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Od lewej: JE ambasador Kanady w Polsce David Preston,

Prorektor UÂ ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wie-

s∏aw BanyÊ, dziekan Wydzia∏u Filologicznego UÂ prof.

dr hab. Piotr Wilczek

Armand Ruffo (Ojibway) i organizator-

ka kolejnej ju˝ edycji Dni Kultury Kana-

dyjskiej w UÂ – dr Eugenia Sojka, kie-

rownik Centrum Studiów Kanadyjskich

Od 10 do 11 maja 2007
roku w budynku Wydzia∏u

Filologicznego UÂ przy
ul. ˚ytniej 10 w Sosnow-
cu odbywa∏y si´ Dni Kul-

tury Kanadyjskiej zor-
ganizowane przez Insty-

tut Kultury i Literatu-
ry Brytyjskiej i Ame-

rykaƒskiej UÂ oraz
Centrum Studiów

Kanadyjskich.

Wyk∏ady odbywa∏y si´ w auli 

czytelni Wydzia∏u Filologicznego w Sosnowcu

Tomson Highway (Naród Cree) 

i JE ambasador Kanady w Polsce David Preston

Andy Wilson 

(Naród Haida)

Foto: Agnieszka Sikora

Dni Kultury 
Kanadyjskiej



Drodzy czytelnicy!
W bie˝àcym numerze „Ga-

zety Uniwersyteckiej UÂ” od-
notowaliÊmy bardzo du˝o wy-
darzeƒ o charakterze mi´dzy-
narodowym. Z okazji obcho-

dów 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzym-
skiego w Uczelni odbywa∏y si  ́Dni Universit∫
degli Studi di Napoli „L’Orientale”. Wizyta go-
Êci z W∏och zaowocowa∏a podpisaniem dodat-
kowego porozumienia mi´dzy uniwersytetami.
Przewiduje ono m.in. realizacj́  projektów do-
tyczàcych nauczania na odleg∏oÊç (e-learning),
zwi´kszenie wymiany studentów i pracowni-
ków naukowych w ramach programu Socra-
tes-Erasmus oraz w∏àczenie do wspó∏pracy no-
wych kierunków. Planowane sà tak˝e wspólne
projekty badawcze w takich dziedzinach, jak
bioetyka, aktywnoÊç obywatelska, prawo kon-
stytucyjne i italianistyka. 

W maju goÊciliÊmy tak˝e Konsula Honoro-
wego RP w Jerozolimie Zeeva Barana, który od
lat stara si  ́doprowadziç do zbli˝enia mi´dzy
narodami polskim i izraelskim. W trakcie swo-
jego pobytu na Uniwersytecie Âlàskim w Kato-
wicach podkreÊla∏, jak wa˝ne jest wyjaÊnienie
nieporozumieƒ oraz edukacja m∏odzie˝y nie
tylko izraelskiej, ale i polskiej. Byç mo˝e ju˝
wkrótce jego wizyta zaowocuje wspó∏pracà po-
mi´dzy studentami z Izraela i naszej Uczelnià,
w czym zamierza pomóc JM Rektor UÂ prof.
zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Z 8. Festiwalu Filmów Polskich w Los Ange-
les wrócili studenci Wydzia∏u Radia i Telewizji
UÂ, gdzie za najlepszà etiud  ́studenckà zosta∏
uznany film „Sezon na kaczki” w re˝yserii Ju-
lii Ruszkiewicz, absolwentki WRiTV. 

Do innych mi´dzynarodowych spotkaƒ
w ostatnim miesiàcu mo˝emy zaliczyç Dni
Kultury Kanadyjskiej oraz Dzieƒ Chiƒski.
Obie imprezy odbywa∏y si  ́na Wydziale Filolo-
gicznym UÂ, pod skrzyd∏ami sosnowieckiej an-
glistyki. W pierwszym przypadku goÊciliÊmy
przedstawicieli rdzennych narodów Kanady,
a wÊród nich uznanych artystówi, pisarzy, pe-
dagogów i akademików kanadyjskich, a tak˝e
przedstawicieli starszyzny plemiennej Pierw-
szych Narodów Kanady takich jak: Haida, Oji-
bway, Kri, Namgis, czy Métis z Saskatchewan. 

Mo˝e nagromadzenie w jednym miesiàcu ty-
lu wydarzeƒ o charakterze mi´dzynarodowym
jest jedynie zbiegiem okolicznoÊci, a mo˝e ma
nam uÊwiadomiç, ˝e krok po kroku zbli˝amy
si  ́do idei uniwersytetu europejskiego, o której
mówi∏ Prorektor prof. Augusto Guarino z Uni-
wersytetu „Orientalne”. – Te wszystkie proble-
my, o których tu dyskutujemy tylko pozornie sà
nowe – a tak naprawd  ́sà odnowieniem idei,
znanej ju  ̋w Êredniowiecznej Europie, a tak˝e
w okresie odrodzenia, kiedy Tomasz z Akwinu
wyk∏ada∏ w Pary˝u, Erasmus w Bazylei a Ko-
pernik w Toruniu, Bolonii czy Padwie. Ka˝dy
z nich móg∏ si  ́kontaktowaç ze wszystkimi ba-
daczami i intelektualistami swojego czasu. 

Zapraszam do lektury. 
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daczem i dydaktykiem, ale tak˝e promoto-

rem wielu spotkaƒ, konferencji, publikacji

i imprez. Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Alek-
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- Uniwersytecki Instytut Orientali-
styczny w Neapolu powo∏ano prze-
sz∏o 270 lat temu. Jego g∏ównym ce-
lem mia∏o byç kszta∏cenie misjona-
rzy udajàcych si´ do Azji. DziÊ studiu-
jà tu nie tylko W∏osi, ale i cudzoziem-
cy zainteresowani kulturà Wschodu.
Kiedy pojawi∏a si´ polonistyka?

- Po pierwszej wojnie Êwiatowej Uniwer-
sytet „Orientalne” by∏ ju˝ liczàcà si´ insty-
tucjà naukowà we W∏oszech, poÊród 40 fi-
lologii obcych, g∏ównie wschodnich, poja-
wi∏a si´ namiastka przysz∏ej polonistyki –
lektorat j´zyka polskiego. Jednak dopiero
w 1985 roku powo∏ano sekcj´ polonistyki.
Pomi´dzy Uniwersytetem „Orientalne”
a Uniwersytetem Âlàskiem ju˝ 10 lat temu
zosta∏a podpisana umowa Socrates-Era-
smus, którà ze strony Uniwersytetu Âlà-
skiego opiekuje si´ Szko∏a J´zyka i Kultu-
ry Polskiej, prowadzona przez prof. Romu-
alda Cudaka i prof. Jolant´ Tambor. Od
1987 roku naukowcy z UÂ prowadzà cykle
wyk∏adów na neapolitaƒskim uniwersyte-
cie z zakresu polskiej literatury, j´zyka
i kultury. Z roku na rok roÊnie liczba stu-
dentów i m∏odych naukowców, którzy ko-
rzystajà z wymiany i stypendiów fundowa-
nych przez oba uniwersytety. 

- Czy jest wielu ch´tnych do nauki
j´zyka polskiego i zg∏´biania wiedzy
z zakresu polskiej literatury i kultury?

- Polonistyka na Uniwersytecie w Ne-
apolu kszta∏ci nie tylko w∏oskich, ale tak-
˝e i polskich studentów, majà oni mo˝li-
woÊç uczenia si´ pod kierunkiem wyk∏a-
dowców i lektorów, b´dàcych pracownika-
mi polskich uniwersytetów. M∏odzi ludzie
zg∏´biajà tutaj wiedz´ z zakresu historii:
literatury, j´zyka polskiego i kultury. Jest
to bardzo wa˝ne, poniewa˝ pozwala na
podj´cie dalszych studiów kierunkowych

w Polsce. Obecnie na polonistyce kszta∏ci
si´ oko∏o 50 studentów, na slawistyce jest
ich znacznie wi´cej. Na Uniwersytecie
„Orientalne” istnieje 40 kierunków ba-
dawczych dotyczàcych poszczególnych
kultur narodowych, uczelnia stwarza
mo˝liwoÊç poznania ich ró˝norodnoÊci,
podobieƒstw i odr´bnoÊci. 

- Jakie zadania stawiajà sobie oba
uniwersytety?

- Od trzech lat kieruj´ zespo∏em, który
odpowiada za wspó∏prac´ mi´dzy uczel-
niami. Ma on bardzo rozleg∏y zakres
dzia∏ania, a w Uniwersytecie Âlàskim po
raz pierwszy jest on tak szeroki i pod
wieloma wzgl´dami nowatorski. Wypra-
cowaliÊmy modelowy program, na któ-
rym wzorujà si´ inne sekcje. Najwa˝niej-
szym zadaniem jest wspó∏praca oparta
na realizacji programu Genus loci
i wspólne publikacje naukowe. Mo˝emy
poszczyciç si´ goràcym jeszcze Genus lo-
ci w kulturze europejskiej wydanym pod

redakcjà prof. Tadeusza S∏awka, publi-
kacje ukaza∏y si´ równoczeÊnie w Polsce
i we W∏oszech, oczywiÊcie w obu j´zy-
kach. Organizujemy tak˝e wspólnie kon-
ferencje mi´dzynarodowe. Kolejnym za-
daniem jest rozszerzenie badaƒ na inne
miasta zwiàzane z Polskà i Europà tak,
aby nadaç programowi rzeczywisty mi´-
dzynarodowy wymiar i zainteresowaç
nim wspólnot´ europejskà. Pragniemy
tak˝e w ramach tego przedsi´wzi´cia po-
Êwi´ciç tom studiów tematowi Âlàska,
szczególnie Katowicom. Kontynuujàc
program Genus loci, podejmiemy si´ pró-
by oddania ducha tego miejsca, specyfiki
tak zwanej „ma∏ej ojczyzny” poprzez
charakterystyk´ Êrodowisk artystycz-
nych, naukowych, lokalnych spo∏eczno-
Êci i ich kulturowych tradycji, obyczajów,
historii jednostek na tle zmian politycz-
nych i regionalnych, z uwzgl´dnieniem
wszelkich w∏aÊciwoÊci zwiàzanych z na-
turà, cechami geofizycznymi; czyli antro-
pologiczna analiza i charakterystyka
kultury w najszerszym znaczeniu. 

Jednym z podstawowych zadaƒ zespo∏u
jest organizacja i dopracowanie nauczania
na odleg∏oÊç j´zyka w∏oskiego i kultury
w∏oskiej, tak zwanego e-learningu, ten
program jest naturalnym uzupe∏nieniem
studiów italianistycznych w Polsce.
W najbli˝szej przysz∏oÊci b´dà wydawane
dyplomy polskie i w∏oskie, podejmujemy
tak˝e prób´ utworzenia wspólnych stu-
diów. Polscy studenci b´dà mogli koƒczyç
kierunki humanistyczne, na których
kszta∏cà si´ w Neapolu. 

- Jest pan profesor w Neapolu od... 
- CzternaÊcie lat. Trafi∏em tu prosto

z Sorbony. Zabiega∏ o to by∏y rektor uczel-
ni prof. Nullo Minissi, który przez wiele
lat kierowa∏ Dipartimento di Studi
dell’Europa Orientale. Praca w Neapolu
przynios∏a mi wiele satysfakcji. Z okazji
mojego 70-lecia uhonorowano mnie nie-
zwyk∏à publikacjà, której ju˝ sam tytu∏
jest wielce wymowny „Studia w ho∏dzie
Aleksandrowi Wilkoniowi”. Zawiera ona
artyku∏y profesorów nie tylko neapolitaƒ-
skiej uczelni, obszernie analizujàce ró˝no-
rodne realia i fakty kulturowe, historycz-
ne, j´zykoznawcze i literackie, czyli

Dni Universit∫ degli Studi di Napoli „L’Orientale”

Partnerskie uczelnie
Od 14 lat prof.
Aleksander Wilkoƒ dzieli
swój czas mi´dzy Uni-
wersytetami: Âlàskim
i „Orientalne”. Jest nie
tylko naukowcem, bada-
czem i dydaktykiem, ale
tak˝e promotorem wielu
spotkaƒ, konferencji, pu-
blikacji i imprez. 

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Aleksandrem
Wilkoniem, kierownikiem Katedry Filologii
S∏owiaƒskiej przy Wydziale Literatury i Filo-
zofii Uniwersytetu „Orientalne” w Neapolu.
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wszystko to, czym zajmuje si´ Instytut
Europy Wschodniej, w którym pracuj´. 

- Podobno nie przydarzy∏o si´ to
jeszcze ˝adnemu Polakowi?

- Nie wiem, mo˝e...

- Takie uznanie zobowiàzuje. 
- Powtórz  ́to, co powiedzia∏em, dzi´kujàc

wszystkim za niezwyk∏y jubileusz. Jestem
g∏´boko wzruszony i szcz´Êliwy, ˝e znala-
z∏em si  ́ na uczelni o wymiarze europej-
skim, ˝e dano mi mo˝liwoÊç przekszta∏ce-
nia wspó∏pracy z Uniwersytetem Âlàskim
na bardziej europejskà. To bilateralne poro-
zumienie nabra∏o nowych akcentów, wpro-
wadzone zosta∏y wspólne u∏atwienia i me-
chanizmy integracyjne dla osób niepe∏no-
sprawnych, ruszy∏ eksperymentalny pro-
gram do technicznej realizacji nauczania na
odleg∏oÊç, dzi´ki aktywnoÊci Umberto Ci-
nque, odpowiedzialnego za marketing i pro-
mocj́  Uniwersytetu „Orientale”, zosta∏a
nawiàzana wspó∏praca mi´dzy Neapolem
i Katowicami. Ca∏y swój wysi∏ek pragn  ́po-
Êwi´ciç tym procesom i reformom. 

- Jest pan profesor nie tylko na-
ukowcem, ale poetà, malarzem, cz∏o-
wiekiem renesansu, który powraca
do jego kolebki...

- Czuj́ , ˝e przybycie do Neapolu by∏o mi
pisane. Jako ch∏opiec chcia∏em zostaç teno-
rem. Mia∏em wiele ksià˝ek o Caruso i p∏yty
z jego nagraniami. Nawet nie wyobra˝a∏em
sobie, ˝e w przysz∏oÊci zobacz  ́ miejsca,
w których ten legendarny Êpiewak ̋ y∏. Nie-
co póêniej jako student czyta∏em z pasjà Be-
nedetto Crocego. Nie spodziewa∏em si ,́ ˝e
w przysz∏oÊci poznam jego córk  ́i wnuczk .́
Jak˝e dziwny bywa los. Malarstwo upra-
wiam od dzieciƒstwa. Akwarela jest mojà
ulubionà technikà. OczywiÊcie jestem ama-
torem w przeciwieƒstwie do mojego brata,
który zyska∏ s∏aw  ́i uznanie. To, co robi ,́
robi  ́dla siebie i dla... przyjació∏. 

Moja przygoda z poezjà by∏a nieco zabaw-
niejsza. Jedna z bardzo znanych poetek, b´-
dàc w Pary˝u przeczyta∏a moje wiersze
w maszynopisie – bez mojej wiedzy pokaza-
∏a je moja ̋ ona. I poetka wys∏a∏a jeden z nich
na ogólnopolski konkurs jednego wiersza,
organizowany przez „Gazet  ́ Wyborczà”.
Ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu do-
wiedzia∏em si  ́o tym po opublikowaniu tek-
stu i informacji o mnie jako poecie z Pary˝a.
Jak wi´c pani widzi zadzia∏a∏em wbrew
przys∏owiu, ˝e w Pary˝u nie mo˝na zrobiç
z owsa ry˝u. I tak zosta∏em poetà, którym
prawd  ́mówiàc czu∏em si  ́od dawna. 

- Czy to ju˝ wszystkie pasje?
- Mojà ostatnià wielkà pasjà jest organi-

zacja cyklu odczytów na temat miejsca
polskiej kultury w kulturze europejskiej,
jej poÊwi´cam si´ bezgranicznie.

ROZMAWIA¸A MARIA SZTUKA

P rzez trzy dni (7-9 maja) z okazji
obchodów 50. rocznicy podpisa-
nia Traktatu Rzymskiego w Uni-

wersytecie Âlàskim trwa∏y Dni Universit∫
degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Ne-
apolitaƒski uniwersytet reprezentowali:
prorektor prof. Augusto Guarino, kanc-
lerz Umberto Cique, profesorowie: Luigia
Melillo, Licia Pizzi, Nadia Colella, Vito
Campanelli. GoÊci powita∏ w imieniu
w∏adz Uniwersytetu Âlàskiego JM Rektor
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Pod-
kreÊlajàc rang´ i znaczenie d∏ugoletniej
wspó∏pracy obu uczelni, przedstawi∏ tak-
˝e perspektywy dalszego jej rozwoju. 

W ramach odwiedzin goÊci z Neapolu
odby∏y si´ prezentacje obu uniwersyte-

tów, liczne debaty a tak˝e wideokonferen-
cje. Podczas spotkaƒ uczestnicy wiele
uwagi poÊwi´cili roli mi´dzyuczelnianej
wymiany w kontekÊcie wymogów i mo˝li-
woÊci, jakie niesie przynale˝noÊç do Unii
Europejskiej. W dobie wspólnoty – pod-
kreÊlano – jednym z najwa˝niejszych
aspektów egzystencji jest wzajemne po-
znawanie kultur narodowych, wymiana
myÊli, doÊwiadczeƒ a tak˝e wspólne bada-
nia naukowe i dopracowywanie uniwer-
salnych programów edukacyjnych. Takie
dzia∏ania prowadzà bowiem do dialogu,
dzi´ki któremu mo˝na za˝egnaç konflikty
polityczne, po∏o˝yç kres agresjom i szerzà-
cej si´ nienawiÊci. 

Odby∏a si  ́ tak˝e interesujàca dyskusja
na temat Genus loci. Za∏o˝enia tego

Wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab.

Wies∏aw BanyÊ, JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach prof. dr hab. Janusz Jane-

czek, Prorektor Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale” prof. Augusto Guarino i Kanc-

lerz Universita “L’Orientale” dr Umberto Cinque

Otwarta droga z Katowic do Neapolu

Mi´dzynarodowe
dyplomy i nowe
programy badawcze
Europa musi byç màdra – te s∏owa najcz´Êciej pa-
da∏y z ust goÊci z Neapolu. W ka˝dym uniwersyte-
cie powinny dominowaç idee porozumienia z kultu-
rami Êwiata, idee poznania i szacunku dla ka˝dego
dziedzictwa narodowego. 
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programu omówi∏ prof. zw. dr hab. Alek-
sander Wilkoƒ, kierownik Katedry Filologii
S∏owiaƒskiej przy Wydziale Literatury i Fi-
lozofii Uniwersytetu „Orientalne” w Ne-
apolu oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz S∏a-
wek, pod którego redakcjà ukaza∏a si  ́pu-
blikacja Genus loci w kulturze europejskiej. 

9 maja, w ramach istniejàcej od 1989
roku umowy o wspó∏pracy naukowej i dy-
daktycznej, podpisany zosta∏ dodatkowy
program wspó∏dzia∏ania obu uczelni.
Aneks podpisali Prorektorzy: prof. dr
hab. Barbara Ko˝usznik, prof. UÂ dr hab.
Anna ̧ abno, prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ
oraz Prorektor Universita degli Studi di
Napoli „L’Orientale” prof. Augusto Gu-
arino, Kanclerz dr Umberto Cinque
i prof. Luigia Melillo. 

Program poszerza dotychczasowy za-
kres dzia∏aƒ. Przewiduje mi´dzy innymi
realizacj´ projektów dotyczàcych naucza-
nia na odleg∏oÊç (e-learning), zwi´ksze-
nie wymiany studentów i pracowników
naukowych w ramach programu Era-
smus oraz w∏àczenie do wspó∏pracy no-
wych kierunków. Planowane sà tak˝e
wspólne projekty badawcze w takich
dziedzinach, jak bioetyka, aktywnoÊç
obywatelska, prawo konstytucyjne i ita-
lianistica. Ju˝ wkrótce uruchomiony zo-
stanie kurs j´zyka w∏oskiego on-line oraz
innych wybranych przedmiotów. Stu-
dentów na pewno zainteresuje mo˝li-
woÊç uzyskania wspólnych mi´dzynaro-
dowych dyplomów double degree (na
przyk∏ad w dziedzinie nauk spo∏ecznych,

filozofii, zagadnieƒ europejskich) oraz
zapowiadany rozwój wspó∏pracy na po-
ziomie studiów doktoranckich i perspek-
tywa uzyskania tytu∏u Master. 

Wiele uwagi poÊwi´cono tak˝e wymianie
doÊwiadczeƒ z zakresu kszta∏cenia usta-
wicznego. Neapolitaƒski uniwersytet roz-
poczyna wdra˝anie tego programu, nato-
miast Uniwersytet Âlàski posiada ju˝
znaczne doÊwiadczenie w tej dziedzinie.
W nowym porozumieniu jest tak˝e mowa
o realizacji programu Genus loci, w ramach
którego ma powstaç kolejne opracowanie,
tym razem poÊwi´cone regionowi Âlàska.

Dzi´kujàc za serdeczne przyj´cie Pro-
rektor prof. Augusto Guarino powiedzia∏: 

– Te wszystkie problemy, o których tu
dyskutujemy tylko pozornie sà nowe –
a tak naprawd´ sà odnowieniem idei, zna-
nej ju˝ w Êredniowiecznej Europie, a tak-
˝e w okresie odrodzenia, kiedy Tomasz
z Akwinu wyk∏ada∏ w Pary˝u, Erasmus
w Bazylei a Kopernik w Toruniu, Bolonii
czy Padwie. Ka˝dy z nich móg∏ si´ kon-
taktowaç ze wszystkimi badaczami i inte-
lektualistami swojego czasu. Ten rozwój
nauki zatrzyma∏y historyczne konflikty
i wojny. Prawdziwà naturà uniwersytetu
europejskiego jest komunikacja i integra-
cja, bo taka jest natura cz∏owieka. Uni-
wersytet europejski jest naszym wspól-
nym domem, dziedzictwem, jest tak˝e na-
szym laboratorium i miejscem pracy.
Dzi´kuj´ za przyjaêƒ, którà nas obdarza-
cie. Jestem przekonany, ˝e to poczàtek
dobrej i d∏ugiej wspó∏pracy. Czekamy na
was z takim samym sercem w Neapolu. 

MARIA SZTUKA

Prorektor Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale” prof. Augusto Guarino, prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoƒ oraz dr Teresa Wilkoƒ
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Doktoraty:
Dr Marta Cuber Wydzia∏ Filologiczny

Dr Aleksandra D´bska-Kossakowska Wydzia∏ Filologiczny

Dr Agnieszka Gasz Wydzia∏ Filologiczny

Dr Magdalena Jerominek Wydzia∏ Prawa i Administracji

Dr Agata Zygmunt Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr Jolanta Kazak Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Matematyki

Dr Tomasz Kipka Wydzia∏ Artystyczny

Dr Patrycja Rudnicka Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii

Habilitacje:
Dr hab. Krzysztof Kula Wydzia∏ Artystyczny

Dr hab. Roman Badora Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Matematyki

Stopnie naukowe
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17 maja na Uniwersytecie Âlàskim od-
by∏a si´ konferencja prasowa pt. „Czy
Chorzów przemieni si´ w Âlàskà Dolin´
Krzemowà?” JM Rektor Uniwersytetu
Âlàskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek
przedstawi∏ za∏o˝enia projektu Âlàskiego
Mi´dzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badaƒ Interdyscyplinarnych, które ma
powstaç w Chorzowie. O wspó∏pracy
w budowie Centrum mówi∏ prezydent
Chorzowa Marek Kopel.

- W skali du˝ego, ale rozproszonego uni-
wersytetu potrzebujemy miejsca, gdzie
b´dziemy prowadzili zintegrowane bada-
nia w zakresie nauk Êcis∏ych i przyrodni-
czych – powiedzia∏ Rektor. – Studentom
przedstawimy zupe∏nie nowà jakoÊciowo
ofert´ kszta∏cenia, wychodzàcà naprzeciw
oczekiwaniom nie tylko regionu ale i Unii
Europejskiej.

Projekt powsta∏ z inicjatywy naszej
Uczelni. Jego g∏ównym celem jest integra-
cja mo˝liwoÊci dydaktyczno-badawczych
Uniwersytetu Âlàskiego, Âlàskiej Akade-
mii Medycznej, Akademii Ekonomicznej
i Politechniki Âlàskiej. ÂMCEiBI b´dzie
wspó∏pracowaç w zakresie badaƒ nauko-
wych z G∏ównym Instytutem Górnictwa
w Katowicach, Instytutem Onkologii

w Gliwicach oraz Instytutem Medycyny
Pracy i Zdrowia Psychicznego w Sosnow-
cu, przewidziana jest tak˝e wspó∏praca
z zagranicznymi oÊrodkami, g∏ównie we
Francji i w Niemczech.

– W zamierzeniu Âlàskie Mi´dzyuczel-
niane Centrum Edukacji i Badaƒ Interdy-
scyplinarnych – wyjaÊni∏ Rektor – ma byç
nowoczesnym w skali Êwiatowej oÊrod-
kiem dydaktycznym, w którym b´dzie

zgromadzona unikatowa aparatura na-
ukowa. Zarówno w sferze dydaktycznej,
jak i badaƒ naukowych widzimy w Cen-
trum trzy obszary dzia∏alnoÊci, które ha-
s∏owo okreÊli∏bym jako: zdrowie, nauki
o Êrodowisku oraz nowe materia∏y i tech-
nologie. Pod ka˝dym z tych hase∏ kryje si´
nowa jakoÊç edukacji i badaƒ, opierajàca
si´ nie tylko na interdyscyplinarnoÊci, ale
i tak zwanej crossdyscyplinarnoÊci, czyli
absolutnego przenikania si´ ró˝nych dys-
cyplin wiedzy.

W 2008 roku powinien ruszyç pierwszy
etap tworzenia Centrum, czyli budowa sal
wyk∏adowych, laboratoryjnych, biblioteki
i sali konferencyjnej (21.tys.m.kw). Ca∏oÊç
obejmuje 11 segmentów laboratoryjnych
oraz dwa dydaktyczne ( 38.tys.m.kw).

- Inwestycja ta b´dzie przez miasto trak-
towana priorytetowo – zapewni∏ prezydent
Chorzowa Marek Kopel – cieszymy si´, ˝e
w∏aÊnie u nas powstaje ten nowoczesny
oÊrodek, mamy jednak ÊwiadomoÊç, ˝e tak
naprawd´ Uniwersytet Âlàski rozwija si´
w aglomeracji i byç mo˝e w przysz∏oÊci b´-
dzie to jedno pot´˝ne miasto. 

Prezydent zapowiedzia∏ tak˝e wspó∏pra-
c´ w wielu dziedzinach, m.in. w pozyska-
niu brakujàcych Êrodków finansowych, za-
deklarowa∏ wykonanie przydro˝nych po∏à-
czeƒ i „zielone Êwiat∏o” we wszystkich ad-
ministracyjnych procedurach.

MARIA SZTUKA

Âlàskie Mi´dzyuczelniane Centrum Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych

Dolina krzemowa 
w Chorzowie?

Przyszed∏ czas, aby
w pe∏ni wykorzystaç
potencja∏ intelektualny
Âlàska, ÂMCEiBI ma byç
nowoczesnym w skali
Êwiatowej oÊrodkiem
dydaktycznym.

Wizualizacja Âlàskiego Mi´dzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych

Od lewej: prezydent Chorzowa Marek Kopel, JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek,

wiceprezydent Chorzowa Joachim Otte
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D ni Kanadyjskie – w tym roku
odbywajàce si´ od 10 do 11
maja – to impreza cykliczna,

która cieszy si´ coraz wi´kszym zain-
teresowaniem nie tylko studentów
i naukowców z Uniwersytetu Âlàskie-
go, ale i innych oÊrodków naukowych
w Polsce. Po raz pierwszy Dzieƒ Kul-
tury Kanadyjskiej zorganizowano
w kwietniu 2001 r. Ju˝ wtedy wÊród
zaproszonych goÊci nie zabrak∏o wy-
bitnych specjalistów z zakresu badaƒ
kanadyjskich, takich jak np. Christl
Verduyn. Imprezie wówczas towarzy-
szy∏ pokaz filmów o tematyce kanadyj-
skiej, co sta∏o si´ tradycjà podtrzymy-
wanà do dzisiaj. Swojà renom´ oraz
presti˝ impreza zawdzi´cza nieustajà-
cej krzewicielce kultury kanadyjskiej
w Polsce – dr Eugenii Sojce, z której
to inicjatywy w 2000 r. w Uniwersyte-
cie Âlàskim powsta∏o Centrum Stu-
diów Kanadyjskich, szybko zdobywa-
jàc sobie opini´ jednego z najpr´˝niej-
szych oÊrodków badaƒ kanadyjskich
w Polsce.

W tym roku program Dni przedsta-
wia∏ si´ niezwykle bogato. Znalaz∏y si´

w nim, mi´dzy innymi wyk∏ady na te-
mat rdzennej kanadyjskiej kultury i li-
teratury, mini festiwal filmów o tema-
tyce kanadyjskiej oraz sympozjum na-
ukowe i warsztaty akademickie. Pierw-
szy dzieƒ rozpoczà∏ si´ tradycyjnà cere-
monià otwarcia, którà poprowadzili
wspólnie Dan Smoke, reprezentant Na-
rodu Seneka Konfederacji Irokezów
oraz Mary Lou Smoke, przedstawiciel-
ka Narodu Ojibway. Póêniej zebrani
w czytelni neofilologii studenci, na-
uczyciele akademiccy oraz przybyli go-
Êcie mogli wys∏uchaç serii wyk∏adów
prowadzonych przez kanadyjskich ar-
tystów i reprezentantów starszyzny
plemiennej. Tomson Highway, za∏o˝y-
ciel pierwszego kanadyjskiego teatru
autochtonicznego, uznany przez tygo-
dnik Maclean’s za jednà ze stu najwa˝-
niejszych postaci w historii Kanady,
mówi∏ o miejscu i roli, jakà rdzenna li-
teratura Kanady zajmuje we wspó∏cze-
snym Êwiecie. Highway ma du˝e zas∏u-
gi w kszta∏towaniu rozwoju sztuki dra-
matycznej Indian amerykaƒskich. Jego
wielokrotnie nagradzane sztuki, m.in.
Dry Lips Oughta Move to Kapuskasing,

The Rez Sisters, The Sage czy Ernestine
Shuswap Gets Her Trout, przet∏uma-
czone na wiele j´zyków, sta∏y si´ oknem
na rzeczywistoÊç kanadyjskiej ludnoÊci
rdzennej. Sà przedmiotem dyskusji
w szko∏ach i na uniwersytetach na ca-
∏ym Êwiecie, a ich teksty zamieszcza si´
w antologiach obok prac takich auto-
rów, jak Tennessee Williams, Berthold
Brecht i Harold Pinter.

O swoim zaanga˝owaniu w proces re-
patriacji dzie∏ sztuki i przedmiotów
zwiàzanych z kulturà Haida z muzeów
na ca∏ym Êwiecie opowiada∏ Andy Wil-
son, syn wodza Skedansa, interpretator
i ambasador kultury Narodu Haida
z Wysp Królowej Charlotty (Queen
Charlotte Islands, Haida Gwaii) – ar-
chipelagu po∏o˝onego u wybrze˝y Bry-
tyjskiej Kolumbii. Naród ten stworzy∏
spo∏eczeƒstwo „potlaczowe”. Nazwa ta
pochodzi od tradycyjnej ceremonii, pod-
czas której uczestniczàcy oddawa∏ in-
nym lub niszczy∏ nale˝àce do siebie do-
bra materialne, aby zachowaç lub pod-
nieÊç swój status spo∏eczny. Obrz´d
ten, który pozwala∏ z jednej strony na
redystrybucj´ dóbr, z drugiej zaÊ stano-

Sosnowiecka anglistyka goÊci∏a 
przedstawicieli rdzennych narodów Kanady

Dni Kultury
Kanadyjskiej

Na zaproszenie kie-
rownika Centrum Stu-
diów Kanadyjskich 
dr Eugenii Sojki oraz In-
stytutu Kultury i Literatu-
ry Brytyjskiej i Amery-
kaƒskiej UÂ do Sosnow-
ca przyjechali nie tylko
uznani rdzenni artyÊci,
pisarze, pedagodzy czy
akademicy kanadyjscy,
ale i przedstawiciele
starszyzny plemiennej
Pierwszych Narodów
Kanady, takich jak: Ha-
ida, Ojibway, Kri, Na-
mgis czy Métis z Saskat-
chewan. Tradycyjnie ju˝
goÊciem honorowym
oraz patronem imprezy
by∏ ambasador Kanady
w Polsce David Preston.

Tomson Highway (Naród Cree)
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wi∏ o zacieÊnianiu stosunków we-
wnàtrzplemiennych, zosta∏ jednak za-
kazany w Kanadzie w 1922 roku. Jego
wyeliminowanie, jak przekonywa∏ An-
dy Wilson, przyczyni∏o si´ w pewnym
stopniu do utraty to˝samoÊci narodo-
wej. Wilson mówi∏ równie˝ o znaczeniu
s∏upów totemicznych, które zazwyczaj
sytuowano w centralnej cz´Êci domu
lub przed wejÊciem. Totemem, czyli
w naszym rozumieniu god∏em klanu ro-
dzinnego, mog∏o byç zwierz´, roÊlina
lub jakiÊ martwy przedmiot, to co uzna-
wane by∏o za protoplast´ i opiekuna tej
rodziny. Andy Wilson bra∏ równie˝
udzia∏ w trzech epickich wyprawach ce-
drowymi kanu (cedar canoes), które sà
integralnym elementem kultury Naro-
du Haida. 

Niezwykle ciekawe by∏o równie˝ wy-
stàpienie Dana Smoke’a oraz Mary Lou
Smoke. Pracujàc jako dziennikarze
Dan i Mary Lou zajmujà si´ propagowa-
niem Êwiatopoglàdów rdzennej ludno-
Êci kanadyjskiej w prasie, radiu i telewi-
zji. Od 1991 roku sà oni gospodarzami
programu radiowego „Smoke Signals”
o ludnoÊci autochtonicznej ró˝nych
krajów i koniecznoÊci dialogu kulturo-
wego. Sà tak˝e komentatorami lokalnej
stacji telewizyjnej „A Channel Lon-
don”, docierajàcej do 8 milionów wi-
dzów w po∏udniowym Ontario. Mary
Lou Smoke bierze tak˝e udzia∏ w trady-
cyjnych pow wow, czyli zjazdach ple-
miennych lub mi´dzyplemiennych,
oraz autochtonicznych festiwalach mu-
zycznych. Jest tak˝e bardzo zaanga˝o-
wana w rozwiàzywanie problemów ko-
biet wywodzàcych si´ z ludnoÊci
rdzennej, jak i innych grup kulturo-
wych, przyczyniajàc si´ do g∏´bszego

zrozumienia pomi´dzy kobietami o ró˝-
nych Êwiatopoglàdach i wyznaniach.
Z kolei Dawn Martin Hill, reprezentu-
jàca Naród Mohawk, klan Wilka, poru-
szy∏a problem przymusowych szkó∏
z internatem (residential schools) oraz
zwróci∏a uwag´ na sytuacj´ kobiet tego
narodu we wspó∏czesnym spo∏eczeƒ-
stwie kanadyjskim. Traumatyczne
prze˝ycia dzieci, które przesz∏y przez
system przymusowego szkolnictwa
omówi∏a Jo-Ann Episkenew, profesor
z Uniwersytetu Rdzennych Narodów
w Kanadzie, na podstawie literatury pi-
sanej przez pisarzy autochtonicznych. 

Na koniec dnia goÊcie Dni Kultury
Kanadyjskiej mogli obejrzeç film 
pt. „Black Robe” (tytu∏ polski: „Czarna
Suknia”) z 1991 roku w re˝yserii Bru-
ce’a Bedforda, opowiadajàcy o jezuic-
kiej misji w krainie Indian Iroquois
i Huron w 1634 roku. 

Niezwykle interesujàcym punktem
drugiego dnia by∏y warsztaty na temat
rdzennych obrz´dów i ceremonii oraz
kultury i sztuki m.in. narodów Innu,
Kri i Ojibway. Mo˝na by∏o, mi´dzy inny-
mi uczestniczyç w warsztacie na temat
tradycyjnej filozofii Âwi´tego Kr´gu Du-
chowego Uzdrowienia, o której mówi∏a
Angelina Weenie, przedstawicielka Na-
rodu Kri z Prerii kanadyjskiej. Nato-
miast Colin Samson, profesor z Univer-
sity of Essex, socjolog, cz∏onek Human
Rights Centre, który od 1994 roku pro-
wadzi badania nad spo∏ecznoÊcià Naro-
du Innu z Pó∏wyspu Labrador, zwraca∏
uwag´ na to, i˝ du˝ym zagro˝eniem dla
integralnoÊci kultury Innu sà naciski
prawne doradców, chcàcych pozbawiç
ich wszelkich praw i oddaç ich ziemie
rzàdowi kanadyjskiemu. Spo∏ecznoÊci

Innu, z wyjàtkiem jednej, nigdy oficjal-
nie nie zrzek∏y si´ swoich ziem na rzecz
Kanady i wcià˝ wyst´pujà z roszczenia-
mi terytorialnymi. Osobnym wydarze-
niem w ramach Dni by∏ panel dyskusyj-
ny, w którym uczestniczyli naukowcy
z Polski i zagranicy. 

Mo˝liwoÊç bezpoÊredniego obcowania
z kulturà kanadyjskà – jak przekonywa-
∏a dr Eugenia Sojka – pozwala nam na
obalenie stereotypów oraz zweryfikowa-
nie wyobra˝eƒ o kanadyjskich India-
nach. LudnoÊç rdzenna ma wiele do za-
oferowania wspó∏czesnemu, zglobalizo-
wanemu Êwiatu, a naszym obowiàzkiem
i zaszczytem jest zapoznanie si´ z jej
màdroÊcià. 

Równie˝ w ramach Dni Kultury Ka-
nadyjskiej w czwartkowy i piàtkowy wie-
czór w Art Cafe Muza w Sosnowcu mo˝-
na by∏o obejrzeç przedstawienie mu-
zyczno-teatralno-kabaretowe pt. „Co si´
Przydarzy∏o ˚onie Boga? Gdzie˝ Do Dia-
b∏a Ona Si´ Podzia∏a?”, oparte na tek-
stach Tomsona Highwaya w trzech u˝y-
wanych przez niego j´zykach: cree, an-
gielskim i francuskim. ArtyÊcie towarzy-
szy∏a Patricia Cano (Êpiew) oraz Piotr
Zdebik (saksofon). 

Reprezentujàc tak szerokie spektrum
kulturalne i artystyczne rdzennej lud-
noÊci Kanady, Dni Kultury Kanadyj-
skiej niewàtpliwie spe∏ni∏y cel, jaki za-
∏o˝yli sobie organizatorzy – pog∏´bienie
wiedzy na temat kanadyjskiej ludnoÊci
rdzennej, obalenie stereotypów oraz
nawiàzanie dialogu kulturowego. Obie
strony tego dialogu, polska i kanadyj-
ska, z pewnoÊcià wysz∏y wzbogacone
o doÊwiadczenie kulturowej odmienno-
Êci i ró˝norodnoÊci. 

AGNIESZKA GO¸DA-DEREJCZYK
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25 kwietnia br. na Wy-
dziale Nauk Spo∏ecz-
nych UÂ Konsul Hono-

rowy RP w Jerozolimie Zeev Baran
wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat stosunków
polsko-izraelskich, na który zaprosi∏
pracowników i studentów naszej
Uczelni JM Rektor Uniwersytetu Âlà-
skiego prof. zw. dr hab. Janusz Jane-
czek oraz dziekan Wydzia∏u Nauk

Spo∏ecznych prof. UÂ dr hab. Bogdan
¸omiƒski. 

– Nazywam si´ Zeev Baran i mówi´ po
polsku – tymi s∏owami rozpoczà∏ swoje
wystàpienie konsul i doda∏ – urodzi∏em
si´ w Wilnie, wówczas polskim mieÊcie,
mia∏em 10 lat kiedy wyjecha∏em z Pol-
ski, jako dojrza∏y cz∏owiek musia∏em
uczyç si´ j´zyka polskiego od nowa. 

Zeev Baran uwa˝a, ˝e jako konsul ho-
norowy ma do spe∏nienia wa˝nà misj´.

Od lat stara si´ doprowadziç do zbli˝e-
nia mi´dzy narodami polskim i izrael-
skim. Próbuje prze∏amaç liczne uprze-
dzenia i nieporozumienia. Temat sto-
sunków polsko-izraelskich jest bardzo
szeroki i skomplikowany, zdaje sobie
wi´c spraw´, ˝e podczas tak krótkiego
spotkania nie mo˝e naÊwietliç wszyst-
kich wa˝nych kwestii. Dlatego postano-
wi∏ zwróciç uwag´ jedynie na najistot-
niejsze problemy. 

Rozpoczynajàc od wàtku historyczne-
go przypomnia∏, ˝e ˚ydzi i Polacy przez
ponad 1000 lat ˝yli w zgodzie w jednym
kraju. Wspólnie tworzyli kultur´, sztu-
k´, rozwijali polski przemys∏ i ekono-
mi´, jednym s∏owem razem pracowali
i kszta∏towali ten kraj.

Druga wojna Êwiatowa wszystko
zmieni∏a, zakoƒczy∏a egzystencj´ ˝y-
dowskà na terenie Polski. Do 1939 roku
by∏o tu najwi´ksze skupisko ˚ydów
w Europie (ok. 3,3 mln.). Po 1945 roku,
z 180-240 tys. ocalonych wielu zdecydo-
wa∏o si´ na emigracj´ do nowo powsta-
∏ego paƒstwa Izrael. Kolejna fala emi-
gracji przypad∏a na lata 60. XX wieku.
Obecnie polska spo∏ecznoÊç ˝ydowska
oceniana jest od 8 do 12 tysi´cy cz∏on-
ków, choç liczba osób majàcych ˝ydow-
skie korzenie mo˝e byç kilkakrotnie
wi´ksza. 

Nast´pnie Zeev Baran wyjaÊni∏, na
czym polegajà w jego kraju dzia∏ania
majàce na celu zbli˝anie do siebie m∏o-
dych Izraelczyków i Polaków i czego
tak naprawd´ uczy si´ ich m∏odzie˝
o polskiej kulturze i historii. Opowiada∏
o niedociàgni´ciach izraelskiego syste-
mu edukacji w kwestii na przyk∏ad do-
tyczàcej Holokaustu. Okazuje si´, ˝e
m∏odym Izraelczykom przedstawiany
jest skrzywiony obraz naszego kraju
i jego dziejów. Nauczyciele przekazujà
im wizj´ Polski przesiàkni´tej duchem
antysemityzmu. Wprawdzie wszyscy
wiedzà, ˝e obozy koncentracyjne stwo-
rzyli naziÊci, jednak wcià˝ wmawia si´
izraelskiej m∏odzie˝y, ˝e podczas dru-
giej wojny Êwiatowej wi´kszoÊç Pola-
ków z nimi wspó∏pracowa∏a, zapomina-
jàc, ˝e nasz kraj by∏ okupowany przez
hitlerowców i poniós∏ równie˝ straszli-
we ofiary. M∏odzi Izraelczycy cz´sto nie
wiedzà, ˝e Polacy, w przeciwieƒstwie
do innych narodów okupowanych przez
nazistów, nie wspó∏uczestniczyli w eks-
terminacji ˚ydów, a wielu uratowa∏o
swoich ˝ydowskich sàsiadów przed
Êmiercià. SpoÊród ponad 20 tysi´cy
uhonorowanych medalem „Sprawiedli-
wy wÊród Narodów Âwiata” jednà
czwartà stanowià Polacy.

Zeev Baran jest tak˝e oburzony spo-
sobem organizacji w OÊwi´cimiu 
tzw. marszów ˝ywych. Twierdzi, ˝e
m∏odzie˝ ˝ydowska nie przyje˝d˝a do

Konsul Honorowy RP w Jerozolimie goÊciem UÂ

Kocham wszystko
to, co polskie
M∏odzi Izraelczycy nie tylko nie znajà Polski, ale
wcià˝ uczà si´ jej nieprawdziwej historii. Postrzega-
jà nasz kraj wy∏àcznie w kontekÊcie nazistowskiego
obozu w OÊwi´cimiu i ˝yjà w przekonaniu o panujà-
cym tu antysemityzmie.
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Polski, lecz do OÊwi´cimia. Nikt nie
stara si´ pokazaç im naszego kraju,
kultury, nie zaprasza na spotkania
z m∏odzie˝à polskà w miejscach neu-
tralnych, np. w dyskotekach. Dlatego
od lat zabiega o to, aby zmieniç pro-
gram tych marszów, pragnie by m∏odzi
Izraelczycy mieli mo˝liwoÊç nawiàzy-
wania szerszych kontaktów z polskimi
rówieÊnikami. Propozycje Konsula bar-
dzo spodoba∏y si´ JM Rektorowi UÂ
prof. Januszowi Janeczkowi, który wy-
razi∏ zainteresowanie nawiàzaniem
wspó∏pracy pomi´dzy studentami
z Izraela i Uniwersytetu Âlàskiego. 

Wiele spraw, którymi zajmuje si´ Ze-
ev Baran w Jerozolimie, dotyczy pro-
blemów naszych rodaków przebywajà-
cych w Izraelu. Sà one czasami dra˝li-
we, poniewa˝ wià˝à si´ z uprzedzenia-
mi a nawet wrogoÊcià. Stara si´ ∏ago-
dziç spory i usuwaç napi´cia. Niestety,
stwierdza, ˝e z najwi´kszym antysemi-
tyzmem spotyka si´ w… Izraelu.

– Gdy pytajà mnie, jak wyglàda anty-
semityzm w Polsce, odpowiadam, ˝e ni-
gdy nie spotka∏em si´ z jego przejawami
w tym kraju – powiedzia∏ Zeev Baran.

Wiele osób uczestniczàcych w spotka-
niu podkreÊla∏o jednak, potwierdzi∏ to
równie˝ Konsul, ˝e w Izraelu cz´sto
mo˝na spotkaç si´ ze zjawiskiem od-
wrotnym – antypolonizmem. Zdaniem
Zeeva Barana mamy do czynienia z pro-
stym mechanizmem psychologicznym,
samospe∏niajàcà si´ przepowiednià –
skoro Izraelczycy sà przekonani o wro-

gim nastawieniu Polaków, sami reagu-
jà wrogoÊcià. Tu równie˝ niezb´dna jest
w∏aÊciwa edukacja, a naj∏atwiej uczyç
w oparciu o w∏asne doÊwiadczenia. Dla-
tego Zeev Baran widzi koniecznoÊç po-
wstawania w Jerozolimie polskich biur
podró˝y, organizujàcych wycieczki nie
tylko do obozów zag∏ady. 

– ObecnoÊç Polski w Izraelu jest w∏a-
Êciwie nieobecnoÊcià – powiedzia∏ kon-
sul – Od kiedy Polska odnowi∏a kontak-
ty z tym krajem, powsta∏y nowe mo˝li-
woÊci wspó∏pracy i zbli˝enia. Po 1990
roku nasze stosunki uleg∏y normaliza-
cji. Trzeba to wykorzystaç. Jednym
z projektów, który mo˝e wp∏ynàç na
zbli˝enie naszych narodów jest idea po-
wo∏ania Centrum Polskiego w Jerozoli-
mie. Mam nadziej´, ˝e uda si´ go zreali-
zowaç. Na razie wszystko uk∏ada si´
pomyÊlnie.

Wed∏ug Zeeva Barana Izraelczycy
wiedzà znacznie mniej o Polsce, ni˝
Polacy o Izraelu, chocia˝ i ci mogliby
poszerzyç jeszcze swojà wiedz´. Dla-
tego od wielu lat zajmuje si´ promocjà
obu krajów. Widaç, ˝e robi to z po-
trzeby serca i wielkiej mi∏oÊci do Pol-
ski, ma wcià˝ nowe pomys∏y i nie
szcz´dzi wysi∏ku, aby je urzeczywist-
niç. Szczególnie ch´tnie spotyka si´
z m∏odzie˝à zarówno w Polsce, jak
i w Izraelu. Wspó∏uczestniczy w reali-
zacji programu wymiany studentów,
przyjmuje tak˝e sta˝ystów. Jest ˝ycz-
liwy, serdeczny i ch´tnie pomaga in-
nym. Spotkanie ze studentami naszej
Uczelni zakoƒczy∏ s∏owami zaprosze-
nia wszystkich do Jerozolimy i do
swojego domu, w którym mieÊci si´
biuro Konsulatu RP.

AGNIESZKA SIKORA

Zeev Baran urodzi∏ si´ w 1935 roku w Wilnie. Jego ojciec podczas wojny by∏ ˝o∏nierzem
AK. S∏u˝y∏ na Wileƒszczyênie pod dowództwem Bronis∏awa Krzy˝anowskiego. Obie rodziny
∏àczy∏y i wcià˝ ∏àczà wi´zi przyjaêni. W czasie niemieckiej okupacji Krzy˝anowscy z nara˝e-
niem ˝ycia udzielili Baranom pomocy i schronienia, za co poÊmiertnie otrzymali medal „Spra-
wiedliwych wÊród Narodów Âwiata”. Ojciec Zeeva poleg∏ w 1943 roku. Po wojnie dla rodzi-
ny Baranów rozpocz´∏a si´ tu∏aczka: repatriacja z Wilna, roczny pobyt w ¸odzi, wyjazd do
Francji, w koƒcu przyjazd do Izraela. Tam Zeev Baran zosta∏ wys∏any do kibucu i otrzyma∏ po-
wo∏anie do wojska. Bra∏ udzia∏ w kilku wojnach. S∏u˝b´ wojskowà zakoƒczy∏ dopiero niedaw-
no (w stopniu majora). Studiowa∏ na politechnice w Hajfie. Od 30 lat ma w∏asne biuro projek-
towe w Jerozolimie. Nigdy nie opuÊci∏a go pasja podró˝owania i poznawania Êwiata. Ka˝de-
go roku wyrusza do nowych miejsc. Od 8 lat jest Konsulem Honorowym RP w Jerozolimie.

Oprac. na podstawie:
RYSZARD MALIK, Gdzie diabe∏ nie mo˝e 

„Rzeczpospolita” 286 (6363), 9 grudnia 2002
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– Zastanawiam si´, czy ma pan pol-
skie korzenie? T∏umaczy∏oby to bar-
dzo dobrà znajomoÊç j´zyka polskie-
go, zainteresowanie naszym krajem
i kulturà…

– Nie mam przodków pochodzàcych
z Polski. Ojciec mamy by∏ rdzennym
Czechem, natomiast jej mama pochodzi-
∏a z okolic O∏omuƒca, czyli z Moraw
Êrodkowych. Rodzice taty wywodzà si´
ze Êrodkowej S∏owacji. Dziadkowie z obu
stron przeprowadzili si´ po wojnie – jed-
ni s∏u˝bowo, drudzy po prostu za chle-
bem – do Osob∏ogi (Osoblahy) na samej
granicy z Polskà. Wychowywa∏em si´ za-
tem na tzw. czeskim Âlàsku. Poza Oso-
b∏ogà mieszka∏em d∏u˝szy czas w mia-
stach Bruntal i Krnov, dzisiaj ˝yj´ z ro-
dzinà w Opavie. Moi dziadkowie i rodzi-
ce, stanowiàcy ludnoÊç nap∏ywowà, czuli
si´ momentami na tym przygranicznym
terenie obco. Dla mnie by∏ to ju˝ praw-
dziwy dom, a bliskoÊç polskiej granicy
wywo∏a∏a we mnie zainteresowanie wa-
szà kulturà.

– A jak zrodzi∏o si´ u pana g∏´bsze
zainteresowanie literaturà na Âlà-
sku Cieszyƒskim, którego owocem sà
mi´dzy innymi ksià˝ki dotyczàce te-
go zagadnienia?

– Po czeskiej stronie granicy, mniej
wi´cej od lat 70., z zainteresowaniem
s∏ucha∏em polskiego radia i oglàda∏em
waszà telewizj´. Media te stanowi∏y dla
mnie pewne „okno na Êwiat”, gdy˝ pod-
lega∏y cenzurze w mniejszym stopniu
ni˝ ich czeskie odpowiedniki. W ofercie
programowej polskich Êrodków przeka-
zu by∏y tak˝e bardzo interesujàce audy-
cje dotyczàce literatury i muzyki. W ka˝-
dà sobot´ s∏ucha∏em polskiej listy prze-
bojów, a w niedziel´ muzyki klasycznej –
pami´tam, jak mnie fascynowa∏y „Tre-
ny” Pendereckiego. Aby nie byç pate-
tycznym... m∏odszemu bratu opowiada-
∏em przed snem w∏asne wariacje przy-
gód Bolka i Lolka.

Rozpoczynajàc studia na uniwersyte-
cie w O∏omuƒcu, postanowi∏em zapo-
znaç si´ z polskà gramatykà gwoli lep-

szego zrozumienia j´zyka. W ramach
studiów bohemistyki uczyliÊmy si´ obo-
wiàzkowo jednego j´zyka s∏owiaƒskiego,
z natury rzeczy wybra∏em polski. Naj-
bardziej interesowa∏o mnie przenikanie
si´ kultur i powiàzania literackie mi´dzy
oÊrodkami kulturalnymi po obu stro-
nach granicy. Badania nad literaturà na
Âlàsku Cieszyƒskim rozpoczà∏em naj-
wczeÊniej, bowiem chodzi∏o o literatur´
i kultur´ autochtonów ˝yjàcych w ra-
mach czeskiego paƒstwa. 

– Jakie sà okolicznoÊci paƒskiego
pobytu w Polsce?

– Mój pierwszy d∏u˝szy pobyt tutaj
mia∏ miejsce w 1995 r. Mia∏em wtedy
odbyç sta˝ doktorski poza granicami
Czech i na jego miejsce wybra∏em Pol-
sk´. W tym czasie Instytut Bohemistyki
i Bibliotekoznawstwa mojej uczelni na-
wiàza∏ wspó∏prac´ z ówczesnà Filià Uni-
wersytetu Âlàskiego w Cieszynie. Zajà-
∏em si´ badaniami literatury na Âlàsku
Cieszyƒskim, zarówno po czeskiej, jak
i po polskiej stronie Olzy. Ich owocem sà
dwie ksà˝ki o literaturze na Zaolziu,
w ubieg∏ym roku ukaza∏a si´ obszerna
monografia o poezji zaolziaƒskiej od lat
mi´dzywojennych do dziÊ. Na temat li-
teratury zaolziaƒskiej obroni∏em dokto-
rat w Brnie w 2005 roku, tym razem
w∏aÊnie na polonistyce. Teraz odbywam
semestralny sta˝ naukowy w Katowi-
cach. 

Literatura ponad granicami

Z Opawy do Katowic
Rozmowa z PhDr. Liborem Martinkiem, Ph.D., pracownikiem 
dydaktyczno-naukowym Slezska Univerzita w Opavie

Praca PhDr. Libora Martinka, Ph.D., zwiàzana jest m.in. z historià literatury Górnego Âlà-
ska i Âlàska Cieszyƒskiego. Autor ksià˝ek dotyczàcych literatury zaolziaƒskiej, t∏umacz lite-
ratury i poezji polskiej na j´zyk czeski, poeta i cz∏onek Gminy Pisarzy Czeskich oraz, chyba
jako jedyny Czech, GórnoÊlàskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Wchodzi
w sk∏ad zespo∏u redakcyjnego opawskich „Novin Slezske univerzity” oraz kilku czeskich i pol-
skich czasopism literackich. W 2004 r. otrzyma∏ Nagrod´ Honorowà za t∏umaczenie poezji
polskiej w ramach Âwiatowego Dnia Poezji, odbywajàcego si´ pod patronatem Polskiego
Komitetu ds. UNESCO, Ministra Kultury oraz Prezydenta M. St. Warszawy.
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– Na czym polega wspó∏praca mi´-
dzy Uniwersytetem Âlàskim w Kato-
wicach i jego opawskim odpowiedni-
kiem?

– Tradycje wspó∏pracy mi´dzy uczel-
niami si´gajà lat 90. Nasz uniwersytet
w Opawie podpisa∏ umowy o wspó∏pracy
z kilkoma uczelniami na Âlàsku, w tym
z Uniwersytetem Âlàskim w Katowicach.
Ju˝ od 1995 roku w listopadzie nasz In-
stytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa
organizuje czesko-polskie konferencje li-
teracko-naukowe. Tematem ubieg∏orocz-
nej by∏ „Topos domu w literaturze cze-
skiej i polskiej”, w tym roku zapraszamy
na konferencj´ pt. „Morze w literaturze
czeskiej i polskiej”. Aby dodaç odwagi go-
Êciom, po konferencji zawsze oferujemy
morze dobrego czeskiego piwa...
(Êmiech). Jest ponadto prowadzony
wspólny historyczny projekt badawczy,
który obejmuje ca∏à histori´ Âlàska.
Uczestniczà w nim specjaliÊci czescy, pol-
scy i niemieccy.

– Jest pan poetà. Czy podró˝e po
Polsce majà szans´ znaleêç odzwier-
ciedlenie w wierszach?

– Najwi´kszà inspiracj´ stanowià dla
mnie Jesioniki. Zachwyca mnie ich przy-
roda i krajobraz, ca∏kiem odmienny od
cz´sto opiewanych Beskidów, zrodzonych
jakby z uÊmiechu Boga, lub s∏owackich
Tatr, dzie∏a jakby gotyku. Góry Jesioni-
ków sà pe∏ne tajemnic i dramatyzmu, mo-

˝e dlatego, ˝e zawierajà mnóstwo elemen-
tów poniemieckich i „czuje si´” w nich hi-
storie ludzi przesiedlonych. Ale wyda∏em
tak˝e tomik poezji zawierajàcy wiersze za-
inspirowane Polskà, w polskim t∏umacze-
niu zatytu∏owany „Sekrety Gwiazdy Wie-
czornej”. 

– T∏umaczy pan tak˝e polskà po-
ezj´ na j´zyk czeski. Oddanie
uczuç autora i jego przes∏ania
w innym j´zyku jest chyba trud-
ne…Czy polska poezja spotyka si´
w Czechach ze zrozumieniem i jest
ch´tnie czytana?

– Polska poezja jest znana czeskim czy-
telnikom, gdy˝ by∏a stale dost´pna i t∏u-
maczona, w latach 70. i 80. równie˝
w drugim obiegu. T∏umacz´ poezj´, bo
sam jestem poetà. Mo˝na przek∏adaç na
obcy j´zyk ró˝ne teksty – prace naukowe,
proz´, ale ˝eby t∏umaczyç poezj´, trzeba
byç po trosze poetà. Konieczna jest bo-
wiem m.in. znajomoÊç spraw warsztato-
wych, bez których prze∏o˝enie wiersza nie
jest mo˝liwe. T∏umaczy∏em, g∏ównie dla
czasopism, wiersze czo∏owych poetów –
Mi∏osza, Herberta, Szymborskiej, Brylla
i ˚urakowskiego. Ostatnio ukaza∏ si´
w Pradze przet∏umaczony przeze mnie
obszerny wybór poezji Ewy Lipskiej. Uda-
∏o mi si´ tak˝e zaprezentowaç czeskiemu
odbiorcy kilku m∏odszych polskich twór-
ców, których poezja wyda∏a mi si´ szcze-
gólnie godna uwagi. 

– Czy t∏umaczy∏ pan któregoÊ z po-
etów górnoÊlàskich?

– Wiersze Tadeusza Kijonki, Krzysz-
tofa Karwata, Bogdana Widery, Barbary
Gruszki-Zych, Stanis∏awa Krawczyka
z D´bieƒska, Wac∏awa Kostrzewy z Psz-
czyny i m∏odszych poetów. Przet∏uma-
czy∏em równie˝ prace naukowe pracow-
ników UÂ, przede wszystkim ksià˝k´
prof. Wojciecha Kalagi Mg∏awice dys-
kursu dla wydawnictwa Host w Brnie,
oraz dla czasopism artyku∏y prof. Jana
Malickiego, prof. Gra˝yny Barbary
Szewczyk, prof. Haliny Janaszek-Ivanic-
kovej, dr. Krzysztofa Uni∏owskiego, dr.
Stanis∏awa Piskora i socjologa z Cieszy-
na dr. Tadeusza F. Kani. Natomiast kil-
ka moich wierszy i szkiców naukowych
pokaza∏o si´ w czasopiÊmach „Âlàsk”,
„GoÊç Niedzielny” i w tomie Âlàskie Mi-
scellanea. 

– Czy jednak panu czegoÊ tutaj
brakuje?

– Biblioteki Pisarzy Czeskich i S∏o-
wackich, która kiedyÊ istnia∏a i cie-
kawie si´ rozwija∏a przy katowickim
Wydawnictwie Âlàsk, niestety za-
mkni´tym w latach 90. Natomiast na
czeskim Âlàsku brakuje mi odpowied-
ników na miar´ malarza-artysty Je-
rzego Dudy-Gracza, kompozytora
Wojciecha Kilara, re˝ysera Kazimie-
rza Kutza. 

ROZMAWIA¸A MAGDA BUSZEK

W listopadzie 2005 roku Ko∏o Naukowe Slawistów
„Âwiatowid” odwiedzi∏o Uniwersytet Âlàski
w Opawie. Oprócz zwiedzania uczelni oraz mia-

sta znaleêliÊmy czas na wyk∏ad dr. Libora Martinka o litera-
turze polskiego i czeskiego Âlàska. Zacz´liÊmy wst´pnie pla-
nowaç zorganizowanie polsko-czeskiego wieczorku poetyc-

kiego. Zwieƒczeniem imprezy mia∏o byç wydanie tomiku.
Jako studentka bohemistyki i m∏oda poetka by∏am szczegól-
nie zainteresowana tym pomys∏em. 

W pierwotnej wersji tomik mia∏ byç mi∏ym zwieƒczeniem
prezentacji twórczoÊci podczas wieczorku poetyckiego.
Niestety, ju˝ po wst´pnych szacunkach okaza∏o si´, i˝ z re-
alizacjà spotkania trzeba b´dzie poczekaç. Korespondencja
z mgr Martinem Pelcem, redaktorem siódmego numeru
„Artemisii”, budzi∏a nadziej´, ˝e mimo przeciwnoÊci losu
wiersze polskich studentów znajdà si´ w kolejnym nume-
rze czeskiego periodyku. Na szcz´Êcie wszystko si´ powio-
d∏o i dziÊ mo˝emy si´ cieszyç z publikacji. Autorzy, to stu-
denci filologii s∏owiaƒskiej Uniwersytetu Âlàskiego. W to-
miku mo˝emy si´ zapoznaç z twórczoÊcià: Joanny Bia∏ek,
Ani Szuster, ¸ukasza Kasprzyka, Zosi Spojda, Zuzanny
Olesiƒskiej oraz Kingi Jabczyk. 

VII numer almanachu „Artemisia” tradycyjnie ju˝ ozdobio-
no obrazami oraz szkicami czeskich artystów. Piecz´ nad tà
edycjà powierzono mgr Martinowi Pelcowi i Soni Kazderowej.
Polskie utwory zosta∏y przet∏umaczone na j´zyk czeski. To
zadanie zrealizowali polscy studenci przebywajàcy w Opawie
w ramach programu Socrates/Erasmus. Korekt´ owych prze-
k∏adów przeprowadzi∏ dr Libor Martinek. 

W gazecie opawskiej „Noviny Slezské univerzity” w czerw-
cu 2006 roku pojawi∏a si´ informacja o rozpocz´ciu mi´dzy-
narodowej wspó∏pracy czesko-polskiej. Autorka – SoÀa Kaz-
derová – wymienia wszystkich m∏odych polskich twórców
bioràcych udzia∏ w przedsi´wzi´ciu. Zach´ca równie˝ do za-
poznania si´ ze stronà internetowà www.artemisia.wz.cz. 

KINGA JABCZYK

Polsko-czeska 
wspó∏praca poetycka

W almanachu
„Artemisia”
W roku 2006 ukaza∏ si´ d∏ugo wy-
czekiwany VII numer almanachu „Arte-
misia”. Autorzy, których wiersze mo˝emy
przeczytaç w tym zbiorku, to studenci
z Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
oraz Slezské Univerzity w Opavie.
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Dzieƒ Chiƒski w Uniwersytecie Âlàskim

(dzieƒ dobry)

Od czego si´ zacz´∏o? Od po-
mys∏u utworzenia kie-
runku zwiàzanego z j´zy-

kiem chiƒskim. Wiele by∏o obaw, czy na-
prawd´ powstanie. Pierwsze dni rekruta-
cji nie przedstawia∏y si´ optymistycznie.
Przez d∏ugi okres na liÊcie osób ubiegajà-
cych si´ o miejsce widnia∏o osiem nazwisk
(aby go utworzyç, trzeba by∏o dwukrotnie
wi´cej ch´tnych). Gdy jednak kierunek
powo∏ano do ˝ycia liczba ch´tnych wzro-
s∏a do ponad trzydziestu. 

Kiedy spotkaliÊmy si´ na pierwszych
zaj´ciach z j´zyka chiƒskiego byliÊmy bar-
dzo podekscytowani, szczególnie gdy
drzwi sali przekroczy∏ sympatyczny pan.
Zwróci∏ si´ do nas z pe∏nym ciep∏a uÊmie-
chem i oznajmi∏: „My name is Tang De-
xin”. Profesor Tang od samego poczàtku
wzbudzi∏ naszà sympati´, chocia˝ zamar-
liÊmy, gdy poszed∏ do tablicy i zapisa∏ na
niej swoje nazwisko. Wydawa∏o si´ nam,
˝e to co napisa∏ na tablicy, wyglàda∏o jak
trójwymiarowe projekty studentów
czwartego roku architektury. Tematem
tamtych pierwszych zaj´ç by∏a historia

nowo˝ytna Chin. Dzieƒ póêniej uczyliÊmy
si´ pierwszych s∏ówek w j´zyku chiƒskim:
(dzieƒ dobry, kocham ci´, ja, ty, on, my,
wy, oni). Wtedy tak˝e mieliÊmy pierwszy
kontakt z pisownià: „ty” (NǏ –     ) w po∏à-
czeniu z „dobrze” (hǎo –    ) oznacza „Ty
dobrze” (NǏ hǎo –           !) – „dzieƒ dobry!”. 

Na kolejnych zaj´ciach cz´sto pojawia∏a
si´ ˝ona profesora Tanga – pani Bai.
W trakcie studiowania poznaliÊmy cztery
tony. Jest to aspekt sprawiajàcy najwi´k-
szy problem obcokrajowcom. Ten sam
wyraz, wypowiedziany w ró˝ny sposób
zmienia znaczenie: 

(ma-)     (má)     (mǎ)     (m∫)     (ma) 
Znaczà kolejno: „matka”, „konopie”,

„koƒ”, „obraza” oraz partyku∏a pytajàca. 
Kiedy paƒstwo Tang rozmawiali ze so-

bà zdawa∏o si´ nam, ̋ e tony sà tylko po to,
˝eby m´czyç studentów. Nie potrafiliÊmy
us∏yszeç ró˝nicy. 

Przyjazna atmosfera, poczucie humoru,
próba nauki j´zyka polskiego oraz przy-
st´pne t∏umaczenie urzek∏o nas wszyst-
kich. Profesor Tang jest nie tylko naszym
wyk∏adowcà, nauczycielem, mentorem,
ale tak˝e przyjacielem (           hǎo péng
yǒu). Paƒstwo Tang pokazali nam, ˝e
Chiƒczycy sà radoÊni i nie stronià od
˝artów.

Dla studentów zafascynowanych kultu-
rà, j´zykiem i obyczajami chiƒskimi kon-
takt tylko podczas zaj´ç by∏ niewystarcza-
jàcy. Dlatego utworzone zosta∏o Ko∏o Si-
nologiczne „Bolan Long” („Polski
Smok”). Nauka, ko∏o sinologiczne i stale
narastajàcy zapa∏ zaowocowa∏y pomys∏em
zorganizowania Dni Chiƒskich. Prof.
Tang zasugerowa∏, aby pokazaç Chiny od
strony historii, kultury, kuchni itp. W ten
sposób w programie pierwszego Dnia
Chiƒskiego w Uniwersytecie Âlàskim zna-

laz∏y si´: tradycyjne pieÊni ludowe, opera
pekiƒska, recytacja antycznych poema-
tów, scenki rodzajowe, przyrzàdzanie tra-
dycyjnych specja∏ów kulinarnych oraz po-
kaz kaligrafii. Ca∏a grupa by∏a zaanga˝o-
wana w przygotowania. ˚ona prof.
Tang’a rozpocz´∏a pokazy przyrzàdza-
niem jiaozi – tradycyjnej chiƒskiej potra-
wy. Zapach mielonego mi´sa, pora oraz
imbiru rozchodzi∏ si´ po ca∏ym budynku,
zwabiajàc t∏um zaciekawionych studen-
tów. Ka˝dy chcia∏ otrzymaç od prof. Tan-
ga napisane przez niego swoje imi´ w j´zy-
ku chiƒskim. 

Cz´Êç oficjalna odby∏a si´ w czytelni.
Przemow´ inauguracyjnà wyg∏osi∏ dzie-
kan Wydzia∏u Filologicznego prof. dr hab.
Piotr Wilczek oraz dr Andrzej ¸yda. Jako
ostatni przemawia∏ prof. Tang, który
krótko przedstawi∏ swoje poglàdy doty-
czàce nauczania, studentów, Polski a na-
wet problemów, z którymi borykajà si´
Chiny. Jako cz∏onka grupy sinologicznej
i wspó∏organizatora Dnia Chiƒskiego, naj-
bardziej zapadajàcymi w pami´ç by∏y s∏o-
wa „To dla mnie wielka przygoda” (na-
uczaç tutaj) oraz „I love my students”.
Nast´pnie na scen´ wesz∏a ca∏a grupa 1,
rozpoczynajàc cz´Êç artystycznà. 

Liczba osób, które przyby∏y na obchody
Dnia Chiƒskiego zaskoczy∏a nas wszyst-
kich. Okaza∏o si´, ̋ e tematyka chiƒska za-
interesowa∏a wielu ludzi: studentów i pra-
cowników Uniwersytetu. WÊród goÊci,
którzy zaszczycili nasze spotkanie swojà
obecnoÊcià by∏a tak˝e grupa chiƒskich
studentek studiujàcych u nas filologi´ pol-
skà. Uwa˝amy, ˝e pierwszy Dzieƒ Chiƒ-
ski w Uniwersytecie Âlàskim uda∏ si´
w stu procentach. Ju˝ dziÊ myÊlimy
o przysz∏orocznej imprezie.

PRZEMYS¸AW DZIERKA
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26 kwietnia br. w bu-
dynku Wydzia∏u Filolo-
gicznego UÂ w Sosnowcu
odbywa∏ si´ pierwszy
Dzieƒ Chiƒski w Uniwer-
sytecie Âlàskim zorgani-
zowany przez Instytut
J´zyka Angielskiego.

Profesor Dexin

Tang ze swoimi

studentkami
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Na 8. Festiwalu Filmów Pol-
skich w Los Angeles za
najlepszà etiud´ studenc-

kà zosta∏ uznany film „Sezon na kaczki”
w re˝yserii Julii Ruszkiewicz, absolwentki
WRiTV. Nasz student, Pawe∏ Dyllus,
otrzyma∏ nagrod´ Kodaka za najlepsze
zdj´cia do tego, obsypanego wieloma inny-
mi nagrodami, filmu. A oglàdajàcy wraz
z innymi s∏awami operatorskiej high socie-
ty przeglàd studenckich etiud Laslo Ko-
vacsa, powiedzia∏: nie nazwa∏bym ich stu-
dentami, oni sà ju˝ artystami. Z estymà
o ich dokonaniach wyra˝a∏ si´ tak˝e inny
legendarny operator, znany m.in. ze zdj´ç
do filmu Romana Polaƒskiego „Dziecko
Rosemary”, William A. Fraker.

- To cieszy, bo Êwiadczy o tym, ̋ e mamy
coraz zdolniejszà m∏odzie˝ – mówi∏a pod-
czas konferencji prasowej dziekan
WRiTV, dr hab. Krystyna Doktorowicz. –
Jednak sam talent nie wystarczy. Po-
trzebna jest ci´˝ka praca i przys∏owiowy
∏ut szcz´Êcia, spotkanie na swojej drodze
ludzi, którzy docenià m∏odych artystów.

Dlatego zawsze zach´cam naszych stu-
dentów do bywania w Êwiecie, konfronto-
wania w∏asnych osiàgni´ç z innymi twór-
cami. Takie spotkania zawsze przynoszà
coÊ dobrego i uczà niezb´dnego obycia.

Na pewno ten wyjazd potwierdzi∏ s∏owa
pani dziekan. Trójka m∏odych operatorów:
Pawe∏ Dyllus, Kacper Fertacz i Adam Pa-
lenta, reprezentujàcych nasz Wydzia∏ pod
wodzà prodziekana dr. Micha∏a Rosy, zna-
nego re˝ysera, wróci∏a pe∏na wra˝eƒ. 

- Nie spodziewaliÊmy si´, ˝e na „nasz”
pokaz przyjdà takie gwiazdy – mówi∏ Pa-
we∏ Dyllus. – To by∏o niesamowite, z po-
czàtku czuliÊmy si´ dziwnie. W czasie
warsztatów by∏o ju˝ normalnie, rozma-
wialiÊmy jak profesjonalista z profesjona-
listà. Adam troch´ zamiesza∏ na planie fil-
mu reklamowego, kiedy pyta∏ Rodriga
Pieto (autora zdj´ç do filmu „Babel”), dla-
czego w dziennym Êwietle stosuje inne
przes∏ony, ni˝by nale˝a∏o. 

- NajÊmieszniejsze by∏o, kiedy re˝yser
tej reklamówki nie by∏ w stanie zrozumieç,
dlaczego robimy sobie pamiàtkowe zdj´cia
z operatorem, a nie z nim, najwa˝niejszà
osobà na planie – wspomina∏ ze Êmiechem
Jan Matuszyƒski, re˝yser jednej z prezen-
towanych w Los Angeles etiud. 

- Poznanie tych wszystkich doÊwiadczo-
nych i znanych twórców kina by∏o mo˝li-
we tylko tam, dlatego ten wyjazd by∏ dla
nas tak wartoÊciowy – stwierdzi∏ Adam
Palenta. 

Ciep∏o na Festiwalu zosta∏ te˝ przyj´ty
film Micha∏a Rosy „Co s∏onko widzia∏o”.
Obraz ten znany by∏ ju˝ z wczeÊniejszych
pokazów w Museum of Modern Art w No-

wym Jorku, gdzie zresztà odbywa si´ naj-
bardziej ceniony przez tego re˝ysera, inny
polonijny festiwal filmowy. 

- „Wysyp” tej zdolnej m∏odzie˝y z nasze-
go Wydzia∏u to nie przypadek – mówi∏ pro-
dziekan Rosa. – To efekt pracy Êwietnych
wyk∏adowców, których uda∏o si´ tu przy-
ciàgnàç, nie tylko re˝yserów, ale i operato-
rów, by wymieniç nazwiska Bogdana Dzi-
worskiego, Andrzeja Ramlaua czy Jerzego
¸ukaszewicza. OczywiÊcie wszyscy ci´˝ko
pracujemy na t´ mark´ i cieszy, ˝e z roku
na rok nasza szko∏a filmowa coraz bardziej
istnieje w ÊwiadomoÊci widzów i ludzi
z bran˝y, tak˝e spoza Polski. 

- Na pewno ma w tym swój udzia∏ mit
naszego patrona Krzysztofa KieÊlowskie-
go, który, poza Romanem Polaƒskim, An-
drzejem Wajdà czy Wojciechem Hasem jest
jednym z najbardziej znanych polskich re-
˝yserów – mówi∏a Krystyna Doktorowicz. 

Mo˝liwoÊç uczestnictwa studentów
w tym trzecim – po chicagowskim i nowo-
jorskim – festiwalu filmowym w USA za-
istnia∏a po raz pierwszy. Oprócz katowi-
czan swoje etiudy w hollywoodzkiej siedzi-
bie Eastmana-Kodaka pokazali studenci
z legendarnej ∏ódzkiej szko∏y filmowej
i prywatnej szko∏y Macieja Âlesickiego.
Warto dodaç, ̋ e pierwszà nagrod´ w kate-
gorii filmów dokumentalnych zdoby∏
w Los Angeles film innej absolwentki ka-
towickiej filmówki, Doroty Garus-Hocku-
by pt. „Siostry Lilpop i ich mi∏oÊci”. A Wy-
dzia∏? Có˝, pracuje. W∏aÊnie przygotowuje
benefis kolejnej, zwiàzanej z nim znako-
mitoÊci, 60-lecie prof. Jerzego Stuhra. 

KAROLINA DRWAL

Wydzia∏ Radia i Telewizji Uniwersytetu Âlàskiego 
na 8. Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles

Sukcesy w MieÊcie Anio∏ów
Katowicka filmówka
podbija Êwiat. W Kali-
fornii, Mekce Êwiatowego
kina, dokonania m∏odych
twórców zachwyci∏y na-
wet Êwiatowe gwiazdy.

Fo
to

: A
RC

Konferencja prasowa 

po powrocie z Los Angeles



W
yd

ar
ze

ni
a

16

W
ydarzenia

17

P odczas tegorocznych Juwenaliów,
które odby∏y si´ we wszystkich
miastach uniwersyteckich nasze-

go regionu, organizatorzy zgotowali stu-
dentom wiele atrakcji. Obchody najwi´k-
szego studenckiego Êwi´ta rozpocz´∏y si´
10 maja w Sosnowcu. G∏ównym wydarze-
niem by∏ koncert zespo∏u Big Cyc w Parku
Sieleckim oraz brazylijska impreza, na
którà tancerki samby przygotowa∏y pokaz
oraz krótki kurs tego egzotycznego taƒca.

Âlàska zabawa rozpocz´∏a si´ 15 maja
barwnym przemarszem studentów ulicà
Warszawskà na katowicki Rynek. Nast´p-
nie w Teatrze Âlàskim, na scenie kameral-
nej, nastàpi∏o oficjalne rozpocz´cie Juwe-
naliów Âlàskich. Studenci Politechniki

Âlàskiej, Akademii Ekonomicznej, Uni-
wersytetu Âlàskiego oraz innych uczelni
naszego regionu bioràcych udzia∏ w Poro-
zumieniu Studentów Uczelni Âlàskich
odebrali klucze do bram miasta od prezy-
denta Katowic Piotra Uszoka. W oficjal-
nym otwarciu studenckiego Êwi´ta wzi´li
równie˝ udzia∏: JM Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek, Prorektor UÂ 
ds. Kszta∏cenia prof. UÂ dr hab. Anna ¸ab-
no, dziekan Wydzia∏u Filologicznego prof.
dr hab. Piotr Wilczek, wojewoda Êlàski 
dr Tomasz Pietrzykowski, Prorektor Aka-
demii Ekonomicznej ds. Edukacji prof. AE
dr hab. Andrzej Piosik. W ramach uroczy-
stoÊci rozpocz´cia Juwenaliów Âlàskich
2007 studenci wr´czali statuetki „Okey”
i tytu∏ „Przyjaciela studentów”. Po cz´Êci
oficjalnej na katowickim Rynku rozpocz´∏a
si´ akcja bicia rekordu Juwenaliów w uk∏a-
daniu najd∏u˝szego ∏aƒcucha z 1,2 i 5 – gro-
szówek. Zebrane na t´ akcj´ pieniàdze zo-
sta∏y przekazane na organizacj´ wyjazdu
do Ustronia – z okazji Dnia Dziecka – pod-
opiecznych Stowarzyszenia „Bona Fides”. 

WÊród tegorocznych atrakcji juwenalio-
wych znalaz∏y si´ tak˝e: koncert Ani Dà-
browskiej w Mega Clubie; kabareton,

w ramach którego wystàpi∏y kabarety
¸owcy. B, N.O.C., Ja mmm chyba Êciebie
oraz Grzegorz Halama. Piàtkowy koncert

(18 maja) zgromadzi∏ na lotnisku Mucho-
wiec w Katowicach 15 tys. osób. Studenci
nie tylko bawili si´ przy muzyce zespo∏ów
D˝em oraz Hey, ale równie˝ mieli okazj´
skosztowaç najwi´kszej studenckiej zupy
w Polsce, gotowanej wspólnie z WINIARA-
MI. Tego samego dnia odby∏o si´ tak˝e
najwa˝niejsze wydarzenie Juwenaliów
Rybnickich organizowanych przez Samo-

rzàdy Studenckie ROND Akademii Eko-
nomicznej, CKI Politechniki Âlàskiej oraz
OD Uniwersytetu Âlàskiego. Na terenie
campusu wystàpi∏ zespó∏ Myslovitz.

Wszystkim organizatorom, sponsorom
i dobroczyƒcom Juwenaliów 2007 serdecz-
nie dzi´kujemy, a wszystkich ju˝ dziÊ za-
praszamy w przysz∏ym roku!

REGINA WATYCHA

10 – 19 maja Sosnowiec, Katowice, Rybnik

Juwenalia 2007

Prezydent Katowic

Piotr Uszok prze-

kazuje studentom

symboliczny klucz

do „bram” miasta

Prezenter Radia ESKA Krzysztof Jankowski

z uczestnikiem konkursu „Rzut chrupkà na odle-

g∏oÊç” podczas imprezy juwenaliowej w Parku

Sieleckim w Sosnowcu

Koncert Big Cyc w Sosnowcu

Kolorowa parada studentów uczelni Êlàskich ulicami KatowicJuwenalia w Rybniku 

Brazylijska impre-

za i pokaz samby

w klubie studenc-

kim Antidotum
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CERN jest najwi´k-
szym na
Ê w i e c i e

oÊrodkiem badawczym czàstek elementar-
nych, pracuje w nim 6500 naukowców z ca-
∏ego Êwiata reprezentujàcych prawie 90
ró˝nych narodowoÊci. Teren samego oÊrod-
ka po∏o˝ony jest cz´Êciowo w Szwajcarii,
a cz´Êciowo we Francji. Poj́ cie granicy paƒ-
stwowej w jego tradycyjnym sensie zanik∏o
tutaj na d∏ugo przed utworzeniem Unii Eu-
ropejskiej. CERN jest pi´knym przyk∏adem
i wzorem wspó∏pracy mi´dzynarodowej.
Jednym z 20 europejskich paƒstw cz∏on-
kowskich tworzàcych CERN jest Polska.

Nie dziwi nikogo fakt, ze pracuje tam
wielu Polaków, a wiele krajowych oÊrod-

ków naukowych zaanga˝owanych jest
w projektowanie i realizacj´ prowadzo-
nych tam badaƒ. 

Grupa nauczycieli, która 14 kwietnia
wyruszy∏a autokarem sprzed rektoratu
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach do
Szwajcarii zapoczàtkowa∏a zupe∏nie nowy

rodzaj wspó∏pracy z CERN i otworzy∏a dla
Êrodowisk szkolnych mo˝liwoÊci czerpa-
nia z tej wspó∏pracy trudnych do przece-
nienia korzyÊci. Grupa utworzona dzi´ki
staraniom Instytutu Fizyki Uniwersytetu
Âlàskiego i Âlàskiego Kuratorium OÊwia-
ty wyjecha∏a do CERN w ramach utwo-
rzonego tam w∏aÊnie Programu Szkolenia
Polskich Nauczycieli. Jej sk∏ad nie by∏
przypadkowy – trzon grupy stanowili wy-
brani nauczyciele fizyki z najlepszych
szkó∏ naszego regionu, a uzupe∏nili jà na-
uczyciele z najlepszych liceów ∏ódzkich
i warszawskich. Opiek´ nad grupà spra-
wowali pracownicy Pracowni Dydaktyki
Fizyki Uniwersytetu Âlaskiego. 

Zaraz po przybyciu do Genewy i powi-
taniu w CERN rozpocz´∏y si´ pierwsze
zaj´cia – zapoznanie si´ z organizacjà i hi-
storià laboratorium, prowadzone przez
dr. Micka Storra, Koordynatora Progra-
mów Edukacyjnych CERN. Dopiero póê-
nym wieczorem grupa zakwaterowa∏a si´
hotelu, do którego trzeba by∏o si´ udaç...
– a˝ do Francji. Program szkolenia okaza∏
si´ bardzo intensywny – codzienne wy-
k∏ady, warsztaty i wizyty w najbardziej
fascynujàcych miejscach i laboratoriach
rozpoczyna∏y si´ zaraz po Êniadaniu
i z krótkà przerwà na lunch trwa∏y a˝ do
kolacji. Wyk∏ady z dziedziny fizyki czà-
stek elementarnych, kosmologii, poÊwi´-

Niezwyk∏y tydzieƒ w niezwyk∏ym miejscu

Polscy nauczyciele w CERN
Od 15 do 21 kwiet-
nia 2007 r. grupa na-
uczycieli fizyki ze Âlà-
ska, ¸odzi, Warszawy
i Szczecina przebywa∏a
w Europejskim Centrum
Badaƒ Jàdrowych CERN,
po∏o˝onym obok Gene-
wy, u podnó˝a pi´knego
górskiego masywu Jury.

W CERN grup´ 42 polskich nauczycieli serdecznie przywita∏ Mick Storr (w roli t∏umacza wy-

stàpi∏ dr Jerzy Jarosz, na zdj. z lewej)

Mgr Janina Pawlik pokazuje, ˝e tu narodzi∏a si´ sieç WEB
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cone budowie akceleratorów i detektorów
a tak˝e projektowanym w najbli˝szej
przysz∏oÊci eksperymentom prowadzili
polscy naukowcy pracujàcy w CERN lub
te˝ zaproszeni tutaj specjalnie na t´ oka-
zj´. Codziennie wieczorem, po zaj´ciach
odbywa∏y si´ dyskusje i podsumowania
wyk∏adów i informacji zdobytych w trak-
cie warsztatów i zwiedzania laborato-
riów. A wra˝eƒ by∏o sporo! 

Wizyta w CERN zbieg∏a si´ z koƒcowym
etapem przygotowaƒ do uruchomienia
najwi´kszego na Êwiecie akceleratora, tak
zwanego LHC (Large Hadron Collider),
w którym rozp´dzone do niewiarygodnych
pr´dkoÊci, bliskich pr´dkoÊci Êwiat∏a prze-
ciwbie˝ne wiàzki protonów zderzane ze
sobà w Êrodku detektorów pozwolà uzy-
skaç niespotykane dotàd energie (14 TeV
przy zderzeniach protonów lub nawet
1150 TeV przy zderzeniach jonów o∏owiu).
W czasie tych zderzeƒ, dzi´ki tak wielkim
energiom b´dà powstawa∏y nowe, byç
mo˝e nieznane do tej pory czàsteczki, któ-
re zostawià informacje o sobie we wn´trzu
detektorów. LHC jest akceleratorem ko∏o-
wym, zbudowanym w tunelu o d∏ugoÊci
27 km, biegnàcym pod terytorium Francji
i Szwajcarii, na g∏´bokoÊci 100 m pod zie-
mià. W kilku miejscach na obwodzie tego
okr´gu, tam gdzie b´dà zderza∏y si´ ze so-
bà wiàzki p´dzàcych czàsteczek, wybudo-
wano olbrzymie detektory, o rozmiarach
wi´kszych ni˝ niejedna katedra. Grupa
nauczycieli wizytujaca CERN mia∏a nie-
powtarzalnà okazj´ zjechania w dó∏ do tu-
nelu akceleratora i komory detektora eks-
perymentu ATLAS. Po uruchomieniu ak-
celeratora ju˝ nikt nie b´dzie tam mia∏
wst´pu. 

Ogrom i stopieƒ skomplikowania budo-
wanej aparatury wywiera niezwyk∏e wra-
˝enie, pot´˝ne nadprzewodzàce elektro-
magnesy prowadzàce i kolimujàce wiàzki
p´dzàcych protonów, kilometry linii krio-
genicznych ch∏odzàcych je do temperatu-
ry ciek∏ego helu, tysiàce przewodów i czuj-
ników, najwi´ksze na Êwiecie elektroma-
gnesy wytwarzajàce pole osiowe w detek-
torach, wszystko to, tworzàc najwi´kszy
i najbardziej skomplikowany przyrzàd ba-
dawczy na Êwiecie, jakim jest LHC sk∏a-
nia do zastanowienia i zadania pytania:
po co, jakich odpowiedzi szukamy? 

Pytania, które sk∏oni∏y naukowców do
budowy tak pot´˝nego akceleratora sà
pytaniami podstawowymi: co to jest ma-
teria, jak powsta∏a, dlaczego we Wszech-
Êwiecie nie ma antymaterii, co si´ z nià
sta∏o po Wielkim Wybuchu, czy istnieje
hipotetyczna czàstka Higgsa odpowie-
dzialna za mas´ czàstek elementarnych?
Odpowiedzi na nie majà kosztowaç 5 bi-
lionów euro – taki jest koszt akceleratora
i projektowanych badaƒ! Czy warto prze-
znaczaç tak olbrzymie Êrodki na tego ty-
pu badania? Na szcz´Êcie tutaj raczej nikt

nie ma wàtpliwoÊci, a przynajmniej nikt,
kto pami´ta o tym jak wielki skok cywili-
zacyjny by∏ mo˝liwy dzi´ki odkryciu nie-
wiele ponad 100 lat temu innej czàstki
elementarnej – elektronu! Ale na terenie
CERN LHC jest tylko jednym z wielu ak-
celeratorów i realizowane tam jest znacz-
nie wi´cej eksperymentów. 

W ciàgu tygodnia pobytu w CERN na-
uczyciele zwiedzali wiele innych, nie
mniej fascynujàcych miejsc, jak choçby
slynnà fabryk´ antymaterii, gdzie 12 lat
temu uzyskano pierwszà na Êwiecie anty-
materi´ (dok∏adniej antywodór), a obec-
nie budowane eksperymenty majà dopro-
wadziç do badania wlasnoÊci fizycznych
antymaterii, czy te˝ do wytworzenia ma-
terii, która nigdy nie istniala we Wszech-
Êwiecie – atomów zbudowanych z materii
i antymaterii równoczeÊnie!

Istniejà granice pobudzania wyobraêni
i przyjmowania nowych informacji. Nie-
zb´dnym, wr´cz higienicznym zabiegiem
przed kolejnymi wyk∏adami okaza∏o si´
wolne od zaj´ç Êrodowe popo∏udnie prze-
znaczone na zwiedzanie Genewy. Jednak
nawet tutaj zwiedzanie zaplanowano pre-
cyzyjnie – na szcz´Êcie w najlepszym, har-
cerskim stylu z szukaniem wÊród zabyt-
ków i atrakcji miasta odpowiedzi na zada-
ne wczeÊniej pytania.

Niezwyk∏y tydzieƒ w niezwyk∏ym miej-
scu minà∏ bardzo szybko. Nagrodà za wy-
trwa∏oÊç i bardzo przyjemnym zakoƒcze-
niem by∏a wyprawa do Chamonix i wjazd
kolejkà linowà na Aiquille du Midi, szczyt
sàsiadujàcy z Mont Blanc. Widoki rozpo-
Êcierajace si´ z wysokoÊci 3842 m npm by-
∏y naprawd´ urzekajàce. Chyba wszyscy
pomyÊleli wówczas o metaforze, której
u˝y∏ Mick Storr mówiàc o celach zorgani-
zowania szkolenia w CERN – uczeƒ zda-
ny na w∏asne si∏y staje przed trudnym za-
daniem zdobywania wiedzy jak przed pio-
nowà Êcianà, na którà nie sposób si´
wspiàç. Nie widzi on wcale pi´kna gór. Za-
daniem nauczyciela jest zabraç go ponad
szczyty i pokazaç ca∏à, urzekajàcà panora-
m´, pomóc zrozumieç nauk´ jako spójnà
ca∏oÊç i zaszczepiç pasj´ poznawania. 

I to w∏aÊnie trudne zadanie stoi teraz
przed ka˝dym z nauczycieli, ale to prze-
cie˝ nie sà ju˝ zwykli nauczyciele – to sà
nauczyciele, którzy byli w CERN!

JERZY JAROSZ
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Uczestnicy spotkania pod jednà z najstarszych komór p´cherzykowych

W czasie szkolenia w CERN, pracowni-
kom Pracowni Dydaktyki Fizyki towarzy-
szy∏a ekipa telewizyjna TVP3 z Katowic.
Zrealizowano trzy programy edukacyjne,
emitowane w programach TVP1 i TVP3.
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25 kwietnia na Wydziale Fi-
lologicznym w Katowi-
cach odby∏a si´ konferen-

cja naukowa „Tour de France – czyli
dzieƒ kultury francuskiej”. Zorganizowa-
∏y jà studentki Mi´dzywydzia∏owych In-
dywidualnych Studiów Humanistycz-
nych, cz∏onkinie Ko∏a Naukowego „Wol-
noMISHlicieli”.

Wachlarz tematów konferencji by∏ ró˝-
norodny: poczàwszy od j´zykoznawstwa,
literatury, polityki po podró˝e i film.
Uczestnicy zacz´li od zg∏´biania tajemnic
pochodzenia j´zyka francuskiego. Dr Ka-
tarzyna Kwapisz-Osadnik w wyk∏adzie
„De l’origine du langage ∫ l’origine de la
langue fran˜aise” (Od narodzin j´zyka do
narodzin j´zyka francuskiego) przypo-
mnia∏a o tym, ̋ e j´zyk Francuzów nie wy-
wodzi si´ w linii prostej z ∏aciny, ale jest
wynikiem dominacji celtyckiej, germaƒ-
skiej i rzymiaƒskiej, poruszy∏a tak˝e kwe-
stie procesu powstawania organów mowy
u cz∏owieka. Prezentacja odby∏a si´
w dwuj´zycznej wersji. 

Referat „Postaç Êredniowiecznego ryce-
rza w literaturze i filmie” przeniós∏ s∏u-
chaczy w Êwiat literatury francuskiej wie-
ków Êrednich. Jego autorkà by∏a student-
ka II roku MISH, Marta Pabian. Prele-
gentka przybli˝y∏a s∏uchaczom postaç ry-

cerza, zwracajàc uwag´ na za∏o˝enia ko-
deksu rycerskiego i na ich ró˝ne zastoso-
wanie w przypadku rycerza walczàcego,
jakim by∏ Roland, oraz dworskiego, które-
go przyk∏adem jest Tristan. Nast´pnie do-
kona∏a porównania rzeczywistoÊci literac-
kiej z ekranizacjami filmowymi.

Po podró˝y filmowo-literackiej Magda-
lena Cebula, studentka II roku MISH, za-
bra∏a uczestników konferencji w wirtual-
nà w´drówk´ Êladem Gwadelupaƒczy-
ków, przypomnia∏a dzieje wyspy od cza-
sów odkrycia jej przez Krzysztofa Kolum-
ba a˝ do wspó∏czesnoÊci, przekonywa∏a
s∏uchaczy do tezy postawionej w temacie,
i˝ Gwadelupa jest rajem na ziemi. 

Ciekawym urozmaiceniem by∏ wyk∏ad
mgr. Jean-Pierre’a Darcel’a, który doko-
na∏ analizy obecnej sytuacji politycznej
Francji, przedstawiajàc rozwój kariery
i poglàdów czo∏owych polityków tego kra-
ju i g∏ównych kandydatów do prezydenc-

kiego fotela, takich jak Nicolas Sarkozy
(a w∏aÊciwie Nicolas Paul Stéphane
Sarközy de Nagy-Bocsa), Ségol¯ne Royal
czy Fran˜ois Bayrou. 

Konferencj´ zakoƒczy∏ referat „To˝sa-
moÊç w czasach zmiany” Barbary Cetnar,
studentki III roku MISH. By∏a to refleksja
na temat poszukiwania oraz kszta∏towa-
nia to˝samoÊci we wspó∏czesnym Êwiecie.
Ju˝ swoim tytu∏em nawiàza∏a ona do
„Rozmów w Castel Gandolfo” poÊwi´co-
nych problematyce kszta∏towania to˝sa-
moÊci. Autorka postanowi∏a zmierzyç si´
z problemem okreÊlania siebie przy pomo-
cy filmu Bernardo Bertolucciego „Marzy-
ciele”. Analizujàc ten tekst stara∏a si´ uka-
zaç pe∏ne spectrum mo˝liwoÊci, jakie daje
wspó∏czesnoÊç w kszta∏towaniu to˝samo-
Êci. Istotnym elementem referatu by∏o t∏o
historyczne, Francja 1968 r. Prelegentka
ukaza∏a najwa˝niejsze momenty kszta∏to-
wania si´ poczucia to˝samoÊci g∏ównych
bohaterów, aby w koƒcowej cz´Êci pracy
poddaç osiàganà przez postaci to˝samoÊç
krytyce przy pomocy „Spo∏eczeƒstwa
spektaklu” autorstwa Deborda. Tym sa-
mym wskaza∏a szereg przeszkód, na jakie
napotyka jednostka w definiowaniu siebie.

Organizatorki konferencji podsumowa-
∏y swojà prac´: – Poczàtki sà zawsze trud-
ne. To pierwsze tego typu przedsi´wzi´-
cie, mo˝na wi´c przymknàç oko na drob-
ne problemy, które si´ pojawi∏y. Nast´p-
nym razem – a sà ju˝ pomys∏y, by zrobiç
powtórk´ – b´dzie lepiej, trzeba tylko
uczyç si´ na b∏´dach, swoich i cudzych. 

MAGDALENA CEBULA
BARBARA CETNAR

MARTA PABIAN

Tour de France - czyli dzieƒ kultury francuskiej

Od Êredniowiecza
po wspó∏czesnoÊç

Fo
to

: M
ar

ta
 P

ab
ia

n 
i M

ag
da

 C
eb

ul
a

Zakochane we Francji
chcia∏y podzieliç si´
swojà pasjà z innymi.
I tak zrodzi∏ si´ pomys∏
konferencji naukowej.
Pod opiekà mgr. Micha-
∏a Krzykawskiego 
i dr Katarzyny Kwapisz-
Osadnik zrealizowa∏y
swój projekt. Marta Pabian

Dr Katarzyna Kwapisz-Osadnik
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U roczyste otwarcie V Ogólnopol-
skiego Festiwalu Ekspresji Dzie-
ci´cej uÊwietni∏y „Kulturalne po-

tyczki” uczniów klas II, którzy zostali po-
dzieleni na dwie grupy o finezyjnych na-
zwach: Botki i Satki. By∏a to walka na wie-
dz ,́ twórczoÊç oraz sprawnoÊç. Uczniowie
zaprezentowali jak wed∏ug nich b´dzie wy-
glàda∏ Êwiat, a w∏aÊciwie ludzie, gdy zdomi-
nujà nas zupki chiƒskie. Dzieci oraz ich
opiekunowie wykazali si  ́ godnà podziwu
pomys∏owoÊcià. Odby∏a si  ́tak˝e prezenta-
cja ekspresyjnych kapeluszy powsta∏ych
podczas happeningu plastycznego pt.
„S∏oƒce w kapeluszu”. Oficjalnego otwarcia
festiwalu dokona∏y dr hab. Katarzyna Kra-
soƒ oraz dr Beata Mazepa-Domaga∏a. 

Potem otwar∏y si  ́przed nami wrota do
dalszych festiwalowych atrakcji. Przenios∏y-
Êmy si  ́w zupe∏nie inny Êwiat, który zagoÊci∏
na scenie teatru „Korez”. W ciemnej d˝ungli
mama lwica i tata lew poszukujà goràczko-
wo swojego ma∏ego lwiàtka, które zosta∏o
porwane przez g∏odne Murzynki. Nie jest to
obrazek z ZOO, ani tym bardziej film animo-
wany. To fragment jednego z przedstawieƒ,
które zachwyci∏o nas muzykà, scenografià,
kostiumami i oczywiÊcie wykonaniem.

Oglàda∏yÊmy przedstawienia teatralne,
zachwyci∏yÊmy si  ́uroczymi, ma∏ymi arty-
stami, ale przede wszystkim stara∏yÊmy

si  ́ uwa˝nie przyjrzeç wi´kszoÊci imprez,
które odby∏y si  ́w ramach Festiwalu. Mo-
˝emy przyznaç, ˝e tam, gdzie mia∏yÊmy
okazj́  zagoÊciç, wszystko by∏o perfekcyjnie
przygotowane. W ING Banku Âlàskim
mo˝na by∏o zobaczyç ciekawe zdj́ cia przed-
stawiajàce dzieci w dzia∏aniu, w Bibliotece
Âlàskiej zagoÊci∏a wystawa prac plastycz-
nych, a w tramwajach pojawi∏y si  ́wiersze
m∏odych poetów. Niewàtpliwà atrakcjà by-
∏y tak˝e warsztaty taneczne i plastyczne
zorganizowane dla dzieci.

Wszystkie wydarzenia Festiwalu doty-
czy∏y twórczoÊci dzieci´cej. DoroÊli mieli
okazj́  podzieliç si  ́refleksjami z obserwa-
cji wspania∏ego Êwiata dzieci´cych marzeƒ
oraz ekspresji, która jak si  ́okazuje nie ma
granic. Po raz czwarty w ramach Festiwa-
lu odbywa∏a si  ́ równolegle Ogólnopolska

Konferencja Naukowa na temat „Sztuka i
edukacja, edukacja przez sztuk´”. 

Tematyka wystàpieƒ by∏a na tyle ró˝no-
rodna, ˝e ka˝dy, kto pracuje z dzieçmi,
móg∏ znaleêç coÊ interesujàcego dla siebie.
Par  ́pomys∏ów spodoba∏o nam si  ́szczegól-
nie i z pewnoÊcià wykorzystamy je w nieda-
lekiej przysz∏oÊci. 

Uczestnicy Konferencji Naukowej w so-
bot´ kontynuowali pog∏´bianie wiedzy,
tym razem ju˝ w formie praktycznej. Zor-
ganizowano warsztaty m.in. teatralne,
choreograficzne, muzyczne, plastyczne. 

Na zakoƒczenie Festiwalu studenci Aka-
demii Muzycznej w Katowicach przygoto-
wali niespodziank  ́– wykonali utwory mu-
zyczne dedykowane dzieciom. Jedni z naj-
m∏odszych uczestników, którzy wczeÊniej
prezentowali swojà miniatur´ tanecznà,
spontanicznie wybiegli na scen  ́ i zacz´li
poruszaç si  ́zgodnie z muzykà. By∏o w tym
tyle gracji, wyczucia rytmu, uroku, a przede
wszystkim ekspresji. Dzieci potrafi∏y wyra-
˝aç siebie poprzez ruch nie tylko w trakcie
przygotowanych i wyçwiczonych uk∏adów
tanecznych, ale tak˝e w ka˝dej innej, sprzy-
jajàcej ku temu sytuacji. 

Czy to ju  ̋koniec? Nie, to dopiero poczà-
tek, poniewa  ̋tego typu inicjatywy wyma-
gajà kontynuacji. Dlatego niech towarzyszy
nam dzia∏anie oraz oczekiwanie na kolejny
Festiwal Ekspresji Dzieci´cej. 

MAGDALENA FRANIEL
KAROLINA DRACHAL

26-28 kwietnia odby∏ si´ V Ogólnopolski 
Festiwal Ekspresji Dzieci´cej w Katowicach

TwórczoÊç 
bez granic

Ile razy budowaliÊcie
tratw´ razem z grupà
przedszkolaków? Jak
wiele czasu poÊwi´ciliÊcie
na wycinanie z papieru
kolorowych kszta∏tów
swoich d∏oni? Tego typu
prze˝ycia czeka∏y na
uczestników happeningu
plastycznego pt. „Podró˝
w pogoni za Êwiatem”.

Organizatorki dr hab. Katarzyna Krasoƒ oraz dr Beata Mazepa-Domaga∏a podczas uroczy-

stoÊci otwarcia Festiwalu
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Happening plastyczny dla dzieci 

„Podró˝ w pogoni za Êwiatem”,

budowanie tratwy
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W raz z wiekiem pasja nie
ustàpi∏a. Ros∏a w si∏´, by
blisko 15 lat temu móc si´

w pe∏ni realizowaç. By∏ to czas, kiedy
w Bieruniu Nowym zacz´∏y podupadaç
gospodarstwa paƒstwowe i ludzie przej-
mowali je w dzier˝aw´ od Agencji Rol-
nej Skarbu Paƒstwa. – W∏aÊnie wtedy
pozna∏am pewnego cz∏owieka, hodowc´
koni, który kocha∏ te zwierz´ta podob-
nie jak ja. Zacz´∏am bywaç coraz cz´-
Êciej w jego stajni. Poczàtkowo tylko ob-
serwowa∏am, ale po jakimÊ czasie oka-
za∏o si´, ˝e w Bieruniu powstaje Stowa-
rzyszenie „RadoÊç ˚ycia”, które swà po-
moc zaoferowa∏o dzieciom i doros∏ym
wymagajàcym specjalnej opieki. Zaan-
ga˝owa∏am si´ w dzia∏alnoÊç tej organi-

zacji, zacz´∏am prowadziç zaj´cia z hi-
poterapii – mówi dr Wato∏a. Hipotera-
pia jest metodà usprawniania wielopro-
filowego, która dzi´ki oddzia∏ywaniu
konia na osob´ chorà pozwala na popra-

w´ wielu zaburzonych sfer funkcjono-
wania. Tym samym pasja dr Wato∏y
mog∏a byç realizowana równolegle z jej
aktywnoÊcià zawodowà, poniewa˝ z wy-
kszta∏cenia jest równie˝ oligofrenope-
dagogiem.

Bieruƒska stajnia zacz´∏a si´ rozbu-
dowywaç i modernizowaç. Coraz wi´cej
koni znajdowa∏o w niej swój dom, coraz
wi´cej ludzi przychodzi∏o tam rozwijaç
swe pasje zwiàzane z tymi niezwyk∏ymi
zwierz´tami. Pewnego dnia w∏aÊciciel
stajni zwróci∏ si´ do pani Anny z kon-
kretnà propozycjà. 

– RzeczywiÊcie w stajni pojawia∏o si´
wielu ludzi, którzy ˝ywo interesowali
si´ nie tylko doglàdaniem, karmieniem
zwierzàt, ale i skokami czy rajdami. Nie
ukrywam, ˝e to byli ludzie, którzy mie-
li na realizacj´ tych zainteresowaƒ
znaczne zaplecze finansowe. Konie to

Konie majà swoje charaktery i humory

W stajni jak w rodzinie
Konie pasjonujà mnie od dziecka. Gdziekolwiek
bywa∏am zawsze przykuwa∏y mojà uwag´ – te
pracujàce w polu i te pasàce si´ na ∏àkach, szcze-
gólnie matki ze êrebakami. Rodzice musieli si´
wówczas zatrzymywaç, ˝ebym mog∏a bli˝ej przyj-
rzeç si´ tym niesamowitym zwierz´tom – opowiada
dr Anna Wato∏a, adiunkt Katedry Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Âlàskiego.

Z koƒskich ciekawostek...
Wielkim wydarzeniem sà narodziny konia. OczywiÊcie wszystko jest tu ÊciÊle okreÊlone – je-

Êli klacz ma jakàÊ szczególnà cech´ i warto jà kontynuowaç poprzez przekazanie potomstwu,
to wybiera si´ dla niej partnera, który reprezentuje podobne walory. Kiedy rodzi si´ êrebak,
dzieci nadajà mu imi´, które tradycyjnie musi zawieraç pierwszà liter´ imienia matki. Do siód-
mego miesiàca ˝ycia êrebaka nale˝y wezwaç specjalist´ z Polskiego Zwiàzku Hodowli Koni.
Wówczas jeszcze êrebi´ jest karmione przez matk´ i fachowiec mo˝e formalnie stwierdziç,
˝e czystoÊç krwi zostaje zachowana. Wtedy m∏ody konik otrzymuje swój paszport, zawiera-
jàcy dok∏adny opis s∏owny i graficzny oraz wykaz jego cech i znaków szczególnych. JeÊli koƒ
jest dobry, znakomicie si´ rozwija i posiada predyspozycje do startu w zawodach sportowych
to jego opiekunowie starajà si´ dla niego o tzw. paszport sportowy. Dokument ten jest ju˝
bardziej elitarny, tylko kilku fachowców mo˝e go wydaç i systematycznie wype∏niaç.
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3kwietnia br. w auli OÊrodka
Dydaktycznego Uniwersyte-
tu Âlàskiego w Rybniku od-

by∏a si´ konferencja naukowa „Po-
strzeganie natury ludzkiej na prze-
strzeni XVIII-XX wieku”, która zo-
sta∏a zorganizowana przez Rad´ Sa-
morzàdu Studenckiego UÂ oraz
cz∏onków Stowarzyszenia „Meri-
tum”. Jej zadaniem by∏o stworzenie
zarysu historii ludzkiej myÊli na
przestrzeni wieków. Projekt jedno-
czy∏ dzia∏alnoÊç trzech rybnickich
uczelni wy˝szych. Konferencja mia-
∏a charakter interdyscyplinarny,
wzi´li w niej udzia∏ naukowcy i stu-
denci z Uniwersytetu Âlàskiego,
Akademii Ekonomicznej i Politech-
niki Âlàskiej. 

J ej najgor´tszym punktem oka-
za∏a si´ dyskusja panelowa.
Uczestnicy skupili si´ przede

wszystkim na polemice z referatem
„Cz∏owiek-obywatel, czyli spo∏e-
czeƒstwo obywatelskie jako wspól-
nota” wyg∏oszonym przez studenta
Krystiana Szytenhelma. Przedsta-
wi∏ on koncepcj´ spo∏eczeƒstwa oby-
watelskiego jako finalnego elemen-
tu demokratyzacji spo∏eczeƒstw. Sa-
ma definicja spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego zosta∏a pokazana poprzez
propozycj´ katalogu cnót obywatel-
skich, które stanowià wyraz w∏aÊci-
wego, „rozumnego” wykorzystania
demokracji formalnej (w sk∏ad któ-
rej wchodzà takie elementy, jak: ko-
deks praw i wolnoÊci obywatelskich,
zasada rzàdów prawa, trójpodzia∏
w∏adzy, akceptacja w∏asnoÊci pry-
watnej). OkreÊlenie „rozumne” od-
nosi si´ zaÊ do charakterystyki po-
dzia∏u motywacji dzia∏aƒ ludzkich
zaproponowanej przez Johna Rawl-
sa w jego g∏oÊnej pozycji „Libera-
lizm polityczny”, wedle której cz∏o-
wiek kieruje si´ w swych poczyna-
niach nie tylko racjonalnoÊcià (kon-
sekwentnie dà˝y do realizacji w∏a-
snej koncepcji dobra), ale i rozum-
noÊcià (w tym wzgl´dzie motywacja
wykracza poza egoistycznie rozu-
miane dobro jednostki). Koncepcja
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego za-
k∏ada wi´c w swej istocie stopniowe

zwi´kszanie udzia∏u idei rozumno-
Êci w motywacji dzia∏ania cz∏owieka
– to w∏aÊnie uczyniç go ma prawdzi-
wym obywatelem, a wi´c jednostkà
spo∏ecznà realizujàcà swoje potrze-
by, jednak potrafiàcà si´ ograniczaç
w kontekÊcie dobra ca∏ej wspólnoty.

P rzedmiotem goràcej polemiki
okaza∏a si´ nie tylko realnoÊç
owej demokratyzacji we-

wn´trznej obywateli paƒstw demo-
kratycznych, czyli zwi´kszania zdol-
noÊci cz∏owieka do samoogranicza-
nia si´ w aspekcie wykorzystywania
wszystkich narz´dzi demokracji for-
malnej w imi´ dobra spo∏ecznego.
Powàtpiewano tak˝e w moralnoÊç
takiej koncepcji „historycznego roz-
woju”, która mo˝e okazaç si´ uspra-
wiedliwieniem dla nowych tragicz-
nych wydarzeƒ, tak charaktery-
stycznych dla wieku XX. Krystian
Szytenhelm nie zdo∏a∏ ostatecznie
rozmyç owych wàtpliwoÊci. 

R ozgorza∏a dyskusja w obro-
nie koncepcji spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego, która nie

zak∏ada wizji nieuniknionego spo∏e-
czeƒstwa przysz∏oÊci, dla której to
nale˝y dokonaç radykalnej przebu-
dowy spo∏eczno-politycznej, nawet
jeÊli wiàzaç by si´ to mia∏o z liczny-
mi ofiarami. Spo∏eczna stabilnoÊç
oparta na rozumnoÊci obywatel-
skich poczynaƒ i ich zdolnoÊci do
zawierania konsensusu mo˝e bo-
wiem byç zrealizowana jedynie po-
przez takie narz´dzia, jak: przepro-
wadzanie powszechnych akcji
oÊwiatowych o wymiarze obywatel-
skim, stworzenie infrastruktury
wytwarzajàcej impulsy do samoor-
ganizowania si´ obywateli i podej-
mowania zadaƒ spo∏ecznych. Kon-
cepcja ta nie mo˝e wi´c byç realizo-
wana z pomini´ciem uznawania
wartoÊci cz∏owieka.

Z akoƒczeniu konferencji na-
ukowej towarzyszy∏a Êwiado-
moÊç niedokoƒczonych roz-

wa˝aƒ i mnogoÊci pytaƒ. Organiza-
torzy pragnà kontynuowaç przed-
si´wzi´cie, by wpisa∏o si´ ono na
sta∏e w ˝ycie akademickie Rybnika.

KRYSTIAN SZYTENHELM
ZBIGNIEW KAD¸UBEK

O postrzeganiu natury ludzkiej

Niedokoƒczone
rozwa˝ania

pi´kny sport, ale niestety doÊç drogi. W∏aÊci-
ciel stajni zaproponowa∏ nam opracowanie
statutu i ukonstytuowanie si´ jako twór
prawny. By∏o nas wówczas oko∏o pi´tnaÊcio-
ro troch´ szalonych ludzi – wspomina
z uÊmiechem pani Anna. Dodatkowà moty-
wacjà by∏o równie˝ to, ˝e w stajni zacz´∏y po-
jawiaç si´ konie, które mog∏y byç wykorzy-
stywane do rajdów d∏ugodystansowych, jed-
nej z siedmiu dyscyplin zatwierdzonych
przez Polski Zwiàzek Jeêdziecki.

I tak w 1997 roku w Bieruniu Nowym po-
wsta∏ Ludowy Klub Jeêdziecki SOLEC. Bar-
dzo szybko okaza∏o si´, ˝e by∏ to strza∏
w dziesiàtk´. – Zacz´liÊmy si´ specjalizowaç
w rajdach d∏ugodystansowych. Wyniki na-
szych koni mo˝emy porównywaç ze Êwiato-
wymi rankingami najlepszych. Do dziÊ ma-
my dwa konie w reprezentacji Polski – z du-
mà opowiada pani Anna. 

Ludowy Klub Jeêdziecki SOLEC ma na
swoim koncie 2 z∏ote medale, 4 srebrne i 4
bràzowe, wszystkie zdobyte na Mistrzo-
stwach Polski. Reprezentowali Polsk´ na
Mistrzostwach Âwiata w Emiratach Arab-
skich i na Mistrzostwach Europy we Francji.
W Emiratach Arabskich polskie konie zwró-
ci∏y uwag´ szejka arabskiego, na jego zapro-
szenie szeÊç z nich powtórnie pojecha∏o do
jego kraju, w tym dwa z bieruƒskiej stajni. –
By∏o to dla nas ogromne wyró˝nienie – doda-
je Wato∏a. 

DziÊ pani Anna ma coraz mniej czasu dla
swoich podopiecznych w stajni. W 2005 roku
rozpocz´∏a prac´ naukowo-dydaktycznà
w Uniwersytecie Âlàskim, co niestety znacz-
nie ogranicza wolny czas. Na szcz´Êcie mi∏o-
Êcià do koni uda∏o jej si´ zaraziç m´˝a i cór-
k´, dzi´ki czemu wiele rodzinnych chwil
wspólnie sp´dzajà przy zwierz´tach.

W swoim d∏ugoletnim kontakcie z koƒmi
pani Anna szczególnà mi∏oÊcià zapa∏a∏a do
dwóch – Kameraty i Domina. – To by∏y konie
z du˝ym temperamentem, ale lubi∏am je za
to, ˝e mog∏am mieç do nich pe∏ne zaufanie,
gdy by∏y wykorzystywane do rehabilitacji
z dzieçmi wymagajàcymi specjalnej opieki.
Tak jakby wiedzia∏y, ˝e w towarzystwie tych
osób nie powinny si´ zachowywaç porywczo.
Ale ju˝ przy zdrowych pokazywa∏y, na co je
staç. Konie to màdre, tajemnicze i wra˝liwe
zwierz´ta, a jednoczeÊnie przyjazne i ch´tnie
wspó∏pracujàce z cz∏owiekiem. Majà swoje
charaktery i humory. Trzeba je poznawaç –
jak ludzi. Ale dzi´ki temu sà nam tak bliskie
– mówi pasjonatka.

Ludowy Klub Jeêdziecki SOLEC w ciàgu
roku organizuje wiele imprez – spotkania dy-
daktyczne dla m∏odzie˝y, kuligi, hubertusy,
zawody sportowe. Najwi´cej emocji budzi
jednak coroczna, tradycyjna ju˝ jazda wigilij-
na. – Wyruszamy w teren w siod∏ach i wspól-
nie sp´dzamy te Êwiàteczne chwile. Niejeden
jeêdziec dzieli si´ wówczas op∏atkiem ze
swym koniem. Bo sà dla nas jak rodzina –
dodaje pani Anna. 

AGNIESZKA TURSKA-KAWA
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D ziÊ Piotr, student piàtego roku
Mi´dzywydzia∏owych Indywi-
dualnych Studiów Humani-

stycznych w Uniwersytecie Âlàskim, nie
˝a∏uje swojej decyzji – zarówno tej o wy-
borze kierunku, jak i miejsca kszta∏ce-
nia. – Mam jednak natur´ humanisty,
biologia pozosta∏a jedynie w sferze senty-
mentów. Kiedy natomiast zastanawia-
∏em si´ nad wyborem uczelni, starszy ko-
lega powiedzia∏ mi: studiowanie odbywa
si´ w tobie… Wybra∏em UÂ troch´ z po-
wodu patriotyzmu lokalnego, MISH –
z pragnienia zachowania otwartej per-
spektywy. Od poczàtku studiów jednak
wiedzia∏em, ˝e mój duch nauki nie zosta-
nie w pe∏ni zaspokojony w Katowicach –
wspomina Piotr. Dlatego ju˝ na pierw-
szym roku z∏o˝y∏ formularz aplikacyjny
do Akademii Artes Liberales. –To by∏a
bardzo dobra decyzja, która w du˝ej mie-
rze zawa˝y∏a na tym, jak patrz´ na Êwiat
i kim teraz jestem.

A jest przede wszystkim pasjonatem li-
teratury. Jego zainteresowania badawcze
skupiajà si´ wokó∏ obszarów: teorii litera-
tury, komparatystyki, filozofii Nietzsche-
go, dekonstrukcji, romantyzmu jenajskie-
go, poezji konkretnej, Gombrowicza, So-
snowskiego, Mi∏ob´dzkiej. – Zmieniali si´
ulubieni pisarze czy tak zwane okresy li-

terackie, ale wcià˝ pozostaje sentyment
dla tej z pozoru bezsensownej czynnoÊci
nieÊpiesznego Êledzenia czarnych znaków
wyt∏oczonych na kawa∏kach papieru. Cz´-
sto czytam w autobusach, ostatnio jakiÊ
ma∏y ch∏opczyk przyglàda∏ mi si´ uwa˝-
nie, po czym spyta∏ rezolutnie: „Mamu-
siu, jakà czynnoÊç t´ pan wykonuje?”. To
by∏o bardzo dobre pytanie i pewnie, jeÊli
ktoÊ wià˝e swojà przysz∏oÊç z rolà huma-
nisty powinien je sobie od czasu do czasu
zadawaç – uÊmiecha si´ Piotr.

Piotr przyznaje, ˝e dzi´ki specyfice stu-
diowania mi´dzywydzia∏owego i mi´dzy-
uczelnianego doceni∏ wag´ relacji mistrz-
uczeƒ. – G∏´boko wierz´, ˝e nie jest to pu-
sty frazes. To pi´kna tradycja i dziÊ, szcze-
gólnie w dobie kszta∏cenia masowego i zbyt
powierzchownego, szczególnie wa˝na –
mówi z przekonaniem. Piotr na swej dro-
dze spotka∏ wielu Mistrzów. 

Podczas studiów dzia∏alnoÊç naukowa
Piotra by∏a wielokrotnie doceniana. Jest
trzykrotnym laureatem Stypendium Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego,
Stypendium Województwa Âlàskiego,
cztery razy otrzyma∏ Stypendium Prezy-
denta Miasta Chorzowa. Ma na swoim
koncie kilka samodzielnie zorganizowa-
nych konferencji naukowych, zrealizowa-
nych projektów badawczych. Publikowa∏
m.in. w „Przestrzeniach teorii” (Po-

znaƒ), „Âwiecie i s∏owie” (Bielsko Bia∏a),
„Civitas mentis”, „Opcjach”, „Kwadratu-
rze Ko∏a”. Jego artyku∏y zamieszczano
równie˝ w „Roczniku kulturoznawczym
UÂ” i „Zeszytach filologicznych UÂ”. Po-
nadto stale wspó∏pracuje z pismem inter-
netowym ArtPapier oraz Czasopismem
Naukowym Uniwersytetu Âlàskiego „An-
thropos?” 

Plany Piotra sà rozleg∏e, choç bardzo
sprecyzowane. Zapytany o przysz∏oÊç, jed-
nym tchem wymienia: doktorat z poloni-
styki, druga praca magisterska z kulturo-
znawstwa, praca nauczyciela w chorzow-
skim „S∏owaku”, wi´ksze zaanga˝owanie
w dzia∏alnoÊç recenzenckà i publikowanie.
– Coraz bardziej utwierdzam si´ w przeko-
naniu, ˝e aby robiç coÊ profesjonalnie
w mojej bran˝y, trzeba skupiç si´ na tym
ca∏kowicie. Nietzsche podpowiada, ˝e nale-
˝y nauczyç si´ czytaç jak krowa, cierpliwie
prze˝uwajàc; a przy tym nie sposób ∏apaç
wszystkich srok za ogon.

W wolnym czasie, na którego brak stu-
dent wcià˝ narzeka, ewakuuje si´ z zat∏o-
czonego Âlàska na górskie szlaki. Czasem
lubi poszaleç z pi∏kà na boisku czy z ˝onà
Marysià wybraç si´ na dobry koncert jaz-
zowy. Ale nawet, a mo˝e przede wszyst-
kim, w wolnym czasie zawsze powracajà
ksià˝ki.

AGNIESZKA TURSKA-KAWA

Zacz´∏o si´ w czwartej klasie liceum. Pierwsza przymiarka
do olimpiad przedmiotowych i… od razu pe∏en sukces:

Piotr Bogalecki – laureat I miejsca w XXXII Olim-
piadzie Literatury i J´zyka Polskiego oraz
Nagroda Instytutu Badaƒ Literackich PAN.
Równoleg∏e zmagania w konkursie biolo-

gicznym równie˝ zakoƒczy∏y si´ doskona∏y-
mi rezultatami – praca badawcza Piotra,
dotyczàca roÊlin synantropijnych, zosta∏a
wyró˝niona. Wraz ze zdobytymi nagro-
dami pojawi∏ si´ powa˝ny dylemat ma-
turzysty – medycyna czy humanistyka?

Ten pan
z ksià˝kà
w autobusie…

Mam jednak natur´ humanisty
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Skoro ju˝ opad∏y emocje lustracyjne i nie trzeba przed lu-
strem wciàgaç brzucha ani pr´˝yç musku∏ów, to – podob-
nie jak ka˝demu czynnemu sportowcowi po przejÊciu

w stan nieczynnoÊci – bojownikom o godnoÊç, prawo i mi∏osier-
dzie mo˝e groziç nadwaga, niedawnà j´drnoÊç zastàpi obwi-
s∏oÊç, a serce nawyk∏e do walki z nudów wpadnie w arytmi´.
Szkoda by zmarnowaç t´ energi´ wyzwolonà przez ustaw´, którà
w znacznej mierze odrzuci∏ Trybuna∏ Konstytucyjny. 

P rotestujàc przeciw sknoconemu prawu, obra˝ajàcemu
dum´ cz∏owieka, uczeni do∏àczyli si´ do dziennikarzy
oraz cz´Êci polityków, niewàtpliwie wzmacniajàc si∏´

sprzeciwu i nadajàc jej powabu intelektualnej przygody. Ale ta-
kich przygód, które czekajà na poszukiwaczy czasu straconego
z winy ustawodawców, uchwa∏odawców, rozporzàdzenio-
dawców i zarzàdzeniodawców, nie brakuje w naszym uniwersy-
teckim wszechÊwiecie. ˚eby daleko nie szukaç: utyskiwanie na
mi∏oÊciwie panujàce prawo o szkolnictwie wy˝szym s∏yszy si´
w korytarzach i zaciszu gabinetów, ale jak kraj d∏ugi i szeroki,
nie odnotowano protestów kompetentnych rad wydzia∏ów prze-
ciw tej dziwnej konstrukcji, która Êmieszy, tumani i przestrasza
ka˝dego, kto musi z niej korzystaç. Tymczasem poczàwszy od
definicji uniwersytetu, poprzez warunki zatrudnienia a˝ do
przepisu o wynagrodzeniach, który mia∏ wejÊç w ˝ycie 1 stycz-
nia 2007 r., albo nic nie wiadomo, albo wiadomo, ̋ e nic porzàd-
nego si´ z tego prawa nie wykluje. Do tego dochodzà wcià˝ no-
we rozporzàdzenia, do wcielenia od razu, choç m∏yny uczelnia-
ne mielà powoli (zw∏aszcza uczelni publicznych, które sà dys-
kryminowane w stosunku do prywatnych, i to nie tylko dlatego,

˝e w∏adze tych ostatnich nie muszà byç lustrowane(?!?)). To
zresztà zwyczajne sprawy, bo w taki sam sposób, bez ˝adnego
vacatio legis, og∏asza si´ zmiany w algorytmach i kryteriach
parametryzacyjnych: pewnie po to, by jedne uczelnie zawsze wy-
pada∏y w nich dobrze, a inne – nigdy.

Z najdzie si´ te˝ coÊ dla osób szczególnie wra˝liwych na na-
ruszenie godnoÊci. O Centralnej Komisji mo˝na by bez
koƒca. Zawsze mnie zastanawia∏o, jak si´ czujà profeso-

rowie, którzy talentem i wysi∏kiem sprostali wymaganiom tego
cia∏a, a potem ich pozytywne recenzje przez to samo cia∏o bywa-
jà odrzucone wskutek opinii tajnego arbitra, której g∏ównym ele-
mentem bywa policzenie publikacji z listy filadelfijskiej (to zada-
nie znacznie taniej wykonuje sekretarka bieg∏a w obs∏udze baz
danych). Recenzenci okazujà si´ ignorantami. Rzecz jasna od
decyzji mo˝na si´ odwo∏aç. Do tego samego cia∏a, które jà wyda-
∏o. Ciekawa konstrukcja w paƒstwie prawa. W ubieg∏ym miesià-
cu odby∏a si´ w Warszawie konferencja elit, pochylajàcych si´
nad zagro˝eniami dla polskiej demokracji. Dziwactwa ustroju
polskich uczelni raczej si´ jednak nie stanà przedmiotem reflek-
sji. Nie sà nawet w przybli˝eniu tak medialne, jak come back by-
∏ego prezydenta.

STEFAN OÂLIZ¸O

W „Newsweeku” (29.04.07) Piotr Bratkowski kre-
Êli naszym politykom czarny, ponury scenariusz
na najbli˝sze lata. Organizowane w kraju mi-

strzostwa Euro 2012 spowodujà „trz´sienie ziemi w pol-
skiej klasie politycznej: miejsce nawiedzonych ideologów
zajmà skuteczni pragmatycy”. OczywiÊcie taka wizja jest
nie do przyj´cia przez gadatliwà mniejszoÊç wpychajàcà
si´ codziennie przed obiektywy kamer i mikrofony. Muszà
wybraƒcy narodu coÊ wymyÊliç, by nadal brylowaç i nie
daç si´ st∏amsiç jakimÊ niepowa˝nym smarkaczom w krót-
kich majtkach. Na szybkie opanowanie statystyk, sk∏adów
dru˝yn i problematyki „fa∏szywego skrzyd∏owego” nie ma
raczej co liczyç, wypada wi´c pomyÊleç o organizacji kon-
kurencyjnej imprezy, która politykom pozwoli zachowaç
dotychczasowà pozycj´ w rodzimym grajdole. Niestety,
sprawnoÊç fizyczna (czy aby tylko fizyczna?), nie jest naj-
mocniejszà stronà dru˝yny z ulicy Wiejskiej. Pozostaje
wi´c jedynie wrestling jako dyscyplina (?), z której regu∏a-
mi politycy sà ju˝ jako tako obyci. Telewidzom wiernym je-
dynie kana∏owi „Kultura” musz´ jednak pewne zasady tej
prymitywnej rozrywki przybli˝yç. 

P odstawowa wartoÊç wrestlingu jest oparta na nie-
poskromionych ambicjach walczàcych ze sobà
dwóch (bàdê wi´cej) zawodników, których jedynym

marzeniem jest wyrwanie przeciwnikowi nogi ze stawu
biodrowego, zmia˝d˝enie celnym ciosem grdyki, wbicie no-
sa w g∏àb czaszki, oberwanie uszu…, jednym s∏owem zde-
wastowanie tego wszystkiego, na co Stwórca poÊwi´ci∏ 6
dzieƒ swej pracy. Uczciwie jednak przyznajmy, ˝e mimo
trzasku ∏amanych koÊci, j´ków towarzyszàcych zgniataniu
˝eber i innych efektów specjalnych, „sport” ten jest o wie-
le bezpieczniejszy od np. gry na fortepianie czy rozwiàzy-
wania krzy˝ówek. Wszystko bowiem (co zadowoli z pewno-

Êcià polityków stroniàcych od niespodzianek), jest dosko-
nale wyre˝yserowane i przeçwiczone. Sama prezentacja
zapaÊników te˝ powinna si´ spodobaç. Któ˝ z nich nie lu-
bi w blasku pulsujàcych reflektorów, sypiàcych si´ spod
sufitu confetti, pr´˝yç musku∏ów i straszyç konkurentów,
a przy okazji kogo si´ tylko da? 

P rzypatrzmy si´ cz∏onkom naszego rzàdu. Nie ma wy-
wiadu czy choçby tylko szkicu sylwetki jakiegoÊ mi-
nistra, by ten nie straszy∏ czytelników waleniem pi´-

Êciami po swej wàt∏ej klatce piersiowej i wydobywaniem
z czeluÊci organizmu krwio˝erczych ryków, ˝e o straszli-
wych minach i grymasach nie wspomn´. Przyk∏ad pierwszy
z brzegu: Wicepremier Gosiewski – „Niewysoki cz∏owiek,
z którego kpià i oponenci i partyjni koledzy. Ale kiedy nad-
chodzi, ju˝ si´ mniej Êmiejà, a bardziej si´ go bojà”. (Rzeczp.
7.05.07). O Ziobrze, Dornie czy Macierewiczu strach nawet
wspominaç, bo to sà przekomarzania z grzechotnikami. Kie-
dy wystraszeni czytelnicy opanujà jako tako dzia∏anie zwie-
raczy, to nadchodzi nast´pna grupa killerów – polityczne za-
plecze. „Budzà podziw i strach. (…) Pomys∏owi, inteligentni,
sympatyczni. Sprytni, brutalni, cyniczni. A przede wszystkim
– skuteczni. To najcz´Êciej wypowiadane opinie o Adamie
Bielanie i Michale Kamiƒskim”. (Rzeczp. 5.05.07). Ci ostat-
ni majà du˝e szanse na to, by staç si´ gwiazdami ringu. Lu-
bià dzia∏aç jako duet. A publicznoÊç ogromnie sobie ceni wi-
dok takiej pary skaczàcej skutecznie po le˝àcym na deskach
pechowcu. O ile wczeÊniej nie wyrzucà go (w trosce o zacho-
wanie jednoÊci sceny politycznej) za liny. Wrestling podob-
nie jak polityka nie babra si´ jakimiÊ subtelnoÊciami. Mo˝na
wi´c ràbnàç znienacka przeciwnika: krzes∏em, sto∏em, moni-
torem, drabinà, a nawet autentycznym kar∏em. Mo˝na rów-
nie˝ – korzystajàc z zamieszania – dowaliç s´dziemu. O s´-
dziach Trybuna∏u Konstytucyjnego regulamin wrestlingu
nic jeszcze nie wspomina. Ale spokojnie, spokojnie, pose∏
Mularczyk ju˝ pracuje nad poprawkà.

JERZY PARZNIEWSKI

Nowe wyzwania 
dla wra˝liwych

Wrestling
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P rofesor Andrzej Pawlikowski by∏
jednym z pionierów Uniwersyte-
tu Âlàskiego. Ten wybitny uczony

i wychowawca m∏odzie˝y wspó∏tworzy∏ In-
stytut Fizyki Uniwersytetu Âlàskiego
wspólnie z profesorami: Adamem Strza∏-
kowskim, Augustem Che∏kowskim, Janem
Haƒderkiem i wieloma ich uczniami. Star-
tujàc prawie od zera, zbudowali oni trwa∏y
fundament Instytutu i nadali mu jego
obecny kszta∏t. Dzi´ki nim Instytut Fizyki
Uniwersytetu Âlàskiego sta∏ si´ placówkà
naukowà, liczàcà si´ nie tylko w Polsce ale
i na Êwiecie. Profesor Pawlikowski by∏
g∏ównym organizatorem biblioteki Insty-
tutu, zbudowa∏ jà prawie od zera, inicjato-
rem corocznych konferencji z fizyki teore-
tycznej, które z biegiem lat zyska∏y charak-
ter mi´dzynarodowy, a obecnie noszà na-
zw´: International Conference of Theoreti-
cal Physics (w tym roku odb´dzie si´ ju˝ 31
konferencja tej serii). W latach 1972-73 An-
drzej Pawlikowski pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy
dyrektora do spraw dydaktyczno-wycho-
wawczych, a nast´pnie wicedyrektora In-
stytutu Fizyki. 

W latach 1977-78 i 1981-85 by∏ kie-
rownikiem Studiów Doktoranckich na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Âlàskiego. Pe∏ni∏ te˝
w latach 1970-73 funkcj´ wiceprzewod-
niczàcego, a nast´pnie przewodniczàce-
go Katowickiego Oddzia∏u Polskiego
Towarzystwa Fizycznego. By∏ cz∏on-
kiem Wojewódzkiego Zespo∏u Koordy-
nacyjnego do Spraw Fizyki, wiceprze-

wodniczàcym Rady Naukowej Uniwer-
sytetu Âlàskiego oraz cz∏onkiem Rady
Naukowej Instytutu Fizyki Jàdrowej
w Krakowie. Promotorem niezliczonej
iloÊci prac magisterskich, recenzentem
w przewodach doktorskich i habilitacyj-
nych oraz recenzentem dorobku nauko-
wego w post´powaniu o nadanie tytu∏u
naukowego profesora.

Andrzej Pawlikowski urodzi∏ si´ 
12 marca 1928 w Michalewiczach ko∏o
Lwowa. Jego ojciec posiada∏ niewielki
majàtek ziemski. By∏ równie˝ dzier˝awcà
i zarzàdcà dóbr Muzeum i Zbiorów Osso-
liƒskich we Lwowie. We wrzeÊniu 1939
roku zosta∏ deportowany przez Rosjan
w nieznanym kierunku i wszelki Êlad po
nim zaginà∏. Po wojnie rodzina przenio-
s∏a si´ do Wroc∏awia, gdzie Andrzej Paw-
likowski zda∏ matur´ w 1948 roku. W la-
tach 1948-52 odby∏ studia fizyki i mate-
matyki na Uniwersytecie we Wroc∏awiu.
W roku 1952 otrzyma∏ stopieƒ magistra
filozofii. W latach 1950-51 (jeszcze jako
student) zatrudniony by∏ jako redaktor
techniczny w Dziale Wydawnictw Pol-
skiego Towarzystwa Matematycznego we
Wroc∏awiu. W latach 1951-52 by∏ zast´p-
cà asystenta w Instytucie Fizyki Uniwer-
sytetu Wroc∏awskiego, a nast´pnie aspi-
rantem i póêniej asystentem. W roku
1959 przedstawi∏ rozpraw´ doktorskà:
“Zagadnienie warunków ubocznych
w metodzie zmiennych dodatkowych”,
której promotorem by∏ Prof. R. S. Ingar-
den. Praca ta zosta∏a wyró˝niona.

W latach 1960-64 pracowa∏ na stanowi-
sku adiunkta w Instytucie Fizyki Uniwer-
sytetu Wroc∏awskiego. Sta  ̋naukowy odby∏
w Zjednoczonym Instytucie Badaƒ Jàdro-
wych w Dubnej (ZSRR), gdzie pracowa∏ nad
modelem nadciek∏ym jàdra atomowego.
Wynikiem tej pracy jest cytowany w litera-
turze Êwiatowej Model Pawlikowskiego –

Rybarskiej. W roku 1964 przeniós∏ si  ́ do
Studium Matematyki i Fizyki Uniwersyte-
tu Jagielloƒskiego (póêniej – Filia UJ)
w Katowicach na stanowisko adiunkta.
Oprócz prowadzenia zaj́ ç dydaktycznych
zajmowa∏ si  ́ sprawami organizacyjnymi
Studium, tworzeniem biblioteki, gromadze-
niem jej ksi´gozbioru i organizacjà dzia∏u
czasopism naukowych. W roku 1965 wyje-
cha∏ na dwa miesiàce do Stanów Zjednoczo-
nych, do Boulder w stanie Colorado. Prowa-
dzi∏ tam çwiczenia i wyk∏ady dla studentów
oraz doktorantów w Letniej Szkole Fizyki
Teoretycznej. Sprawowa∏ te  ̋opiek  ́nauko-
wà nad czterema pracami dyplomowymi.
Kiedy w 1968 roku z po∏àczenia Wy˝szej
Szko∏y Pedagogicznej i Filii UJ w Katowi-
cach powsta∏ Uniwersytet Âlàski, Andrzej
Pawlikowski otrzyma∏ etat docenta i zosta∏
mianowany kierownikiem Zak∏adu Fizyki
Teoretycznej w Instytucie Fizyki Uniwer-
sytetu Âlàskiego. W roku 1969 habilitowa∏
si  ́na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Tytu∏
jego pracy habilitacyjnej brzmia∏: “O wy-
znaczaniu kierunków namagnesowania
w magnetyku anizotropowym”. Praca ta
równie  ̋zosta∏a wyró˝niona.

W roku 1969 ukaza∏a si´ monografia: J.
¸opuszaƒski, A. Pawlikowski – Fizyka
Statystyczna, PWN, Warszawa 1969. By∏
to obszerny i nowoczesny podr´cznik fizy-
ki statystycznej, liczàcy 464 strony. W ro-
ku 1970 otrzyma∏ Nagrod´ Indywidualnà
Ministra III stopnia, a w roku 1971 Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi. Cztery lata póêniej zaini-
cjowa∏ organizacj´ wspomnianych wcze-
Êniej corocznych konferencji z fizyki teo-
retycznej.

W roku 1976 Andrzej Pawlikowski
otrzyma∏ tytu∏ naukowy profesora a w ro-
ku 1977 Krzy˝ Komandorski Orderu Od-
rodzenia Polski. W latach 1978-79 przeby-
wa∏ w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Wil-
helma w M¸nster (RFN), gdzie prowadzi∏

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Pawlikowskim

Ojciec katowickiej 
fizyki teoretycznej

Profesor Andrzej Pawlikowski posiada∏ niezwyk∏y
urok osobisty, wysokà kultur´, by∏ subtelny, skromny,
tolerancyjny i màdry. Mia∏ wybitny talent matema-
tyczny i intuicj´. Te szczególne cechy, jak i gruntow-
na wiedza, rozleg∏e zainteresowania a tak˝e wybit-
ny talent dydaktyczny sprawi∏y, ˝e by∏ powszechnie
lubiany i szanowany.
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çwiczenia i seminaria dla studentów wy˝-
szych lat. Przebywa∏ te˝ wielokrotnie
w TrieÊcie w International Centre for The-
oretical Physics.

Profesor Pawlikowski znany by∏ jako do-
skona∏y wyk∏adowca. Prowadzi∏ wyk∏ady
z bardzo wielu dziedzin fizyki teoretycznej,
jak równie˝ wiele wyk∏adów monograficz-
nych i specjalistycznych. Zak∏adem Fizyki
Teoretycznej Uniwersytetu Âlàskiego kie-
rowa∏ przez 18 lat. B´dàc poczàtkowo jedy-
nym samodzielnym pracownikiem nauko-
wym w Zak∏adzie odniós∏ wyjàtkowy suk-
ces w kszta∏ceniu m∏odej kadry naukowej.
Wypromowa∏ 16 doktorów ustanawiajàc
swoisty rekord. Prace doktorskie pod jego
kierunkiem dotyczy∏y podstaw mechaniki
kwantowej, teorii magnetyzmu, rezonansu
jàdrowego, w∏asnoÊci termodynamicznych
cia∏ sta∏ych, fizyki statystycznej i teorii wie-
lu czàstek, teorii procesów nieodwracal-
nych oraz zjawisk relaksacyjnych i rezo-
nansowych. Dzi´ki tej szeroko zakrojonej
dzia∏alnoÊci naukowej sta∏ si´ Ojcem Kato-
wickiej Fizyki Teoretycznej. SpoÊród grupy
16 wypromowanych doktorów, dziewi´ciu
uzyska∏o stopieƒ doktora habilitowanego,
a pi´ciu – tytu∏ naukowy profesora (w tym
dwie osoby tytu∏ profesora zwyczajnego).
Koƒcowe lata dzia∏alnoÊci Profesora przy-
padajà na okres 1980-86. Profesor Pawli-
kowski wstàpi∏ do NSZZ SolidarnoÊç. By∏
represjonowany i internowany w maju
1982. Przebywa∏ dwa tygodnie w OÊrodku
Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a ówcze-
sny rektor Uniwersytetu Âlàskiego zawie-
si∏ go na pewien czas w czynnoÊciach na-
uczyciela akademickiego. Wolnej Polski
jednak˝e, nie by∏o dane mu doczekaç.
Zmar∏ 1 kwietnia 1986 w wieku 58 lat po
d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie. W uznaniu Jego
ogromnych zas∏ug dla Uniwersytetu Âlà-
skiego, decyzjà w∏adz uczelni w 1987 roku
Sala Audytoryjna III w Instytucie Fizyki
zosta∏a przemianowana na aul´ imienia
Profesora Andrzeja Pawlikowskiego.

Zak∏ad Fizyki Teoretycznej Profesor po-
zostawi∏ w rozkwicie. W wyniku dalszego
rozwoju kadry naukowej w 1990 roku na-
stàpi∏ jego podzia∏ na trzy odr´bne jednost-
ki: Zak∏ad Fizyki Teoretycznej, Zak∏ad Teo-
rii Pola i Czàstek Elementarnych oraz Za-
k∏ad Astrofizyki i Kosmologii. Kadr  ́nauko-
wà tych Zak∏adów stanowili g∏ownie byli
uczniowie i studenci Profesora (oÊmiu pro-
fesorów tytularnych, w tym trzech profeso-
rów zwyczajnych, pí ciu profesorów UÂ,
dwóch doktorów habilitowanych i dziewí -
ciu doktorów). Istnieje te  ̋nadzieja, ̋ e liczba
profesorów tytularnych w wymienionych
trzech Zak∏adach w nied∏ugim czasie znacz-
nie sí  powí kszy. Wszystko to jest bezpo-
Êrednim i poÊrednim efektem dzia∏alnoÊci
naukowej Profesora Andrzeja Pawlikow-
skiego, przyk∏adem jak wiele dobrego by∏
w stanie uczyniç ten wspania∏y cz∏owiek. 

MICHA¸ MATLAK

WSPÓ¸PRACA UÂ 
Z GRUPÑ ING
19 kwietnia odby∏o si´ spotkanie

w∏adz uczelni z przedstawicielami Gru-
py ING na temat przysz∏ej wspó∏pracy.
Wzi´li w nim udzia∏ ze strony UÂ: JM
Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek,
Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji
prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ, ze strony
ING: Igno van Waesberghe – Prezes
ING G. N.V. Londyn na Wielkà Bryta-
ni´ i Irlandi´, dyrektor regionalny ds.
korporacyjnych w ING – Gra˝yna Zie-
liƒska i dyrektor Centrum BankowoÊci
Korporacyjnej ING – Robert Olesiƒski.

KONKURS NEGOCJACYJNY
MA¸E DIPLOMA VI 
– ROZSTRZYGNI¢TY
19 kwietnia zakoƒczy∏a si´ VI edycja

ogólnopolskiego konkursu negocjacyj-
nego Ma∏e Diploma, organizowanego
przez Ko∏o Naukowe Stosunków Mi´-
dzynarodowych UÂ. W finale uczestni-
cy spotykali si´ w negocjacjach na te-
mat: „Czy instalowaç elementy amery-
kaƒskiej tarczy antyrakietowej w Pol-
sce i Czechach?”.

Najlepszym przygotowaniem meryto-
rycznym oraz rzetelnà technikà nego-
cjacyjnà wykaza∏ si´ Mariusz Mazur,
uczeƒ II Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Powstaƒców Âlàskich w Mys∏owi-
cach. Jego nauczycielem prowadzàcym
by∏a mgr Katarzyna Czornik. 

Wyniki konkursu:
1) Mariusz Mazur – II Liceum Ogól-

nokszta∏càce im. Powstaƒców Âlàskich
w Mys∏owicach

2) Maciej Nowicki – II LO im. Stani-
s∏awa Staszica w Tarnowskich Górach

3) Jacob Maziarz – IV LO im. Stani-
s∏awa Staszica w Sosnowcu

4) Piotr Plesiƒski – III LO im. Adama
Mickiewicza w Katowicach

¸ukasz Mirowski – IV LO im. Bole-
s∏awa Chrobrego w Bytomiu

Szymon Knebel – III LO im. Adama
Mickiewicza w Katowicach

Konkursowi patronowali: Konsul Ge-
neralny Republiki Czeskiej, Konsul Ho-
norowy Królestwa Belgii, prezydenci
miast: Katowic, Rybnika, Chorzowa,
Tychów, Rudy Âlàskiej, Zabrza, Mys∏o-
wic, Âwi´toch∏owic, Dàbrowy Górni-
czej, Bytomia, Sosnowca oraz Regional-
ne Centrum Informacji Europejskiej,
Dolomity Sportowa Dolina i Uczelniana
Rada Samorzàdu Studenckiego UÂ.

NAGRODY IM. WOJCIECHA
KORFANTEGO 
– PROF. JÓZEF ÂLIWIOK 
I DR HAB. ZYGMUNT WOèNICZKA
20 kwietnia 2007 r. przypada 135.

rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
– Êlàskiego polityka zwiàzanego z III Po-

wstaniem Âlàskim. Nagrody jego imie-
nia od 1993 r. przyznaje „Zwiàzek Gór-
noÊlàski” – regionalna organizacja pro-
mujàca Êlàskà kultur´ i tradycj´. Hono-
ruje nimi osoby i instytucje zas∏u˝one
dla regionu, kszta∏tujàce jego to˝samoÊç,
a tak˝e te, których osiàgni´cia – poprzez
przyznanie nagrody – chce promowaç.
Pianista i pedagog Andrzej Jasiƒski
i spo∏ecznik Józef Âliwiok, a tak˝e Pol-
skie Radio Katowice, Teatr Âlàski im.
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego w Katowi-
cach i Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Âlàsk” to
tegoroczni laureaci honorowej Nagrody
im. Wojciecha Korfantego.

19 kwietnia Laureaci otrzymali
przedstawiajàce Korfantego statuetki
podczas uroczystoÊci w Bibliotece Âlà-
skiej. O przyznaniu im wyró˝nieƒ zde-
cydowa∏a kapitu∏a, w której sk∏ad we-
szli m.in. zwierzchnik diecezji katowic-
kiej KoÊcio∏a ewangelicko-augsburskie-
go bp Tadeusz Szurman, prof. Wojciech
Âwiàtkiewicz (UÂ) i wybitny organista
prof. Julian Gembalski.

Prof. Józef Âliwiok z Uniwersytetu
Âlàskiego jest uznanym chemikiem, au-
torem ponad 200 prac naukowych. Pro-
wadzi szerokà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà,
m.in. jako prezes GórnoÊlàskiego To-
warzystwa Przyjació∏ Nauk im. Walen-
tego Roêdzieƒskiego, organizuje konfe-
rencje naukowe poÊwi´cone najwybit-
niejszym postaciom Górnego Âlàska.
Cz∏onek Duszpasterstwa Akademickie-
go w Katowicach.

Promocyjne nagrody im. Wojciecha
Korfantego w tym roku otrzyma∏ tak˝e
m.in. zajmujàcy si´ najnowszà historià
Polski, Górnego Âlàska i Zag∏´bia Dà-
browskiego dr hab. Zygmunt Woênicz-
ka z Uniwersytetu Âlàskiego.

„ÂMIERå JAK 
KROMKA CHLEBA”
24 kwietnia na Wydziale Prawa i Ad-

ministracji UÂ Europejskie Stowarzy-
szenie Studentów Prawa ELSA Kato-
wice zorganizowa∏o pokaz filmu
„Âmierç jak kromka chleba”. Nast´pnie
rozpocz´∏a si´ dyskusja o granicach sa-
mowoli w∏adzy i odpowiedzialnoÊci kar-
nej za ofiary stanu wojennego. Do dys-
kusji zaproszono wyjàtkowych prele-
gentów: dr. Andrzeja Drogonia, dyrek-
tora Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Naro-
dowej w Katowicach, prokuratora An-
drzeja Majchera, Stanis∏awa P∏atka, re-
prezentanta Komitetu Strajkowego
w kopalni „Wujek”.

Film zosta∏ zaprezentowany w ra-
mach Prawniczej Akademii Filmowej,
która jest jednym ze sta∏ych elementów
dzia∏alnoÊci stowarzyszenia ELSA.
WczeÊniej odby∏y si´ projekcje m. in. fil-
mów: „Komornik”, „Egzorcyzmy Emil-
ly Rose”, „Symetria”.



ARTES LIBERALES
Dwie studentki II roku Mi´dzywy-

dzia∏owych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych UÂ: Anna Maria
Leksy i Monika Glosowitz, zosta∏y przy-
j´te w poczet studentów Akademii Artes
Liberales. Na r´ce JM Rektora UÂ prof.
zw. dr. hab. Janusza Janeczka z∏o˝ony
zosta∏ list, w którym przewodniczàcy
Rady Akademii Artes Liberales prof. dr
hab. Jerzy Axer wyra˝a uznanie dla
mocnej pozycji UÂ w tym programie,
jednoczeÊnie stwierdzajàc, i˝ Êlàski
MISH kierowany przez Panià prof. dr
hab. Olg´ Woliƒskà mo˝e byç wzorem
dla tego typu inicjatyw w Polsce.

WYK¸AD KONSULA 
HONOROWEGO RP W IZRAELU
25 kwietnia 2007 r. w Sali Rady Wy-

dzia∏u Nauk Spo∏ecznych odby∏o si´
spotkanie, w czasie którego Konsul Ho-
norowy RP w Izraelu Pan Zeev Baran
wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat: „Stosunków
polsko-izraelskich”.

Wi´cej na str. 10-11

DZIE¡ CHI¡SKI
Instytut J´zyka Angielskiego Uni-

wersytetu Âlàskiego zorganizowa∏
Dzieƒ Chiƒski, który odby∏ si´ 26
kwietnia w Sosnowcu. W programie
znalaz∏y si´: cz´Êç artystyczna, pokazy
kaligrafii i wschodnich sztuk walki, go-
towanie tradycyjnych chiƒskich potraw
oraz cz´Êç oficjalna. 

Wi´cej na str. 14

PROF. KRZYSZTOF JAROSZ 
PREZESEM PTBK
Polskie Towarzystwo Badaƒ Kanadyj-

skich, na Walnym Zgromadzeniu w Pu-
∏awach 27 kwietnia 2007, wybra∏o w∏a-
dze na nowà kadencj´. Nowym Prezesem
zosta∏ prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, kie-
rownik Zak∏adu Badaƒ Kanadyjskich
i Przek∏adu Literackiego w Instytucie J´-
zyków Romaƒskich i Translatoryki UÂ –
literaturoznawca, t∏umacz i popularyza-
tor literatury frankofoƒskiej.

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
EKSPRESJI DZIECI¢CEJ
26-28 kwietnia w Katowicach odby∏

si´ V Ogólnopolski Festiwal Ekspresji
Dzieci´cej wspó∏organizowany przez
Centrum Ekspresji Dzieci´cej przy Bi-
bliotece Âlàskiej w Katowicach, Biblio-
tek´ Âlàskà, Akademi´ Muzycznà
w Katowicach, Akademi´ Sztuk Pi´k-
nych w Katowicach i GórnoÊlàskà Wy˝-
szà Szko∏´ Pedagogicznà z siedzibà
w Mys∏owicach. Partnerami imprezy
by∏y: Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Âlàskiego, Wy˝sza Szko-
∏a Umiej´tnoÊci Spo∏ecznych w Pozna-
niu, ING Bank Âlàski. Honorowy Pa-

tronat nad Festiwalem obj´li: JM Rek-
tor Uniwersytetu Âlàskiego prof. dr
hab. J. Janeczek, JM Rektor WSUS
w Poznaniu, Dyrektor Biblioteki Âlà-
skiej prof. dr hab. Jan Malicki i prezy-
dent Katowic Piotr Uszok.

Wi´cej na str. 21

KRASP W POZNANIU
JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego 

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wzià∏
udzia∏ w Zgromadzeniu Plenarnym
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó∏ Polskich, które odby∏o si´ 26 i 27
kwietnia 2007 r. w Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pro-
gram obrad obejmowa∏ m.in. kwestie
dotyczàce kierunku zmian w systemie
szkolnictwa wy˝szego, promocji szkol-
nictwa wy˝szego i polskich uczelni za
granicà oraz ich informatyzacji.

W¢GIEL STUDENT 
FILM FESTIVAL
27 i 28 kwietnia w Centrum Sztuki

Filmowej w Katowicach odby∏a si´
czwarta edycja festiwalu „W´giel Stu-
dent Film Festival”, organizowana
przez studentów organizacji produkcji
filmowej i telewizyjnej Wydzia∏u Radia
i Telewizji im. Krzysztofa KieÊlowskiego
UÂ. Festiwal ten, jako jedyny w Polsce,
daje mo˝liwoÊç konfrontacji z ca∏à krajo-
wà produkcjà studenckà. Honorowà pie-
cz´ nad nim sprawuje dr hab. Krystyna
Doktorowicz, Dziekan Wydzia∏u Radia
i Telewizji im. Krzysztofa KieÊlowskiego
UÂ w Katowicach. Do udzia∏u zostali za-
proszeni studenci z ¸ódzkiej Szko∏y Fil-
mowej i Teatralnej im. L. Schillera, Mi-
strzowskiej Szko∏y Re˝yserii Filmowej
Andrzeja Wajdy, Szko∏y Filmowej Bogu-
s∏awa Lindy i Macieja Âlesickiego oraz
Akademii Filmu i Telewizji z Warszawy.
W konkursie wzi´∏y tak˝e udzia∏ etiudy
gospodarzy z Wydzia∏u Radia i Telewizji
im. Krzysztofa KieÊlowskiego UÂ.

STUDENCKI ZESPÓ¸ PIEÂNI 
I TA¡CA „KATOWICE” UÂ 
NA CYPRZE
Od 29 kwietnia do 6 maja Studencki

Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Katowice” Uni-
wersytetu Âlàskiego przebywa∏ na Cy-
prze, gdzie wyst´powa∏ w ramach
X Mi´dzynarodowego Festiwalu Kultu-
ry i Sztuki. Otrzyma∏ zaproszenie od
zespo∏u, który by∏ goÊciem XIX Mi´dzy-
narodowego Studenckiego Festiwalu
Folklorystycznego w Katowicach.

SUKCES STUDENTÓW 
WRiTV UÂ NA 8. FESTIWALU
FILMÓW POLSKICH 
W LOS ANGELES
Podczas 8. Festiwalu Filmów Pol-

skich w Los Angeles nagrod´ za najlep-

szà etiud´ studenckà otrzyma∏a stu-
dentka Wydzia∏u Radia i Telewizji im.
K. KieÊlowskiego UÂ Julia Ruszkiewicz
za „Sezon na kaczki”. Bardzo wysoko
zosta∏y ocenione tak˝e prace Paw∏a
Dyllusa, Adama Palenty oraz Kacpra
Fertacza, studentów WRiTV UÂ, któ-
rych umiej´tnoÊci i talent operatorski
doceni∏ m.in. László Kovács (autor
zdj´ç do „Or∏ów Temidy”, „Easy Ride-
ra”). Pawe∏ Dyllus otrzyma∏ nagrod´ za
najlepsze zdj´cia do etiudy filmowej.

DNI UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI NAPOLI 
– POPISANIE DODATKOWEGO
PROGRAMU WSPÓ¸PRACY
W trakcie Dni Universit∫ degli Studi

di Napoli „L’Orientale”, organizowa-
nych 7-9 maja z okazji obchodów 50-tej
rocznicy podpisania Traktatu Rzym-
skiego, w wyniku rozmów prowadzo-
nych przez Prorektor ds. Wspó∏pracy
i Promocji prof. dr. hab. Barbar´ Ko-
˝usznik, Prorektor ds. Kszta∏cenia prof.
dr hab. Ann´ ¸abno i Prorektora ds.
Nauki i Informatyzacji prof. dr hab.
Wies∏awa Banysia oraz Prorektora Uni-
versit∫ degli Studi di Napoli “L’Orien-
tale” prof. Augusto Guarino, Kanclerza
dr Umberto Cinque i prof. Luigi´ Melil-
lo, zosta∏ podpisany dodatkowy pro-
gram wspó∏pracy w ramach umowy
o wspó∏pracy naukowej i dydaktycznej
zawartej 21 kwietnia 1989 roku.

Wi´cej na str. 5-6

C PROMOCJA DOKTORSKA
Uroczysta, setna promocja doktorska

odby∏a si´ 8 maja w auli im. Kazimierza
Lepszego w budynku rektoratu Uni-
wersytetu Âlàskiego w Katowicach.
Prace habilitacyjne zosta∏y obronione
na wydzia∏ach: Artystycznym (1) i Na-
uk Spo∏ecznych (2). Prace doktorskie
na wydzia∏ach: Artystycznym (7), Nauk
Spo∏ecznych (20) i Teologicznym (2).
Stopieƒ doktora na Uniwersytecie Âlà-
skim uzyska∏o dotàd 3080 osób, nato-
miast doktora habilitowanego 431 osób.

PROF. ST. JUSZCZYK 
CZ¸ONKIEM RADY NAUKOWEJ 
UNIWERSYTETU W OSTRAWIE
Prof. zw. dr hab. Stanis∏aw Juszczyk,

dziekan Wydzia∏u Pedagogiki i Psycho-
logii Uniwersytetu Âlàskiego, zosta∏ po-
wo∏any przez Rektora Uniwersytetu
Ostrawskiego  na cz∏onka Rady Nauko-
wej tej uczelni.

W sk∏ad rady wchodzà: rektor, pro-
rektorzy, dziekani oraz wybrani profe-
sorowie, którzy sà uznawani za mene-
d˝erów nauki – rzadko zaprasza si´ do
takiej Rady profesora z zagranicy. Do
zadaƒ rady, która spotyka si´ 3-4 razy
w roku akademickim, nale˝y: ustalanie
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priorytetów w badaniach naukowych,
wspó∏pracy zagranicznej, zatwierdza-
nie habilitacji ze wszystkich wydzia∏ów
oraz analiza wniosków o nadanie tytu-
∏u naukowego profesora, które nast´p-
nie sà przesy∏ane do Ministerstwa
Szkolnictwa Wy˝szego w Czechach. 

Uniwersytet Âlàski w Katowicach
podpisa∏ przed kilkoma laty umow´
o wspó∏pracy strategicznej z Uniwersy-
tetem Ostrawskim.

OBIAD W PA¸ACU 
PREZYDENCKIM
W Êrod´ 9 maja 2007 r. JM Rektor

Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
prof. dr hab. Janusz Janeczek wzià∏
udzia∏ w obiedzie wydanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyƒskiego na czeÊç Prezydenta Re-
publiki Macedonii Branko Crvenko-
vskiego. JM Rektor prof. dr hab. Janusz
Janeczek by∏ jednym z trzech rektorów
reprezentujàcych polskie uniwersytety
(obok Uniwersytetu Jagielloƒskiego
i Warszawskiego), na których prowadzo-
ne jest nauczanie j´zyka macedoƒskiego. 

DNI KULTURY 
KANADYJSKIEJ
10-11 maja Instytut Kultury i Litera-

tury Brytyjskiej i Amerykaƒskiej Uni-
wersytetu Âlàskiego oraz Centrum Stu-
diów Kanadyjskich zorganizowa∏y Dni
Kultury Kanadyjskiej. W budynku Wy-
dzia∏u Filologicznego UÂ w Sosnowcu
w ramach imprezy odbywa∏y si´ wyst´-
py rdzennych artystów kanadyjskich,
wyk∏ady, mini festiwal filmów o tema-
tyce kanadyjskiej oraz sympozjum
i warsztaty akademickie – wszystko to
pod has∏em: kultura i literatura rdzen-
nej ludnoÊci Kanady.

Wi´cej na str. 8-9

POLSCY NAUCZYCIELE
W CERN
Instytut Fizyki Uniwersytetu Âlà-

skiego w Katowicach we wspó∏pracy
z Kuratorium Âlàskim zorganizowa∏
wyjazd 42 nauczycieli do Europejskiego
Centrum Badaƒ Jàdrowych (CERN)
w Genewie, na specjalne szkolenie
w ramach programu edukacyjnego
przygotowanego przez CERN.

By∏a to pierwsza polska grupa nauczy-
cieli, która odwiedzi∏a CERN. Szkolenie
odby∏o si´ w dniach 14 – 22 kwietnia 2007
roku i obejmowa∏o udzia∏ w cyklu wyk∏a-
dów prowadzonych w j´zyku polskim
przez uczonych pracujàcych w CERN lub
zaproszonych do CERN z Polski specjal-
nie na t´ okazj´. Oprócz wyk∏adów odby-
wa∏y si´ zaj´cia warsztatowe oraz zwie-
dzanie samego Centrum wraz z prezenta-
cjà prowadzonych tam i planowanych na
najbli˝szà przysz∏oÊç badaƒ naukowych.

Wizyta w CERN przypad∏a tu˝ przed
zakoƒczeniem ostatnich prac zwiàza-
nych z uruchomieniem LHC (Large
Hadron Collider), najwi´kszego na
Êwiecie akceleratora, dzi´ki czemu nasi
nauczyciele mogli jeszcze zwiedziç po∏o-
˝ony 100 m pod ziemià tunel akcelera-
tora oraz detektor eksperymentu
ATLAS. Oprócz zwiedzania LHC grupa
zwiedzi∏a tak˝e fabryk´ antymaterii,
eksperyment COMPASS i ekspozycj´
prezentujàcà histori´ badaƒ czàstek
elementarnych MICROCOSM.

Wi´cej na str. 18-19

PRZYJAZNY PIPS
Budynek Wydzia∏u Pedagogiki i Psy-

chologii Uniwersytetu Âlàskiego sta∏
si´ dost´pny dla osób korzystajàcych
z wózka inwalidzkiego. Wybudowany
w ubieg∏ym roku podjazd oraz zmoder-
nizowane toalety by∏y pierwszym eta-
pem przystosowania tego budynku do
potrzeb osób niepe∏nosprawnych. W ro-
ku bie˝àcym zamontowano platform´
oraz dêwig osobowy, dzi´ki którym oso-
by z dysfunkcjà ruchu mogà si´ swo-
bodnie poruszaç si´ po Wydziale. Koszt
zakupu i monta˝u dêwigu oraz platfor-
my, dzi´ki staraniom Uczelni, zosta∏
w po∏owie sfinansowany przez Urzàd
Marsza∏kowski Województwa Âlàskiego
ze Êrodków PFRON.

EGZAMINY ZE ZNAJOMOÂCI
J¢ZYKA POLSKIEGO
Tydzieƒ od 9 do 13 maja 2007 r. to

czas niezwykle wa˝ny dla cudzoziem-
ców uczàcych si´ j´zyka polskiego – to
okres egzaminów certyfikatowych z j´-
zyka polskiego jako obcego. Egzaminy
odby∏y si´ równolegle w a˝ 7 miastach,
w tym w dwóch w Stanach Zjednoczo-
nych (w Nowym Jorku 9-10 maja,
a póêniej w Chicago 12-13 maja).

Egzaminy certyfikatowe cieszà si´ co-
raz wi´kszà popularnoÊcià wÊród obco-
krajowców i Polonii. Kolejny ju˝ raz od-
bywajà si´ w Stanach Zjednoczonych.
W trakcie tego majowego wyjazdu, do
egzaminu na Nowym Kontynencie
przystàpi ∏àcznie ponad 100 osób!

Pozosta∏e miejsca egzaminacyjne
w sesji wiosennej to: Berlin (10-11 ma-
ja), Bratys∏awa (12-13 maja), Kraków
(10-11 maja), Poznaƒ (10-11 maja)
i Warszawa (10-11 maja).

JUWENALIA 2007
W programie tegorocznych Juwena-

liów tradycyjnie znalaz∏y si´ m.in. kon-
certy, spektakle teatralne, kabareton,
wystawy i wiele innych atrakcji.

W Sosnowcu Juwenalia trwa∏y od 10
do 12 maja i by∏y przygotowane po raz
czwarty przez Porozumienie Uczelni
Zag∏´bia.

Juwenalia Âlàskie – Êwi´to studenc-
kie, organizowane przez Porozumienie
Studentów Uczelni Âlàskich, rozpocz´-
∏y si´ 14  a zakoƒczy∏y 19 maja. 

Od 18 do 20 maja w Rybniku odby∏y
si´ Juwenalia – Rybnik 2007. Organiza-
torami by∏y Samorzàdy Studenckie
Akademii Ekonomicznej, Politechniki
Âlàskiej, Uniwersytetu Âlàskiego oraz
Stowarzyszenie Przyjació∏ UÂ.

Wi´cej na str. 16-17

ULKA – „KEBABY” 
ZDOBYWAJÑ MISTRZOSTWO
14 maja zakoƒczy∏a si´ rywalizacja

w ramach Uczelnianej Ligi Koszykówki
Amatorskiej (ULKA). W fina∏owym me-
czu dru˝yna Kebaby w obecnoÊci licz-
nie zgromadzonej publicznoÊci pokona-
∏a po emocjonujàcym meczu dru˝yn´
˚ywiec 101:90. Po raz drugi z rz´du wy-
walczy∏a tytu∏ mistrzowski. Zespó∏ wy-
stàpi∏ w sk∏adzie: Kozik, Doktorczyk,
S∏u˝a∏ek, Pawlik, Loedl, Czepczor, Wa-
lerowicz, Kamiƒski i Durma∏a.

W przerwie meczu fantastyczny po-
kaz przygotowa∏a sekcja AZS w karate.
Mistrzowie odebrali nagrody z ràk z/cy
Kanclerza ds. Technicznych mgr.
Edwarda Wàsiela.

CZY CHORZÓW PRZEMIENI 
SI¢ W ÂLÑSKÑ DOLIN¢ 
KRZEMOWÑ?
17 maja w budynku rektoratu UÂ od-

by∏a si´ konferencja prasowa zatytu∏o-
wana „Czy Chorzów przemieni si´
w Âlàskà Dolin´ Krzemowà?”. Wzi´li w
niej udzia∏ JM Rektor Uniwersytet Âlà-
skiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
oraz prezydent Chorzowa Marek Kopel.

Zainicjowany przez UÂ projekt Âlà-
skiego Mi´dzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych,
który ma powstaç w pobli˝u Drogowej
Trasy Ârodowiskowej, jest komplemen-
tarny z dwoma innymi „chorzowskimi”
zamierzeniami Êrodowiska naukowego:

1) Centrum Edukacji i Badaƒ Ener-
go-Chemicznego Wykorzystania W´gla
(realizowany przez UÂ wspólnie
z G∏ównym Instytutem Górnictwa, któ-
ry jest liderem tego projektu).

2) Âlàska BIO-FARMA., Centrum
Biotechnologii, Bioin˝ynierii i Bioinfor-
matyki (umowa konsorcjum, do które-
go wchodzi m.in. UÂ, zosta∏a zawarta
w kwietniu br.)

Âlàskie Mi´dzyuczelnianego Cen-
trum Edukacji i Badaƒ Interdyscypli-
narnych b´dzie prowadzi∏o badania
i edukacj´ w zakresie m.in:

- Nauki o Êrodowisku (np. poznanie
i rozumienie Êrodowiska; gospodarowa-
nie Êrodowiskiem)

- Fizyki medycznej (np. fizyka dia-
gnostyczna, dozymetria kliniczna, elek-
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troradiologia, optyka w medycynie, me-
tody fizyki jàdrowej – planowanie ra-
diotererapii)

- Biofizyki (biofizyka molekularna,
biochemia)

- In˝ynierii materia∏owej (specjalnoÊç
nauka o materia∏ach)

- In˝ynierii biomedycznej (biomate-
ria∏y, bioinformatyka, komputerowe
systemy obrazowania biomedycznego,
komputerowe systemy w in˝ynierii re-
habilitacyjnej) 

- Nano-karbo-technologii
- Chemii informatycznej oraz chemii

leków 
- Modelowania matematycznego

(matematyka przemys∏owa, biomate-
matyka)

Wi´cej na str. 7

SZESNASTY WIECZÓR 
AKADEMICKI
Szesnasty Wieczór Akademicki odby∏

si´  22 maja w auli im. Kazimierza Lep-
szego w Katowicach. W programie znala-
z∏y si´: wyk∏ad Josefa Byrtusa, Konsula
Generalnego Republiki Czeskiej w Kato-
wicach: „Romowie. Problemy wspó∏˝ycia
na przyk∏adzie Republiki Czeskiej”, wy-
k∏ad Romana Kwiatkowskiego, Prezesa
Stowarzyszenia Romów w Polsce: „Romo-
wie w Polsce. Sytuacja po transformacji”
oraz koncert muzyki romskiej w wykona-
niu Józefa Jochymczyka (gitara i Êpiew).

PRZYZNANO 
„GÓRNOÂLÑSKIE TACYTY”
16 maja w pa∏acu w Nakle Âlàskim

wr´czono Nagrody im. ks. Augusti-

na Weltzla, GórnoÊlàski Tacyt,
ustanowione przez Ruch Autonomii
Âlàska. Nagrod´, statuetk´ autor-
stwa Augustyna Dyrdy przedstawia-
jàcà ks. Augustina Weltzla, przy-
znano w dwóch kategoriach: badacz
i popularyzator. Badaczem uhonoro-
wanym GórnoÊlàskim Tacytem zo-
sta∏a prof. Ewa Chojecka – wybitny
historyk sztuki, wspó∏twórczyni
i wieloletni kierownik Zak∏adu Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Âlàskie-
go, redaktor syntezy Sztuka Górne-
go Âlàska od Êredniowiecza do koƒ-
ca XX wieku. W kategorii populary-
zator – statuetk´ otrzyma∏ Henryk
Waniek, malarz i pisarz, autor po-
wieÊci Finis Silesiae.

OPRACOWA¸: ¸UKASZ ADAMCZYK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dzieƒ Chiƒski w Uniwersytecie Âlàskim
26 kwietnia 2007 r.

Dzieƒ Chiƒski zosta∏ zorganizowany przez Instytut J´zyka Angielskiego UÂ oraz studentów grupy chiƒskiej, której opiekunem jest prof. Dexin Tang

W auli czytelni Wydzia∏u Filologicznego w Sosnowcu odby∏a

si´ cz´Êç oficjalna i artystyczna Dnia Chiƒskiego, podczas któ-

rej studenci grupy chiƒskiej przedstawiali tradycyjne chiƒskie

pieÊni ludowe. Na to spotkanie ˝ona prof. Tanga, pani Bai,

przygotowa∏a piero˝ki zwane „jiaozi”. Wi´cej na str. 14
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Studencki Zespó∏
PieÊni i Taƒca

„Katowice” 
na Cyprze

29 kwietnia – 6 maja 2007




