jest profesorami nadzwyczaj-
nymi.

Warto przypomnieç, ˝e do grona osób
blisko zwiàzanych z profesorem nale˝eli:
prof. Bogdan Nawroczyƒski i prof. Bog-
dan Suchodolski, obaj urodzeni w Zag∏´-
biu (Dàbrowa Górnicza, Sosnowiec).
W Sosnowcu urodzi∏ si´ tak˝e jego uczeƒ
i wieloletni wspó∏pracownik prof. Cze-
s∏aw Kupisiewicz. Wspó∏pracowa∏ profe-
sor tak˝e, m.in. w Komitecie Ekspertów
dla Opracowania Raportu o Stanie oÊwia-
ty z urodzonym w Ustroniu prof. Janem
Szczepaƒskim, doktorem honoris causa
Uniwersytetu Âlàskiego, a tak˝e z dzia∏a-
jàcym w okresie mi´dzywojennym na Âlà-
sku (Miko∏ów, Górki Wielkie) prof. Alek-
sandrem Kamiƒskim. Istotnym jest fakt,
i˝ profesor Wincenty Okoƒ wielokrotnie
powo∏ywa∏ si´ w swoich pracach na wyni-
ki badaƒ prowadzonych m.in. przez prof.
prof. Józefa Pietera, Barbar´ ˚echowskà,
Jana Poplucza.

STANIS¸AW JUSZCZYK

W roku jubileuszu 30-lecia Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii Senat
Uniwersytetu Âlàskiego podjà∏ uchwa∏´ o nadaniu tytu∏u doktora 
honoris causa prof. zw. dr. Wincentemu Okoniowi

Nestor polskich 
humanistów

Podziw i uznanie budzi
to, ˝e profesor wypro-
mowa∏ oko∏o 70 dokto-
rów, z których 15 uzy-
ska∏o tytu∏ profesora
zwyczajnego, a 20 pro-
fesora nadzwyczajnego.

O lewej: prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, prof. zw. dr Wincety Okoƒ, h.c.,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs
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- Jak mo˝na scharakteryzowaç
rozwój Wydzia∏u w kontekÊcie roz-
woju Uniwersytetu?

- Strategia rozwoju Wydzia∏u Peda-
gogiki i Psychologii na lata 2006-2008
jest ÊciÊle zwiàzana z misjà pe∏nionà
przez Uniwersytet, czyli: prowadzenia
badaƒ naukowych, majàcych na celu
dociekanie prawdy o rzeczywistoÊci
spo∏ecznej, kulturowej i edukacyjnej,
s∏u˝enie spo∏eczeƒstwu poprzez prowa-
dzenie zarówno badaƒ podstawowych
(psychologia), jak i badaƒ stosowanych
(pedagogika). Prowadzone badania teo-
retyczne i empiryczne zawsze sà ÊciÊle
zwiàzane z realizowanym procesem dy-
daktycznym, w którym kszta∏cimy m∏o-
dzie˝ na studiach stacjonarnych oraz
osoby aktywne zawodowo na studiach
niestacjonarnych, w tym na licznych
kwalifikacyjnych studiach podyplomo-
wych. W ramach tzw. trzeciego stopnia
kszta∏cenia, umo˝liwiamy uzyskanie
stopnia doktora nauk humanistycz-
nych.

- Czy mo˝na mówiç o zmianach
w realizacji procesu dydaktyczne-
go w najbli˝szych latach?

- Stosowane w naszej pracy dydak-
tycznej kreatywne metody kszta∏cenia
oraz najnowsze osiàgni´cia psychologii
kszta∏cenia majà uruchamiaç u studen-
tów procesy mentalne wy˝szego rz´du,
wymagane przez wspó∏czesny rynek
pracy. Wykorzystujemy najnowsze
osiàgni´cia, m.in. prowadzonych w czo-
∏owych oÊrodkach naukowych i akade-
mickich na Êwiecie badaƒ kognitywi-
stycznych, pozwalajàcych analizowaç
procesy przetwarzania informacji przez

mózg cz∏owieka. Ich celem jest kon-
strukcja spójnej teorii uczenia si´ –
chcemy wiedzieç, jak powinniÊmy sku-
tecznie nauczaç studentów oraz powie-
dzieç im, jak powinni si´ uczyç, aby
móc aktywnie konstruowaç swà wie-
dz´. Chodzi mi nie tylko o wiedz´ spe-
cjalistycznà, ale i ogólnà, zwiàzanà
z funkcjonowaniem w spo∏eczeƒstwie
i wykonywaniem w przysz∏oÊci pracy
zawodowej. Bo wiedza specjalistyczna
ze wzgl´du na niespotykany dotychczas
rozwój naukowy szybko si´ dezaktuali-
zuje. W mniejszym stopniu dotyczy to
natomiast umiej´tnoÊci codziennej ko-
munikacji, coraz cz´Êciej z wykorzysta-
niem technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, umiej´tnoÊci samodosko-
nalenia si´ z wykorzystaniem êróde∏
wiedzy profesjonalnej (tzw. edukacja
permanentna), wspó∏pracy i wspó∏dzia-
∏ania w zespole, samoprezentacji oraz
pos∏ugiwania si´ j´zykami obcymi.

Kszta∏tujemy tak˝e u studentów ak-
ceptowane przez spo∏eczeƒstwo warto-

Êci i postawy. Kreujemy edukacj´ wy˝-
szà bez barier wiekowych, spo∏eczno-
-kulturowych i narodowych, gwarantu-
jàcej tworzenie spo∏eczeƒstwa wiedzy.

- W jakim kierunku rozwijaç si´
b´dà badania w pedagogice
i w psychologii?

- Problematyka badaƒ prowadzonych
przez nasze zespo∏y naukowe zawsze
by∏a zwiàzana ze zmieniajàcymi si´ po-
trzebami spo∏ecznymi naszego regionu
oraz zagadnieniami realizowanymi
w europejskiej przestrzeni badawczej
nauk spo∏ecznych i humanistycznych.
Postaram wymieniç si´ tutaj jedynie
g∏ówne obszary badawcze. Dla pedago-
giki sà to: analiza ∏adu wspó∏czesnego
spo∏eczeƒstwa postindustrialnego
a w nim procesów socjalizacji i wycho-
wania; strategia kszta∏cenia lokalnych
Êrodowisk wychowawczych w zakresie
profilaktyki i kompensacji; proces re-
walidacji, terapii, rehabilitacji i meto-
dyki pracy z osobami niepe∏nosprawny-
mi; edukacja jednostki w spo∏eczeƒ-

Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Âlàskiego obchodzi
30-lecie istnienia. Jaka b´dzie jego przysz∏oÊç?

Edukacja bez barier

Chcemy wiedzieç, jak
powinniÊmy skutecznie
nauczaç studentów oraz
powiedzieç im, jak po-
winni si´ uczyç, aby móc
aktywnie konstruowaç
swà wiedz´.

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Stanis∏awem Juszczykiem, 
dziekanem Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii.

Dziekan Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii prof. zw. dr hab. Stanis∏aw Juszczyk
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stwie w trakcie zmiany; kszta∏towanie
si´ polskiej myÊli pedagogicznej (andra-
gogika, pedagogika ogólna, gerontolo-
gia); teoretyczne i metodologiczne pod-
stawy procesu wychowania i naucza-
nia; badania porównawcze systemów
edukacyjnych; psychopedagogika twór-
czoÊci; nauczyciele i kadra kierownicza
wobec wspó∏czesnych przemian eduka-
cyjnych; przemiany w dydaktyce pol-
skiej i europejskiej; badania nad eduka-
cjà artystycznà dzieci i m∏odzie˝y. Na-
tomiast w dziedzinie podstawowych
problemów psychologii stosowanej
mo˝na wyró˝niç: psychologi´ klinicznà
cz∏owieka doros∏ego oraz dzieci i m∏o-
dzie˝y; psychologi´ sàdowà; psycholo-
gi´ pracy i organizacji; psychologi´ eko-
nomicznà; psychologi´ zdrowia i rozwo-
ju cz∏owieka, a w zakresie psychologicz-
nych badaƒ podstawowych: histori´
psychologii, metodologi´ badaƒ oraz
spo∏ecznych mechanizmów rzàdzàcym
˝yciem wspó∏czesnych ludzi, w tym za-
gadnienia percepcji czasu, orientacji
temporalnej i spo∏ecznej problematyki
p∏ci.

- Jak zmienia si´ rola pedagoga
i psychologa w kontekÊcie zmian
w kraju?

- Role zawodowe oraz naukowe peda-
gogów i psychologów zmieniajà si´ dy-
namicznie. Nie tylko dostosowujemy
si´ do obserwowanych i diagnozowa-
nych systematycznie zmian ekonomicz-
nych, spo∏ecznych, kulturowych i edu-
kacyjnych. Poprzez predykcj´ i antycy-
pacj´ badanych zjawisk i procesów
opracowujemy programy profilaktyki
i terapii pedagogicznej oraz psycholo-
gicznej. Nauczyciele akademiccy w∏à-
czajà si´ do ˝ycia spo∏ecznego naszego
regionu oferujàc, z racji zgromadzone-
go na Wydziale olbrzymiego potencja∏u
intelektualnego, us∏ugi edukacyjne
w postaci kwalifikacyjnych studiów po-
dyplomowych skierowanych dla ró˝-
nych grup zawodowych, programy pro-
filaktyki i terapii spo∏ecznej dla rodzin
dysfunkcyjnych, czy patologicznych,
jednostek marginalizowanych, wyklu-
czonych, czy niepe∏nosprawnych, a tak-
˝e bezpoÊrednià pomoc psychologicznà
ludziom znajdujàcym si´ w sytuacjach
kryzysowych. Przyk∏adowo, po kata-
strofie budowlanej na terenie Mi´dzy-
narodowych Targów w Katowicach
z inicjatywy Wydzia∏u zosta∏o powo∏ane
przy Uniwersytecie Âlàskim Centrum
Pomocy Psychologicznej w Sytuacjach
Kryzysowych, skupiajàce rozproszone
dotàd grupy psychologów, funkcjonujà-
ce przy lokalnych i wojewódzkich orga-
nach administracji samorzàdowej oraz
Stra˝y Po˝arnej i Policji.

ROZMAWIA¸A
IWONA KOLASI¡SKA

Kalendarium
1928 r. – powo∏anie do ˝ycia w Katowicach Instytutu Pedagogicznego.
1945 r. – powo∏anie przez Kuratorium Okr´gu Szkolnego na Âlàsku Instytutu Pedagogicz-
nego w Katowicach, którego kierownikiem zosta∏ prof. Józef Pieter.
1950/56 r. – w∏àcznie Instytutu do nowopowsta∏ej w Katowicach Wy˝szej Szko∏y Pedago-
gicznej, powstanie Katedry Pedagogiki, powo∏anie prof. Józefa Pietera na stanowisko rek-
tora WSP.
1968 r. – po∏àczenie WSP z Filià Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Katowicach i utworzenie
Uniwersytetu Âlàskiego. Pedagogika i psychologia rozwija∏y si´ w strukturze Wydzia∏u Hu-
manistycznego.
1969 r. – powstanie Instytutu Pedagogiki i Psychologii
1973 r. – powstanie Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych, w ramach którego funkcjonowa∏ Instytut
Pedagogiki i Psychologii, rozdzielony w 1974 na Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii.
1976 r. – utworzenie Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii. Pierwszym dziekanem Wydzia∏u
zostaje doc. dr Henryk Gàsior.
1978 r. – Wydzia∏ uzyskuje prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych.
2006 r. – Wydzia∏ uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika.

Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii po-
wo∏ano 30 wrzeÊnia 1978 r. jako ósmy
wydzia∏ Uniwersytetu Âlàskiego. Obec-
nie pracuje w nim 150 pracowników na-
ukowych, w tym 13 profesorów, 14 dok-
torów hab. oraz 82 doktorów. Funkcj´
dziekana Wydzia∏u pe∏ni (drugà kaden-
cj´) prof. zw. dr hab. Stanis∏aw Jusz-
czyk. Instytutem Psychologii kieruje
prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, funk-
cj´ dyrektora Instytutu Pedagogiki pe∏-
ni prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs.

W ciàgu 30 lat funkcjonowania wy-
promowano tu 16,744 tys. magistrów
pedagogiki i psychologii oraz 205
doktorów nauk humanistycznych.
Obecnie Wydzia∏ oferuje studia na
dwóch akredytowanych kierunkach:
psychologia i pedagogika. Odbywajà
si´ one w systemie stacjonarnym, za-
ocznym i wieczorowym, w trybie stu-
diów licencjackich (pedagogika) oraz
magisterskich 5-letnich i uzupe∏nia-
jàcych.

Przesz∏oÊç
i teraêniejszoÊç
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P rzewodniczàcym jury konkursu
zosta∏ profesor Bogdan Dziwor-
ski, prodziekan ds. Artystycz-

nych i Naukowych Wydzia∏u Radia i Tele-
wizji UÂ. W jury zasiedli tak˝e: Katarzyna
¸ata-Wrona ze Zwiàzku Polskich Arty-
stów Fotografików, prof. UÂ dr hab. Wi-
told Jacyków z Instytutu Sztuki Wydzia∏u
Artystycznego UÂ w Cieszynie, operator
i re˝yser filmowy Adam Sikora oraz
przedstawiciele Biura Promocji i Karier,
„Gazety Uniwersyteckiej UÂ”, a tak˝e
pi´ciu zaanga˝owanych w konkursie wy-
dzia∏ów.

Do konkursu zg∏oszono ponad 200 zdj´ç
z 27 projektów badawczych. Autorami
zdj´ç byli przewa˝nie amatorzy, choç nie
brakowa∏o wÊród nich laureatów innych
konkursów fotograficznych. Zdj´cia by∏y
albo integralnà cz´Êcià projektu stanowià-
cà jego dokumentacje, albo powsta∏y dla
upami´tnienia samego wydarzenia, jakim
by∏ projekt badawczy. Najwi´cej, bo a˝ 19
projektów, zg∏osi∏ do konkursu Wydzia∏
Biologii i Ochrony Ârodowiska, nic wi´c
dziwnego, ˝e a˝ 51 zdj´ç zwiàzanych
z projektami tego wydzia∏u zosta∏o za-
kwalifikowanych przez jury do wystawy
pokonkursowej. ¸àcznie do wystawy za-

kwalifikowano 81 zdj´ç, starajàc si´ by
ka˝dy z projektów mia∏ w niej swoje od-
zwierciedlenie.

13 paêdziernika w Muzeum Âlàskim
w Katowicach oficjalnie og∏oszono wyniki
konkursu i otwarto wystaw´ 1. Binneale
Fotograficznego UÂ „Âlàsk Okiem Na-
ukowca”. Do tego dnia wyniki trzymano
w Êcis∏ej tajemnicy. Grand Prix konkursu
jury przyzna∏o Agnieszce Mandal z Wy-
dzia∏u Pedagogiki i Psychologii za zdj´cie
„Anna” z projektu „Nowe kobiety – stary
Âlàsk”. Agnieszka Mandal zosta∏a tak˝e
wyró˝niona za najlepsze zdj´cie w katego-
rii „Cz∏owiek” za zdj´cie „Ania i Fabian”
z tego samego projektu.

Jury przyzna∏o te˝ I i II miejsca w kate-
goriach „zdj´cie przyrodnicze” i „zdj´cie
spo∏eczno-kulturalne”. I tak w kategorii
zdj´cia przyrodniczego I nagrod´ otrzy-
ma∏ Andrzej Siudy za cykl „UjÊcie Ma∏ej
Wis∏y do Jeziora Gocza∏kowickiego”
z projektu „Misterium Jeziora Gocza∏ko-
wickiego”, zaÊ II nagrod´ otrzyma∏a Iza-
bella Franiel za zdj´cie „Dwie Siewki”
z projektu „Zielono na czarnym Âlàsku”.
W kategorii zdj´cia spo∏eczno-kulturalne-
go pierwsze miejsce przypad∏o Ma∏gorza-
cie Ko˝usznik, Mariuszowi Perlakowi
i Joannie Piàtek za zdj´cie „Ruch Cho-
rych” z projektu „Psycholog w szpitalu –
w poszukiwaniu najlepszych rozwiàzaƒ
organizacyjnych s∏u˝by zdrowia”, zaÊ
drugie miejsce Alicji Jakimców za zdj´cie
„Praca nad efektem koƒcowym” z projek-
tu „SurDada – Surrealizm i Dadaizm
w pikselach”.

Jury przyzna∏o ponadto trzy wyró˝nie-
nia; pierwsze to wspomniane ju˝ wyró˝-
nienie za najlepsze zdj´cie w kategorii
„Cz∏owiek”. W kategorii „MikroÊwiat”
wyró˝niono Wojciecha Sierk´ za cykl
zdj´ç z projektu „Wciornastki – ukryte
pi´kno w wiàzance kwiatów”. W kategorii
„Z perspektywy” jury wyró˝ni∏o Andrzeja
Siudego za zdj´cie „Stare Wa∏y WiÊlane”.

Wystawa pokonkursowa trwaç b´dzie
do dnia 12 listopada, do tego czasu mo˝na
jà oglàdaç w budynku Muzeum Âlàskiego
w Katowicach przy Al. Korfantego 3.

ARTUR BA¸AZI¡SKI

Âlàsk okiem naukowca

Biennale fotografii
„Nauka w obiektywie”
Celem nadrz´dnym
pierwszego Biennale Fo-
tografii „Nauka w obiek-
tywie” by∏a promocja
dorobku naukowego
pracowników i studentów
Uniwersytetu Âlàskiego.
Tegorocznej edycji przy-
Êwieca∏o has∏o „Âlàsk
okiem naukowca” obej-
mujàce wszystkie projek-
ty badawcze zwiàzane
ze Âlàskiem i realizowa-
ne na Uniwersytecie.

Laureatka nagrody Grand Prix - Agnieszka Mandal z Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii

Grand Prix konkursu - zdj´cie „Anna” z projektu
„Nowe kobiety - stary Âlàsk” Agnieszki Mandal
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P rofesor Paƒko zginà∏ w mo-
mencie bardzo zaawansowa-
nych prac nad reorganizacjà

strukturalnà NIK. Zajmowa∏ si´ wtedy
najwi´kszymi aferami: rublowà, alko-
holowà, Funduszu Obs∏ugi Zad∏u˝enia
Zagranicznego, a tak˝e prywatyzacjà.
Wypadek zdarzy∏ si´ po przes∏aniu ra-
portu o aferach gospodarczych w Pol-
sce, cztery dni przed wystàpieniem pre-
zesa w Sejmie, gdzie mia∏ sk∏adaç infor-
macj´ o FOZZ. Sàd za Êmierç profesora
obwini∏ kierowc´, choç ekspert nie po-
twierdzi∏ tej wersji. Wiadomo nato-
miast by∏o, ˝e prezes otrzymywa∏ ano-
nimy gro˝àce Êmiercià, ˝e w∏amano si´
do jego mieszkania. My ciàgle czekamy
na rzetelne Êledztwo i odpowiedê na
m´czàce nas wàtpliwoÊci.

- Naukowiec najwy˝szej klasy - mó-
wià o nim dawni wspó∏pracownicy, pod-
kreÊlajàc jego istotny wk∏ad w rozwój
nauki prawa. By∏ mistrzem dla m∏o-
dych pracowników i wspania∏ym dy-
daktykiem dla studentów. Niezwykle
pracowity o wyjàtkowym poczuciu obo-
wiàzku jednakowo powa˝nie traktowa∏

ka˝de zadanie. JeÊli nie by∏ przekonany
o s∏usznoÊci sprawy, to jej nie popiera∏.
Przy ogromnych zaletach umys∏u i nie-
zwyk∏ym uroku osobistym pozosta∏
cz∏owiekiem skromnym i naturalnym.

Prof. Paƒko skoƒczy∏ studia na Wy-
dziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wroc∏awskiego, gdzie na-
st´pnie podjà∏ prac´, od 1974 roku
zwiàza∏ si´ z Uniwersytetem Âlàskim.
Od 1981 roku uczestniczy∏ w ruchu
„SolidarnoÊci”. Jako ekspert NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
bra∏ udzia∏ w przygotowaniu „Porozu-
mieƒ rzeszowsko-ustrzyckich”. Po
og∏oszeniu stanu wojennego zosta∏ in-
ternowany. By∏ wspó∏za∏o˝ycielem i wi-
ceprezesem Zarzàdu Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej. Wybrany w 1989
r. na pos∏a do Sejmu z okr´gu katowic-
kiego, pozosta∏ do koƒca cz∏onkiem
OKP. Przewodniczy∏ poselskiej Komisji
Samorzàdu Terytorialnego, pracowa∏
w Komisji Konstytucyjnej i w Komisji
Ustawodawczej Sejmu. Wniós∏ wk∏ad
w tworzenie pakietów ustaw samorzà-
dowych i reformy gospodarczej. Wiosnà
1991 roku Sejm powo∏a∏ go na prezesa
NIK. Niestety, na tym stanowisku
przepracowa∏ tylko kilka miesi´cy. Zgi-
nà∏ tak, jak ˝y∏: zawsze na s∏u˝bie, za-
wsze w drodze.

EWA ˚URAWSKA

„Pozostaje jeszcze sprawa mi∏oÊci do ojczyzny. 
Jak˝e rzadko mówimy o niej i do niej si´ przyznajemy.” 

- prof. Walerian Paƒko

Cz∏owiek 
renesansu
7 paêdziernika 1991 roku w S∏ostowicach, na trasie
szybkiego ruchu Warszawa – Katowice rzàdowa
lancia wypad∏a z jezdni i zderzy∏a si´ z nadje˝-
d˝ajàcym BMW. W przeddzieƒ 50. urodzin w wy-

padku zginà∏ prof. Wa-
lerian Paƒko, prezes NIK.
Jecha∏ na wyk∏ad inaugu-
rujàcy nowy rok akade-
micki w Uniwersytecie
Âlàskim.

UroczystoÊci
w

Turzym 
Polu

Profesor by∏ ogromnie przywiàzany do swoich stron rodzinnych –
Turzego Pola i ziemi brzozowskiej. Mia∏ nadziej´, ˝e po zakoƒczeniu
pracy wróci w rodzinne strony. W Turzym Polu pami´ç o nim jest ˝y-
wa i nie tylko okazjonalna. Rodzina piel´gnuje ma∏y drewniany do-
mek, w którym powsta∏o coÊ w rodzaju muzeum skupiajàcym ró˝ne
pamiàtki, a mieszkaƒcy mówià o nim z mi∏oÊcià i szacunkiem. Nic
zatem dziwnego, ˝e 23 paêdziernika br. w∏aÊnie tu odby∏a si´ uroczy-
stoÊç zwiàzana z 15 rocznicà Êmierci profesora i 10 rocznicà nadania
szkole podstawowej jego imienia. Rozpocz´∏a si´ ona mszà Êwi´tà
w parafialnym koÊciele. Nast´pnie delegacje w∏adz paƒstwowych,
miejscowych, Uniwersytetu Âlàskiego oraz KZ NSZZ „SolidarnoÊç”
UÂ z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów na grobie profesora. UroczystoÊç
uÊwietni∏ program artystyczny w wykonaniu uczniów.

KZ NSZZ „SolidarnoÊç” od wielu lat wspó∏pracuje ze Szko∏à Pod-
stawowà im. Waleriana Paƒki, w miar´ mo˝liwoÊci wspierajàc fi-
nansowo dzia∏alnoÊç artystycznego zespo∏u dzieci´cego. Chcemy
w ten sposób uczciç pami´ç wielkiego spo∏ecznika, inicjatora wielu
dzia∏aƒ na rzecz rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnych.
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Mgr URSZULA ZIEGLER
Kwestor

P racuje w Uniwersytecie
Âlàskim od 15 czerwca
1995 roku. Do jej zadaƒ

w Uczelni nale˝y m.in.: pro-
wadzenie i dobór w∏aÊciwej
formy rachunkowoÊci, organi-
zowanie wszelkiej szczegó∏o-
wej ewidencji ksi´gowej, zgod-
nie z Ustawà o rachunkowoÊci
w taki sposób, aby stworzyç
gwarancj´ wiarygodnych in-
formacji dla potrzeb zarzàdza-
nia Uczelnià, terminowe spo-
rzàdzanie zewn´trznych spra-
wozdawczoÊci podatkowych
i finansowych, w∏aÊciwe prze-
chowywanie z zabezpiecza-
niem ksiàg rachunkowych
i wszelkiej dokumentacji,
wspó∏tworzenie bud˝etu
Uczelni, zarzàdzanie finansa-
mi oraz Êcis∏a kontrola w za-

kresie realizacji bud˝etu, kie-
rowanie pracà podleg∏ych jej
dzia∏ów i organizowanie szko-
leƒ pracowników, kontrolo-
wanie wa˝nych operacji go-
spodarczych jak np. kredyty,
wnioski, projekty umów go-
spodarczych i innych powodu-
jàcych zmiany w strukturze
majàtkowej Uczelni. Pani Ur-
szula Ziegler opracowuje rów-
nie˝ instrukcje i zarzàdzenia
wewn´trzne Rektora, doty-
czàce rachunkowoÊci, a tak˝e
opiniuj´ wszelkie inne in-
strukcje oraz zarzàdzenia
w Uczelni.

Prywatnie pani Urszula Zie-
gler du˝o czasu poÊwi´ca ro-
dzinie, uwielbia zwierz´ta,
a w szczególnoÊci koty. Ma
wspania∏ego kocura o imieniu
Sylwester. Lubi s∏uchaç muzy-
ki klasycznej. Gdy znajdzie
troch´ czasu z przyjemnoÊcià
chodzi na koncerty. Ponadto
bardzo dobrze czuje si´ w kli-
matach wiejskich, stàd naj-
ch´tniej odpoczywa w∏aÊnie
na wsi.

Mgr JANINA
WALEWICZ-STRZ¢PKA
Zast´pca kwestora

P racuje w Uniwersytecie
Âlàskim od 1975 roku,
a od 1995 roku pe∏ni

obowiàzki zast´pcy kwestora.
W zakresie jej obowiàzków
znajdujà si´ m.in.: organiza-
cja, koordynacja i nadzór nad
prawid∏owà realizacjà zadaƒ
Dzia∏u Ksi´gowoÊci Majàtko-
wej. Ogólnie zajmuje si´ wie-
loma ró˝nymi zagadnieniami
z zakresu rachunkowoÊci, fi-
nansów, podatków, zamówieƒ
publicznych itp. na zasadach
ustalonych z kwestorem oraz
problematykà rachunkowà
wszelkich badaƒ naukowych,
spraw wydawniczych, koszto-
rysowania konferencji, zjaz-
dów, sympozjów, festiwali,
imprez kulturalnych, odp∏at-
nych form kszta∏cenia itd. Po-
nadto pani Janina Walewicz-
-Strz´pka kontroluje pod
wzgl´dem finansowym umo-
wy zawierane przez Uczelni´
i zgodnoÊç operacji gospodar-
czych z planem finansowo-
-rzeczowym Uczelni. Uczest-
niczy w opracowywaniu pro-
jektów przepisów wewn´trz-
nych i instrukcji w zakresie
rachunkowoÊci.

Prywatnie pasjonuje jà ar-
chitekturà wn´trz i ogrodów.
W swoim ogrodzie ciàgle
zmienia kszta∏ty krzewów
i iglaków. Du˝o czasu sp´dza
w górach na w´drówkach
i na rowerze. Z przyjemno-
Êcià podró˝uje, a poniewa˝
interesuje si´ malarstwem
(sama równie˝ troch´ malu-
je) przy okazji ∏àczy obie pa-
sje, zwiedzajàc muzea, ko-
Êcio∏y i galerie. Jesieƒ i zima
troch´ jà wyciszajà i wówczas
poÊwi´ca si´ literaturze –
g∏ównie wspó∏czesnej, po-
nadto oglàda stare filmy
i s∏ucha muzyki operowej.

Mgr EL˚BIETA PAGACZ
Zast´pca kwestora

P racuje w Uniwersy-
tecie Âlàskim od
1974 roku. Od 1986

roku jest zatrudniona na
stanowisku zast´pcy kwe-
stora. W zakresie swoich
obowiàzków ma organiza-
cj´, koordynacj´ i nadzór
nad prawid∏owà realizacjà
zadaƒ przydzielonych
Dzia∏owi Zatrudnienia
i P∏ac. W zwiàzku z tym
nadzoruje prace w zakre-
sie wynagrodzeƒ i narzu-
tów na wynagrodzenia.
Ogólnie zajmuj´ si´ wielo-
ma zagadnieniami, które
majà zwiàzek z wynagro-
dzeniami, a w szczególno-
Êci nadzór nad prawid∏o-
woÊcià obcià˝eƒ podat-
kiem dochodowym od osób
fizycznych oraz obcià˝eƒ
sk∏adnikami ubezpiecze-
niowymi. Pani El˝bieta
Pagacz dokonuje wst´pnej
kontroli operacji finanso-
wych i ich zgodnoÊci z pla-
nem rzeczowo-finanso-
wym w rozbiciu na po-
szczególne jednostki orga-
nizacyjne Uczelni. Ponad-
to kontroluje pod wzgl´-
dem finansowym prawi-
d∏owoÊç zawieranych
umów cywilno-prawnych.

Wolny czas sp´dza przede
wszystkim z rodzinà. Jest
matkà trzech doros∏ych sy-
nów. Jej pasjà jest praca
w ogrodzie – z przyjemnoÊcià
troszczy si´ o swoje kwiaty:
tulipany, lilie, irysy, piwonie,

floksy wiosenne i letnie
w ró˝nych odmianach i bar-
wach oraz uprawia ekolo-
giczny ogród warzywny. Du-
˝o podró˝uje, a interesujà jà
przede wszystkim zabytki,
stàd najch´tniej zwiedza ko-
Êcio∏y, zamki, warownie itp.
Wielkà pasjà pani Pagacz

jest literatura historyczna
i filmy historyczne.

ZOFIA SZNAJDER
Kierownik Dzia∏u
Ksi´gowoÊci G∏ównej
i Kosztów

˚ ycie zawodowe Pani
Sznajder zwiàzane jest
z Uniwersytetem Âlà-

skim od 1972 roku. - Dla nie-
których osób praca z „cyferka-
mi” i „kontami ksi´gowymi”
wydaje si´ przera˝ajàca. Mnie
to fascynuje i sprawia du˝o sa-

tysfakcji. – stwierdza pani
Sznajder. RzeczywiÊcie praca
kierownika Dzia∏u Ksi´gowo-
Êci G∏ównej i Kosztów to nie
tylko cyfry i plan kont, ale rów-
nie˝ wspó∏praca ze wszystkimi
jednostkami Uniwersytetu
Âlàskiego a wi´c równie˝
z ludêmi. – Ceni´ sobie bardzo
te kontakty, pozna∏am w ten
sposób wiele ciekawych osób,
zarówno pracowników dydak-
tycznych jak i administracyj-
nych – dodaje pani Sznajder.
W ciàgu tych 34 lat Zofia
Sznajder mia∏a szcz´Êcie
wspó∏pracowaç z kompetent-
nymi i ˝yczliwymi prze∏o˝ony-
mi oraz bardzo zgranym i od-
danym pracy zespo∏em pra-
cowników kwestury.

Ale ˝ycie zawodowe to nie
wszystko… Pani Zofia zgadza
si  ́ z powiedzeniem Anglików
„mój dom to moja twierdza”.
Tam najlepiej i najszybciej od-
zyskuje si∏y do dalszej pracy.
Nie jest to jednak dom za-
mkni´ty, lubi sp´dzaç czas z ro-
dzinà – synem i jego ˝onà, zna-
jomymi. Jej syn Rafa∏ czynnie
uprawia szermierk ,́ zatem pa-
ni Zofia jest równie  ̋zapalonym
kibicem tej dyscypliny sportu.
Ponadto ch´tnie relaksuje si´
przy dobrej ksià˝ce i dobrym fil-
mie. W przysz∏ym roku planuje
przejÊcie na emerytur .́
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W ystarczy∏o tylko odwiedziç
II Festiwal Humoru w Uni-
wersytecie Âlàskim, by

spróbowaç tego specja∏u. Tylko czy taki
„uÊmiechni´ty” jad∏ospis by∏ w stanie
wype∏niç luki w poziomie dowcipnoÊci
festiwalowych wystàpieƒ? W sferze ˝y-
wieniowej norma uÊmiechu zosta∏a wy-
pe∏niona, w kwestii odbioru pozosta∏
jednak niedosyt.

Ten rok ma zwyczajne 365 dni, któ-
re mog∏yby nast´powaç spokojnie po so-
bie, bez szczególnych „zwrotów akcji”.
Los zaplanowa∏ jednak inaczej - 18 i 19
paêdziernika mia∏y powitaç studentów
i pracowników naukowych salwami
Êmiechu. Mia∏y… Katowicki oddzia∏
Polskiego Towarzystwa Socjologiczne-
go, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Âlàskiego oraz Ko∏o Naukowe Socjolo-
gów UÂ zorganizowa∏y w tym czasie
dwudniowy II Festiwal Humoru w mu-
rach Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych. - Sa-
ma nazwa naszego uniwersytetu koja-
rzy si´ z humorem – skrót UÂ brzmi
prawie jak uÊmiechni´ty. W warstwie
aplikacyjnej chodzi o to, ˝eby pomyÊleç
o sobie z humorem i dystansem,
uÊmiechnàç si´ do siebie i do innych.
A tak˝e by uniwersytet by∏ uÊmiechni´-
ty, co jest wa˝ne nawet przy najbardziej
powa˝nych badaniach naukowych -
przybli˝a ide´ imprezy prof. dr hab.
Wojciech Âwiàtkiewicz, przewodniczà-

cy Rady Naukowej Festiwalu. – Ma on
równie˝ do spe∏nienia cele naukowe –
jest to spotkanie refleksji naukowej
prowadzonej z ca∏à powagà, ale te˝ hu-
morem, nad humorem. Udowadnia, ˝e
humor jest przedmiotem zainteresowa-
nia wielu dyscyplin: socjologicznych,
teologicznych, historycznych, czy lite-
rackich.

Ze wspomnianych dwóch zadaƒ sta-
wianych sobie przez organizatorów im-
prezy, drugie zosta∏o zrealizowane.
Uczestnicy festiwalu mieli okazj´ wy-
s∏uchania licznych wyk∏adów, ukazujà-
cych rozmaite aspekty humoru - od hu-
moru ˝ydowskiego, poprzez palindro-
my, humor „w koloratce”, ˝arty w lite-
raturze, a˝ po humor stosowany na sce-
nie politycznej. Kolejne sesje naukowe,
z∏o˝one ka˝dorazowo z kilku referatów,
wprowadzi∏y uczestników w klimat
akademickich rozwa˝aƒ na temat miej-
sca humoru w ˝yciu.

Pierwsze zadanie natomiast rozmy∏o
si´ ca∏kowicie i ju˝ pod koniec pierwsze-
go dnia nikt chyba nie pami´ta∏ o owym
„zaszczepieniu” uÊmiechu na uniwer-
sytecie. Gdyby bowiem

sukces festiwalu zmierzyç nat´˝e-
niem Êmiechu wybuchajàcego na sali
w ka˝dej minucie, rezultat nie by∏by za-
dawalajàcy. Pierwszego dnia konferen-
cji goÊcie mieli jednak okazj´ wype∏niç
dziennà norm´ Êmiechu wieczorem
w Kinoteatrze Rialto. Towarzystwa bo-

wiem dotrzymywali im: muzykalna bie-
dronka, ma∏o zdecydowany piesek oraz
milczàcy jak zakl´ty królik. Zgodnie
z przewidywaniami, Êmiechu by∏o co
niemiara… Wyst´p kabaretu Mumio
przyciàgnà∏ t∏umy wielbicieli, zarówno
tych posiadajàcych identyfikatory festi-
walowe, jak i przyby∏ych z zewnàtrz.

- W moim przekonaniu festiwal uda∏
si´ bardzo dobrze. By∏ znacznie bar-
dziej medialny ni˝ przed rokiem, b´-
dziemy oczywiÊcie pracowaç nad tym,
by za rok by∏ jeszcze wi´kszy. Naszym
sukcesem jest udowodnienie w prakty-
ce tezy o interdyscyplinarnym charak-
terze humoru i wieloÊci perspektyw,
z których mo˝na na niego patrzeç –
podsumowuje jedna z organizatorek
spotkania, mgr Maria Âwiàtkiewicz –
MoÊny. Jednak zamierzenie organiza-
torów, by dzi´ki festiwalowi humor,
Êmiech, ˝yczliwoÊç i otwartoÊç by∏y
w wi´kszym stopniu obecne wÊród bra-
ci akademickiej, nie zosta∏o do koƒca
zrealizowane. Ma to jednak tak˝e swà
dobrà stron´: twórcy III Festiwalu Hu-
moru majà ogromne pole do popisu.
Tylko od poczucia humoru organizato-
rów b´dzie zale˝a∏ stopieƒ „weso∏oÊci”
kolejnej imprezy. Z pewnoÊcià równie˝
w przysz∏ym roku nie zabraknie trady-
cyjnego ju˝ banana, symbolu uÊmiechu
i, miejmy nadziej´, serwowanej w zesta-
wie fili˝anki kawy.

MAGDALENA BUSZEK

W klimacie akademickich rozwa˝aƒ

FESTIWAL HUMORU 
BEZ HUMORU

Rolada z kluskami, ∏a-
zanki z kapustà, barszcz
z uszkami… - takie me-
nu mo˝na znaleêç
w ka˝dej niemal restau-
racji. Ale nadszed∏ czas
spróbowania nowego
zestawu: prosz´ paƒ-
stwa, kaw´ z bananem
podano do sto∏u!

Przedstawiciele Fundacji dr Clown rozdawali
uczestnikom Festiwalu czerwone nosy
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12 Nagroda jest wyrazem uznania
dla twórczej pasji, talentu i ak-
tywnoÊci m∏odych adeptów

sztuki. Ponadto, w sytuacji z∏o˝onej

rzeczywistoÊci wspó∏czesnej kultury,
sztuki i pedagogiki artystycznej – pe∏-
nych sprzecznoÊci, ale i sprzecznoÊci to-
lerujàcych, pozbawionych normatyw-
nych regulacji estetycznych – wyró˝nie-
nie to stanowi wskazanie interesujà-
cych przedsi´wzi´ç twórczych, wa˝nych
z punktu widzenia procesu dydaktycz-

Nieoficjalna inauguracja rok
w Galerii Uniwersyteckiej w

Nowa tr
w Ciesz
11 paêdziernika br.
Dziekan Wydzia∏u Arty-
stycznego Uniwersytetu
Âlàskiego w Katowicach
prof. Eugeniusz Delekta
wr´czy∏ nagrody wyró˝-
niajàcym si´ studentom
Wydzia∏u za prace wy-
konane w roku akade-
mickim 2005/2006. Pod
lup´ wzi´te zosta∏y
szczególnie osiàgni´cia
w obszarze twórczoÊci
artystycznej i dzia∏alno-
Êci wystawienniczej.

Damian Daszkiewicz (III rok edukacji art.)

¸ukasz Dudasz (III rok grafiki)

Tomasz 
Rzeêniczek

(IV rok 
edukacji art.)

Justyna Karasiƒska (II rok grafiki)
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nego i kszta∏towania indywidualnoÊci
artystycznych. Nagroda ma tak˝e cha-
rakter motywujàcy i dopingujàcy. Ma
za zadanie sk∏aniaç do pog∏´bienia do-
Êwiadczeƒ twórczych i warsztatowych,
ale tak˝e do refleksji okreÊlajàcej nasta-
wienia studentów kierunków artystycz-
nych wobec sztuki wspó∏czesnej i w∏a-
snej aktywnoÊci twórczej. Ma mobilizo-
waç do podejmowania odwa˝nych, au-
tentycznych i bezkompromisowych
przedsi´wzi´ç artystycznych, w dalszej
zaÊ przysz∏oÊci do kszta∏towania po-
staw oryginalnoÊci i odpowiedzialnoÊci
twórczej.

WÊród nagrodzonych znaleêli si´ stu-
denci Edukacji Artystycznej w Zakresie
Plastyki i Grafiki Instytutu Sztuki za
prace wykonane w roku akademickim
2005/2006 oraz wystawione podczas
przeglàdu koƒcoworocznego.

Wernisage poprzedzi∏ koncert studen-
tów i pracowników Instytutu Muzyki,
który odby∏ si´ 11 paêdziernika br. w Sa-
li Kameralnej. W ramach koncertu wy-

stàpili: Akademicki Chór Uniwersytetu
Âlàskiego „Harmonia” pod dyrekcjà dr
Izabelli Zieleckiej-Panek oraz organista

Tomasz Or∏ow i gitarzysta Grzegorz
Skiba (obaj reprezentowali Instytut
Muzyki).

Wystawa NAGRODZENI&WYRÓ˚-
NIENI b´dzie prezentowana w Galerii
Uniwersyteckiej w Cieszynie do 10 li-
stopada 2006 roku.

RYSZARD SOLIK 
MA¸GORZATA ¸USZCZAK

ku artystycznego 
w Cieszynie

radycja
zynie

Dorota Urban (II rok grafiki)

Dziekan Wydzia∏u Artystycznego prof. Eu-
geniusz Delekta i dyrektor Instytutu Sztuki
prof. dr hab. Ma∏gorzata ¸uszczak

Wszystkie przyznane studentom nagrody
i wyró˝nienia by∏y równorz´dne

Wyst´p Akademickiego Chóru Uniwersytetu Âlàskiego „Harmonia” pod dyrekcjà dr Izabelli Zieleckiej-Panek
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J ustyna Kijonka zawsze pasjono-
wa∏a si´ teatrem i nosi∏a si´ z za-
miarem podj´cia studiów re˝y-

serskich. ZdolnoÊci plastyczne i prace
z tego obszaru sk∏ania∏y jà równie˝ do
zainteresowania si´ scenografià. To si´
zresztà mog∏o z∏o˝yç w interesujàcà ca-
∏oÊç. JednoczeÊnie pasjonowa∏a si´ lite-
raturà i zadebiutowa∏a cyklem wierszy.
Jeszcze w szkole Êredniej zaj´∏a si´
dziennikarstwem i na ∏amach szkolne-
go pisma katowickiej „Konopy” zamie-
Êci∏a szereg rozmów z tak s∏awnymi
osobami, jak m.in.: Kazimierz Kutz,
Wies∏aw Ochman, Tadeusz Bradecki
i Krystyna Bochenek. Nic zatem dziw-
nego, ˝e zdecydowa∏a si´ na Mi´dzywy-
dzia∏owe Indywidualne Studia Huma-
nistyczne, gdzie mo˝na dokonywaç wy-
borów kierunków, ∏àczyç ró˝ne specjal-
noÊci i rozwijaç zainteresowania. Za-
pewne uzasadnieniem by∏y dotychcza-
sowe pasje. Tym bardziej, ˝e studenci
MISH-u mogà uczestniczyç tak˝e w za-
j´ciach ASP, Wydzia∏u RTV UÂ i nie
tylko.

Sta∏o si´ jednak tak, ˝e ju˝ po pierw-
szym roku skoncentrowa∏a uwag´ na
socjologii i kulturoznawstwie, które
majà wiele punktów stycznych i mogà
stanowiç wzajemne dope∏nienie. MISH
mia∏ jeszcze jeden wa˝ny atut – atmos-
fer´ studiów. Wi´kszoÊç studentów tego
wydzia∏u to indywidualiÊci i pasjonaci,
z których ka˝dy godzi zainteresowania
z w∏asnym rytmem pracy nad sobà.

Justyna uwa˝a, ˝e studia min´∏y
nadzwyczaj szybko, nie mo˝e uwie-
rzyç, ˝e up∏yn´∏o pi´ç lat. W 2005 r.,
po czterech latach studiów, ukoƒczy∏a
z wyró˝nieniem socjologi´ pod kierun-
kiem prof. zw. dr hab. Marka S. Szcze-
paƒskiego. Rok póêniej obroni∏a prac´
magisterskà „RzeczywistoÊç polska
w Kabarecie Starszych Panów” na
Kulturoznawstwie, napisanà pod kie-
runkiem prof. zw. dr hab. Tadeusza
Miczki. Cztery dni po bronie wysz∏a

za mà˝ za socjologa dr Marka Niezabi-
towskiego.

Za prac´ magisterskà z socjologii
„NarodowoÊç Êlàska. Problemy i kon-
trowersje” otrzyma∏a wyró˝nienie
w konkursie im. Floriana Znanieckiego
na najlepszà prac´ magisterskà z socjo-
logii, zorganizowanym przez Polskie
Towarzystwo Socjologiczne, a tak˝e
wyró˝nienie „Otwartej Rzeczpospoli-
tej” w konkursie im. Jana Józefa Lip-
skiego na najlepszà prac´ magisterskà
z humanistyki, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Przeciw Antysemity-
zmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpo-
spolita”.

B´dàc na piàtym roku MISH rozpo-
cz´∏a dzienne studia doktoranckie w In-
stytucie Socjologii UÂ, z czym wià˝e si´
tak˝e okazja do prowadzenia zaj´ç ze
studentami. JednoczeÊnie finalizowa∏a
studia na kulturoznawstwie, a przed-
stawiona praca magisterska zdoby∏a
wysokie uznanie.

Dodajmy do tego, ˝e w latach 2003-
-2006 Justyna Kijonka by∏a trzykrotnà
stypendystkà Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu. Zosta∏a tak˝e Stypen-
dystkà DAAD – Niemieckiej Centrali
Wymiany Akademickiej (Deutsche Aka-
demische Austausch Dienst).

W lipcu i sierpniu 2005 roku odby∏a
równie˝ praktyk´ w Institut für Inter-
nationale Kommunikation und
Auswärtige Kulturarbeit dzia∏ajàcym
przy Uniwersität Bayreuth, w ramach
której bra∏a udzia∏ w organizowaniu
letniego uniwersytetu (Sommeruniwer-
sität für Interkulturelle Deutsch-Stu-
dien).

Justyna ma w swoim dorobku mi´dzy
innymi obszerne publikacje zamiesz-
czone w Miesi´czniku Spo∏eczno-Kultu-
ralnym „Âlàsk”, w tym rozmowy z Woj-
ciechem Kilarem i Jerzym Dudà-Gra-
czem, artyku∏y „Architektura jest sztu-
kà” i „Wielobok losów” (wojenne i po-
wojenne dzieje rodziny z Krzemieƒca).
Natomiast w „Pismach Humanistycz-
nych” opublikowano jej esej pod tytu-
∏em „Absurd i rzeczywistoÊç. Panopti-
cum postaw i typów w «Kabarecie Star-
szych Panów»”, a nast´pnie artyku∏
„Spory o narodowoÊç Êlàskà w kontek-
Êcie obecnoÊci Polski w Unii Europej-
skiej”. ZamieÊci∏a równie˝ w „Przeglà-
dzie Polonijnym” szkic „Wokó∏ sporów
o narodowoÊç Êlàskà”.

Do wa˝nych dat w jej biografii zali-
czyç nale˝y 23 listopada br., gdy Justy-
na odbierze dyplom najlepszej absol-
wentki UÂ.

Pi´ç niezwyk∏ych lat
Wybór studiów mo˝e
byç problemem, kiedy
w gr´ wchodzà zainte-
resowania potwierdzone
dokonaniami w niejednej
dziedzinie.
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W któràÊ sobot´ przed Wszystkimi Âwi´tymi musia∏em
pojeêdziç troch´ po kilku miastach Górnego Âlàska,
˝eby oporzàdziç groby bliskich. Ruch w sobot´ jest

mniejszy ni˝ w tygodniu. Samochody przewa˝nie stojà pod bloka-
mi na osiedlach. Ci, którzy wyjechali, parkujà po hipermarketa-
mi, albo – tak jak ja – próbujà znaleêç miejsce pod cmentarzami.
Jednak zdarza∏o mi si´ te˝ spotkaç liczne pojazdy w miejscach,
które nie wyglàda∏y na cele weekendowych wypraw. Pobocza
szczelnie zape∏nione, a w pobli˝u nie widaç ani centrum handlo-
wego, ani du˝ego osiedla, ani multikina, ani nawet cmentarzyka.
Okazuje si´, ˝e celem najazdu zmotoryzowanych jest budynek ja-
kiejÊ szko∏y, albo budynek biurowy, wynaj´ty przez jakàÊ szko∏´.
Polska weekendowa jest w coraz wi´kszej mierze krajem ludzi
uczàcych si´. Studia zaoczne i podyplomowe, kursy i szkolenia,
odbywajà si´ w uczelniach publicznych i prywatnych i przyciàga-
jà coraz liczniejszych s∏uchaczy. Podczas gdy uczelnie kszta∏càce
w trybie stacjonarnym skar˝à si´ na ból g∏owy spowodowany ni-
˝em demograficznym, wcià˝ roÊnie liczba zainteresowanych
kszta∏ceniem wÊród tych, którzy przekroczyli ju˝ wiek edukacyj-
ny. Niektórzy z nich nie sà ju˝ nawet w wieku produkcyjnym.

K szta∏cenie staje si´ coraz modniejsze. Sukces uniwersy-
tetów III wieku zdaje si´ nawet przyt∏aczaç ich za∏o˝y-
cieli: trzeba ograniczaç dost´p do wyk∏adów, wyznacza-

jàc bariery wiekowe – trzeci wiek zaczyna si´ dziÊ po siedemdzie-
siàtce i m∏odsi muszà dorosnàç, zanim uzyskajà mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o indeks. Niektórym czekanie si´ nie uÊmiecha,
chcà te˝ uzyskaç konkretnà wiedz´, poÊwiadczonà dyplomem.
Zdarzajà si´ przypadki, gdy ludzie po odchowaniu dzieci
i przejÊciu na zas∏u˝onà, choç przedwczesnà jak na ich wital-
noÊç, emerytur´, zapisujà si´ na studia. Sà gotowi za nie p∏aciç

z w∏asnej kieszeni, bo niezale˝nie od wysokiego poziomu biedy
w polskim spo∏eczeƒstwie, nie brak te˝ ludzi o ca∏kiem przyzwo-
itych dochodach. Zdaje si´, ˝e mo˝na tez wykazaç dodatnià ko-
relacj´ mi´dzy poziomem dochodów a ciekawoÊcià intelektual-
nà. Nic dziwnego, ˝e ludzie, którzy g∏ówne zakupy ˝ycia majà
ju˝ za sobà, i nie chcà si´ poddaç hipnozie programów telewizyj-
nych, wybierajà kszta∏cenie i gotowi sà za nie p∏aciç.

Na studiach podyplomowych pojawia si´ te˝ coraz wi´cej
doros∏ych, którzy chcà albo dyplomu, albo dyplomu i wie-
dzy, bo w ten sposób mogà poprawiç swój status w ma-

cierzystej firmie. Uczelnie, zw∏aszcza tak du˝e i tak paƒstwowe,
jak nasza, kiedyÊ podchodzi∏y nieufnie do tej grupy „straszaków”.
Jednak nieustajàce próby zniech´cenia do kszta∏cenia Êwie˝ych
maturzystów poprzez faktyczne zmniejszanie dotacji na cele dy-
daktyczne przynoszà rezultaty: zainteresowanie alternatywnymi
odbiorcami umiej´tnoÊci naszych nauczycieli akademickich wzra-
sta. Byç mo˝e wkrótce pojawià si´ te˝ studenci z ciep∏ych krajów,
którzy zastàpià m∏odych Polaków kombinujàcych, jakby si´ urzà-
dziç na Zachodzie. Uniwersytet jest jak lotniskowiec: nie wykonu-
je gwa∏townych ruchów, ale gdy ju˝ przestawi si´ na nowy kurs,
to nie ma dla niego przeszkód. Skoro maturzystów nie wystarcza,
zamiast si´ na nich gniewaç, powiemy „wasza przesz∏oÊç naszà
przysz∏oÊcià” i po˝eglujemy ku ich dziadkom.

STEFAN OÂLIZ¸O

Halo!! Halo, tu jestem. Ni˝ej, troszk´ w prawo... Nie to sol-
niczka. Co pan b´dzie z solniczkà rozmawia∏? O tak, do-
brze. To znowu ja. Poznaje pan? Przykro mi. Wiem, ˝e

mamy nowy rok akademicki, ale nie mo˝e pan ̋ àdaç co roku no-
wego wroga. Tak, mo˝e pan splunàç. Nie, nie na gazet´. MyÊla-
∏em, ˝e skwituje pan to bardziej symbolicznie, takim: Tfu! Tfu!
Ja mam teraz mniej miejsca, i nie trafi∏ pan.

B ardzo wszystkich czytelników przepraszam, za t´ na
w po∏y prywatnà rozmow´. Musia∏em si´ jednak przywi-
taç z panem, który donosi na mnie do pewnego prawico-

wego tygodnika, o tytule, którego tutaj nie wymieni´, bo ktoÊ
przez pomy∏k´ kupi jeszcze jeden egzemplarz, co wbije redakcj´
w dum´, ˝e sprzeda˝ skoczy∏a im o 100%.

Pod koniec ubieg∏ego roku, w tym˝e tygodniku ukaza∏a si´ notka
zatytu∏owana: „Libertyn Parzniewski”. Jej autor powo∏ujàc si´ na
internetowà wypowiedê pana, z którym na wst´pie dyskutowa∏em,

zarzuca mi: jàtrzenie, zianie nienawiÊcià, a tym samym: gorszenie
fluidami antyprawicowymi i antykoÊcielnymi spo∏ecznoÊci akade-
mickiej. W finale tej notatki mamy – a jak˝e – apel: „Apelujemy do
Rektora i Senatu o ukrócenie radosnej twórczoÊci agresywnego felie-
tonisty”. Z wra˝enia, przesta∏ mi na chwil´ kapaç z kàcika ust jad
nienawiÊci, a wszelkie plugastwa, którymi karmi´ swà zwyrodnia-
∏à, zbrodniczà wyobraêni´, zepchnà∏em dyskretnie do szuflady. Jak-
˝e to? Ja niepozorny rab uniwersytecki, py∏ marny, wstydliwie ni-
czym Quasimodo trzymany na ∏aƒcuchu w piwnicach rektoratu,
mam zajmowaç czas Jego Magnificencji i przeÊwietnemu Senatowi?
To ju˝ nie mo˝e mnie zwyk∏y konserwator wybato˝yç kablem dwu˝y-
∏owym, albo i r´ki piszàcej te bluênierstwa wkr´ciç w imad∏o? To
trzeba fatygowaç samego Rektora i Senat?

Par´ miesi´cy póêniej, dosta∏o si´ – na ∏amach tego˝ wysoce
moralizujàcego tygodnika – ca∏ej „Gazecie Uniwersyteckiej”.
Ale uwaga, uwaga; nie zapomniano i o mnie: „...felietony pisu-
je tam skrajny libertyn Jerzy Parzniewski”.

P ierwsza z omawianych notatek, ukaza∏a si´ tu˝ obok tek-
stu (niez∏e towarzystwo) o Êw. Kindze, co mia∏o zapewne
sk∏oniç mnie do zaniechania czynów pod∏ych, wzbudziç

pokor´ i zach´ciç do wstrzemi´êliwoÊci. Notatka druga znalaz∏a
si´ zaraz ko∏o wywiadu z Arturem Zawiszà. Post´p znaczàcy. Co
b´dzie dalej? Strach pomyÊleç.

- Halo!? Czyta pan to jeszcze? Drogi panie, ukrywajàcy si´ pod
kobiecym pseudonimem. Nie mam do pana ˝alu za ów donosik.
Najbardziej przykre dla mnie jest jednak to, ̋ e inwektywami ob-
rzuca mnie pan nie za mój tekst, ale za u˝yty przeze mnie cytat
z dziennika „Rzeczpospolita”. Doskonale pan wie, ˝e zastosowa-
nie takiego chwytu wobec osoby parajàcej si´ pisaniem (a pan
w swoim ˝yciu sporo napisa∏) to zwyk∏e ordynarne Êwiƒstwo.

- Halo! Niech˝esz pan tego ze z∏oÊci nie gryzie. Mówi∏em prze-
cie˝, ˝e to solniczka.

JERZY PARZNIEWSKI

Siwiejàca 
alternatywa

Tylko dla
libertynów,
dewiantów 
i pomyleƒców 
ró˝nej maÊci
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14 paêdziernika, w drugim
dniu Festiwalu J´zyka
Polskiego, oko∏u trzystu

studentów Uniwersytetu Âlàskiego
w ciemnogranatowych koszulkach zaj´∏o
strategiczne pozycje w katowickim
„Spodku”: mi´dzy rz´dami, na schodach,
w lo˝y i na p∏ycie. To w∏aÊnie oni – przy-
szli poloniÊci – mieli czuwaç nad przebie-
giem najwi´kszej ogólnopolskiej klasów-
ki, a nast´pnie bezlitoÊnie tropiç b∏´dy
uczestników zabawy. Grupie sprawdza-
jàcej dyktanda przewodniczy∏a dr Danu-
ta Krzy˝yk. Nad przebiegiem konkursu
czuwa∏o jury, z∏o˝one z j´zykoznawców
pod przewodnictwem profesora Walere-
go Pisarka, honorowego przewodniczàce-
go Rady J´zyka Polskiego przy Prezy-
dium PAN. Do ortograficznego boju sta-
n´li tak˝e artyÊci. Zmagania toczy∏y si´
w paru kategoriach. Laureaci pierwszych
miejsc otrzymali tytu∏y: Mistrza Polskiej
Ortografii, Ma∏ego Mistrza Polskiej Or-
tografii 2006 oraz Mówcy Znakomitego
2006 (a aktorzy Rol´ ˚ycia).

O godzinie jedenastej z∏amanà piecz´ç
na kopercie, wewnàtrz której ukryto
tekst dyktanda. „Granatowe koszulki”
rozlokowane we wszystkich sektorach,
ca∏à swà uwag´ skupi∏y na piszàcych.
Ka˝dy ze studentów dzier˝y∏ w r´ku po-
maraƒczowà kartk´ – znak ostrze˝enia
dla delikwenta, który odwa˝y∏by si´ za-

puÊciç ˝urawia przez rami´ sàsiada. Pra-
c´ s´dziów koordynowa∏y dr Ma∏gorzata
Wójcik-Dudek oraz mgr Magdalena Ja-
worska.

Ma∏o brakowa∏o, by na dêwi´k s∏ów
„przerze˝˝e przerzynarkà”, aktorzy pi-
szàcy tegoroczne dyktando (wÊród nich
m.in. Tomasz Bednarek i Renata Dance-
wicz) nie pospadali z foteli, zaÊ ca∏à hala
zareagowa∏a g∏oÊnym j´kiem. Profesor
Andrzej Markowski doczyta∏ tekst swoje-
go autorstwa do koƒca i do akcji wkroczy-
li studenci. Rozbiegli si´ mi´dzy piszàcy-
mi, zebrali prace, które nast´pnie znala-
z∏y si´ w wielkim, wiklinowym koszu sto-
jàcym pod scenà. Kilka chwil póêniej, za-
wartoÊç kosza opró˝ni∏y w poÊpiechu d∏o-
nie weryfikatorów. Ku zaskoczeniu
wszystkich, ˝aden z s´dziów pe∏niàcych
dy˝ur w sektorach i na p∏ycie „Spodka”
nie przyzna∏ si´ do pokazania komukol-
wiek ostrzegawczej kartki. Czy to ozna-
czy, ˝e mo˝na ju˝ zerwaç ze stereotypem
Polaka-cwaniaka, który z takà ch´cià
Êciàga na wszelkich klasówkach? - Przy-
puszczam, ˝e po prostu prof. Markowski
czyta∏ zbyt szybko, by Êciàganie w ogóle
by∏o mo˝liwe - stwierdzi∏a, nie pozosta-
wiajàc z∏udzeƒ Anna Rosó∏, s´dzia i stu-
dentka IV roku filologii polskiej UÂ.

Mrówcza praca ponad 150 studentów
sprawdzajàcych prace przebiega∏a spraw-
nie i szybko. Pierwsze bezb∏´dnie napisa-
ne dyktando wytropi∏a ju˝ oko∏o godziny
12:15 Ania Machelska. Kiedy wydawa∏o

si´, ˝e wszystko jest ju˝ przesàdzone,
znalaz∏y si´ kolejne dwie. O zwyci´stwie
mia∏y zadecydowaç przecinki. W rezulta-
cie w∏aÊnie ta odnaleziona jako pierwsza,
autorstwa Ma∏gorzaty Denys z Cz´sto-
chowy, okaza∏a si´ najlepszà.

Swoje dyktando pisa∏y te˝ dzieci i m∏o-
dzie˝ do lat 16. Jego tekst u∏o˝y∏ prof.
Edward Polaƒski, autor s∏ownika b´dà-
cego wyk∏adnià tegorocznego Dyktanda.
— Wszystko by∏o êle. Pan Materna czy-
ta∏ za szybko, tekst by∏ za d∏ugi, trudniej-
szy od tego dla doros∏ych – skar˝y∏y si´
dzieci. — Celowo stworzy∏em takie trud-
noÊci, ˝eby zreflektowaç m∏odzie˝, ˝e
komputer to nie wszystko. Trzeba zaglà-
daç do êróde∏ pisanych, bo Internet nie
we wszystkim ma racj´. U˝ywanie j´zyka
musi odbywaç si´ z namys∏em – skomen-
towa∏ prof. Polaƒski.

W rywalizacji wzi´∏a tak˝e udzia∏ osoba
niewidoma – Hanna Pasterny, absolwent-
ka romanistyki z Jastrz´bia-Zdroju. Swój
tekst napisa∏a najpierw na maszynie bra-
ille’owskiej, a potem, w obecnoÊci komisji,
przepisa∏a na komputer i wydrukowa∏a.
— Ta dziewczyna to fenomen – powie-
dzia∏a dr Danuta Krzy˝yk – pope∏ni∏a tyl-
ko jeden b∏àd ortograficzny, jeden graficz-
ny i szeÊç interpunkcyjnych.

W ramach tegorocznego Dyktanda od-
by∏ si´ tak˝e fina∏ konkursu na Mówc´
Znakomitego. Zosta∏ nim Wojciech Kola-
dyƒski.

ALEKSANDER SZOJDA

Sufra˝ystka z Koƒskowoli i c´tkowane niby-oczy

DYKTANDO 2006

Ma∏o brakowa∏o, by na dêwi´k s∏ów „przerze˝˝e
przerzynarkà”, aktorzy piszàcy tegoroczne dyktan-
do (wÊród nich m.in. Tomasz Bednarek i Renata
Dancewicz) nie pospadali z foteli, zaÊ ca∏a hala za-
reagowa∏a g∏oÊnym j´kiem.

Tekst Dyktanda 2006
dla doros∏ych:

Z bloga 
drzewiarza

Nicnierobienie, niechby i wywa˝one,
z rzadka jest chwalebne. Z˝ymajàc si´, rze-
k∏em wi´c na przekór sobie: “Przerze˝˝e
przerzynarkà na przestrza∏ mi∏orzàb tu˝-tu˝
obok tui. Znienacka i bez ceregieli Êciosaj to
plugastwo, co zza hibiskusa wytrzeszcza c´t-
kowane niby-oczy. Oj, b´dzie˝ to koÊba, ˝e
hej! Zarazem sczyÊcisz chaszcze na wprost
transzei i baldachogrono hortensji naprze-
ciw grzàskiej stru˝ki. Umaisz potem
odrzwia, rozsiàdziesz si´ popod nimi i dla re-
laksu stworzysz limeryk, ot, choçby taki:
Sufra˝ystka z Koƒskowoli
boogie-woogie wspak rz´poli,
mylàc c-moll i As-dur, gdy˝
hyca przy tym wszerz, w dal i wzwy˝,
woja˝ujàc wÊród bemoli.
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W arto przypomnieç, jakie sà
zwiàzki profesora ze Âlà-
skiem - tu przecie˝ rozwi-

nà∏ on nowe zainteresowania badawcze
(socjolingwistyka), tutaj w latach 70.
odnalaz∏ j´zykowy i spo∏eczno-kulturo-
wy fenomen godny naukowego pozna-
nia. Jego zaciekawienie Âlàskiem si´ga
okresu studiów na Uniwersytecie Ja-
gielloƒskim, kiedy pod wp∏ywem semi-
nariów i wyk∏adów profesora Witolda
Taszyckiego zainteresowa∏ si´ regio-
nem i jego j´zykiem. Praca w Uniwer-
sytecie Âlàskim zaowocowa∏a sukcesa-
mi naukowymi i organizacyjnymi. Mo˝-
na Êmia∏o powiedzieç, ˝e od 1970 roku,
najpierw jako dziekan Wydzia∏u Filolo-
gicznego, póêniej dyrektor Instytutu
J´zyka Polskiego, a wreszcie prorektor
Uniwersytetu Âlàskiego, kierowa∏ roz-
wojem Wydzia∏u i Uczelni. Mia∏ wów-
czas ogromny wp∏yw na ukszta∏towanie
nowoczesnego profilu Êlàskiej humani-
styki. Dzi´ki niemu Wydzia∏ Filologicz-
ny zyska∏ pe∏ny, nowoczesny program,
z zespo∏em filologii obcych, które profe-
sor organizowa∏ wraz z prof. dr. hab.
Kazimierzem Polaƒskim. JednoczeÊnie
szeroki program studiów otrzyma∏a Êlà-
ska polonistyka.

Na podstawie doÊwiadczeƒ Êlàskich
profesor pokaza∏, ˝e j´zyk trzeba badaç
przez jego uwik∏anie w struktur´ spo-
∏ecznà, akt mowy, sytuacje. W tym czasie
skupi∏ wokó∏ siebie jeden z czo∏owych ze-
spo∏ów badawczych w kraju, z∏o˝ony ze
specjalistów z ró˝nych dziedzin. Jego
m∏odzi wychowankowie sà dzisiaj profe-
sorami pracujàcymi w Uniwersytecie
Âlàskim i w innych uczelniach kraju.

W∏adys∏aw LubaÊ swà dzia∏alnoÊç
naukowà i organizacyjnà kontynuowa∏
jako dyrektor Instytutu J´zyka Pol-
skiego Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie (1979-1991), a obecnie jako kie-
rownik Pracowni Socjolingwistycznej
Instytutu J´zyka Polskiego PAN pro-
wadzi badania nad j´zykiem potocz-
nym, których efektem jest kilka tomów
S∏ownika polskich leksemów potocz-
nych. By∏ tak˝e w biografii profesora
okres pracy w Uniwersytecie Opolskim
na stanowisku profesora zwyczajnego
i kierownika Katedry Slawistyki, który

zaowocowa∏ syntezami dotyczàcymi
nowej sytuacji j´zyków s∏owiaƒskich po
1990 roku, gdy powsta∏y nowe paƒ-
stwa, a kraje s∏owiaƒskie przesz∏y
zmiany ustrojowe.

Jego zainteresowanie problematykà
j´zykoznawczà i kulturalnà Po∏udnio-
wych S∏owian rozpocz´∏o si´ od doÊwiad-
czeƒ slawistycznych, które Profesor wy-
niós∏ ze studiów serbokroatystycznych
w Uniwersytecie Belgradzkim, a nast´p-
nie z pracy lektora i wyk∏adowcy j´zyka
polskiego na uniwersytetach w Ljublja-
nie i w Belgradzie, podsumowanych sto-
pieniem doktora habilitowanego w za-
kresie j´zykoznawstwa slawistycznego
(1971 r.). Najdobitniej o kompetencji
profesora w zakresie j´zyka i kultury po-
∏udniowos∏owiaƒskiej Êwiadczy nadanie
mu przez Ministerstwo Kultury Jugo-
s∏awii w roku 2000 odznaczenia: Zas∏u-
˝ony dla Kultury Serbskiej i obecne wy-
ró˝nienie honorowym doktoratem przez
Uniwersytet Belgradzki, które otrzyma∏
19 wrzeÊnia br..

Profesor W∏ady-
s∏aw LubaÊ jest
uczonym wielkiego
formatu, wyjàtko-
wo twórczym.
Opublikowa∏ ∏àcz-
nie oko∏o 700 prac
w tym jest redak-
torem fundamen-
talnego S∏ownika
polskich leksemów
potocznych.

Niezwykle boga-
to prezentuje si´
dzia∏alnoÊç Profe-
sora w komisjach
naukowych, towa-
rzystwach i komi-
tetach redakcyj-
nych. Od 1975 ro-
ku jest przewodni-
czàcym Komisji
Socjolingwistycz-
nej Mi´dzynarodo-
wego Komitetu

Slawistów. Przez 25 lat by∏ cz∏onkiem
Komitetu J´zykoznawstwa PAN. Jest
cz∏onkiem Rady J´zyka Polskiego PAN,
Komisji Kultury J´zyka Komitetu J´-
zykoznawstwa PAN, Komisji Dydak-
tycznej Rady J´zyka Polskiego PAN,
cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Fo-
netycznego, Polskiego Towarzystwa J´-
zykoznawczego, a tak˝e cz∏onkiem Ko-
misji J´zykoznawstwa PAN Oddzia∏u
w Katowicach i Krakowie. Pe∏ni funk-
cj´ przewodniczàcego Rady Fundacji
dla Rozwoju Humanistyki Âlàskiej. Jest
redaktorem serii „Socjolingwistyka”.

Zosta∏ odznaczony Krzy˝em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski i Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, tytu-
∏em Zas∏u˝onego Nauczyciela PRL.

Profesor uprawia nauk´ z wielkà pa-
sjà badawczà. Jego entuzjazm udziela
si´ innym, inspiruje. Trzeba te˝ pod-
kreÊliç, ˝e nikt tak jak on nie rozumie,
i˝ wielkie wyzwania naukowe niesie sa-
mo ˝ycie.

BERNADETA NIESPOREK

Honorowy doktorat Uniwersytetu Belgradzkiego 
dla prof. W∏adys∏awa Lubasia

Naukowe 
wyzwania
niesie ˝ycie

Niestrudzony badacz
problemów j´zykowych
i kulturalnych Po∏udnio-
wych S∏owian przez lata
organizowa∏ Êlàskà hu-
manistyk´.
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Â wiat∏o jest niezwyk∏ym czynni-
kiem, umo˝liwiajàcym ˝ycie na
ziemi. Korzystamy z jego do-

brodziejstw ka˝dego dnia, a na zmiany
iloÊci docierajàcych do nas promieni
s∏onecznych reagujemy wahaniami sa-
mopoczucia. W zimie nasz organizm
jest bardziej podatny na choroby, jeste-
Êmy ospali, podczas gdy latem czujemy
si´ znacznie lepiej. Fenomen wp∏ywu
Êwiat∏a na cz∏owieka znalaz∏ zastoso-
wanie równie˝ w medycynie.

- Jako fizycy badaliÊmy, co si´ dzieje
z fotouczulaczami pod wp∏ywem pada-
jàcego Êwiat∏a. S∏yszeliÊmy, ˝e istnieje
mo˝liwoÊç zastosowania kombinacji
barwnika fotouczulajàcego i Êwiat∏a
w medycynie, m.in. do niszczenia ko-
mórek nowotworowych czy wirusa HIV
– opowiada prof. dr hab. Alicja Ratusz-
na, kierownik Zak∏adu Fizyki Cia∏a
Sta∏ego Instytutu Fizyki w Uniwersyte-
cie Âlàskim. - Prowadzony przeze mnie

zespó∏, w sk∏adzie: dr hab. Piotr KuÊ, dr
Gabriela Kramer-Marek, dr Agnieszka
Szurko, dr hab. Roman Wrzalik, prof.
dr hab. Jacek Szade i prof. dr hab. An-
drzej Burian, skupi∏ si´ na poszukiwa-
niu substancji, które mog∏yby pos∏u˝yç
do niszczenia komórek nowotworo-
wych. NawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z In-
stytutem Onkologii w Gliwicach i tak
rozpocz´liÊmy „przygod´” z biofizykà
i Êwiat∏oterapià.

Âwiat∏o–„terapia”, jak sama nazwa
wskazuje, jest procesem leczenia, wyko-
rzystujàcym szczególne w∏asnoÊci foto-
uczulaczy i Êwiat∏a widzianego. Skoja-
rzenie obu tych elementów powoduje,
˝e w komórce zachodzà procesy foto-
chemiczne prowadzàce do jej niszcze-
nia. SpecjaliÊci okreÊlajà Êwiat∏oterapi´
terminem „photodynamic thera-
py”(PDT), wskazujàcym, i˝ ujawniajà-
ca si´ pod wp∏ywem Êwiat∏a dynamika
powoduje, ˝e wspomniane czynniki mo-
gà zostaç u˝yte w terapii.

- Pami´tamy chlorofil – zielony
barwnik wyst´pujàcy w roÊlinach, a b´-
dàcy w∏aÊnie przyk∏adem zwiàzku
Êwiat∏oczu∏ego, pod wp∏ywem padajàce-
go Êwiat∏a umo˝liwia zajÊcie reakcji fo-
tosyntezy. To ilustruje, jak dzi´ki pro-
mieniom Êwietlnym szkodliwy dwutle-
nek w´gla zostaje zamieniony w tlen.
Ide´ t´ wykorzystuje fotodynamiczna
terapia nowotworów, u˝ywajàc synte-
tycznego barwnika o nazwie „porfiry-
na”, b´dàcego w naturze podstawowym
elementem budowy hemoglobiny– t∏u-
maczy prof. Ratuszna. – Gdy fotouczu-
lacz, który wybiórczo gromadzi si´
w komórkach nowotworowych a jest
szybko wydalany z komórek zdrowych,
naÊwietlimy odpowiednià d∏ugoÊcià fali
Êwietlnej, w komórce zaczynajà zacho-
dziç procesy fotodynamiczne. Czàstecz-
ki zwiàzku zostajà wzbudzone przez
Êwiat∏o o odpowiedniej d∏ugoÊci fali (ab-
sorpcja promieniowania) i nast´pnie,
fluoryzujàc wypromieniowujà do oto-

Fizyka to nie tylko teoria, ale przede wszystkim ˝ycie

Uderzyç
w nowotwór 
Êwiat∏em

N´kana wieloma cho-
robami ludzkoÊç marzy
o sytuacji, gdy choroba
nowotworowa nie b´dzie
si´ ju˝ kojarzyç z nieule-
czalnoÊcià. Czy jest to
tylko jedno z wielu ma-
rzeƒ, które nigdy nie do-
czeka si´ spe∏nienia?
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P ierwsze publikacje pierwsze
publikacje w Âlàskiej Biblio-
tece Cyfrowej pojawi∏y si´ ju˝

w sierpniu br. Koordynatorem prac
zwiàzanych z utworzeniem ÂBC jest
Biblioteka Âlàska, która utrzymuje
tak˝e jej platform´ sprz´towà i progra-
mowà natomiast kopia zabezpieczajà-
ca zlokalizowana jest na Uniwersyte-
cie Âlàskim. Wszystkie publikacje
umieszczane sà z zachowaniem wymo-
gów ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Zasób ÂBC jest
tworzony w sposób rozproszony, opro-
gramowanie pozwala na przechowy-
wanie elektronicznych wersji publika-
cji przygotowywanych i opracowywa-
nych przez zdalnych redaktorów. Do-
st´p do publikacji jest nieodp∏atny dla
wszystkich u˝ytkowników niekomer-
cyjnych. Ponadto warto podkreÊliç, i˝
ÂBC jest w∏àczona w krajowy system
bibliotek cyfrowych, dzi´ki temu za jej
poÊrednictwem mo˝na dotrzeç bezpo-
Êrednio do publikacji umieszczonych
w innych regionalnych bibliotekach
cyfrowych.

W projekcie mo˝e uczestniczyç ka˝da
instytucja, jednostka czy organizacja
zainteresowana umieszczeniem publi-
kacji z w∏asnych zbiorów. Udzia∏ prze-
biega na zasadzie pe∏nej autonomii,
ka˝dy z Uczestników ÂBC zachowuje
prawa do cyfrowej publikacji i decydu-

je o okresie jej udost´pniania. Opisy pu-
blikacji ÂBC sà indeksowane i dost´pne
przez globalne wyszukiwarki interne-
towe. Ponadto Âlàska Biblioteka Cyfro-
wa daje mo˝liwoÊç publikowania mate-
ria∏ów dydaktycznych i naukowych
wszystkim pracownikom zainteresowa-
nym upublicznieniem w∏asnych prac
naukowych, w tym doktoratów. Autor
chcàcy opublikowaç prac´ udost´pnia
tekst po zawarciu umowy licencyjnej
udzielajàcej ÂBC licencji do korzystania
z okreÊlonego utworu we wskazanym
przez autora czasie. Po wyznaczonym
przez autora terminie dost´p do utwo-
ru zostanie zamkni´ty. Licencja ma
charakter nieodp∏atny.

Do chwili obecnej przystàpienie do
wspó∏pracy w ÂBC zadeklarowa∏o 26
instytucji, g∏ównie bibliotek nauko-
wych, a tak˝e publicznych. Jednocze-
Ênie ciàgle nap∏ywajà zapytania od ko-
lejnych zainteresowanych jednostek.
Uczestnicy-za∏o˝yciele ÂBC majà na-
dziej´ na wspó∏prac´ z muzeami i ar-
chiwami. Udzia∏ ró˝nych jednostek po-
zwoli realizacj´, tak wa˝nych projek-
tów jak cyfrowe scalenie czasopism,
utworzenie niepowtarzalnego depozy-
torium cyfrowego.

Wi´cej informacji na temat ÂBC mo˝-
na uzyskaç na stronach internetowych:

www.sbc.org.pl
www.digitalsilesia.eu

MA¸GORZATA WAGA

czenia nadwy˝k´ pobranej energii (emi-
sja promieniowania). Proces fluore-
scencji wykorzystuje diagnostyka foto-
dynamiczna („photodynamic diagno-
sis”, PDD), niezwykle skuteczne narz´-
dzie umo˝liwiajàce lokalizacj´ zmienio-
nej patologicznie tkanki.

Czàsteczki fotouczulacza mogà tak˝e
oddawaç nadmiar energii tlenowi mole-
kularnemu, znajdujàcemu si´ w komór-
kach, co powoduje jego przekszta∏cenie
do niezwykle reaktywnej czàsteczki,
zwanej tlenem singletowym. Tlen sin-
gletowy i inne reaktywne formy tlenu
(wolne rodniki tlenowe), powstajàce
w procesie fotodynamicznym, wyzwala-
jà reakcje oksydacji, prowadzàce do
niszczenia kolejnych organelli komór-
kowych. W rezultacie tych procesów ko-
mórka umiera.

Âwiat∏oterapia jest znana od co naj-
mniej 25 lat i wykorzystywana w lecze-
niu. Kilka leków pochodzenia naturalne-
go zosta∏o dopuszczonych do zastosowa-
nia w klinice, trwajà natomiast poszuki-
wania syntetycznych barwników. W Pol-
sce istnieje kilka oÊrodków stosujàcych t´
metod´ klinicznà w odniesieniu do ró˝-
nych rodzajów nowotworów. W Szpitalu
Klinicznym Âlàskiej Akademii Medycznej
w Bytomiu prof. dr hab. Aleksander Sie-
roƒ za pomocà terapii fotodynamicznej
leczy g∏ównie nowotwory p´cherza i pro-
staty. Stosowanie tej metody mo˝e ozna-
czaç prze∏om w walce z chorobà.

- Onkolodzy preferujà wyci´cie guza,
jeÊli jest taka mo˝liwoÊç, jednak zabieg
chirurgiczny, niekiedy trwale okalecza-
jàcy, stanowi dramat dla pacjenta. Ta-
kie decyzje sà bardzo bolesne. Po-
wszechnie stosowana chemioterapia
i radioterapia niszczy równie˝ zdrowe
komórki dajàc wczesne i póêne skutki
uboczne a tak˝e wycieƒcza ca∏y orga-
nizm. Âwiat∏oterapia jest natomiast
bardzo bezpieczna – ocenia prof. Ra-
tuszna. - Sam barwnik i Êwiat∏o od-
dzielnie nie sà toksyczne dla komórek.
W terapii u˝ywamy w pe∏ni bezpieczne-
go dla cz∏owieka Êwiat∏a z zakresu wi-
dzialnego. Poza tym metoda fotodyna-
miczna z u˝yciem specyficznego barw-
nika i Êwiat∏a stanowi nie tylko narz´-
dzie terapeutyczne, ale i diagnostyczne.
Co wa˝ne z obu tych mo˝liwoÊci korzy-
staç mo˝na kilkakrotnie jeÊli zajdzie ta-
ka potrzeba, bez powa˝nych powik∏aƒ.
Leczenie mo˝e odbywaç si´ nawet
w warunkach ambulatoryjnych, a pa-
cjent nie wymaga d∏ugiej rekonwale-
scencji po zabiegu, co wp∏ywa na obni-
˝enie kosztów leczenia.

Terapia fotodynamiczna w niektó-
rych typach nowotworów jest bardzo
skuteczna, w innych mo˝e z powodze-
niem stanowiç metod´ uzupe∏niajàcà.

MAGDALENA BUSZEK

Ca∏odobowy dost´p do 
kulturowego dziedzictwa Âlàska

Âlàska 
Biblioteka 
Cyfrowa
Âlàskà Bibliotek´ Cyfrowà (ÂBC) zosta∏a utwo-
rzona 20 lipca 2006 br. na mocy porozumienia
pomi´dzy Bibliotekà Âlàskà a Uniwersytetem
Âlàskim w celu prezentacji w Internecie kulturo-
wego dziedzictwa Âlàska w jego historycznej
i wspó∏czesnej ró˝norodnoÊci.
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P rzygoda pana An-
drzeja åwikliƒskiego
z ˝eglarstwem zacz´-

∏a si´ doÊç póêno, bo dopiero
na studiach. - Kolega z grupy
w∏aÊnie uzyska∏ patent ˝egla-
rza i zaproponowa∏ mi wyjazd
na Mazury – wspomina pan
Andrzej. Zapowiada∏y si´
wspania∏e wakacje pod ˝agla-
mi. Mia∏ to byç prawdziwy re-
laks i wypoczynek.

RzeczywistoÊç jednak oka-
za∏a si´ troch´ inna. Bolek by∏
„po˝eraczem” kilometrów
i w trakcie dziesi´ciodniowego
rejsu m∏odzi ˝eglarze zaliczyli
tras´ Miko∏ajki-W´gorzewo-
-Zamordeje-Miko∏ajki. Rejs
odbywa∏ si´ na popularnej
„Omedze” (a wszyscy wtajem-
niczeni w temat zapewne wie-
dzà, ̋ e nie jest to ∏ajba kabino-
wa) i dlatego panowie codzien-
nie musieli rozbijaç namiot.
Na kana∏ach zaÊ czeka∏o na
nich bur∏aczenie lub p∏ywanie
na pagajach. Jednak pan An-
drzej nie zniech´ci∏ si´ truda-

mi takiego ˝eglowania,
a wr´cz przeciwnie - zachwyci∏
si´ Mazurami i tak˝e postano-
wi∏ zdobyç patent oraz ˝eglo-
waç bardziej rekreacyjnie, od-
wiedzajàc urokliwe zatoczki
i zwiedzajàc ciekawe miejsca
na szlaku WJM (Wielkich Je-
zior Mazurskich).

Wysokie koszty czarteru
jachtu sk∏oni∏y Andrzeja åwi-
kliƒskiego do zbudowania
w∏asnej ma∏ej jednostki typu
„Pesymist”, na którym przez
dwa sezony zwiedza∏ Pojezie-
rze Augustowsko–Suwalskie.
Tam równie˝ wybra∏ si´ w po-
dró˝ poÊlubnà z ˝onà Marià.
Potem dotkn´∏a go szara rze-
czywistoÊç – praca i brak cza-
su... i tak lata mija∏y, a Mazu-
ry cierpliwie czeka∏y. Pewnego
dnia odwiedzi∏ go kolega i po-
wiedzia∏: - Mam jacht kabino-

wy „Kormoran” i poszukuj´
za∏ogi! Nie namyÊlajàc si´ ani
chwili pan Andrzej zabra∏
wówczas oÊmioletniego syna
Piotra. Ruszyli na Mazury, po-
zostawiajàc pe∏nà obaw
o dziecko ˝on´. Obawy szybko
rozwia∏y si´, a ma∏y jacht spe∏-
ni∏ oczekiwania za∏ogi. Od tej

pory pan Andrzej co roku sp´-
dza∏ wakacje ˝eglujàc, a po po-
wrocie z urlopu opowiada∏
wszystkim o swoich przygo-
dach. Okaza∏o si´, ˝e jego wie-
lu kolegów w przesz∏oÊci rów-
nie˝ uprawia∏o ten - wówczas
elitarny - sport i wcià˝ z no-
stalgià wspominali tamte cza-
sy. Postanowi∏ pomóc wszyst-
kim tym, którzy chcieli konty-
nuowaç lub realizowaç swoje
m∏odzieƒcze marzenia o ˝eglo-
waniu. I tak zacz´∏a si´ histo-
ria Klubu „Szuwarek”.

Sekcja Turystyki Wodnej
przy Zwiàzku Nauczycielstwa
Polskiego powsta∏a w 1991 ro-
ku i jej celem by∏o g∏ównie or-
ganizowanie rejsów na jezio-
rach mazurskich. Poczàtkowo
rejsy odbywa∏y si´ na jachtach
typu Orion i El-Bimbo, które
czarterowano od AZS’u Uni-
wersytetu Âlàskiego. Dzi´ki
du˝emu zaanga˝owaniu nie˝y-
jàcego ju˝ dyrektora Kazimie-
rza Cygana Uniwersytet Âlà-
ski zakupi∏ dwie fabrycznie no-
we ∏odzie typu Venus oraz u˝y-
wanego Oriona i Morsa. Po-
zwala∏o to na wypoczynek
dwudziestu osobom podczas
jednego turnusu. W 1995 roku
klub zosta∏ zarejestrowany
w Katowickim Okr´gowym
Zwiàzku ˚eglarskim pod na-
zwà „Szuwarek”, a honoro-
wym komandorem klubu zo-
sta∏ Kazimierz Cygan. W trak-
cie swojej dzia∏alnoÊci klub wy-
szkoli∏ wielu ˝eglarzy, sterni-
ków jachtowych, sterników
motorowodnych oraz instruk-
torów ˝eglarstwa, jak równie˝
organizowa∏ sta˝owe rejsy po
Ba∏tyku. Od momentu powsta-
nia klubu pan Andrzej w∏àcza∏
si´ we wszystkie prace przy or-
ganizacji kursów i rejsów. Na-
le˝y dodaç, ̋ e od 11 lat, czyli od
poczàtku istnienia klubu „Szu-
warek” jest jego komandorem.

Wszystkim ̋ eglarzom i tym,
którzy chcieliby zostaç ˝egla-
rzami przy okazji przypomina-
my, ˝e ju˝ za kilka miesi´cy
rozpocznie si´ nowy sezon,
a co za tym idzie pojawi si´ ko-
lejna okazja na sp´dzenie wa-
kacji pod ˝aglami. Zapisy na
kursy przyjmuje komandor
klubu „Szuwarek” Andrzej
åwikliƒski (tel. 359-12-10,
acwiklin@us.edu.pl). Inne in-
formacje na stronie interneto-
we: www.znp.us.edu.pl

AGNIESZKA SIKORA

Navigare necesse est, vivere non est necesse!
„˚eglowanie jest koniecznoÊcià, ˝ycie nià nie jest”

Plutarch

Jutro pop∏yniemy
daleko...

Czy mo˝na po-
∏àczyç tak odle-
g∏e dziedziny jak
fizyk´ i ˝eglar-
stwo? Owszem.
Zrobi∏ to mgr in˝.
Andrzej åwikliƒski
– pracownik Insty-
tutu Fizyki UÂ. Od
wielu lat widzimy
go aktywnie dzia-
∏ajàcego podczas
organizacji co-
rocznych poka-
zów „OsobliwoÊci
Âwiata Fizyki”.
Ale wielu z nas
zna go tak˝e jako
˝eglarza i koman-
dora klubu „Szu-
warek”.



NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe

HISTORIA. Zbigniew H o j k a : Polski
ruch zawodowy w województwie
Êlàskim (1922–1939). Oblicze poli-
tyczne, bibliogr., indeks, tab., summ.,
Zsfg., 40 z∏
Jerzy S p e r k a : Otoczenie W∏ady-
s∏awa Opolczyka w latach
1370–1401. Studium o elicie w∏adzy
w relacjach z monarchà, bibliogr.,
indeksy, fot., rys., mapy, wklejki, aneks,
tab., summ., Zsfg., twarda opr., 65 z∏
LITERATUROZNAWSTWO. Dialogi
z romantycznym kontekstem. Szki-
ce o poezji polskiej. Red. Adam
D z i a d e k , Joanna D e m b i ƒ s k a -
- P a w e l e c , indeks, summ., rés., 16 z∏
Adam D z i a d e k : Na marginesach
lektury. Szkice teoretyczne, nota bi-
bliogr., indeks, fot., summ., rés., 16 z∏
Andrzej P o l a k : Proza historyczna
Bu∏ata Okud˝awy, bibliogr., indeks,
Zsfg., rez., 15 z∏
MENTIBUS MEMORATIS. Zofia
A d a m c z y k : Mieczys∏awa M i t e r a -
- D o b r o w o l s k a , bibliogr., wklejka,
fot., summ., Zsfg., 10 z∏
PSYCHOLOGIA. Wincenty O k o ƒ .
Doctor Honoris Causa Universita-
tis Silesiensis, bibliogr., fot.
NAUKI o ZIEMI. Jacek R ó ˝ k o w s k i :
Wody podziemne utworów w´gla-
nowych po∏udniowej cz´Êci Jury
Krakowsko-Cz´stochowskiej i pro-
blemy ich ochrony, bibliogr., fot.,
rys., tab., summ., rés., 28 z∏

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Ryszard K a c z m a r e k :
Górny Âlàsk podczas drugiej wojny
Êwiatowej. Mi´dzy utopià niemiec-
kiej wspólnoty narodowej a rzeczy-
wistoÊcià okupacji na terenach
wcielonych do III Rzeszy

POLITOLOGIA. „Studia Politicae
Universitatis Silesiensis”. T. 2. Red.
Jan I w a n e k , Mieczys∏aw S t o l a r -
c z y k , wspó∏pr. Olga S z u r a

LITERATUROZNAWSTWO. Ma∏go-
rzata N i t k a : Railway Defamiliari-
sation. The Rise of Passengerhood
in the Nineteenth Century

Dariusz P a w e l e c : Od ko∏ysanki
do trenów

Krystyna W o j t y n e k - M u s i k :
Terra rhetorica w poezji Rimbauda

J¢ZYKOZNAWSTWO. Margarita
N a d e l - C z e r w i ƒ s k a : Nowa lek-
syka w s∏ownikach rosyjskich na
koƒcu XX wieku

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia
z informacji naukowej i dyscyplin
pokrewnych prace dedykowane
profesor Barbarze Stefaniak. Red.
El˝bieta G o n d e k , Diana P i e -
t r u c h - R e i z e s

Krystyna H e s k a - K w a Ê n i e -
w i c z : Ludzie, góry i ksià˝ki

Joanna K a m i ƒ s k a : Marketing
wewn´trzny w bibliotece

Anna S i t k o w a : O pisarstwie Jó-
zefa Wereszczyƒskiego. Wybrane
problemy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
Antropologia kultury – Antropolo-
gia literatury. Red. Ewa K o s o w -
s k a , Anna G o m ó ∏ a , Eugeniusz J a -
w o r s k i

Iwona S o w i ƒ s k a : Polska muzyka
filmowa w latach 1945–1968

PRAWO. Instytucje prawa upa-
d∏oÊciowego i naprawczego. Red.
Antoni W i t o s z

Bernadetta F u c h s : Prawo karte-
lowe a prawo prywatne mi´dzyna-
rodowe

Katarzyna S z n a j d e r : Jurysdyk-
cja szczególna w zakresie zobowià-
zaƒ umownych

PSYCHOLOGIA. Zastosowanie wy-
branych technik w psychologicznej
diagnostyce procesów intelektual-
nych i osobowoÊci. Red. Jan M. S t a n i k

ZARZÑDZANIE i TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE. Magdalena K o -
l a r z : Wp∏yw zagranicznych inwe-
stycji bezpoÊrednich na innowacyj-
noÊç przedsi´biorstw w Polsce

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2006,
T. 2. (27): Resocjalizacja m∏odzie˝y
niedostosowanej spo∏ecznie – wy-
brane konteksty. Red. Anna N o w a k

Teresa B o r o w s k a : Emocje dzie-
ci i m∏odzie˝y. Zasoby – rozwijani

Anna G a j d z i c a : Reforma oÊwia-
ty a praktyka edukacji wczesnosz-
kolnej

BIOLOGIA. Iwona ¸ u k a s i k : De-
gradacja starodrzewów bukowych
Lazulo Pilosae -Fagetum w warun-
kach zró˝nicowanej antropopresji
na Wy˝ynie Âlàsko-krakowskiej

NAUKI o ZIEMI. Franciszek K ∏ o -
s o w s k i : Sektor us∏ug w gospodarce
regionu tradycyjnego w warunkach
transformacji i restrukturyzacji
(przyk∏ad konurbacji katowickiej)

NAUKI TECHNICZNE. Urszula B o -
r y c z k a : Algorytmy optymalizacji
mrowiskowej
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Stopnie i tytu∏y naukowe
Doktoraty:
Dr Aleksandra PODGÓRNIAK Wydzia∏ Filologiczny
Dr Krzysztof KRAJEWSKI Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki
Dr Karolina GALICKA Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki
Dr Aneta S¸ODCZYK Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki
Dr Barbara MOREJKO Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach
Dr Agnieszka SIEMIENIUK Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
Dr Stefan Jacek LECHWAR Wydzia∏ Artystyczny
Dr Tomasz Karol TOBOLEWSKI Wydzia∏ Artystyczny
Dr Pawe∏ CIEåWIERZ Wydzia∏ Filologiczny

Habilitacje:
Dr hab. Danuta OPACKA-WALASEK Wydzia∏ Filologiczny
Dr hab. Tomasz CZAKON Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Profesury:
Prof. dr hab. Krzysztof KRASUSKI Wydzia∏ Filologiczny

Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
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NAGRODA DLA
MICHA¸A ROSY
„Co s∏onko widzia∏o” – film Mi-

cha∏a Rosy, Prodziekana Wydzia∏u
Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kie-
Êlowskiego UÂ, otrzyma∏ nagrod´ or-
ganizatorów festiwali i przeglà-
dów polskich filmów za granicà.
Nagroda ta jest przyznawana od kilku
lat podczas Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni. Film Micha∏a
Rosy zosta∏ wyró˝niony przez przed-
stawicieli siedmiu festiwali ze Stanów
Zjednoczonych, Kanady oraz paƒstw
europejskich. Ma zagwarantowane
miejsce w kalendarzu projekcji festiwa-
li prezentujàcych polskie kino za grani-
cà. Obraz „Co s∏onko widzia∏o” otrzy-
ma∏ równie˝ nagrod´ specjalnà jury
gdyƒskiego festiwalu ufundowanà
przez Przewodniczàcà Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji El˝-
biet´ Kruk.

RUSZY¸O CENTRUM
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
28 wrzeÊnia swojà dzia∏alnoÊç zain-

augurowa∏o Centrum Pomocy Psy-
chologicznej w Sytuacjach Kryzy-
sowych, powo∏ane z inicjatywy pra-
cowników Wydzia∏u Pedagogiki i Psy-
chologii Uniwersytetu Âlàskiego
w zwiàzku z katastrofà na terenie Mi´-
dzynarodowych Targów Katowickich.
G∏ównym celem, jaki przyÊwieca∏ powo-
∏aniu Centrum jest rozwijanie i dosko-
nalenie profesjonalnej pomocy w sytu-
acjach kryzysowych o du˝ej lub maso-
wej skali, przede wszystkim poprzez
tworzenie programów i procedur umo˝-
liwiajàcych jak najskuteczniejsze do-
starczanie pomocy psychologicznej oso-
bom poszkodowanym, szkolenie profe-
sjonalistów – g∏ównie psychologów i pe-
dagogów oraz dzia∏ania programowe
i edukacyjne adresowane do s∏u˝b ra-
towniczych, oÊrodków zarzàdzania kry-
zysowego i spo∏ecznoÊci lokalnych.

JUBILEUSZ WYDZIA¸U
PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii ob-

chodzi w tym roku jubileusz 30-lecia
swego istnienia. Powo∏any zosta∏ 30
wrzeÊnia 1976 roku zarzàdzeniem Mi-
nistra Nauki, Szkolnictwa Wy˝szego
i Techniki, jako ósmy wydzia∏ Uniwer-
sytetu Âlàskiego. Jubileusz wydzia∏u
zbiega si´ z uroczystoÊcià nadania ty-
tu∏u doktora honoris causa Uni-
wersytetu Âlàskiego Profesorowi
Wincentemu Okoniowi, wybitnemu
pedagogowi.

UMOWY O WSPÓ¸PRACY
Uniwersytet Âlàski podpisa∏ poro-

zumienia o wspó∏pracy naukowo-

-badawczej: z Forschungszentrum
Jülich w Niemczech i Bia∏oruskim
Uniwersytetem Paƒstwowym
w Miƒsku. Umowy przewidujà m.in.
realizacj´ wspólnych projektów ba-
dawczych, wymian´ pracowników na-
ukowych i studentów, wspólne publi-
kacje, wymian´ materia∏ów nauko-
wych i dydaktycznych oraz organizacj´
wspólnych konferencji i warsztatów.
Porozumienia zosta∏y podpisane na
okresy pi´cioletnie z mo˝liwoÊcià ich
przed∏u˝enia.

CZESKIE MEDALE
Uniwersytet Âlàski w Katowicach

zosta∏ uhonorowany medalem za za-
s∏ugi i d∏ugoletnià wspó∏prac´,
przyznanym przez w∏adze Uni-
wersytetu w Ostrawie. Medal w cza-
sie uroczystych obchodów Êwi´ta
ostrawskiej uczelni i inauguracji XVI
roku akademickiego odebra∏ JM Rek-
tor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Jane-
czek. Z∏oty medal JM Rektorowi UÂ
przyzna∏y równie˝ w∏adze Uniwersy-
tetu Âlàskiego w Opawie za zas∏u-
gi dla rozwoju wspó∏pracy mi´dzy
uczelniami.

STYPENDIA MINISTRA
– ZNAKOMITY WYNIK
Uniwersytet Âlàski zajà∏ najlepsze

w swej historii – trzecie miejsce
w kraju pod wzgl´dem liczby studen-
tów, którym Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego przyzna∏ swoje stypendia
w I turze. Stypendia za wyniki w nauce
uzyska∏o 45 osób, jedna osoba otrzy-
ma∏a stypendium za wyniki w sporcie.

SPOTKANIE
Z DONALDEM TUSKIEM
Uczelniana Rada Samorzàdu Stu-

denckiego Uniwersytetu Âlàskiego zor-
ganizowa∏a spotkanie z Donaldem
Tuskiem, który wyg∏osi∏ wyk∏ad Co
Polska mo˝e zaoferowaç m∏odej in-
teligencji? Emigracja zarobkowa
m∏odych Polaków i jej wp∏yw na sy-
tuacj´ spo∏eczno-gospodarczà
w Polsce. Spotkanie odby∏o si´ 20 paê-

dziernika w auli im. Kazimierza Po-
pio∏ka Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych UÂ.

SUKCES PRACOWNIKÓW
WYDZIA¸U NAUK O ZIEMI
Artyku∏ Metalliferous Constituents of

Rhizosphere Soils Contaminated by Zn-
-Pb Mining in Southern Poland autor-
stwa dr. Jerzego Caba∏y i prof. dr.
hab. Les∏awa Tepera z Zak∏adu Geo-
logii Z∏ó˝ Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ
znalaz∏ si´ na trzecim miejscu listy pi´-
ciu najwi´kszych przebojów czytelni-
czych (most viewed articles) w ostat-
nim kwartale, opublikowanej przez wy-
dawnictwo naukowe Springer. Artyku-
∏y zosta∏y wybrane spoÊród prac za-
mieszczonych dotychczas w presti˝o-
wym czasopiÊmie „Water, Air, and Soil
Pollution”, z pierwszej çwiartki listy
ISI (tak zwanej listy filadelfijskiej).

CZESKIE ODZNACZENIE
JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wzià∏
udzia∏ w uroczystych obchodach Âwi´ta
Paƒstwowego Republiki Czeskiej,
w czasie których z ràk Konsula General-
nego Republiki Czeskiej Josefa Byrtusa
otrzyma∏ odznaczenie za wk∏ad w roz-
wój stosunków polsko-czeskich. Uro-
czystoÊç odby∏a si´ 26 paêdziernika
w Urz´dzie Wojewódzkim w Katowicach.

NAGRODZONA
PRACA DOKTORSKA
Doktor Beata Smieja-Król z Wy-

dzia∏u Nauk o Ziemi UÂ znalaz∏a si´
wÊród laureatów nagród Prezesa Rady
Ministrów za rozprawy doktorskie
i habilitacyjne oraz dzia∏alnoÊç na-
ukowà i naukowo-technicznà lub ar-
tystycznà w tegorocznej trzynastej edy-
cji nagród. Dr Beata Smieja-Król zosta∏a
wyró˝niona za prac´ doktorskà Zastoso-
wanie oksyreaktywnej analizy termicznej
(OTA) do badania uranonoÊnej materii
organicznej, napisanà pod kierunkiem
prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka.

OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC

BIURO PROMOCJI I KARIER UÂ



Studenci na szczycie 
siedmiotysi´cznika!!!

Wyprawa na Pik Niepodleg∏oÊci (7134 m n.p.m.) lipiec – sierpieƒ 2006

Nocna panorama z obozu II

W wyprawie uczestniczy∏o 11 osób: Piotr Bartochowski, Tomasz Borowiec, Magdalena De-
reziƒska, Aleksandra Dzik, Jan Lenczowski, Aleksandra Maj, Pawe∏ Tatarek, Maciej Weste-
rowski, Ewa åwikliƒska, Ma∏gorzata Górska, Justyna Knopik

Przekraczanie szczeliny lodowcowej mi´dzy
obozem I i II

Wyprawa odby∏a si´ pod patronatem Stu-
denckiego Ko∏a Przewodników Beskidzkich
w Katowicach oraz Klubu Skialpinistycznego
KANDAHAR. Szczyt zdoby∏o w sumie sie-
dem osób z ca∏ej wyprawy

Pik Niepodleg∏oÊci (daw-
niej Pik Lenina) le˝y w gó-
rach Pamir w Êrodkowej
Azji. Jest jednym z ∏atwiej-
szych siedmiotysi´czników,
lecz s∏ynie ze zmiennej po-
gody, silnych wiatrów i ni-
skich temperatur Fo
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