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Od 6 do 8 grudnia br. Uniwersytet
Âlàski b´dzie gospodarzem kolejnego
posiedzenia Konferencji Rektorów Uni-
wersytetów Polskich (KRUP). Z tej oka-
zji goÊciç b´dziemy rektorów 18 uniwer-
sytetów oraz rektora Papieskiej Akade-
mii Teologicznej; w obradach Konferen-
cji wezmà równie˝ udzia∏ przedstawicie-
le Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego, Rady G∏ównej Szkolnictwa
Wy˝szego, Fundacji Rektorów Polskich
i Akademii Artes Liberale. Organizacja
posiedzenia Konferencji Rektorów jest
z jednej strony wydarzeniem niezwykle
wa˝nym i presti˝owym dla Uczelni,
a jednoczeÊnie istotnym punktem ob-
chodów Roku Jubileuszowego.

7 grudnia obrady Konferencji odb´dà
si´ w sali wyk∏adowej Wydzia∏u Teolo-
gicznego UÂ. W godzinach popo∏udnio-
wo-wieczornych planowany jest prze-
jazd przez zabytkowe dzielnice Katowic
– Nikiszowiec i Giszowiec, a nast´pnie
udzia∏ w spektaklu teatralnym „Cholo-
nek”, w wykonaniu aktorów Teatru Ko-
rez w sali widowiskowej Miejskiego Do-
mu Kultury w Giszowcu. Po spektaklu
przewidziane jest zwiedzanie Izby Âlà-
skiej, tzw. „Gawlikówki” mieszczàcej si´
w kompleksie MDK w Giszowcu. 
8 grudnia obrady Konferencji zostanà
przeniesione do sali Rady Wydzia∏u Na-
uk o Ziemi w Sosnowcu.
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S zacownego Doktoranta nie
trzeba nikomu przedstawiaç:
„Jerzy Stuhr i wszystko jasne!”

- napisa∏ w swojej recenzji, pozwalajàc
sobie na dowcipnà trawestacj´ znanej
maksymy, rektor Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej im. Leona Schillera w ¸odzi,
prof. Jerzy Woêniak. „Jako aktor –
stwierdzi∏ drugi znakomity recenzent
prof. Krzysztof Zanussi - Stuhr jest kla-
sykiem i ulubieƒcem publicznoÊci,
funkcjonuje w wyobraêni masowej. Jest
cz∏owiekiem obecnym na rynku i w ob-
szarze kultury wysokiej. Ju˝ to czyni
zeƒ cz∏owieka niezwyk∏ego i wyjàtkowo
popularnego”.

- Ten dzieƒ jest nobilitacjà mojego
Êrodowiska – podkreÊla∏ po uroczysto-
Êci, na spotkaniu z dziennikarzami
wzruszony Jerzy Stuhr – jest wielkim
Êwi´tem teatru polskiego, wydarze-
niem szczególnym przede wszystkim
dla artystów mojego pokolenia, któ-
rzy ciàgle jeszcze majà nadziej´, ˝e
ich „bycie” w sztuce wià˝e si´ z pew-
nà misjà.

ArtyÊcie poczucie misji towarzyszy
nieustannie, a zrodzi∏o si´ ju˝ we wcze-
snej m∏odoÊci, po obejrzeniu s∏awnej in-
scenizacji Mickiewiczowskich „Dzia-
dów” w 1968 roku. Po raz pierwszy, po-
myÊla∏ wówczas o tym, jak ogromnà si-
∏´ mo˝e mieç aktor w akcie nie tylko
twórczym, ale i obywatelskim oraz jak
wa˝ny jest „niepokój twórczy” i ciàg∏e

poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ arty-
stycznych.

Najbardziej wyjàtkowà chwilà uro-
czystoÊci okaza∏ si´ wyk∏ad samego
Doktoranta (który wyrazi∏ ˝yczenie
„tym razem przemówiç w∏asnym tek-
stem”) bardzo intymny, pe∏en osobi-
stych przemyÊleƒ i sentymentalnych
reminiscencji. By∏a to swoista „podró˝
od poczàtków” (˝ycia, twórczoÊci, spo-
tkaƒ z drugim cz∏owiekiem) do „chwili
obecnego trwania”; garÊç wyjàtkowych
refleksji wypowiadanych przez cz∏owie-
ka spe∏nionego, Êwiadomego, który

uchwyci∏ istot´ i sens swojego „bycia”
w Êwiecie.

- Kiedy s∏ucha∏em laudacji i mojego
˝yciorysu – wszystko gdzieÊ ulatywa∏o,
wirowa∏o mi przed oczyma – zaczà∏
swojà wypowiedê Jerzy Stuhr – dzi´ku-
j´ szanowny rektorze, ˝e ta impreza od-
bywa si´ w∏aÊnie w teatrze, bo tu je-
stem na swoim miejscu, tutaj jestem so-
bà. Sta∏em si´ widzem swojego ˝ycia.
Aktorzy te˝ sà dziÊ wyjàtkowi: jest ze
mnà moja rodzina, najbli˝si, koledzy,
z którymi podjà∏em trud budowy te-
atru: Jerzy Trela, Filip Bajon, Miko∏aj

9 listopada w Teatrze Âlàskim im. S. Wyspiaƒskiego odby∏a si´ uroczystoÊç
nadania tytu∏u doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Stuhrowi

Jerzy Stuhr 
i wszystko jasne!

Ten dzieƒ jest nobilita-
cjà mojego Êrodowiska
– podkreÊla∏ po uroczy-
stoÊci, na spotkaniu
z dziennikarzami wzru-
szony aktor – jest wiel-
kim Êwi´tem teatru pol-
skiego, wydarzeniem
szczególnym przede
wszystkim dla artystów
mojego pokolenia, któ-
rzy ciàgle jeszcze majà
nadziej´, ˝e ich „bycie”
w sztuce wià˝e si´
z pewnà misjà.
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U roczystoÊç, której mam za-
szczyt i przyjemnoÊç prze-
wodniczyç wywodzi si´

z szesnastowiecznej tradycji nadawa-
nia stopnia akademickiego przez cesa-
rza lub jego palatynów. Osoby w ten
sposób mianowane, czyli doctores ho-
noris causa by∏y w Êrodowisku uniwer-
syteckim znacznie mniej powa˝ane od
doktorów, którzy otrzymywali swój
stopieƒ na drodze normalnej kariery
akademickiej. Dzisiaj jest inaczej. God-
noÊç doktora honoris causa jest bo-
wiem najbardziej zaszczytnym wyró˝-
nieniem nadawanym przez wy˝sze
uczelnie osobom nadzwyczajnie zas∏u-
˝onym dla nauki, kultury, sztuki i ˝y-
cia publicznego.

Uniwersytet nadajàc godnoÊç dokto-
ra honorowego kieruje si´ wewn´trznà
potrzebà wyeksponowania wybitnych
postaci, których dzia∏alnoÊç i osiàgni´-
cia wpisujà si´ w kanon wyznawanych
przez niego wartoÊci. Jest w tym ch´ç
zwrócenia uwagi szerszej publicznoÊci
na istnienie rzeczywistych autoryte-

tów, bioràcych si´ z ich prze∏omowych
dokonaƒ o wymiarze uniwersalnym
i ponadczasowym. Studentom wskazu-
jemy je jako wzorce godne naÊladowa-
nia. Jest to szczególnie wa˝ne w na-
szych czasach pe∏nych kwasi autoryte-
tów, zwanych idolami, marketingowo
wykreowanych na potrzeby doraênego
sukcesu komercyjnego. W krótkim cza-
sie zast´powanych innymi, lepiej
schlebiajàcymi szybkozmiennym gu-
stom pospolitym. Uniwersytet nie zno-
si sztucznoÊci i odrzuca efemerydy.
Sam b´dàc instytucjà zamierzonà na
wielowiekowe trwanie nie akceptuje
tego, co ulotne, nie niosàce trwa∏ych
wartoÊci. Nagradza natomiast osià-
gni´cia b´dàce zaczynem nowego twór-
czego dzia∏ania, stymulujàce dà˝enia
do kolejnych wielkich oraz trwa∏ych
dokonaƒ.

Jest tak˝e bardziej pragmatyczny
aspekt nadawania godnoÊci doktora
honorowego. Uniwersytet nadajàc jà
ubogaca siebie przyjmujàc do swoje-
go grona, w wymiarze symbolicz-
nym rzecz jasna, osob´, której

Grabowski, Jerzy Fedorowicz. Jak˝e˝
to dziwna widownia! Widownia mojego
˝ycia!  Jestem te˝ w pierwszym miejscu
pracy mojego ojca, który w roku 1947
przyjecha∏ ze mnà, dwumiesi´cznym
malcem do Katowic – powiedzia∏ w dal-
szej cz´Êci wyk∏adu artysta - mieszkali-
Êmy niedaleko tego teatru, przy ulicy
Warszawskiej...

Trudno nie zauwa˝yç, ˝e artysta od-
czuwa szczególnà wi´ê z ziemià Êlàskà,
od 10 lat wyk∏ada na Wydziale Radia
i Telewizji UÂ, tu ma wielu przyjació∏,
a sam mówi∏ o tej wi´zi w kategoriach
pewnego systemu wartoÊci kluczowych: 

- GdzieÊ ca∏y czas znajduj´ si´ w tym
Êlàskim kr´gu (...) Jestem bardzo na
Êlàskie cechy wyczulony, choçby na t´
Êlàskà zgrzebnoÊç, skromnoÊç i czy-
stoÊç. Nosz´ to w sobie od dzieciƒstwa.

Listy z gratulacjami przes∏a∏y Sza-
cownemu Doktorantowi w∏adze naj-
wi´kszych polskich uczelni wy˝szych,
a osobiÊcie gratulacje i wyrazy uznania
z∏o˝yli m.in.: wojewoda Êlàski dr To-
masz Pietrzykowski, dziekan Wydzia∏u
Radia i Telewizji UÂ dr hab. Krystyna
Doktorowicz, dziekan PWST im. L.
Solskiego w Krakowie (gdzie Jerzy
Stuhr pe∏ni funkcj´ rektora) prof.
Agnieszka Mandat, a tak˝e przewodni-
czàcy Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó∏ Polskich, cz∏onek orszaku
senackiego prof. dr hab. in˝. Tadeusz
Luty, który swoje wystàpienie zaczà∏
od dowcipnej uwagi: - Czy mo˝na sobie
odmówiç wystàpienia na deskach te-
atru razem z Jerzym Stuhrem i to nie
tylko w roli statysty?

Dodatkowym przes∏aniem uroczysto-
Êci by∏a równie˝ refleksja na temat ko-
niecznoÊci wspó∏pracy Êrodowisk uni-
wersyteckich z ludêmi sztuki (przez du-
˝e S) i kultury, wspó∏pracy, która mog∏a-
by ocaliç prawdziwe wartoÊci, stanowià-
ce od zawsze istot´ elitarnoÊci tych dwu
Êrodowisk, przed zalewem tandety blich-
trowego Êwiata konsumpcji i komercji. 

- Ta impreza jest przepi´knà definicjà
idei uniwersytetu - uniwersytetu jako
zwierciad∏a kultury wysokiej - zauwa-
˝y∏ w swojej mowie gratulacyjnej prof.
Tadeusz Luty.

UroczystoÊç przebiega∏a w atmosfe-
rze pewnej niezwyk∏oÊci i magii. I nie
wiadomo, czy sprawi∏ to unoszàcy si´
nad widownià „Duch” KieÊlowskiego,
kilkakrotnie przywo∏any przez Sza-
cownego Doktoranta, czy sam Dokto-
rant zaczarowa∏ teatr swojà charyzmà
i Szekspirowskim kunsztem opowia-
dania o Êwiecie. A mo˝e po prostu za-
dzia∏a∏a magia teatru – wielkiej meta-
fory ˝ycia, które warto szlachetnie re-
˝yserowaç, obsadzajàc siebie czasem
w roli g∏ównej...?

ANNA MUSZY¡SKA ➥

Wystàpienie JM Rektora UÂ 
prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka

Twórca, artysta 
i nauczyciel
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osiàgni´cia sà nadzwyczajnej rangi
i wytrzyma∏y prób´ czasu. Mamy
tutaj do czynienia z nobilitacjà
wzajemnà. Doktorant przyjmujàc
godnoÊç akceptuje tym samym po-
wag´ nagradzajàcego go uniwersy-
tetu, a ten˝e kàpie si´ w blasku
chwa∏y Dostojnego Doktoranta.

Uniwersytet Âlàski niezbyt jest hojny
w nadawaniu najwy˝szej godnoÊci aka-
demickiej, starajàc si´ nie nara˝aç osób
nià obdarzonych na utrat´ niezb´dnej
ekskluzywnoÊci, a samej godnoÊci na
dewaluacj´. Senat Âlàskiej Wszechnicy
starannie wa˝y∏ i wa˝y racje za przy-
znaniem doktoratu honorowego. Stàd
w swojej niespe∏na czterdziestoletniej
historii Uniwersytet Âlàski tylko 34 ra-
zy nadawa∏ doktoraty honorowe. Za to
w poczcie dotychczasowych doktorów
honorowych naszej Uczelni znalaz∏y si´
takie znakomitoÊci, jak Eugenie Ione-
sco, Josif Brodski, Richard Pipes, Sta-
nis∏aw Baraƒczak, Ryszard KapuÊciƒ-
ski, Jacques Derrida, Tadeusz Ró˝e-
wicz czy Józef Szajna, ˝eby wymieniç
tylko niektórych. Ostatnim uhonoro-
wanym jest laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki Georg Bednorz. Dzi-
siaj do grona dostojnych doktorów ho-
norowych Uniwersytetu Âlàskiego do-
∏àcza wielki artysta i twórca Pan Profe-
sor Jerzy Stuhr.

PodkreÊlam „twórca”, gdy˝ mam
w pami´ci wàtpliwoÊci Dostojnego
Doktoranta, ujawnione nam w czasie
pami´tnego wieczoru akademickiego
w Uniwersytecie Âlàskim 3 grudnia
2003 roku, kiedy to otoczony t∏umem
s∏uchaczy zastanawia∏ si´ czy jako ak-
tor zas∏uguje na miano twórcy na
równi z pisarzem, malarzem i kompo-
zytorem, czy raczej jest tylko odtwór-
cà tego, co stworzyli inni. Ka˝dy, kto
oglàda∏ sceniczne i filmowe kreacje
aktorskie Jerzego Stuhra pozbawiony
jest cienia wàtpliwoÊci, ˝e ma do czy-
nienia z twórcà ról tylko jemu w∏aÊci-
wych. Mo˝na byç twórcà idei, teorii
naukowej, ale tak˝e twórcà wyra˝ania
uczuç i g∏´bokich myÊli, jakim jest Je-
rzy Stuhr.

Uniwersytet Âlàski honoruje osobo-
woÊç wszechstronnà i wielowymiaro-
wà, wybitnego twórc´ o mi´dzynaro-
dowej s∏awie, ale tak˝e znakomitego
nauczyciela akademickiego, prawdzi-
wego mistrza, któremu wiele do za-
wdzi´czenia majà studenci naszego
Wydzia∏u Radia i Telewizji. Z radoÊcià
wpisujemy w poczet cz∏onków naszej
wspólnoty akademickiej Pana Profe-
sora Jerzego Stuhra.

JANUSZ JANECZEK
REKTOR UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

W KATOWICACH

S enat Uniwersytetu Âlàskiego na
posiedzeniu, które odby∏o si´ 
19 kwietnia 2007 roku, popar∏ ini-

cjatyw´ Wydzia∏u Radia i Telewizji oraz
Wydzia∏u Filologicznego nadania Panu
Profesorowi Jerzemu Stuhrowi tytu∏u
doktora honoris causa Uniwersytetu Âlà-
skiego za wybitne zas∏ugi dla rozwoju
sztuki, kultury i nauki.

Senat Uniwersytetu Âlàskiego na re-
cenzentów dorobku Dostojnego Dokto-
ranta powo∏a∏ znakomitych polskich arty-
stów i pracowników nauki: pana profeso-
ra zw. dr. hab. Miko∏aja Grabowskiego
z Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Teatralnej
w Krakowie, pana profesora dr. hab. Je-
rzego Woêniaka z Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Filmowej, Telewizyjnej i Teatral-
nej w ¸odzi i pana profesora zw. dr. hab.
Krzysztofa Zanussiego z Uniwersytetu
Âlàskiego. Mnie powierzy∏ zaszczytnà
funkcj´ promotora, która uprawnia do
przedstawienia Paƒstwu laudatio pierw-
szego w gronie doktorów honorowych
Uniwersytetu Âlàskiego artysty teatralne-
go i filmowego, spe∏niajàcego si´ z ogrom-
nymi sukcesami w wielu innych rolach ̋ y-
ciowych i zawodowych, w tym na niwie
akademickiej i pedagogicznej.

Wprowadzamy w poczet naszych dokto-
rów honorowych prawdziwego artyst´,
prawdziwego, to znaczy takiego, który
wniós∏ ju˝ w∏asny, bardzo du˝y wk∏ad do
teatru i sztuki filmowej, a jednak, jak sam
przyznaje, cytuj´ za recenzjà profesora
Miko∏aja Grabowskiego, nieustannie to-
warzyszy Mu poczucie niespe∏nienia b´-
dàce „ci´˝ko wypracowanym sposobem
na ˝ycie. [...] Bo najlepiej czuj´ si´ – wy-
znaje Dostojny Doktorant – w stanie ocze-
kiwania, wyzwania. Wtedy jestem najbar-

dziej sprawny”. Profesor Miko∏aj Grabow-
ski przytacza jeszcze innà wypowiedê Do-
stojnego Doktoranta, która wiele mówi
o Jego pracy twórczej i dzia∏alnoÊci na-
ukowo-pedagogicznej: „Ka˝dy sobie wy-
bierze na mój temat definicj´, jaka mu pa-
suje. Pewnie si´ do tego te˝ troch´ sam
przyczyni∏em. Zmienia∏em twarze, kame-
leoni∏em w ˝yciu bardzo du˝o. Ale dla
mnie to nie by∏ kameleonizm, tylko moja
droga. Nazywa si´ ona »kontakty z ludê-
mi«”. Wybra∏ wi´c Profesor Jerzy Stuhr
drog´ rozumienia innych ludzi, drog´, na
której nie pozostaje oboj´tny wobec ich ra-
doÊci i cierpieƒ, Êwiat∏oÊci i ma∏oÊci, szla-
chetnoÊci i nikczemnoÊci. Bo prawdziwy
artysta swà sztuk´ tworzy jako niespokoj-
nà, niespe∏nionà i nieskoƒczenie otwartà
na drugiego cz∏owieka. I my w∏aÊnie wi-
dzimy w Nim nie tylko aktora i re˝ysera,
symbole artis, nie tylko tog´ uniwersytec-
kà, symbol logosu, ale po prostu cz∏owie-
ka, cz∏owieka oddanego twórczoÊci, pracy,
a przede – wszystkim innym ludziom.

Dostojny Doktorant zawsze stawia∏ so-
bie wymagania wysokie. Profesor Krzysz-
tof Zanussi w swojej recenzji Jego dorob-
ku charakteryzuje - „jako t∏o do chwa∏y” -
Jego postaw´ obywatelskà, jakà zajmowa∏
w czasach Polski Ludowej. „Z pozycji
Êwiadka przypomn´ – pisze – ˝e Jerzy
Stuhr w tamtych latach dawa∏ przyk∏ad
rozumnego oporu, niezale˝noÊci myÊli
i wiernoÊci temu etosowi inteligencji pol-
skiej, który sk∏ania∏ do pracy u podstaw,
chronieniu substancji i tworzeniu nisz dla
wolnoÊci ducha”. Âwiadectwem Jego kon-
sekwentnej drogi myÊlenia i dzia∏alnoÊci
jest równie˝ rozleg∏oÊç stworzonego przez
Niego dorobku, który wed∏ug profesora
Jerzego Woêniaka „jest niezwyk∏y i nieba-
gatelny”, bo sam „Stuhr to »Du˝e Zwie-

Laudatio
wyg∏oszone podczas uroczystoÊci nadania 
tytu∏u doktora honoris causa Uniwersytetu 
Âlàskiego Prof. Jerzemu Stuhrowi

Magnificencjo,
Dostojny Doktorancie,
PrzeÊwietny Senacie,
Wysoka Rado Wydzia∏u Radia i Telewizji,
Wysoka Rado Wydzia∏u Filologicznego
Czcigodni GoÊcie dzisiejszej uroczystoÊci,
Szanowni Studenci,
Panie i Panowie,
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rz´« w sztuce”, a zdaniem profesora Mi-
ko∏aja Grabowskiego, próby Jego prezen-
tacji „skazane sà z góry na kl´sk´”. Moja
próba uogólnienia Jego ˝ycia i dzie∏a mu-
si wi´c byç uproszczeniem, ale nie zosta-
∏em przecie˝ powo∏any po to, aby artyst´
i nauczyciela uniwersyteckiego wt∏oczyç
w jakàÊ matryc´ doktoranta, ale po to, aby
wskazaç na szczególny charakter Jego
sztuki teatralnej i filmowej, na Jego auto-
rytet artysty-pedagoga.

Dostojny Doktorant przybywa do nas
z niedalekiej i zawsze bardzo bliskiej na-
szemu Uniwersytetowi i Âlàskowi ziemi
krakowskiej, która wyda∏a wielu znamie-
nitych artystów i uczonych, przecierajà-
cych nowe szlaki in spacio humaniore.
Jak wielu synów tej ziemi jest On cz∏owie-
kiem niezwyk∏ym. Dzi´ki swojej twórczo-
Êci, powszechnie jest zaliczany do grona
artystów wzorowych, uznanych, czyli jest
klasykiem, ale nieustannie poszukujà-
cym. Zajmuje mocne i trwa∏e miejsce
w obszarach kultury wysokiej i jednocze-
Ênie jest ulubieƒcem publicznoÊci maso-
wej i aktywnym uczestnikiem kultury po-
pularnej. Niewàtpliwie wywiera zauwa-
˝alny wp∏yw na ca∏à polskà kultur´. Du˝o
daje z siebie nam, Âlàzakom. Cz´sto tu
z nami jest, nie tylko dzi´ki kreacjom te-
atralnym i filmowym, Êwiadczàcym o Je-
go prawdziwej zdolnoÊci rozumienia Âlà-
zaków, na co wskazuje m.in. znakomita
kreacja, jakà stworzy∏ w Doskona∏ym po-
po∏udniu Przemys∏awa Wojcieszka, ale
przede wszystkim dzi´ki pracy akademic-
kiej, którà z charakterystycznym dla sie-
bie zaanga˝owaniem wykonuje od kilku
lat na Wydziale Radia i Telewizji, o której
nasz wybitny re˝yser i profesor Krzysztof
Zanussi wyra˝a si´ z wysokim uznaniem:
„Pan Stuhr – pisze w swojej recenzji – jest
bezcennym wyk∏adowcà, budujàcym po-
most mi´dzy teatrem a filmem, re˝yserià
i aktorstwem, wreszcie mi´dzy Polskà
z jej zaÊciankowoÊcià a Europà, w której

nasz Profesor funkcjonuje (jak ma∏o kto
z Polaków) w sztuce – na równych pra-
wach zdobytych pasmem sukcesów twór-
czych”. A sam Dostojny Doktorant o swo-
im miejscu wÊród nas mówi: „GdzieÊ ca∏y
czas znajduj´ si´ w tym Êlàskim kr´gu.
[...] Jestem bardzo na Êlàskie cechy wy-
czulony, choçby na t´ Êlàskà zgrzebnoÊç,
skromnoÊç i czystoÊç. Nosz´ to w sobie od
dzieciƒstwa”.

Pan Jerzy Stuhr ukoƒczy∏ filologi´ pol-
skà na Uniwersytecie Jagielloƒskim
w 1970 roku i przynosi chwa∏´ tej uczelni
b´dàc jako aktor niekwestionowanym mi-
strzem s∏owa mówionego i jednoczeÊnie,
jako autor siedmiu scenariuszy oraz kilku
poczytnych ksià˝ek-wyznaƒ, utalentowa-
nym u˝ytkownikiem s∏owa pisanego. Ju˝
dwa lata póêniej ukoƒczy∏ Wydzia∏ Aktor-
ski w krakowskiej Paƒstwowej Wy˝szej
Szkole Teatralnej i sta∏ si´ jednym z wie-
lu jej s∏ynnych absolwentów, sta∏ si´
prawdziwym mistrzem gry scenicznej,
wyst´pujàc w najlepszych teatrach pol-
skich i wielu znanych teatrach w∏oskich
oraz sta∏ si´ nauczycielem nast´pnych po-
koleƒ polskich aktorów, a na poczàtku lat
90. minionego wieku zosta∏ rektorem tej
Uczelni. Od 2002 roku ponownie piastuje
t´ wysokà godnoÊç, cieszàc si´ ogromnym
szacunkiem studentów i profesorów.

Talent aktorski Dostojnego Doktoranta
natychmiast dostrzegli najlepsi polscy re-
˝yserzy teatralni i filmowi. W teatrze
i w teatrze telewizji stworzy∏ niezapo-
mniane kreacje pod kierunkiem prawdzi-
wych mistrzów: Konrada Swinarskiego,
a przede wszystkim Andrzeja Wajdy i Je-
rzego Jarockiego oraz Anny Polony, Bog-
dana Hussakowskiego i Jerzego Grzego-
rzewskiego. Wyst´powa∏ m.in. w filmach
Feliksa Falka, Krzysztofa KieÊlowskiego,
Agnieszki Holland, Andrzeja Wajdy, Ju-
liusza Machulskiego, Piotra Szulkina,
Krzysztofa Zanussiego i Andrzeja Kot-
kowskiego, z powodzeniem zmieniajàc

techniki i style gry, konwencje gatunko-
we, charaktery postaci, kostiumy i epoki.
G∏´boko poruszy∏ polskich i zagranicz-
nych widzów swoimi pierwszymi brawu-
rowymi kreacjami, postacià Lutka Danie-
laka, bezwzgl´dnego konferansjera, uzna-
jàcego jedynie „wartoÊci realnego konfor-
mizmu”, z filmu Wodzirej Falka (1997)
i postacià Filipa Mosza, prowincjonalnego
zaopatrzeniowca, który ca∏e swoje ˝ycie
poÊwi´ci∏ kinu i zrozumia∏, ˝e jego obser-
wacje zawsze nale˝y zaczynaç od siebie,
bohatera Amatora KieÊlowskiego (1979).

Doceniajàc pierwsze teatralne osiàgni´-
cia Dostojnego Doktoranta, Jego oryginal-
ne i niezapomniane role m.in. w Biesach
oraz Zbrodni i karze Fiodora Dostojew-
skiego, Matce Witkacego, Nocy listopado-
wej Stanis∏awa Wyspiaƒskiego i w Emi-
grantach S∏awomira Mro˝ka, warto jed-
nak kilka dodatkowych s∏ów poÊwi´ciç
w tej laudacji tzw. „Kinu moralnego nie-
pokoju” z lat 1976-81, w którym odegra∏
On bez wàtpienia pierwszoplanowà rol´,
stajàc si´ jego najbardziej charaktery-
stycznym i znanym bohaterem. Pan Jerzy
Stuhr w tych filmach oraz wyre˝yserowa-
nych póêniej przez siebie utworach ekra-
nowych Êwiat∏em i cieniem wydobywa∏
prawdy o Polakach, wskazujàc na p´kni´-
cia, jakie wyst´powa∏y w g∏´bi duszy roda-
ków i na rysy, jakie pojawia∏y si´ na ich –
najcz´Êciej romantycznych dotàd – cha-
rakterach. Filmy z jego udzia∏em by∏y naj-
wi´kszymi dokonaniami tego nurtu, któ-
ry w 1980 roku scharakteryzowa∏ Andrzej
Wajda w referacie wyg∏oszonym na posie-
dzeniu Prezydium Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich: „Mówi si´ – rozpoczà∏
swoje wystàpienie twórca Cz∏owieka
z marmuru – w kr´gu prywatnym oczywi-
Êcie, ˝e wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo pol-
skie jest g∏´boko zdemoralizowane w jego
stosunku do pracy, do mienia spo∏eczne-
go, do instytucji ˝ycia publicznego i jest to
niewàtpliwie prawda. Ale trzeba tak˝e po-
wiedzieç, ˝e ca∏kowicie inne postawy obo-
wiàzujà w gronie rodzinnym i w ma∏ych,
nieformalnych grupach kole˝eƒskich
i przyjacielskich, ˝e czego innego uczymy
nasze dzieci. Powstaje wi´c pytanie, czy
mo˝e byç zdrowe spo∏eczeƒstwo pogrà˝o-
ne tak g∏´boko w osobliwej schizofrenii
moralnej i czy zadaniem sztuki nie jest za-
stanowienie si´, co wypar∏o moralnoÊç
prawdziwà z terenu moralnoÊci publicz-
nej oraz uporczywe optowanie na rzecz
jednolitego kodeksu moralnego, obowià-
zujàcego zawsze i wszystkich?”. Pan Je-
rzy Stuhr swój talent aktorski odda∏ w∏a-
Ênie sztuce filmowej opierajàcej si´ na ta-
kim programie „oczyszczenia moralnego”
i – co wi´cej – wypracowa∏ póêniej takà
formu∏´ „kina zaanga˝owanego”, która
skupia swojà uwag´ przede wszystkim na
zwyczajnych ludziach, cz´sto zagubio-
nych w Êwiecie fa∏szywych ideologii
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W imieniu promotora prof. zw. dr. hab. Tadeusza Miczki laudatio odczyta∏ dziekan Wydzia-
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i drogowskazów, na ludziach cierpiàcych
i poszukujàcych ∏adu aksjologicznego.

Dalsza droga twórcza Dostojnego Dok-
toranta jest nieustannym poszukiwaniem
podstawowych wartoÊci w kreowanych
postaciach teatralnych i filmowych oraz
nowych konwencji ekranowych. Czasami
z ironicznym dystansem, niekiedy z ko-
mediowym wspó∏czuciem, a czasami
z pe∏nà powagà, skupia si´ On na uczu-
ciach i zachowaniach bohaterów zagubio-
nych nie tyle, w tak typowych dla polskie-
go losu meandrach historycznych, ile
w meandrach wspó∏czesnoÊci. Z pozoru
tylko kilkadziesiàt Jego kreacji teatral-
nych i filmowych z lat 80. tworzy mozai-
k´, bowiem oprócz maestrii aktorskiej,
specyficznej emocjonalnoÊci i wyjàtkowej
sile oddzia∏ywania na widza, a nawet po-
ruszania go do g∏´bi, ze scen i ekranów
wy∏ania si´ silna, pe∏na temperamentu,
wyjàtkowo konsekwentna i oryginalna,
mocno doÊwiadczona przez ˝ycie osobo-
woÊç. Pan Jerzy Stuhr nigdy nie pozwala
swoim widzom na oboj´tnoÊç wobec siebie
i grajàc cz´sto „maluczkich”, a zw∏aszcza
wtedy, szczególnie mocne wywo∏uje
u nich reakcje.

Wydaje si´, ˝e nowa Polska, która na-
sta∏a na prze∏omie ostatnich dziesi´cioleci
poprzedniego wieku doda∏a jeszcze skrzy-
de∏ i energii, i tak ju˝ mocno uskrzydlo-
nym i dynamicznie rozwijajàcym si´ ta-
lentom Dostojnego Doktoranta. W latach
90. XX wieku, i trwa to a˝ do dnia dzisiej-
szego, i niech trwa jeszcze jak najd∏u˝ej,
Ten wybitny aktor teatralny i filmowy nie
tylko gra na deskach scenicznych, ale
z powodzeniem re˝yseruje sztuki, m.in.
Janusza G∏owackiego, S∏awomira Mro˝-
ka, Witolda Gombrowicza, Moliera i Szek-
spira. Gwoli Êcis∏oÊci przypomnieç nale˝y,
˝e jako re˝yser teatralny zadebiutowa∏ On
w 1985 roku Kontrabasistà Patricka
Süskinda i od ponad dwudziestu lat udo-
skonala swój warsztat re˝yserski, stawia-
jàc coraz wi´ksze wymagania sobie i in-
nym aktorom.

JednoczeÊnie otwiera nie tylko sobie,
ale równie˝ polskiemu teatrowi i kinu,
a nawet szerzej, wspó∏czesnej sztuce i kul-
turze nowe perspektywy poznawcze i wy-
znacza nowe drogi ich rozwoju, próbujàc
swoich si∏ w kolejnych trudnych rolach,
wyst´pujàc z ogromnym powodzeniem za
granicà jako aktor, re˝yser i nauczyciel,
piszàc ksià˝ki i scenariusze, uczàc studen-
tów aktorstwa, a w Katowicach uczàc ich
re˝yserii filmowej i telewizyjnej, realizujàc
filmy, w których sam wyst´puje, sytuujà-
ce si´ poza dominujàcymi nurtami, styla-
mi i modami, pozostajàce na trwa∏e w do-
robku nie tylko polskiego kina i obsypane
„lawinà” presti˝owych nagród. Dostojny
Doktorant, oprócz twórczoÊci i pracy pe-
dagogicznej, staje si´ równie˝ aktywnym
organizatorem ˝ycia akademickiego i kul-

turalnego, aktywnie uczestniczy w pra-
cach Rady do Spraw Kultury dzia∏ajàcej
przy Prezydencie Rzeczypospolitej oraz
w jury wielu festiwali i konkursów.
W 1994 roku otrzymuje ze wszech miar
zas∏u˝enie tytu∏ profesora w dziedzinie
sztuk teatralnych.

Pan Profesor Jerzy Stuhr jest wi´c cz∏o-
wiekiem niemal˝e renesansowym, ale
oczywiÊcie „w konwencji” naszych cza-
sów, cz∏owiekiem niespokojnym i nieza-
spokojonym, podejmujàcym nowe wyzwa-
nia, doÊwiadczenia i ryzyka po to, aby
wzbogaciç siebie, ale przede wszystkim,
aby jak najwi´cej daç z siebie innym. Jego
dorobek jest imponujàcy. Profesor Jerzy
Woêniak w swojej recenzji opisuje go tymi
s∏owy: „sukcesami i swoimi osiàgni´ciami
móg∏by Jerzy Stuhr obdzieliç wielu, tak˝e
znanych dzisiaj artystów teatru i kina.
Oto dla teatru Jerzy Stuhr wykreowa∏ 
52 premierowe role teatralne w okresie od
1973 roku do roku 2007. Wyre˝yserowa∏
siedem premier teatralnych, nie liczàc
premier spektakli dyplomowych swoich
studentów. Zagra∏ niezliczonà iloÊç ról
w spektaklach Teatru Telewizji, realizo-
wanych g∏ównie w studio Telewizji Kra-
ków. W omawianym okresie uzyska∏ 
23 nagrody za teatralne kreacje. Zagra∏
w 61 filmach, zdoby∏ 51 nagród za role fil-
mowe. Wyre˝yserowa∏ siedem filmów fa-
bularnych”. SpoÊród bogactwa nagród
wymieniç nale˝y choçby te najbardziej
presti˝owe, jak Nagrod´ Krytyki W∏oskiej
przyznanà Mu w 1982 roku oraz Nagrod´
Narodowego Syndykatu W∏oskich Dzien-
nikarzy Filmowych – Nastro d’Argento,
dla najlepszego twórcy europejskiego,
przyznanà Mu w 1998 roku. Wspominam
o rozmiarach dorobku Dostojnego Dokto-
ranta, ale oczywiÊcie o jego wartoÊci decy-
duje przede wszystkim jego jakoÊç, jego
wymiar artystyczny i wysoki poziom pe-
dagogiczny.

Gdy Dostojny Doktorant osiàgnà∏ ju˝
szczyty artyzmu na gruncie aktorstwa te-
atralnego, telewizyjnego i filmowego oraz
w pracy re˝ysera teatralnego, gdy sta∏ si´
cenionym pedagogiem i pe∏ni∏ najwy˝sze
funkcje akademickie, gdy uzyska∏ tytu∏
profesora i jednoczeÊnie, co nie zdarza si´
profesorom cz´sto, cieszy∏ si´ ogromnà
popularnoÊcià polskiej i zagranicznej wi-
downi teatralnej i kinowej, odwa˝nie,
w wieku dojrza∏ym, jako „m´˝czyzna do-
brze po czterdziestce”, otworzy∏ kolejny,
niezwykle trudny do wype∏nienia twór-
czà pracà, rozdzia∏ w swoim ˝yciu zawo-
dowym – zosta∏ re˝yserem filmów fabu-
larnych. Spis cudzo∏o˝nic, autorska ada-
ptacja powieÊci Jerzego Pilcha, której
premiera odby∏a si´ w 1994 roku, uznany
zosta∏ w kraju i za granicà za wydarzenie
filmowe i zapowiada∏ pojawienie si´
w polskim kinie nowego typu moralitetu
ekranowego, który sytuowa∏ si´ blisko te-

go, co w naszej i Êwiatowej muzie naj-
wi´ksze, jak kino Krzysztofa KieÊlow-
skiego, ale skutecznie wymyka∏ si´ i na-
dal si´ wymyka z dotychczasowych klasy-
fikacji i typologii.

Historie mi∏osne, Tydzieƒ z ˝ycia m´˝-
czyzny, Du˝e zwierze, Pogoda na jutro,
najnowszy, w∏aÊnie wyÊwietlany w ki-
nach Korowód – to filmy, które potwier-
dzajà, ˝e Profesor Jerzy Stuhr pozosta∏
wierny ambitnemu, prawdziwie arty-
stycznemu kinu, a jednoczeÊnie bliskie-
mu problemom wspó∏czesnego cz∏owieka,
mimo – jak zauwa˝a w jednym z wywia-
dów - „I tak wszystkim si´ wydaje, ˝e sà
artystami, bo wyst´pujà w filmie – model-
kom, piosenkarzom i wszelkim innym
amatorom, na uczestnikach reality show
koƒczàc. [...] coraz rzadziej sztuka jest
wartoÊcià. W kinie, w teatrze przewa˝a
poprawnoÊç, przeci´tnoÊç. Ko∏o si´ zamy-
ka. Masowe kino nie chce mieç wiele
wspólnego ze sztukà” (2003). Re˝yser Je-
rzy Stuhr, myÊl´, ˝e ka˝dy zgodzi si´
z opinià profesora Krzysztofa Zanussie-
go, na tle bardzo wielu debiutów, jakie
mia∏y miejsce w III Rzeczypospolitej, jest
tym, który naprawd´ „broni si´ bez wàt-
pienia”, poniewa˝ wypracowa∏ w∏asny
charakter „pisma” filmowego i „odniós∏
najwi´kszy sukces, jaki mo˝na odnoto-
waç w kulturze”.

Dostojny Doktorant przez ponad trzy-
dzieÊci lat wywo∏uje wi´c w naszej kultu-
rze stan podwy˝szonego napi´cia komuni-
kacyjnego. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e Jego
osobowoÊç i postawa twórcza majà swoje
podstawowe êród∏o w – rzec mo˝na – kra-
kowskim i Êlàskim etosie pracy, który na-
kazuje Mu sumiennie, konsekwentnie
i odpowiedzialnie wype∏niaç powinnoÊci
wobec widzów i studentów.

Og∏aszam, i˝ w uznaniu dla Twoich wy-
bitnych osiàgni´ç artystycznych i pedago-
gicznych oraz zas∏ug w wytyczaniu no-
wych kierunków poszukiwaƒ twórczych,
PrzeÊwietny Senat Uniwersytetu Âlàskie-
go, postanowi∏ przyznaç i nadaç Tobie Do-
stojny Doktorancie, najwy˝szà godnoÊç
doktora honoris causa.

Zapewniam Pana, Wielce Szanowny
Panie Doktorze, ̋ e spo∏ecznoÊç akademic-
ka Uniwersytetu Âlàskiego, przyjmujàc
Pana do grona swoich doktorów honoro-
wych, w roku, w którym, nasza Uczelnia
obchodzi 40-lecie swojego istnienia, wyra-
˝a Panu w ten sposób nasz najwy˝szy po-
dziw i szacunek i jednoczeÊnie ̋ yczy kolej-
nych osiàgni´ç twórczych i sukcesów dy-
daktycznych oraz podsycania w sobie ta-
kiej ciekawoÊci i takiego niekoƒczàcego
si´ poszukiwania, które zaowocujà nowy-
mi rolami teatralnymi i filmowymi, spek-
taklami i filmami, scenariuszami i ksià˝-
kami oraz satysfakcjà z osiàgni´ç arty-
stycznych licznych Pana uczniów.

TADEUSZ MICZKA
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J erzy Stuhr – aktor, re˝yser te-
atralny i filmowy. Pedagog. Jeden
z najpopularniejszych i najbar-

dziej wszechstronnych polskich aktorów.
Urodzi∏ si´ 18 kwietnia 1947 roku w Kra-
kowie. Ukoƒczy∏ polonistyk´ na Uniwer-
sytecie Jagielloƒskim (1970) i Wydzia∏
Aktorski Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Te-
atralnej w Krakowie (1972). Podczas stu-
diów zwiàzany by∏ z krakowskim Te-
atrem STU, po dyplomie zosta∏ zaanga˝o-
wany do Starego Teatru w Krakowie.
Jednym z pierwszych przedstawieƒ,
w których zagra∏ by∏y Dziady Mickiewi-

cza w re˝yserii Konrada Swinarskiego
(1973), gdzie wcieli∏ si´ w postaç Belzebu-
ba. W latach 70. Jerzy Stuhr stworzy∏
znakomite kreacje w polskim kinie, m.in.
w Wodzireju Feliksa Falka zagra∏ Lutka
Danielaka (1977) - parweniusza i przebo-
jowego dorobkiewicza. WczeÊnie zaczà∏
wspó∏pracowaç z Krzysztofem KieÊlow-
skim. Zagra∏ w Bliênie (1976) i w Spoko-
ju (1976). W 1979 roku w Amatorze rewe-
lacyjnie wcieli∏ si´ w rol´ zaopatrzeniow-
ca Filipa Mosza - cz∏owieka, w którym ro-
dzi si´ i dojrzewa potrzeba sztuki. W tej
dekadzie Stuhr wyrós∏ na aktora kina
moralnego niepokoju, w którym ówcze-
sne pokolenie odnajdywa∏o swój portret. 
W latach 80. Stuhr gra∏ w kultowych ko-
mediach Juliusza Machulskiego: Seksmi-
sji (1983), Kingsajzie (1987) i Deja Vu
(1989). Wa˝nymi kreacjami by∏y równie˝:
rola w O-BI, O-BA. Koniec cywilizacji
Piotra Szulkina (1984) i tytu∏owa postaç
w Obywatelu Piszczyku Andrzeja Kot-
kowskiego (1988).

W latach 90. Stuhr poÊwi´ci∏ si´ tak˝e
pracy pedagogicznej. Od 1990 do 1996 ro-
ku by∏ rektorem w Paƒstwowej Wy˝szej
Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie, ponownie na to stanowisko
zosta∏ wybrany w roku 2002. W latach
1991-1993 zasiada∏ w Radzie ds. Kultury
przy Prezydencie RP. W 1992 roku uka-
za∏a si´ jego autobiograficzna ksià˝ka Ser-
cowa choroba, w 2001 r. rozmowy z Mar-
kiem Mikosem Udawaç naprawd´.
W 1994 roku uzyska∏ tytu∏ profesora
w dziedzinie sztuk teatralnych. Od wielu
lat jest ponadto wyk∏adowcà Uniwersyte-
tu Âlàskiego w Katowicach na Wydziale
Radia i Telewizji im. K. KieÊlowskiego.

Ostatnia dekada to przede wszystkim fil-
mowe prace re˝yserskie Jerzego Stuhra.
Debiut kinowy Spis cud˝o∏o˝nic (1994)
zrealizowany zosta∏ na podstawie powieÊci
Jerzego Pilcha, film Historie mi∏osne
(1997), dedykowany by∏ Krzysztofowi Kie-

Êlowskiemu, w 1999 r. trafia na ekrany Ty-
dzieƒ z ˝ycia m´˝czyzny. Najnowszym fil-
mem Jerzego Stuhra jest Korowód (2007),
zrealizowany na podstawie w∏asnego sce-
nariusza, za który otrzyma∏ Nagrod´ Indy-
widualnà na ostatnim 32. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Od 1998 roku Jerzy Stuhr jest cz∏on-
kiem Europejskiej Akademii Filmowej.
W 2001 roku artysta zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Jest równie˝ laureatem Na-
grody Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w dziedzinie teatru w 2007 ro-
ku, dwukrotnym laureatem Nagrody Mia-
sta Krakowa (1989, 1995) oraz laureatem
Lauru Krakowa XXI wieku za rok 2004.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI:
JERZY STUHR. DOCTOR HONORIS CAUSA 

UNIVERSITATIS SILESIENSIS
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO 

KATOWICE, 2007.

Scenariusz:
2007: Korowód; 2003: Pogoda na jutro; 2000: Du˝e zwierz´; 1999: Tydzieƒ z ˝ycia m´˝-

czyzny; 1997: Historie mi∏osne; 1994: Spis cudzo∏o˝nic; 1986: Bohater roku, 1978: Seans

Re˝yseria:
2007: Korowód; 2003: Pogoda na jutro; 2000: Du˝e zwierz´; 1999: Tydzieƒ z ˝ycia

m´˝czyzny; 1997: Historie mi∏osne; 1994: Spis cudzo∏o˝nic

Role aktorskie:
2007: Korowód; 2006: The Making of Parts; 2006: Kajman (Caimano, Il); 2005: Dosko-

na∏e popo∏udnie; 2005: Persona non grata; 2004: Arie; 2003: Show; 2003: 19. Po∏udnik;
2003: Pogoda na jutro; 2001: Amator 2; 2000: Weiser; 2000: Down House; 2000: La vita
altrui; 2000: Du˝e zwierz´; 1999: Jerzy Pilch. Wyznania cz∏owieka piszàcego; 1999: Kiler-
ów 2-óch; 1999: Tydzieƒ z ˝ycia m´˝czyzny; 1997: Historie mi∏osne; 1997: Kiler; 1996:
Matka swojej matki; 1995: OpowieÊç o Józefie Szwejku i jego drodze na front; 1995: Opo-
wieÊç o Józefie Szwejku i jego najjaÊniejszej epoce; 1994: Spis cudzo∏o˝nic; 1993: Uprowa-
dzenie Agaty; 1993: Trzy kolory: Bia∏y; 1990: ˚ycie za ˝ycie. Maksymilian Kolbe; 1989:
Déja Vu; 1988: Dekalog X; 1988: Obywatel Piszczyk; 1987: Âmierç Johna L.; 1987: ¸uk Ero-
sa; 1987: Kingsajz; 1987: Pociàg do Hollywood; 1986: Ucieczka; 1986: Bohater roku;
1985: Medium; 1985: Ga, ga: Chwa∏a bohaterom; 1984: O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji;
1984: Rok spokojnego s∏oƒca; 1983: Wir; 1983: Seksmisja; 1983: Przeznaczenie; 1982:
Matka królów; 1981: Wojna Êwiatów - Nast´pne stulecie; 1981: Z dalekiego kraju (From
a Far Country); 1981: Przypadek; 1980: Wizja Lokalna 1901; 1980: åma; 1980: Z bie-
giem lat, z biegiem dni; 1980: Spokój; 1979: Amator; 1979: Szansa; 1979: Po drodze
(Útközben); 1978: Aktorzy prowincjonalni; 1978: Bez znieczulenia; 1978: Seans; 1977: Wo-
dzirej; 1976: Zezem; 1976: Blizna; 1976: Próba ciÊnienia; 1975: Strach; 1973: OdejÊcia,
powroty; 1973: Przyj´cie na dziesi´ç osób plus trzy; 1972: Na wylot; 1971: Milion za Lau-
r´; 1971: Trzecia cz´Êç nocy

Polski dubbing:
2007: Shrek 3 jako Osio∏; 2004: Shrek 2 jako Osio∏; 2004: Mulan II jako Mushu; 2003:

Shrek 3-D (Shrek 4-D) jako Osio∏; 2001: Shrek jako Osio∏; 1998: Mulan jako Muszu

Sylwetka Jerzego Stuhra

Od Belzebuba
do Shreka

Foto: Agnieszka Sikora
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- OkreÊlenia takie, jak ekologia,
ekolog czy ekologiczny sà cz´sto u˝y-
wane w j´zyku potocznym w sposób
nieprecyzyjny. Co zatem tak na-
prawd´ oznaczajà te poj´cia?

- RzeczywiÊcie popularne znaczenie ter-
minu „ekologia” nieco ró˝ni si´ od znacze-
nia prawdziwego, bywa te˝ cz´sto nadu˝y-
wane. PrzywykliÊmy do tego, ˝e ekolo-
giczne znaczy „zdrowe”. Tymczasem eko-
logia to nauka zajmujàca si´ zale˝noÊcia-
mi pomi´dzy organizmami a ich Êrodowi-
skiem, zaÊ ekolog jest naukowcem badajà-
cym te zale˝noÊci. W spo∏ecznej Êwiado-
moÊci ekologia cz´sto jest uto˝samiana
z ochronà przyrody, a ekolog z osobà, któ-
ra walczy lub aktywnie dzia∏a na rzecz
ochrony Êrodowiska. W tym kontekÊcie
precyzyjniej jest mówiç o aktywiÊcie eko-
logicznym ni˝ o ekologu. Ja sam uwa˝am
siebie za aktywist´ ekologicznego, gdy˝
z wykszta∏cenia jestem psychologiem, czy-
li w sensie naukowym z ekologià mam
niewiele wspólnego. Ale nawet w psycho-
logii, jako dyscyplinie naukowej, od jakie-
goÊ czasu mówi si´ o podejÊciu ekologicz-
nym. Ekologia jest zatem rodzajem para-
dygmatu, który „pasuje” do ró˝nych dys-
cyplin naukowych.

- Jest to te˝ termin bardzo modny.
Cz´sto s∏yszymy o ekologicznych jaj-
kach czy marchewce…

- Ja widzia∏em nawet ekologicznà wód-
k´. W handlu wszystko mo˝e byç ekolo-
giczne, poczàwszy od pralni chemicznych,
a skoƒczywszy na domach. Firmy, które
u˝ywajà tego okreÊlenia, robià to ze wzgl´-

du na strategi´ marketingowà, bo termin
ten wskazuje na coÊ, co si´ ludziom dobrze
kojarzy. Oznacza, ˝e dany produkt jest
zdrowy, przyjazny lub korzystny dla na-
szego organizmu. OczywiÊcie najcz´Êciej
jest to ewidentne nadu˝ycie. Dlatego mu-
simy broniç si´ przed zalewem takich in-
formacji, czytaç uwa˝nie etykiety, bo tzw.
ekologiczne produkty mogà posiadaç wiele
szkodliwych substancji. W tym momencie
na myÊl przychodzà mi sklepy z tzw. zdro-
wà ̋ ywnoÊcià. Na Zachodzie tego typu pla-
cówki sprzedajà tzw. produkty organiczne.
Teoretycznie chodzi o to, ˝e ˝ywnoÊç zo-
sta∏a wyprodukowana w sposób Êrodowi-
skowo czysty: bez u˝ycia nawozów sztucz-
nych czy modyfikacji genetycznych. Ale
z ekologicznego punktu widzenia, zwiàza-
nego z perspektywà wzajemnych zale˝no-
Êci, je˝eli na pó∏ce znajduje si´ np. olej so-
jowy, który przylecia∏ z Japonii, to fakt ten
stoi w sprzecznoÊci z ekologicznym szyl-
dem sklepu. Dlaczego? Poniewa˝ pomimo
dobrej jakoÊci produktu i dobroczynnego
wp∏ywu na zdrowie, energia wyproduko-
wana i zu˝yta na przewiezienie go do Pol-
ski wp∏ywa negatywnie na Êrodowisko.
Podam inny przyk∏ad. JeÊli w domu wy-
mienimy wszystkie ˝arówki na energoosz-
cz´dne, a dwa razy w roku kupimy egzo-
tyczne owoce, to efekt ekologiczny po pro-
stu si´ zeruje. To tak, jakby w ogóle nie
wymieniaç ˝arówek. Koszt ekologiczny

przywiezienia do naszego kraju owoców
jest ogromny, sk∏adajà si´ na niego np. zu-
˝yta energia czy dwutlenek w´gla wytwo-
rzony podczas transportu. Ludzie cz´sto
nie sà tego Êwiadomi. Zatem, w tym wy-
padku, ekologicznym zachowaniem jest
kupowanie takich produktów, które zosta-
∏y wytworzone w naszym kraju, a nawet
regionie.

- Czyli okazuje si´, ˝e wiele na-
szych poczynaƒ, które myÊlimy, ̋ e sà
ekologiczne z ekologià niewiele majà
wspólnego? Co zatem jeszcze powin-
niÊmy robiç, aby dzia∏aç na korzyÊç
Êrodowiska?

- OczywiÊcie segregacja Êmieci czy u˝y-
wanie podczas zakupów toreb wielokrot-
nego u˝ytku to wa˝ne proekologiczne
dzia∏ania. Najwa˝niejsze jednak sà same

Rozmowa z aktywistà ekologicznym, psychologiem dr. Ryszardem Kulikiem
z Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii UÂ

JesteÊmy ˝ar∏okami!
Rozgrzeszamy si´ ku-
pujàc energooszcz´dne
˝arówki i segregujàc
Êmieci, a równoczeÊnie
nabywamy wiele pro-
duktów zb´dnych, w do-
datku pochodzàcych
z daleka, nie zdajàc so-
bie sprawy z tego, ˝e
ich sprowadzenie ozna-
cza ogromny koszt eko-
logiczny.

JeÊli wszyscy konsumowaliby

Bangladesz 0,3 
Angola 0,5
Chiny/Egipt 0,8
Polska 2,0
Japonia 2,6
Francja 2,8
USA 5,0
Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,5

tyle co oni to potrzebowalibyÊmy
planety Ziemi
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zakupy. Po pierwsze, wa˝ne jest, co kupu-
jemy. Podstawowà wskazówkà jest kupo-
wanie produktów jak najmniej przetwo-
rzonych (lepiej warzywo ni˝ gotowà sa∏at-
k´, ziarno a nie pasztet sojowy) oraz jak
najbardziej lokalnych. W naszym przypad-
ku lepiej jest kupowaç mas∏o pochodzàce
z okolic Kielecczyzny ni˝ Mazur. Po dru-
gie, wa˝ne jest... ograniczenie samych za-
kupów. Nie mówi´ tu o takich produktach,
jak chleb, mas∏o czy owoce. Mam na myÊli
nasze konsumpcyjne rozpasanie. Kupuje-
my coraz wi´cej rzeczy uto˝samianych
bardziej z luksusem ni˝ podstawowymi
potrzebami ˝yciowymi, i to z takiego po-
wodu, ˝e dany produkt jest lepszy od tego,
który ju˝ mamy, a nie dlatego, ˝e go nie
posiadamy w ogóle. Mówi´ tu o telefonach
komórkowych, telewizorach, kompute-
rach, sprz´cie grajàcym, aparatach foto-
graficznych czy samochodach. Zazwyczaj
wymieniamy je co kilka lat, ostatnio coraz
cz´Êciej. JesteÊmy ∏asi na to, co nowe.
Wprawdzie kupujemy energooszcz´dny
monitor, ale koszt jego wyprodukowania
znacznie bardziej obcià˝a Êrodowisko, ni˝
ten stary, który dodatkowo cz´stokroç wy-
rzucamy na Êmietnik. Dzia∏amy w myÊl
zasady „lepsze jest wrogiem dobrego”.

Chcia∏bym w tym miejscu wspomnieç
jeszcze o tegorocznej pokojowej nagrodzie
Nobla, którà dosta∏ Al Gore i Mi´dzyrzà-
dowy Panel ds. Zmian Klimatycznych. Al
Gore w ostatnim czasie da∏ si´ poznaç jako
obroƒca Êrodowiska. G∏oÊne sta∏y si´: wy-
dana przez niego w 2006 r. ksià˝ka i jego
osobisty udzia∏ w filmie dokumentalnym
pt. Niewygodna prawda (Unconvenient

Truth), gdzie wskaza∏ na zagro˝enia wyni-
kajàce z procesów ocieplania klimatu
w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Al Gore
twierdzi, ̋ e powinniÊmy kupowaç produk-
ty bardziej ekologiczne. Jednak nie mówi
ca∏ej prawdy, co zrozumia∏e – jest polity-
kiem. Wyborcy nie lubià, gdy si´ im coÊ za-
biera, ogranicza lub wskazuje na koniecz-
noÊç zrezygnowania z czegoÊ. Has∏o „mu-
sicie konsumowaç mniej” jest bardzo rady-
kalne, zagra˝ajàce gospodarce, a zatem nie
istnieje dla polityków. Natomiast naukow-
cy bioràcy udzia∏ w Mi´dzyrzàdowym Pa-
nelu ju˝ nie majà takich oporów. Podsta-
wowy wniosek p∏ynàcy z ich raportu jest
jasny i czytelny. Przede wszystkim, aby
zahamowaç zmiany klimatyczne musimy
powstrzymaç w∏asnà ˝ar∏ocznoÊç.

- Czy rzeczywiÊcie zmiany klima-
tyczne post´pujà w tak szybkim tem-
pie, jak to s∏yszymy w mediach? I czy
prawdà jest, ˝e niekoniecznie owe
zmiany wynikajà z dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka, gdy˝ w historii naszej planety
cz´sto zdarza∏y si´ okresy znacznych
ociepleƒ klimatycznych? A mo˝e
prawda le˝y po Êrodku?

- Nie. Prawda le˝y dok∏adnie po jednej
stronie. Musz´ tu powróciç do wspomnia-
nego filmu Al’a Gore’a Niewygodna praw-
da. Tam pojawi∏ si´ ten wàtek. Przytacza-
ne sà w nim badania analizujàce ponad
dziewi´çset artyku∏ów naukowych doty-
czàcych zmian klimatycznych. Al Gore za-
daje pytanie, jaki procent tych artyku∏ów
zajmujà te, które wykazujà, i˝ zmiany kli-
matyczne nie wynikajà z dzia∏alnoÊci cz∏o-
wieka. Okazuje si´, ˝e ˝aden naukowiec
w ˝adnym artykule naukowym (nie popu-
larno-naukowym!) opublikowanym
w presti˝owych czasopismach nie napisa∏,
i˝ zmiany klimatyczne nie wynikajà
z dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Nast´pnie Al Go-
re podda∏ analizie pisma popularno-na-
ukowe i tzw. pras´ codziennà. Okaza∏o
si´, ˝e tego typu twierdzenia pojawiajà si´
w ok. pi´çdziesi´ciu procent artyku∏ów.
Prawdà jest, ̋ e zmiany klimatyczne sà cy-
kliczne, jednak nigdy nie mia∏y takiego
charakteru jak obecnie. Naukowcy z Pa-
nelu Mi´dzyrzàdowego wyraênie stwier-
dzili, ˝e za owe zmiany w ponad dziewi´ç-
dziesi´ciu procentach odpowiadajà ludzie.

- Czy w ostatnich latach mo˝emy
zaobserwowaç wyraêne zmiany sytu-
acji ekologicznej w Polsce?

- Polska jest przyk∏adem kraju, w któ-
rym te zmiany rzeczywiÊcie posz∏y w do-
brym kierunku. Wa˝ny jest jednak ich
kontekst. Mamy na pewno czystszà wod´,
powietrze i gleby ni˝ dwadzieÊcia lat te-
mu. Jednak wynika to w znacznym stop-
niu z transformacji, jakà Polska przesz∏a
po 90. roku. Poczàtkowo wiàza∏a si´ ona
z recesjà, gdy ca∏y system gospodarczy po-

przedniej epoki zawali∏ si´. Upad∏y du˝e
fabryki, najwi´ksi truciciele. A zatem
zmiana ta nie by∏a efektem wprowadze-
nia jakiejÊ restrykcyjnej polityki proekolo-
gicznej. Dopiero obecnie realizowane sà
ró˝nego rodzaju programy proÊrodowi-
skowe.

Niestety, od 2000 roku obserwuje si´
tendencj´ wzrostowà emisji dwutlenku w´-
gla, podczas gdy kraje europejskie robià ju˝
wiele, by jà zredukowaç. Sà ró˝ne hipotezy,
dlaczego tak si´ dzieje. Jedna z nich wska-
zuje, i˝ za taki stan rzeczy odpowiedzialne
sà przede wszystkim Chiny i Indie – dwa
ogromne kraje, niezwykle dynamicznie
rozwijajàce si´ i potrzebujàce ogromnych
iloÊci energii do swojego rozwoju. Energia
w tych krajach produkowana jest g∏ównie
w elektrowniach opalanych w´glem. Dru-
gà hipotezà jest teoria, i˝ wielkie iloÊci
dwutlenku w´gla sà magazynowane przez
oceany. Naukowcy uwa˝ajà, ˝e te ogromne
zbiorniki potrafià zmagazynowaç tylko
okreÊlonà iloÊç dwutlenku w´gla, a od 
2000 roku zdolnoÊç do magazynowania
stopniowo si´ zmniejsza. Wyglàda na to, ˝e
wody oceanów nie sà ju˝ w stanie wi´cej go
zwiàzaç, stàd coraz wi´ksze jego iloÊci znaj-
dujà si´ w powietrzu.

Gdy mówimy o sytuacji w Polsce, po-
winniÊmy jednak pami´taç o sytuacji glo-
balnej. Bo wszystkie zjawiska i procesy za-
chodzàce w przyrodzie nie uznajà granic.
Mo˝emy si´ cieszyç, ̋ e w Polsce jest lepiej,
ale z∏a i wcià˝ pogarszajàca si´ sytuacja
Ziemi nie napawa optymizmem. Zresztà
raporty dotyczàce najbli˝szej przysz∏oÊci
w naszym kraju te˝ sà alarmujàce. Na
przyk∏ad wszystko wskazuje na to, ˝e
w niedalekiej przysz∏oÊci wymrà lasy igla-
ste. Ju˝ w tej chwili mo˝emy obserwowaç
dramatycznà sytuacj´ w Beskidzie Âlà-
skim, gdzie umierajà lasy Êwierkowe.

Podsumowujàc, jeÊli nie opanujemy
naszej ˝ar∏ocznoÊci, czekajà nas bardzo
powa˝ne konsekwencje Êrodowiskowe,
które bezpoÊrednio i poÊrednio zagra˝ajà
ludziom.

ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SIKORA

Ciekawe strony www:
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot:

www.pracownia.org.pl/prac
Mi´dzynarodowa Koalicja 
Dla Ochrony Polskiej Wsi: 

www.icppc.pl
Magazyn Obywatel: 
www.obywatel.org.pl

Wydawnictwo Zielone Brygady: 
www.zb.eco.pl

Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Âlàska:

www.cdpgs.katowice.pl
Klub Gaja: 

www.klubgaja.pl

„Prognoza ostrzegawcza zmian Êrodowi-
skowych warunków ˝ycia cz∏owieka
w Polsce na poczàtku XXI wieku” – raport
Komitetu Naukowego „Cz∏owiek i Ârodo-
wisko” przy prezydium PAN

PROGNOZA DLA POLSKI

• Podniesienie si´ poziomu oceanu mo˝e
spowodowaç zalanie ˚u∏aw i Pojezie-
rza S∏owiƒskiego.

• Nastàpi zasolenie ujÊciowych odcinków
rzek, co utrudni zaopatrzenie w wod´
pitnà.

• Zmieni si´ zasadniczo rozk∏ad i iloÊç
opadów.

• Klimat si´ ociepli.
• Wi´kszoÊç lasów iglastych wyginie.
• Pojawià si´:
- lawiny b∏otne,
- silne gradobicia,
- upalne i suche lata, przeplatane latami

bardzo mokrymi,
- intensywne susze,
- powodzie,
- nag∏e zmiany temperatury.
• Uprawiane roÊliny za kilka lat mogà nie

przynosiç ˝adnych plonów.
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O dbywajàcy si´ od 6 do 10 listo-
pada w Katowicach Festiwal
by∏ wspólnà inicjatywà kinote-

atru „Rialto” w Katowicach oraz Cen-
trum Studiów nad Cz∏owiekiem i Âro-
dowiskiem Uniwersytetu Âlàskiego. Je-
go celem by∏o stworzenie okazji do roz-
mowy na temat ró˝norodnych zagro˝eƒ
we wspó∏czesnym Êwiecie i sposobów
zapobiegania im.

Festiwal zainaugurowany zosta∏ wy-
k∏adem pt. „Ziemi na ratunek”. Aby
wzbudziç dodatkowe zainteresowanie
s∏uchaczy przywo∏ano przyk∏ady ludzi,
którzy swoimi dzia∏aniami spieszà na-
szej planecie na ratunek, a którzy byli
obecni na sali lub sà doskonale znani
w naszym rejonie, m.in.: wojewoda Êlà-
ski dr Tomasz Pietrzykowski, dyrektor

I Festiwal Kultury Ekologicznej „ZIELONO MI”

Zacznij od siebie…
…tak w∏aÊnie mo˝na
sformu∏owaç postulat,
który pojawi∏ si´ jako
odpowiedê na zagro˝e-
nia Êrodowiskowe wspó∏-
czesnego Êwiata, ale
tak˝e zagro˝enia istoty
ludzkiej wrzuconej
w szaleƒczy ko∏owrót
wspó∏czesnej cywilizacji.

Wyst´p formacji L.U.C. & RAHIM na zakoƒczenie Festiwalu

Kierownik kinoteatru „Rialto” Katarzyna Pryc i dr hab. Piotr Skuba∏a
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Centrum Dziedzictwa Przyrody Górne-
go Âlàska dr Jerzy Parusel, dziekan
Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowi-
ska prof. dr hab. Pawe∏ Migula oraz bo-
tanik dr hab. Adam Rostaƒski. Wa˝-
nym elementem Festiwalu by∏y dysku-
sje podsumowujàce projekcje filmowe
oraz pog∏´biajàce niektóre z wàtków
b´dàcych istotnymi elementami filmo-
wego przekazu. Razem z widzami roz-
wa˝aliÊmy m.in. takie kwestie, jak: por-
tret wspó∏czesnego ekologa, podstawy
szacunku wobec zwierzàt, relacja mi´-
dzy naturà a cywilizacjà, ewolucyjna
jednoÊç cz∏owieka i Êwiata czy stan pla-
nety i stan ducha ludzkiego w trzecim
Millennium. W trakcie inauguracji Fe-
stiwalu odby∏ si´ koncert zespo∏u TOM-

BAS, który wykorzystuje instrumenty
pochodzàce z kultury afrykaƒskiej i po-
∏udniowo-amerykaƒskiej. Jego inspiro-
wana ˝ywio∏ami muzyka oparta jest na
naturalnych dêwi´kach i naÊladowaniu
przyrody. Ostatni dzieƒ Festiwalu
uÊwietni∏ natomiast koncert formacji
L.U.C & RAHIM, adresowany g∏ównie
do ludzi m∏odych. Kinoteatr wype∏ni∏
si´ ponad 200 fanami muzyki hip-hopo-
wej i nie tylko.

Podczas imprezy przez „Rialto” prze-
win´∏o si´ oko∏o 1200 osób w ró˝nym
wieku, bo od 7 do 70 lat. Najwi´kszym
powodzeniem Festiwal cieszy∏ si´ wÊród
uczniów szkó∏ Êrednich. Dodatkowe se-
anse filmu pt. Marsz pingwinów dla 260
gimnazjalistów i licealistów odby∏y si´

ju˝ po zakoƒczeniu imprezy 14 i 19 li-
stopada. Jeden z seansów by∏ adresowa-
ny do najm∏odszych. W projekcji filmu
pt. Mój przyjaciel niedêwiedê wzi´∏o
udzia∏ ponad 70 dzieci z klas I do III
szkó∏ podstawowych.

Z pewnoÊcià impreza ta by∏a okazjà
do spotkania si´ osób zamierzajàcych
dzia∏aç na rzecz przyrody, które podzie-
li∏y si´ swoimi doÊwiadczeniami, prze-
myÊleniami, a tak˝e wizjà dalszej pracy
w tym kierunku. Wierzymy, ˝e inicjaty-
wa zorganizowania tej imprezy jest
pierwszym krokiem w kierunku budo-
wania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
Êwiadomego ekologicznie.

PIOTR SKUBA∏A
RYSZARD KULIK

Prezentowane filmy dotyczy∏y
dwóch zasadniczych spraw:
Êwiata przyrody z jego pi´k-

nem, harmonià i prawami ewolucji
oraz Êwiata ludzi, który stopniowo od-
dziela si´ od naturalnego porzàdku, a˝
w koƒcu zagra˝a mu na tyle, ˝e mo˝e
to skutkowaç globalnà katastrofà.
W toczàcych si´ dyskusjach te dwa
aspekty by∏y nieustannie obecne, choç
by∏y ró˝nie rozk∏adane w zale˝noÊci
od poprzedzajàcej rozmow´ projekcji
filmowej. Uczestnicy wskazujàc na de-
strukcyjnà rol´ naszej cywilizacji
zwracali uwag´ na takie aspekty
wspó∏czesnego Êwiata, jak: brak rów-
nowagi w dominujàcym systemie eko-
nomicznym, nierównoÊci spo∏eczne,
dehumanizujàcy charakter pracy, ry-
walizacja zamiast wspó∏pracy, nasta-
wienie na zysk za wszelkà cen´, „wir-
tualizacj´” ˝ycia i kontaktów mi´dzy-
ludzkich, rozpad wi´zi spo∏ecznych,
toksyczny model ˝ycia miejskiego. 

Co ciekawe, tylko nieliczne osoby
próbowa∏y broniç wspó∏czesnego Êwia-
ta z jego ekspansywnym modelem roz-
woju i nastawieniem na konsumpcj´.
Wi´kszoÊç rozmówców uwa˝a∏a, ˝e ob-
serwowane w nim zmiany zasz∏y ju˝
tak daleko, ˝e nie da si´ ich cofnàç.
Wprawdzie wspó∏czesna cywilizacja
w swym g∏ównym nurcie jest coraz
bardziej Êwiadoma zagro˝eƒ i ich przy-
czyn, to jednak w zachowaniach ludzi
na co dzieƒ oczekiwana przemiana
jeszcze nie nastàpi∏a. Dlatego wielu
uczestników uzna∏o, ˝e nie warto tak

bardzo skupiaç si´ na tym, czy osta-
tecznie osobiste decyzje mogà odwró-
ciç obecny trend. ˚aden pojedynczy
cz∏owiek nie jest w stanie zbawiç Êwia-
ta, tym bardziej, jeÊli widaç, ˝e sytu-
acja ekologiczna planety z up∏ywem
czasu jest coraz gorsza. Zniech´cenie
i apatia, które mogà rodziç si´ w opar-
ciu o t´ ÊwiadomoÊç sà zwykle stana-
mi, które dodatkowo przyczyniajà si´
do oboj´tnoÊci lub tym wi´kszemu po-
grà˝aniu si´ w konsumpcyjnym sza-
leƒstwie, traktowanym jako pozorny
lek na egzystencjalny smutek. Dlatego
te˝ uznaliÊmy, ˝e jedynà rozsàdnà al-
ternatywà jest wnikliwe przyjrzenie
si´ w∏asnemu ˝yciu po to, by zmieniç
je tak, aby na co dzieƒ wyra˝a∏o ono
naszà trosk´ o Êwiat, innych oraz nas
samych. „Zacznij od siebie” – tak w∏a-
Ênie mo˝na sformu∏owaç postulat, któ-
ry pojawi∏ si´ jako odpowiedê na za-
gro˝enia Êrodowiskowe wspó∏czesnego
Êwiata, ale tak˝e zagro˝enia istoty
ludzkiej wrzuconej w szaleƒczy ko∏o-
wrót wspó∏czesnej cywilizacji. Poszu-
kiwanie równowagi w Êwiecie trzeba
rozpoczàç od poszukiwania równowagi
w sobie, od zadawania sobie g∏´bokich
pytaƒ, które pozwalajà bardziej Êwia-
domie i uwa˝nie dokonywaç codzien-
nych wyborów. Ka˝da nasza decyzja
ma bowiem swoje konsekwencje Êro-
dowiskowe. Nawet jeÊli nie uratujemy
Êwiata, to warto ˝yç uczciwie wobec
wyznawanych wartoÊci.

Pojawia∏o si´ równie˝ pytanie skàd
mamy czerpaç inspiracj´ i si∏´, by ˝yç
w sposób w∏aÊciwy. Tutaj, uczestnicy

dyskusji cz´sto odwo∏ywali si´ do
Êwiata przyrody, który swojà prosto-
tà, harmonià i nastawieniem na „do-
bro ca∏oÊci” mo˝e wskazywaç to, co
jest wa˝ne i czego potrzebujemy.
Wprawdzie w rozmowach pojawia∏y
si´ te˝ wàtpliwoÊci czy przyroda ze
swymi pazurami, k∏ami i krwià mo˝e
byç dla nas w∏aÊciwym êród∏em inspi-
racji, ale wàtpliwoÊci te w du˝ym
stopniu okazywa∏y si´ nieuzasadnio-
ne w konfrontacji z najnowszymi od-
kryciami naukowców w obszarze eko-
logii, ale tak˝e i nowej fizyki czy nauk
spo∏ecznych, które wskazujà na istot-
nà rol´ wspó∏pracy, kooperacji i sym-
biozy jako podstawowych mechani-
zmów funkcjonowania rzeczywisto-
Êci. Ta nowa wizja Êwiata i cz∏owieka
stopniowo wypiera stary paradygmat
newtonowski i darwinowski ukazujàc
nam inne zale˝noÊci, jakie istniejà
w Êwiecie przyrody, a które dotych-
czas by∏y ignorowane.

Warto równie˝ w tym momencie
zwróciç uwag´ na pi´kno dzikiej przy-
rody. Prezentowane filmy wielokrotnie
pokazywa∏y nam jak pi´kny jest Êwiat
niedotkni´ty r´kà cz∏owieka i jak bar-
dzo to pi´kno zagro˝one jest przez
ludzkie wytwory. Stàd te˝ pojawia∏y
si´ komentarze uczestników dyskusji
akcentujàce, ˝e stawianie Êwiata ludz-
kiego w opozycji do przyrody i trakto-
wanie jej ochrony np. jako bariery
w rozwoju gospodarczym jest bardzo
krótkowzrocznym i fa∏szywym dylema-
tem, który bardzo cz´sto podsuwany
jest przez polityków spo∏eczeƒstwu.
Gdy wnikamy g∏´biej w natur´ rzeczy-
wistoÊci, to okazuje si´, ˝e potrzeby lu-
dzi sà potrzebami planety, a potrzeby
planety sà potrzebami ludzi. Tak oto
dochodzimy do przekonania, ˝e ˝yjemy
w jednym Êwiecie i ˝e stawianie ludzi
i przyrody po dwóch stronach jest
i groêne i z∏udne.

Najwa˝niejsze 
wàtki dyskusji
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F estiwal mia∏ charakter regionalny
i by∏ skierowany do mieszkaƒców
województwa Êlàskiego oraz osób

studiujàcych na Âlàsku. W jego ramach
odby∏y si´ konkursy na najbardziej absur-
dalnà sztuk´ teatralnà, zdj´cie, film,
wiersz, prac´ plastycznà oraz utwór mu-
zyczny. Wyró˝nieni w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali statuetki „Absurd ro-
ku 2007” oraz nagrody ksià˝kowe.

- Twórców w naszym regionie nie bra-
kuje. MusieliÊmy przeprowadzaç wst´pnà
selekcj´ w ka˝dej z kategorii, by wy∏oniç
finalistów, a jury mia∏o przed sobà trudne
zadanie wyboru zwyci´zców – powiedzia-
∏a koordynator projektu Urszula Siek. 
- Impreza zosta∏a zorganizowana w ra-
mach akcji spo∏ecznej „Mniej absurdu
w polityce, wi´cej w sztuce!”.

Mimo regionalnego charakteru Festi-
walu, pojawi∏y si´ gwiazdy z pierwszych

stron gazet. 14 listopada na konferencj´
prasowà przyby∏ Hirek Wrona, który
wzià∏ równie˝ udzia∏ w absurdaliowych
wyk∏adach. Dzieƒ muzyczny uÊwietnili
swojà obecnoÊcià Tomasz Sadowy i Patry-
cja Kosiarkiewicz, podczas fina∏u pojawi∏
si´ Marek Piekarczyk z TSA.

- Absurdalia to nie festiwal gwiazd.
ChcieliÊmy przede wszystkim daç mo˝li-
woÊç wypromowania si´ nieznanym i nie-
docenianym grupom i twórcom – mówi
Urszula Siek. - To oni byli najwa˝niejsi.
Bez nich ta impreza by nie zaistnia∏a.

Organizatorzy chcà zachowaç cyklicz-
noÊç Festiwalu, aby w przysz∏oÊci mia∏
on charakter ogólnopolski, z czasem byç
mo˝e europejski. Przyciàgni´cie na Âlàsk
ludzi z ca∏ego kraju, a nawet z Europy
przyczyni si´ tak˝e do promocji naszego
regionu.

Pierwszy dzieƒ „Absurdaliów” rozpo-
czà∏ si´ w auli Kazimierza Lepszego w rek-
toracie Uniwersytetu Âlàskiego, gdzie od-
by∏ si´ cykl wyk∏adów na temat absurdu.
Wspó∏organizatorem konferencji by∏ Klub
MyÊli Humanistycznej, zrzeszajàcy m∏o-
dych humanistów z terenu Âlàska. Na-
st´pnie na deskach „Sceny w Malarni” Te-
atru Âlàskiego odby∏ si´ przeglàd teatral-
ny. Siedem grup zaprezentowa∏o swoje
spektakle, du˝e zainteresowanie wzbudzi-
∏y: „SZARANAGAJAMA” i „Nudna,
a krótka sprawa o Piramie i Tyzbie,
a krótka, a Êmieszna, a tragiczna”. 15 li-
stopada up∏ynà∏ „koncertowo”. Konkurs
zespo∏ów muzycznych odby∏ si´ w Mega
Clubie w Katowicach. Zagrali m.in. na-
dzieja polskiej piosenki absurdalnej „Ja

mmm chyba Êciebie” czy regionalnie
brzmiàce „3 kluski Êlàskie”. Gwiazdà wie-
czoru by∏ zespó∏ „Kabanos” z Warszawy.
Natomiast 16 listopada w Kinie Studyj-
nym „Âwiatowid” w Katowicach odby∏ si´
przeglàd filmowy. Festiwalowi towarzy-
szy∏y: wystawa fotograficzna i ekspozycja
prac plastycznych oraz wieczór poetycki
„w samo po∏udnie”. Fina∏ Festiwalu odby∏
si´ w Mega Clubie w Katowicach, gdzie za-
gra∏ Marek Piekarczyk z Fotografià.

Projekt imprezy stworzyli: AEGEE Ka-
towice, Stowarzyszenie Dzia∏aƒ Nietypo-
wych „Szatnia” i Stowarzyszenie Inicja-
tyw M∏odzie˝y. Przypomnijmy, ˝e
AEGEE Katowice jest filià, liczàcej sobie
ju˝ 20 lat, za∏o˝onej w Pary˝u, ogólnoeu-
ropejskiej organizacji studenckiej. Jej ce-
lem jest budowanie otwartego, tolerancyj-
nego i odpowiedzialnego spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego, promowanie wspó∏pracy,
wymiany kulturowej i intelektualnej w in-
tegrujàcej si´ Europie poprzez m.in. kon-
ferencje, szkolenia, kursy, obozy. Stowa-
rzyszenie Dzia∏aƒ Nietypowych „Szatnia”
to grupa aktywnych studentów Uniwer-
sytetu Âlàskiego, która ma tylko jeden cel
- doprowadziç do rozkwitu ˝ycia kultural-
nego Âlàska. Organizujà przeglàdy filmo-
we, imprezy promujàce kultur´ niezale˝-
nà, spotkania z historià sztuki. W swoich
dzia∏aniach rozmywajà granic´ mi´dzy
kulturà elitarnà i masowà. Stowarzysze-
nie Inicjatyw M∏odzie˝y podejmuje dzia∏a-
nia na rzecz zwi´kszenia udzia∏u m∏odych
ludzi w ˝yciu spo∏ecznym i promocji kul-
tury przez nich tworzonej.

ADAM PISAREK

I Festiwal Kultury Absurdalnej „Absurdalia 2007”

Mniej absurdu w polityce
Przeglàd teatralny, fil-
mowy i muzyczny, wysta-
wa prac plastycznych
oraz wieczór poetycki – to
tylko kilka przyk∏adów im-
prez sk∏adajàcych si´ na
Festiwal, który odbywa∏
si´ w Katowicach mi´dzy
14 a 18 listopada.
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15 listopada w auli Kazi-
mierza Lepszego odby∏a
si´ uroczystoÊç rozdania

dyplomów najlepszym absolwentom
2006/2007. To niezwyk∏e Êwi´to Âlàskiej
Alma Mater uÊwietnili swojà obecnoÊcià
m.in. wicemarsza∏ek Senatu RP Krysty-
na Bochenek (absolwentka Uniwersyte-
tu Âlàskiego), przedstawiciele w∏adz
miast uniwersyteckich – wiceprezydent
Katowic Krystyna Siejna, wiceprezydent
Sosnowca Zbigniew Jaskiernia i prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz
Donocik (równie˝ absolwent UÂ).

Zwracajàc si´ do g∏ównych bohaterów
uroczystoÊci JM Rektor prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek powiedzia∏: – To jest ra-
dosne Êwi´to dla Uniwersytetu, ale zara-
zem i smutne, bo oto witajàc naszych naj-
lepszych absolwentów, jednoczeÊnie ˝e-
gnamy si´ z nimi. Po wielu latach sp´dzo-
nych w naszej Uczelni ze zdobytà
i ugruntowanà tutaj wiedzà wkraczajà
w nowe – samodzielne, doros∏e, zawodo-
we ˝ycie. Uniwersytety to instytucje za-
mierzone na d∏ugie trwanie, z natury
swojej odrzucajà to, co ulotne i efeme-
ryczne. Aby jednak akceptowaç trwa∏e

wartoÊci, trzeba nauczyç si´ cierpliwego
budowania i tworzenia. I w∏aÊnie tego –
cierpliwoÊci – chcieliÊmy was nauczyç.
ZnaleêliÊcie si´ tutaj dzi´ki swoim talen-
tom, pracowitoÊci i osobistym umiej´tno-
Êciom, niech to was jednak nie wbija
w przesadnà dum´, ale niech powoduje,
˝e wytrwale b´dziecie budowali swojà
przysz∏oÊç – przede wszystkim dzi´ki so-
bie a nie kosztem innych. Jednà z tych
wartoÊci, której uniwersytet stara si´ ho∏-
dowaç, jest bycie cz∏owiekiem przyzwo-
itym. W dzisiejszych czasach – pogoni za
sukcesem, którego serdecznie wam ˝ycz´
– bardzo ∏atwo mo˝na si´ zagubiç
i przejÊç do nieczystej konkurencji. To nie
jest droga, którà wpaja uniwersytet. My
staramy si´ osiàgnàç zawodowe powodze-
nie wielkim nak∏adem si∏ i twórczego ta-
lentu, dzi´ki w∏asnym umiej´tnoÊciom
i w∏asnej pracy. Dobrze by∏oby, gdybyÊcie
to uniwersalne przes∏anie z uniwersytetu
ze sobà wynieÊli, a wzorców godnych na-
Êladowania wam nie brakowa∏o.

Wiceprezydent Katowic Krystyna
Siejna gratulujàc, zach´ca∏a absolwen-
tów: – ̊ ycz´ w imieniu prezydenta Kato-
wic Piotra Uszoka oraz w∏asnym, aby
wasz talent i wasza pracowitoÊç pozwoli-
∏y wam uczestniczyç w tworzeniu przy-
sz∏oÊci tego miasta i regionu, abyÊcie wy-
korzystali w pe∏ni warunki, które zosta-
∏y stworzone i oby blask waszego wyszli-
fowanego diamentu nigdy nie przygas∏,
odwrotnie – niech on jaÊnieje w otocze-
niu tego, co zbudujecie wokó∏ siebie.

Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, z∏o˝y∏
ciekawà propozycj´: – Uniwersytet to
tak˝e szko∏a patriotyzmu. W dzisiej-
szych pokojowych realiach mo˝na go
urzeczywistniaç pracà dla potrzeb kraju.
Oby wasz talent, wasze zdolnoÊci dalsze-
go doskonalenia si´ by∏y spo˝ytkowane
w naszym kraju. Âwiat zmierza w kie-
runku ciàg∏ego konkurowania najlep-
szych z najlepszymi. Poniewa˝ jesteÊcie
najlepsi, to w∏aÊnie wy b´dziecie kszta∏-
towali przysz∏oÊç tego regionu. Wysy∏a-
my do ka˝dego z was listy z gratulacjami
i zaproszeniem do wspó∏pracy, czterysta
trzydzieÊci tysi´cy firm, w naszym regio-
nie czeka na was...

- Istnieje ca∏kiem sporo opas∏ych to-
mów, ale tak˝e literatury typu: poradni-

ki, almanachy, skarbczyki porad ˝ycio-
wych, wiedzy przydatnej i ca∏kowicie
zb´dnej, które mówià o sukcesie. W jed-
nej z takich ksià˝eczek znalaz∏am zda-
nie: Zachowaj si´ w taki sposób, ˝eby
twoja by∏a szko∏a chcia∏a ci´ poprosiç
o wyg∏oszenie przemówienia do absol-
wentów. I w∏aÊnie poprosi∏a. Wi´c jak ja
nie mam byç szcz´Êliwa – powiedzia∏a
wicemarsza∏ek Senatu RP Krystyna Bo-
chenek. - Silni swoim zdrowiem, ufni
w swój rozum i gotowi na wyrzeczenia
m∏odzi ludzie powinni zmieniaç Êwiat –
kontynuowa∏a pani senator. Nie mogà
jednak zapomnieç – i to chc´ dziÊ wpisaç
„ku pami´ci” – ˝e ˝ycie jest grà dru˝yno-
wà. ˚e nikt z nas nie jest na tym Êwiecie
sam. ˚e ka˝dy cz∏owiek jest tak samo
wa˝ny i ma na tym Êwiecie swoje zada-
nie. I tylko nieliczni zdobywajà zaszczyt-
ne tytu∏y, nagrody Nobla, z∏oty medal
olimpijski w trójskoku albo posà˝ek
Oskara. MàdroÊç ˝yciowa polega m.in.
na odkryciu, ˝e bez tych wyró˝nieƒ te˝
da si´ wspaniale ˝yç. Te˝ mo˝na byç
szcz´Êliwym i spe∏nionym. Nie mo˝na
˝yç natomiast bez innych ludzi, bez ich
wsparcia i przyjaêni.

Dobrze jest drà˝yç tajniki antycznych
manuskryptów, obserwowaç cyferki
migocàce na ekranie monitora, badaç
dna oceanów, ale z tym samym zapa∏em
trzeba dostrzegaç innych - kontynu-
owa∏a pani senator. S∏uchaç ich uwa˝-
nie, zauwa˝aç i szanowaç! Tytu∏ nauko-
wy rozmówcy lub jego brak nie powi-
nien mieç znaczenia. Rozmowa, by by∏a
ciekawa, nie musi wcale obfitowaç
w cytaty z dawnych mistrzów czy naj-
nowszego wydania „Nature”. Màdry
cz∏owiek zna swoje mo˝liwoÊci, ale zna
te˝ ograniczenia. Badajàc Êwiat z poko-
rà przyjmie do wiadomoÊci, ˝e jest tylko
punktem czasoprzestrzeni. Bardzo
szczególnym punktem, to prawda, ale
na pewno nie jedynym. I na stracie zro-
zumie, ˝e Êwiat si´ wcale nie musi kr´-
ciç wokó∏ niego. Nawet jeÊli zdarzajà si´
w ˝yciu chwile, ˝e tak mo˝e myÊleç.

Dbaç o dobre relacje z innymi ludêmi,
doceniaç ich wysi∏ki, umieç cieszyç si´
z sukcesów innych ludzi – to jest dopiero
miarà prawdziwej wielkoÊci.

NOTOWA¸A 
MARIA SZTUKA

UroczystoÊç rozdania dyplomów najlepszym
absolwentom UÂ roku 2006/2007

˚ycie jest grà 
dru˝ynowà
ZnaleêliÊcie si´ tutaj
dzi´ki swoim talentom,
pracowitoÊci i osobistym
umiej´tnoÊciom, niech to
was jednak nie wbija
w przesadnà dum´, ale
niech powoduje, ˝e wy-
trwale b´dziecie budo-
wali swojà przysz∏oÊç –
przede wszystkim dzi´ki
sobie, a nie kosztem in-
nych – powiedzia∏ pod-
czas uroczystoÊci JM
Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek.
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Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych:
Magdalena Buszek, Anna Duszyƒska, Joanna Jedliƒska, Mar-

cin Koz∏owski, Krzysztof Kakowski, Dominika Kotusz, Mariola
Lenart, Barbara Lewicka, Micha∏ ¸yszczarz, Andrzej Majewski,
Sonia Nandzik, Kamil Pietrala, Agnieszka Seƒczuk, Agnieszka
Turoƒ, Jagoda Skar˝eƒska, Joanna Sojka, Wojciech Trojanow-
ski, Karolina Wojtasik, Agnieszka Wanot, Micha∏ Zieliƒski

Wydzia∏ Nauk o Ziemi:
Agnieszka Chrost, Magdalena Opa∏a, Bo˝ena Siwczyƒska,

Agnieszka Sternak

Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii:
El˝bieta Fuhrmann-Szmajduch, Joanna Piàtek-Perlak, Wio-

letta Wójcik

Wydzia∏ Prawa i Administracji:
Robert Bieleƒ, Magdalena Jackowicz-Korczyƒska, Bartosz

Mainka, Micha∏ Materowski, Aleksandra Tobór, Aleksandra
Tomczyk

Wydzia∏ Teologiczny:
Ksenia Gosiewska, Tomasz Kocjan, Ludmi∏a Lach

Mi´dzywydzia∏owe Indywidualne 
Studia Humanistyczne:

Aleksandra Dzik, Edyta Janus, Beata Nowicka, Agnieszka
Turska-Kawa

Wydzia∏ Artystyczny:
Beata Brzàkalik, Barbara Gabryel, Joanna Kadulska, Marcin

Urbaƒczyk

Wydzia∏ Biologii 
i Ochrony Ârodowiska:

Ewelina Anna BanyÊ, ¸ukasz Chajec, Anna Fuchs, Ma∏gorza-
ta Wiktoria Wójcik

Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji:
Izabela Pilch, Magdalena Sordyl

Wydzia∏ Filologiczny:
Monika Gondek, El˝bieta Pacan, Anna Mankiewicz, Teresa

Ràczka, Piotr Rybka, Marta Kulisiewicz, Marta Rzeszutek, Gra-
˝yna Machura

Wydzia∏ Radia i Telewizji:
Bartosz Wàs, Martin Szczerbiƒski

Wydzia∏ Informatyki 
i Nauki o Materia∏ach:

Patryk Bal, Marcin Bobowski, Dagmara Brzeziƒska, B∏a˝ej
Pytloch

Wydzia∏ Matematyki, 
Fizyki i Chemii:

Magdalena Cempa, Anna Benisz, Katarzyna Kobylaƒska, Bar-
bara Szymaƒska, Sebastian Zajàc, Agnieszka Klama, Pola Si-
wek, W∏adys∏aw Sobczak, Wirginia Wyrobek

Szko∏a Zarzàdzania:
Jolanta Izabela Brol 

Najlepsi 
absolwenci
roku 
akademickiego
2006/2007

Absolwentom gratulowa∏a wicemarsza∏ek Senatu RP Krystyna Bochenek
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P race w ramach projektu skupia-
jàcego si´ na identyfikacji po-
chodzenia ˝ywnoÊci rozpocz´∏y

si´ w 2005 roku. Uczestniczy w nich oko-
∏o 50 instytucji, laboratoriów i uczelni
z ca∏ej Europy, podzielonych na tzw. gru-
py robocze. Stron´ polskà reprezentuje
Zak∏ad Chemometrii Instytutu Chemii
UÂ pod kierownictwem prof. dr hab. Be-
aty Walczak, który wchodzi w sk∏ad szó-
stej grupy roboczej projektu TRACE
wraz z W∏ochami, Holendrami, Belgami,
Hiszpanami i S∏oweƒcami.

- To w∏aÊnie dzi´ki autorytetowi ja-
kim cieszy si´ pani profesor jesteÊmy
stronà zapraszanà do projektów euro-
pejskich. Projekt TRACE by∏ jednym
z kilku, w jakich proponowano nam
udzia∏, ale jako jedyny uzyska∏ finanso-
wanie Komisji Europejskiej - wyjaÊnia
dr Micha∏ Daszykowski.

Zak∏ad Chemometrii jest bardzo
m∏odym zak∏adem Uniwersytetu
Âlàskiego. Dzia∏a od 2004 roku,
ale prace na polu chemometrii
prowadzone by∏y w Instytucie
Chemii ju˝ od poczàtku 1993
roku. Wówczas, prof. Wal-
czak rozpocz´∏a wspó∏prac´
z prof. D. L. Massartem z Wol-
nego Uniwersytetu Bruksel-
skiego w Brukseli. W jej ra-
mach pracownicy Zak∏adu
Chemometrii odbyli sta-
˝e naukowe w sto-
licy Belgii,
p o z n a l i
i n n e
gru -
p y

badawcze, brali udzia∏ w badaniach reali-
zowanych w ramach projektów europej-
skich jednoczàcych ró˝ne instytucje
a tak˝e poznawali swój wzajemny poten-
cja∏ naukowy. W sk∏ad zespo∏u realizujà-
cego projekt TRACE wchodzà: prof. Be-
ata Walczak, dr Ivana Stanimirova, któ-
rej etat jest finansowany z projektu oraz
dr Micha∏ Daszykowski. Koordynatorem
projektu jest dr Paul Brereton z Central
Science Laboratory z Wielkiej Brytanii.

Realizacj´ dzia∏aƒ projektu podzielono
na trzy kluczowe etapy: pozyskiwanie
próbek ˝ywnoÊci, ich analiz´ chemicznà
oraz interpretacj´ uzyskanych wyników
analizy - nad którà w∏aÊnie pracuje szó-
sta grupa robocza.

- Nasze zadanie to konstrukcja modeli
matematycznych, które pozwala∏yby zi-
dentyfikowaç pochodzenie ˝ywnoÊci na
podstawie jej sk∏adu iloÊciowego - wyja-
Ênia dr Daszykowski.

To, co brzmi doÊç skomplikowanie, do-
skonale objaÊnia motto projektu TRA-
CE: „From Fork to Farm”, czyli „Z wi-
delca do farmy”.

- Badanie sk∏adu ˝ywnoÊci pozwala po-
twierdziç czy produkt jest oryginalny -mó-
wi dr Daszykowski - czy faktycznie pocho-
dzi z deklarowanego przez producenta
miejsca (regionu), którego nazwa jest cz´-
sto miernikiem jego jakoÊci. Tak jest cho-

cia˝by w przypadku szynki parmeƒ-
skiej czy sera parmezan, produko-

wanych we W∏oszech - dodaje.
Konsument kupujà-

cy wspomnianà szynk´
p∏aci nie tylko za pro-

dukt w´dliniarski, ale
i za jakoÊç, jej specyficz-
ny smak, wyjàtkowy
sposób wytwarzania
i kontrol´ jakoÊci. Dr Da-
szykowski zwraca te˝
uwag´ na fakt, ˝e najcz´-

Êciej fa∏szowane sà pro-
dukty drogie (np. szynka
parmeƒska) lub nale˝àce

do codziennej diety
np. woda mi-

neralna.
- Fa∏-
s z e r -

stwo
mo-

˝e polegaç tylko na zmianie nazwy na
etykiecie, ale te˝ mo˝e dochodziç do roz-
cieƒczania oryginalnego produktu sk∏ad-
nikami o zani˝onej jakoÊci - t∏umaczy na-
ukowiec.

Stàd pomys∏ na pilota˝owy projekt,
który mia∏by przygotowaç specyfikacje,
pozwalajàce potwierdziç pochodzenie
produktu, a w konsekwencji pozwala∏oby
eliminowaç z rynku produkty podrobio-
ne. Dotychczas w ramach TRACE „Êle-
dzono” pochodzenie wody mineralnej,
oliwy z oliwek oraz miodu, a pod lup´ ma
wkrótce trafiç mi´so z kurczaka.

Naukowcy pracujàcy w ramach TRA-
CE spotykajà si´ dwa razy w roku.

- Gospodarzem spotkania, które od-
by∏o si´ 20 i 21 wrzeÊnia tego roku, by∏
Zak∏ad Chemometrii Uniwersytetu Âlà-
skiego. GoÊciliÊmy dwudziestu dwóch
partnerów dwóch grup roboczych, re-
prezentujàcych uczelnie, instytucje na-
ukowe oraz laboratoria rzàdowe z ró˝-
nych krajów Europy - mówi dr Daszy-
kowski. - Wielu uczestników TRACE
wspó∏pracuje ze sobà od kilku lat. Cho-
cia˝ pracujemy osobno, na innych
uczelniach i nad ró˝nymi problemami,
stale dyskutujemy, wymieniamy si´
uwagami, ka˝dy wie, co robià inni - do-
daje pan doktor.

Zak∏ad Chemometrii b´dzie uczestni-
czy∏ w projekcie TRACE do koƒca grud-
nia 2007. Ale ju˝ mo˝na pokusiç si´
o ma∏e podsumowanie i refleksje.

- Udzia∏ w TRACE przyniós∏ i wcià˝
przynosi Zak∏adowi Chemometrii okazj´
do publikowania wyników badaƒ i pro-
mowania swoich mo˝liwoÊci. Do chwili
obecnej Zak∏ad Chemometrii wyda∏ czte-
ry publikacje w czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej, a kolejne przygotowywane
sà wspólnie z innymi partnerami szóstej
grupy roboczej. Równie wa˝ne by∏o dla
nas zapoznanie si´ z mo˝liwoÊciami, ja-
kie niesie ze sobà uczestnictwo w projek-
cie europejskim, zarówno od strony na-
ukowej jak i jego realizacji od strony for-
malnej - podkreÊla dr Daszykowski.

Zach´ca równie˝ do zaglàdania na
stron´ internetowà www.chemome-
tria.us.edu.pl i zapoznania si´ z dzia∏al-
noÊcià Zak∏adu Chemometrii oraz pro-
jektem TRACE.

KATARZYNA RO˚KO

Zak∏ad Chemometrii Instytutu Chemii UÂ uczestniczy w badaniach
identyfikacji pochodzenia produktów spo˝ywczych

Z widelca do farmy,
czyli skàd ta ˝ywnoÊç?
TRACE (Tracing Food
Commodities in Europe)
to jeden z pierwszych
projektów finansowa-
nych przez Komisj´ Euro-
pejskà realizowanych na
Uniwersytecie Âlàskim.

Dr Micha∏ Daszykowski

z Zak∏adu Chemometrii 

Instytutu Chemii UÂ

Foto: Agnieszka Sikora
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20 lat to nied∏ugi okres
czasu, a jednak z do-
Êwiadczenia naszego

kraju wiemy, i˝ mo˝e to byç czas wa˝-
nych przemian. Ka˝dà przemian´ po-
przedza bunt. By∏ on udzia∏em równie˝
twórców programu wyjazdów stypen-
dialnych dla studentów Erasmus. Bunt
przeciwko sztywnym regu∏om studio-
wania mia∏ na celu doprowadzenie do
zrewolucjonizowania systemu edukacji
w szko∏ach wy˝szych. Obecnie program
ten ma ju˝ 20 lat! - To troch´ mniej ni˝
ja – pomyÊla∏am kiedy zaproszono mnie
na konferencj´ studentów Erasmusa
jako jego beneficjentk´.

Odby∏a si´ ona 29 czerwca w Cen-
trum Dydaktycznym Akademii Medycz-
nej w Warszawie pod patronatem Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
Wystàpienia znamienitych goÊci, takich
jak: Ró˝a Thun, Pawe∏ Poszytek, prof.
dr hab. Leszek Pàczek, prof. Jan Wojty-
∏a czy Krzysztof Dzikiewicz utwierdzi∏y
nas w przekonaniu, ˝e liczy si´ ka˝dy
uczestnik programu Erasmus. Przed-
stawiono nam informacje o tym, jak
wiele si´ zmieni∏o we wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej dzi´ki nam studentom,
i jak wiele jeszcze si´ zmieni. Wielokrot-
nie nazwano nas ambasadorami Polski
za granicà. To my dajemy Êwiadectwo
tego, jacy sà ludzie w naszym kraju. To
my poprzez nasze zachowanie mo˝emy
zach´ciç do odwiedzenia Polski.

Równie cz´sto wspominano o Era-
smusie jako o szansie na zmian´ sposo-
bu ˝ycia. Jednak tym, który przedstawi∏
najsilniej sens bycia mobilnym by∏ prof.
zw. dr hab. Tadeusz S∏awek, kierownik
Katedry Literatury Porównawczej Uni-
wersytetu Âlàskiego. Krótki wyk∏ad po-
Êwi´cony w∏aÊnie mobilnoÊci porwa∏ nas
wszystkich. Znaczenie Europy i tego
kim jesteÊmy jako Europejczycy bezpo-

Êrednio ∏àczy si´ z pytaniem o wychowa-
nie i edukacj´. Prof. S∏awek, jak˝e traf-
nie przytaczajàc cytaty z twórczoÊci Cy-
priana Kamila Norwida czy Ryszarda
KapuÊciƒskiego, odda∏ sens tego, czym
jest Erasmus, jakà daje szans´ i jak war-
to post´powaç, by z tej szansy skorzy-
staç, by staç si´ lepszym cz∏owiekiem
poprzez spotkania z innymi ludêmi.

Potwierdzeniem wartoÊci tych spo-
tkaƒ sà eseje zwyci´zców, przygotowa-
ne z okazji urodzin Erasmusa na kon-
kurs, zatytu∏owany „Erasmus – co to
dla mnie znaczy?”. Szczególne porusze-
nie wywo∏a∏a praca pt. „Erasmus Ole!”
Jagody Gregulskiej z Collegium Civi-
tas, która otrzyma∏a pierwszà nagrod´.
Autorka niezwykle trafnie okreÊli∏a
znaczenie integracji europejskiej oraz
potwierdzi∏a s∏usznoÊç swoich tez
w oparciu o doÊwiadczenia zdobyte pod-
czas pracy wolontariuszki w Sarajewie,
w organizacji zajmujàcej si´ dokumen-
tacjà ludobójstwa pope∏nionego na tere-
nie BoÊni i Hercegowiny.

Nie by∏ to jednak jedyny g∏os studen-
tów. Uczestnicy zostali podzieleni na
dwie grupy dyskusyjne. Pierwsza deba-
ta „Erasmus a rynek pracy” doprowa-
dzi∏a do wa˝nych wniosków. Okaza∏o
si´ bowiem, i˝ bardzo wielu pracodaw-
ców w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
zwraca uwag´ na t´ form´ wyjazdów
stypendialnych. Jest to zatem dobry

sposób otrzymania dodatkowych punk-
tów. Druga debata „Erasmus a dialog
mi´dzykulturowy”, w której mia∏am
przyjemnoÊç wziàç udzia∏, by∏a niezwy-
kle przyjemnà formà wymiany zdaƒ.
Ka˝dy uczestnik przedstawi∏ kawa∏ek
swojej stypendialnej historii nie bojàc
si´ mówiç wprost o tym czego si´
obawia∏, co prze˝y∏, ile zyska∏ i jak
ci´˝ko by∏o mu wróciç ze stypendium
do Polski. CzuliÊmy si´ jak wÊród sta-
rych znajomych, poniewa˝ nasze wra-
˝enia by∏y bardzo podobne. Nagle ca∏-
kiem obcy ludzie stali si´ sobie bli˝si.
Okaza∏o si´, ˝e naprawd´ istnieje coÊ
takiego jak rodzina Erasmusa. To bar-
dzo cz´sto prowadzi do zaanga˝owania
si´ w organizacje studenckie zrzeszajà-
ce by∏ych Erasmusów dzia∏ajàcych na
rzecz innych Erasmusów. Jednà z nich
jest Erasmus Student Network, na któ-
rej g∏ównie opiera∏y si´ polskie obcho-
dy 20-lecia programu. Dlatego podsu-
mowa∏abym Erasmusów jako tych,
którzy chcà ˝yç pe∏niej i integrowaç
Europ´ poprzez dzia∏anie, a nie tylko
mówienie.

W tym roku Erasmus zostaje wcie-
lony jako integralna cz´Êç do progra-
mu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”.
Dzi´ki temu b´dzie on bardziej rozbu-
dowany i dost´pny dla wi´kszej liczby
studentów.

MAGDALENA MOÂ

Konferencja studentów „20 lat programu Erasmus”

Liczy si´ ciekawoÊç Êwiata
W tym roku Erasmus
stanie si´ integralnà cz´-
Êcià programu „Uczenie
si´ przez ca∏e ˝ycie”.
Dzi´ki temu b´dzie on
bardziej rozbudowany
i dost´pny dla wi´kszej
liczby studentów.

Magdalena MoÊ podczas wyjazdu stypendialnego w ramach programu Erasmus do Rzymu.
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Na zakoƒczonym kilka dni
temu w Rzymie Âwiato-
wym Kongresie Energe-

tycznym stwierdzono, ˝e Êwiatowe zasoby
energetyczne muszà podwoiç si´ do 2050
roku. JesteÊmy coraz bardziej zach∏anni
i coraz wi´cej zu˝ywamy energii. Âwiato-
wa gospodarka rozwija si´, a rozwój ozna-
cza konsumpcj´. Konsumpcja zaÊ – zapo-
trzebowanie na energi´.

S∏oƒce jest dostawcà wi´kszoÊci energii
dost´pnej dzisiaj na Ziemi. Dostarcza jà
teraz i dostarcza∏o w przesz∏oÊci nie tylko
dlatego, ̋ e Êwieci, ale tak˝e dlatego, ̋ e po-
Êrednio powoduje ruch powietrza (czyli
wiatry) i wody (czyli fale). Dzisiaj dost´p-
ne êród∏a energii mo˝na wi´c podzieliç na
te zdeponowane przez S∏oƒce w przesz∏o-
Êci - nazwane nieodnawialnymi - i te udo-
st´pniane nam na bie˝àco - czyli odna-
wialne. Z tego podzia∏u wy∏amuje si´
energetyka jàdrowa, geotermalna i grawi-
tacyjna oraz fuzja jàdrowa.

Najefektywniejszym odbiornikiem ener-
gii s∏onecznej na Ziemi jest roÊlinnoÊç. Dzi´-
ki zjawisku fotosyntezy, gdy S∏oƒce Êwieci -
roÊliny rosnà. Rosnà i rozprzestrzeniajà si´
tak˝e dlatego, ˝e wieje wiatr. Bardzo d∏ugo
cz∏owiek korzysta∏ tylko z tego przetworni-
ka energii s∏onecznej. Drzewo jednak wol-
niej roÊnie ni  ̋si  ́spala. Z biegiem lat by∏o
nas coraz wi´cej i coraz wi´cej energii po-
trzebowa∏ nasz przemys∏. Wtedy zacz´∏o
brakowaç lasów pod topór. Ca∏e szcz´Êcie
umieliÊmy ju  ̋wydobywaç i spalaç w´giel,
rop  ́naftowà i gaz. Ale w gruncie rzeczy to
to samo, co spalanie drewna. Tyle tylko, ˝e
w przypadku drzewa energia s∏oneczna by-
∏a „deponowana” na Ziemi przez kilka dzie-
si´cioleci, a w przypadku w´gla czy ropy –
przez miliony lat.

K∏opot w tym, ˝e spalanie kopalin jest
toksyczne. Badania przeprowadzane
w ró˝nych krajach potwierdzajà, ̋ e typowa
elektrownia w´glowa o mocy 1 GWe powo-
duje przedwczesnà Êmierç od 100 do 500
osób. Nie sà to ofiary zwiàzane z wydoby-
waniem w´gla, czy jego transportem,
umierajà ci, który mieli wàtpliwe szcz´Êcie
mieszkaç w sàsiedztwie dymiàcego komi-
na. Pomijajàc jednak fakt emitowania do

atmosfery przy spalaniu kopalin wielu nie-
bezpiecznych substancji, czy roztropne jest
lawinowe wykorzystywanie tego, co przy-
roda magazynowa∏a przez tak d∏ugi okres
czasu? Nie! Czy zatem wyjÊciem zawsze
i wsz´dzie jest budowanie elektrowni wy-
korzystujàcych êród∏a odnawialne? Te˝
nie. Si∏ownie wykorzystujàce energi´ wo-
dy, wiatru czy S∏oƒca powinny byç budo-
wane jak najszybciej tam, gdzie jest to op∏a-
calne. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e nie
wsz´dzie jest. W Islandii bogatej w goràce
êród∏a a˝ 73 proc. ca∏ej produkcji energii
stanowi energia odnawialna. W Norwegii
(d∏uga i wietrzna linia brzegowa) 45 proc.
energii produkujà wiatraki, a w niektórych
krajach Afryki ponad po∏owa ca∏ej wypro-
dukowanej energii jest pochodzenia s∏o-
necznego. Ale równoczeÊnie w proekolo-
gicznie nastawionych - ale nie usytuowa-
nych – Niemczech, mimo miliardowych in-
westycji i olbrzymiej iloÊci elektrowni wia-
trowych, zielona energia stanowi tylko kil-
ka procent ca∏ej zu˝ywanej energii.

Zatem jaki jest wybór? Energia zdepo-
nowana przez S∏oƒce w przesz∏ych epo-

kach wyczerpuje si´, a korzystanie z niej
w dotychczasowy sposób jest zbrodnià na
Êrodowisku naturalnym, z kolei energii
dawanej nam przez S∏oƒce „on-line” ni-
gdy dla naszych rosnàcych apetytów nie
b´dzie dosyç.

Wydaje si´, ̋ e dzisiaj istniejà dwa scena-
riusze. Obydwa opierajà si´ na skorzysta-
niu z nieograniczonej energii zdeponowa-
nej jeszcze w czasie Wielkiego Wybuchu.
Ta energia otacza nas w postaci materii,
ale nie na poziomie zwiàzków chemicz-
nych tylko na poziomie pojedynczych jàder
atomowych. Jak to rozumieç? Zanim po-
wsta∏ w´giel kamienny czy ropa naftowa,
strumieƒ energii ze S∏oƒca umo˝liwia∏ za-
chodzenie na Ziemi przemian chemicz-
nych, w wyniku których np. rozwija∏a si´
bujna roÊlinnoÊç. Dzi´ki Êwiat∏u, wodzie
i dwutlenkowi w´gla tworzà si´ w´glowo-
dany (cukry), bia∏ka i t∏uszcze. W tych re-
akcjach nie powstajà nowe atomy. Jednak
energia z zewnàtrz powoduje, ̋ e ju˝ istnie-
jàce ∏àczà si´ w wi´ksze kompleksy. Ener-
gia jest zmagazynowana w po∏àczeniach
pomi´dzy atomami, w wiàzaniach. Ponad-

Wyk∏ad wyg∏oszony przez dr. Tomasza Ro˝-
ka, dziennikarza naukowego w ramach cyklu
„Wybrane problemy ekologii i ochrony Êrodo-
wiska” organizowanego przez Centrum Stu-
diów nad Cz∏owiekiem i Ârodowiskiem

Istniejà dwa scenariusze
zaspokojenia naszych
potrzeb energetycznych.
Opierajà si´ one na sko-
rzystaniu z nieograniczo-
nej energii zdeponowa-
nej jeszcze w czasie
Wielkiego Wybuchu. Czy 

zgasnà 

Êwiat∏a 
na Ziemi?
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F ederacja Bibliotek KoÊcielnych
„FIDES” zosta∏a erygowana
przez Konferencj´ Episkopatu

Polski w 1995 r. Obecnie zrzesza 88 bi-
bliotek, w tym wi´kszoÊç bibliotek wy-
dzia∏ów teologicznych i wy˝szych semi-
nariów duchownych w Polsce, poza
tym biblioteki diecezjalne i zakonne.
Prowadzi dzia∏ania majàce na celu
komputeryzacj´ i standaryzacj´ pracy
bibliotek teologicznych oraz zajmuje
si´ opracowaniem tezaurusa nauk ko-
Êcielnych. We wrzeÊniu br. w Bibliote-
ce Teologicznej UÂ odby∏o si´ XIII Wal-
ne Zgromadzenie Federacji Bibliotek
KoÊcielnych FIDES. W latach ubie-
g∏ych obradowano m.in. w Bibliotece
Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, siedzibie Biblioteki Papie-
skiego Wydzia∏u Teologicznego i Me-
tropolitalnego Wy˝szego Seminarium
Duchownego we Wroc∏awiu.

Miejscem obrad w Katowicach by∏a
aula Wydzia∏u Teologicznego. Po ˝ycz-
liwych s∏owach powitania, ks. dr. Hen-
ryka Olszara, duszpasterza Archidiece-
zji Katowickiej, ks. dr Jerzy Witczak,
przewodniczàcy Federacji Bibliotek
KoÊcielnych omówi∏ program najbli˝-
szych dni. Nast´pnie wszyscy udali si´
do kaplicy Wy˝szego Âlàskiego Semina-
rium Duchownego na msz´ Êw., którà
koncelebrowa∏o 20 ksi´˝y zrzeszonych
w Federacji. Tego samego dnia goÊcie
zwiedzili Muzeum Archidiecezjalne,
a wieczorem w Bibliotece Teologicznej,
przybli˝ono zebranym struktur´ orga-
nizacyjnà Biblioteki, histori´ jej zbio-
rów oraz stan komputeryzacji.

Drugi dzieƒ obrad rozpocz´∏a uro-
czysta sesja, w której wzi´li udzia∏
goÊcie honorowi, m.in. ks. biskup
prof. dr hab. Andrzej Siezieniewski,
delegat KEP ds. Federacji Bibliotek
KoÊcielnych „FIDES”. W imieniu ks.
arcybiskupa dr. Damiana Zimonia,
Wielkiego Kanclerza Wydzia∏u Teolo-
gicznego UÂ oraz w∏adz dziekaƒskich
Wydzia∏u, zgromadzonych powita∏
ks. dr Henryk Olszar.

W programie Walnego Zgromadze-
nia Federacji FIDES znalaz∏o si´ wy-
stàpienie prof. dr hab. Marii Paw∏owi-
czowej z Instytutu Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej UÂ doty-
czàce „Czterech zabytkowych biblio-
tek koÊcielnych Cieszyna: Biblioteki
Ojców Bonifratrów, Biblioteki Ojców
Jezuitów (po kasacie zakonu Bibliote-
ka L. J. Szersznika), Biblioteki Deka-
natu, Biblioteki Zboru Ewangelickie-
go”. Tekst zosta∏ oparty na niepubli-
kowanych dotàd materia∏ach archi-
walnych. Dwa kolejne referaty infor-
mowa∏y o wspó∏czesnych zagadnie-
niach bibliotekarstwa. Mgr in˝. An-
drzej Jurek omówi∏ „Stan komputery-
zacji Biblioteki Teologicznej Uniwer-
sytetu Âlàskiego i perspektywy rozwo-
ju”, a z kolei Tomasz Kalota zaprezen-
towa∏ „Jak przygotowaç obiekty do
w∏àczenia do biblioteki cyfrowej – do-
Êwiadczenia Biblioteki Uniwersytetu
Wroc∏awskiego”.

Zwieƒczeniem obrad tego dnia by∏a
msza Êw. w Katedrze Chrystusa Króla
pod przewodnictwem ks. biskupa An-
drzeja Siezieniewskiego. W wyg∏oszonej
homilii ks. biskup podkreÊli∏, ˝e „kiedy
mówimy o bibliotekach koÊcielnych to
pierwsze skojarzenie biegnie w stron´
najwa˝niejszego dla nas zbioru ksiàg, ja-
kim jest „Biblia”. […] Biblia sama w so-
bie jest wi´c pierwszà i najwa˝niejszà bi-
bliotekà. […] Biblioteka koÊcielna ma
byç obszerna, ma objàç to, co nazywano
w tradycji katolickiej przekazem dwóch
ksiàg. «Bóg zostawi∏ nam dwie ksi´gi –
ksi´g´ Biblii i ksi´g´ natury […]» – te
s∏owa Galileusza powtórzy∏ papie˝ Bene-
dykt XVI podczas spotkania z m∏odzie˝à
w Rzymie w kwietniu 2006 roku”. 

Nast´pnie uczestnicy udali si´ do Bi-
blioteki Âlàskiej, gdzie zapoznali si´
z unikatowymi w Europie zbiorami si-
lesiaków.

XIII Walnemu Zgromadzeniu Fede-
racji Bibliotek KoÊcielnych FIDES to-
warzyszy∏a wystawa ksià˝ek Ksi´garni
Êw. Jacka z Katowic.

BOGUMI¸A WARZÑCHOWSKA

to same pierwiastki te˝ sà magazynami
energii - energii, która umo˝liwi∏a ich
stworzenie, poÊrednio czy bezpoÊrednio,
w czasie Wielkiego Wybuchu. Dzisiaj chy-
ba jedynym wyjÊciem jest korzystanie z te-
go depozytu.

Dwa wspomniane scenariusze to fuzja
jàdrowa i rozszczepienie jàdra atomowego.
W pierwszym przypadku energia jest
uwalniana przez ∏àczenie dwóch l˝ejszych
elementów w pierwiastek ci´˝szy. Cz´Êç
masy tych pierwszych zostaje zamieniana
na energi´, którà mo˝na nast´pnie zamie-
niç na pràd elektryczny. Paliwem w takim
procesie mogà byç powszechnie dost´pne
w przyrodzie lekkie pierwiastki. Produk-
tem koƒcowym reakcji, oprócz du˝ej iloÊci
energii, jest nieszkodliwy gaz - hel. Nieste-
ty, fuzja jàdrowa to Êpiew przysz∏oÊci.
Choç naukowcy usilnie nad tym pracujà,
b´dziemy mieli do niej dost´p dopiero za
kilkanaÊcie, kilkadziesiàt lat. Drugi scena-
riusz jest w pewnym sensie odwrotnoÊcià
fuzji jàdrowej. W rozszczepieniu jàdra ato-
mowego pierwiastek ci´˝ki zostaje roze-
rwany na elementy l˝ejsze. I to ten rozpad
jest êród∏em energii. Pierwsza elektrownia
jàdrowa zosta∏a wybudowana w 1942 ro-
ku, a dzisiaj, dzi´ki energetyce jàdrowej,
niektóre kraje pokrywajà ponad 75 proc.
ca∏ego swojego zapotrzebowania na ener-
gi´ elektrycznà. Ogó∏em na Êwiecie w ten
sposób powstaje oko∏o 10 proc. energii.
Ten udzia∏ ca∏y czas wzrasta, bo nigdy
w historii nie by∏o tak du˝ego zapotrzebo-
wania na nowe reaktory

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e z wyczerpaniem
paliw kopalnych b´dziemy musieli si´
zmierzyç nie za kilkaset, ale za kilkadzie-
siàt lat. Oszcz´dzanie energii, zwi´ksza-
nie efektywnoÊci jej wykorzystania czy te˝
si´ganie po rozwiàzania dost´pne w ogra-
niczonej skali nie zahamuje tego procesu
tylko go nieznacznie opóêni. Od nas zale-
˝y czy na czas przygotujemy si´ do tej
chwili czy obudzimy si´ w Êwiecie ciem-
nym, zimnym i brudnym. I wcale nie trze-
ba czekaç na moment, w którym wyczer-
pià si´ pok∏ady w´gla. W koƒcu „epoka
kamieni ∏upanego nie skoƒczy∏a si´ z po-
wodu braku kamieni”.

TOMASZ RO˚EK
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Spotkania z Profesorem Ireneuszem
Opackim, naukowe, odÊwi´tne i te co-
dzienne, odbywa∏y si´ zawsze na styku
dwóch wymiarów. W jednym z nich pano-
wa∏a aura niezwyk∏oÊci Jego osoby i s∏o-
wa, ustanawiajàca domen´ g∏´bokiej po-
wagi wobec Êwiata i ludzi, traktowanych
serio i z poczuciem odpowiedzialnoÊci,
obejmujàcym tak˝e kràg spraw najwa˝-
niejszych: Uniwersytet i Paƒstwo. Wy-
miar drugi spotkania wype∏nia∏a bezpo-
ÊrednioÊç kontaktu, serdecznoÊç i dowcip,
wyznaczajàce obszar wspólnego „stàpa-
nia po ziemi” (a czasem nawet wspólnego
„stàpania” po supermarkecie w poszuki-
waniu ró˝nych dóbr czy okazywania, nie-
zrozumia∏ej jeszcze wtedy dla mnie, tro-
ski o pokarm dla kotów). Wymiary te by-
najmniej nie znosi∏y si´ wzajemnie, tylko
przenika∏y tak, aby nieuchronne onie-
Êmielenie doznawane w obliczu màdroÊci
i powagi Profesora, sprawiajàce, ˝e s∏owa
raczej wi´z∏y w gardle, mog∏o w ogóle
ust´powaç Êmia∏oÊci w podejmowaniu
z nim dialogu, choçby mocno asymetrycz-
nego. Z jednej strony spotykaliÊmy si´
wi´c z natchnionym i wznios∏ym wyk∏a-
dowcà ze wzrokiem si´gajàcym o wiele
dalej ni˝ nasze perspektywy, z drugiej –
spotykaliÊmy si´ z nim w rozmowie
otwierajàcej przestrzeƒ bliskoÊci i wspó∏-
odczuwania. Ale nawet podczas najpo-
wa˝niejszego wyk∏adu Profesor ofiarowy-
wa∏ s∏uchaczom oczyszczajàcà porcj´
„Êmiechu i zapomnienia”, czasem z prze-
wagà Êmiechu, co zapewne doskonale pa-
mi´tajà np. uczestnicy wyk∏adu o powie-
Êci epistolarnej, szczególnie w jego cz´Êci
poÊwi´conej XIX-wiecznemu romansowi
w listach pt. „Julia i Adolf, czyli Nadzwy-
czajna mi∏oÊç dwojga kochanków nad
brzegami Dniestru”. I odwrotnie. W naj-
mniej wydawa∏oby si´ sprzyjajàcych po-
wadze okolicznoÊciach, potrafi∏ Profesor

wprowadziç rozmówc´ w stan zdumienia,
nad tym chocia˝by, ile istotnych dla sie-
bie rzeczy mo˝na us∏yszeç w przyciasnym
wn´trzu ma∏ego fiata. Wspólne przejazdy
„maluchem” na poczàtku lat 90. (m.in.
z odczytami popularyzatorskimi) by∏y
zresztà Êwietnà lekcjà niepoddawania si´
ograniczeniom: Profesor – s∏usznej po-
stury – zaczyna∏ wi´c od uchylenia okna
po stronie pasa˝era, robiàc sobie miejsce
na ∏okieç. Komizm sytuacyjny godny fil-
mowej kamery schodzi∏ jednak na dalszy
plan ust´pujàc miejsca wa˝koÊci tego, co
mog∏o w ka˝dej chwili zostaç wypowie-
dziane i wa˝koÊci samej misji. Niezliczo-
nych s∏uchaczy w Êlàskich, zag∏´biow-
skich czy podbeskidzkich szko∏ach i do-
mach kultury, do których tak cz´sto
zmierza∏, traktowa∏ wszak Profesor nie-
s∏ychanie powa˝nie. I tego samego wyma-
ga∏ od uczniów, których posy∏a∏ „w teren”
niejako w swoim imieniu.

Inna, jak˝e odmienna, zapami´tana
przestrzeƒ licznych spotkaƒ z Profeso-
rem to... szpitalna sala. Ca∏orocznà ak-
tywnoÊç akademickà wieƒczy∏ Profesor
bardzo cz´sto wakacyjnym pobytem
w szpitalu, wià˝àcym si´ nierzadko
z przykrà operacjà. Odwiedzany przez
wspó∏pracowników tryska∏ jednak hu-
morem, na przekór dotkliwoÊci swojego
po∏o˝enia. Infernalna zazwyczaj sceneria
naszych szpitali nie wi´zi∏a jednak roz-
mówców w kr´gu grozy miejsca i powagi
choroby, ale domaga∏a si´ radykalnego
przekroczenia – uchylenia okna na spra-
wy Zak∏adu, Instytutu, Uczelni. Zatro-
skanie stanem zdrowia Profesora napo-
tyka∏o natomiast na jego trosk´ o stan
spraw publicznych. Ale ju˝ w przestrzeni
zinstytucjonalizowanej jako szef w zak∏a-
dzie, dyrektor instytutu, dziekan, trosz-
czy∏ si´ przede wszystkim o sprawy ludz-
kie, zwyczajne i codzienne. I choç nie-
wàtpliwie dla Profesora liczy∏y si´ „im-
ponderabilia”, czyli wartoÊci, których
nikt nie wa˝y∏ si´ nawet przy nim tknàç,
z Uniwersytetem na czele, potrafi∏ jak
ma∏o kto oswajaç i ucz∏owieczaç t´ prze-
strzeƒ. Âwietnie widaç to w treÊci zapro-
szenia, jakie skierowa∏ z osobna do
wspó∏autorów dedykowanej mu ksià˝ki
na jedno z ostatnich spotkaƒ z Nim
w murach Uczelni: „Najserdeczniej za-
praszam na okolicznoÊciowà, absolutnie
pozastatutowà biesiad´ (z niewielkim
programem gastronomicznym, subtelnie

omijajàcym niektóre zakazy regulamino-
we UÂ – bez, miejmy nadziej´, perspek-
tywy gastrologiczno-detoksykologicznej)
z udzia∏em Wspó∏autorów i Redaktorów
pi´knej, a lekkomyÊlnie dedykowanej mi
ksià˝ki pt. Tkanina”.

S∏owo i czyn
W okresie asystentury oraz wczesnej ad-

iunktury wielu z uczniów Profesora wyka-
zywa∏o ma∏o zrozumienia dla mniej lub
bardziej dyskretnego strofowania za nik∏e,
co tu kryç, zaanga˝owanie w sprawy Uczel-
ni. Praca naukowa i dydaktyka wydawa∏y
si´ przecie˝ o wiele ciekawsze i wa˝niejsze
od zebraƒ wyborczych, od udzia∏u w orga-
nach, od rozmaitych prac organizacyjnych
i administracyjnych. Wydawa∏o nam si´
pewnie, ˝e nic takiego nie musimy robiç
skoro jest On. I to w∏aÊciwie od zawsze
tam, gdzie by∏o do zrobienia coÊ wa˝nego.

Po wielu latach zawodowej aktywnoÊci
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
(1958-73) Profesor intensywnie w∏àczy∏
si´ w prace na rzecz nowoczesnego Uni-
wersytetu na Âlàsku: od 1974 kierowa∏ a˝
do emerytury stworzonym przez siebie Za-
k∏adem Teorii Literatury, przyjà∏ te˝ od
razu obowiàzki prodziekana Wydzia∏u Fi-
lologicznego (do 1977), przez ponad 
20 lat by∏ dyrektorem Instytutu: wpierw
Literatury i Kultury Polskiej (1977-87),
nast´pnie wydzielonego zeƒ Instytutu Na-
uk o Literaturze Polskiej (1991-2002), któ-
ry dzisiaj mo˝e szczyciç si´ Jego imieniem.
Wa˝nà misj´ organizacyjnà odby∏ te˝ jako
dziekan Wydzia∏u Radia i Telewizji (1987-
91), by∏ wreszcie prorektorem Uniwersy-
tetu Âlàskiego w kadencji przerwanej sta-
nem wojennym (1981-82). Wypromowa∏
ponad 500 magistrów i ponad 30 dokto-
rów, zorganizowa∏ oddzia∏ Towarzystwa
Literackiego i A. Mickiewicza, przewodni-
czy∏ Towarzystwu im. Zofii Kossak-
Szczuckiej, uczestniczy∏ w pracach Komi-
tetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, or-
ganizowa∏ konferencje naukowe i zespo∏o-
we prace badawcze, by∏ aktywnym popula-
ryzatorem wiedzy w polskim radiu, itd.
Opublikowanych rozpraw i ksià˝ek nie
sposób tu nawet pobie˝nie wymieniç.
Trudno oprzeç si´ jednak pokusie wskaza-
nia tytu∏ów kanonicznych. Poezja roman-
tycznych prze∏omów (1973) pozostaje dla
wielu najbardziej odkrywczà ksià˝kà o pol-
skiej poezji romantycznej. Teoretycznoli-
teracki esej o Krzy˝owaniu si´ postaci ga-

Wspomnienie o Profesorze Ireneuszu Opackim (1933 – 2005)

„Król-Duch” 
i codziennoÊç...

Kto przynajmniej raz
mia∏ okazj´ spotkaç si´
z Profesorem twarzà
w twarz musia∏ do-
Êwiadczyç prawdziwoÊci
tego spotkania: z kon-
kretnym cz∏owiekiem
(nie urz´dowà rolà),
który w relacji z drugà
osobà daje w ka˝dej
chwili Êwiadectwo swojej
pe∏nej obecnoÊci.
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tunkowych jako wyznaczniku ewolucji po-
ezji trafi∏ do kanonu Êwiatowego, co po-
twierdzi∏a londyƒska antologia Modern
Genre Theory (2000), prezentujàca naj-
wa˝niejsze prace z teorii gatunku (Opacki
znalaz∏ si´ tam obok Bachtina, Todorova,
Genette`a, Derridy). Odczytania liryki sy-
tuujà go, w uj´ciu profesora Henryka Mar-
kiewicza, w pierwszej trójce wirtuozów in-
terpretacji (zresztà znalaz∏ si´ na tej liÊcie
wraz ze swoim lubelskim mistrzem Cze-
s∏awem Zgorzelskim). Odr´bnego przywo-
∏ania domaga si´ wa˝ny, dla kreÊlonego tu
skrótowo wizerunku Profesora, szkic pt.
Pomnik i wiersz. Pamiàtka i poezja na
prze∏omie oÊwiecenia i romantyzmu. Wa˝-
ny nie tylko jako popis rzetelnoÊci badaw-
czej i kunsztu interpretacyjnego, ale tak˝e
jako wyk∏adnia jego stosunku do Êwiata.
Istot´ romantycznej duchowoÊci odkrywa
Profesor Êledzàc „mo˝e nieco Êmieszàcà –
karier´ sztambucha”. Ulotne i z pozoru
b∏ahe wpisy w „imionniku” rozkapryszo-
nej „osóbki”, jak demonstrowa∏ w szkicu
Profesor, podkreÊla∏y jednakowo: rozpo-
znawane w historii „pora˝enie wizjà prze-
mijania” i pozahistorycznà „wag´ prywat-
nej codziennoÊci”.

Âwiadectwo i dar
Kto przynajmniej raz mia∏ okazj´ spo-

tkaç si´ z Profesorem twarzà w twarz
musia∏ doÊwiadczyç prawdziwoÊci tego

spotkania: z konkretnym cz∏owiekiem
(nie urz´dowà rolà), który w relacji
z drugà osobà daje w ka˝dej chwili Êwia-
dectwo swojej pe∏nej obecnoÊci. Dodaj-
my, obecnoÊci zobowiàzujàcej, wytwa-
rzajàcej nieuchronnie relacj´ etycznà,
w której wi´ê buduje si´ na odpowie-
dzialnoÊci za tego drugiego. Nale˝a∏em
do pokolenia, które na studia trafi∏o ju˝
w stanie wojennym, w czasie doÊç ciem-
nym, na Uniwersytet dopiero co do-
tkni´ty skutkami „nocy genera∏ów”, jak
wiele zresztà innych miejsc w kraju. Hi-
storia wyznaczy∏a wi´c specyficzny cha-
rakter studenckich oczekiwaƒ, z jakimi
dane mi by∏o stawaç przed obliczem Pro-
fesora. Ale w ka˝dej z tych sytuacji-dia-
logów to On przyjmowa∏ na siebie odpo-
wiedzialnoÊç, którà zamienia∏ w dar.
Kiedy dla niezale˝nej biblioteki, którà
si´ opiekowa∏em (w cz´Êci stanowi∏a ona
sched´ po „pierwszym” NZS), pokój
w akademiku przestawa∏ byç odpowied-
nim miejscem, Profesor zaproponowa∏
bez wahania swój gabinet. Stamtàd pro-
wadzone by∏y na bie˝àco wypo˝yczenia,
do szafy w Jego gabinecie trafia∏y przy-
wo˝one w plecaku z Krakowa nowe
„bezdebitowe” nabytki. Z kolei w odpo-
wiedzi na z∏o˝onà mu, ma∏o rozsàdnà

propozycj´, zajmowania si´ autorami
Êwie˝o umieszczonymi na indeksie cen-
zorskim i ksià˝kami, za których rozpo-
wszechnianie grozi∏ m.in. przepadek
s∏u˝àcego w tym celu mienia, podarowa∏
nam wspania∏e seminarium o pokoleniu
68, zwieƒczone magisteriami o Baraƒ-
czaku, Krynickim, Zagajewskim i in.
(a przecie˝ prawdziwie zwieƒczone do-
piero w 1995 roku doktoratem honoris
causa naszej Uczelni dla Stanis∏awa Ba-
raƒczaka, którego Profesor by∏ laudato-
rem). Prac seminaryjnych nie przerwa∏o
nawet powa˝ne z∏amanie Profesorskiej
nogi. Przez ca∏y rok akademicki Profe-
sor co tydzieƒ goÊci∏ nas w swoim domu,
ofiarujàc oprócz herbaty mo˝liwoÊç mó-
wienia „j´zykiem ludzi wolnych”.

Przede mnà na biurku inne dary Pro-
fesora: jego ksià˝ki o romantycznej du-
chowoÊci – z dedykacjami dowcipnymi
i osadzonymi we wspólnocie zwyk∏ego
doÊwiadczania „niestworzonego Êwia-
ta”, jak np. ta sprzed dziesi´ciu laty,
z grudnia 1997 roku z ˝yczeniami „by
codziennoÊci nie zak∏óca∏ ani Król-
Duch, ani Herostrates, ani Ojciec Ry-
dzyk nawet, choç o to w naszym kraju
najtrudniej...”.

DARIUSZ PAWELEC

Doktoraty:
Dr W∏odzimierz Fechner Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Matematyki

Dr Urszula Torbus Wydzia∏ Prawa i Administracji

Dr Grzegorz Dercz Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Ma∏gorzata P∏oƒska Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Ryszard Chybiorz Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Dr Gabriel Ga∏a Wydzia∏ Filologiczny

Dr Magdalena Kokoszka Wydzia∏ Filologiczny

Dr Justyna Cembrowska Wydzia∏ Filologiczny

Dr Katarzyna Michalik Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut fizyki

Dr Dominik Ch∏ond Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr Ewa Mróz Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr Katarzyna Anna Duda Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr Katarzyna Teresa Duda Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr Barbara Osiadacz Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr Cecylia Tatoj Wydzia∏ Filologiczny

Dr Jerzy Nykiel Wydzia∏ Filologiczny

Dr Dorota Machura Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Halina Juszczyk Wydzia∏ Filologiczny

Dr Ireneusz Kida Wydzia∏ Filologiczny

Dr Joanna Korzekwa Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Sylwia Sojda Wydzia∏ Filologiczny

Dr Paulina Pycia Wydzia∏ Filologiczny

Habilitacje:
Dr hab. Adam Rostaƒski Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr hab. Krzysztof Uni∏owski Wydzia∏ Filologiczny

Dr hab. Jerzy Sperka Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr hab. Mariola Jarczyk Wydzia∏ Filologiczny

Dr hab. Leszek Wilk Wydzia∏ Prawa i Administracji

Dr hab. Andrzej ¸yda Wydzia∏ Filologiczny

Stopnie naukowe
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W debacie, która odby∏a si  ́14 li-
stopada w auli im. Miko∏aja
Kopernika na Wydziale Mate-

matyki, Fizyki i Chemii, wzi´li udzia∏ pra-
cownicy IPN, cz∏onkowie Senackiej Komisji
Historycznej, pracownicy i studenci UÂ.
Inicjatorami spotkania by∏y: NZS UÂ i Sto-
warzyszenie Pokolenia NZS i NSZZ „Soli-
darnoÊç” UÂ.

Organizatorzy za∏o˝yli, ˝e debata na te-
mat „Aparat Bezpieczeƒstwa wobec Êrodo-
wiska akademickiego” b´dzie pierwszym
w cyklu spotkaƒ, prezentujàcych przebieg
prac IPN i Komisji Historycznej oraz wiedz´
Êrodowiska na ten temat. Zapoczàtkuje rów-
nie  ̋ dyskusj́  z dziennikarzami na temat
sposobów informowania opinii publicznej.

Spotkania powinny staç si  ́impulsem do
wypracowania w Êrodowisku akademickim
metodologii porównawczej udokumentowa-
nych êróde∏ okresu, który jeszcze nie jest hi-
storià, a ju  ̋nie jest politykà oraz doprowa-
dzenia do odpowiedniej oceny osób i zjawisk.

Debat ,́ na którà g∏ównie przybyli pra-
cownicy UÂ, a tylko nielicznie studenci, po-
prowadzi∏ Adam Gorszanów ze Stowarzy-
szenia Pokolenia NZS. Jako pierwszy za-
bra∏ g∏os prof. Marek Zra∏ek, przewodniczà-
cy Senackiej Komisji Historycznej, powo∏a-
nej uchwa∏à Senatu UÂ w czerwcu br.
Przedstawi∏ on zadania i metody pracy Ko-
misji, podkreÊlajàc, ˝e jej celem jest pokaza-
nie nie tylko niegodnych zachowaƒ, ale

równie  ̋podawanie przyk∏adów postaw he-
roicznych. Profesor podkreÊli∏, ̋ e prace Ko-
misji zakoƒczà si  ́przekazaniem materia-
∏ów rektorowi i Senatowi. Zaznaczy∏ tak˝e,
˝e wszystkie osoby, na których cià˝à powa˝-
ne zarzuty, powinny mieç ograniczony do-
st´p do awansu.

Prokurator Andrzej Majcher, naczelnik
Oddzia∏u Biura Lustracyjnego IPN w Kato-
wicach, zwróci∏ uwag  ́na mo˝liwoÊç prze-
prowadzenia autolustracji, z której powin-
ny skorzystaç osoby pomówione. Nast´pnie
dr Adam Dziuba przedstawi∏ harmono-
gram prac nad projektem IPN dotyczàcym
Êrodowiska naukowego Uniwersytetu Âlà-
skiego i Politechniki Âlàskiej. Poinformo-
wa∏ on o zakresie zagadnieƒ b´dàcych
przedmiotem badania, sà to m.in. interno-
wania, areszty prewencyjne, wyrzucenia
z pracy, odmowy pozwolenia wyjazdu za
granic ,́ inwigilacje. Efekty badaƒ uka˝à si´
w prasie lub w formie publikacji êród∏owej
w latach 2008-2009, a ich ostateczne podsu-
mowanie nastàpi w 2009 roku.

Micha∏ Luty, wiceprezydent Katowic,
zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç zaintereso-
wania si´ aktami IPN, w których mo˝na
znaleêç wiele ciekawych materia∏ów nie
tylko na temat osób, ale równie˝ szczegól-
nych metod pracy SB. Z akt tych wy∏ania
si´ te˝ informacja na temat Êrodków zain-
westowanych przez ówczesne w∏adze w in-
wigilacj´ uczelni.

Prof. Antoni Barciak podkreÊli∏, ̋ e mate-
ria∏ IPN trzeba uzupe∏niaç o badanie archi-
wów uczelni i przekazów ludzi, którzy prze-
˝yli te czasy, gdy  ̋problem nie dotyczy tyl-
ko agentów, ale i cz∏onków partii. Zazna-

czy∏, ˝e nale˝y dà˝yç wszelkimi sposobami
do sprawiedliwoÊci historycznej.

Wypowiedzi przedstawicieli IPN i Komi-
sji Historycznej pobudzi∏y zebranych do za-
dawania szczegó∏owych pytaƒ.

Dr Miros∏awa B∏aszczak-Wac∏awik pyta∏a
o stosunek Komisji Historycznej do proble-
mu osób usuni´tych z uczelni z przyczyn po-
litycznych. Przypomnia∏a o istnieniu komisji
wewn´trznych, które weryfikowa∏y pracow-
ników pod kàtem poprawnoÊci politycznej.

Natomiast Przemys∏aw MiÊkiewicz ze
Stowarzyszenia Pokolenia NZS pyta∏ o sto-
sunek do nauczycieli akademickich, którzy
niew∏aÊciwie zachowywali si  ́w tych latach
wobec studentów, a w dalszym ciàgu pe∏nià
wa˝ne funkcje na uczelni.

Prof. Alicja Ratuszna wyrazi∏a swojà ne-
gatywnà opini´ na temat zatrudnienia
osób, których zachowanie w latach 1981-
1989 nie licowa∏o z rolà nauczyciela akade-
mickiego.

Domagano si´ tak˝e sàdu moralnego
w Êrodowisku, apelujàc mi´dzy innymi do
KZ NSZZ „SolidarnoÊç” o zaj́ cie stanowi-
ska w tej sprawie.

Pad∏o równie˝ pytanie pracowników
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego o po-
wody ograniczenia projektu badawczego
IPN tylko do dwóch Êlàskich uczelni.

Spotkanie nie zadowoli∏o wszystkich ze-
branych z powodu niemo˝noÊci rozstrzy-
gni´cia wielu kwestii, a tak˝e nieobecnoÊci
dziennikarzy, autorów artyku∏ów na temat
uczelni. Organizatorzy majà nadziej́ , ˝e
uda si  ́wype∏niç te luki przy okazji nast´p-
nych spotkaƒ.

EWA ˚URAWSKA

Debata na temat „Aparat Bezpieczeƒstwa wobec Êrodowiska akademickiego”

Dà˝yç do historycznej
sprawiedliwoÊci
Podczas spotkania
przedstawiono harmono-
gram prac nad projek-
tem IPN dotyczàcym Êro-
dowiska naukowego Uni-
wersytetu Âlàskiego i Po-
litechniki Âlàskiej. Efekty
badaƒ uka˝à si´ w pra-
sie lub w formie publika-
cji êród∏owej w latach
2008-2009, a ich osta-
teczne podsumowanie
nastàpi w 2009 roku.

Adam Gorszanów (Stowarzyszenie Pokolenie NZS), prof. dr hab. Marek Zra∏ek, Adam Dziu-

ba (IPN), dr Wac∏aw Dubaƒski (z-ca naczelnika oddzia∏owego Biura Lustracyjnego IPN),

prokurator Andrzej Majcher (naczelnik oddzia∏owego Biura Lustracyjnego)
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R ok 2003 – Nowy Jork zamiera na
tydzieƒ. Ca∏y stan pozbawiony
jest elektrycznoÊci. System nie

wytrzyma∏ w∏àczonych klimatyzatorów.
WczeÊniej podobny problem dotknà∏ Kali-
forni´. Po tych przykrych doÊwiadcze-
niach Amerykanie uchwalili Energy Poli-
cy Act i po latach przerwy wznowili budo-
w´ elektrowni atomowych.

Uczestnicy spotkania nie mieli wàtpli-
woÊci – o zapobieganiu podobnym kata-
strofom nale˝y nie tylko rozmawiaç, nale-
˝y przede wszystkim im przeciwdzia∏aç
i to zanim pojawi si´ zagro˝enie.

Dla rozwijajàcej si´ polskiej gospodarki
jest to w∏aÊciwy moment – stwierdzi∏ dr
hab. Ludwik Pieƒkowski - eksportujemy

nadwy˝k´ energii, do naszych domów p∏yn-
nie dostarczany jest pràd i gaz ale nowocze-
sne technologie stale wymuszajà zwi´kszo-
ne zapotrzebowania na energi´ elektrycznà
i o bezpieczeƒstwie energetycznym kraju
trzeba rozmawiaç w∏aÊnie teraz.

Niezmiennie istotnym surowcem pozo-
staje w´giel kamienny. Wydobycie 100 mln
ton rocznie jest i b´dzie op∏acalne, ale nale-
˝y pami´taç, ˝e po∏owa wytwarzanej ener-
gii pochodzi z be∏chatowskich pok∏adów
w´gla brunatnego, których zasoby sà ogra-
niczone, i jeÊli nie ruszymy z∏o˝a legnickie-
go, wystarczà zaledwie do 2030. Nie bez
znaczenia pozostaje zanieczyszczenie Êro-

dowiska naturalnego, któremu nie sà
w stanie zapobiec kosztowne instalacje.

Mo˝emy si´gnàç po inne êród∏a energii?
Na przyk∏ad - ogniwa s∏oneczne - niestety,
w naszym klimacie to ryzykowne przed-
si´wzi´cie, nie zaspokojà tak˝e potrzeb
elektrownie wiatrowe, wykorzystanie bio-
masy czy geotermii.

W mroêny dzieƒ Polska zu˝ywa ok. 25
- 30 GW. Ju˝ w 2021 roku b´dziemy po-
trzebowali dodatkowe 2-3 gigawaty, nie-
ca∏à dekad´ póêniej mo˝e zabraknàç ju˝
kilkanaÊcie. W tej sytuacji w∏aÊciwym roz-
wiàzaniem b´dzie wykorzystanie energii
jàdrowej.

Wiele uwagi dr hab. Ludwik Pieƒkow-
ski poÊwi´ci∏ atomowym reaktorom wyso-
kotemperaturowym, przedstawi∏ koncep-
cj´ reaktora, którà w latach 1958-1962
opracowa∏ Rudolf Schulten, a ekspery-
mentalne jednostki powsta∏y w latach 60.
Koncepcja ta zosta∏a sprawdzona w ciàgu
20 lat dzia∏ania testowego reaktora o mo-
cy 30 megawatów w Centrum Badaƒ Jà-
drowych w Julich w Niemczech.

Jednostki badawcze pracujà obecnie
w Chinach i Japonii, trwajà prace nad bu-
dowà kolejnych szeÊciu.

Od 7 lat istnieje program badawczy
Unii Europejskiej Raphael i to jest szansa
dla Polski – i dla Âlàska. Tu bowiem mo˝e
powstaç zaplecze dla ca∏ej Europy.

Naszym atutem – stwierdzi∏ Pieƒkow-
ski - sà Êwietni eksperci w poszczegól-
nych dziedzinach zwiàzanych z w´glem.
Teraz musimy przygotowaç ekspertów
jàdrowych, nie tylko ich wykszta∏ciç ale -
zatrzymaç. Potrzebujemy pomostu, któ-
ry po∏àczy polskich fachowców ze Êwiato-
wà czo∏ówka naukowà. Profesor Stefan
Taczanowski z Zak∏adu Problemów
Energetycznych Wydzia∏u Fizyki i In-
formatyki Stosowanej krakowskiej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej ocenia: sym-
bioza w´gla z energià jàdrowà dla pro-
dukcji p∏ynnych i gazowych jest po˝àda-
nym, d∏ugofalowym wariantem energe-
tyki polskiej.

NOTOWA¸ ANTONI TRZMIEL

Burza mózgów w Âlàskiej Kawiarni Naukowej

Zapobiec katastrofie
O kluczowych zagad-
nieniach energii atomo-
wej i interesujàcym,
zw∏aszcza dla Âlàska,
projekcie po∏àczenia
przemys∏u w´glowego
i energii jàdrowej z dr.
hab. Ludwikiem Pieƒ-
kowskim ze Ârodowisko-
wego Laboratorium
Ci´˝kich Jonów Uniwer-
sytetu Warszawskiego
dyskutowano w Âlàskiej
Kawiarni Naukowej.

Czarnobyl – czego si´ baliÊmy?
Katastrofa w rafinerii czy fabryce amoniaku oznacza olbrzymie zniszczenia w promieniu

paruset metrów. Nie majà si´ czego obawiaç ludzie mieszkajàcy kilkaset kilometrów dalej.
Inaczej jest, gdy uszkodzeniu ulega reaktor. Czarnobylski okaza∏ si´ szczególnie niebezpiecz-
ny. Pomimo to kilkanaÊcie reaktorów tego samego typu funkcjonuje do dziÊ. Przypadek Czar-
nobyla nie jest jednak reprezentatywny dla energetyki jàdrowej lecz jedynie znamienny dla
systemu radzieckiego, który dopuÊci∏ do wy∏àczenia wszystkich systemów bezpieczeƒstwa
i ch∏odzenia. W Three Mile Island (USA) pod kopu∏à bezpieczeƒstwa tak˝e dosz∏o do stopie-
nia rdzenia, a kilkanaÊcie metrów od reaktora nie zanotowano wzrostu promieniowania.

Dr hab. Ludwik Pieƒkowski
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My tu czekamy na podwy˝ki dla bud˝etówki i ró˝ne
inne dowody uznania dla wyt´˝onej pracy 
uczonych oraz otaczajàcych ich pracowników

technicznych i administracyjnych - a tymczasem gdzienie-
gdzie akademicy zarabiajà zupe∏nie nieêle. Ostatnio przeczy-
ta∏em w amerykaƒskim magazynie,,Time”, ˝e w roku akade-
mickim 2005/06 rektorzy (,,presidents”) dwunastu prywat-
nych uczelni w USA zarabiali milion dolarów rocznie (ka˝-
dy z nich!). DziÊ to co prawda troch´ mniej w z∏otówkach ni˝
dwa lata temu, ale i tak doÊç du˝o, ˝eby si´ odechcia∏o pra-
cowaç w nast´pnym roku.

W USA panuje krwiopijczy kapitalizm w przeci-
wieƒstwie do Europy, gdzie panuje socjalizm,
a kapitalizm utrzymywany jest tylko po to, aby do-

starczyç pieni´dzy na socjalistyczne pomys∏y. Niemniej
trudno uwierzyç, ˝eby podw∏adni tamtejszych rektorów za-
rabiali w setkach, gdy ich szefowie kasujà miliony. Zresztà
migracja za ocean (Atlantycki lub Spokojny) uczonych z ca-
∏ego Êwiata, mo˝e Êwiadczyç o niejakiej atrakcyjnoÊci pra-
cy w tamtejszych uczelniach. Problemy z wynagrodzeniami
dotykajà bowiem kraje bogatsze od naszego. Kilka lat temu
we Francji nauczyciele akademiccy podnieÊli bunt, bo zo-
rientowali si´, ˝e zarabiajà na porównywalnych stanowi-
skach o jednà trzecià mniej ni˝ ich koledzy z Niemiec czy
Szwajcarii. Poniewa˝ nie dysponowali takà si∏à jak maszy-
niÊci metra, którzy mogà sparali˝owaç komunikacj´ w sto-
licy, ani tym bardziej takà jak polscy górnicy, ich protest
polega∏ na solidarnym podaniu si´ do dymisji wszystkich
pe∏niàcych jakiekolwiek funkcje: od rektorów po kierowni-
ków zak∏adów. Pierwszym efektem by∏a jeszcze jedna dymi-
sja: ministra szkolnictwa wy˝szego. Jednak po tej emocjo-
nalnej reakcji rzàd poszed∏ po rozum do g∏owy i przynaj-
mniej cz´Êç postulatów uwzgl´dni∏. Z kolei w Izraelu zasto-

sowano wariant podobny do çwiczonego u nas przez leka-
rzy, którzy odmawiali wype∏niania dokumentacji. W Izra-
elu nie wpisywano ocen z przeprowadzonych egzaminów do
indeksów. Po semestrze zimowym troch´ si´ z˝ymano, ale
czekano a˝ uczeni skruszejà. Jednak w Izraelu nie mo˝na
liczyç na mrozy, wi´c zamiast skruszeç, powtórzyli akcj´ la-
tem. I wtedy wybuch∏a awantura, bo absolwenci nie mogli
uzyskaç dyplomów, pracodawcy nie mogli ich zatrudniç,
a rodzice byli wÊciekli, ˝e nie ma materialnych dowodów
ich zaanga˝owania w edukacj´ m∏odego pokolenia. No
i tam rzàd te˝ poszed∏ po rozum do g∏owy.

O czywiÊcie w USA obowiàzki rektora sà zupe∏nie inne
ni˝ u nas i pewnie rady zarzàdzajàce szko∏ami wy˝-
szymi wiedzà za co p∏acà im tyle pieni´dzy. Jest to

w dodatku posada wysokiego ryzyka, o czym Êwiadczyç mo˝e
przypadek rektora Uniwersytetu Harvarda, który musia∏ zre-
zygnowaç po wystàpieniu odczytanym jako podwa˝anie kwa-
lifikacji kobiet do pracy naukowej w dziedzinach Êcis∏ych.
Muszà ostro walczyç o Êrodki na rozwój i utrzymanie stanu
posiadania. Jednak te wysi∏ki sà sowicie wynagradzane, tak
jak godziwie wynagradzana jest praca wszystkich zatrudnio-
nych na uczelniach. U nas mówi si´ o ewentualnych podwy˝-
kach dla profesorów, nie pami´tajàc o stawiajàcych pierwsze
kroki ani o znajdujàcych si´ w coraz trudniejszym po∏o˝eniu
pracownikach obs∏ugi, bez których tak du˝e firmy nie mogà
egzystowaç.

STEFAN OÂLIZ¸O

P aêdziernikowa cisza przedwyborcza sprawi∏a, ˝e na-
wet stare telewizyjne wygi wpad∏y w lekkà panik´.
A wszystko to z troski o widza, który po raz pierwszy

od dwóch lat nie mia∏ szansy us∏yszenia swego ulubionego le-
itmotivu, zaczynajàcego si´ od s∏ów: - Ja panu nie przerywa-
∏em! W radiu, zamiast coniedzielnej porcji wzajemnych obelg,
tym razem dla kontrastu, rozmowy o kulturze, co wyglàda∏o
na aluzj´ niemal na granicy prowokacji. Moja radoÊç by∏a jed-
nak przedwczesna. Oto us∏ysza∏em informacj´ o pewnym,
majàcym niebawem nastàpiç wydarzeniu kulturalnym. In-
formacj´ – dodajmy – nie ca∏kiem chyba dla mnie przeznaczo-
nà. Brzmia∏a ona mniej wi´cej tak: B´dzie to typowa perfor-
mensowa, lajfnajtowa impreza multikulti, z takimi atrakcja-
mi jak: wizualizerki na transspejsie. I czy˝ mo˝e dziwiç fakt,
˝e – nim sobie ten komunikat z mozo∏em przet∏umaczy∏em -
to min´ mia∏em niczym by∏a minister Fotyga pytana o cokol-
wiek? Za∏o˝´ si´, i˝ par´ tysi´cy s∏uchaczy zat´skni∏o w tym
momencie do inwektyw, gróêb, pomówieƒ, szelestu otwiera-
nych teczek i pod∏ej jakoÊci nagraƒ z pods∏uchu. Marna to al-
ternatywa: albo pseudofachowy be∏kot albo knajacki ˝argon.
Zatraci∏a si´ nam gdzieÊ ta istotna ró˝nica dzielàca prostot´
od prostactwa. A przecie˝ tak niewiele trzeba. Ot, troch´ gu-

stu, dobrego smaku, poczucia stosownoÊci i odpowiedzialno-
Êci... Niewiele? JeÊli ten mój wywód wydaje si´ zbyt m´tny, to
ju˝, niczym przedwojenny kelner, w te p´dy, padajàc do nó-
˝ek, s∏u˝´ Menu, z którego wybierzemy danie nafaszerowane
wszystkimi tymi niezb´dnymi subtelnoÊciami.

O to fragment rozmowy przeprowadzonej na ∏amach
magazynu „Kuchnia” (paêdziernik 2007), pomi´dzy
Markiem Bieƒczykiem a Tadeuszem Pióro. Mówi 

M. Bieƒczyk: „Katowice, zima 1995. Uniwersytet Âlàski,
konferencja. W przerwie konferencji trzeba coÊ zjeÊç. – Na
pizz´! – wo∏ajà wi´c jedni. – Na kebeb! – wo∏ajà drudzy. Ale
przyjaciel, profesor Olek, organizator, ciàgnie po schodach
w dó∏. Do sto∏ówki uniwersyteckiej. Wyjmuj´ kwitek, podaj´
pani. Pani, ∏ups, ∏y˝kà cedzakowà spuszcza na mój talerz la-
win´ kaszy per∏owej. Polewa sosem, popycha talerz, ∏api´ go
w ostatniej chwili. Siadam w kàcie, jem. I tyle.(...) Zapo-
mnia∏em dodaç, ˝e w mojej ankiecie na najlepsze danie zje-
dzone w ciàgu ostatnich pi´tnastu lat ten talerz wygrywa.
(...). Pami´tam go, jakby to by∏o dziÊ. K´s po k´sie. Wiesz dla-
czego?(...) Bo uwielbiam kasz´ per∏owà. A tamta by∏a fenome-
nalna”. Oto na naszych oczach dokonuje si´ mistyczna nie-
mal przemiana prostackiej (przynajmniej w swej pierwotnej
formie) brei w danie urzekajàce prostotà. ¸atwoÊç z jakà
profesorowi Bieƒczykowi uda∏o si´ mnie przekonaç do znie-
nawidzonej kaszy ma wszelkie znamiona manipulacji, bo je-
stem profesora wiernym czytelnikiem. Ca∏e szcz´Êcie jed-
nak, ˝e trzyma si´ on z daleka od polityki, bo kto wie, jakie
wówczas Êwiƒstwa prze∏yka∏bym z niemym zachwytem na
twarzy. A kuchnia polityczna, jak powszechnie wiadomo,
jest okrutnie ci´˝kostrawna.

JERZY PARZNIEWSKI

Milion
dla rektora

Uniwersytet
szko∏à
dobrego smaku
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N ast´pnie rozpoczà∏ studia dok-
toranckie w zakresie literaturo-
znawstwa na Wydziale Filolo-

gicznym UÂ oraz nauk´ w Podyplomo-
wym Kwalifikacyjnym Studium Naucza-
nia Kultury Polskiej i J´zyka Polskiego ja-
ko Obcego przy Uniwersytecie Âlàskim
w Katowicach. W trakcie studiów Maciek
prowadzi∏ dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i nauko-
wà. Pracowa∏ w ramach kó∏ naukowych:
folkloroznawców i teorii literatury, w la-
tach 2000-2004 by∏ przewodniczàcym
Mi´dzywydzia∏owego Stowarzyszenia
Dziennikarzy „Mosty” oraz za∏o˝ycielem
sekcji antropologicznej ko∏a. Ponadto re-
dagowa∏ seri´ zeszytów naukowych „Mo-
sty: antropologia-medioznawstwo”.

Za swojà prac´ naukowà otrzyma∏ licz-
ne nagrody i wyró˝nienia, w tym: stypen-
dium wojewódzkie dla studentów szcze-
gólnie uzdolnionych (2002, 2004), stypen-
dium miejskie za prac´ na rzecz monogra-
fii miasta uzdrowiska Ustroƒ (2004), sty-
pendium Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu (w latach: 2001-2002, 2002-2003,
2003-2004, 2004-2005), DAAD (Deut-
scher Akademischer Austausch Dienst:
Hochschulsommerkursstipendium)

w 2002 roku (letni uniwersytet w Mar-
burgu), letnie uniwersytety w Rydze
(urbanistyka) i Wiedniu (j´zyk niemiecki)
w 2004 roku, w Trewirze 2005 roku oraz
stypendium Socrates-Erasmus, w ramach
którego sp´dzi∏ letni semestr 2005 roku
na Martin-Luther Universität w Halle
oraz realizowa∏ program studiów niemiec-
kich i polskich. Równolegle bra∏ udzia∏
z seminariach naukowych w ramach pro-
gramu „Stipendium für Gaststudieren-
de” na Europejskim Uniwersytecie Via-
drina we Frankfurcie nad Odrà.

Wielkà przygodà by∏a dla niego równie˝
praca w Studenckim Zespole PieÊni i Taƒ-
ca „Katowice” UÂ.

- Pozna∏em tam wspania∏ych ludzi,
prze˝y∏em niezapomniane chwile, uczest-
niczy∏em w licznych koncertach, wyjaz-
dach, w tym w niezwykle udanym i fanta-
stycznym tournee po Argentynie! Nie mo-
g´ zapomnieç tak˝e o moim pierwszym
d∏u˝szym wyjedzie z zespo∏em do Portu-
galii na kilka lokalnych festiwali ludo-
wych – wspomina Maciek. - Mój kontakt
z kulturà ludowà ma poczàtki jednak ju˝
w szkole podstawowej, gdy w 1989 roku
zaczà∏em Êpiewaç w Estradzie Ludowej
„Czantoria” w Ustroniu (do dzisiaj czasa-
mi z nià wyst´puj´).

Maciek Chowaniok pochodzi z Ustro-
nia. Dzi´ki temu, ale równie˝ przywiàza-
niu do rodzinnej ziemi – Âlàska Cieszyƒ-
skiego - bardzo silnie uto˝samia si´ ze
swojà ma∏à ojczyznà.

- Dlatego podjà∏em decy-
zj´ o wyjeêdzie na studia
na Górny Âlàsk, do Kato-
wic. Dzi´ki funkcjonowa-
niu tu formu∏y MISH mo-
g∏em prze˝yç prawdziwà
naukowà przygod´, pozna-
jàc tajniki kilku humani-
stycznych dyscyplin na-
ukowych i spotykajàc na
tej drodze wielu znakomi-
tych badaczy, np. antropo-
loga teatru prof. Leszka
Kolankiewicza, znawc´
kultury krajów islamskich
prof. Janusza Daneckiego,
socjologa prof. Ireneusza
Krzemiƒskiego czy znane-
go filozofa prof. Leszka
Ko∏akowskiego. W ramach
Akademii Artes Liberales
uczestniczy∏ w semina-
rium tego ostatniego, po-
Êwi´conym dziedzictwu
oÊwiecenia w kulturze
i myÊli Europy.

Maciek przyznaje, ˝e czas studiów
w naszej Uczelni nie by∏by tak satysfak-
cjonujàcy i barwny gdyby nie pomoc
i ˝yczliwa opieka tutorów i promotorów:
Êp. prof. Ireneusza Opackiego czy 
prof. Mariana Kisiela. Szczególnie mile
pracuje mu si´ z prof. Barbarà Gutkow-
skà, promotor przewodu doktorskiego na
Wydziale Filologicznym, do której kieru-
je s∏owa podzi´kowania za zrozumienie
i cierpliwoÊç.

Maçka Chowanioka charakteryzuje
wielka aktywnoÊç w wielu dziedzinach.
By∏ wolontariuszem na mistrzostwach
Êwiata w pi∏ce no˝nej w Niemczech
w 2006 roku (w Berlinie), wraz z przyja-
ció∏mi za∏o˝y∏ organizacj´ pozarzàdowà
(Centrum OdpowiedzialnoÊci Spo∏ecz-
nej) oraz odby∏ pó∏roczny sta˝ w Centre
for Science and Environment w Bangalo-
re (Indie).

Ponadto bra∏ udzia∏ w dwóch wypra-
wach naukowych do Azji: w 2000 roku do
Mongolii i Chin (pod kierunkiem 
prof. Dionizjusza Czubali) i w 2003 roku
do Wietnamu i Kambod˝y (pod kierun-
kiem dr. Adama Jelonka).

Maciek obecnie jest lektorem j́ zyka pol-
skiego na Kirgiskim Uniwersytecie Narodo-
wym. Prowadzi tam równie ,̋ jako assisting
professor, kurs Mass Communication The-
ories na Wydziale Dziennikarstwa Ameri-
can University of Central Asia (AUCA).

AGNIESZKA SIKORA

Maciek Chowaniok
ukoƒczy∏ Mi´dzywy-
dzia∏owe Indywidualne
Studia Humanistyczne
Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach (program
studiów filologii pol-
skiej, socjologii, filozofii
oraz rozszerzonej for-
mu∏y studiów mi´dzy-
uczelnianych – zaj´cia
m.in. w Uniwersytecie
Warszawskim, Akademii
Teatralnej w Warsza-
wie, Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, Aka-
demii Ekonomicznej
w Katowicach).

Niespokojny duch
Na Êcie˝kach Mongolii, Argentyny,  Kirgizji...
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„ÂLÑSK OKIEM NAUKOWCA”
– WYSTAWA

Od 15 paêdziernika do 7 listopada.
w holu g∏ównym Biblioteki Âlàskiej
w Katowicach prezentowana by∏a wysta-
wa „Âlàsk okiem naukowca”, zrealizo-
wana w ramach projektu „Nauka
w obiektywie”, przygotowanego przez
Centrum Studiów nad Cz∏owiekiem
i Ârodowiskiem.

SREBRNA „HARMONIA”
20 paêdziernika Chór Uniwersytetu

Âlàskiego „Harmonia” pod dyrekcjà 
dr Izabeli Zieleckiej-Panek bra∏ udzia∏
w III Mi´dzynarodowym Konkursie
Chóralnym „Gaude Cantem” w Bielsku-
Bia∏ej, nad którym honorowy patronat
objà∏ Wojciech Kilar. Zespó∏ wywalczy∏
Srebrny Dyplom.

Nie by∏o to jedyne osiàgni´cie akade-
mickiej „Harmonii” w tym roku.
W czerwcu chór z wzià∏ udzia∏ w Mi´dzy-
narodowym Konkursie Chóralnym
„Âwi´to PieÊni” w O∏omuƒcu (Czechy),
gdzie swoje umiej´tnoÊci zaprezentowa-
∏o 150 chórów z ca∏ego Êwiata. Akade-
micka „Harmonia” uzyska∏a tam Srebr-
ny Medal i tylko jeden punkt dzieli∏ na-
szych chórzystów od z∏ota.

ÂLÑSKA KAWIARNIA
NAUKOWA I PARTNERZY
- SPOTKANIE DLA MEDIÓW
„Âlàska Kawiarnia Naukowa – wspó∏-

praca „National Geographic” i „Natio-
nal Geographic Traveler” z Uniwersyte-
tem Âlàskim” – to temat spotkania dla
mediów, które odby∏o si´ 22 paêdzierni-
ka w Rondzie Sztuki. Uczestniczyli
w nim: prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik
- prorektor ds. wspó∏pracy i promocji
Uniwersytetu Âlàskiego, Martyna Woj-
ciechowska - redaktor naczelna „Natio-
nal Geographic Polska” i „National Geo-
graphic Traveler”. W trakcie spotkania
omówiona zosta∏a idea komunikacji na-
ukowej, w szczególnoÊci roli Âlàskiej Ka-
wiarni Naukowej.

11. TARGI KSIÑ˚KI 
W KRAKOWIE
25 paêdziernika, podczas 11. Targów

Ksià˝ki w Krakowie, na stoisku Wydaw-
nictwa UÂ odby∏o si´ spotkanie z profeso-
rem Ryszardem Kaczmarkiem, po∏àczo-
ne z prezentacjà jego ksià˝ki Górny Âlàsk
podczas II wojny Êwiatowej. Publikacja
zosta∏a nominowana do Nagrody G∏ów-
nej Konkursu im. Jana D∏ugosza. Nato-
miast podczas spotkania pt. „J´zyk na
zakr´cie” zaprezentowano ksià˝k´ pod
red. Katarzyny Wyrwas www.poradnia-
j´zykowa.pl. Wydana przez Wydawnic-
two Uniwersytetu Âlàskiego publikacja,
zosta∏a nominowana w kategorii Naj∏ad-
niej Wydana Ksià˝ka Academia 2007.

WR¢CZENIE NAGRÓD 
20. BIENNALE 
PLAKATU POLSKIEGO
26 paêdziernika w Galerii BWA

w Katowicach odby∏a si´ uroczystoÊç
wr´czenia nagród przyznanych w ra-
mach 20. Biennale Plakatu Polskie-
go. Uniwersytet Âlàski w Katowi-
cach by∏ fundatorem jednej z nich.
Nagrod´ Uniwersytetu otrzyma∏ Mi-
ros∏aw Adamczyk z Poznania za pla-
kat pt. „Posprzàtane”.

WIZYTA WICEAMBASADORA
USA KENNETHA HILLASA
29 paêdziernika w sali Rady Wy-

dzia∏u Nauk Spo∏ecznych odby∏ si´
wyk∏ad wiceambasadora Stanów Zjed-
noczonych Kennetha Hillasa pt. „Mis-
sile Defense and the Transatlantic Se-
curity Relationship”. Ambasadorowi
towarzyszy∏a konsul ds. prasy i kultu-
ry Susan Parker-Burns. Wyk∏ad skie-
rowany by∏ do studentów politologii,
pracowników oraz wszystkich zainte-
resowanych tematykà stosunków pol-
sko-amerykaƒskich, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem problematyki zain-
stalowania w Polsce tarczy antyrakie-
towej. Wyk∏ad poprzedzi∏o spotkanie
goÊci z w∏adzami Uczelni.

ÂLÑSKI SZMARAGD 2007
31 paêdziernika w koÊciele ewange-

lickim Zmartwychwstania Paƒskiego
w Katowicach, w czasie centralnego
nabo˝eƒstwa reformacyjnego odby∏a
si´ uroczystoÊç wr´czenia Âlàskiego
Szmaragdu 2007. W uroczystoÊci
uczestniczy∏ JM Rektor Uniwersytetu
Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz Ja-
neczek. To zaszczytne wyró˝nienie
otrzymali: prof. dr hab. Jan Harasi-
mowicz z Wroc∏awia - wybitny histo-
ryk sztuki oraz znany sportowiec
Adam Ma∏ysz z Wis∏y.

Âlàski Szmaragd jest wyró˝nieniem
przyznawanym wybitnym przedstawi-
cielom Âlàska za szczególne osiàgni´-
cia w dziedzinie ekumenizmu, tole-
rancji, pojednania mi´dzy narodami
i integracji europejskiej. Âlàsk jako po-
granicze wielokulturowe, wielonaro-
dowe i wielowyznaniowe wniós∏ i wno-
si znaczàcy wk∏ad we wspó∏czesne
procesy integracyjne naszego konty-
nentu. KoÊció∏ luteraƒski na Âlàsku
pragnie tym wyró˝nieniem doceniç lu-
dzi zaanga˝owanych w dzie∏o wzno-
szenia si´ ponad wszystkimi podzia∏a-
mi. W poprzednich latach laureatami
byli: arcybiskup dr Damian Zimoƒ
i prof. dr hab. Jerzy Buzek (2004 r.),
prof. dr hab. Ewa Chojecka i redaktor
Krzysztof Karwat (2005 r.), arcybi-
skup prof. Alfons Nossol i pisarz Jerzy
Pilch (2006 r.).

TYTU¸ DOKTORA 
HONORIS CAUSA
DLA PROF. JERZEGO STUHRA
9 listopada w Teatrze Âlàskim 

im. S. Wyspiaƒskiego odby∏a si´ uroczy-
stoÊç nadania tytu∏u doktora honoris
causa profesorowi Jerzemu Stuhrowi.
Autorem laudacji by∏ prof. zw. dr hab.
Tadeusz Miczka, kierownik Zak∏adu Ko-
munikacji Kulturowej Wydzia∏u Filolo-
gicznego UÂ, recenzje przygotowali: prof.
Jerzy Woêniak, rektor Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej w ¸odzi, prof. Miko∏aj Grabow-
ski z Paƒstwowej Szko∏y Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie oraz
prof. zw. Krzysztof Zanussi.

Wi´cej na str. 4-9

I FESTIWAL KULTURY 
EKOLOGICZNEJ 
„ZIELONO MI”
Od 6 do 10 listopada w Kinoteatrze

„RIALTO” odby∏ si´ I Festiwal Kultury
Ekologicznej „ZIELONO MI”, którego
wspó∏organizatorem by∏o Centrum Stu-
diów nad Cz∏owiekiem i Ârodowiskiem
Uniwersytetu Âlàskiego.

Festiwal by∏ adresowany do wszyst-
kich zainteresowanych ekologià
i ochronà Êrodowiska. WÊród prezento-
wanych filmów znajdowa∏y si´ wybitne
i uznane dzie∏a, które rozwijajà wra˝li-
woÊç na otaczajàcà rzeczywistoÊç,
wprowadzajà nas w Êwiat pi´kna natu-
ry i odwo∏ujà si´ do takich wartoÊci,
jak szacunek dla innych istot, etyczna
odpowiedzialnoÊç za nasz Êwiat, a tak-
˝e zachwyt nad cudem ˝ycia. Celem
Festiwalu by∏o stworzenie okazji do
rozmowy i refleksji na temat wspó∏cze-
snego Êwiata, jego ró˝norodnych za-
gro˝eƒ i sposobów zapobiegania im.
W programie Festiwalu znalaz∏y si´
tak˝e: wyk∏ad popularno-naukowy, po-
cz´stunek wegetariaƒski, pokaz wide-
oklipów i spotów reklamowych poru-
szajàcych problematyk´ ekologicznà,
a tak˝e koncerty muzyczne zespo∏ów
Tombas i L.U.C & RAH.

Wi´cej na str. 12-13

SEMINARIUM NA TEMAT 
REFORM W POLSKIM 
SZKOLNICTWIE WY˚SZYM
9 listopada w Bielsku-Bia∏ej odby∏o si´

seminarium na temat reform w polskim
szkolnictwie wy˝szym w Êwietle tworze-
nia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy˝szego (tzw. seminarium boloƒskie).

By∏o to pierwsze z serii seminariów or-
ganizowanych przez Zespo∏y Ekspertów
Boloƒskich, powo∏anych przez krajowe
w∏adze odpowiedzialne za szkolnictwo
wy˝sze. Ich celem jest upowszechnianie
wiedzy na temat zmian zachodzàcych
w europejskim szkolnictwie wy˝szym
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i wykorzystania ich do poprawy kondycji
polskich szkó∏ wy˝szych. Eksperci zapro-
sili do udzia∏u w seminarium szczególnie
tych przedstawicieli uczelni, którzy pe∏-
nià funkcje zwiàzane z organizacjà pro-
cesu dydaktycznego oraz tych, którzy sà
w∏àczeni w proces tworzenia programów
studiów opartych o nowe standardy
kszta∏cenia.

XL MI¢DZYNARODOWA 
WYSTAWA I GIE¸DA 
MINERA¸ÓW, SKA¸ 
I SKAMIENIA¸OÂCI 
JESIE¡ 2007
Od 10 do 11 listopada Wydzia∏ Na-

uk o Ziemi UÂ zorganizowa∏ kolejnà -
XL Mi´dzynarodowà Wystaw´ i Gie∏-
d´ Minera∏ów, Ska∏ i Skamienia∏oÊci.
By∏a mo˝liwoÊç oglàdania i zakupu
kamieni szlachetnych, meteorytów,
minera∏ów, ska∏, skamienia∏oÊci oraz
wyrobów jubilerskich, ksià˝ek o tema-
tyce mineralogicznej, maszyn do ob-
róbki minera∏ów i ska∏ itp.

DR TOMASZ KIPKA 
LAUREATEM TAIWAN 
INTERNATIONAL POSTER 
DESIGN AWARD 2007
Dr Tomasz Kipka, pracownik Wydzia-

∏u Artystycznego Uniwersytetu Âlàskie-
go (Instytut Sztuki, Katedra Projekto-
wania Graficznego), zosta∏ jednym z lau-
reatów konkursu Taiwan International
Poster Design Award 2007. Artysta za
swój projekt zatytu∏owany Unification
Makes Lack of Identity otrzyma∏ nagrod´
Mi´dzynarodowej Rady Stowarzyszeƒ
Grafików Projektantów (ICOGRADA).

GEOTERMALNE 
POMPY CIEP¸A
Pracownicy Wydzia∏u Nauk o Ziemi

UÂ - prof. dr hab. Stanis∏aw Ostaficzuk
oraz dr Zbigniew Ma∏olepszy - wzi´li
udzia∏ w projekcie GROUNDHIT, finan-
sowanym w ramach 6 Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej. Efektem ich
pracy naukowej sà geotermalne pompy
ciep∏a. Prototypy tych innowacyjnych
pomp zaprezentowano w Muzeum Wy-
dzia∏u Nauk o Ziemi UÂ.

FESTIWAL KULTURY 
ABSURDALNEJ 
ABSURDALIA 2007
14-18 listopada Samorzàd Studenc-

ki UÂ zaprosi∏ na Festiwal Kultury
Absurdalnej Absurdalia 2007. Odby∏
si´ m.in. przeglàd teatralny, filmo-
wy, muzyczny, wystawa prac pla-
stycznych, wieczór poetycki. Festi-
wal mia∏ charakter regionalny, by∏
skierowany do mieszkaƒców woje-
wództwa Êlàskiego i osób studiujà-
cych na Âlàsku. Nades∏ane prace

wzi´∏y udzia∏ w konkursie na najbar-
dziej absurdalnà sztuk´ teatralnà,
zdj´cie, film, wiersz, prac´ plastycz-
nà oraz utwór muzyczny. Wyró˝nio-
nym w swoich kategoriach wr´czono
statuetki Absurd roku 2007 oraz na-
grody niespodzianki. Impreza by∏a
organizowana w ramach akcji spo-
∏ecznej „Mniej absurdu w polityce,
wi´cej w sztuce!”.

Wi´cej na str. 14

DYPLOMY 
DLA NAJLEPSZYCH 
ABSOLWENTÓW UÂ 
W ROKU 2006/2007
15 listopada w auli Kazimierza Lep-

szego odby∏a si´ uroczystoÊç rozdania
dyplomów najlepszym absolwentom
2006/2007. To niezwyk∏e Êwi´to Âlà-
skiej Alma Mater uÊwietnili swojà
obecnoÊcià m.in.: rektor prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek, wicemarsza∏ek
Senatu RP Krystyna Bochenek (absol-
wentka Uniwersytetu Âlàskiego),
przedstawiciele w∏adz miast uniwersy-
teckich – wiceprezydent Katowic Kry-
styna Siejna, wiceprezydent Sosnowca
Zbigniew Jaskiernia i prezes Regional-
nej Izby Gospodarczej Tadeusz Dono-
cik (równie˝ absolwent UÂ).

Wi´cej na str. 15-17

EKUMENICZNA 
NAGRODA DLA 
PROF. UÂ DARIUSZA ROTTA
Rada Diecezjalna Diecezji Katowic-

kiej KoÊcio∏a Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP jako Kapitu∏a „Nagrody
Ró˝y Lutra” przyzna∏a tegorocznà
„Honorowà Nagrod´ Ró˝y Lutra” 
dr. hab. Dariuszowi Rottowi, profeso-
rowi w Instytucie Nauk o Literaturze
Polskiej UÂ. Nagroda jest najwy˝szym
wyró˝nieniem koÊcielnym przyznawa-
nym jako wyraz uznania i wdzi´cznoÊci
chrzeÊcijanom szczególnie zas∏u˝onym
na polu ekumenizmu. Dariusz Rott od
kilkunastu lat prowadzi badania na-
ukowe wielokulturowego piÊmiennic-
twa dawnego Âlàska, Êrodowiska braci
czeskich w Polsce w siedemnastym stu-
leciu, jest m.in. wydawcà kazaƒ pasto-
ra Konrada Negiusa, autorem publika-
cji ksià˝kowych dotyczàcych Wawrzyƒ-
ca Korwina i Piotra Wacheniusa. Od
2005 roku wspólnie z prof. Jackiem
Lyszczynà redaguje „S∏ownik pisarzy
Êlàskich”.

Nagroda „Ró˝a Lutra” ma form´ me-
dalu o Êrednicy 6 cm, który na rewersie
zawiera napis „Ró˝a Lutra” i p∏asko-
rzeêb´ god∏a KoÊcio∏a Ewangelicko-Au-
gsburskiego oraz umieszczony wokó∏
kraw´dzi medalu napis „Nagroda Diece-
zji Katowickiej KoÊcio∏a Ewangelicko-
Augsburskiego w RP”, zaÊ na awersie

umieszczona jest p∏askorzeêba z wize-
runkiem Marcina Lutra i napisem
wzd∏u˝ kraw´dzi medalu „Ks. dr Marcin
Luter – 1483-1546”.

PROF. DR HAB. 
MARCIN MIERZEJEWSKI 
- NAJM¸ODSZYM 
PROFESOREM W HISTORII UÂ
Najm∏odszym w 40-letniej historii UÂ

profesorem jest Marcin Mierzejewski
z Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii,
który uzyska∏ nominacj´ w wieku 34 lat.

MISTRZOSTWA EUROPY 
W IAIDO I JODO
Dr ̧ ukasz Machura, adiunkt w Zak∏a-

dzie Fizyki Teoretycznej i cz∏onek AZS
UÂ, zdoby∏ na tegorocznych Mistrzo-
stwach Europy Iaido oraz Jodo w Pary-
˝u dwa z∏ote medale w kategoriach: Sho-
dan Iaido oraz Nidan Jodo. By∏ to najlep-
szy wyst´p Polaków w historii - zdobyli-
Êmy w sumie cztery medale w iaido (z∏o-
to, dwa srebra i bràz) oraz dwa w jodo
(z∏oto i srebro).

ELEKTROWNIA „RYBNIK” S.A. 
FUNDUJE STYPENDIA 
DLA STUDENTÓW 
RYBNICKIEGO KAMPUSU
W dniu Inauguracji Roku Akademickie-

go 2007/2008 zosta∏o podpisane porozu-
mienie trzech rybnickich uczelni z Elek-
trownià „Rybnik” S.A., dotyczàce ufundo-
wania przez Elektrowni  ́stypendium dla
najzdolniejszych, najaktywniejszych i naj-
bardziej wszechstronnych studentów za-
kwaterowanych w rybnickim kampusie.

Elektrownia ufundowa∏a po jednym sty-
pendium dla ka˝dej z uczelni (Akademia
Ekonomiczna, Politechnika Âlàska, Uni-
wersytet Âlàski) w wysokoÊci 400 z∏ brutto
miesi´cznie (przez 10 miesi´cy). ¸àczna
kwota stypendium wynios∏a 12 000 z∏,

O stypendium móg∏ ubiegaç si´ stu-
dent, który wszechstronnie si´ rozwija
poprzez aktywnoÊç spo∏ecznà (ko∏a na-
ukowe, trzeci sektor, samorzàd studenc-
ki, praca w studenckiej gazecie itp.)
a tak˝e specjalnie wyró˝nia si´ na niwie
badaƒ (konferencje naukowe, opubliko-
wane artyku∏y itp.). Dopiero póêniej bra-
na by∏a pod uwag´ Êrednia ocen (nie mo-
g∏a byç poni˝ej 4,2).

Oceny z∏o˝onych aplikacji dokona∏a
Komisja Stypendialna (24.10.2007 r.)
z∏o˝ona z w∏adz uczelni, przedstawicieli
samorzàdów studenckich oraz Elektrow-
ni „Rybnik” S.A.

Stypendystami w roku akademickim
2007/2008 zostali: Wojciech Kiljaƒczyk –
Uniwersytet Âlàski Grzegorz Przeliorz –
Akademia Ekonomiczna ̊ aneta Kapek –
Politechnika Âlàska.

OPRACOWA¸A
ALEKSANDRA J¢DRZEJKO
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 5.
Red. Idzi P a n i c , Maria W. W a n a t o -
w i c z , graf., streszcz., summ., Zsfg., 32 z∏

FILOZOFIA. Sonia B u k o w s k a : Fi-
lozofia polska wobec problemu cywili-
zacji. Teoria Feliksa Konecznego

Gra˝yna S z u m e r a : Cywilizacja
w myÊli polskiej. Poglàdy filozoficzno-
spo∏eczne Erazma Majewskiego

SOCJOLOGIA. Ewa B u d z y ƒ s k a :
¸ad moralny w zmieniajàcym si  ́spo-
∏eczeƒstwie (socjologiczne studium
wartoÊci spo∏eczno-moralnych miesz-
kaƒców Katowic)

LITERATUROZNAWSTWO. Obcho-
dz  ́urodziny z daleka. Szkice o Stani-
s∏awie Baraƒczaku. Red. Joanna D e m -
b i ƒ s k a - P a w e l e c , Dariusz P a w e -
l e c , opr. twarda

Wielkie tematy literatury amery-
kaƒskiej. T. 4: Rodzina. Red. Teresa
P y z i k , indeks, ilustr., summ., rés., 30 z∏

J¢ZYKOZNAWSTWO. Keiphi`

nmdpq`ld`oq .̀ T. 1: Oomajekz

mnhp`lh~ o`gcmbmolm– oevh. Ped.

All  ̀ H z t , L`oc`ohq  ̀ M ` d e j { - W e -

o b h l p i ` , rez., streszcz., summ., 18 z∏
Halina W i d ∏ a : L’acquisition du

fran˜ais – langue troisi¯me. Probl¯mes
méthodologiques et implications prati-
ques, bibliogr., streszcz., summ.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. To-
masz S p a l i ƒ s k i : TwórczoÊç gitaro-
wa Józefa Âwidra. Pog∏´biona anali-
za aspektu wykonawstwa instrumen-
talnego, bibliogr., indeks, aneksy, tab., p∏y-
ta CD, summ., Zsfg., opr. twarda

PRAWO. Magdalena H a b d a s : Przed-
si´biorstwo jako przedmiot stosunków
prawnorzeczowych, bibliogr., 36 z∏

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2007, R.
L (LXIII), T. 2 (29): Edukacja w sytuacji
zmiany spo∏ecznej. Jubileusz XXX-lecia Wy-
dzia∏u Pedagogiki i Psychologii Uniwersy-
tetu Âlàskiego. Red. Stanis∏aw J u s z c z y k ,
bibliogr., wklejka, fot., abstract, schem., wykr.

Alina S z c z u r e k - B o r u t a : Zadania
rozwojowe m∏odzie˝y i edukacyjne wa-
runki ich wype∏niania w Êrodowiskach
zró˝nicowanych kulturowo i gospodar-
czo – studium pedagogiczne, bibliogr., tab.,
rys., mapa, summ., Zsfg., opr. twarda, 70 z∏

NAUKI o ZIEMI. Agnieszka C z a j k a :
Ârodowisko sedymentacji osadów przy-
korytkowych rzek uregulowanych na
przyk∏adzie Górnej Odry i Górnej Wis∏y,
bibliogr., ryc., tab., wklejka, summ., Zsfg., 14 z∏

NAUKI o MATERIA¸ACH. Zygmunt
W r ó b e l , Robert Koprowski: Automatycz-
ne metody analizy orientacji mikrotubul

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Archiwa i archiwalia
górnoÊlàskie. Materia∏y êród∏o- i ar-
chiwoznawcze. Red. Edward D ∏ u g a j -
c z y k , Wac∏aw G o j n i c z e k

ETNOLOGIA. Rodzina w Êwietle za-
gro˝eƒ dotychczasowych funkcji. Szkice
monograficzne. Red. Wies∏awa K o r z e -
n i o w s k a , Andrzej M u r z y n , Urszula
S z u Ê c i k , tab., schem., summ., Zsfg.

Grzegorz O d o j : To˝samoÊç kulturo-
wa spo∏ecznoÊci ma∏omiasteczkowej,
bibliogr., tab., mapa, fot., summ., Zsfg.

SOCJOLOGIA. Marek S. S z c z e p a ƒ -
s k i , Krzysztof B i e r w i a c z o n e k , To-
masz N a w r o c k i : Kapita∏y ludzkie
i spo∏eczne a konkurencyjnoÊç regionów

LITERATUROZNAWSTWO. „Roma-
nica Silesiana”. No 2: La réécriture
dans la littérature quebecoise. Ed.
Krzysztof J a r o s z ,

Teresa Ba n a Ê : Pomi´dzy tragiczno-
Êcià a groteskà. Studium z literatury
i kultury polskiej schy∏ku renesansu
i wst´pnej fazy baroku, indeks, nota bi-
bliogr., summ., rés., twarda opr.

S∏awomir M a s ∏ o ƒ : „P¯re”-Versions
of the Truth: the Novels of J.M. Coetzee

Anna S z a w e r n a - D y r s z k a :
Âmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki
w kr´gu ̊ agarów, indeks, wklejka, summ.

Maciej T r a m e r : Rzeczy wstydliwe,
a nawet mniej wa˝ne, nota bibliogr.,
wklejki, summ., rés.

Piotr W i l c z e k : Polonice et latine.
Studia o literaturze staropolskiej

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta
Classica”. Vol. 4. Ed. Tomasz S a p o t a

Józef S i e r o ƒ : Problem cierpienia
w literaturze i filozofii staro˝ytnej
Grecji. Zagadnienia wybrane, bibliogr.,
indeks, summ., Zsfg.

J¢ZYKOZNAWSTWO. Bogactwo pol-
szczyzny w Êwietle jej historii. T. 2. Red.
Krystyna K l e s z c z o w a , Artur Rej -
ter , bibliogr., tab., abstract, rez.

Izabela ̧ u c : Nazwy w∏asne w litera-
turze dzieci´co-m∏odzie˝owej Ma∏go-
rzaty Musierowicz, bibliogr., tab., s∏ow-
nik nazw, summ., Zsfg.

Magdalena P a s t u c h : Ukryte dzie-
dzictwo. Âlady dawnej leksyki w s∏ow-
nictwie wspó∏czesnej polszczyzny, bi-
bliogr., indeks, summ., rez., opr. twarda

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki
Dydaktycznej J´zyka Polskiego”. T.
19. Red. Helena S y n o w i e c , rez., summ.

Ma∏gorzata W ó j c i k - D u d e k :
(Prze)trwaç w okolicach mitu. Funk-
cje mityzacji w poezji Tadeusza Nowa-
ka, bibliogr., summ., Zsfg.

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 3.
Barbara P y t l o s : Stanis∏aw Zabie-
rowski (1900–1988), bibliogr., wklejka,
fot., summ., Zsfg.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Aleksan-
dra J a r c z y k : Polskie biblioteki gim-
nazjalne w województwie Êlàskim
w latach 1922–1939 oraz ich rola
w kszta∏towaniu kultury czytelniczej
m∏odzie˝y, bibliogr., aneks, tab., summ.,
Zsfg., opr. twarda

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. „Mu-
zyka religijna – mi´dzy epokami i kul-
turami”. T. 1. Red. Krystyna T u r e k ,
Bogumi∏a M i k a , przyk∏ady nutowe,
summ., Zsfg.

Dobros∏awa W ´ ˝ o w i c z - Z i ó ∏ -
k o w s k a : Moc narrativum. Idee biolo-
gii we wspó∏czesnym dyskursie huma-
nistycznym, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr
Â l ´ z a k : Zastosowanie konstrukcji
pól eksploatacji w dziedzinie umów
prawa autorskiego, rés., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. „Kras i Speleolo-
gia”. T. 12 (XXI). Red. Andrzej T y c , Ja-
cek J a n i a , bibliogr., wklejka, tab., rys.,
fot., streszcz., rés.

Robert K r z y s z t o f i k : Lokacje
miejskie na obszarze Polski. Doku-
mentacja geograficzno-historyczna, bi-
bliogr., tab., rys.

Piotr O w c z a r e k : Transformacja
koryt rzecznych w warunkach dosta-
wy grubofrakcyjnego materia∏u stoko-
wego (na przyk∏adzie Êredniogórskich
dop∏ywów Odry i Wis∏y), bibliogr., tab.,
rys., fot., summ., Zsfg.

Podr´czniki i skrypty
J¢ZYKOZNAWSTWO. Katarzyna

K w a p i s z - O s a d n i k : Podstawowe
wiadomoÊci z gramatyki polskiej
i francuskiej. Szkic porównawczy, bi-
bliogr., tab.

PEDAGOGIKA. Kontakty z ludêmi
„innymi” jako problem wychowania,
opieki i resocjalizacji. Wyd. 2. Red. Bo-
gumi∏a K o s e k - N i t a , Danuta R a Ê

Bronislava K a s á č o v á : Edukacja
dzieci w wieku przedszkolnym. Wybra-
ne problemy teoretyczne i praktyczne,
bibliogr., aneks, tab.



Co nowego 
w Âlàskiej
Kawiarni
Naukowej?

Spotkanie 11 listopada 2007 r. z dr. hab. Ludwikiem

Pieƒkowskim - zast´pcà dyrektora Ârodowiskowego

Laboratorium Ci´˝kich Jonów Uniwersytetu Warszaw-

skiego, uznanym specjalistà fizyki jàdrowej, autorem

kilkudziesi´ciu publikacji w czasopismach o Êwiato-

wym zasi´gu, w tym równie˝ z zakresu badaƒ opadu

radioaktywnego po katastrofie czarnobylskiej

Na temat idei komunikacji naukowej dyskutowano

podczas spotkania 22 paêdziernika. Od lewej: prorek-

tor ds. wspó∏pracy, promocji i karier prof. dr hab. Bar-

bara Ko˝usznik, dr Tomasz Ro˝ek, Martyna Wojcie-

chowska - redaktor naczelna „National Geographic

Polska” i National Geographic Traveler”

Martyna Wojciechowska
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Absurdalia 
2007

I Festiwal 
Kultury 

Absurdalnej
Wyst´p zespo∏u „Ja mmm chybaÊciebie”

Absurdaliowe

Êlimaki na

Uniwersytecie

Âlàskim

Spektakl Teatru Gart
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