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XV Wieczór Akademicki 
w Uniwersytecie

Âlàskim
19 grudnia 2006 r.

Akademicki Chór Uniwersytetu Âlàskiego „Harmonia” pod dyrekcjà dr Izabelli Zieleckiej-Panek

Prorektorzy Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach, od lewej: prof.dr

hab. Barbara Ko˝usznik, prof.UÂ dr hab. Anna ¸abno, prof.dr hab.

Wies∏aw BanyÊ i prof. dr hab. Jerzy Zio∏o

˚yczenia naszym pracownikom sk∏ada Metropolita katowicki 

dr Damian Zimoƒ

GoÊç XV Wieczoru Akademickiego - abp. prof. dr hab. Alfons

Nossol (z prawej)
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze

r´ce ju˝ czwarty numer
„Gazety Uniwersytec-
kiej UÂ” w nowym
kszta∏cie. Gazeta wcià˝

si´ rozwija i pozostaje mieç nadzie-
j´, ˝e w dobrym kierunku. W tym
numerze, obok sta∏ych dzia∏ów,
sporo miejsca poÊwi´ciliÊmy wyda-
rzeniom, których w grudniu ubie-
g∏ego roku by∏o szczególnie du˝o.
Zacz´∏o si´ 7 grudnia w Warszawie,
gdzie Wydzia∏ Nauk o Ziemi UÂ
oraz Instytut Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania PAN
zorganizowa∏y mi´dzynarodowà
konferencj´ „Ekstremalne zdarze-
nia hydrometeorologiczne w Polsce
– kontekst europejski”, podczas
której skonfrontowano etapowe re-
zultaty prac prowadzonych w ra-
mach interdyscyplinarnego projek-
tu badawczego, którego koordyna-
torem jest UÂ, z wynikami oÊrod-
ków europejskich. Temat jest na-
prawd´ ciekawy, bo przecie˝ doty-
czy nas wszystkich, a niestety,
przez wiele lat temat badaƒ zjawisk
ekstremalnych i ich wp∏ywu na wa-
runki naszego ˝ycia i bezpieczeƒ-
stwa by∏ lekcewa˝ony.

Kilka dni póêniej dotar∏a do nas
informacja, ˝e doktor Jerzy Jarosz,
kierownik Pracowni Dydaktyki Fi-
zyki na Wydziale Matematyki, Fizy-
ki i Chemii UÂ zosta∏ laureatem II
edycji konkursu „Popularyzator na-
uki 2006”. To wspania∏y sukces
zwa˝ywszy, ˝e doktor Jarosz by∏ je-
dynym kandydatem zg∏oszonym a˝
przez cztery instytucje.

NapisaliÊmy tak˝e o spotkaniu
z okazji 60. urodzin prof. zw. dr.
hab. Tadeusza S∏awka. UroczystoÊç
jubileuszowa, na którà profesor
chcia∏ poczàtkowo zaprosiç przyja-
ció∏ do swojego domu, odby∏a si´, ku
radoÊci wszystkich, w Uniwersyte-
cie. Dom nie pomieÊci∏by takiej ilo-
Êci jego uczniów, wspó∏pracowni-
ków i sympatyków.

Trudno te˝ by∏o nie wspomnieç
o Wieczorze Akademickim, podczas
którego wyk∏ad wyg∏osi∏ ks. arcybi-
skup prof. Alfons Nossol. Ze wzgl´-
du na brak miejsca (ca∏y wyk∏ad za-
jà∏by 10 stron w gazecie) musieli-
Êmy zamieÊciç tylko jego pierwszy
rozdzia∏. Mam jednak nadziej´, ˝e
lektura nawet tego skromnego frag-
mentu zach´ci Paƒstwa do zajrze-
nia na stron´ internetowà „Gaze-
ty...”, gdzie wyk∏ad zamieszczamy
w ca∏oÊci. Goràco polecam.

Polecamy
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„CORAZ BLI˚EJ JUBILEUSZU”
- Komisja Rektorska ds. Opracowania Historii Uniwer-

sytetu Âlàskiego dzia∏a ju˝ doÊç d∏ugo, bo zosta∏a po-

wo∏ana jeszcze za kadencji Rektora Maksymiliana

Pazdana. Powsta∏a w ramach przygotowaƒ obcho-

dów 30-lecia Uniwersytetu Âlàskiego. Teraz zbli˝a si´

kolejna rocznica i my – jako Komisja – zaproponowa-

liÊmy, aby z tej okazji wydaç dwie publikacje.

Rozmowa z prof. dr. hab. Antonim Barciakiem, prze-

wodniczàcym Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Hi-

storii Uniwersytetu Âlàskiego oraz pe∏nomocnikiem

Rektora ds. Archiwum UÂ ........................................ str. 4-5

WYDARZENIA
Jubileusz Profesora Tadeusza S∏awka

- ˚aglowiec. Niecodzienny portret Profesora 

Tadeusza S∏awka ................................................. str. 5

- Fenomenologiczny ̋ ywot Mistrza .................... str. 6

- UroczystoÊç jubileuszowa ................................... str. 7

Abp. prof. dr hab. Alfons Nossol goÊciem XV Wieczo-

ru Akademickiego ..................................................... str. 8-9

Dr Jerzy Jarosz laureatem II edycji konkursu 

„Popularyzator nauki 2006” ............................ str. 10-11

Czekamy na Êledztwo. XV rocznica tragicznej Êmierci

Profesora Waleriana Paƒki .............................. str. 12-13

UÂ dzieciakom ....................................................... str. 16-17

W ZACISZU GABINETÓW I LABORATORIÓW
„Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne 

i hydrologiczne w Polsce”

Âwiatowe badania zmian klimatycznych i ich skutków

jasno wykazujà, ˝e ogólne zniszczenia spowodowane

ekstremalnymi meteorologicznymi i hydrologicznymi

zdarzeniami bardzo wzros∏y w ostatnich dekadach.

Czy jest to tak˝e prawdziwe dla naszego kraju? Jakie

konkretnie pojawiajà si´ skutki ocieplenia klimatu

w Polsce? Czy sà to tylko utrudnienia ˝ycia ludzi, czy

ekstremalne zjawiska zagra˝ajà nam nieomal co-

dziennie? ................................................................. str. 18-19

FELIETONY
Akademia Âlàska ........................................................ str. 23

Salon sztuki przyst´pnej ............................................ str. 23

POZNAJMY SI¢
Sylwetki pracowników 

Dzia∏u Nauczania (cz. 1) ................................................ str. 24

PONADTO
„Harmonia” na Festiwalu Muzyki Polskiej 

w Krakowie ................................................................... str. 13

Co s∏ychaç w Radzie G∏ównej 

Szkolnictwa Wy˝szego? .................................... str. 14-15

Nauki dawne i niedawne. 

Ekspozycja interaktywna .......................................... str. 15

Stopnie naukowe ......................................................... str. 15

Historia i wspó∏czesnoÊç. 

Posesja z charakterem ........................................ str. 20-21

In˝ynieria biomedyczna - nowy kierunek studiów na

Wydziale Informatyki i Nauki o Materia∏ach ..... str. 22

Nasza chluba: Pawe∏ Dyllus ..................................... str. 25

Mam pasj´. Dr Wojciech Dzik ................................. str. 26

Z prac Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich 

i Polsko-S∏owackich ..................................................... str. 27

Z ˝ycia wydzia∏ów

Konferencje, dyskusje, spotkania ............................ str. 28

Po˝egnanie Profesora Andrzeja Lasoty ............... str. 28

Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego ................ str. 29

Kronika ........................................................................... str. 30
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- Kiedy powsta∏a Komisja Rektor-
ska ds. Opracowania Historii Uni-
wersytetu Âlàskiego i jakimi spra-
wami si´ zajmuje?

- Komisja dzia∏a ju˝ doÊç d∏ugo, bo zo-
sta∏a powo∏ana jeszcze za kadencji Rekto-
ra Maksymiliana Pazdana. Powsta∏a
w ramach przygotowaƒ obchodów 30-le-
cia Uniwersytetu Âlàskiego. Teraz zbli˝a
si´ kolejna rocznica i my – jako Komisja –
zaproponowaliÊmy, aby z tej okazji wydaç
dwie publikacje. Pierwsza mia∏aby doty-
czyç zmar∏ych pracowników Uniwersyte-
tu (nie tylko dydaktycznych ale równie˝

administracji). To b´dzie obszerna ksià˝-
ka - bo ju˝ w tej chwili mamy list´ ok. 300
nazwisk - zawierajàca krótkie biogramy.
Poza tym chcemy wydaç, podobnie jak
przy obchodach 30-lecia, materia∏y doty-
czàce dziejów Uniwersytetu Âlàskiego po-
przedzone wst´pem, który obejmowa∏by
histori´ naszej Uczelni na przestrzeni
tych 40 lat, a nawet okres wczeÊniejszy,
bo przecie˝ powinny tam si´ znaleêç rów-
nie˝ informacje o staraniach poprzedzajà-
cych powo∏anie Uniwersytetu Âlàskiego.
Ponadto z inicjatywy Komisji wychodzi
nowa seria wydawnicza, której pierwszy
tom ukaza∏ si´ ju˝ w lecie 2006 roku -
„Mentibus memoratis”. B´dà jà stanowiç
szeroko opracowane biogramy, które po-
Êwi´cimy najwybitniejszym (zmar∏ym)
pracownikom Uczelni. Poszczególne pu-
blikacje uka˝à si´ stopniowo, w miar´ jak
b´dà nap∏ywa∏y do nas przygotowane
materia∏y. Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e ich
kolejnoÊç nie jest zwiàzana z „wa˝noÊcià”
czy zas∏ugami prezentowanych pracow-
ników, chocia˝ pierwsze dwa tomy, które
ju˝ zosta∏y wydane, dotyczà bardzo zna-
czàcych postaci Uczelni, bo prof. Zbignie-
wa Jerzego Nowaka i prof. Mieczys∏awy
Mitery-Dobrowolskiej (oboje z Wydzia∏u
Filologicznego). Kolejne dwa tomy sà ju˝
z∏o˝one do Wydawnictwa Uniwersytetu
Âlàskiego, nast´pne dwa majà byç przy-
gotowane w najbli˝szym czasie. Najbar-
dziej zaawansowane prace trwajà nad to-
mem poÊwi´conym prof. Alinie Kowal-
skiej.

Jak wyglàda zbieranie materia-
∏ów do przygotowania tych publika-
cji, bo przecie˝ dotyczà one d∏ugiego
okresu czasu? Poza tym w ciàgu
tych 40 lat wiele si´ dzia∏o: burzliwe
lata 80., stan wojenny, zmiana ustro-
ju... Gdzie znajdujà si´ dokumenty
i z jakimi problemami boryka si´
Komisja?

- Komisja wspó∏pracuje z kilkoma oso-
bami, g∏ównie historykami, które prze-
prowadzajà kwerendy êród∏owe dotyczà-
ce naszej Uczelni w archiwach na terenie
Katowic, a tak˝e poza nimi. Szukamy
materia∏ów dotyczàcych dziejów Uniwer-
sytetu od poczàtku jego istnienia. Cz´Êç
materia∏ów êród∏owych zosta∏a ju˝ opu-
blikowana przy okazji jubileuszu 30-lecia
w tomie Wyrós∏ z dobrego drzewa. W no-
wym wydawnictwie b´dziemy si´ starali
uzupe∏niç êród∏a, a tak˝e skoncentrowaç
na okresie ostatnich dziesi´ciu lat.

Dla mnie najwi´kszym problemem jest
to, ˝e nie mo˝emy doszukaç si´ aktu
erekcyjnego Uniwersytetu Âlàskiego,
a zatem nasza Uczelnia nie posiada dy-
plomu swojego powo∏ania. Badania, ma-
jàce na celu jego odnalezienie, by∏y ju˝
prowadzone przy okazji poprzedniej rocz-
nicy. Wcià˝ poszukujemy tego dokumen-
tu, bo przecie˝ musi gdzieÊ byç. Kweren-

Rozmowa z prof. dr. hab. Antonim Barciakiem,
przewodniczàcym Komisji Rektorskiej ds.
Opracowania Historii Uniwersytetu Âlàskiego
oraz pe∏nomocnikiem Rektora ds. Archiwum UÂ

Coraz bli˝ej
jubileuszu

Zbiory archiwum Uni-
wersytetu Âlàskiego li-
czà ponad 3000 mb
akt. I nie jest to wszyst-
ko, bo bardzo du˝o ar-
chiwaliów znajduje si´
jeszcze na poszczegól-
nych wydzia∏ach.
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dy by∏y dotychczas prowadzone w wielu
miejscach, np. w Warszawie w Urz´dzie
Rady Ministrów oraz w Sejmie. Niestety,
nie natrafiliÊmy na ˝aden Êlad. Jedyny
trop prowadzi do Muzeum Uniwersytetu
Âlàskiego – obecnie nieistniejàcego –
w którym rzekomo ktoÊ go widzia∏. Jed-
nak wàtek ten b´dzie trudny do spraw-
dzenia, gdy˝ materia∏y z Muzeum, po je-
go rozwiàzaniu, sà rozproszone.

- Czy sà plany reaktywowania Mu-
zeum Uniwersytetu Âlàskiego?

- Niestety, nic mi na ten temat nie wia-
domo, choç wi´kszoÊç uczelni w Polsce
posiada w∏asne archiwa i muzea. Pro-
blem likwidacji Muzeum dotyczy∏
w znacznej mierze miejsca przekazania
dokumentów i materia∏ów, jakie si´
w nim znajdowa∏y. Poczàtkowo by∏ plan,
aby zosta∏y one przekazane do Biblioteki
G∏ównej UÂ. Cz´Êç dokumentów rzeczy-
wiÊcie tam trafi∏a, ale nie wszystkie.
Uwa˝am, ˝e materia∏y dotyczàce historii
Uniwersytetu powinny byç w jakiÊ spo-
sób sprz´˝one z Archiwum UÂ.

Archiwum to miejsce gromadzenia do-
kumentacji po tych, którzy pracowali
i studiowali w Uniwersytecie. OczywiÊcie
w tak ogromnej instytucji, jakà jest Uni-
wersytet Âlàski musi posiadaç odpowied-
nie warunki lokalowe. Mamy bardzo du-
˝o materia∏ów êród∏owych. Obecnie na-
sze zbiory liczà ponad 3000 mb akt. I nie
jest to wszystko, bo bardzo du˝o archi-
waliów znajduje si´ jeszcze na poszcze-
gólnych wydzia∏ach. Niestety, nie jeste-
Êmy w stanie ich wszystkich przyjàç.
Obecnie archiwalia uniwersyteckie gro-
madzone sà a˝ w oÊmiu miejscach na te-
renie Katowic, Sosnowca i Cieszyna.
Uczelnia wysz∏a naprzeciw naszym po-
trzebom, adaptujàc cz´Êç budynku na te-
renie kampusu w Chorzowie. Otrzymali-
Êmy tam odpowiednie pomieszczenia
o powierzchni magazynowej 640 m2, któ-
re powinny zabezpieczyç potrzeby Archi-
wum UÂ na okres nawet do dziesi´ciu
lat. Niestety, jest to powierzchnia pusta,
gdy˝ nie posiadamy specjalistycznego
wyposa˝enia, przede wszystkim prze-
suwnych rega∏ów, a tylko takie gwaran-
tujà nale˝yte wykorzystanie nowych po-
mieszczeƒ i zgromadzenie ca∏ej doku-
mentacji archiwalnej w jednym miejscu.
Musz´ nadmieniç, ˝e rega∏y te sà bardzo
kosztowne i w chwili obecnej ich zakup
pozostaje poza mo˝liwoÊciami finanso-
wymi Uczelni.

Najwa˝niejsze akta konieczne do funk-
cjonowania Uniwersytetu b´dà z∏o˝one
w budynku by∏ego NBP przy ulicy Ban-
kowej 5, gdzie otrzymaliÊmy niemal ca∏-
kowicie wyposa˝one pomieszczenia po ar-
chiwum bankowym. ZmieÊciç tam b´dzie
mo˝na 820 mb archiwaliów.

ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SIKORA

W prowadzenie do antologii –
okolicznoÊciowej ksi´gi wr´-
czonej Profesorowi Tade-

uszowi S∏awkowi 20 grudnia 2006 roku -
napisa∏ JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek, który kreÊli w swoim
tekÊcie niecodzienny portret Profesora
Tadeusza S∏awka - portret arcyuniwersal-
nego cz∏owieka górnoÊlàskiej Universitas,
cz∏owieka uniwersyteckiego, który sta∏ si´
do pewnego stopnia ikonà tej Uczelni.
Ksià˝ka zosta∏a tak˝e opatrzona Pos∏o-
wiem prof. dr. hab. Tadeusza Rachwa∏a,
b´dàcym topografià myÊli Jubilata. Pos∏o-
wie kondensuje najwa˝niejsze idee twór-
czoÊci Profesora Tadeusza S∏awka, ale
przede wszystkim jest listem do Przyjacie-
la, pilnà korespondencjà o ubywaniu, za-
proszeniem do goÊcinnoÊci, zaproszeniem
na urodzinowe przyj´cie…

Wybór esejów obejmuje 11 tekstów
Jubilata z ró˝nych lat ku rozjaÊnieniu
obcoÊci i obecnoÊci, pisanych z ró˝nych
perspektyw, w rozmaitych poetykach.
Niezwyk∏oÊç ksià˝ki polega przede
wszystkim na tym, ˝e Autor nieustannie
wskazuje, ale nie zaw∏aszcza niczego;
prowadzi czytelnika, ale nie zmusza go
do przyj´cia jakiejÊ jednej i jedynej opcji.
Si∏à ksià˝ki jest wszechobecne morze: od
pierwszego eseju o Janie Vermeerze van
Delft i jego obrazie (z wedutà Delft) oraz
eseju o Jonaszu rozwa˝ajàcym i zbunto-
wanym na wzburzonym morzu, a˝ po je-
denasty esej poetycko-filozoficzno-mu-
zyczny ˚aglowiec Nietzsche, w którym
Autor z metafory ˝aglowca i walki z ˝y-
wio∏em morskim stworzy∏ pewnà filozo-
fi´ walki (wychodzàc od codziennoÊci

zmagaƒ z cierpieniem Friedricha Nietz-
schego). Niezwyk∏oÊç tej publikacji pole-
ga tak˝e na tym, ˝e w indeksie nazwisk
spotkamy obok siebie takie postaci, jak
Mick Jagger i Êw. Jana od Krzy˝a.

Ksià˝ka jest odwa˝na, bo nawo∏uje do
porzucenia swojskoÊci idea∏ów oraz idei,
swojskoÊci przestrzeni i rzeczy. Na na-
szych oczach oto rodzi si´ nowa dyscypli-
na humanistyczna: TOPOZOFIA. Jest
bowiem wielkim traktatem topozoficz-
nym. Topozof Profesor Tadeusz S∏awek
demaskuje naiwny antropocentryzm,
ukazuje zaw∏aszczajàcà u∏ud´ antropo-
centryzmu. Ksià˝ka inspiruje i mocno
zach´ca do niewygodnego i niedogodne-
go wyjÊcia dalej, zobaczenia wi´cej, prze-
˝ycia ˝ycia w sposób prawdziwy i bar-
dziej intensywny, zaprasza do ˝ycia po-
wa˝nego.

Ksià˝ka streszcza
si´ w nakazie ame-
rykaƒskiego m´dr-
ca Henry’ego Davi-
da Thoreau, który
jest cz´sto obecny
na kartach antolo-
gii: „Przeto sp´dê-
my ˝ycie na pojmo-
waniu. (…) Chocia˝
jeden dzieƒ sp´dê-
my tak rozwa˝nie
jak Natura i nie po-
zwólmy, aby cokol-
wiek sk∏oni∏o nas do
zboczenia z raz ob-
ranej drogi”. Obec-
ni w niej sà myÊliciele i pisarze myÊlàcy
w poprzek, nie na skróty, myÊlàcy solid-
nie przeciw swojskoÊci: Friedrich Nietz-
sche, Henry David Thoreau, William
Blake, Jacques Derrida, Czes∏aw Mi∏osz,
Sándor Márai i inni.

Publikacja ta szybko stanie si´ „ele-
mentarzem komparatystów”, wszyst-
kich tych, którzy od litery i literatury
chcà pójÊç do innych sztuk, którzy we
wszystkich artes widzà commune vincu-
lum, czyli wspólny w´ze∏ i powinowac-
twa, bo Autor widzi Êwiat jako ca∏oÊç.
GoÊcinny ˝aglowiec Profesora S∏awka
nie gwarantuje bezpiecznej i wygodnej
podró˝y; swojskoÊci nie zazna, kto nim
˝egluje. ˚aglowiec gwarantuje jedynie
podró˝ i przygod´, a tak˝e widoki wid-
nych przestworzy, odleg∏ych i tajemni-
czych horyzontów. Pod pe∏nym ˝aglem –
zawsze w kierunku ˚ycia.

ZBIGNIEW KAD¸UBEK

Niecodzienny portret Profesora Tadeusza S∏awka

Ksià˝ka ˚aglowiec, czyli
przeciw swojskoÊci to anto-
logia jedenastu esejów,
zwierajàcych myÊli prze-
ciwko zbyt ob∏askawionej
i wygodnej swojskoÊci.
„Brak swojskoÊci jest znacz-
nie wi´kszym prze˝yciem
ni˝ swojskoÊç” - powiada
Ludwig Wittgenstein. 

˚aglowiec
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M iejsce, niebo nad miejscem
(skylight), miasto, sàsiedz-
two, oba bieguny swojskoÊci,

przyjazna przestrzeƒ wspólnot – sà wa˝-
ne, najwa˝niejsze w myÊli i filozofii Prof.
Tadeusza S∏awka. Dlatego wa˝ne sà Ka-
towice. Dlatego wa˝na jest nasza Alma
Mater, wa˝ne jest to jubileuszowe spotka-
nie – i my, którzy jesteÊmy dzisiaj razem
z Mistrzem! Móg∏bym teraz mówiç o bra-
ku s∏ów, o wielkoÊci, której s∏owa nie po-
trafià dotknàç oraz niemo˝liwoÊci opowie-
dzenia ˝ycia. Prosz´ zatem wybaczyç, ˝e
tylko tak fenomenologicznie, wyrywkowo
prezentuj´ sylwetk´ Jubilata.

Tadeusz S∏awek urodzi∏ si´ w Katowi-
cach 5 grudnia 1946 roku, matur´ zdawa∏
w liceum im. Adama Mickiewicza w Kato-
wicach w roku 1964, a tytu∏ magistra zdo-
by∏ w Uniwersytecie Jagielloƒskim. Naj-
pierw, w 1969 roku, tytu∏ magistra poloni-
styki u prof. Henryka Markiewicza (praca
o Stanis∏awie Brzozowskim), a nast´pnie,
w 1971 roku – magistra anglistyki (praca
o Williamie Blake’u). Prac´ doktorskà pt.
Zagadnienie przestrzeni w literaturze na-
pisanà pod kierunkiem prof. Ireneusza
Opackiego obroni∏ w Uniwersytecie Âlà-
skim w 1978 roku. Stopieƒ doktora habi-
litowanego uzyska∏ w Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w 1986 roku. Tytu∏ pro-
fesora otrzyma∏ w 1992 roku, zaÊ profeso-
ra zwyczajnego w roku 1999.

Prof. Tadeusz S∏awek przebywa∏ kilka-
krotnie na stypendiach. W roku 1973 na
stypendium British Council w Norwich
w Wielkiej Brytanii, a w latach 1979-80 na
stypendium Fulbrighta w San Diego
w Stanach Zjednoczonych. W latach 1982

i 1989-90 pracowa∏ równie˝ naukowo
w San Diego. W 1994-95 na stypendium
w Stanford. Profesor S∏awek prowadzi∏
tak˝e goÊcinne wyk∏ady na Uniwersytecie
w Sztokholmie, Bari, Neapolu, Bolton,
Norwich, Louvain. Jako visitng professor
wyk∏ada∏ w Norwich, w Uniwersytecie
Ostrawskim i w Stanford University.

IloÊç publikacji, artyku∏ów, esejów, t∏u-
maczeƒ przewy˝sza mo˝liwoÊci jednego
badacza. Wiadomo mi, ̋ e powstajà ju˝ pra-
ce licencjackie na temat eseistyki Jubilata.
Wymieni´ tylko kilka ksià˝ek z ostatniego
okresu dzia∏alnoÊci naukowej:

- Literary Voice. The Calling of Jonah
(razem z Donaldem Weslingiem). State
University of New York Press 1995.

- U-bywaç. Âwiat, cz∏owiek, przyjaêƒ
w pismach Williama Blake’a. Wydawnic-
two Uniwersytetu Âlàskiego 2001.

- Antygona w Êwiecie korporacji. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, 2002,
2003.

- Revelations of Gloucester. Charles Ol-
son, Fitzh High Lane, and Writing of the
Place. Peter Lang Verlag: Frankfurt am
Main 2003.

Chcia∏bym przypomnieç jedynie dwie
publikacje esejów na g∏os, które swego
czasu ogromnie inspirowa∏y wielu ludzi:
Podró˝ czterech m´˝ów z Nysy do Barda
Âlàskiego i Pi´ç esejów o goÊcinnoÊci (Psz-
czyna 2000). Eseje na g∏os i kontrabas po-
wstawa∏y we wspó∏pracy Bogdana Mizer-
skiego. To wa˝ny aspekt dzia∏alnoÊci Pro-
fesora, który mieÊci si´ pomi´dzy twórczo-
Êcià naukowà i artystycznà, na obrze˝ach
dyskursów i stylów, a jednoczeÊnie w epi-

centrum istotnych przewartoÊciowaƒ
wspó∏czesnej humanistyki. Jednà z wa˝-
niejszych publikacji Profesora jest ksià˝ka
napisana wespó∏ z prof. Tadeuszem Ra-
chwa∏em pt. Maszyna do pisania. O de-
konstruwistycznej teorii literatury Jacqu-
esa Derridy, rzecz wydana w Warszawie
w 1992 roku. Ksià˝ka ta przynios∏a w ja-
kimÊ sensie prze∏om derridiaƒski w pol-
skich badaniach literackich.

Jubilat przeszed∏ ca∏à drog´ cursus ho-
norum akademickiej s∏u˝by: od prodzie-
kana Wydzia∏u Filologicznego (w roku
1990, a póêniej od wrzeÊnia 1993 roku) a˝
po funkcj´ Rektora Uniwersytetu Âlàskie-
go w latach 1996-2002. By∏ równie˝ cz∏on-
kiem Prezydium Rady G∏ównej Szkolnic-
twa Wy˝szego do 2005 roku. Od wrzeÊnia
2002 roku Prof. S∏awek kieruje Katedrà
Literatury Porównawczej na Wydziale Fi-
lologicznym naszego Uniwersytetu. Jest
te˝ redaktorem serii naukowej pt. Kom-
paratystyka Literacka i Kulturowa, gdzie
m.in. ukazuje si´ wydawnictwo „Civitas
Mentis”.

Za istotne uwa˝am podkreÊlenie, ˝e
profesor S∏awek ustawicznie wp∏ywa na
kszta∏t przestrzeni myÊli nie tylko na na-
szym Uniwersytecie, lecz szeroko poza
nim jako sta∏y wspó∏pracownik i eseista
„Tygodnika Powszechnego”.

Nasz Jubilat by∏ wielokrotnie nagra-
dzany przez ró˝ne gremia. Wymieni´ tyl-
ko dwie nagrody: w roku 2002 otrzyma∏
Nagrod´ Lux ex Silesia, a w roku 2003
Nagrod´ SolidarnoÊci za ca∏okszta∏t do-
robku literackiego i naukowego.

ZBIGNIEW KAD¸UBEK

Fenomenologiczny
˝ywot mistrza
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Przeto sp´dêmy ˝ycie
na pojmowaniu. (…)
Chocia˝ jeden dzieƒ
sp´dêmy tak rozwa˝nie
jak Natura i nie pozwól-
my, aby cokolwiek sk∏o-
ni∏o nas do zboczenia
z raz obranej drogi.
H.D. Thoreau: Walden,
czyli ˝ycie w lesie
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P rofesor S∏awek doskonale pa-
mi´ta swoich seminarzystów
z 1980 roku, pami´ta imi´

i nazwisko ka˝dego z nas i ta pami´ç
jest niezwykle wzruszajàca. Nigdy nie
myÊla∏am, jako dawna studentka Pro-
fesora, ˝e dane mi b´dzie zostaç przez
d∏ugie lata jego uczennicà, a potem
doktorantkà. Zdanie z Misji Uniwer-
sytetu, i˝ „nauczyciel jest ciàgle dosko-
nalàcym swojà refleksj´ adeptem my-
Êli i wiedzy, a tym samym Opiekunem
i Mistrzem studenta znajdujàcego si´
na poczàtku swojej przygody poznaw-
czej” eksponuje doskonale relacj´
Mistrz-Uczeƒ, czyli odnosi si´ do Mi-
strza i do nas, uczniów Profesora.
DziÊ my – uczniowie -jesteÊmy pra-
cownikami naukowymi Zak∏adu Hi-
storii Literatury Angielskiej (w Insty-
tucie Kultury i Literatury Brytyjskiej
i Amerykaƒskiej na Wydziale Filolo-
gicznym UÂ).

Nie sposób zapomnieç seminariów li-
terackich Profesora, nie tylko z litera-
tury angielskiej, ale tak˝e amerykaƒ-
skiej, w czasie których mia∏y miejsce
inspirujàce dyskusje, zawsze w po∏à-
czeniu z interpretacjà filozoficznà tek-
stów literackich, z estetykà, muzykà
i sztukami wizualnymi. Do dziÊ posia-
dam dok∏adne z nich notatki i zapisy
s∏ów Profesora - zachowa∏am je na pa-
miàtk´ tamtych debat i dyskusji inte-
lektualnych.

Z tym wi´kszà radoÊcià pisz´ o uro-
czystoÊci jubileuszowej, gdy˝ jestem
drugà w kolejnoÊci Jego doktorantkà
(po Tadeuszu Rachwale, który dziÊ, po-
dobnie jak ja, jest profesorem).
Uczniów jest oczywiÊcie o wiele wi´cej,
tak˝e na innych uczelniach. D∏ugo na-
mawialiÊmy Profesora S∏awka, by zgo-
dzi∏ si´ na t´ uroczystoÊç, gdy˝ poczàt-

kowo chcia∏ nas zaprosiç na ceremoni´
jubileuszu do swojego domu. W koƒcu
da∏ si´ przekonaç, ˝e miejscem Jego
pracy twórczej jest nie tylko dom, lecz
tak˝e Uniwersytet, a dom jest zbyt ma-
∏y, by pomieÊciç wszystkich tych, któ-
rzy chcieliby uczestniczyç w spotkaniu.
Z tej okazji postanowiliÊmy tak˝e przy-
gotowaç jubileuszowe publikacje.
Pierwszy tom - napisany przez poloni-
stów i komparatystów - nosi tytu∏ ˚a-
glowiec, czyli przeciw swojskoÊci. Wybór
esejów. Drugi – Zobaczyç Êwiat w ziarn-
ku piasku…: o przyjaêni, pami´ci i wy-
obraêni - opublikowany zosta∏ w dwóch
j´zykach, angielskim i polskim. Oba to-
my zosta∏y wr´czone Jubilatowi pod-
czas uroczystoÊci.

Na jubileuszowe spotkanie Mistrza
czekaliÊmy niecierpliwie, gdy˝ przygo-

towaliÊmy kilka niespodzianek. Z pew-
noÊcià zaskoczeniem by∏o wr´czenie
mu liÊci laurowych (w sensie dos∏ow-
nym) i nominacja na Poet´ Laureatusa.
ZaprosiliÊmy tak˝e licznie zebranych
goÊci do obejrzenia filmu Adama Kra-
Ênickiego o Profesorze (film udost´pni-
∏a nam TVP).

Po powitaniu Jubilata i jego ma∏˝on-
ki, pani dr hab. Ewy S∏awek, g∏os za-
bra∏ prezydent Katowic, który podzi´-
kowa∏ Mu za wk∏ad w rozwój naukowy
Uczelni i ca∏ego regionu oraz z∏o˝y∏ ser-
deczne ˝yczenia. Ponadto, obecny na
uroczystoÊci Konsul Republiki Cze-
skiej, pan Joseph Byrtus, wr´czy∏ Pro-
fesorowi czeskie odznaczenie Minister-
stwa Spraw Zagranicznych za zas∏ugi

dla rozwoju nauki i edukacji. Nast´pnie
g∏os zabrali JM Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek, dziekan Wydzia-
∏u Filologicznego prof. dr hab. Piotr
Wilczek oraz obaj dyrektorzy Instytu-
tów Anglistycznych: prof. dr hab. Woj-
ciech Kalaga (IKiLBiA) i prof. dr hab.
Janusz Arabski (IJA). Odczytano tak˝e
listy gratulacyjne Rady G∏ównej Szkol-
nictwa Wy˝szego oraz list gratulacyjny
arcybiskupa Damiana Zimonia, Metro-
polity Katowickiego. Wszyscy dzi´ko-
wali Profesorowi Tadeuszowi S∏awkowi
za jego wk∏ad i poÊwi´cenie w dzie∏o bu-
dowania i tworzenia polskiej anglistyki
i humanistyki.

W trakcie spotkania Jubilat dokona∏
krótkiego podsumowania swojej aka-
demickiej przesz∏oÊci przeplatanej re-
miniscencjami o „stylu póênym”, do

którego nawiàzywa∏ wielokrotnie. To
z pewnoÊcià efekt przemyÊleƒ, które
znalaz∏y swój fina∏ tak˝e w artykule
o „stylu póênym” w drugim tomie pu-
blikacji napisanym wspólnie z Akade-
mià Muzycznà, który niebawem uka˝e
si´ w Wydawnictwie Uniwersytetu
Âlàskiego.

Panu Profesorowi Tadeuszowi S∏aw-
kowi sk∏adamy z serca serdeczne ˝y-
czenia i gratulacje z okazji tego pi´kne-
go jubileuszu, dzi´kujàc Mu za to, ˝e
jest z nami przez tyle lat i przez ten
czas jest naszym Mistrzem. S∏owa po-
dzi´kowania kieruj´ tak˝e do wszyst-
kich, którzy w∏àczyli si´ w organizacj´
tej uroczystoÊci.

EWA BORKOWSKA

UroczystoÊç jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Tadeusza S∏awka

Poeta LaureatusGdy nasza grupa 26
lat temu rozpoczyna∏a
seminaria magisterskie
pod kierunkiem Profeso-
ra Tadeusza S∏awka
(wtedy dr.) nie przypusz-
cza∏am, ˝e do dziÊ pozo-
stan´ na Uczelni i b´d´
mia∏a zaszczyt prowa-
dziç spotkanie z okazji
jego 60. urodzin.
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N ie ideologia lub polityka, ani
te˝ ekonomia zadecydujà
o prawdziwej jednoÊci euro-

pejskiej, ale przede wszystkim aksjolo-
gia, tj. wartoÊci i kultura. Ojciec Êw.
Jan Pawe∏ II w homilii wyg∏oszonej
w Gnieênie w dniu 3 czerwca 1997 r.
z okazji 1000. rocznicy Êmierci Êw. Woj-
ciecha powiedzia∏: „Do prawdziwego
zjednoczenia kontynentu europejskiego
droga jest jeszcze daleka. Nie b´dzie
jednoÊci Europy, dopóki nie b´dzie ona
wspólnotà ducha. Ten najg∏´bszy fun-
dament jednoÊci przynios∏o Europie
i przez wieki go umacnia∏o chrzeÊcijaƒ-
stwo, ze swojà Ewangelià, ze swoim ro-
zumieniem cz∏owieka i wk∏adem w roz-
wój dziejów ludów i narodów. Nie jest
to zaw∏aszczanie historii. Jest bowiem
historia Europy wielkà rzekà, do której
wpadajà rozliczne dop∏ywy i strumie-
nie, a ró˝norodnoÊç tworzàcych jà tra-
dycji i kultur jest jej wielkim bogac-
twem. Zràb to˝samoÊci Europy jest
zbudowany na chrzeÊcijaƒstwie.

A obecny brak jej duchowej jednoÊci
wynika g∏ównie z kryzysu tej chrzeÊci-
jaƒskiej samoÊwiadomoÊci.”

Kontynuujàc niejako myÊl Jana
Paw∏a II chcia∏bym w dzisiejszym od-
czycie podjàç niezmiernie wa˝ny pro-
blem jednoÊci KoÊcio∏ów i przedstawiç
go na tle owego „kryzysu chrzeÊcijaƒ-
skiej samoÊwiadomoÊci”, by wykazaç,
˝e jednoÊç KoÊcio∏ów jest niezb´dnym
warunkiem przezwyci´˝enia owego
kryzysu i – w konsekwencji – istotnym
faktorem formowania duchowo-kultu-
rowej jednoÊci Europy jutra, do której
my wszyscy mo˝emy si´ „ekumenicz-
nie” przyczyniç, tzn. mieç swój kon-
kretny wk∏ad. By to bli˝ej wykazaç,
zwróçmy wpierw uwag´ na wieloposta-
ciowy wymiar wspó∏czesnej europej-
skiej cywilizacji, nast´pnie na zadanie
KoÊcio∏a wobec sekularyzujàcej si´ Eu-
ropy oraz ekumenizm w s∏u˝bie praw-
dziwej integracji naszego kontynentu
jako „wspólnoty ducha”, by w koƒcu
móc niejako has∏owo i syntetycznie
uwypukliç szczegó∏y naszego wzgl´dnie
praktycznego wk∏adu.

I. Wielopostaciowy 
wymiar wspó∏czesnej 

europejskiej cywilizacji.

1. W kontekÊcie interesujàcej nas
problematyki rozumieç b´dziemy „Eu-
rop´” jako ów czasoprzestrzenny re-
gion ludzkiej historii, w którym chrze-
Êcijaƒstwo, na d∏ugo przed uformowa-
niem si´ nowo˝ytnych spo∏eczeƒstw,
sta∏o si´ dominujàcà formà kulturowej
interpretacji ludzkiego doÊwiadczenia.
W tym to czasowo-przestrzennym re-
gionie ludzkiej historii judeochrzeÊci-
jaƒska tradycja wraz z ca∏à jej wielopo-
staciowoÊcià sta∏a si´ wià˝àcym êró-
d∏em usensownienia i fundamentem
to˝samoÊci europejskiej cywilizacji.

Duchowo-kulturowa to˝samoÊç Euro-
py jest amalgamatem elementów kultu-
ry Grecji i Rzymu, judaizmu i islamu,

a tak˝e cywilizacyjno-kulturowych osià-
gni´ç ludów ∏aciƒskich, celtyckich, ger-
maƒskich i s∏owiaƒskich. Ta etniczna
kulturowa i historyczna wielorakoÊç eu-
ropejskiego dziedzictwa nie mo˝e jednak
przes∏oniç tego niewàtpliwego faktu, ˝e
to w∏aÊnie Europa by∏a tym czasowo-
przestrzennym regionem, który jako
pierwszy otwar∏ si´ na dzia∏anie chrze-
Êcijaƒskiej wiary, tworzàc przez to pod-
waliny dla – ufundowanej w biblijnym
objawieniu – duchowo-kulturowej jedno-
Êci i to˝samoÊci. W efekcie historycznego
spotkania Ewangelii z ludami Europy
zrodzi∏a si´ specyficzna europejsko-
chrzeÊcijaƒska postaç kultury oparta na
wierze w osobowego Boga, który stwa-
rzajàc cz∏owieka „na swój obraz i podo-
bieƒstwo” obdarzy∏ go niezbywalnà god-
noÊcià. Antropocentryzm chrzeÊcijaƒ-
skiej wizji cz∏owieka i Êwiata, nauka Bi-
blii o tym, ˝e ludzka egzystencja w∏àczo-
na jest w histori´ zbawienia, chrzeÊci-
jaƒskie wartoÊci wiary, nadziei i mi∏oÊci
– to w∏aÊnie sà „chrzeÊcijaƒskie korze-
nie” Europy, które tak dog∏´bnie przeni-
kajà jej duchowo-kulturowà struktur´,
˝e bez odwo∏ania si´ do chrzeÊcijaƒskich
kategorii nie mo˝na w pe∏ni zdefiniowaç
europejskiej to˝samoÊci.

2. JednoczeÊnie jednak „Europa” to
tak˝e ten czasowo-przestrzenny region,
w którym w przeciàgu ostatnich stuleci
wykrystalizowa∏a si´ zasadniczo nowa
forma spo∏eczno-ekonomicznych rela-
cji, która okreÊlana bywa mianem indu-
strializacji, wzgl´dnie bardziej wyczer-
pujàco – modernizacji. Proces owej mo-
dernizacji wkroczy∏ z koƒcem lat 60.
XX wieku w nowà faz´, która charak-
teryzuje si´ radykalnà duchowà re-
orientacjà. Tzw. postmoderna, jako zra-
dykalizowana moderna okaza∏a si´ dla
chrzeÊcijaƒsko uformowanej Europy
êród∏em daleko idàcych destruktyw-
nych konsekwencji i jako taka sta∏a si´
znaczàcym historycznym faktem, który
zmusza do postawienia pytania
o wspó∏zale˝noÊç pomi´dzy postmoder-
nà a nasilajàcà si´ erozjà chrzeÊcijaƒ-
skiej religii.

Fragmenty wyk∏adu abp. prof. dr. hab. Alfonsa Nossola 
wyg∏oszonego podczas XV Wieczoru Akademickiego 19 grudnia 2006 r.

Nasz wk∏ad w budow´
jednoÊci europejskiej
jako „wspólnoty ducha”
W obliczu jednoczàcej
si´ Europy chrzeÊcijaƒstwo
i jego KoÊcio∏y prezentujà
si´ jak rozbite zwiercia-
d∏o, które tylko bardziej
lub mniej fragmentarycz-
nie odzwierciedla to,
o czym chrzeÊcijaƒskie
KoÊcio∏y majà Êwiadczyç
i co stanowi racj´ ich ist-
nienia – Osob´ Jezusa
Chrystusa, jedynego
Zbawcy i PoÊrednika.
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Jest faktem oczywistym, ˝e postmo-
derna ju˝ od d∏u˝szego czasu konstytu-
uje obraz Êwiata, który w radykalny
sposób ró˝ni si´ od tego, który przez
wiele wieków formowa∏o chrzeÊcijaƒ-
stwo. By∏ to bowiem obraz Êwiata,
w którym wymiar religijny stanowi∏ nie
tylko fundament egzystencji ka˝dej po-
szczególnej osoby, ale tak˝e kulturowe
i legitymizacyjne ramy dla ca∏oÊci spo-
∏ecznych relacji.

Tego w∏aÊnie wintegrowania w chrze-
Êcijaƒstwo jako instancji zabezpieczajà-
cej jednoÊç ˝ycia pozbawiona zosta∏a
jednostka w okresie moderny. Wraz
z OÊwieceniem rozpoczà∏ si´ dla euro-
pejskiej kultury niepowstrzymany, jak
si´ wydaje, proces sekularyzacji, który
poprzez stopniowe „odczarowywanie
Êwiata” (Max Weber) doprowadzi∏ do
g∏´boko si´gajàcego kryzysu religii. Za-
istnienie linii podzia∏u pomi´dzy Ko-
Êcio∏em, paƒstwem i spo∏eczeƒstwem,
a wi´c oddzielenie si´ profanum od sa-
crum, emancypacja nauki, ekonomii
i polityki w stosunku do autorytetu reli-
gii stanowià najbardziej charaktery-
styczne cechy europejskiego procesu se-
kularyzacji.

W Êlad za nowo˝ytnym procesem se-
kularyzacji post´powa∏a, nasilajàca si´
w swej radykalnoÊci, krytyka religii,
która osiàgn´∏a swój szczyt w general-
nym zakwestionowaniu religijnego
Êwiatopoglàdu. Punktem wyjÊcia tej

krytyki by∏o racjonalistyczne wzgl´dnie
oÊwieceniowe odrzucenie Boga w imi´
rozumu. TreÊci wiary uznane za
sprzeczne z rozumem utraci∏y autory-
tet ostatecznej instancji prawdy. Wy-
zwolony rozum, autonomiczna ludzka
ratio sta∏a si´ jedynym kryterium my-
Êlenia i dzia∏ania, pierwotnym êród∏em
wszelkiej prawdy.

Proces modernizacji doprowadzi∏ do
zró˝nicowania jednolitej niegdyÊ i hie-
rarchicznie uporzàdkowanej struktury
spo∏eczeƒstwa i do formowania si´ cià-
gle rosnàcej liczby systemów partyku-
larnych. Owe autonomiczne systemy,
takie jak polityka, nauka, gospodarka
czy technika i podlegajàce im sektory,
np. informatyka, komunikacja czy na-
wet przemys∏ rozrywkowy nie kierujà
si´ normami ufundowanymi w wy˝-
szych wartoÊciach czy celach, lecz jedy-
nie doraênymi, autonomicznymi wyma-
ganiami efektywnego funkcjonowania.

3. Rozpad struktury spo∏eczeƒstwa
na poszczególne segmenty i usamo-
dzielnianie si´ ró˝nych dziedzin ˝ycia
pociàgnà∏ za sobà wyizolowanie si´ in-
dywiduum z tradycyjnych wi´zów po-
chodzenia, stanu i w koƒcu tak˝e reli-
gii. Wprawdzie jednostka uzyska∏a
dzi´ki temu przyrost indywidualnych
wolnoÊci, z drugiej jednaj strony posta-
wiona zosta∏a wobec nasilajàcego si´
przymusu dokonywania wyboru pomi´-
dzy wcià˝ pomna˝anymi alternatywami

dzia∏ania. Pozostawiona samej sobie
i swemu rozumowi jako jedynemu in-
strumentowi poznawania rzeczywisto-
Êci nie mo˝e ju˝, jak niegdyÊ, odwo∏aç
si´ do spo∏ecznie ustalonego porzàdku
Êwiata. Zamiast tego otrzymuje ofert´
wieloÊci Êwiatopoglàdów. Na miejsce
wszechobecnej prawdy otrzymuje do
dyspozycji mniej lub bardziej wygodne
prawdy czàstkowe i rozmaite oferty
sensu i widzenia Êwiata.

PoÊrodku tego nadmiaru ofert doty-
czàcych Êwiatopoglàdów, racjonalnoÊci
i prawd, które na arenie opinii publicz-
nej konkurujà o wi´kszy wp∏yw i ak-
ceptacj´, obecna jest tak˝e chrzeÊcijaƒ-
ska wizja Êwiata, ale ju˝ tylko w ran-
dze jednego z wielu kontrahentów.
„Âwiat religii” zaszeregowany zosta∏
do jednego z wielu „Êwiatów partyku-
larnych”, jakie wcià˝ generuje kom-
pleksowy system spo∏eczny i sytuuje
si´ mniej lub bardziej równoprawnie
obok Êwiata pracy, polityki, rozrywki,
czy nawet Êwiata fantazji. Co wi´cej –
i powiedzmy to z ca∏à otwartoÊcià – no-
wy moderny Êwiat, który uformowa∏
si´ w Europie jest – tak, jak on sam
siebie rozumie – w gruncie rzeczy a-re-
ligijny. Wspó∏czesny Êwiat nie odwo∏u-
je si´ ju˝ do duchowych êróde∏, do
ostatecznego sensu, do ostatecznych
norm i wartoÊci. ChrzeÊcijaƒstwo i je-
go wartoÊci – przekazywane przez stu-
lecia w nauce, kszta∏ceniu, wychowa-
niu i w kulturze, a tak˝e w literaturze
i sztuce – przesta∏y byç ostatecznym
fundamentem doÊwiadczenia sensu
i zbawienia.

Relatywizacja wszystkich dotychczas
obowiàzujàcych norm prowadzi cz´sto
do otwartego odrzucenia wszelkiej od-
powiedzialnoÊci, a radykalna subiek-
tywnoÊç staje si´ jedynym kryterium
post´powania.

Tragicznà konsekwencjà braku od-
niesienia wspó∏czesnego cz∏owieka do
sensu, do norm i duchowych wartoÊci
jest kryzys orientacji, wyobcowanie
i duchowa pró˝nia. Lapidarnà charak-
terystyk´ cz∏owieka postmoderny od-
najdujemy u Tadeusza Ró˝ewicza.
„Zdawa∏o si´ – pisze poeta – ˝e bez
wiary, nadziei i mi∏oÊci cz∏owiek nie
mo˝e ˝yç..., ale pod koniec XX wieku
rodzi si´ w nas podejrzenie, ˝e ten
ssak mo˝e rozmna˝aç si´ bez mi∏oÊci,
mo˝e ˝yç bez wiary i umieraç bez na-
dziei”[ T. Ró˝ewicz, Niepokój. Wybór
wierszy z lat 1944–1994, Warszawa
1995, s. 670.].

Wszystkie skróty w tekÊcie zosta∏y wprowa-

dzone przez redakcj´ „Gazety Uniwersytec-

kiej UÂ”. Pe∏na wersja wyk∏adu wraz z przy-

pisami znajduje si´ na stronie internetowej

„Gazety...”: http://gu.us.edu.pl
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R ozstrzygni´ty 15 grudnia ub.
roku konkurs zosta∏ zorganizo-
wany przez serwis Nauka w Pol-

sce Polskiej Agencji Prasowej oraz Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
Dr Jarosz zwyci´˝y∏ w kategorii „nauko-
wiec lub instytucja naukowa”. Laureat od
ponad 20 lat popularyzuje fizyk´ wÊród

dzieci, m∏odzie˝y i osób starszych. Na jego
pokazowe lekcje przychodzà tysiàce
uczniów, ma te˝ wiernych telewidzów
i s∏uchaczy radiowych. Kilkakrotnie odno-
si∏ spektakularne sukcesy na mi´dzynaro-
dowych festiwalach naukowych. Prowa-
dzi cotygodniowy program „Cogito”
w TVP3 i wspó∏pracuje z Radiem Katowi-
ce. Jak powiedzia∏a w czasie og∏oszenia

werdyktu przewodniczàca jury, genetyk
prof. Magdalena Fikus - doktor Jarosz jest
wszechstronnym popularyzatorem, który
potrafi dotrzeç do ró˝nych Êrodowisk.

Dr Jerzy Jarosz by∏ jedynym kandyda-
tem zg∏oszonym a˝ przez cztery instytu-
cje. Pokona∏ dr. Stanis∏awa Bajtlika
z Centrum Astronomicznego PAN
w Warszawie i dr. hab. in˝. Arkadiusza
Or∏owskiego z Instytutu Fizyki PAN
i SGGW (wspólnie), prof. Jerzego J. Lan-
gera z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, dr. Ryszarda Kowal-
skiego z Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
prof. dr. hab. Tomasza Twardowskiego
z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
oraz Instytut Problemów Jàdrowych 
im. Andrzeja So∏tana w Âwierku.

Karier´ zawodowà rozpoczà∏ w Insty-
tucie Fizyki UÂ, pracujàc równoczeÊnie
w integracyjnej Szkole Podstawowej nr
25 w Katowicach, gdzie przez 5 lat by∏
jednym z najbardziej lubianych nauczy-
cieli. Do dziÊ niektórzy jego uczniowie od-
wiedzajà go w Instytucie Fizyki, wspomi-
najà najbardziej ekscytujàce ekspery-
menty i projekty.

Prac´ doktorskà z zakresu elektrono-
wego rezonansu spinowego w stopach
ziem rzadkich z metalami przejÊciowymi
obroni∏ w Instytucie Fizyki w1983 roku.
W latach 1983-89 pracowa∏ tu na etacie
naukowo-technicznym, obecnie na stano-
wisku starszego wyk∏adowcy. Od wielu lat
pe∏ni funkcj´ kierownika Pracowni Dy-
daktyki Fizyki. Prowadzi zaj´cia z meto-
dyki nauczania fizyki i przyrody, techno-
logii informacyjnej, zaj´cia w ramach pra-
cowni fizycznych, çwiczenia rachunkowe
oraz wyk∏ad specjalistyczny. Pod jego kie-
runkiem wykonywane by∏y prace licen-
cjackie i magisterskie z fizyki cia∏a sta∏ego
i z zakresu dydaktyki fizyki. Prowadzi
tak˝e wyk∏ady i zaj´cia laboratoryjne z fi-
zyki dla uczniów szkó∏ licealnych, m.in.
z III LO w Jaworznie i LO im S. Batorego
w Chorzowie. Dzi´ki jego osobowoÊci m∏o-
dzie˝ nie waha si´ zadawaç pytaƒ, zauwa-
˝aç problemów i uczy si´ wspólnie rozwià-
zywaç zadania.

Wiedza dr. Jarosza z zakresu nauk
przyrodniczych jest nie tylko teoretyczna.
Jako pilot szybowca dzieli si´ wskazówka-
mi z zakresu aerostatyki i aerodynamiki,
a podczas spotkaƒ z m∏odzie˝à ch´tnie od-
powiada na pytania dotyczàce akrobacji
szybowcowych, praw nimi rzàdzàcych
oraz zjawisk meteorologicznych sprzyjajà-
cych lataniu. Jego takt i dusza organizato-
ra sprawi∏y, ˝e skupi∏ wokó∏ siebie osoby
ch´tne do ukazywania fizyki w sposób in-

Doktor Jerzy Jarosz, wyk∏adowca z Instytutu Fizyki na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii UÂ, laureatem II edycji konkursu 
„Popularyzator nauki 2006”

Pasja 
przekazywania
wiedzy

Jego wyk∏ady prowadzone sà z du˝à swadà i po-
lotem, a dostosowanie j´zyka przekazu do poziomu
wiedzy odbiorcy sprawia, ˝e nawet najtrudniejsze
zagadnienia stajà si´ zrozumia∏e.
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teresujàcy i nietypowy. Tak powsta∏ ze-
spó∏ „OsobliwoÊci Âwiata Fizyki”, który
od wielu ju˝ lat popularyzuje t´ dziedzin´
wiedzy wÊród uczniów szkó∏ wszystkich
stopni i mieszkaƒców regionu.

Jarosz jest autorem projektów i pomy-
s∏ów z zakresu prezentowania zjawisk fi-
zycznych. Dzi´ki niemu Pracownia Dy-
daktyki Fizyki posiada wiele nowator-
skich przyrzàdów i urzàdzeƒ. Sà to
m.in.: uk∏ad do prezentacji si∏ bezw∏ad-
noÊci w uk∏adach wirujàcych, dzi´ki któ-
remu mo˝na pokazaç dzia∏anie si∏y od-
Êrodkowej i przede wszystkim przybli˝yç

skutki dzia∏ania si∏y Coriolisa, dzia∏ajà-
cej na cia∏a poruszajàce si´ w uk∏adach
nieinercjalnych, zasymulowaç pasaty
i cyklony czy te˝ pokazaç ruch wahad∏a
Foucault’a obserwowany z ró˝nych
uk∏adów odniesienia, uk∏ad do prezenta-

cji fal na wodzie i zjawiska Dopplera,
uk∏ad pozwalajàcy Êledziç zjawiska fi-
zyczne i prawa rzàdzàce uk∏adem krwio-
noÊnym cz∏owieka oraz wiele innych
przyrzàdów wykorzystywanych w czasie
wyk∏adów z fizyki.

- organizowanie od 23 lat „OsobliwoÊci
Âwiata Fizyki”, wyk∏adów z pokazami z fi-
zyki dla szkó∏ Êrednich, gimnazjów oraz
szkó∏ podstawowych, Festynów Fizyki dla
mieszkaƒców Katowic, zaj´ç laboratoryj-
nych dla szkó∏;

- organizowanie i prowadzenie w Instytu-
cie Fizyki UÂ Êrodowiskowych wyk∏adów
„Z najlepszymi przez fizyk´” oraz „Wyk∏a-
dów na zamówienie” prowadzonych przez
pracowników Instytutu Fizyki (oferta skiero-
wana jest do nauczycieli szkolnych);

- realizacja specjalnych pokazów i za-
baw dla dzieci z najm∏odszych klas szkó∏
podstawowych i z przedszkoli (zabawy z fi-
zykà!);

- zorganizowanie w Katowicach w 2002 r.
„Ogólnopolskiego Spotkania Demonstrato-
rów Fizyki” - drugiej z konferencji zapoczàt-
kowanych w Uniwersytecie im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu, zwiàzanych z dydaktykà fi-
zyki w polskich uczelniach wy˝szych;

- od 2003 roku dr Jarosz przewodniczy
„Ogólnopolskiemu Klubowi Demonstratorów
Fizyki”, który co roku przygotowuje konfe-
rencje w uczelniach (w ub. roku na Uniwersy-
tecie im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu,
w bie˝àcym konferencje odb´dà si´ na Uni-
wersytecie Jagielloƒskim oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie);

- reprezentowanie Polski w europejskich
festiwalach „European Week for Science
and Technology”. Jerzy Jarosz zdoby∏ m.in.
mi´dzynarodowà nagrod´ „EIROFORUM
Teachers Award” - Jerzy Jarosz, Aneta
Szczygielska, przyznawanà przez siedem
najwi´kszych laboratoriów naukowych:
CERN, ESA, ESO, EMBL, ILL, ESRF, EFDA, za
cykl eksperymentów zwiàzanych „z fizykà
ukrytà w jajku” oraz III G∏ównà Nagrod´
Festiwalu „EIROFORUM Science Teaching
Award” - Jarzy Jarosz, Aneta Szczygielska,
za doÊwiadczenia zwiàzane z fizykà uk∏adu
krà˝enia cz∏owieka. W przygotowaniu jest
nowy projekt na kolejny festiwal „Science on

Stage2”, który odb´dzie si´ w Grenoble
w kwietniu 2007;

- udzia∏, na zaproszenie EIROFORUM,
w szkoleniu nauczycieli w Europejskim Labo-
ratorium Biologii Molekularnej w Heidelber-
gu w 2004 r.;

- wyk∏ady i pokazy podczas zjazdów
Polskiego Towarzystwa Fizycznego;

- nagroda ZG PTF im. Krzysztofa Ernsta
za wybitne osiàgni´cia w popularyzowaniu
fizyki - Zjazd Fizyków Polskich w Gdaƒsku
w 2003 r. (dr J. Jarosz, mgr J. Pawlik, dr A.
Szczygielska);

- trzykrotna Nagroda Indywidualna Rek-
tora Uniwersytetu Âlàskiego oraz dwie ze-
spo∏owe (prof. dr hab. W. Zarek i twórcy
„OsobliwoÊci Âwiata Fizyki”) za dzia∏alnoÊç
dydaktycznà;

- inicjatywa realizacji serii filmów dydak-
tycznych „Najpi´kniejsze Eksperymenty
Wszech Czasów”, zrealizowanie w Uniwer-
sytecie Âlàskim popularnonaukowego filmu
(35 minut) - „Ewolucja koncepcji ruchu od
Arystotelesa do czasów obecnych”;

- nagranie kilkudziesi´ciu (oko∏o 40) wy-
emitowanych w Radio Katowice krótkich po-

pularnonaukowych wywiadów - audycji ra-
diowych w ramach programu „Nauka na
UKaeFie”;

- udzia∏ w audycjach telewizyjnych o cha-
rakterze edukacyjnym;

- prowadzenie autorskiego, cyklicznego
programu edukacyjnego „Cogito” w pro-
gramie 3 TVP w Katowicach (dotychczas
wyemitowano 29 odcinków);

- wspó∏praca z wydawnictwami szkolnymi
- realizacja wspólnie z Wydawnictwem
ZamKor z Krakowa cyklu krótkich filmów dy-
daktycznych, ilustrujàcych eksperymenty fi-
zyczne w szkole, w wersji polsko- i angloj´-
zycznej;

- opracowanie projektu utworzenia
Parku Nauki na terenie Centrum Dydak-
tycznego dla Regionu GórnoÊlàskiego
w Chorzowie;

- tworzenie interaktywnych programów
i filmów dydaktycznych z fizyki dla ka˝de-
go;

- organizacja konkursów popularnonau-
kowych z fizykà w tle dla m∏odzie˝y szkó∏
Êrednich, gimnazjalnych, podstawowych
a tak˝e dla przedszkolaków.

Osiàgni´cia 
popularyzatorskie 
i dydaktyczne:

Dr Jerzy Jarosz podczas prezentacji odbywajàcych si´ w ramach „OsobliwoÊci Âwiata Fizyki 2006”
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W spó∏organizato-
rami spotkania
byli JM Rektor

UÂ prof. zw. dr hab. Janusz
Janeczek i dziekan Wydzia-
∏u Prawa i Administracji
prof. dr hab. Zygmunt To-
bor. UroczystoÊç poprzedzi-
∏a ceremonia z∏o˝enia wià-
zanek pod pamiàtkowà ta-
blicà przed aulà im. Profeso-
ra W. Paƒki. Nast´pnie pro-

wadzàcy, Roman Wyborski,
przedstawiciel KZ NSZZ „So-
lidarnoÊç” UÂ, odczyta∏ list
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyƒskiego,
skierowany do uczestników
spotkania. W dyskusji pane-
lowej uczestniczyli znakomici
goÊcie – przyjaciele i wspó∏-
pracownicy Profesora. Przed-
stawili portret niezwyk∏ego
cz∏owieka, naukowca i spo-
∏ecznika, podkreÊlajàc Jego

XV rocznica tragicznej Êmierci Profesora Waleriana Paƒki

Czekamy
na Êledztwo
Podczas zorganizowanej z inicjatywy
KZ NSZZ „SolidarnoÊç” UÂ 11 grudnia
2006 r. uroczystej sesji wystosowano
apel do w∏adz Rzeczypospolitej Pol-
skiej o wyjaÊnienie okolicznoÊci wypad-
ku i Êmierci Profesora.
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P r a w y k o n a n y
utwór w katedrze
w Münster w 1966

roku sta∏ si´ nie tylko sy-
nonimem estetycznego
prze∏omu, który by∏ swo-
istym powrotem do tradycji
u modernistycznie zorien-
towanych kompozytorów,
owej wybitnej syntezy no-

watorskich Êrodków kompo-
zytorskich z j´zykiem prze-
sz∏oÊci, ale i aktem wyraênie
politycznym. Bo oto Krzysz-
tof Penderecki, jeden z naj-
Êmielszych awangardzistów
lat 50., niepokorny rewolucjo-
nista ˝yjàcy wszak za ˝elaznà
kurtynà, pope∏ni∏ na zamó-
wienie Niemców kompozycj´
religijnà. Podpisa∏ si´ tym sa-
mym dêwi´kami pod listem
ze znamiennym „Przebacza-
my”, który rok wczeÊniej pol-
scy biskupi wystosowali do
hierarchów koÊcielnych zza
zachodniej granicy.

13 listopada 2006 roku
dzie∏o zosta∏o wykonane
w koÊciele Êw. Piotra i Paw∏a
na zakoƒczenie Festiwalu
Muzyki Polskiej w Krakowie.
Pod dyrekcjà Micha∏a Dwo-
rzyƒskiego wystàpi∏a Orkie-
stra Symfonicznej Akademii
Muzycznej w Krakowie, Chór
Ch∏opi´cy Filharmonii Kra-
kowskiej, Camerata Silesia,
Chór Akademii Muzycznej
w Katowicach oraz Akade-
micki Chór „Harmonia” Uni-
wersytetu Âlàskiego w Cie-
szynie. Partie solowe wyko-
nali Ingrid Kapelle, Adam
Kruszewski i Tomasz Ko-
nieczny. M∏ody, lecz ju˝ uty-
tu∏owany dyrygent, poprowa-
dzi∏ Pasj´ z nale˝ytym zazna-
czeniem dramaturgicznych
kulminacji, trzymajàc olbrzy-
mià obsad´ w ryzach, co nie
by∏o ∏atwe.

DANIEL CICHY

zas∏ugi dla tworzenia nowej
rzeczywistoÊci w Polsce
w okresie transformacji.

Bardzo wzruszajàca by∏a
wypowiedê profesora An-
drzeja Stelmachowskiego,
prezesa Wspólnoty Polskiej –
wspomnienie Mistrza o nie-
zwyk∏ym Uczniu. Irena Li-
powicz, profesor Uniwersy-
tetu im. Stefana Kardyna∏a
Wyszyƒskiego, podkreÊli∏a
natomiast zas∏ugi Waleriana
Paƒki dla kraju i spo∏eczno-

Êci lokalnej, Jego kompeten-
cje w sprawach, którymi si´
zajmowa∏. Temat ten rozwi-
nà∏ prezes Trybuna∏u Kon-
stytucyjnego Jerzy St´pieƒ.
O zas∏ugach Profesora dla
tworzenia samorzàdu teryto-
rialnego mówili przedstawi-
ciele Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej – Barbara
Imio∏czyk i Ewa Pytasz. Por-
tret Profesora Paƒki zosta∏
uzupe∏niony o wspomnienia
Andrzeja Sikory, dyrektora
IPN w Katowicach. Tomasz
Bereza z Instytutu Pami´ci
Narodowej w Rzeszowie pod-

kreÊli∏ znaczenie udzia∏u
Profesora w strajkach
ustrzycko-rzeszowskich
i w organizowaniu „Solidar-
noÊci Rolników Indywidual-
nych”. Sesji towarzyszy∏a
równie˝ wystawa poÊwi´cona
tym strajkom.

Ostatnie wystàpienia: prof.
Jerzego Przystawy i dr. Woj-
ciecha B∏asiaka dotyczy∏y
nieprawid∏owoÊci w dzia∏al-
noÊci Funduszu Obs∏ugi Za-
d∏u˝enia Zagranicznego

oraz przygotowaƒ prezesa
Paƒki do przedstawienia
Sejmowi RP wyników kon-
troli NIK. Sesj´ zakoƒczy∏a
osobistym akcentem ˝ona
Profesora - Urszula Paƒko.
Warto podkreÊliç, ˝e w spo-
tkaniu uczestniczyli rów-
nie˝ uczniowie kilku kato-
wickich liceów.

Na zakoƒczenie spotka-
nia odczytano apel uczestni-
ków sesji wzywajàcy w∏adze
RP do wyjaÊnienia okolicz-
noÊci tragicznej Êmierci
Profesora Waleriana Paƒki.

EWA ˚URAWSKA

APEL
uczestników uroczystej sesji

w XV rocznic´ tragicznej Êmierci 
Profesora Waleriana Paƒki

Katowice, 11 grudnia 2006 roku
My, ni˝ej podpisani, uczestnicy uroczystej sesji poÊwi´conej Êp.

Walerianowi Paƒce, Profesorowi Uniwersytetu Âlàskiego w Katowi-
cach, Pos∏owi na Sejm RP oraz Prezesowi Najwy˝szej Izby Kontroli,
zwracamy si´ do W∏adz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o wy-
jaÊnienie okolicznoÊci wypadku i tragicznej Êmierci Pana Profesora
Waleriana Paƒki, a w konsekwencji rozwa˝enie wznowienia Êledz-
twa w sprawie tej Êmierci.

Czynimy to w imi´ zachowania w naszej pami´ci tych wszystkich,
którzy nie szcz´dzàc si∏ i kierujàc si´ w swojej dzia∏alnoÊci publicz-
nej wartoÊciami nadrz´dnymi, poÊwi´cili si´ s∏u˝bie dla dobra Oj-
czyzny i jej Obywateli. Okazujàc szacunek Postaciom takim, jak Pan
profesor Walerian Paƒko, oddajemy nale˝nà im czeÊç i sprawiedli-
woÊç, wskazujàc jednoczeÊnie na niepodwa˝alne miejsce tych Osób
w najnowszej historii Polski.

Jako pokolenie pierwszej „SolidarnoÊci”, jesteÊmy moralnie zobo-
wiàzani do przekazania prawdziwego obrazu wspó∏czesnych dzie-
jów naszego Kraju kolejnym pokoleniom Polaków.

mgr Ewa ˚urawska
Przewodniczàca

KZ NSZZ „SolidarnoÊç” UÂ

Prof. UÂ dr hab. 
Zygmunt Tobor

Dziekan 
Wydzia∏u Prawa i Administracji 

prof. zw. dr hab. 
Janusz Janeczek

Rektor
Uniwersytetu Âlàskiego

„Harmonia”
na Festiwalu Muzyki Polskiej

w Krakowie

Pasja wg Êw. ¸u-
kasza Krzysztofa
Pendereckiego
przeznaczona na
trzech solistów,
narratora, trzy
chóry i orkiestr´
symfonicznà, na-
je˝ona jest trud-
noÊciami interpre-
tacyjnymi. Skom-
plikowana party-
tura nawet wpra-
wionym w wyko-
nywaniu muzyki
wspó∏czesnej ar-
tystom sprawia
sporo k∏opotu.

Akademicki Chór Uniwersytetu Âlàskiego „Harmonia” pod dyrekcjà

dr Izabelli Zieleckiej-Panek

Foto: Ma∏gorzata Krasuska-Korzeniec
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Co s∏ychaç w Radzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego?

N ie wszystkie projekty zosta∏y
pozytywnie zaopiniowane
przez RGSW. Negatywnej

oceny doczeka∏ si´ m.in. projekt rozpo-
rzàdzenia w sprawie kosztoch∏onnoÊci
kierunków studiów, makrokierunków
i studiów mi´dzykierunkowych realizo-
wanych w trybie stacjonarnym oraz
wskaêników kosztoch∏onnoÊci stacjo-
narnych studiów doktoranckich. G∏ów-
nym powodem negatywnego zaopinio-
wania by∏o, naszym zdaniem, ca∏kowi-

cie przypadkowe przyporzàdkowanie
kierunków studiów do poszczególnych
grup kosztoch∏onnoÊci. DoÊç regularnie
otrzymywaliÊmy tak˝e projekty rozpo-
rzàdzeƒ z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, szczególnie te, które dotyczà po-
granicza oÊwiaty i szkolnictwa wy˝sze-
go. Negatywnie, podobnie jak rektorzy
szkó∏ wy˝szych, opiniowaliÊmy projekt
dotyczàcy tzw. amnestii maturalnej.
Nasz g∏os nie zosta∏ jednak wys∏ucha-
ny, co odbi∏o si´ z pewnoÊcià na presti-
˝u egzaminu dojrza∏oÊci.

W 2007 roku Rada G∏ówna zajmowaç
si´ b´dzie kilkoma zasadniczymi temata-
mi. Sà wÊród nich zw∏aszcza: strategia
rozwoju szkolnictwa wy˝szego, odp∏at-
noÊç za studia, integracja Êrodowiska na-
ukowego i akademickiego, polityka za-
trudniania absolwentów szkó∏ wy˝szych,
relacje mi´dzy kierunkami studiów
a dyscyplinami naukowymi, na których
nadawane sà stopnie naukowe oraz dzie-
dzinami a kierunkami studiów, model
kszta∏cenia na kierunkach technicznych,
kszta∏cenie pedagogów w zawodach me-
dycznych, doktorantów i studiów dokto-
ranckich. Priorytetami b´dà jednak: za-
koƒczenie prac nad projektami standar-
dów kszta∏cenia oraz opracowanie stan-
dardu kszta∏cenia przygotowujàcego do
wykonywania zawodu nauczyciela. 

Na poczàtku stycznia 2007 roku
RGSW przedstawi ministrowi projekty
wszystkich 118 standardów kszta∏cenia.
To efekt kilkuletnich prac Rady, zapo-
czàtkowanych jeszcze w poprzedniej ka-
dencji, na który czekajà ju˝ od dawna
szko∏y wy˝sze, przygotowujàc nowe, do-
stosowane do ustaleƒ systemu boloƒskie-
go, ramowe programy studiów na po-
szczególnych kierunkach i syllabusy
przedmiotowe. Mam nadziej´, ˝e uda∏o
si´ w drodze czasem d∏ugich negocjacji
stworzyç model, który pozwoli standary-
zowaç kszta∏cenie wy˝sze w Polsce
w najbli˝szych latach, a odpowiednie roz-
porzàdzenie zostanie podpisany przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
w nied∏ugim czasie. W pracach nad stan-
dardami kszta∏cenia brali udzia∏ równie˝
pracownicy Uniwersytetu Âlàskiego – dr
hab. Marian Gierula (ekspert przygoto-
wujàcy standard kierunku dziennikar-
stwo i komunikacja spo∏eczna) oraz pi-
szàcy te s∏owa, koordynujàcy standardy
z zakresu filologii polskiej i wiedzy o te-
atrze. Na szczególne podkreÊlenie zas∏u-
guje, ˝e to w∏aÊnie w Uniwersytecie Âlà-
skim zorganizowano spotkania gremiów
odpowiedzialnych za standardy na filolo-
gii polskiej i dziennikarstwie, które za-
owocowa∏y przyj´tymi przez Êrodowisko
tekstami standardów. 

Podsumowania i plany
Miniony rok by∏ okre-
sem intensywnych prac
Rady G∏ównej Szkolnic-
twa Wy˝szego. Zaopi-
niowano kilkadziesiàt
projektów rozporzàdzeƒ
Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy˝szego, prze-
kazujàc sporo uwag
i propozycji zmian.
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Stopnie naukowe
Doktoraty:
Dr Ma∏gorzata Dobrowolska Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii
Dr Barbara Chojnacka-Synaszko Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji
Habilitacje:
Dr hab. Robert Hasterok Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
Dr hab. Barbara Tokarska-Guzik Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Instytut Fizyki Wydzia∏u Matema-
tyki Fizyki i Chemii UÂ serdecznie
zaprasza uczniów i wszystkich zain-
teresowanych do odwiedzenia wysta-
wy „Nauki dawne i niedawne” – Eks-
pozycja Interaktywna Muzeum Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego, która b´-
dzie czynna do 16 lutego na Uniwer-
sytecie Âlàskim przy ul. Bankowej 5 –
w by∏ej siedzibie NBP. Uroczyste
otwarcie wystawy odby∏o si´ 18 grud-
nia 2006 roku.

Wystawa daje odwiedzajàcym wie-
dz´ z konkretnej dziedziny nauki oraz
mo˝liwoÊç samodzielnego przeprowa-
dzenia badaƒ okreÊlonych zjawisk fi-
zycznych czy problemów matema-
tycznych. Projekt „Nauki dawne
i niedawne” pozwala lepiej zrozumieç
z∏o˝onoÊç Êwiata, którego cz´Êcià jest
cz∏owiek.

Godziny otwarcia wystawy:
od poniedzia∏ku do piàtku: 9.00-

18.00, sobota, niedziela, dni wolne od
nauki: 12.00-18.00.

Cena biletu: 5 z∏; bilet rodzinny: 10 z∏. 
Grupy szkolne proszone sà o wcze-

Êniejszà rezerwacj´ terminu. 
Kontakt z Organizatorem: Zak∏ad

Dydaktyki Fizyki tel. 032/ 359 11 70.

Spore dyskusje wywo∏uje tak˝e pro-
jekt standardu kszta∏cenia przygoto-
wujàcego do wykonywania zawodu na-
uczyciela opracowywany przez zespó∏
pod kierunkiem dr hab. Miros∏awy No-
wak-Dziemianowicz, który wkrótce zo-
stanie przedstawiony do szerokich
konsultacji.

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e istnieje pilna
potrzeba jednoznacznego uregulowania
procesu kszta∏cenia nauczycieli, ale
przedstawiony projekt wywo∏a∏ niepo-
kój i wàtpliwoÊci dotyczàce m.in. nast´-
pujàcych kwestii (zaledwie szkicuj´
problem):

- czy w∏aÊciwe jest, by liczba godzin
przedmiotów pedagogicznych przewy˝-
sza∏a liczb´ godzin przygotowania kie-
runkowego przysz∏ego nauczyciela
(zwiàzanego z kierunkiem studiów)?

- jaki dyplom otrzyma absolwent tak
pomyÊlanych studiów? Raczej nie li-
cencjata/magistra jakiegoÊ kierunku,
do tego potrzebne jest zaliczenie
przedmiotów opisanych w standar-
dach dla poszczególnych kierunków
studiów w okreÊlonym wymiarze go-
dzin. Mo˝e to b´dzie dyplom licencja-
ta/magistra pedagogiki? Czego doty-
czyç b´dzie jego praca licencjacka/ma-
gisterska?

- czy konieczne jest znaczne przete-
oretyzowanie treÊci kszta∏cenia, choç
powszechnie wiadomo, ˝e w przygoto-
waniu przysz∏ych nauczycieli wa˝ne
jest wyposa˝enie ich w praktyczne
umiej´tnoÊci warsztatowe.

- dlaczego wyst´puje spora dyspro-
porcja mi´dzy treÊciami dotyczàcymi
procesu wychowania i procesu naucza-
nia na korzyÊç tego pierwszego, przy
ca∏kowitym braku w projekcie dydak-
tyk przedmiotowych i zaniedbaniu dy-
daktyki ogólnej?

Na kierunku pedagogika mo˝liwe jest
kszta∏cenie przysz∏ych nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego, nauczania
zintegrowanego, terapii pedagogicznej,
ale nie konkretnych przedmiotów
szkolnych i to na wszystkich etapach
edukacji – to powinna byç specjalnoÊç
na kierunkach studiów zgodnych lub
pokrewnych z przedmiotami szkolny-
mi. Nauczyciel matematyki powinien
byç kszta∏cony na kierunku matematy-
ka. Gruntowne przygotowanie meryto-
ryczne powinno byç uznawane za waru-
nek wst´pny dopuszczenia do zawodu
nauczyciela. W rezultacie zawód ten
wykonywaç b´dà osoby êle przygotowa-
ne merytorycznie.

Przed takimi kluczowymi dla dydak-
tyki uniwersyteckiej problemami sta-
niemy w 2007 roku.

DARIUSZ ROTT
CZ¸ONEK PREZYDIUM I RZECZNIK PRASOWY

RGSW KADENCJI (2006-2009)

ENGLISH LANGUAGE CENTRE
UNIWERSYTET ÂLÑSKI

Centrum Egzaminacyjne British Council
KATOWICE, UL.BANKOWA 14, TEL: 359-22-11
e-mail: elc@us.edu.pl, http://www.ucet.pl 

ORGANIZUJEMY INTENSYWNE KURSY 
JEZYKA ANGIELSKIEGO:

- wszystkie poziomy zaawansowania
- przygotowanie do egzaminów Cambridge

- kursy w soboty/niedziele

NOWOÂå: IELTS
- LEGAL ENGLISH (j´zyk prawniczy)

- KLUB KONWERSACYJNY

* zni˝ki dla pracowników UÂ oraz studentów studiów doktoranckich

GWARANTUJEMY WYSOKÑ JAKOÂå W ATRAKCYJNEJ CENIE

Ekspozycja interaktywna

Nauki dawne 
i niedawne
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To na ich wniosek akcja „UÂ dla
Dzieciaków”, która poczàtko-
wo mia∏a skupiç si´ tylko na

zbiórce darów dla Zespo∏u Opiekuƒczo – Wy-
chowawczego nr 2 w Sosnowcu (dom dziec-
ka) przez wydzia∏y sosnowieckie, obj´∏a ca∏y
Uniwersytet Âlàski. Tu˝ po jej og∏oszeniu do
studentów Wydzia∏u Informatyki i Nauki
o Materia∏ach przy∏àczyli si´ studenci Wy-
dzia∏u Nauk Spo∏ecznych (KN Socjologii Re-
klamy i Komunikacji Spo∏ecznej oraz KN
Studium Pracy Socjalnej).

- Podobne akcje, np.: „Studenci dzieciom na
gwiazdk´” organizujemy ju˝ od pi´ciu lat. Na
poczàtku by∏ to kosz na zabawki wystawiony
na naszym Wydziale – powiedzi∏a Alicja Ry-
maszewska z KN Socjologii Reklamy i Komu-
nikacji Spo∏ecznej – W 2005 roku akcja zakoƒ-
czy∏a si´ kolacjà wigilijnà dla 190 osób.

Alicja Rymaszewska, Anna Majchrowska
oraz Konrad Wiktor postanowili po∏àczyç
dzia∏ania katowickiej i sosnowieckiej cz´Êci
Uniwersytetu. Studenci WNS, z racji ich
pi´cioletniego doÊwiadczenia, zorganizo-
wali zbiórk´ pieni´dzy na paczki Êwiàtecz-
ne oraz wigilijnà kolacj´ dla dzieci ze sto-
warzyszenia Bona Fides, Szansa dla Ka˝-
dego i domu dziecka. Charytatywna zbiór-
ka pieni´dzy rozpocz´∏a si´ „Âwiàtecznym
Kiermaszem” w budynku rektoratu oraz
WNS. Ponadto, od 7 do 18 grudnia wolon-
tariusze z Uniwersytetu Âlàskiego kwesto-
wali na terenie Centrum Handlowego Sile-
sia City Center, gdzie na trzech stoiskach
mo˝na by∏o nabyç, za drobnà op∏atà, kart-
ki i ozdoby Êwiàteczne wykonane przez
dzieciaki ze stowarzyszeƒ i domu dziecka.

Dzi´ki wolontariuszom, sponsorom, sena-
torom UÂ, pracownikom i studentom uda-
∏o si´ zebraç 5 973,28 z∏.

Uroczyste zakoƒczenie akcji zosta∏o po-
dzielone na dwie cz´Êci. Pierwsza, zacz´∏a si´
od przewiezienia zebranych na Uczelni da-
rów do domu dziecka. Studenci i pracownicy
UÂ podarowali dzieciakom ksià˝ki, zabawki,
artyku∏y szkolne i higieniczne, odzie˝, arty-
ku∏y sportowe oraz gry, które zaj´∏y ponad
40 ogromnych pude∏! - Takiego Miko∏aja
jeszcze nie mieliÊmy! – powiedzia∏a kierow-
niczka Zespo∏u Opiekuƒczo – Wycho-
wawczego nr 2 Iza Madeyska. – To
wspania∏y pomys∏.

Dzi´ki uprzejmoÊci Êlàskiej policji
prosto z domu dziecka dzieciaki
przejecha∏y na spotkanie z rówieÊni-
kami z Katowic do SkateParku
„Traffic”, w którym burmistrz mia-
sta Czeladzi Marek Mrozowski przy-
gotowa∏ wigilijnà kolacj´. Emocjonu-
jàcym momentem spotkania by∏ po-
kaz jazdy na rolkach w wykonaniu
przedstawicieli Stowarzyszenia Kul-
turalno – Sportowego „Green”.

OczywiÊcie ˝adne wigilijne spotkanie nie
mo˝e obyç si´ bez Âwi´tego Miko∏aja. By-
stroÊç dzieciaków by∏a zdecydowanie lepsza
ni˝ kamufla˝ Krzysztofa Jankowskiego z Ra-
dia ESKA, który wpad∏ na sal´ w tradycyj-
nym stroju i od pierwszego okrzyku „witaj-
cie” zosta∏ zdemaskowany. Przyznaç jednak
trzeba, ˝e mimo rozpoznania radiowego ido-
la dzieciaki pozwoli∏y si´ „wodziç za nos”, bo
przecie˝ rozdawa∏ prezenty, a do tego mia∏
niecodziennego pomocnika. Elfem Miko∏aja

by∏ Sznupek – maskotka policji, który zrobi∏
na dzieciach wielkie wra˝enie.

Po ekscytujàcym sprawdzeniu „co te˝ Mi-
ko∏aj mi przyniós∏?” dzieciaki mog∏y spróbo-
waç swoich si∏ w licznych grach i konkur-
sach, a tak˝e pomalowaç twarze nie tylko
w barwy ulubionych klubów sportowych.
Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏a si´ jed-
nak mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich si∏ w jeê-
dzie na rolkach.

AGATA KO¸ODZIEJCZYK

Patronat nad akcjà obj´li:
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Prezydent Katowic – Piotr Uszok
Burmistrz Czeladzi – Marek Mrozowski

Radny Katowic – Józef Zawadzki

Serdeczne podzi´kowania dla:
pana Tadeusza Szombara, Centralnego OÊrodka Informatyki Górnictwa, Hurtowni Ar-
tyku∏ów Chemicznych LAMS, C.H. Silesia City Center, Katowickiej Komendy Wojewódz-
kiej Policji, Radia ESKA Âlàsk, SkateParku „Traffic”, Agnieszki „Badi” Badury, Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Dàbrowie Górniczej, dziekanów wszystkich wydzia∏ów UÂ, Sto-

warzyszenia Sportowo – Kulturalnego „Green”, sklepu internetowego HedonSkate

W listopadzie 2006
roku grupa studentów
Wydzia∏u Informatyki
i Nauki o Materia∏ach UÂ
postanowi∏a zach´ciç ka˝-
dego z nas do zostania
Âwi´tym Miko∏ajem.

UÂ dzieciakom
Jeden uÊmiech 
znaczy wi´cej 
ni˝ tysiàc s∏ów
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K a˝dego roku skutki nadzwy-
czajnych fluktuacji klimatycz-
nych dotykajà miliony ludzi na

Êwiecie, tak˝e w Polsce. W minionym,
po bardzo Ênie˝nej zimie (z katastrofà
hali wystawowej w Katowicach) i ciep∏ej
wioÊnie, nadesz∏o bardzo upalne lato
z suszà, a potem powodzie oraz wichu-
ry, by w koƒcu listopada zapanowa∏a
niespotykanie ciep∏a, ale mglista pogo-
da, utrudniajàca komunikacj´. Nato-
miast niedawne Êwi´ta Bo˝ego Naro-
dzenia by∏y „bia∏e” tylko w wy˝szych

górach i na narty najlepiej by∏o wybraç
si´ w Alpy.

Post´pujàce ocieplanie globalnego kli-
matu jest naukowo potwierdzonym fak-
tem. Pociàga za sobà ró˝norakie skutki.
Bardzo cz´sto przejawiajà si´ one jako lo-
kalne lub regionalne zdarzenia ekstre-
malne. Niekiedy bardzo tragiczne dla lu-
dzi, a zazwyczaj ucià˝liwe i kosztowne.

Âwiatowe badania zmian klimatycz-
nych i ich skutków jasno wykazujà, ˝e
ogólne zniszczenia spowodowane ekstre-
malnymi meteorologicznymi i hydrolo-
gicznymi zdarzeniami bardzo wzros∏y
w ostatnich dekadach. Czy jest to tak˝e
prawdziwe dla naszego kraju?

Jakie konkretnie skutki ocieplenia klima-
tu pojawiajà si  ́w Polsce? Czy sà to tylko
utrudnienia ̋ ycia ludzi, czy ekstremalne zja-
wiska zagra˝ajà nam nieomal codziennie?

Te pytania majà wa˝ne znaczenie na-
ukowe, ale i praktyczne. Idea interdyscy-
plinarnego projektu badawczego obejmu-

jàcego ekstremalne zdarzenia meteorolo-
giczne, hydrologiczne i geomorfologiczne
oraz ich wp∏yw na Êrodowisko ˝ycia ludzi
w Polsce pojawi∏a si´ w 2003 roku na Wy-
dziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlà-
skiego. W rok póêniej Komitet Badaƒ Na-
ukowych (obecnie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego) og∏osi∏o finanso-
wanie projektu badawczego zamawianego
na temat „Ekstremalne zdarzenia mete-
orologiczne i hydrologiczne w Polsce (Oce-
na zdarzeƒ oraz prognozowanie skutków
dla Êrodowiska ̋ ycia cz∏owieka)”. Konsor-
cjum naukowe z∏o˝one z 22 uczelni i in-
stytutów naukowych (∏àcznie ponad 100
badaczy) przystàpi∏o do pracy pod koniec
2004 roku. Badania majà przynieÊç roz-
wiàzanie kilku najistotniejszych zadaƒ.

1. Weryfikacj´ tezy o wzroÊcie zdarzeƒ
ekstremalnych w ostatnich dekadach. 2.
Stwierdzenie uwarunkowaƒ wyst´powa-
nia przyrodniczych zdarzeƒ ekstremal-
nych na tle globalnych i regionalnych
trendów klimatycznych. 3. Zastosowanie
baz danych do badaƒ zjawisk ekstremal-
nych i ich skutków. 4. Ustalenie regional-
nych i globalnych wskaêników jako pod-
stawy prognozowania zagro˝eƒ zjawiska-
mi ekstremalnymi. 5. Zbadanie prawid∏o-
woÊci przebiegu zdarzeƒ ekstremalnych
w poszczególnych regionach Polski (na
przyk∏adach obszarów wzorcowych). 6.
OkreÊlenie wp∏ywu zjawisk ekstremal-
nych na Êrodowisko oraz warunki ˝ycia

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne

Skutki ocieplenia 
klimatu w Polsce
Od7 do 9 grudnia
2006 w Warszawie od-
bywa∏a si´ Mi´dzynaro-
dowa Konferencja „Extre-
me hydrometeorological
events in Poland and their
impacts – European con-
text” (Ekstremalne zdarze-
nia hydrometeorologiczne
w Polsce – Kontekst euro-
pejski) zorganizowana
przez Wydzia∏ Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Âlà-
skiego oraz Instytut Geo-
grafii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN.

Fo
to

: K
am

il 
Z

el
az

ik

W okresie je-

siennym i zi-

mowym (cho-

cia˝ nie tylko)

coraz cz´Êciej

przemieszcza-

jà si´ nad Eu-

ropà g∏´bokie

oÊrodki ni˝o-

we. Powodujà

silne wiatry

i niekiedy na-

walne opady.

Obraz sateli-

tarny NOAA

(oprac. A.

Widawski -

Katedra Kli-

matologii UÂ)

Centrum K∏odzka (Sudety) po przejÊciu fali

kulminacyjnej powodzi lipcowej w 1997 roku



W
 zaciszu gabinetów

 i laboratoriów

19

cz∏owieka. 7. Opracowanie modelu progno-
zowania przewidywanych skutków zda-
rzeƒ ekstremalnych oraz dzia∏aƒ praktycz-
nych zmniejszajàcych ryzyko zagro˝enia.

Obecnie w ka˝dym z wymienionych du-
˝ych zadaƒ badawczych zanotowano wy-
raêne post´py w dociekaniu zale˝noÊci
i prawid∏owoÊci. NatrafiliÊmy jednak˝e na
powa˝nà trudnoÊç. Przyst´pujàc do reali-
zacji bardzo ambitnego projektu, zamie-
rzaliÊmy go podjàç wspólnie z Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Insty-
tut ten dysponuje bowiem podstawowà
siecià obserwacyjnà oraz odpowiednio
d∏ugimi ciàgami danych archiwalnych.
Jednak dane te chcia∏ sprzedawaç po ce-
nach monopolistycznych (4 z∏ + VAT za
jednà wartoÊç z obserwacji). Po prawie
dwuletnich perturbacjach w kwestii ich
udost´pnienia dla celów naukowych, dzi´-
ki mediacji Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy˝szego, mamy nadziej´ na uzy-
skanie potrzebnych informacji, a tym sa-
mym przyspieszenie prac badawczych
zdecydowanej wi´kszoÊci zespo∏ów.

Co wiemy ju˝ dzisiaj, prawie na pó∏met-
ku badaƒ? Prawdopodobieƒstwo zacho-
dzenia anomalnych zdarzeƒ pogodowych
w Polsce jest nieco wi´ksze ni˝ we wcze-
Êniejszych dekadach. Powodzie zagra˝ajà
okreÊlonym dolinom rzecznym, ich miesz-
kaƒcom i domom - majà jednak zasi´g
ograniczony, mo˝liwy do zdefiniowania
jest obszar zagro˝enia. Wyraêny wzrost
zainteresowania powodziami jest skut-

kiem tej wielkiej z 1997 roku, ale tak˝e
kolejnym mniejszym, ale tak˝e tragicz-
nym wezbraniom. Sà tak˝e inne zjawiska,
niebezpieczne, chocia˝ mniej spektakular-
ne. To fale upa∏ów letnich i tropikalnych
nocy, które zagra˝ajà coraz wi´kszej licz-
bie starszych mieszkaƒców du˝ych miast.
W ciàgu ostatniego upalnego lata Êmiertel-
noÊç w Warszawie wzros∏a o prawie 20 %
(w porównaniu z latami ubieg∏ymi) jak to
stwierdzili partnerzy z Instytutu Geogra-

fii i Zagospodarowania Przestrzennego
PAN. Takie okresy d∏u˝szych upa∏ów
szkodzà mieszkaƒcom du˝ych miast
o z∏ym przewietrzaniu (jak np. spora cz´Êç
Katowic), ale szkodzà te˝ szerzej upra-
wom rolnym, a w konsekwencji powodujà
podwy˝ki cen ˝ywnoÊci.

Inne zdarzenia ekstremalne dotykajà
tylko specyficznych obszarów. Tak jest
z powolnym podnoszeniem si´ oceanu
Êwiatowego, w tym te˝ Ba∏tyku. Je˝eli do-
da si´ do tego cz´stsze wyst´powanie
sztormów jesiennych oraz zimowych, to
niezb´dne jest zabezpieczanie wybrze˝y
morskich, które ulegajà niszczeniu. Spore
osiàgni´cia majà kole˝anki oraz koledzy
z Uniwersytetów Gdaƒskiego i Szczeciƒ-

skiego. Powstaje coraz kompletniejszy ob-
raz zagro˝enia stromych wybrze˝y klifo-
wych (nierzadko z budynkami tu˝ nad
kraw´dzià) oraz wydm, ale tak˝e zmniej-
szanie si´ szerokoÊci wielu pla˝. Zatem
o ile ma∏o Ênie˝ne i ciep∏e zimy zagra˝ajà
dochodom z narciarstwa w górach, to za-
bierane przez sztormy pla˝e b´dà mog∏y
pomieÊciç mniej przybyszy z g∏´bi kraju.
Je˝eli dodamy osuwiska niszczàce stoki
beskidzkie, a tak˝e drogi i budowle, hura-

ganowe wiatry, silne burze z wy∏adowa-
niami atmosferycznymi oraz gradobicia-
mi, ∏atwo stwierdziç, i˝ zdarzenia ekstre-
malne sà istotne dla zdrowia i ˝ycia ludzi
oraz gospodarki.

Europejski kontekst tych badaƒ by∏
rozpatrywany w dniach 7 – 9 grudnia
2006 w Warszawie. Mi´dzynarodowà
Konferencj´ na temat „Extreme hydro-
meteorological events in Poland and their
impacts – European context” (Ekstremal-
ne zdarzenia hydrometeorologiczne w Pol-
sce – Kontekst europejski) zorganizowa∏
Wydzia∏ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlà-
skiego oraz Instytut Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania PAN.
Uczestniczy∏o w niej ponad 90 badaczy
z kilkudziesi´ciu instytucji naukowych
w Polsce oraz najwybitniejsi specjaliÊci
z zakresu badaƒ ekstremalnych zdarzeƒ
meteorologicznych i hydrologicznych
z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii,
Austrii, Niemiec, Czech, Finlandii i Nie-
miec. Wyg∏oszono 33 referaty, ekspono-
wano i przedyskutowano 31 plakatów (po-
sterów). Wydano obszerny zeszyt stresz-
czeƒ wystàpieƒ, a w przygotowaniu jest
angielskoj´zyczny tom referatów. Koledzy
z zagranicy byli zgodni - projekt badaw-
czy, jaki podj´liÊmy jest niezwykle wa˝ny
i wype∏ni powa˝nà luk´, zw∏aszcza w kar-
tograficznym uj´ciu zagro˝eƒ tej cz´Êci
naszego kontynentu.

Najistotniejszym efektem konferencji
oraz trwajàcego projektu badawczego jest
uÊwiadamianie spo∏ecznoÊci badaczy, ale
przede wszystkim przeci´tnym obywate-
lom, ˝e ocieplanie klimatu niesie ze sobà
wi´ksze prawdopodobieƒstwo pogodowych
zdarzeƒ ekstremalnych i trzeba si´ b´dzie
z tym nauczyç ̋ yç. Nawet intensywne opa-
dy Êniegu, to paradoksalnie efekt ociepla-
nia klimatu, bo im wi´cej wody paruje
z oceanów, tym wi´cej potem spada desz-
czu lub... wielkiego Êniegu. I na takie nie-
spodzianki pogodowe winniÊmy si´ przygo-
towaç jako obywatele i jako spo∏eczeƒstwo.

EL˚BIETA BUKOWSKA-JANIA
JACEK JANIA

Od lewej: prof. Januaray Weiner (Uniwersytet Jagielloƒski, Cz∏onek Rady Nauki MNiSzW),

prof. Jacek Jania (dziekan Wydzia∏u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach),

prof. Zbigniew W. Kundzewicz (PAN, wspó∏przewodniczàcy Komitetu Naukowego Konfe-

rencji) i prof. Rudolf Brazdil (Uniwersytet w Brnie, Czechy)

Dr Albert Klein Tank z Holenderskiego Królewskiego Instytutu Meteorologiczngo
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Zabytkowe budynki
Uniwersytetu Âlàskiego

Jagielloƒska 28 to adres
znany przede wszystkim
studentom i pracownikom
Wydzia∏u Biologii
i Ochrony Ârodowiska. Ale
nie tylko im to miejsce ko-
jarzy si´ jednoznacznie
z edukacjà. Od poczàtku
przeznaczone by∏o w∏a-
Ênie na ten cel.
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To jeden z okazalszych i bardzo
reprezentacyjnych budyn-
ków w Katowicach. Z okien

gmachu Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego
doskonale widaç cz´Êciowo poddanà reno-
wacji bry∏´ zwieƒczonà spadzistym da-
chem, znakomicie wkomponowanà w oto-
czenie. Powsta∏a szcz´Êliwie w czasie, gdy
za∏o˝enia urbanistyczne wprowadza∏y ∏ad.

Jeden z nielicznych zabytkowych gma-
chów Uniwersytetu Âlàskiego wybudowa-
no w 1910 r. w pruskim m∏odym mieÊcie,
jakim jeszcze wówczas Katowice by∏y,
przeznaczajàc go na siedzib´ realnej szko-
∏y dla ch∏opców. Nomen omen o profilu
matematyczno - przyrodniczym. Zapewne
o okaza∏oÊci budynku zdecydowa∏a tak˝e
nazwa ulicy, przy której go posadowiono -
Prinz-Heinrich-Strasse, majàcej w za∏o˝e-
niach w∏adz miejskich staç si´ kolejnà re-
prezentacyjnà arterià rozbudowujàcego
si´ nieustannie miasta. Swoje miejsce zna-
laz∏a w gmachu dawna placówka eduka-
cyjna, mieszczàca si´ przy ul. Szkolnej, od
której ten boczny, Êródmiejski trakt wzià∏
swojà nazw´. Z kolei miano dynastii pol-
skich królów ulica Jagielloƒska zyska∏a
w latach 20. ubieg∏ego wieku i utrzyma∏a
je do dziÊ (z szeÊcioletnià przerwà na oku-
pacyjny patronat wàsatego marsza∏ka von
Hindenburga).

W roku wybuchu pierwszej wojny Êwiato-
wej szko∏a zyska∏a status gimnazjum.
Utrzyma∏a go tak˝e w latach mi´dzywojen-
nych, kiedy miasto sta∏o si  ́stolicà autono-
micznego województwa Êlàskiego utworzo-
nego na mocy decyzji Konferencji Ambasa-
dorów. Rok po przewrocie majowym decyzjà
w∏adz wojewódzkich nadano jej imi  ́Miko-
∏aja Kopernika. W tym czasie, zgodnie
z konwencjà genewskà, szko∏a by∏a dwuj́ -
zyczna i prowadzi∏a klasy dla uczniów nie-
mieckich.

Znany swego czasu niemiecki lewicujàcy
pisarz Arnold Zweig (nie myliç ze Stefanem),
absolwent katowickiego gimnazjum jeszcze
w czasach pruskich, wspomina∏ swojà „bu-
d´” nazywajàc jà „szko∏à rebeliantów”, ze
wzgl´du na panujàce w niej tolerancj́ , kul-
tywowanie swobody ducha i pi´kne zró˝ni-
cowanie Êwiatopoglàdowe. Autor tryptyku
„Wielka wojna bia∏ych ludzi” wspomina∏
osob  ́ówczesnego nauczyciela matematyki,
przy tym radnego miasta, Jacoba Hacksa, ja-
ko „najbardziej niezale˝nego cz∏owieka, ja-
kiego spotka∏ w ˝yciu”. ZaÊ to, co mia∏o miej-
sce w szkole okreÊli∏ „dzikim obwàchiwa-
niem wolnoÊci”. O niezale˝noÊci Hacksa mó-
wi wiele to, i  ̋w podzielonym wyznaniowo
mieÊcie widywano go cz´sto w towarzystwie
˝ydowskich kupców. A by∏y to czasy bardzo
konserwatywne i „uporzàdkowane”, nie tyl-
ko w najbardziej zapyzia∏ej prowincji cesar-
stwa pruskiego, jak Górny Âlàsk i Wielkopol-
ska by∏y okreÊlane w centrum paƒstwa (co
podaj́  za Berntem Engelmannem).

I nie tylko dla tego syna ˝ydowskiego sio-
dlarza z G∏ogowa, którego rodzina przyby∏a
do Katowic w 1896 r., ów duch wolnoÊci by∏
wa˝ny. Esprit szko∏y trwa∏ tak˝e w latach

mi´dzywojennych, by zostaç w pami´ci jej
absolwentów. WÊród nich by∏ m.in. profesor
Tadeusz Zieliƒski, póêniejszy prorektor
Uniwersytetu Âlàskiego (1972-73), w czasie
II wojny Êwiatowej wi´zieƒ radzieckich gu-
∏agów. Absolwentem gimnazjum przy Ja-
gielloƒskiej by∏ tak˝e Karol Kornas, dzia∏acz
górnoÊlàskiego ruchu oporu, stracony przez
hitlerowców w 1942 roku, tragicznym dla
ca∏ej górnoÊlàskiej konspiracji.

Tylko przez pierwsze pí ç powojennych
lat adres Jagielloƒska 28 zachowa∏ dotych-
czasowy status. Wobec dramatycznego prze-
trzebienia kadry nauczycielskiej w czasie
okupacji, w latach stalinowskich uruchomio-
no tu Studium Nauczycielskie, dzia∏ajàce
z powodzeniem do koƒca lat 60. By∏ to czas,
kiedy w koƒcu po wieloletnich staraniach
powsta∏a nasza Uczelnia. Dwa lata póêniej,
w 1970 r., do budynku zajmowanego przez
SN wprowadzi∏ sí  utworzony rok wczeÊniej
Instytut Biologii. Po wczeÊniejszych niewy-
godach, w trzypokojowej poczàtkowo siedzi-
bie przy ulicy Krasiƒskiego 2, nowe miejsce
dawa∏o zupe∏nie inne mo l̋iwoÊci. I nie trze-
ba by∏o d∏ugo czekaç na ich realizacj́ . Po
trzech latach wÊród trzech nowoutworzo-
nych na Uniwersytecie Âlàskim powsta∏ Wy-
dzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska. Do dziÊ,
mimo rozbudowy (siedziba przy ul. Banko-
wej) tu na Jagielloƒskiej mieÊci sí  dziekanat
oraz katedry: Anatomii i Cytologii RoÊlin,
Biochemii, Biofizyki i Biologii Komórki, Bo-
taniki Systematycznej, Fizjologii RoÊlin,
Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Genetyki
oraz Mikrobiologii.

Neobarokowy gmach niebawem b´dzie
obchodzi∏ stulecie swego istnienia. Do dzi-
siaj zachowa∏y si´ w nim Êlady przesz∏oÊci,
m.in. dawnym zwyczajem umieszczany
przy wejÊciu ozdobny zbiornik czystej, bie-
˝àcej wody, tak, by nawet najbiedniejszy
˝ak móg∏ jej zaczerpnàç w upalny dzieƒ
(od wielu lat nieczynny). ZaÊ cz´Êciowo od-
nowiony budynek wymaga dalszych na-
k∏adów pieni´dzy i prac, by przywróciç go
do dawnej ÊwietnoÊci, zachowujàc - jeÊli to
mo˝liwe - dawne elementy. Ku pami´ci
i ozdobie naszej uczelni.

KAROLINA DRWAL

Od Instytutu do Wydzia∏u
Pierwsze miesiàce funkcjonowania Uniwersytetu Âlàskiego powo∏anego w 1968 roku wykaza-
∏y, ˝e brak biologicznego kierunku studiów w nowo powo∏anej Uczelni zaw´˝a mo l̋iwoÊci jej
wielostronnego rozwoju i oddzia∏ywania spo∏ecznego. Odczuwalna by∏a potrzeba badaƒ bio-
logicznych, zw∏aszcza zwiàzanych z problemami ochrony Êrodowiska przyrodniczego w wiel-
koprzemys∏owym regionie Âlàska oraz kszta∏cenia biologów na potrzeby tego regionu.
W roku 1969 powo∏ano wí c Instytut Biologii, który by∏ zalà˝kiem obecnego Wydzia∏u Biolo-
gii i Ochrony Ârodowiska Uniwersytetu Âlàskiego. Poczàtkowo dysponowa∏ on niewielkà bazà
lokalowà, którà poprawi∏o uzyskanie w roku 1970 gmachu przy ul. Jagielloƒskiej 28. Orga-
nizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Biologii by∏ doc. dr hab. Przemys∏aw Trojan. W In-
stytucie utworzono trzy Zak∏ady: Ekologii Ogólnej, Biochemii oraz Mikrobiologii. Dzia∏alnoÊç dy-
daktycznà rozpocz t́o w roku akademickim 1969/1970. Zespó∏ starszych pracowników na-
ukowych sk∏ada∏ sí  z 6 docentów (w tym 4 z tytu∏em doktora habilitowanego). Wykonywa-
nie zadaƒ przewidzianych w programie studiów biologicznych wiàza∏o sí  z koniecznoÊcià ko-
rzystania z pomocy pracowników z wielu oÊrodków naukowych w kraju. 

Tak by∏o
Szko∏a, którà powo∏ano do ˝ycia w 1922 roku przy ulicy Jagielloƒskiej i Lompy powsta∏a
jako Wy˝sza Szko∏a Realna. W 1927 zosta∏a przekszta∏cona w Miejskie Gimnazjum Ma-
tematyczno - Przyrodnicze imienia Miko∏aja Kopernika. W 1950 zosta∏a przymusowo prze-
prowadzona do gmachu Âlàskiego Seminarium Duchownego przy ulicy Wita Stwosza, a rok
póêniej Gimnazjum przekszta∏cono w I Liceum Ogólnokszta∏càce imienia Miko∏aja Koperni-
ka. Kolejna przeprowadzka mia∏a miejsce w 1966 roku (z okazji tysiàclecia Polski) do no-
wego obiektu przy ul. Sienkiewicza 74. Od 1999 roku (po reformie oÊwiaty) szko∏a po-
nownie by∏a po∏àczeniem liceum i gimnazjum w Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych imienia
Miko∏aja Kopernika. WÊród znanych absolwentów szko∏y znajdujà sí : Dariusz Basiƒski
(wspó∏za∏o˝yciel teatru kabaretu Mumio), Micha∏ Tendera (kierownik III Kliniki Kardiologii
Âlàskiej Akademii Medycznej), Krystyna Bochenek (dziennikarka prasowa, radiowa i tele-
wizyjna), Jerzy Gorzelik (przewodniczàcy Ruchu Autonomii Âlàska), Józef Skrzek (muzyk,
cz∏onek zespo∏u Breakout nast´pnie za∏o˝yciel SBB), Jacek Kalabiƒski (dziennikarz, kore-
spondent polskiej prasy, radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych, komentator BBC), S∏a-
womir Idziak (filmowiec, autor zdj́ ç do ponad 50 filmów fabularnych, nominowany do
Oscara za film „Helikopter w ogniu”), Julian Gembalski (rektor Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, odznaczony przez papie˝a Jana Paw∏a II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”),
Wojciech Zab∏ocki (architekt, szermierz, znawca architektury sportowej, bra∏ udzia∏ w czte-
rech igrzyskach olimpijskich, na których zdoby∏ trzy medale - dwa srebrne i bràzowy).
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I n˝ynieria biomedyczna to po∏à-
czenie wiedzy zlokalizowanej na
pograniczu nauk technicznych,

medycznych i biologicznych. Stopieƒ
z∏o˝onoÊci procesów biologicznych cz∏o-
wieka wyklucza bowiem mo˝liwoÊci
zbierania i przetwarzania uzyskanej
wiedzy w sposób inny ni˝ przy pomocy
narz´dzi informatycznych.

Na naszym kierunku in˝ynierii bio-
medycznej, b´dziemy kszta∏cili specjali-
stów z zakresu szeroko poj´tej informa-
tyki medycznej która zajmuje si´ mi´dzy
innymi: systemami medycyny obrazo-
wej, medycznymi bazami danych, de-
dykowanymi systemami diagnosty-
ki medycznej, specjalistycznym
oprogramowaniem, komputero-
wymi sieciami szpitalnymi oraz
telemedycynà i wieloma innymi
dzia∏ami informatyki wspoma-
gajàcymi nowoczesnà medycy-
n´. Absolwenci naszego kie-
runku b´dà przygotowani do
pracy w szpitalach, jednostkach
klinicznych, ambulatoryjnych
i poradniach, w firmach zajmujà-
cych si´ projektowaniem i wdra˝a-
niem medycznych systemów infor-
matycznych (baz danych, systemów
ekspertowych itp.). Powinni oni znaleêç
zaj´cie w administracji medycznej jako
administratorzy szpitalnych sieci kom-

puterowych oraz w instytucjach, w któ-
rych wymagane jest stosowanie narz´dzi
z zakresu bioin˝ynierii medycznej i in-
formatyki medycznej.

Studia w zakresie in˝ynierii biome-
dycznej specjalnoÊç informatyka me-
dyczna, realizowane na Wydziale In-
formatyki i Nauki o Materia∏ach Uni-
wersytetu Âlàskiego, b´dà wspomaga-
ne przez Wydzia∏ Farmaceutyczny
i Oddzia∏ Medycyny Laboratoryjnej
Âlàskiej Akademii Medycznej zgodnie

z zasadà - niech informatyki uczy
„informatyk”, a medycyny „me-

dyk”. To powinno zaowocowaç
dobrym przygotowaniem absol-
wenta, który znajdzie wspólny
j´zyk zarówno z lekarzem jak
i producentem medycznych
systemów informatycznych
oraz producentem aparatury
medycznej.

Has∏em przewodnim kie-
runku jest „Informatyk part-

nerem lekarza”, co w sposób
symboliczny ilustruje nasz znak

graficzny - po∏àczenie myszki
komputerowej symbolu informaty-

ka i stetoskopu lekarskiego atrybutu
lekarza.

ZYGMUNT WRÓBEL

IN˚YNIERIA BIOMEDYCZNA - nowy kierunek studiów 
na Wydziale Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Informatyk 
partnerem lekarza
Odroku akademickie-
go 2007/2008 na Wy-
dziale Informatyki i Nauki
o Materia∏ach UÂ, b´dzie
mo˝na zaczàç studiowaç na
nowym kierunku - in˝ynierii
biomedycznej, specjalnoÊç -
informatyka medyczna. Ta-
kà decyzj́  12 grudnia
2006 roku podjà∏ Senat
Uniwersytetu Âlàskiego.

Dziekan Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach prof. dr hab. in˝. Zygmunt Wróbel
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K arnawa∏ w pe∏ni, ale felieton pisz´ zanim jeszcze rozpo-
cz´∏y si´ bale. Pisz´ go w drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Na-
rodzenia, prawd´ mówiàc ju˝ jest po Êwi´tach i szkoda,

˝e tak d∏ugo trzeba czekaç na nast´pne. Nie wiem jak spo∏ecznoÊç
akademicka sp´dza∏a ten czas, zapewne nie da si´ ustaliç normy
akademickiego Êwi´towania, po prostu ta grupa jest zbyt ró˝no-
rodna. Ale nie przesàdzam, kto wie, czy socjologowie z psycholo-
gami wkrótce nie pouczà nas jak si´ Êwi´ta sp´dza i wtedy b´dzie
nam g∏upio, ˝e nie pasujemy do opisu. Ja w ka˝dym razie si´ le-
ni∏em, do czego ma∏o kto si´ przyzna, bo ludzie u nas wcià˝ two-
rzà i tworzà, a jak nie tworzà, to myÊlà i trapià si´, dlaczego nie
tworzà. U nas to jeszcze pó∏ biedy, gorzej, jeÊli ktoÊ w minister-
stwie si´ nudzi i mi´dzy jednà a drugà kol´dà wpadnie na pomys∏
jakiegoÊ nowego rozporzàdzenia. To mo˝e byç niebezpieczne i dla-
tego postulowa∏bym uchwalenie jakiejÊ ustawy albo nawet nowe-
lizacji konstytucji, która zakazywa∏aby myÊlenia w Êwi´ta. Skoro
mo˝na podejmowaç próby zakazu handlowania w niedziele
i w ogóle zakazu pracy, to mo˝e i myÊlenia da∏oby si´ zakazaç.

Ja w ka˝dym razie ma∏o myÊla∏em, a ju˝ na pewno niezbyt
twórczo. Czas sp´dzi∏em na regeneracji mózgu, karmieniu
go s∏odyczami (podobno mózg,,chodzi” na cukier). Zb´dne

kalorie traci∏em podczas drzemek, bo par´ miesi´cy wczeÊniej
przeczyta∏em, ˝e wed∏ug niektórych badaƒ kto Êpi, ten chudnie.
Poza tym gapi∏em si´ w telewizj´, co by∏o bardzo podobne do Êpie-
wania kol´d. Po wielu latach dorocznych çwiczeƒ, przeci´tny Po-
lak zna tekst kol´d na pami´ç. Podobnie z telewizjà: po wielu la-
tach gapienia si´ w ekran, przeci´tny widz na pami´ç zna filmy,
programy rozrywkowe, a nawet wiadomoÊci emitowane w okresie
Êwiàtecznym. A poniewa˝ duch in˝yniera Mamonia (tego z,,Rej-

su”) nie ginie w narodzie, z przyjemnoÊcià oglàdamy to wszystko
raz jeszcze, bo najbardziej lubimy (jak Mamoƒ) to, co znamy.

ZprzyjemnoÊcià dostrzeg∏em wi´c na ekranie znajomà twarz pa-
ni dr Hrapkiewicz, która zarzàdza u nas Uniwersytetem III
Wieku (UTW). Twarz, oraz wypowiedê pani doktor, wyemito-

wa∏y WiadomoÊci w∏aÊnie w drugi dzieƒ Âwiàt. Okaza∏o si  ́jednak, ˝e
ja wiem swoje, a TVP – swoje. Podpis g∏osi∏, ˝e pani doktor kieruje
UTW w … Akademii Âlàskiej. Istne science – fiction, bo taka akademia
nie istnieje. Ha, ha, ha, zaÊmia∏em si  ́smutno, bo przecie  ̋z punktu wi-
dzenia uniwersyteckiego pi-aru korzystne jest wymienianie jego nazwy
jak najcz´Êciej. ˚elazna zasada promocji medialnej g∏osi bowiem,,êle
lub dobrze, byle po nazwisku” (lub z pe∏nà nazwà instytucji). Tymcza-
sem tu nagle jakaÊ ksi´˝ycowa Akademia Âlàska. Podobnie bolesne jest
pomijanie afiliacji takich gwiazd jak dr Migalski czy dr ¸´cki.

Zdrugiej strony, mo˝e ta,,Akademia Âlàska” to nie pomy∏ka,
ale sugestia. Niedawno pojawi∏ si  ́pomys∏ ustawy o aglo-
meracji Êlàsko-zag∏´biowskiej, która by∏aby najwi´kszym

miastem w naszym kraju. Takie miasto zas∏ugiwa∏oby na jednà
uczelni  ́z ekstraklasy, zamiast na pi´ç czy szeÊç drugoligowych.
Mo˝e wi´c ta Akademia to jakiÊ pomys∏? A pani dr Hrapkiewicz
wyst´powa∏a jako goÊç z przysz∏oÊci? Na pewno mówi∏a o naszej
przysz∏oÊci, bo III wiek to wspólna przysz∏oÊç wieków I i II.

STEFAN OÂLIZ¸O

Redakcja: GoÊcimy dzisiaj w naszym Salonie postaç wy-
jàtkowà. Pan Stefan (nazwisko tylko do wiadomoÊci redak-
cji) jest... No w∏aÊnie – jak nazwaç Pana profesj´?
Pan Stefan: Ja o sobie skromnie mówi´: twórca ˝ywej historii.

Red.: Pi´knie powiedziane, ale mo˝e ja nieco uchyl  ́czytel-
nikom ràbka tajemnicy. Otó  ̋ Pan Stefan jest aktywnym
uczestnikiem plenerowych imprez, organizowanych z regu-
∏y w celu uÊwietnienia rocznic donios∏ych wydarzeƒ w jakie
obfitowa∏a nasza historia. Np.: najazd Wikingów na Wolin,
Êci´cie i w∏óczenie po majdanie Samuela Zborowskiego czy
choçby uroczyste otwarcie przez Franciszka Józefa pierw-
szych w Galicji szaletów publicznych. Panie Stefanie, sà-
dzàc po pana kostiumie (bo mniemam, ˝e to jednak ko-
stium), to teraz te  ̋wraca Pan z jakiejÊ imprezy?
P. Stefan: Tak, graliÊmy spektakl: „Stan wojenny – prze˝yj to sam”.
Red.: Mundur, he∏m, zgrabna pa∏eczka przy boku pozwalajà mi
na nieco nieprzyjemnà sugesti ,́ i  ̋odtwarza∏ Pan rol  ́zomowca!
P. Stefan: Tak. Dok∏adnie zaÊ wariant ZOMO- gestapo
Red:??
P. Stefan: Podchodz  ́do stojàcych w kolejce za mi´sem bab (w tych
rolach: ˝ona, teÊciowa i starsza córka) i ok∏adam je pa∏kà (spokojnie
– nadmuchiwana). JednoczeÊnie patriotyczny t∏um stojàcy na chod-
niku krzyczy na mnie: Ge-sta-po! Ge-sta-po!
Red.: Mówiàc szczerze: to doÊç odra˝ajàca rola.
P. Stefan: Za to w drugiej cz´Êci, w zakrwawionej koszuli rzucam ka-
mieniami w kolegów z wariantu ZOMO - zapora.
Red.: To nie pierwszy Pana tego typu wyst´p?
P. Stefan: W spektaklu, który graliÊmy w Ursusie: „Radom ̀ 76” wy-

st´powa∏em jako ubrany w ortalion kapuÊ, który zapisywa∏ nazwiska
protestujàcych. Oj, pogonili mnie wtedy prawie pod Raszyn.
Red.: Nasze spo∏eczeƒstwo nie lubi kapusiów.
P. Stefan: Nie o to chodzi. KtoÊ puÊci∏ plotk ,́ ˝e robi  ́zapisy do wy-
jazdowej pracy na roli pod Mediolanem – zbieranie pomidorów.
Red.: Ci´˝ka rola.
P. Stefan: Naprawd  ́ci´˝kà to mia∏em w „Cudzie nad Wis∏à”. Gra-
∏em „Bolszewika 7” i uciekajàc przed naszà piechotà musia∏em dêwi-
gaç trzy skradzione rowery. Ale kolega („Bolszewik 4”) mia∏ jeszcze
gorzej. Bieg∏ ze skradzionym zegarem z kuku∏kà. Jak zegar zaczà∏ biç
na 12.00, to to ptaszysko o ma∏o co mu oka nie wydzioba∏o.
Red.: A czy zdarza∏o si  ́Panu wyst´powaç równie  ̋w reper-
tuarze wspó∏czesnym?
P. Stefan: Teraz, co miesiàc odtwarzamy „Triumfalny przejazd siat-
karzy po powrocie z mistrzostw Êwiata”. Gram Piotra Gruszk .́
Red.: Sàdzàc po pana wzroÊcie, gra Pan najwy˝ej na pó∏
Gruszki.
P. Stefan: Na siedzàco gramy to nie widaç.
Red.: Na siedzàco w siatkówk´?
P. Stefan: W autobusie siedzimy i machamy licznie zgromadzonej
warszawskiej spo∏ecznoÊci pozdrawiajàcej nas goràco.
Red.: Wracajàc do repertuaru „klasycznego”. Nie m´czy Pa-
na to ciàg∏e obsadzanie go w rolach czarnych charakterów?
P. Stefan: Przyznaj ,́ ˝e czuje si  ́ju  ̋nieco znu˝ony tym zaszufladko-
waniem, którego my artyÊci tak staramy si  ́wystrzegaç. Niemniej re-
˝yser obieca∏ mi, ˝e zaraz po roli szwedzkiego najmity w „Obronie
Cz´stochowy” (wlokà mnie na powrozie trzy razy wokó∏ klasztoru),
b´dzie mia∏ dla mnie rol  ́niemal oscarowà.
Red.: Umieram z ciekawoÊci. Có  ̋to za rola?
P. Stefan: Nie chcia∏bym zapeszyç...No dobrze - zdradz  ́panu. Mam
ju  ̋kontrakt na dwa spektakle, w których zagram pos∏a ̧ y˝wiƒskiego.
Red.: Gratuluj .́
P. Stefan: Tak. Tylko czy ˝ona si  ́zgodzi?

JERZY PARZNIEWSKI

Akademia
Âlàska

Salon sztuki
przyst´pnej
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EWA S¸OMIANA
Kierownik Dzia∏u Nauczania

J est absolwentkà Wydzia∏u Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach. Prac´ w naszej Uczelni

rozpocz´∏a 1986 roku (na Osiedlu Akademic-
kim w Ligocie). Przez nast´pnych 12 lat by∏a
zatrudniona w Dziale Organizacyjno-Praw-
nym na stanowisku zast´pcy kierownika
Dzia∏u. Od ponad roku jest kierownikiem
Dzia∏u Nauczania.

W ˝yciu prywatnym jest domatorkà, uwiel-
bia urzàdzaç swój nowy dom i piel´gnowaç nie-
wielki ogródek. W wolnych chwilach lubi
usiàÊç z fili˝ankà kawy i czytaç ksià˝k´ lub
obejrzeç dobry film. Wakacje najch´tniej sp´-
dzi∏aby nad brzegiem morza, ale równie˝
z przyjemnoÊcià uczestniczy w zainteresowa-
niach reszty rodziny, zwiedzajàc ciekawe za-
kàtki Êwiata. Wspólnie przejechali Europ´
oraz USA ze wschodu na zachód, a nast´pnie
z pó∏nocy na po∏udnie. Jej marzeniem jest po-
dró˝ do Egiptu.

MA¸GORZATA DRENDA
Zast´pca kierownika
Dzia∏u Nauczania

W Uniwersytecie Âlà-
skim pracuje ju˝ od
20 lat. Obecnie pe∏-

ni funkcj´ zast´pcy kierow-
nika Dzia∏u Nauczania. Jest
typowà domatorkà, chocia˝
lubi tak˝e wycieczki i week-
endowe wypady w góry.
Ch´tnie czyta ksià˝ki – g∏ów-
nie z wàtkiem kryminalnym.
Ponadto lubi s∏uchaç muzyki
filmowej, oglàdaç ciekawe
filmy oraz programy histo-
ryczne i przyrodnicze. Przy-
sz∏à wygranà w totolotku
przeznaczy na d∏ugà podró˝
do ciep∏ych krajów. Za naj-
wa˝niejsze w ˝yciu uwa˝a
tradycje i wi´zi rodzinne.

ANNA KOèMI¡SKA

W Dziale Nauczania pra-
cuje ju  ̋ od wielu lat
(obecnie na stanowi-

sku specjalisty). Od poczàtku
swojej kariery zawodowej zaj-
muje si  ́dydaktykà. Jej nauczy-
cielkami i doradczyniami w tej
dziedzinie by∏y panie Zofia W∏o-
darczyk i Anna WiÊniewska –
emerytowane kierowniczki
Dzia∏u. Do tej pory mia∏a za-
szczyt wspó∏pracowaç z dziesi´-
cioma Prorektorami ds. Na-
uczania/Kszta∏cenia. Ceni sobie
kontakt ze spo∏ecznoÊcià akade-
mickà oraz z kandydatami na
studia. Prywatnie lubi poÊwi´ciç
si  ́dobrej literaturze i kinu. Pa-
sjonujà jà dalekie podró˝e do
przyjació∏. Ponadto interesuje
si  ́gwarà Êlàskà oraz ksià˝kami
i publikacjami Marka Szo∏tyska.

URSZULA MIEMIEC

J est absolwentkà Wy-
dzia∏u Pedagogiki i Psy-
chologii Uniwersytetu

Âlàskiego w Katowicach. Na
Uczelni pracuje dwa lata.
Ka˝dy dzieƒ w pracy przyno-
si jej nowe „odkrycia” i po-
zwala zweryfikowaç wiedz´
zdobytà na studiach, a dzi´ki
wspó∏pracownikom, którzy
ch´tnie dzielà si´ swoimi do-
Êwiadczeniami i wspierajà
radà, codziennie uczy si´, jak
radziç sobie z kolejnymi wy-
zwaniami.

Lubi czarny humor i czar-
no-bia∏à fotografi´. W ˝yciu
kieruje si´ zasadà, i˝ wa˝ne
sà tylko te dni, których jesz-
cze nie znamy...

RAFA¸ MACHNA

W zespole Dzia∏u Na-
uczania pracuje do-
piero od pó∏ roku,

ale z Uniwersytetem Âlà-
skim zwiàzany jest troch´
d∏u˝ej, gdy˝ ukoƒczy∏ prawo
na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji w naszej Uczelni.
Aktywnie sp´dza wolny czas.
Latem wyje˝d˝a na wyciecz-
ki rowerowe oraz zdobywa
umocnienia przeciwnika
podczas gry w paintball. Zi-
mà ogarnia go bia∏e szaleƒ-
stwo. Ponadto interesuje si´
tematykà drugiej wojny
Êwiatowej, motoryzacjà i no-
woczesnymi technologiami.
W ˝yciu kieruje si´ zasadà
„carpe diem”.
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P oczàtkowa wizja filmów doku-
mentalnych z czasem ustàpi∏a
miejsca fabule. Kilka lat póê-

niej okaza∏o si´, ˝e by∏a to droga s∏usz-
na – na miar´ ogólnopolskich i mi´dzy-
narodowych sukcesów.

Trzy lata póêniej Pawe∏ Dyllus – bo
o nim mowa – zosta∏ studentem Wy-
dzia∏u Radia i Telewizji im. Krzysztofa
KieÊlowskiego Uniwersytetu Âlàskiego.
Kolejne lata przynios∏y mu wiele sukce-
sów, których prawdziwa lawina przypa-
d∏a na rok 2006. Pawe∏ znalaz∏ si´
wÊród laureatów XIV Mi´dzynarodowe-
go Festiwalu Sztuki Autorów Zdj´ç Fil-
mowych Camerimage, który odby∏ si´
w ¸odzi. Uhonorowano go „Z∏otà Kijan-
kà” w Konkursie Studenckim za
zdj´cia do filmu „Sezon na
kaczki” w re˝yserii Julii Rusz-
kiewicz oraz „The David Sa-
muelson Stu-
d e n t

Award” - Nagrodà Specjalnà za Najlep-
szà Technik´ Zdj´ç w Konkursie Fil-
mów Studenckich. Pawe∏ jest autorem
zdj´ç do filmu „Emilka p∏acze” w re˝y-
serii Rafa∏a Kapeliƒskiego, za które
przyznano mu tytu∏ Young director of
photography podczas Gali Fina∏owej II
edycji Young Film Festiwal. Realizacja
ta zdoby∏a Grand Prix Konkursu Ki-
na Niezale˝nego XXXI Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. Zosta∏
tak˝e doceniony przez
jury Festiwalu Fil-
mów Polskich
w Seattle za

„ d o s k o -
n a -

∏oÊç w kinie niezale˝nym”. Do swego
dorobku artystycznego Pawe∏ zalicza
równie˝ operowanie kamerà podczas
tworzenia filmu „Hi-way” w re˝yserii
Jacka Borusiƒskiego.

– Wszystkie te nagrody sà dla mnie
ogromnie istotne. Dzisiaj nie jestem
w stanie wskazaç tej najwa˝niejszej –
za ma∏o up∏yn´∏o czasu, bym nabra∏
dystansu do tych wydarzeƒ. Jeszcze
nie wiem, ile w praktyce one dla mnie
znaczà. Co prawda – pojawi∏o si´ wi´-
cej propozycji, wi´cej perspektyw, ale
nie chc´ zapeszaç, dlatego, póki co,
niech to pozostanie mojà tajemnicà –
mówi Pawe∏.

Koniec listopada 2006 roku zatrium-
fowa∏ ukoƒczeniem zdj´ç do kolejnego
obrazu. „Ballada o Piotrowskim” to wy-
nik nagradzanej ju˝ wspó∏pracy Dyllu-
sa i Kapeliƒskiego. Na planie pojawili
si´ mi´dzy innymi Krzysztof Kiersz-
nowski oraz Zbigniew Zamachowski.
Ten koktajl talentów z pewnoÊcià nie
pozostanie bez odpowiedzi na kolejnych
festiwalach filmowych.

Pawe∏ nie marzy o zdobywaniu
dalszych nagród i Êciganiu wzorców
Êwiatowego kina. Bardzo chcia∏by wy-
je˝d˝aç do ciep∏ych krajów kiedy Pol-
sk´ zasypuje zimny puch Êniegu,

a temperatura schodzi poni˝ej
zera. Na szcz´Êcie w maju de-

klaruje powrót w rodzinne
strony. Ceni sobie nieza-
le˝noÊç. Uparcie walczy
z w∏asnym egoizmem.
W wolnym czasie marzy
o podró˝ach. Byç mo˝e

kolejna znów oka˝e
si´ wielkà filmowà

inspiracjà? Trzy-
mamy kciuki.

AGNIESZKA
TURSKA

Pawe∏ Dyllus jednym z laureatów XIV Mi´dzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Autorów Zdj´ç Filmowych Camerimage w ¸odzi

Ceni´ sobie
niezale˝noÊç
Wszystko zacz´∏o si´ – jak to zwykle bywa –
przypadkiem. Rejs ˝aglowcem wzd∏u˝ wybrze˝y
Ameryki Po∏udniowej i ma∏a, amatorska kamera
w d∏oniach, która jest obowiàzkowym wyposa˝eniem
ka˝dego turysty. Nieodparta ch´ç zatrzymania jak
najwi´cej z przepi´knego krajobrazu odleg∏ego kon-
tynentu… W∏aÊnie tam, tysiàce kilometrów od Polski,
zrodzi∏a si´ myÊl o zostaniu operatorem filmowym.

19 stycznia 2007 roku Centrum

Sztuki Filmowej „Silesia Film”

przy ul. Sokolskiej w Katowicach

organizuje przeglàd filmów Paw∏a

Dyllusa. Serdecznie zapraszamy.
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W ojciech Dzik w m∏odoÊci cz´-
sto jeêdzi∏ z rodzicami w Be-
skidy, potem w Tatry i Biesz-

czady. Szczególnie zaczarowa∏y go Tatry
i ta fascynacja trwa do dzisiaj. Pasj´ t´
kontynuujà jego dzieci. Jednak swojà
przygod´ ze wspinaczkà i wysokimi góra-
mi zaczà∏ na studiach. Te poczàtki wià˝e
z powstaniem w latach 70. przy Uniwer-
sytecie Âlàskim Akademickiego Klubu Al-
pinistycznego, którego by∏ wspó∏za∏o˝y-
cielem. Mia∏ wówczas okazj´ po raz pierw-
szy wyjechaç w Alpy (francuskie i szwaj-
carskie). Uda∏o si´ wtedy zdobyç pierwsze
czterotysi´czniki (w tym Mont Blanc),
póêniej by∏y wejÊcia Êcianowe (np. Matter-
horn pó∏nocnà Êcianà) i ró˝ne przejÊcia al-
pejskie w rejonie Chamonix. Po kilku la-
tach Wojciech Dzik wstàpi∏ do Klubu Wy-
sokogórskiego w Katowicach, gdzie ju˝
dzia∏ali znani ludzie polskiego alpinizmu,
którzy wyje˝d˝ali w Andy Peruwiaƒskie,
na Alask´ i w Himalaje. Z tego klubu na
swojà pierwszà wypraw´ w Himalaje, któ-
ra mia∏a miejsce w 1977 roku, wyjecha∏
tak˝e pan Wojciech. By∏a to pierwsza Âlà-
ska Wyprawa Himalajska majàcà status
g∏ównej wyprawy narodowej. Wzià∏ w niej
udzia∏ m.in. Jurek Kukuczka. 

- ZdobywaliÊmy „ostrogi” himalajskie.
Pami´tam, ˝e warunki by∏y ci´˝kie, bar-
dzo z∏a pogoda, ale na szcz´Êcie wszyscy
wróciliÊmy do domu, chocia˝ dwóch kole-
gów mia∏o powa˝ne odmro˝enia - wspo-
mina pan Wojciech.

Dr Dzik jeêdzi∏ tak˝e w inne góry Azji:
Himalaje Nepalu, Himalaje indyjskie, Ka-
rakorum oraz poza Azj´: w Andy peru-
wiaƒskie i boliwijskie. Niemal ka˝dy wy-
jazd w tak egzotyczne miejsca wià˝e si´
z du˝ym prze˝yciem o charakterze kultu-
rowym. - Z Bombaju do Nepalu trzeba
przew´drowaç niemal ca∏e Indie. Podczas
takiej drogi mo˝na obserwowaç, jak ˝yjà
inni ludzie i poznawaç ich obyczaje. Gdy

pociàg zatrzymuje si´ na stacji przez okno
podajà herbat´. Nikt si´ nie spieszy - mo˝-
na wypiç, zap∏aciç, pociàg zaczeka... Cz∏o-
wiek nabiera dystansu do naszego „zabie-
ganego” ˝ycia - podkreÊla pan Wojciech. 

Dr Dzik uwa˝a Nepal za jeden z naj-
pi´kniejszych krajów Êwiata. Urzek∏y go
tam nie tylko krajobrazy i góry, ale w∏a-
Ênie ludzie. Wielki podziw wzbudzajà
w nim mieszkaƒcy tych górskich zboczy,
którzy mimo ci´˝kiej pracy i trudnych wa-
runków ˝ycia, biedy zawsze sà przyjaêni,
uÊmiechni´ci, zadowoleni i nigdy nie na-
rzekajà.

Na pytanie, jak po∏àczyç prac  ́ na uni-
wersytecie z tak czasoch∏onnà pasjà dr Dzik
odpowiada, ˝e przede wszystkim warto

mieszkaç w pobli˝u gór. Z tego powodu ni-
gdy nie przeniós∏ si  ́np. do Bia∏egostoku.
Mo˝e cz´sto wyje˝d˝aç w Beskidy lub do
Zakopanego. Ponadto trzeba mieç partnera
do wspinaczki. Gorzej jest z wyjazdami
d∏u˝szymi, np. w Himalaje. Na tego typu
wyprawy pozostaje jedynie czas wakacyjny.
Wymaga to organizacji, ale studenci mate-
matyki sà zdyscyplinowani. Innym proble-
mem sà monsuny wiejàce w okresie na-
szych wakacji. Z powodu du˝ych opadów
Êniegu wiele obszarów jest dla wypraw za-
mkni´tych. Sà jednak takie miejsca, które
majà w tym czasie dobrà pogod ,́ np. Kara-
korum i wówczas jest tam wielu przedsta-
wicieli Êwiata akademickiego.

Dr Dzik bardzo ceni sobie przyjaênie
zawarte w górach, cz´sto wyje˝d˝a∏ z naj-
wi´kszymi s∏awami polskiego alpinizmu
(i himalaizmu). Niestety, wielu z nich
dziÊ ju˝ nie ˝yje. W Dolomitach w latach
70. wspina∏ si´ z póêniejszym zdobywcà
korony Himalajów - Krzysztofem Wielic-
kim. By∏ to ich pierwszy wyjazd we w∏o-
skie Alpy. Dr Dzik bardzo ceni jego osià-
gni´cia górskie. Uwa˝a, ˝e o wielkoÊci
cz∏owieka wspinajàcego si´ w górach wy-
sokich Êwiadczy nie tylko zdobycie góry,
ale równie˝ odpowiedzialnoÊç, która cza-
sami nakazuje wycofaç si´ spod samego
szczytu. Tak w∏aÊnie uczyni∏ kilka lat te-
mu Krzysztof Wielicki, wycofujàc si´ sto
metrów od szczytu K2. 

- Bardzo mi tym zaimponowa∏, bo to
nie sztuka pójÊç w góry. Sztukà jest wró-
ciç - powiedzia∏ Wojciech Dzik.

Za swoje najwi´ksze sukcesy uwa˝a
pierwsze polskie przejÊcie bardzo trud-
nà drogà R.Messnera filarem Bergland
na Les Droites (masyw Mont Blanc),
wejÊcie pó∏nocnà Êcianà na Matterhorn
oraz wytyczenie nowej drogi zimà na
PoÊrednià Turnie Ma∏o∏àckà (Tatry Za-
chodnie). Ka˝da wyprawa wià˝e si´
z ryzykiem, a góry uczà pokory. Im
wi´ksza Êciana i trudniejsza droga, tym
wi´ksza radoÊç i satysfakcja z jej prze-
bycia.

AGNIESZKA SIKORA

Gdy spotykajà si´ ludzie i góry, dochodzi do rzeczy wielkich - William Blake

Sztukà jest wróciç
Moja pasja zosta∏a mi
zaszczepiona przez ro-
dziców. To oni pierwsi
pokazali mi góry - mówi
dr Wojciech Dzik wyk∏a-
dowca w Instytucie Ma-
tematyki UÂ.
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K omisja, wespó∏ z kierowanym
przez ks. prof. UÂ dr. hab. Józe-
fa Budniaka Zak∏adem Teologii

Ekumenicznej, by∏a wspó∏organizatorem
mi´dzynarodowej konferencji nt. „Dusz-
pasterstwo ekumeniczne w diecezji”, któ-
ra odby∏a si´ 28 wrzeÊnia na Wydziale
Teologicznym UÂ.

W roku ubieg∏ym odby∏o si´ jedno po-
siedzenie Komisji. W jego cz´Êci refera-
towej prof. PhDr Edvard Lotko Csc. 
– wybitny specjalista w dziedzinie j´zy-
koznawstwa konfrontatywnego, pra-
cownik naukowy Katedry Bohemistyki
Wydzia∏u Filozoficznego Uniwersytetu
Palackiego w O∏omuƒcu - wyg∏osi∏ wy-
k∏ad nt. „Problematyka wyrazów zdra-
dliwych, zw∏aszcza w j´zyku polskim
i j´zyku czeskim”, czyli „takich rodzi-
mych i obcych jednostek leksykalnych,
które sà w dwu j´zykach formalnie zgod-
ne lub podobne, ale znaczeniowo
lub/i stylistycznie odr´bne” i tym sa-
mym wp∏ywajà na skutecznoÊç procesu
komunikacji. Dokonany przez Prezy-
dium Komisji wybór problematyki refe-
ratu uzasadniony by∏ Uchwa∏à Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej o nazwaniu ro-
ku 2006 Rokiem J´zyka Polskiego.

Osiàgni´ciem Komisji by∏o ukazanie si´
w lutym - w ramach dzia∏alnoÊci wydaw-
niczej Katowickiego Oddzia∏u PAN - mo-
nografii dr Miros∏awy Pindór pt. Polsko –
czeskie i polsko – s∏owackie kontakty te-
atralne. Cieszyn - Česky∂ Těšín 1945–99.
Pozycja ta, recenzowana przez prof. dr.
hab. Jacka Balucha z Uniwersytetu Ja-

gielloƒskiego (ambasadora RP w Pradze
w latach 1990-95, cz∏onka Prezydium Ko-
mitetu S∏owianoznawstwa PAN oraz cze-
skiego i polskiego PEN - Clubu), jest
pierwszà publikacjà naukowà Komisji.
Oficjalna promocja ksià˝ki odby∏a si´ 17
maja w Konsulacie Generalnym Republi-
ki Czeskiej w Katowicach, z inicjatywy
Konsula Generalnego dr. Josefa Byrtusa,
w ramach „dnia promujàcego czeskà kul-
tur´ w Europie”. Fragmenty ksià˝ki czy-
ta∏ dyrektor Tesinskeho divadla w Cze-
skim Cieszynie.

Wa˝kà przytoczenia inicjatywà Komisji
by∏o ponowne obj´cie patronatem honoro-
wym, wespó∏ z JM Rektorem UÂ prof. zw.
dr. hab. Januszem Janeczkiem, JM Rek-
torem Uniwersytetu Ostrawskiego doc.
RNDr. Csc. Vladimirem Baarem oraz
Mi´dzynarodowà Wspólnotà Ekumenicz-
nà Region Polski, mi´dzynarodowej serii
wydawniczej „Dialog bez Granic”. W jej
ramach ukaza∏a si´ w ubieg∏ym roku, de-
dykowana papie˝owi Janowi Paw∏owi II,
publikacja naukowa pt. Rodzina dla Eu-
ropy czy Europa dla rodziny?

Wspomnieç nale˝y równie  ̋o wr´czonym
przewodniczàcemu Komisji prof. UÂ dr.
hab. Józefowi Budniakowi Medalu Êw. Ja-

dwigi Âlàskiej z ok. 10. rocznicy erygowania
diecezji ostrawsko - opawskiej. Medal przy-
znano za: „popularyzowanie idei ekume-
nicznych na pograniczu czesko-polskim”.

Na dzia∏alnoÊç Komisji sk∏adajà si´
równie˝ indywidualne osiàgni´cia nauko-
wo – badawcze, dydaktyczne i organiza-
cyjne poszczególnych, reprezentujàcych
ró˝ne dyscypliny naukowe i artystyczne
cz∏onków, zwiàzanych z oÊrodkami aka-
demickimi Katowic, Cieszyna, Gliwic,
Opola, Bielska-Bia∏ej i Ostrawy. Dotyczà
one m.in.: dzia∏alnoÊci redakcyjnej, ak-
tywnoÊci piÊmienniczej, uczestnictwa
w konferencjach naukowych i mi´dzyna-
rodowych projektach badawczych, wy-
mianie nauczycieli akademickich, recen-
zowania czesko-i s∏owackoj´zycznych pu-
blikacji naukowych, dzia∏alnoÊci wysta-
wienniczo-koncertowej, podejmowania
dzia∏aƒ w funkcjonujàcych na polsko-cze-
skim pograniczu w regionie Âlàska Cie-
szyƒskiego stowarzyszeniach o charakte-
rze ponadnarodowym, inicjowania prac
badawczych studentów na terenie pogra-
nicza polsko – czeskiego i polsko – s∏owac-
kiego, aktywizacji studentów na rzecz
wspó∏pracy transgranicznej.

MIROS¸AWA PINDÓR

Z prac Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-S∏owackich

Ponad granicami
Prezentujemy ubieg∏o-
roczny dorobek istniejàcej
od 1992 roku przy Filii
UÂ w Cieszynie, obecnie
przy Wydziale Etnologii
i Nauk o Edukacji, Komisji
Naukowej Katowickiego
Oddzia∏u PAN.

Ks. prof. UÂ dr hab.

Józef Budniak - prze-

wodniczàcy Komisji

w latach 2004-2007

W latach 1993–2006 funkcj´ przewodniczàcego Komisji spra-
wowali kolejno: prof. dr hab. Alojzy Kopoczek, prof. dr hab. Ed-
mund Rosner, prof. UÂ dr hab. Zygmunt K∏odnicki, prof. dr hab.
Wies∏awa Korzeniowska, ks. prof. UÂ dr hab. Józef Budniak.
W latach 2007-10 pe∏niç jà b´dzie dr hab. Andrzej Murzyn.
Komisja liczy 44 cz∏onków, w tym 5 z Republiki Czeskiej.
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Konferencje, dyskusje, spotkania
MEDIATYZACJA POLITYKI 

CZY POLITYZACJA MEDIÓW?
W POSZUKIWANIU 

NIEZALE˚NOÂCI
Dzia∏ajàca na Uniwersytecie Âlàskim Sekcja Medioznaw-

cza Mi´dzywydzia∏owego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Mo-
sty” ju˝ po raz trzeci zorganizowa∏a Ogólnopolskà Konferen-
cj´ Studenckà, której tematyka dotyczy∏a niezale˝noÊci me-
diów w obecnej sytuacji politycznej. Konferencja, odbywajàca
si´ w dniach 4-6 grudnia 2006 roku na Uniwersytecie Âlà-
skim i w Wy˝szej Szkole Umiej´tnoÊci Spo∏ecznych w Kato-
wicach mia∏a charakter warsztatowy.

POLITYKA J¢ZYKOWA 
A CERTYFIKACJA 

- KONFERENCJA W LIPSKU
Szko∏a J´zyka i Kultury Polskiej UÂ i Uniwersytet w Lip-

sku byli organizatorami mi´dzynarodowej konferencji „Poli-
tyka j´zykowa a certyfikacja”. Odby∏a si´ ona 5 i 6 grudnia
2006 roku w Lipsku i by∏a kolejnà z cyklu zainicjowanego
przez Szko∏´ po pozytywnym przyj´ciu w niemieckich Êrodo-
wiskach glottodydaktycznych. Dzi´ki funduszom przekaza-
nym przez Fundacj´ Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej i Paƒ-
stwowej Komisji PoÊwiadczania ZnajomoÊci J´zyka Polskiego
jako Obcego, w najbli˝szym czasie w wersji polskiej i niemiec-

kiej uka˝e si´ publikacja b´dàca podsumowaniem ubieg∏o-
rocznych obrad.

200 LECIE GÓRNICTWA 
W SOSNOWCU

12 grudnia 2006 roku w Mi´dzywydzia∏owej Auli Wydzia∏u Nauk
o Ziemi UÂ w Sosnowcu odby∏a si´ konferencja naukowa z okazji
200-lecia górnictwa w Sosnowcu. Towarzyszy∏a jej wystawa i kon-
cert m∏odzie˝y z Zespo∏u Szkó∏ nr 1 pod dyrekcjà Tomasza Paksa.
Organizatorami konferencji byli pracownicy Zak∏adu Geoekotury-
styki Wydzia∏u Nauk o Ziemi, sosnowieckiego UM, KWK „Kazi-
mierz-Juliusz” oraz dzia∏acze Fundacji im. Jana Kiepury. GoÊciem
honorowym by∏ prezydent miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Likwidacja wi´kszoÊci zag∏´biowskich kopalƒ w´gla ka-
miennego na prze∏omie XX i XXI stulecia spowodowa∏a, ˝e ta
ga∏àê przemys∏u stopniowo odchodzi w zapomnienie. Pojawi-
∏a si´ jednak okazja, aby przypomnieç mieszkaƒcom miasta,
dzieje górnictwa w´glowego, które dominowa∏o przez blisko
dwa wieki i budowa∏o w kraju obecne miejsce Zag∏´bia Dà-
browskiego. Tà okazjà by∏a przypadajàca w 2006 roku 200-
letnia rocznica powstania pierwszych kopalƒ w´gla kamien-
nego na terenach miasta Sosnowca: ,,Nadzieja Ludwika”
w Sielcu (1806-64), ,,Andrzej” (,,Daƒdowka”) w Daƒdowce
(1806-46), ,,Jacek”(1806-60) i ,,Józef” (1806-57) w Bobrku”.

Kopalnie zmienia∏y stopniowo struktur´ gospodarczà re-
gionu i wp∏ywa∏y na jego losy przez blisko 200 lat.

S¸AWOMIR PYTEL

Emerytowanego Profesora matematyki Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach,
wyró˝nionego przez Uniwersytet godnoÊcià Doktora Honoris Causa. Profesor
Andrzej Lasota nale˝a∏ do czo∏ówki polskich matematyków o wybitnym – w skali
mi´dzynarodowej - dorobku naukowym.

Prac´ naukowà rozpoczà∏ w Uniwersytecie Jagielloƒskim, gdzie pe∏ni∏ funkcj´
dziekana Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii. Od roku 1975 pracowa∏ w Insty-

tucie Matematyki Uniwersytetu Âlàskiego, w którym kierowa∏ Zak∏adem Biomatematyki, a nast´pnie Zak∏adem Teorii
Prawdopodobieƒstwa. By∏ wybitnym specjalistà mi´dzy innymi z zakresu teorii równaƒ ró˝niczkowych, biomatematyki, teo-
rii prawdopodobieƒstwa, cz∏onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, cz∏onkiem Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci
i licznych towarzystw a tak˝e komisji naukowych, krajowych i mi´dzynarodowych. Ponadto Profesor Lasota by∏ redakto-
rem naczelnym „Biuletynu Polskiej Akademii Nauk” – seria „Matematyka”. Wyk∏ada∏ na wielu znakomitych uniwersyte-
tach zagranicznych. Napisa∏ ponad 130 prac naukowych, które by∏y wielokrotnie publikowane za granicà.

Cieszy∏ si´ zas∏u˝onym autorytetem w Êrodowisku akademickim, by∏ niezwykle inspirujàcà osobowoÊcià dla otoczenia.
Profesor wykszta∏ci∏ licznà kadr´ naukowà profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów. Zosta∏ odznaczony Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie by∏ wyró˝niany m.in. nagro-
dà naukowà Wydzia∏u Nauk Medycznych PAN oraz nagrodami resortowymi.

W osobie Profesora Andrzeja Lasoty Êrodowisko akademickie Uniwersytetu Âlàskiego utraci∏o wybitnego uczonego,
wszechstronnego matematyka i wielkiego humanist´.

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia ˚onie, Córkom i Rodzinie Pana Profesora sk∏adajà:
Rektor i Senat,

Dziekan Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii
oraz spo∏ecznoÊç akademicka

Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach

Z g∏´bokim ˝alem i smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci
28 grudnia 2006 roku

Profesora zwyczajnego 
dr. hab. Andrzeja Lasoty
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Wydawnictwo
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XV ROCZNICA TRAGICZNEJ
ÂMIERCI PROFESORA 
WALERIANA PA¡KI
JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof.

zw. dr hab. Janusz Janeczek, dziekan Wy-
dzia∏u Prawa i Administracji prof. UÂ dr
hab. Zygmunt Tobor i NSZZ „SolidarnoÊç”
UÂ byli organizatorami uroczystoÊci zwiàza-
nych z XV rocznicà tragicznej Êmierci
Profesora Waleriana Paƒki, które odby-
∏y si´ 11 grudnia na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UÂ w Katowicach. W programie
uroczystoÊci znalaz∏a si´ wystawa: Strajki
ustrzycko-rzeszowskie i sesja panelowa.

MARTA GIGLOK - LAUREATKÑ 
KONKURSU POSZUKUJEMY 
NOWEGO HORSTA BIENKA
Marta Giglok, studentka kulturoznaw-

stwa i teologii na Uniwersytecie Âlàskim,
zwyci´˝y∏a w konkursie literackim Po-
szukujemy nowego Horsta Bienka, or-
ganizowanym przez Dom Wspó∏pracy Pol-
sko-Niemieckiej w Gliwicach. Na konkurs
nades∏ano blisko 60 prac: wierszy, opowia-
daƒ, esejów i utworów o charakterze publi-
cystycznym. Debiutanckie opowiadanie
Marty Giglok zatytu∏owane „Powrót” zosta-
∏o uznane przez jury za „dojrza∏à proz´, któ-
ra Êmia∏o nadaje si´ do publikacji”.

OBCHODY XXV ROCZNICY
WPROWADZENIA STANU 
WOJENNEGO
Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów i NSZZ

„SolidarnoÊç” Uniwersytetu Âlàskiego byli
organizatorami seminarium na temat XXV
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
które odby∏o si´ 15 grudnia w auli Wydzia∏u
Prawa i Administracji UÂ w Katowicach.
Patronat nad seminarium objà∏ JM Rektor
UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

UroczystoÊci towarzyszy∏a wystawa pa-
miàtek i dokumentów pochodzàcych z okre-
su stanu wojennego.

UNIWERSYTET ÂLÑSKI 
PRZY UL. BANKOWEJ 5

15 grudnia w rektoracie Uniwersytetu
Âlàskiego uroczyÊcie podpisany zosta∏ akt
notarialny w sprawie przekazania w drodze
darowizny Uniwersytetowi Âlàskiemu przez
Miasto Katowice dzia∏ajàce w imieniu Skar-
bu Paƒstwa nieruchomoÊci przy ul. Banko-
wej 5 w Katowicach - dawnej siedziby NBP.
Akt notarialny podpisali w imieniu uczelni
JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Jane-

czek i w imieniu miasta prezydent Katowic
Piotr Uszok.

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

w tym roku jubileusz 30-lecia swego ist-
nienia. Powo∏any zosta∏ 30 wrzeÊnia 1976
roku zarzàdzeniem Ministra Nauki, Szkol-
nictwa Wy˝szego i Techniki, jako ósmy wy-
dzia∏ Uniwersytetu Âlàskiego. Z okazji jubi-
leuszu 19 grudnia na wydziale odby∏o si´
sympozjum naukowe Rodowód, insty-
tucjonalizacja, rozwój i zamierzenia
katowickiej pedagogiki i psychologii.
W programie obrad znalaz∏y si´ m.in.: histo-
ria wydzia∏u, analiza dorobku i dyskusja nad
rozwojem dalszych badaƒ naukowych oraz
procesem ich umi´dzynarodowienia.

NAGRODZONE 
PRACE MAGISTERSKIE
Anna Anderko i Klaudia Siwiec absol-

wentki Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Ma-
teria∏ach UÂ, zosta∏y laureatkami IV edy-
cji konkursu na najlepsze prace magi-
sterskie o tematyce zwiàzanej z ochro-
nà w∏asnoÊci przemys∏owej, og∏oszonego
przez Urzàd Patentowy Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Anna Anderko otrzyma∏a nagrod´ Mi-
nistra Gospodarki za prac´ Innowacje jako
niematerialne i prawne sk∏adniki przedsi´-
biorstwa a Klaudia Siwiec nagrod´ Prezesa
Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej za prac´ Naruszenie dóbr niematerial-
nych przedsi´biorstwa w sieciach kompute-
rowych. Promotorem obu prac magister-
skich jest prof. dr hab. Andrzej Szewc. Uro-
czystoÊç wr´czenia nagród odby∏a si´ 18
grudnia w Urz´dzie Patentowym RP
w Warszawie.

MEDALE UNIWERSYTETU 
KOME¡SKIEGO 
DLA PROFESORÓW WPiPS
Dwóch przedstawicieli Wydzia∏u Pedago-

giki i Psychologii UÂ: prof. dr hab. Adam
Stankowski i prof. zw. dr hab. Stani-
s∏aw Juszczyk zosta∏o uhonorowanych
medalami za zas∏ugi w rozwoju Wydzia∏u
Pedagogiki Uniwersytetu Komeƒskiego
i piel´gnowaniu d∏ugoletniej wspó∏pracy
w zakresie badaƒ naukowych i kszta∏cenia
pedagogów. Medale zosta∏y przyznane
z okazji 60 rocznicy funkcjonowania s∏owac-
kiej uczelni. Prof. dr hab. Adam Stankowski
otrzyma∏ medal z∏oty, prof. zw. dr hab. Sta-
nis∏aw Juszczyk medal bràzowy. Uroczy-
stoÊç jubileuszowa odby∏a si´ 5 grudnia
w auli Uniwersytetu Jana Amosa Komeƒ-
skiego w Bratys∏awie.

DOKTOR JERZY JAROSZ 
- POPULARYZATOR NAUKI 2006
Doktor Jerzy Jarosz, wyk∏adowca Za-

k∏adu Dydaktyki Fizyki na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii UÂ, zosta∏ laure-

atem II edycji konkursu Popularyzator
nauki-2006, organizowanego przez serwis
Polskiej Agencji Prasowej Nauka w Polsce
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝-
szego. Zwyci´˝y∏ w rywalizacji w kategorii
naukowiec lub instytucja naukowa. Konkurs
zosta∏ rozstrzygni´ty 15 grudnia.

SREBRNY MEDAL 
DLA MICHA¸A KRZAKA
Micha∏ Krzak, pracownik Studium Wy-

chowania Fizycznego i Sportu UÂ, zdoby∏
srebrny medal w Mistrzostwach Polski
w karate kyokushin w kategorii otwar-
tej kumite m´˝czyzn. Walk´ fina∏owà
przegra∏ dopiero w dogrywce polegajàcej na
rozbijaniu desek, w której okaza∏ si´ tylko
o jednà desk´ s∏abszy od z∏otego medalisty
Krzysztofa Habraszki. Zawody odby∏y si´ 
9 grudnia w Kielcach. Micha∏ Krzak jest te-
gorocznym bràzowym medalistà VI Mi-
strzostw Europy Wszechwag w Karate Ky-
okushin.

PI¢TNASTY 
WIECZÓR AKADEMICKI
19 grudnia w auli im. Kazimierza Lepsze-

go w rektoracie UÂ odby∏ si´ Wieczór Aka-
demicki, po∏àczony ze spotkaniem przy Sto-
le Wigilijnym. GoÊciem Wieczoru by∏ ksiàdz
arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol, Or-
dynariusz Diecezji Opolskiej, Wielki Kanc-
lerz Wydzia∏u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego, który wyg∏osi∏ wyk∏ad Nasz
wk∏ad w budow´ jednoÊci europejskiej jako
„wspólnoty ducha”. Spotkanie uÊwietni∏
wyst´p Akademickiego Chóru Uniwersyte-
tu Âlàskiego „Harmonia” pod dyrekcjà dr
Izabelli Zieleckiej-Panek.

JUBILEUSZ PROFESORA 
TADEUSZA S¸AWKA
20 grudnia w auli im. Kazimierza Lep-

szego w rektoracie Uniwersytetu Âlàskiego
odby∏a si´ uroczystoÊç zwiàzana z 60.
rocznicà urodzin prof. zw. dr. hab. Ta-
deusza S∏awka, rektora Uniwersytetu
Âlàskiego w latach 1996-2002, kierownika
Katedry Literatury Porównawczej na Wy-
dziale Filologicznym UÂ. W czasie uroczy-
stoÊci Jubilat otrzyma∏ dwie okolicznoÊcio-
we ksi´gi: „Zobaczyç Êwiat w ziarenku pia-
sku”: o przyjaêni, pami´ci i wyobraêni pod
redakcjà prof. Ewy Borkowskiej i ˚aglowiec,
czyli Przeciw swojskoÊci - dzie∏a zebrane pod
redakcjà dr. Zbigniewa Kad∏ubka. Do udzia-
∏u w uroczystoÊci zostali zaproszeni wspó∏-
pracownicy i przyjaciele Jubilata. W progra-
mie spotkania znalaz∏y si´ wystàpienia oko-
licznoÊciowe: JM Rektora UÂ, przedstawi-
cieli Wydzia∏u, a tak˝e wyst´p artystów
Akademii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach i odczytanie kilku
wierszy Jubilata.

OPRACOWA¸A:
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC

BIURO PROMOCJI I KARIER UÂ



Od lewej: wojewoda Êlàski dr Tomasz Pietrzykowski, JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz

Janeczek, pose∏ na Sejm RP dr Jan Rzyme∏ka, prezes Trybuna∏u Konstytucyjnego Jerzy St´pieƒ

G∏os zabra∏ prof. Andrzej Stelmachowski

Urszula Paƒko - ˝ona zmar∏ego Profesora

Waleriana Paƒki

Sesji panelowej towarzyszy∏a wystawa „Strajki ustrzycko-rzeszowskie”

11 grudnia 2006 - sesja panelowa

Profesor Walerian Paƒko 
w XV rocznic´ tragicznej Êmierci

Na sesj´ i wystaw´ przybyli pracownicy i studenci UÂ oraz uczniowie liceów
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W ystawa, otwarta 13 grudnia
2006 roku w Galerii Uni-
wersyteckiej w Cieszynie,

jest ostatnià z cyklu „˚ywio∏y”, obej-
mujàcego 12 prezentacji grafiki, malar-
stwa, fotografii i rzeêby. Jest to efekt
realizacji czteroletniego projektu arty-
stycznego. TreÊci zwiàzane z ˝ywio∏a-
mi: ziemià, powietrzem, ogniem i wodà
od 2003 roku by∏y inspiracjà dla indy-
widualnych penetracji artystycz-

nych dokonywanych w ramach w∏a-
snych warsztatów, jak i p∏aszczyznà ∏à-
czàcà nierzadko bardzo odmienne po-
stawy artystyczne. W projekcie wzi´∏o
udzia∏ 27 twórców uprawiajàcych ró˝ne
dyscypliny artystyczne i na co dzieƒ
dzielàcych si´ doÊwiadczeniami z m∏o-
dymi adeptami sztuki w ASP w Katowi-
cach i w ¸odzi, w Uniwersytetach
w Ostrawie, Ruzomberok i Marii Curie-
Sk∏odowskiej w Lublinie, w Akademii
im. D∏ugosza w Cz´stochowie oraz
w cieszyƒskim Instytucie Sztuki UÂ.

˚ywio∏y - Woda
Wystawa twórczoÊci pedagogów 

oraz goÊci Instytutu Sztuki UÂ w Cieszynie

Marek Sak – „Narodziny Wenus”, litografia

Eugeniusz Delekta – „Struktury przestrzenne”, technika mieszana

Witold Warzywoda – „Si∏a cià˝enia”, lito-

grafia barwna

Jagoda Adamus – „Legendy jezior V”, olej, p∏ótno




