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12 grudnia 2007 roku w Centrum Sztuki Fil-
mowej w Katowicach odby∏o si´ spotkanie ze stu-

dentami Wydzia∏u Radia i Telewizji UÂ - laureata-
mi: Z∏otej Kijanki (nagrody im. Laszlo Kovacsa
przyznanej po 15. Festiwalu Sztuki Autorów Zdj´ç
Filmowych Plus Camerimage 2007) oraz Grand
Prix Z∏oty Dinozaur. O statuetk´ Z∏otej Kijanki
rywalizowali autorzy zdj´ç do 30 studenckich

etiud z ca∏ego Êwiata. Mi´dzynarodowe jury
uhonorowa∏o prac´ Tomasza Woêniczki
przy krótkim filmie „Za horyzontem”.

Grand Prix Z∏oty Dinozaur otrzyma∏ To-
masz Jurkiewicz za film „Radioakcja/Li-
ve Action Radio”. Spotkaniu towarzyszy∏
pokaz filmów nagrodzonych studentów.

Nagrody 
dla studenckich 
etiud
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Prodziekan ds. Artystycznych i Naukowych Wydzia∏u Radia i Telewizji UÂ prof. Bogdan Dziworski Dziekan WRiTv 

dr hab. Krystyna Doktorowicz

Re˝yser „Warszawianki” Marcin Maziarzewski

Aurorka zdj´ç do filmu „Warszwianka” Weroni-

ka Bilska otrzyma∏a nagrod´ „ Âwiat∏o dla Sztuki”
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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w wasze r´ce kolejny nu-
mer „Gazety Uniwersyteckiej
UÂ”. W tym miesiàcu bardzo du˝o

uwagi poÊwi´ciliÊmy naukom Êcis∏ym.
W grudniu i styczniu na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii mia∏y miejsce wa˝-
ne wydarzenia - trzecia ju˝ dyskusja pane-
lowa „Oblicza fizyki - mi´dzy fascynacjà
a niepokojem”, której tematem g∏ównym
by∏a rola fizyki w rozwoju naszej cywiliza-
cji i kultury oraz pierwszy z cyklu wyk∏a-
dów im. Andrzeja Lasoty, bo w taki sposób
Rada Wydzia∏u postanowi∏a uczciç doko-
nania tego wielkiego matematyka. Ponad-
to w Instytucie Fizyki rozpocz´∏a si´ kolej-
na edycja wyk∏adów popularnonaukowych
„Z najlepszymi przez Fizyk´”. Pierwszy
z nich pt. „Co dalej z fizykà czàstek - czy
LHC udzieli na to pytanie odpowiedzi?”
wyg∏osi∏ prof. dr hab. Marek Zra∏ek. Czy
w kontekÊcie tego mo˝na mówiç o recesji
w nauczaniu przedmiotów Êcis∏ych? Nie-
stety tak, choç powoli zaczyna u nas domi-
nowaç idea, ̋ e powinny byç fundowane do-
datkowe stypendia dla studentów, którzy
wybierajà konkretne kierunki z dziedzin
Êcis∏ych, politechnicznych. O przysz∏oÊç
nauk Êcis∏ych i ich popularyzacj´ wÊród
m∏odzie˝y zapytaliÊmy dziekana wydzia∏u
prof. dr. hab. Macieja Sablika oraz dyrekto-
rów Instytutów - Fizyki prof. dr. hab. Kry-
stiana Roledera i Chemii prof. dr. hab. Sta-
nis∏awa Kucharskiego.

Wszystkim zainteresowanym przy-
sz∏oÊcià naszej planety polecamy
tekst prof. dr. hab. Jacka Jani,

przewodniczàcego Komitetu Badaƒ Polar-
nych PAN, poÊwi´cony wielkiemu Êwiato-
wemu przedsi´wzi´ciu, jakim jest IV Mi´-
dzynarodowy Rok Polarny 2007-2008.
Uczestniczy w nim tysiàce badaczy z 63 kra-
jów, w tym z Polski. Aktywni sà tak˝e pra-
cownicy i studenci Uniwersytetu Âlàskiego.

Z agro˝eniem dla rodzimej szaty ro-
Êlinnej sà gatunki fauny i flory, któ-
re dotar∏y do naszego kraju z innych

cz´Êci Êwiata. Niektóre sprowadzano Êwia-
domie, w celach leczniczych czy ozdob-
nych, ale wiele z nich przedosta∏o si´
w sposób niekontrolowany. Badania na ten
temat prowadzà naukowcy z Zak∏adu Bo-
taniki Systematycznej Wydzia∏u Biologii
i Ochrony Ârodowiska UÂ. Zach´camy do
przeczytania artyku∏u pt. „Obcy kontra
botanicy”.

REDAKCJA

Âlàskie Stowarzyszenie Podró˝nicze „Garuda" 
zaprasza na szóstà edycj´ 

Festiwalu Slajdów Podró˝niczych
6-9 marca 2008

Uniwersytet Âlàski, Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 4
aula im. A. Pawlikowskiego

wst´p wolny
Wi´cej informacji na stronie: 

www.festiwal.morawiec.travel.pl

przez fizyk´
str. 9-11

Z najlepszymi
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28 grudnia 2006 r. zmar∏ nieod˝a∏owanej pami´ci
prof. dr hab. Andrzej Lasota, wybitny matematyk,
d∏ugoletni pracownik Instytutu Matematyki Uni-

wersytetu Âlàskiego, doktor honoris causa naszego Uniwersytetu,
cz∏onek rzeczywisty PAN i cz∏onek czynny PAU, ale przede
wszystkim Wielki Cz∏owiek, którego znaczenia dla spo∏ecznoÊci
Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii nie sposób przeceniç.

Rada Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii postanowi∏a
uczciç dokonania Profesora, powo∏ujàc do ˝ycia Wyk∏ad im. An-
drzeja Lasoty. Instytucja wyk∏adów, których patronami sà wybit-
ni uczeni, jest znana nie tylko w Êrodowisku matematycznym -
doÊç przypomnieç, ˝e w 1998 r. na Wydziale Pedagogiczno-Arty-
stycznym Filii UÂ w Cieszynie ustanowiono Wyk∏ady im. Kazi-
mierza Twardowskiego. Âp. Prof. Lasota wyg∏osi∏ Wyk∏ad 
im. W∏adys∏awa Orlicza (w Poznaniu) i Wyk∏ad im. Wac∏awa Sier-
piƒskiego (w Warszawie). Zamiarem Rady Wydzia∏u, wyra˝onym
w podj´tej uchwale, jest wyró˝nienie uczonych osiàgajàcych zna-
komite rezultaty w dziedzinie nauk Êcis∏ych oraz ich zastosowaƒ
zaproszeniem do przedstawienia Wyk∏adu w Katowicach. Chcie-
liÊmy, by pami´ç Profesora Andrzeja Lasoty by∏a utrwalona
w sposób, który - jak wierzymy - odpowiada∏by Mu najbardziej:
poprzez powiàzanie Jego imienia z ciàgle nowymi osiàgni´ciami
ukochanej przez Niego nauki.

Rada Wydzia∏u powo∏a∏a równie˝ Kapitu∏´ Wyk∏adu im. An-
drzeja Lasoty, której zadaniem b´dzie wy∏onienie wyk∏adowcy,
który odpowiada∏by za∏o˝onym wysokim standardom. W jej sk∏ad
wchodzà: prof. prof. Roman Ger (Katowice), Jan Kisyƒski (Lu-
blin), Stanis∏aw Kwapieƒ (Warszawa), Józef Myjak (Kraków),
Czes∏aw Ryll-Nardzewski (Wroc∏aw) i dziekan Wydzia∏u. Wyk∏ad
b´dzie si´ odbywa∏ co roku na poczàtku stycznia - wybrano taki
termin, poniewa˝ 11 stycznia mija rocznica urodzin Profesora La-
soty. 4 stycznia br. pierwszy Wyk∏ad im. Andrzeja Lasoty wyg∏o-
si∏ prof. dr hab. Czes∏aw Olech, znakomity matematyk, cz∏onek
rzeczywisty PAN i cz∏onek czynny PAU, a jednoczeÊnie kolega
Andrzeja Lasoty z czasów studiów na Uniwersytecie Jagielloƒ-
skim. Prof. Olech mówi∏ na temat „Wspomnienia o seminarium
profesora Tadeusza Wa˝ewskiego i o jego uczestnikach”; obaj -
Lasota i Olech - byli uczniami prof. Wa˝ewskiego, jednego z naj-
wybitniejszych specjalistów w zakresie równaƒ ró˝niczkowych.
WÊród s∏uchaczy wyk∏adu byli JM Rektor UÂ prof. Janusz Jane-
czek, prorektorzy: prof. prof. Jerzy Zio∏o i Anna ¸abno oraz licz-
nie przybyli cz∏onkowie Kapitu∏y i Rady Wydzia∏u, pracownicy
naukowi z wielu uczelni krajowych, studenci, absolwenci i pra-
cownicy administracyjni Wydzia∏u.

MACIEJ SABLIK
DZIEKAN WYDZIA¸U MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

A ndrzej Lasota urodzi∏ si  ́11 stycz-
nia 1932 r. w Warszawie. Losy wo-
jenne zmusi∏y jego rodzin´ do

opuszczenia stolicy. Wpierw przenieÊli si´
do Krakowa, a nast´pnie do Poznania,

gdzie Andrzej Lasota zda∏ egzamin dojrza-
∏oÊci w Paƒstwowej Szkole Ogólnokszta∏cà-
cej Stopnia Licealnego im. I. Paderewskie-
go. Zaraz po maturze w 1951 roku wróci∏ do
Krakowa i rozpoczà∏ studia fizyczne na
Uniwersytecie Jagielloƒskim. Po dwóch la-
tach zmieni∏ kierunek na matematyk .́ Po-
wodem by∏a osobowoÊç znakomitego mate-
matyka, profesora Tadeusza Wa˝ewskiego.
Prof. Lasota zawsze w ciep∏ych s∏owach
i z ogromnym szacunkiem mówi∏ o swoim
mistrzu: - Pewnych rzeczy nauczy∏em si´
od Wa˝ewskiego, choç do tego idea∏u wcià˝
mi daleko. Przede wszystkim trzeba ludzi

kochaç. Kochaç w nich matematyków.
I trzeba si´ wynikami swoich uczniów
umieç naprawd´, wewn´trznie cieszyç.
Druga rzecz: entuzjazm si  ́udziela. Trzeba
byç entuzjastà.

Profesor Tadeusz Wa˝ewski (1896-1972)
wyk∏ada∏ wówczas studentom fizyki Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego analiz  ́matema-
tycznà, ukazujàc jej fizykalne i przyrodni-
cze treÊci. Z niezwyk∏à si∏à przyciàga∏ wy-
bitne umys∏y.

- Co to by∏ za cz∏owiek! Pi´ciu jego
uczniów zosta∏o cz∏onkami Akademii Nauk.
Takiego drugiego matematyka w Polsce nie

Sposób na uczczenie pami´ci wielkiego naukowca

Wyk∏ad im. Andrzeja Lasoty
Powiàzanie imienia Profesora z no-

wymi osiàgni´ciami ukochanej przez

niego nauki to inicjatywa podj´ta

w rocznic´ urodzin wielkiego mate-

matyka oraz szanowanego i lubiane-

go kolegi. 4 stycznia br. pierwszy

z cyklu wyk∏adów wyg∏osi∏ prof. dr

hab. Czes∏aw Olech.
Pierwszy Wyk∏ad im. Andrzeja Lasoty wyg∏osi∏ prof. dr hab. Czes∏aw Olech
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Sylwetk´ Profesora przedstawi∏ Jego uczeƒ, dr Henryk Gacki

Trzeba byç entuzjastà
Nauka, która niczemu
i nikomu nie s∏u˝y, 
do niczego si´ nie nadaje
- Andrzej Lasota
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ma i nie by∏o. A myÊmy si  ́w nim kochali!
Nigdy nie spóêni∏em si  ́na ˝aden z jego wy-
k∏adów. By∏em straszliwie dumny, kiedy za-
proponowa∏ mi stanowisko swojego asysten-
ta - wspomina∏ po latach Prof. Lasota.

Prac  ́magisterskà Andrzej Lasota napi-
sa∏ w 1955 r. pod kierunkiem prof. Tade-
usza Wa˝ewskiego. Doktoryzowa∏ si´
w 1960 r. w Instytucie Matematycznym
Polskiej Akademii Nauk. Promotorem dy-
sertacji O pewnym problemie granicznym
dla równania struny drgajàcej by∏ równie˝
prof. Wa˝ewski. Cztery lata póêniej habili-
towa∏ si  ́na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Jagielloƒskiego na
podstawie rozprawy O istnieniu i jedno-
znacznoÊci rozwiàzaƒ nieliniowych równaƒ
ró˝niczkowych i ca∏kowych. Wyniki zawar-
te w rozprawie habilitacyjnej zosta∏y opu-
blikowane w Biuletynie PAN.

Profesor Lasota awansowa∏ zawodowo
i naukowo zostajàc kolejno:

- profesorem nadzwyczajnym nauk ma-
tematycznych w 1972 r., a w 1979 r. profe-
sorem zwyczajnym;

- cz∏onkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk w 1983 r., cz∏onkiem rze-
czywistym w roku 1994;

- cz∏onkiem korespondentem Polskiej
Akademii Umiej́ tnoÊci by∏ od roku 1997,
cz∏onkiem czynnym tej Akademii od roku
2001.

W 1976 r. przeniós∏ si  ́ z Krakowa na
Uniwersytet Âlàski. Na UJ wyk∏ada∏ od ro-
ku 1955 do 2003, a w latach 1972-1975 pe∏-
ni∏ funkcj́  dziekana Wydzia∏u Matematy-
ki, Fizyki i Chemii UJ. Ponadto w latach
1970-1976 by∏ kierownikiem Zak∏adu Ra-
chunku Prawdopodobieƒstwa.

W swoim ostatnim wywiadzie, rozmowie
z Andrzejem M. Kobosem, która odby∏a si´
16 paêdziernika 2006 r., a wi´c dwa miesià-
ce przed Êmiercià, wspomina∏ swoje przej-
Êcie na Uniwersytet Âlàski:

- Wydaje mi si ,́ ˝e jednym z decydujà-
cych czynników by∏o to, ˝e skoƒczy∏a si´

moja kadencja jako dziekana i mia∏em mo˝-
noÊç zrobienia czegoÊ nowego. W tym cza-
sie naciskano na Uniwersytet Jagielloƒski,
aby pomaga∏ Uniwersytetowi Âlàskiemu,
gdy  ̋ten przesta∏ ju  ̋byç filià UJ i rzeczywi-
Êcie potrzebowa∏ tej pomocy. Uwa˝a∏em to
za s∏uszne i zg∏osi∏em si  ́ na ochotnika.
W 1975 r. przyjecha∏em tutaj najpierw na
rok. (..) Bardzo mi si  ́tu spodoba∏o. Studen-
ci byli nadzwyczajni. By∏em oczarowany
faktem, ˝e na moje wyk∏ady przychodzi∏o
na Bankowà tylu s∏uchaczy, ˝e nie mieÊcili
si  ́w ∏awkach i musieli podpieraç Êciany.
Notowali ka˝de moje s∏owo, przychodzili do
mnie, dyskutowali, nawet wyk∏ócali si  ́ze
mnà. By∏em zachwycony zapa∏em studen-
tów do zdobywania wiedzy oraz ˝yczliwo-
Êcià moich kolegów i w∏adz Uniwersytetu.
Ci wszyscy ludzie stali si  ́bliscy. (...) Uni-
wersytet Âlàski okaza∏ mi daleko idàcà po-
moc i zrozumienie, naprawd´ ogromnà
˝yczliwoÊç. Tak by∏o, gdy mia∏em k∏opoty
˝yciowe, gdy nie mia∏em mieszkania. Tutaj
znalaz∏em si  ́wÊród ludzi tak przyjaênie do
mnie nastawionych, ˝e nie wyobra˝am so-
bie, abym gdzie indziej móg∏ równie dobrze
pracowaç. (...) Ja jestem cz∏owiekiem uni-
wersytetu, na ka˝dym uniwersytecie czuj́
si  ́dobrze i u siebie, ale nigdzie na Êwiecie
nie czu∏em si  ́tak w domu, jak na Uniwer-
sytecie Âlàskim.

Po krótkiej przerwie, od 1976 roku, Pro-
fesor kontynuowa∏ prac  ́dydaktycznà i na-
ukowà na Uniwersytecie Âlàskim w Kato-
wicach, gdzie kierowa∏ Zak∏adem Biomate-
matyki, a potem Zak∏adem Teorii Prawdo-
podobieƒstwa. Na uczelni naszej pracowa∏
a  ̋do Êmierci. W uznaniu wybitnych zas∏ug,
uchwa∏à z 22 maja 2001, Senat przyzna∏
Profesorowi Andrzejowi Lasocie tytu∏ dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego.
W laudacji czytamy m.in.: „...matematyka
tworzona przez Dostojnego Doktoranta jest
próby najwy˝szej. Jego osiàgni´cia sà g∏´bo-
kie i wyjàtkowo oryginalne...”.

OczywiÊcie Prof. Lasota przez ca∏e ˝ycie
pozosta∏ uczuciowo zwiàzany z Uniwersy-
tetem Jagielloƒskim. Wspó∏pracowa∏ tak˝e
z wieloma oÊrodkami naukowo-badawczy-
mi, w tym m.in.:

- z Instytutem Maszyn Matematycznych
w Krakowie (w latach 1967-1968), gdzie
pe∏ni∏ funkcj́  kierownika pracowni;

- z Uniwersytetem Marii Curie-Sk∏odow-
skiej - jako profesor zwyczajny w latach
1986-1988;

- z Instytutem Matematycznym PAN,
z którym by∏ zwiàzany od roku 1956 naj-
pierw jako asystent, potem adiunkt, a w la-
tach 1995-2006 jako profesor zwyczajny.

Prof. Lasota uwielbia∏ wyk∏adaç i robi∏ to
wspaniale. By∏ zawsze doskonale przygoto-
wany merytorycznie i dydaktycznie, a jego
wyk∏ady by∏y równie  ̋ przetykane cieka-
wostkami i anegdotami.

- Uwagi studentów dowodzà przecie  ̋ich
zainteresowania wyk∏adem, inaczej nie za-

uwa˝y∏bym pomy∏ek. Moim ostatnim hob-
by jest teoria fraktali. KiedyÊ na wyk∏adzie
mówi∏em o konstrukcji fraktali, które imi-
tujà zadany obiekt. Podawa∏em ca∏y szereg
metod i skomplikowanych wzorów. Wtem
jeden ze studentów wsta∏ i powiedzia∏, ˝e
mo˝na to zrobiç ∏atwiej. I ja od tej pory na
swoich wyk∏adach robi  ́ tak, jak ten stu-
dent pokaza∏, choç (ze wstydem przyznaj́ )
nie pami´tam ju  ̋ nawet jego nazwiska -
wspomina∏ Profesor.

Studenci cenili sobie Jego gotowoÊç do
dalszej rozmowy na temat przeprowadzo-
nego wyk∏adu.

- Trzeba pokazaç m∏odym ludziom, ˝e
mo˝na dobrze pracowaç na polskim uni-
wersytecie, wtedy b´dà naprawd  ́zwiàzani
z Polskà - twierdzi∏ Lasota.

Profesor by∏ matematykiem wszech-
stronnym. Jego specjalnoÊciami by∏y za-
równo równania ró˝niczkowe, jak i teoria
prawdopodobieƒstwa. Zainteresowania
ró˝nymi zastosowaniami ju  ̋ istniejàcych
narz´dzi matematycznych oraz problema-
mi przyrodniczymi, które w naturalny spo-
sób mog∏y sugerowaç budow  ́nowych mo-
deli matematycznych, pojawia∏y si  ́w twór-
czoÊci naukowej Profesora Lasoty stale
i w widoczny sposób, a zacz´∏y si  ́ju  ̋pod-
czas studiów na fizyce.

- Ja jestem troch  ́ nietypowy: mam na
koncie oko∏o 20 prac dotyczàcych zastoso-
waƒ matematyki. Niektórzy moi koledzy
uwa˝ajà wi´c, ̋ e si  ́splami∏em. Ja zaÊ przy-
znaj́  racj́  bytu tylko takiej matematyce,
która wyjaÊnia rozmaite zjawiska wokó∏
nas. Nauka, która niczemu i nikomu nie
s∏u˝y, do niczego si  ́nie nadaje. Trzeba jed-
nak wziàç pod uwag ,́ ˝e zastosowania ma-
tematyki rzadko sà natychmiastowe (wyjà-
tek - tomograf!). Wybitne odkrycia z zakre-
su fizyki stajà si  ́podstawà nowych techno-
logii z regu∏y po kilku dziesi´cioleciach.
Czas ten w przypadku matematyki musi
byç znacznie d∏u˝szy, poniewa  ̋matematy-
k  ́stosuje si  ́poprzez nauki przyrodnicze.
Stosuje si  ́jako ca∏oÊç, a nie przez pojedyn-
cze twierdzenie.

Profesor Lasota mia∏ nie tylko odwag ,́
ale wr´cz nawyk atakowania problemów
najtrudniejszych. Nie powiela∏ znanych
metod, ale rozwija∏ w∏asnà problematyk´
badawczà. Ka˝dà z uprawianych dziedzin
wzbogaci∏ w∏asnymi rezultatami wysokiej
rangi. Zawdzi´czamy mu mi´dzy innymi:

- podanie zwiàzku pomi´dzy istnieniem
i jednoznacznoÊcià rozwiàzaƒ (jednoznacz-
noÊç implikuje istnienie) dla nieliniowych
równaƒ ró˝niczkowych zwyczajnych, czàst-
kowych i ca∏kowych;

- sformu∏owanie twierdzenia o funk-
cjach uwik∏anych dla funkcji nieró˝nicz-
kowalnych oraz podanie zastosowaƒ tego
twierdzenia w dowodach istnienia rozwià-
zaƒ problemów brzegowych i rozwiàzaƒ
okresowych równaƒ ró˝niczkowych zwy-
czajnych; ➥
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- wykazanie, ˝e w przestrzeniach Bana-
cha istnienie rozwiàzaƒ równaƒ ró˝niczko-
wych o prawej stronie ciàg∏ej jest w∏asnoÊcià
generycznà (wspó∏autor: James A. Yorke);

- rozwiàzanie problemu Ulama dotyczà-
cego istnienia miary niezmienniczej dla
transformacji kawa∏kami monotonicznych;

- uzyskanie w teorii operatorów nielinio-
wych odpowiednika alternatywy Fredholma;

- podanie oryginalnej metody funkcji dol-
nej w teorii operatorów Markowa, która
jest mocnym narz´dziem badania asympto-
tycznej stabilnoÊci operatorów Markowa;

- zbadanie asymptotycznej stabilnoÊci
operatorów Markowa dzia∏ajàcych na mia-
rach i opisanie nowej klasy zbiorów, które
nazwa∏ semifraktalami; wspó∏autorami
tych rezultatów byli J. A. Yorke i J. Myjak;

- stworzenie podstaw teorii chaosu dla
równaƒ ró˝niczkowych czàstkowych pierw-
szego rz´du;

- zbudowanie modelu, który opisuje pro-
ces reprodukcji krwinek (wspó∏autor doc.
Maria Wa˝ewska-Czy˝ewska).

Za swoje wybitne osiàgni´cia naukowe
oraz organizacyjne Profesor by∏ wielokrot-
nie wyró˝niany. PoÊród nagród, które otrzy-
ma∏, sà: nagroda PTM im. Stanis∏awa Zar´-
by (1967), nagroda Naukowa Wydzia∏u III
PAN (1969), nagroda Sekretarza Naukowe-
go PAN (1974), nagroda PTM z dziedziny
zastosowaƒ matematyki (1974). 1 wrzeÊnia
2003 r. Profesorowi nadano godnoÊç Cz∏on-
ka Honorowego Polskiego Towarzystwa
Matematycznego za wybitne osiàgni´cia na-
ukowe w dziedzinie matematyki i jej zasto-
sowaƒ oraz za osiàgni´cia w kszta∏ceniu

matematycznej kadry naukowej i zas∏ugi
dla Polskiego Towarzystwa Matematyczne-
go. W Polskim Towarzystwie Matematycz-
nym Profesor pozostawa∏ od 1956 r., a w la-
tach 1981-1983 pe∏ni∏ w nim funkcj́  wice-
prezesa. Szczególnym wyró˝nieniem by∏a
przyznana Profesorowi Lasocie w roku
2004 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za
wybitny dorobek naukowy.

Profesor by∏ mistrzem wymagajàcym, ale
najwi´cej wymaga∏ od siebie. Jego semina-
ria cieszy∏y si  ́ niezwyk∏à popularnoÊcià,
odznacza∏y si  ́ wnikliwà analizà rozwa˝a-
nych zagadnieƒ, a z drugiej strony swobodà
dyskusji i wymianà myÊli.

-...mój przepis na sukces sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci: mieç szcz´Êcie do ludzi
i umieç je doceniç. Ja mia∏em wielkie szcz´-
Êcie...- zwyk∏ mawiaç Profesor.

Cieszy∏ si´ zas∏u˝onym autorytetem
w Êrodowisku naukowym. By∏ przede
wszystkim dobrym cz∏owiekiem, otwartym
i uczynnym. To w∏aÊnie Jego serdecznoÊç

najcz´Êciej wspominano podczas uroczysto-
Êci pogrzebowych, które odby∏y si  ́6 stycz-
nia 2007 roku w Krakowie. Na Cmentarzu
Rakowickim oprócz rodziny Profesora ze-
bra∏a si  ́ogromna rzesza: Jego uczniowie,
wspó∏pracownicy, przyjaciele i koledzy
z wielu oÊrodków uniwersyteckich - w tym
rektorzy Uniwersytetu Âlàskiego i Jagiel-
loƒskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.
Przyszli po˝egnaç nie tylko wielkiego mate-
matyka, ale i wielkiego cz∏owieka.

Profesor Andrzej Lasota jest niewàtpli-
wie jednà z najbardziej znamienitych posta-
ci, które na trwa∏e wpisa∏y si  ́ w histori´
Uniwersytetu Âlàskiego.

Zmar∏ 28 grudnia 2006 roku w Katowi-
cach.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI:
- H. GACKI, ANDRZEJ LASOTA 1932-2006

- PO DROGACH UCZONYCH. Z CZ¸ONKAMI POLSKIEJ
AKADEMII UMIEJ¢TNOÂCI ROZMAWIA 

ANDRZEJ M. KOBOS, T. 1, KRAKÓW 2007, S. 485-486.
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D yskusja mia∏a swój temat przewod-
ni, który brzmia∏ „Fizyka i medycy-
na”, ale oczywiÊcie nie oby∏o si  ́bez

ró˝nych innych kontrapunktów tematycz-
nych. Celem Dyskusji by∏a - podobnie jak
w dwóch poprzednich - kolejna próba ukaza-
nia przedstawicielom innych nauk oraz sztuk,
a tak˝e ca∏emu spo∏eczeƒstwu oraz w∏adzom,
roli fizyki jako fundamentu naszej cywilizacji
i kultury. ChcieliÊmy ukazaç rozmaite oblicza
fizyki, która nie tylko fascynuje, lecz tak˝e
mo˝e wywo∏ywaç niepokój, pragniemy bo-
wiem zasypaç przynajmniej cz´Êciowo rów po-
j́ ciowy mi´dzy fizykami a resztà spo∏eczeƒ-
stwa wynikajàcy m.in. z tego, ˝e spo∏eczeƒ-
stwo jest wcià  ̋za ma∏o poinformowane o zna-
czeniu i osiàgni´ciach fizyki oraz o tym, jak

g∏´boko nasze ˝ycie i egzystencja sà zanurzo-
ne w morzu poj́ ç fizyki i urzàdzeƒ technicz-
nych wytworzonych w oparciu o jej idee. Pro-
ponowany punkt wyjÊcia do Dyskusji - oczy-
wiÊcie w ˝adnym wypadku nieograniczajàcy
inwencji uczestników - stanowià jak co rok: po
pierwsze jej temat a prócz tego tezy mojego
autorstwa (nieco zmienione i uzupe∏nione
w porównaniu do ich pierwotnej wersji
z pierwszych dwóch Dyskusji) oraz rezolucja
Graz Forum on Physics and Society (patrz:
www.wyp2005.at Graz Forum Physics and
Society - wybraç resolution). Nie liczàc mów-
ców, przyby∏o wielu innych znakomitych go-
Êci, m.in.: geolog prof. Janusz Janeczek (rek-
tor UÂ), filolog francuski prof. Wies∏aw BanyÊ
(prorektor UÂ), fizyk prof. Edward KapuÊcik
(U  ̧i IFJ PAN), chemik prof. Ma∏gorzata Za-

„Oblicza fizyki - mi´dzy fascynacjà a niepokojem”

„Rola fizyki w rozwoju 
naszej cywilizacji i kultury”
Trzecia coroczna Dys-

kusja na temat powy˝-

szy odby∏a si´ w Instytu-

cie Fizyki Uniwersytetu

Âlàskiego 14 grudnia

2007 roku. Mia∏em za-

szczyt ju˝ po raz trzeci

byç przewodniczàcym

Komitetu Organizacyjne-

go tej Dyskusji.
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górska (Politechnika Warszawska), pianista
prof. Andrzej Jasiƒski (Akademia Muzyczna
w Katowicach, przewodniczàcy jury Mi´dzy-
narodowych Konkursów Pianistycznych im.
Fryderyka Chopina), kompozytor prof. Woj-
ciech Kilar. Przyby∏o tak˝e wielu innych
przedstawicieli nauk przyrodniczych i mate-
matycznych, nauk humanistycznych, w tym
nauk filozoficznych i teologicznych, oraz
przedstawicieli nauk technicznych, wszyst-
kich w liczbie oko∏o 350 osób.

Program Dyskusji by∏ podzielony na cztery
sesje. W sesji I „Medycyna i Ewolucjonizm”
pierwszym mówcà by∏ prof. Zbigniew Gàsior -
kierownik II Katedry i Kliniki Kardiologii
(Âlàski Uniwersytet Medyczny). Przedstawi∏
on w swoim wyk∏adzie „Nieinwazyjne i inwa-
zyjne metody diagnostyczne w kardiologii”
wszystkie g∏ówne metody diagnostyczne
w kardiologii. Na przyk∏ad inwazyjnà metodà
jest koronarografia, odpowiadajàcà zaÊ jej me-
todà nieinwazyjnà jest angiografia kompute-
rowa. Inne nieinwazyjne metody diagnostycz-
ne w kardiologii to EKG, USG (echo) serca,
Holter czy rezonans magnetyczny. Drugim
mówcà by∏ prof. Stanis∏aw WoÊ - kierownik II
Katedry i Kliniki Kardiochirurgii (Âlàski Uni-
wersytet Medyczny). Jego wyk∏ad „Struktura
taÊmowa mi´Ênia sercowego” dotyczy∏ nie-
dawno odkrytego faktu, ˝e mi´sieƒ sercowy
jest zwini´tà taÊmà pozrastanà w odpowied-
nich miejscach, co pokaza∏ zresztà w jednym
z krótkich filmów, w którym widaç by∏o roz-
wini´cie na takà taÊm  ́martwego ludzkiego
serca. W spiralnej strukturze mi´Ênia serco-
wego, a wi´c w zwini´tej przez Natur  ́taÊmie
∏atwo mo˝na rozszyfrowaç ciàg i spiral  ́Fibo-
nacciego oraz oczywiÊcie z∏oty podzia∏. To
w∏aÊnie ta taÊma jest „utkana” z w∏ókien mi´-
Êniowych, z których ka˝de ma kszta∏t z∏otej
spirali Fibonacciego. Prof. WoÊ wspomnia∏, ̋ e
w swojej dotychczasowej karierze kardiochi-
rurga mia∏ w swoich r´kach ponad szeÊç tysi´-
cy ̋ ywych ludzkich serc. I doda∏, ̋ e ilekroç ma
w r´kach ˝ywe ludzkie serce, to ma nieodpar-
te uczucie, i  ̋jest to dzie∏o Boskie. 

Nast´pny wyk∏ad „Mikrochirurgia w orto-
pedii” wyg∏osi∏ prof. Leszek Romanowski -
kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii,
Ortopedii i Chirurgii R´ki (Uniwersytet Me-
dyczny w Poznaniu). Pokazywa∏ on w krót-
kich filmach ró˝ne operacje ortopedyczne,
które robiono ofiarom wypadków. W szczegól-
noÊci pacjentowi, który mia∏ obci´te wszystkie
palce u r´ki, zrobiono przeszczepy jego dwóch
Êrodkowych palców u nogi w miejsce kciuka
i trzeciego palca u d∏oni, przez co pacjent uzy-
ska∏ u r´ki dwa palce z czuciem. Kolejny wy-
k∏ad „Terapia hadronowa nowotworów”
przedstawi∏ prof. Wiktor Zipper - kierownik
Zak∏adu Fizyki Jàdrowej (Instytut Fizyki
UÂ). Hadrony, czyli czàstki z∏o˝one z kwar-
ków, dzielà si  ́na dwie grupy: bariony i mezo-
ny. WÊród barionów sà nukleony, tj. protony
i neutrony, które dobrze nadajà si  ́do naÊwie-
tlaƒ terapeutycznych nowotworów. Jeszcze
skuteczniejsze w naÊwietlaniach terapeutycz-

nych okazujà si  ́byç jony zawierajàce do oko-
∏o dziesi´ciu nukleonów. Jest ju  ̋wiele oÊrod-
ków na Êwiecie stosujàcych t  ́terapi .́ 

Ostatnim mówcà sesji I by∏ prof. Adam
¸omnicki - Instytut Nauk o Ârodowisku (Uni-
wersytet Jagielloƒski). Przedstawi∏ on wyk∏ad
„Z∏oty wiek biologii ewolucyjnej”, w którym
skoncentrowa∏ si  ́zasadniczo na dwóch tylko
mechanizmach ewolucji, tj. na ewolucji gene-
tycznej i na ewolucji spo∏ecznej, pokazujàc ich
istotnà rol  ́w procesie ewolucji.

Sesja II „Astronomia, kosmologia, Ziemia”
to by∏ ju  ̋ zupe∏nie inny Êwiat. Pierwszym
mówcà by∏ tu prof. Stanis∏aw Bajtlik (Cen-
trum Astronomiczne im. Miko∏aja Koperni-
ka), który przedstawi∏ wyk∏ad „Z∏oty wiek
astronomii”. Mówi∏ przede wszystkim o ró˝-
nych „oknach na wszechÊwiat”, tj. o ró˝nych
rodzajach astronomii i ich osiàgni´ciach. Cho-
dzi tu o astronomi  ́Êwiat∏a widzialnego, ra-
dioastronomi´, astronomi´ rentgenowskà,
astronomi  ́promieniowania i wreszcie astro-
nomi  ́ fal grawitacyjnych, która ma wielkà
szans  ́na realizacj́  w najbli˝szym czasie. In-
formacje o wszechÊwiecie dostarczone przez
te ró˝ne rodzaje astronomii uzupe∏niajà si´
i dajà znacznie pe∏niejszy obraz wszechÊwiata,
ni  ̋ka˝da z nich z osobna. 

Drugim mówcà w tej sesji by∏ prof. Roman
Juszkiewicz (Centrum Astronomiczne im.
Miko∏aja Kopernika). W swoim wyk∏adzie
„Kosmologia wspó∏czesna” przedstawi∏ on
w zasadzie histori  ́wszechÊwiata, koncentru-
jàc si  ́na ukazaniu roli ogólnej teorii wzgl´d-
noÊci Einsteina i prawa Hubble’a w opisie ko-
lejnych faz ewolucji wszechÊwiata. Kolejnym
mówcà w tej Sesji by∏ prof. Andrzej Jamio∏-
kowski - rektor Uniwersytetu Miko∏aja Ko-
pernika w Toruniu, który przedstawi∏ wyk∏ad
„O koncepcji czasu w mikroÊwiecie”. W swo-
jej „krótkiej historii czasu” mówca opisa∏ naj-
pierw czasoprzestrzenie Galileusza oraz Min-
kowskiego-Einsteina. Mówi∏ on nast´pnie
o poj́ ciu równoczesnoÊci, o teorii grawitacji
Newtona i Einsteina, w tym równie  ̋o krzy-
wiênie czasoprzestrzeni. Nast´pnie wspo-
mnia∏ o twierdzeniu Liouville’a, o uk∏adach
z∏o˝onych i ich ewolucji i wreszcie o splàtaniu
stanów kwantowych jako mechanizmie tele-

portacji, czyli kwantowego przekazu informa-
cji, a tak˝e o prostej drodze prowadzàcej stàd
do idei komputerów kwantowych. Ostatnim
mówcà w tej sesji by∏ prof. Kazimierz Ró˝aƒ-
ski - kierownik Zak∏adu Fizyki Ârodowiska
(Akademia Górniczo-Hutnicza). Jego wyk∏ad
nosi∏ tytu∏ „Gwa∏towne zmiany klimatu - mit
czy rzeczywistoÊç?” Z przeprowadzonej przez
niego analizy raportów rozmaitych mi´dzyna-
rodowych gremiów, w tym tak˝e Raportów
Mi´dzyrzàdowego Panelu ds. Zmian Klimatu,
wynikajà wnioski o koniecznoÊci obserwacji
topniejàcych lodowców, czy te  ̋o koniecznoÊci
redukcji emisji dwutlenku w´gla do atmosfe-
ry. Z analizy przeprowadzonych pomiarów
w ciàgu ostatnich stu pi´çdziesi´ciu lat wyni-
ka, mimo zaobserwowania krótkich okresów
gwa∏townych zmian klimatu, ˝e nast´puje
stopniowe ocieplenie, ale ˝adnych gwa∏tow-
nych zmian klimatu raczej nie b´dzie. Z dru-
giej strony mówca stwierdzi∏, ˝e stoimy
w „punkcie bifurkacji” („na rozdro˝u”), i któ-
rà z mo˝liwych dróg pójdziemy, nie jest jesz-
cze w tej chwili pewne.

Sesja III „Informacja kwantowa, artystycz-
na i cywilizacyjna” zacz´∏a si  ́wyk∏adem, któ-
ry wyg∏osi∏ prof. Krzysztof Zanussi - re˝yser
filmowy i teatralny (Wydzia∏ Radia i Telewizji
UÂ). Pe∏en wdzi´ku i uroku wyk∏ad „˚ycie jest
formà istnienia bia∏ka, ale w kominie czasem
coÊ za∏ka” (tytu∏ ten pochodzi z Agnieszki
Osieckiej) zawiera∏ rozwa˝ania autora na te-
mat dwoistoÊci naszego myÊlenia, która dzieli
si  ́na cz´Êç racjonalnà i cz´Êç nieracjonalnà.
Ta dwoistoÊç polega równie  ̋na tym, ̋ e mo˝e-
my posiadaç razem z rozumem tak˝e i wiar .́
Autor powiedzia∏, ˝e aktualny stan naszej rze-
czywistoÊci jest taki, ̋ e ̋ yje si  ́nam - jak nigdy
dotàd - dobrze, i ˝e to powszechne nakarmie-
nie oraz powszechna antykoncepcja stanowià
prze∏om w ˝yciu ludzkoÊci. A to, co nas czeka
- czy nowy holokaust, czy g∏ód, czy zmiana kli-
matu - pozostaje wielkà niewiadomà, bowiem
˝yjemy na rozdro˝u. 

Drugim mówcà w tej sesji by∏ prof. Ryszard
Horodecki - kierownik Zak∏adu Optyki i Infor-
macji Kwantowej (Instytut Fizyki Teoretycz-
nej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdaƒski).
Przedstawi∏ on wyk∏ad „Kwantowa ➥
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Od lewej: prof. Zbigniew Gàsior (kierownik II Katedry i Kliniki Kardiologii ÂUM), prof. Stani-

s∏aw WoÊ (kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii ÂUM), prof. Jerzy Warczewski (prze-

wodniczàcy komitetu organizacyjnego Dyskusji Panelowej i kierownik Zak∏adu Fizyki Kryszta∏ów

IF UÂ). Na dalszym planie prof. Jerzy ¸uczka (kierownik Zak∏adu Fizyki Teoretycznej IF UÂ)
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informacja: komercyjny sukces i intelektualne
upokorzenie”. Na wst´pie swego wyk∏adu
mówca przypomnia∏ podstawy mechaniki
kwantowej, a potem omówi∏ kwantowà kryp-
tografi  ́oraz kwantowà teleportacj́  i zauwa-
˝y∏, ̋ e te niezwyk∏e zjawiska w∏aÊciwie upoka-
rzajà naszà intuicj́ . Wspomnia∏ o spektaku-
larnych i komercyjnych realizacjach idei
kwantowej informacji, takich na przyk∏ad, jak
przekaz bankowy (Zeilinger, Austria), przekaz
wyników wyborów Szwajcaria - Amsterdam
etc. Opisa∏ wielkà rol  ́splàtania kwantowego
w tych zjawiskach oraz podkreÊli∏ powstawa-
nie niezwyk∏ego zjawiska, mianowicie infor-
macji ujemnej. Zjawisko to mo˝e staç si  ́pod-
stawà sieci komunikacyjnych. 

Trzecim i ostatnim mówcà w tej Sesji by∏
prof. Adam Proƒ - Commissariat ∫ l’Energie
Atomique, Grenoble oraz Politechnika War-
szawska, który przedstawi∏ - jak si  ́sam wyra-
zi∏ - wyk∏ad ˝artobliwy „Dlaczego warto
wspieraç nauk´?” W oparciu o najlepsze bazy
danych scharakteryzowa∏ rozwój nauki w ró˝-
nych krajach. Przedstawi∏ ró˝ne wyniki badaƒ
scjentometrycznych. Pokaza∏ wniosek, ˝e na-
st´puje wyrównanie potencja∏u naukowego na
Êwiecie. Zbada∏ w szczególnoÊci korelacj́ : pro-
duktywnoÊç naukowa&zamo˝noÊç. Ta korela-
cja pozwoli∏a mu na wyg∏oszenie tezy, ˝e jed-
nak warto wspieraç nauk .́ Po przejÊciu ca∏e-
go gàszczu takich poj́ ç jak impact factor, cita-
tion index, Hirsch coefficient etc. autor

utwierdza si  ́w przekonaniu, ˝e nic nie zastà-
pi czytania prac naukowych, zw∏aszcza wtedy,
kiedy si  ́ jest recenzentem prac doktorskich,
habilitacyjnych i wniosków o tytu∏ profesora.

Sesj́  IV „Matematyka i filozofia” rozpoczà∏
wyk∏ad „Topologia naszego pobli˝a”, który
wyg∏osi∏ prof. Jerzy Mioduszewski (Instytut
Matematyki UÂ). W swoim wyk∏adzie mówca
zajà∏ si  ́problemami i poj́ ciami fundamental-
nymi. OczywiÊcie nie ma pe∏nych odpowiedzi
na takie pytania, jak „co to jest geometria?”,
„co to jest matematyka?”, „co to jest topolo-
gia?”, „co to jest arytmetyka?”, „co to jest kàt
prosty?”, „co to jest kwadrat?”, „co to jest wy-
miar?”, „co to sà stopnie swobody?”, „co to jest
przestrzeƒ?” etc., ale mówca snu∏ swoje prze-
myÊlenia i dywagacje poruszajàc bardzo g∏´bo-
kie aspekty tych poj́ ç. Zwróci∏ uwag ,́ ˝e mo-
˝emy mówiç w szczególnoÊci o geometrii na-
szego pobli˝a, bo takà w∏aÊciwie jest zrodzona
na Ziemi geometria Euklidesa. Drugim mów-
cà tej sesji by∏ ks. prof. Janusz Màczka SDB
(Papieska Akademia Teologiczna w Krako-
wie), który wyg∏osi∏ wyk∏ad „Twórcy nauk
przyrodniczych i ich przekonania filozoficz-
ne”. Mówca zajà∏ si  ́jako przyk∏adami do swe-
go wyk∏adu takimi postaciami, jak Sir Arthur
Eddington, Czes∏aw Bia∏obrzeski i Carl Frie-
drich von Weizsäcker. Wszyscy oni mieli bar-
dzo konkretne poglàdy filozoficzne. Eddington
stworzy∏ swojà koncepcj́  epistemologii, Bia∏o-
brzeski poszukiwa∏, jakiej filozofii potrzebuje

nauka, von Weizsäcker zaÊ podkreÊla∏ jednoÊç
nauki oraz twierdzi∏, ̋ e nie ma wiedzy bez na-
uki i ˝e punktem wyjÊcia w badaniach fizycz-
nych i filozoficznych powinna byç interpreta-
cja mechaniki kwantowej. Ostatnim mówcà
tej sesji by∏ prof. Wies∏aw Sztumski (Instytut
Filozofii UÂ), który przedstawi∏ wyk∏ad „Fizy-
ka, Êwiatopoglàd i ideologia”. Mówca zajà∏ si´
problemem, jak kultura, Êwiatopoglàd i filozo-
fia wp∏ywajà na fizyków. Stwierdzi∏, ̋ e niektó-
rzy fizycy ∏amali nakaz wiernoÊci prawdzie
i nakaz obiektywizmu sàdów. Dla niektórych
fizyków prawda naukowa sta∏a si  ́towarem,
który mo˝na sprzedaç. Niektórzy fizycy anga-
˝owali si  ́w ró˝ne ideologie, np. narodowy so-
cjalizm czy komunizm, s∏u˝àc zbrodniczym re-
˝imom. W Niemczech hitlerowskich powsta∏a
Rassenkunde, czyli „nauka” o rasach. Powin-
niÊmy zdawaç sobie spraw  ́z tych faktów.

W dyskusji podsumowujàcej przewija∏y si´
takie has∏a, jak jednoÊç nauki, teoria ostatecz-
na, niezwyk∏oÊç prawa Hubble’a, ciemna
energia, fizyka a filozofia, fizyka a Êwiatopo-
glàd, klimat i pogoda. Stwierdzono, ˝e w cza-
sach specjalizacji i rozbiegania si  ́ na podo-
bieƒstwo galaktyk uczonych ró˝nych dziedzin
niezwykle potrzebne sà takie konferencje jak
Trzecia Dyskusja Panelowa (i jej dwie po-
przedniczki), aby znowu uczeni ró˝nych dzie-
dzin zebrali si ,́ przemówili do siebie ludzkim
g∏osem i aby dà˝yli do syntezy nauki.

JERZY WARCZEWSKI

Tezy Dyskusji
(Poni˝sze 12 tez oraz towarzyszàce im 

szczegó∏owe has∏a, nie stanowià listy zamkni´tej)

1. Definicja cywilizacji i kultury

Cywilizacja jako kultura materialna. Kultura jako cywilizacja ducha.

Na czym polega ich rozwój? BliskoznacznoÊç obu tych poj´ç.

2. Czym jest fizyka?

Przedmiot fizyki. Hierarchia praw fizyki. Fundamentalne prawa fizyki.

Teoria i eksperyment. Eksperymenty myÊlowe. Kanon (wspó∏czesnej) wie-

dzy fizycznej. NiekompatybilnoÊç dwóch fundamentalnych teorii: mecha-

niki kwantowej i ogólnej teorii wzgl´dnoÊci. GPS - najbardziej zdumiewa-

jàcy przyrzàd naszych czasów, którego dzia∏anie wymaga precyzyjnego

zastosowania obu tych teorii a tak˝e szczególnej teorii wzgl´dnoÊci!

Informacja i informatyka klasyczna oraz kwantowa!

Nanotechnologia.

Energia i energetyka.

Przekaz wiedzy (fizycznej) jest tak samo wa˝ny jak sama wiedza.

W zwiàzku z tym w∏aÊciwa dydaktyka na ka˝dym szczeblu edukacji (po-

pularyzacji) jest nie do przecenienia.

3. Etyczny wymiar zastosowaƒ fizyki

Liczne idee i wynalazki fizyki mogà byç u˝yte zarówno dla dobra

cz∏owieka jak te˝ i dla jego zag∏ady, podobnie jak - jeden z najstarszych

wynalazków - nó˝ mo˝e s∏u˝yç nie tylko do krojenia chleba w celu po-

dzielenia si´ nim z bliênim, lecz tak˝e do wbicia bliêniemu w plecy. W po-

czynaniach zatem fizyków (i wszelkich uczonych) potrzebna jest etyka.

4. Fizyka a nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze, w szczególnoÊci medycyna, jako dzia∏y fizyki.

Tak poj´ta fizyka stanowi najbardziej ogólnà nauk´ o przyrodzie.

Dwa aspekty medycyny: przyrodniczy i humanistyczny.

Metody fizyczne badania genomu i proteomu.

Metody fizyczne badania morfologii, skorupy i wn´trza Ziemi.

5. Fizyka a nauki techniczne

Fizyka fundamentem nauk technicznych.

Nauki techniczne fundamentem naszej cywilizacji.

Kultura przenika ca∏à t´ konstrukcj´ i wyrasta ponad nià.

6. Fizyka a kosmologia

Wielki Wybuch i ekspansja wszechÊwiata. Astrofizyka.

Teoria kosmologicznej inflacji. Teoria strun i wszechÊwiat przed Wiel-

kim Wybuchem. WszechÊwiaty równoleg∏e. „Atomy” czasu i przestrzeni.

7. Fizyka a filozofia

Filozofia przyrody. Rola matematyki w opisie i rozumieniu przyrody.

Cz∏owiek jako podmiot i przedmiot fizyki (nauki).

Ewolucjonizm teistyczny (kreacjonizm) i ateistyczny.

ZdolnoÊci poznawcze cz∏owieka a ewolucja.

Zasada antropiczna i podobne koncepcje.

Istniejàcy obiektywnie Êwiat.

SzeÊç cytatów (z wielu mo˝liwych) jako punkty odniesienia:

„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zacz´∏a si´ najskromniej

od s∏owa: dlaczego?” (Adam Mickiewicz),

„Jest pi´ç tysi´cy pytaƒ gdzie, siedem tysi´cy pytaƒ jak i sto tysi´cy

pytaƒ dlaczego.” (Rudyard Kipling),

„Dla nich, powiedzia∏em, prawda nie by∏aby niczym innym, tylko cie-

niami obrazów.” (Platon, Rzeczpospolita),

„Jest tylko jedno dobro, mianowicie wiedza, i tylko jedno z∏o, miano-

wicie ignorancja.” (Sokrates),

„Tej ma∏ej cz´Êci ignorancji, którà porzàdkujemy i klasyfikujemy, na-

dajemy imi´ wiedzy.” (Ambrose Bierce),

„Wiem, ˝e nic nie wiem” (Sokrates).

8. Fizyka (nauka) a wiara (religia)

Przedmiot fizyki i przedmiot wiary sà ró˝ne.

Dwa cytaty (z wielu mo˝liwych) jako punkty odniesienia:

„Nauka bez religii jest u∏omna, religia zaÊ bez nauki Êlepa.” (Albert

Einstein),

„Wiara i rozum sà jak dwa skrzyd∏a, na których duch ludzki unosi si´

ku kontemplacji prawdy.” (Jan Pawe∏ II).

9. Fizyka a sztuka

Fizyka jako opis stanów przyrody. Sztuka jako przedstawienie stanów

ducha. Symetria i jej ∏amanie w przyrodzie i w sztuce.

10. Uczony a artysta

Co ich ∏àczy? Co ich odró˝nia? Co majà sobie nawzajem do zaofero-

wania?

11. Ró˝nice i podobieƒstwa sensu poszukiwaƒ twórczych

Ró˝nice i podobieƒstwa sensu poszukiwaƒ twórczych w fizyce oraz in-

nych naukach przyrodniczych, a tak˝e w naukach technicznych, w naukach

humanistycznych i w sztuce.

12. Zastosowania aparatu myÊlowego fizyki w innych dziedzinach

Na przyk∏ad w socjologii, ekonomii (ekonofizyka), grach rynkowych etc.
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L udzie od zawsze pragn´li zrozu-
mieç, z czego sk∏ada si´ wszystko to,
co nas otacza, chcieli wiedzieç, jakie

jest pochodzenie wszechÊwiata. Takie pyta-
nia przekraczajà wszelkie kultury i bariery
czasowe. By∏y interesujàce dla staro˝yt-
nych w Mezopotamii, w Egipcie, Chinach
i w Grecji, sà równie˝ interesujàce dla
wspó∏czesnych badaczy. W ciàgu ostatnie-
go wieku, poczàwszy od odkrycia elektronu
na prze∏omie XIX i XX wieku, po ostatnie
odkrycia neutrina typu „tau” (w 2000 ro-
ku), zosta∏a stworzona teoria podstawo-
wych sk∏adników materii i ich oddzia∏ywaƒ
zwana Modelem Standardowym (MS). Ba-
dania, które doprowadzi∏y do powstania tej
teorii, by∏y w szczególny sposób doceniane.
Zosta∏y przyznane a˝ 22 nagrody Nobla za
odkrycia kolejnych sk∏adników materii
(pierwsza w 1906 roku dla J. Thomsona za
odkrycie elektronu i ostatnia w 2002 roku
dla R. Davisa oraz M. Koshiby za pokaza-
nie, i˝ neutrina posiadajà ró˝nà od zera
mas´) oraz siedem tych najwy˝szych na-
gród naukowych, za wyjaÊnienie oddzia∏y-
waƒ pomi´dzy nimi (poczàwszy od 
H. Yukawy za podanie pierwszej teorii od-
dzia∏ywaƒ jàdrowych (w 1935 roku) do
ostatniej dla G. ‘t Hoofta oraz M. Veltmana
w 1999 roku za dowód renormalizowalnoÊ-
ci MS, specjalnej w∏asnoÊci pozwalajàcej
wykonywaç precyzyjne obliczenia). MS by∏
ju˝ kompletny w latach 70. poprzedniego
stulecia i od tego czasu coraz precyzyjniej
weryfikowany doÊwiadczalnie.

Wed∏ug naszej obecnej wiedzy podsta-
wowe sk∏adniki materii to trzy rodziny
kwarków i leptonów. W sk∏ad pierwszej
rodziny wchodzà kwarki typu u (=up)
oraz d (=down) i leptony - elektron
e i jego neutrino ve. Wszystkie trzy ro-
dziny pokazane sà na Rys. 1.

Pozosta∏e dwie rodziny, sk∏adajàce si´
z ci´˝szych kwarków i leptonów, nie wy-
st´pujà w materii spotykanej we wszech-

Êwiecie. Rozpad∏y si´ zaraz po Wielkim
Wybuchu, a obecnie sà jedynie sztucznie
wytwarzane w laboratoriach.

Od kilkudziesi´ciu lat testujemy do-
Êwiadczalnie MS i nie znajdujemy naj-
mniejszych odst´pstw od jego przewidy-
waƒ. W wielu laboratoriach na Êwiecie
w SLAC-u i Fermilabie w Stanach Zjedno-
czonych, w CERN-ie i DESY w Europie
i w Superkamiokande w Japonii wykonu-
jemy eksperymenty sprawdzajàce oddzia-
∏ywanie kwarków i leptonów potwierdza-
jàc, z dok∏adnoÊcià do cz´Êci procenta,
zgodnoÊç MS. Jeden element tego mode-
lu, a mianowicie tzw. czàstka Higgsa,
nie zosta∏a do tej pory doÊwiadczalnie za-
obserwowana. Nie znamy jej masy, która
pozostaje swobodnym parametrem, dopa-
sowywanym do danych eksperymental-
nych. Jest to podstawowa czàstka teorii.
Oddzia∏ywanie z nià powoduje, ˝e wszyst-
kie kwarki i leptony i cz´Êç bozonów stajà
si´ czàstkami masywnymi.

Oddzia∏ywanie jest przenoszone przez
tzw. bozony poÊredniczàce, widoczne po
prawej stronie Rys. 1. Osiem bezmaso-
wych gluonów (glue - ang. klej) przenosi
oddzia∏ywania silne odpowiedzialne mi´-
dzy innymi za wiàzanie protonów i neu-
tronów w jàdrach atomowych. Tylko
kwarki podlegajà oddzia∏ywaniom silnym.
Ka˝dy z szeÊciu widocznych na Rys. 1
kwarków wyst´puje w trzech ró˝- ➥

W styczniu w Instytucie Fizyki UÂ rozpocz´∏a si´ kolejna edycja wy-

k∏adów popularnonaukowych „Z najlepszymi przez fizyk´”. Pierwszy

z nich pt. „Co dalej z fizykà czàstek - czy LHC udzieli na to pytanie

odpowiedzi?” wyg∏osi∏ prof. dr hab. Marek Zra∏ek

Cegie∏ki materii

Rys.1 Trzy rodziny kwarków i leptonów oraz ich oddzia∏ywania. Podane sà masy i ∏adunki elek-

tryczne fermionów oraz bozonów przenoszàcych oddzia∏ywania. Wszystkie czàstki oddzia∏u-

jà te˝ grawitacyjnie, ale poÊrednik tych oddzia∏ywaƒ, grawiton, nie jest do tej pory znany.
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nych stanach, które ze wzgl´du na analo-
gi´ nazywamy kolorem. Dalej mamy bez-
masowy foton odpowiedzialny za oddzia-
∏ywanie elektromagnetyczne. Foton
sprz´ga si´ tylko z czàstkami posiadajàcy-
mi ∏adunek elektryczny a wi´c z kwarka-
mi i na∏adowanymi leptonami, elektro-
nem, mionem i czàstkà „tau”. Nazwa
„lepton” mia∏a oznaczaç lekkie czàstki
(λεπτο′ς (grecki - ma∏y, delikatny). Od-
dzia∏ywanie elektromagnetyczne, a wi´c
wymieniane fotony, odpowiedzialne jest
za ca∏à struktur´ materii, za kszta∏t
przedmiotów, ich twardoÊç, kolor czy te˝
zapach. I wreszcie trzeci rodzaj oddzia∏y-
waƒ - oddzia∏ywanie s∏abe, przenoszone
sà przez trzy bardzo ci´˝kie bozony W±

oraz Z0. Majà mas´ porównywalnà z ma-
sami Êredniej wielkoÊci jàder atomowych
kryptonu i cyrkonu. Ich wielka masa po-
woduje, ˝e oddzia∏ywania sà krótkozasi´-
gowe i przez to bardzo s∏abe. Takie od-
dzia∏ywanie odpowiedzialne jest za roz-
pad beta jàder, decydujàcy w du˝ej mierze
o sztucznej i naturalnej promieniotwór-
czoÊci. Wszystkie czàstki oddzia∏ujà tak˝e
grawitacyjnie. To najlepiej znane ze Êwia-
ta makroskopowego oddzia∏ywanie, pozo-
staje zupe∏nà tajemnicà w mikroÊwiecie.
Nie wiemy, na czym polega kwantowy
mechanizm oddzia∏ywania grawitacyjne-
go. Widoczny na Rys. 1 grawiton jest tyl-
ko sugestià, ˝e to oddzia∏ywanie tak˝e po-
lega na wymianie czàstek. Nie ma jednak
na to ˝adnych eksperymentalnych dowo-
dów. Grawitacja nie wchodzi wi´c w sk∏ad
MS i zosta∏a troch´ na wyrost umieszczo-
na na Rys.1, dla zaznaczenia, ˝e pr´dzej
czy póêniej do∏àczy do szacownego grona.

Tak Êwietnie ugruntowany model
struktury i oddzia∏ywania podstawowych
cegie∏ek materii, testowany w setkach do-
Êwiadczeƒ i doskonale zgadzajàcy si´ z ich
wynikami, nie jest powszechnie uwa˝any
za teori´ ostatecznà. Istniejà ku temu ró˝-
ne powody. Wewnàtrz modelu, w fizyce
czàstek elementarnych, powody sà czysto
estetyczne. Obecna teoria nie odpowiada
na szereg istotnych pytaƒ. Dlaczego ist-
niejà tylko trzy generacje kwarków i lep-

tonów, dlaczego kwarki majà kolor, dla-
czego kwantowany jest ∏adunek elek-
tryczny, dlaczego sta∏e fizyczne majà swo-
je specyficzne wartoÊci, dlaczego ∏amana
jest symetria CP - odbicia zwierciadlane-
go (oznaczana przez P) i zamiany czàstek
w antyczàstki (oznaczana C), to tylko nie-
które z nich. I najwa˝niejsze z tych pytaƒ
- jaki jest mechanizm powstawania masy
czàstek? Jak to jest, ˝e takie czàstki jak
np. elektron i kwark „t” sà w takim sa-
mym stopniu elementarne, a posiadajà
masy tak znacznie ró˝niàce si´ od siebie.
Dlaczego cz´Êç czàstek przenoszàcych od-
dzia∏ywania (foton i gluony) sà bezmaso-
we a inne czàstki o podobnej roli (W±, Z0)
majà mas´ Êredniej wielkoÊci jàder atomo-
wych? Poza tym pytanie o mas´ czàstek
elementarnych ma szerszy kontekst. Roz-
miary atomów, a stàd wielkoÊç wszystkie-
go co nas otacza, zale˝à od masy elektro-
nu. Istnienie stabilnych i rozpadajàcych
si´ jàder, a tak˝e ich czasy ̋ ycia, zale˝à od
mass czàstek W± oraz Z0. Mo˝na sobie
tylko wyobra˝aç, co by si´ sta∏o gdyby ma-
sy tych czàstek by∏y mniejsze. W MS ma-
sy sà generowane poprzez oddzia∏ywanie
poczàtkowo bezmasowych pól kwanto-
wych z czàstkami Higgsa. Wykrycie tej
czàstki ma wi´c pierwszorz´dne znacze-
nia dla rozwik∏ania problemu masy.

Oprócz tych wewn´trznych pytaƒ, które
stawia MS, mamy jeszcze problemy innej
natury. ChcielibyÊmy, aby teoria podsta-
wowych cegie∏ek materii mia∏a w∏asnoÊci
uniwersalne, aby z niej, przynajmniej
w zasadzie, mo˝na by∏o wywnioskowaç za-
chowanie si´ wszystkiego, co jest we
wszechÊwiecie, ∏àcznie z nim samym.
I wtedy mamy problemy powa˝niejsze, ju˝
nie tylko estetycznej natury. Po pierwsze,
w taki sam kwantowy sposób powinniÊmy
opisywaç oddzia∏ywania grawitacyjne.
Przy obecnie osiàgalnych laboratoryjnie
energiach, kwantowe efekty grawitacji nie
majà ˝adnego znaczenia. Przy znacznie
wi´kszych energiach, takich, jakie np. pa-
nowa∏y zaraz po Wielkim Wybuchu,
wszystko si´ zmienia i grawitacja jest tak
samo istotna jak wszystkie inne oddzia∏y-

wania. Po∏àczenie znanych oddzia∏y-
waƒ z kwantowà grawitacjà wydaje
si´ byç obecnie najg∏´bszym proble-
mem fizyki.

Obecne obserwacje astrofizyczne wska-
zujà, i˝ oko∏o 96% materii we wszechÊwie-
cie nie jest opisywana kwarkami i lepto-
nami MS. Niewidoczna materia we
wszechÊwiecie, powoduje standardowe
przyciàganie grawitacyjne (tzw. ciemna
materia) a tak˝e zupe∏nie nieznane odpy-
chanie grawitacyjne (tzw. ciemna ener-
gia). Identyfikacja tej materii to jeden
z wa˝niejszych problemów w fizyce czà-
stek i kosmologii.

I kolejna rzecz, która musi byç rozwi-
k∏ana przez przysz∏e eksperymenty. Mate-
ria wykreowana po Wielkim Wybuchu
sk∏ada∏a si´ z równej liczby czàstek i anty-
czàstek. Wszelkie obserwacje wskazujà
jednak, ˝e wszechÊwiat jest zbudowany
z materii, antymateria znikn´∏a. Prawa fi-
zyki dopuszczajà takà mo˝liwoÊç, ale jeden
warunek musi byç spe∏niony, symetria CP
powinna byç silnie z∏amana. MS przewi-
duje ∏amanie tej symetrii, ale jest ono zbyt
s∏abe. Odpowiedzi na te pytania, niezale˝-
nie od tego jak pi´knymi hipotezami dys-
ponujemy, musi przynieÊç eksperyment.

W maju zostanie uruchomiony najwi´k-
szy akcelerator, jaki kiedykolwiek zbudo-
wano na ziemi - LHC (od angielskich s∏ów
Large Hadron Collider) w CERN-ie (Rys.
2). Jest to najdro˝sze i najwi´ksze urzàdze-
nie badawcze skonstruowane do tej pory
przez cz∏owieka. B´dzie on zderzaç proto-
ny - ka˝dy z energià 7 TeV oraz jàdra o∏o-
wiu o ∏àcznej energii 1150 TeV, stwarzajàc
warunki, jakie panowa∏y we wszechÊwiecie
w momencie krótszym ni˝ jedna bilonowa
cz´Êç sekundy po Wielkim Wybuchu. Ener-
gi´ 1 TeV-y posiada lecàcy Êredniej wielko-
Êci komar. Je˝eli uÊwiadomimy sobie z ilu
nukleonów taki komar jest zbudowany, to
energia 7 TeV dla jednego protonu budzi
respekt, tym bardziej gdy dodamy, ̋ e poru-
sza si´ on z pr´dkoÊcià 9.9999991 pr´dko-
Êci Êwiat∏a. Wielka energia i du˝a liczba
zderzajàcych si´ czàstek (zderza si´ 600
milionów protonów w ka˝dej sekundzie)

Rys. 2. Po lewej stronie przedstawiony jest plan LHC w CERN. Krzywa pokazuje ulokowany 100 m pod ziemià tunel o d∏ugoÊci prawie 27 km.

W tunelu tym umieszczone sà dipole (zdj´cie po prawej stronie), w których bardzo silne, zmienne pole elektryczne przyspiesza protony lub jo-

ny o∏owiu w jednà i drugà stron´ oraz pot´˝ne pole magnetyczne utrzymujàce zakrzywionà wiàzk´ czàstek wewnàtrz pierÊcienia.
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dadzà, jak sàdzimy, odpowiedê na cz´Êç
przedstawionych pytaƒ.

Gdyby rejestrowaç rekordy w ksi´dze
Guinnesa, LHC dostarczy∏oby ich kilka.
Najwi´kszy akcelerator, najdro˝sze urzà-
dzenie s∏u˝àce badaniom, pró˝nia wielkiej
obj´toÊci, jakiej nie ma w naszej Galakty-
ce, najni˝sza temperatura rekordowa
w skali wszechÊwiata a po zderzeniu pro-
tonów najgor´tsze miejsce w Drodze
Mlecznej i na koƒcu, najwi´ksze tak rozle-
g∏e pole magnetyczne, ˝eby tylko wymie-
niç kilka z nich, nie wchodzàc w szczegó∏y.

Efekty zderzeƒ wszystkich 600 mln
protonów na sekund´ nale˝y zaobserwo-
waç. Przy poszukiwaniu okreÊlonego zja-
wiska fizycznego, niewiele z nich jest inte-
resujàcych, ale zbadaç trzeba wszystko.
Przy tak du˝ej energii zderzenia produku-
je si´ na ogó∏ kilkadziesiàt czàstek. Ka˝dà
nale˝y zidentyfikowaç, znaleêç kierunek
jej lotu, okreÊliç jej mas´ i energi´. S∏u˝à
do tego nast´pne urzàdzenia zwane de-
tektorami. Przy LHC dzia∏aç b´dà cztery
bardzo du˝e i dwa mniejsze detektory. Na
ogó∏ ka˝dy z nich nastawiony jest na ob-
serwacje ró˝nych efektów. Tutaj te˝ zo-
sta∏y pobite kolejne rekordy - zbudowano
najwi´kszy do tej pory detektor na Êwie-
cie, wykonujàcy niezwykle precyzyjne po-
miary. Mamy specyficzny paradoks - aby
mierzyç dok∏adnie rzeczy ma∏e, musimy
budowaç ogromne urzàdzenia. Na Rys. 3
pokazane sà rozmiary dwóch detektorów
o wdzi´cznej nazwie ATLAS i CMS. Ten
mniejszy, ze wzgl´du na inny sposób po-
miaru, ma rekordowà wag´, 12.5 tys. ton.
Wyniki otrzymane z tego detektora anali-
zowaç te˝ b´dzie rekordowa liczba fizy-
ków, prawie 2000 osób ze 182 instytutów
badawczych z 38 krajów.

I jeszcze jedna rzecz, która, jak sàdz´,
b´dzie w przysz∏oÊci szeroko wykorzysty-
wana, byç mo˝e ju˝ nied∏ugo tak˝e w na-

szych domach. Szybka analiza bardzo du-
˝ej iloÊci danych wymaga u˝ycia dziesiàt-
ków tysi´cy komputerów. Potrzebne
komputery ju˝ sà, tyle ˝e nie na miejscu
w CERN-ie, ale w wielu oÊrodkach na
Êwiecie. Istnieje wi´c koniecznoÊç szybkie-
go przesy∏ania wielkiej iloÊci danych. Tra-
dycyjny internet i system www ju˝ nie wy-
starczà. W CERN-ie powstaje nowy sys-
tem o nazwie Grid (sieç - ang.).

Eksperyment ruszy w po∏owie tego ro-
ku. Pierwsze istotne wyniki fizyczne poja-
wià si´ dopiero w przysz∏ym roku, a do-
brze sprawdzone z ma∏ym b∏´dem, za pa-
r´ lat. Ju˝ teraz z niecierpliwoÊcià ich
oczekujemy. Czego si´ spodziewamy?

Po pierwsze zobaczymy nasz wszech-
Êwiat zaraz po Wielkim Wybuchu, po cza-
sie mniejszym ni˝ 10-12sek. Wprawdzie
najciekawsze nieznane rzeczy dzia∏y si´
jeszcze wczeÊniej, ale mimo wszystko i to
dobre. Zobaczymy WszechÊwiat, który
mia∏ konsystencje zupy kwarkowo-lepto-
nowo-gluonowo-fotonowej. Taki stan na-
zywamy plazmà. Wszystkie czàstki by∏y
poczàtkowo bezmasowe i stopniowo, po-
przez oddzia∏ywanie z czàstkami Higgsa,
nabywa∏y mas´. Nast´pnie ci´˝kie kwarki
i leptony rozpada∏y si´, a najl˝ejsze kwar-
ki zacz´∏y tworzyç protonu i neutrony,
przysz∏e sk∏adniki jàder. Ka˝dy czytajàcy
te s∏owa ma pamiàtk´ po tamtych cza-
sach, protony z poczàtkowych chwil
wszechÊwiata.

Druga fundamentalna kwestia, którà
LHC byç mo˝e rozwià˝e, to kwestia braku
antymaterii we wszechÊwiecie. Jeden z eks-
perymentów przy LHC b´dzie precyzyjnie
mierzyç z∏amanie symetrii CP potrzebnej
do otrzymania materialnego wszechÊwiata.
Precyzja tego eksperymentu pozwala mieç
nadziej´, ̋ e zostanie odkryty tak˝e inny ni˝
w MS mechanizm jej ∏amania, na tyle silny,
˝e b´dzie w stanie powiedzieç coÊ o pojawie-

niu si´ asymetrii materia - antymateria we
wczesnym wszechÊwiecie. Spodziewamy
si´ wi´c, ˝e i ta zagadka, podstawowa dla
wyjaÊnienia naszej egzystencji, znajdzie
swoje rozwiàzanie.

Jak wspomnieliÊmy na wst´pie, jedna
z podstawowych kwestii wspó∏czesnej fi-
zyki to wyjaÊnienie kwantowej grawitacji.
LHC nie dysponuje a˝ tak du˝à energià,
aby byç pewnym rozwik∏ania tej zagadki.
Byç mo˝e jednak uda si´ sondowaç cz´-
Êciowo ten trudny problem i odpowiedzieç
na pytania, dlaczego grawitacja jest tak
s∏aba w porównaniu z innymi oddzia∏ywa-
niami. Istniejà hipotezy, ˝e nasza czaso-
przestrzeƒ jest wi´cej ni˝ 4-wymiarowa.
W takich modelach grawitacja dzia∏a
w dodatkowych wymiarach, szczàtkowo
dajàc o sobie znaç w dobrze nam znanej
czasoprzestrzeni. We wszystkich tego ro-
dzaju teoriach pojawiajà si´ dodatkowe
czàstki, a tak˝e inne egzotyczne obiekty
jak np. mini czarne dziury, które w LHC
powinny daç o sobie znaç, gdy hipoteza
dodatkowych wymiarów jest prawdziwa.
W taki, troch´ poÊredni sposób, dowie-
dzielibyÊmy si´, czemu grawitacja jest s∏a-
ba a tak˝e, jaka teoria z dodatkowymi wy-
miarami opisuje zaobserwowane efekty.
W konsekwencji dostalibyÊmy informacje
o przysz∏ej wspólnej kwantowej teorii czà-
stek i oddzia∏ywaƒ grawitacyjnych.

Nast´pnà rzeczà, którà LHC ma szanse
rozwik∏aç, to problem ciemnej materii we
wszechÊwiecie. Obserwacje astrofizyczne
uÊwiadamiajà nam problem, ale nie mogà
go rozwiàzaç. Istniejà ró˝ne teorie mówià-
ce o tym, co stanowi owà ciemnà materi´.
Jednà, najbardziej popularnà z nich jest
tzw. Supersymetryczne uogólnienie
MS gdzie czàstkami ciemnej materii mo-
gà byç tzw. neutralina. Je˝eli ta teoria
si´ potwierdzi i neutralina zostanà odkry-
te, prawdopodobnie rozwik∏amy problem
nieznanej 25% cz´Êci masy wszechÊwiata.
To by∏oby jedno z wi´kszych odkryç doko-
nanych na poczàtku XXI wieku.

Ostatnià rzeczà, którà LHC tak czy ina-
czej rozwik∏a to identyfikacja czàstki Hig-
gsa. Byç mo˝e b´dzie to jedna czàstka
o masie niewiele powy˝ej 114 GeV, mo˝e
b´dzie ich wi´cej o ró˝nych masach, mo˝e
b´dà to stany zwiàzane innych czàstek...
zobaczymy. Informacja o czàstce (bàdê
czàstkach) Higgsa rzuci Êwiat∏o na pro-
blem masy obiektów elementarnych, jed-
no z podstawowych nierozwiàzanych
obecnie zagadnieƒ.

Odpowiedzi na te pytania pozwolà wy-
tyczyç drog´ poszukiwania nast´pcy Mo-
delu Standardowego. Historia nauki po-
kazuje jednak, ˝e najwi´ksze odkrycia by-
∏y przypadkowe, nieoczekiwane przez ni-
kogo. Czy LHC te˝ przyniesie takie nie-
spodzianki? Ju˝ w nied∏ugim czasie po-
znamy odpowiedê na to pytanie.

MAREK ZRA¸EK

Rys. 3. Porównanie rozmiarów dwóch detektorów. Ten wi´kszy - ATLAS, ma 46 m d∏ugoÊci i 25 m wy-

sokoÊci i szerokoÊci. Obydwa detektory b´dà poszukiwaç czàstek Higgsa, czàstek ciemnej materii a tak-

˝e innych rozszerzeƒ MS, takich choçby jak istnienie wi´cej ni˝ czterech wymiarów czasoprzestrzeni.
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„GAZETA UNIWERSYTECKA UÂ”: Ja-
ka jest przysz∏oÊç nauk Êcis∏ych?

KRYSTIAN ROLEDER: Fizyka z pewnoÊcià
nie stan´∏a w miejscu. W tej chwili jest czas, aby
nie tylko ona, ale w ogóle nauki Êcis∏e na nowo
od˝ywa∏y. Zawsze dysponowa∏y ogromnà si∏à,
zwiàzanà z rozwojem i cywilizacjà, a obecnie ma-
jà ponownie du˝e pole do popisu. Dlaczego w∏a-
Ênie teraz? Otó  ̋jest to zwiàzane m.in. z wyko-
rzystaniem idei zawartych w pracach opubliko-
wanych przez uczonych w ubieg∏ym stuleciu,
w tym przez Einsteina, Schrödingera i Diraca.
Ówczesne pomys∏y natrafia∏y na mur s∏abej
technologii; dzisiaj w skutek jej ogromnego roz-
woju sà ju  ̋ mo˝liwe do praktycznej realizacji.
Mo˝e si  ́ wydawaç, ˝e w kontekÊcie rozwoju
technologicznego czy nauk Êcis∏ych znaleêliÊmy
si  ́ przed granicami ju  ̋ nieprzekraczalnymi.
Gdy jednak wejdziemy g∏´biej w poszczególne
problemy, to zobaczymy, ˝e stoimy przed kolej-
nà szansà jeszcze wi´kszego rozwoju technolo-
gicznego, który jest niewyobra˝alny w stosunku
do tego, jaki mamy dziÊ. MyÊl ,́ ˝e dla wielu
brzmi to jak science-fiction. Niemniej jednak to,
co „podpowiada” fizyka cia∏a sta∏ego i fizyka
kwantowa, jak np. prace teoretyczne o kompute-
rach kwantowych i w∏aÊciwoÊciach Êwiat∏a, jest
zapowiedzià przysz∏oÊci, która przyniesie jeszcze
wi´kszy rozwój technologiczny. Mo˝e nas jesz-
cze wiele zaskoczyç.

MACIEJ SABLIK: Gdy przypominam sobie
lata szeÊçdziesiàte, a chodzi∏em wówczas do
szko∏y, to rok 2000 wydawa∏ si  ́nam bardzo od-
leg∏y. Wyobra˝aliÊmy sobie wtedy, jak b´dzie
wyglàdaç Êwiat XXI wieku, jakich wynalazków

cz∏owiek dokona. Zw∏aszcza pod koniec lat szeÊç-
dziesiàtych popularne by∏o myÊlenie, ˝e b´dzie-
my masowo latali na Ksi´˝yc, a w miastach po-
jawià si  ́ruchome chodniki itp. Od czasu kiedy
ostatni raz cz∏owiek postawi∏ stop  ́na Ksi´˝ycu
min´∏o 35 lat. Widaç wi´c, ˝e ten futurologiczny
trop myÊlenia by∏ Êlepy. Natomiast ma∏o kto
przewidzia∏ taki rozwój technologii komputero-
wej i komunikacyjnej, przy jednoczesnej minia-
turyzacji niemal wszystkiego. Wówczas nie byli-
Êmy w stanie nawet pomyÊleç, ˝e mo˝e nas tak
szybko spotkaç to, z czym obecnie mamy do czy-
nienia na co dzieƒ. DziÊ równie  ̋stoimy przed
niewiadomymi. OczywiÊcie w pewnych kierun-
kach si  ́posuwamy, a  ̋dochodzimy do momen-
tu, kiedy natrafiamy na wielki znak zapytania.
Bo nie chodzi ju  ̋tylko o samà miniaturyzacj́ .
Przy jednoczesnym zmniejszaniu rozmiarów
mamy do czynienia ze znacznym zwi´kszaniem
mo˝liwoÊci. Ja jako matematyk do koƒca tego
nie rozumiem, ale jest to dla mnie fascynujàce.
Zresztà myÊl ,́ ˝e sam Bill Gates te  ̋na poczàt-
ku swojej kariery nie przypuszcza∏ do czego to
wszystko doprowadzi.

KR: A z drugiej strony przy tak niesamowi-
tym post´pie nauki do dziÊ nie wiemy, jak „rodzi
si´” p∏atek Êniegu. Ma on kilka odmian (ró˝ne
kszta∏ty) w zale˝noÊci od temperatury i wcià˝
nieznane nam sà przyczyny ich powstawania.
Potrafimy konstruowaç wielce skomplikowane
urzàdzenia techniczne i elektroniczne, ale jedno-
czeÊnie nie zawsze do koƒca rozumiemy, dlacze-
go ich poszczególne elementy sk∏adowe funkcjo-
nujà tak, a nie inaczej. Jest to niesamowita sym-
bioza teorii i eksperymentu, szczególnie w przy-
padku fizyki. Teoria, która operuje specyficz-
nym j́ zykiem, w∏aÊciwie j́ zykiem abstrakcji
i eksperyment, który potwierdza, ˝e j́ zyk abs-
trakcji daje si  ́prze∏o˝yç na konkretne (rzeczy-
wiste) zastosowania.

MS: Jeden z polskich felietonistów powie-
dzia∏, ˝e skoro od wielu lat post´powa∏a tzw. hu-
manizacja przedmiotów Êcis∏ych i przyrodni-
czych, to teraz przysz∏a kolej na przyrodolecznic-
two przedmiotów humanistycznych. Jako ludz-
koÊç osiàgamy pewien poziom technologiczny.
Byç mo˝e on nawet zaczyna nas wyprzedzaç, bo
cz∏owiek nie jest przystosowany do takich „szyb-
koÊci”. Nasze zmys∏y nie sà si  ́w stanie dostoso-
waç i wtedy nadchodzi taki moment, ˝e trzeba
powiedzieç: „powoli, to ma byç przecie  ̋dla lu-
dzi”. Z drugiej strony nie mo˝na jednak dopro-
wadziç do cofania si .́ Ju  ̋to przecie  ̋widzieli-
Êmy - gdy cywilizacje przestawa∏y rozwijaç pew-
ne dziedziny wiedzy, to po prostu umiera∏y. Dla-
tego nauki Êcis∏e majà przed sobà wielkà przy-
sz∏oÊç. To fakt niezale˝ny od nas.

„GU”: Z jednej strony mówimy o Êwie-
tlanej przysz∏oÊci nauk Êcis∏ych, koniecz-
noÊci zainteresowania nimi m∏odzie˝y,
a z drugiej widzimy recesj  ́w zakresie na-
uczania matematyki czy fizyki. Czy przy-
wrócenie obowiàzkowej matematyki na
maturze wró˝y jakieÊ zmiany na korzyÊç?

MS: To nie jest tak, ˝e od razu po zniesieniu
obowiàzkowej matematyki na maturze, wszyst-
ko si  ́zawali∏o. To post´powa∏o etapami. Poczàt-
kowo myÊlano, ˝e matematyka nie musi byç
obowiàzkowa dla wszystkich, a ci którzy si  ́nià
interesujà i tak b´dà si  ́jej uczyç oraz zdawaç na
kierunki Êcis∏e. Okaza∏o si  ́jednak, ̋ e gdy mate-
matyka nie by∏a obowiàzkowa, to zadzia∏a∏y
pewne mechanizmy spo∏eczne - mianowicie
przesta∏a byç ju  ̋tak wa˝na w ówczesnej czwar-
tej klasie liceum. Jak nie by∏a wa˝na w czwartej
klasie, to nie by∏a tak˝e wa˝na w trzeciej. I w ten
sposób po kilkunastu latach w ogóle przesta∏a
byç wa˝na, a z nià inne przedmioty, które „˝y-
wià” si  ́matematykà. Poza tym przedmiot ten

Rozmowa z dziekanem Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr. hab. Maciejem

Sablikiem oraz dyrektorem Instytutu Fizyki prof. dr. hab. Krystianem Rolederem

Jaka jest przysz∏oÊç
nauk Êcis∏ych?

Czy Êwiat nauki stanà∏

w miejscu? Czy w fizyce

doszliÊmy do sytuacji, ˝e

stoimy przed murem, który

szturmujemy od wielu lat,

ale którego nie potrafimy

pokonaç? Czy najbardziej

rewolucyjne prawa i pod-

stawy nauki przez du˝e
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a dziÊ jedynie badamy
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jest dosyç okrutny w nauczaniu. Jak si  ́coÊ zro-
bi po „∏ebkach”, to od razu cz∏owiek traci kon-
takt z podstawami. Ka˝dy, kto mia∏ kiedyÊ kore-
petycje wie, jak trudno jest potem nadgoniç takie
odpuszczenie sobie czegoÊ na jakiÊ czas. Gdy ma-
tematyka nie jest traktowana jako obowiàzek,
nie ma nawyku systematycznoÊci. Gdy nie ma
systematycznoÊci, nie ma odpowiedniego zasobu
wiedzy. Gdy nie ma odpowiedniego zasobu wie-
dzy, nie wybiera si  ́studiów na kierunkach Êci-
s∏ych. Nie mog  ́powiedzieç, ˝e obecna m∏odzie˝
- ta, która wybiera drog  ́studiów na kierunkach
Êcis∏ych - jest gorsza od tej ze starego systemu
maturalnego. Sà wÊród niej bardzo zdolni, inte-
ligentni m∏odzi ludzie. Ale nawet najlepsi z nich
jak im coÊ nie wychodzi od razu, to si  ́poddajà
bez walki. Tego kiedyÊ nie by∏o. Poza tym tego
typu kierunki wymagajà nie tylko „kory mózgo-
wej”, ale przede wszystkim wytrzyma∏ych mi´-
Êni poÊladkowych. Nie ma co ukrywaç, tu trzeba
du˝o siedzieç i po prostu pracowaç. Je˝eli zatem
w szko∏ach nie zmieni si  ́nastawienie do mate-
matyki i innych nauk Êcis∏ych, to nawet gdyby-
Êmy dodali trzykrotnie tyle godzin nic to nie da.

„GU”: Matematyka wraca jako przed-
miot obowiàzkowy na maturze. Z drugiej
jednak strony ma byç ∏atwiejsza. Skoro
nie ma obecnie egzaminów wst´pnych na
uczelnie, czy nie b´dzie si  ́ to wiàza∏o
z jednoczesnym obni˝eniem poziomu wie-
dzy takich studentów?

MS: Ja patrz  ́na ten problem z innej strony.
Âwiatem rzàdzi pieniàdz. JeÊli do m∏odzie˝y do-
trze, ̋ e op∏aca si  ́studiowaç na tych kierunkach,
to b´dà je wybierali. Ju  ̋teraz przecie  ̋zaczyna
si  ́coÊ ruszaç. Ja w ka˝dym razie bezrobotnego
fizyka, matematyka czy chemika dawno nie wi-
dzia∏em. Na przyk∏ad w Niemczech po ulicach
krà˝à ca∏e rzecze bezrobotnych artystów, filozo-
fów czy nawet prawników. Nasi absolwenci znaj-
dujà zatrudnienie bez problemu, cz´sto bardzo
ciekawe, w najró˝niejszych ga∏´ziach przemys∏u,
bankach czy firmach. Dlatego do m∏odzie˝y mu-
si dotrzeç sygna∏, ˝e po pierwsze, po tych kierun-
kach jest praca, po drugie jest dobrze op∏acana
i po trzecie, ˝e paƒstwo jest tym zainteresowane.

KR: Nie ma co ukrywaç, studia na kierun-
kach Êcis∏ych sà trudne, choç niewàtpliwie nie-
zwykle ciekawe i atrakcyjne. Mo˝na im poÊwi´-
ciç ca∏e ˝ycie, powiedzia∏bym, ˝e sà one nawet
„jakimÊ” sposobem na ̋ ycie. Co roku obserwuje-
my wystarczajàcà liczb  ́bardzo zdolnych, zna-
komitych studentów fizyki i matematyki, któ-
rych z ch´cià zatrzymalibyÊmy na uczelni. Nie-
stety, nie mamy na to mo˝liwoÊci finansowych,
tzw. etatów. OczywiÊcie nasi absolwenci przede
wszystkim powinni iÊç w Êwiat, do instytutów
naukowych, badawczych, ale tak˝e do instytucji
z ró˝nych obszarów ˝ycia gospodarczego i admi-
nistracyjnego. W trakcie studiów na fizyce i ma-
tematyce, wymagany jest niezwykle zró˝nicowa-
ny, powiedzia∏bym zdyscyplinowany sposób my-
Êlenia, który znacznie u∏atwia np. podejmowanie
pracy nie zawsze zgodnej z wykszta∏ceniem. Po-
szczególne kursy w zakresie np. mechaniki, fizy-
ki statystycznej, fizyki cia∏a sta∏ego czy fizyki

kwantowej sà to tak ró˝ne, ̋ e wymagajà niezwy-
k∏ej otwartoÊci i sprytu w gromadzeniu wiedzy
oraz wyrabiajà nawyk dok∏adnego rozumienia
zjawisk, praw czy zasad. To dajà w∏aÊnie nauki
Êcis∏e, to daje m.in. fizyka. Mo˝e tego sobie nie
uÊwiadamiamy, ale ta ∏atwoÊç przechodzenia od
jednego do innego sposobu myÊlenia, jest tak
istotna w dzisiejszym Êwiecie.

MS: To jest rodzaj treningu, który tu stosuje-
my. Uczymy rozwiàzywania nowych proble-
mów. To nie jest tylko wkuwanie. Cz´sto propo-
nujmy studentom zadania czy problemy, które
pozwalajà im na uczestnictwo w procesie badaw-
czym. Dlatego po pi´ciu latach sà wytrenowani
do podejmowania rozmaitych wyzwaƒ i szuka-
nia rozwiàzaƒ.

„GU”: Jak zatem mo˝na zach´ciç m∏o-
dzie  ̋do wybierania kierunków Êcis∏ych?

MS: Kryzys, który obserwujemy ostatnio,
zwiàzany z ma∏ym zainteresowaniem m∏odych
ludzi naukami Êcis∏ymi i z brakiem finansowa-
nia tych nauk, jest obserwowany w ca∏ej Euro-
pie. W Stanach Zjednoczonych jest lepiej. Zresz-
tà, jak spojrzymy na list  ́ laureatów Nagrody
Nobla, to okazuje si ,́ ˝e znaczna ich wi´kszoÊç
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych lub jest za-
trudniona na amerykaƒskich uczelniach i in-
nych instytucjach naukowych. Nawet nasz dok-
tor honoris causa prof. Georg Bednorz wpraw-
dzie jest Europejczykiem, ale pracuje w amery-
kaƒskiej firmie IBM. Tam jest po prostu inny
system myÊlenia. U nas te  ̋powoli si  ́on zmie-
nia. Zaczyna dominowaç idea, ˝e powinny byç
fundowane dodatkowe stypendia dla studentów,
którzy wybierajà konkretne kierunki z dziedzin
Êcis∏ych, politechnicznych. Mo˝e to jest niespra-
wiedliwe, ale ci którzy fundujà te stypendia nie
robià tego charytatywnie. Oni chcà uzyskaç kon-
kretny produkt.

KR: To zosta∏o te  ̋zauwa˝one na akademic-
kim forum europejskim, jako ̋ e obecnie progra-
my unijne, takie jak np. „Kapita∏ ludzki”, bar-
dzo wyraênie wskazujà na koniecznoÊç wspiera-
nia nauk Êcis∏ych. Co za tym idzie, powinna po-
lepszyç si  ́kondycja takich kierunków jak fizy-
ka, matematyka czy chemia. JeÊli chodzi o fizy-
k ,́ to w tej chwili studia na pierwszym roku mo-
g∏oby podjàç nawet 400 studentów (w ubieg∏ym
roku studia na pierwszym roku rozpocz´∏o ok.
100 osób). Czym zach´camy do studiowania?
Powo∏ujemy nowe specjalnoÊci studiów w za-
kresie nanotechnologii, otwarliÊmy studia pol-
sko-francuskie, rozwijamy fizyk  ́medycznà, za-
twierdzony zosta∏ autorski kierunek geofizyka
prowadzony wspólnie z Wydzia∏em Nauk o Zie-
mi, udoskonalamy i uatrakcyjniamy program
ekonofizyki. To sà specjalnoÊci, na które jest i na
które w najbli˝szej przysz∏oÊci b´dzie zapotrze-
bowanie na rynku.

MS: W trakcie realizacji jest tak˝e projekt Âlà-
skiego Mi´dzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badaƒ Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Ma
ono mieç charakter naukowo-edukacyjny. Pla-
nuje si  ́tam uruchomiç nowe kierunki oraz no-
we specjalnoÊci studiów i my - z naszego Wydzia-
∏u - takà ofert  ́ równie  ̋ przygotowaliÊmy. B´-

dziemy proponowali rzeczy, które dotychczas
nie by∏y realizowane, np. wspomnianà ju  ̋nano-
technologi ,́ kosmetologi  ́czy modelowanie ma-
tematyczne. Ale musz  ́podkreÊliç, ˝e nie chodzi
tylko o to, aby wymyÊliç coÊ nowego. Nie zamie-
rzamy te  ̋temu, co do tej pory robiliÊmy nada-
waç nowych nazw tylko po to, aby atrakcyjniej
brzmia∏y. JesteÊmy powa˝nymi ludêmi i staran-
nie przygotowujemy si  ́do tego projektu. Uwa-
˝amy, ˝e profil kszta∏cenia powinien byç bar-
dziej ni  ̋do tej pory zwiàzany z praktykà. Musi
te  ̋wyp∏ynàç sygna∏ od przedsi´biorstw, od go-
spodarki krajowej, ̋ e potrzebuje takich specjali-
stów. Bo je˝eli tego nie b´dzie, m∏odzie  ̋b´dzie
uciekaç za granic .́ I tu chcia∏bym wróciç do
wczeÊniejszego wàtku przysz∏oÊci nauk Êcis∏ych
- nie polega ona na ich rozwijaniu w jakichÊ en-
klawach, ma∏ych oÊrodkach. Na przyk∏ad fizycy
potrzebujà urzàdzeƒ, na które ˝aden kraj nie
jest w stanie sobie dzisiaj pozwoliç, mo˝e poza
Stanami Zjednoczonymi, ale nawet oni nie sà
w stanie wszystkiego sobie sfinansowaç. MyÊl´
tu o urzàdzeniach, które przekraczajà mo˝liwo-
Êci finansowe poszczególnych krajów, a tym bar-
dziej poszczególnych uniwersytetów.

KR: To jest rzeczywiÊcie kwestia du˝ych
oÊrodków badawczych, niezwykle kosztownych.
Jedno paƒstwo nie jest w stanie utrzymywaç te-
go typu centrów s∏u˝àcych de facto tzw. bada-
niom podstawowym. Sà one jednak niezb´dne.
Sà podstawà wszelkiego post´pu technicznego.
Wyniki prowadzonych w nich badaƒ wykorzy-
stywane sà w ˝yciu codziennym, tak˝e w wa˝nej
dla cz∏owieka medycynie. To tak jak z wyÊcigami
samochodów formu∏y 1. Niby tylko sport, ale bez
nich nie by∏oby tak ogromnego post´pu w kon-
strukcji samochodów zwanych osobowymi.

Wróçmy jednak do kwestii komercjalizacji czy
te  ̋utylitarnoÊci badaƒ naukowych w mniejszej,
lokalnej skali. W kraju wcià  ̋brakuje przedsi´-
biorstw, które by∏yby zainteresowane Êcis∏à
wspó∏pracà z uczonymi. MyÊl ,́ ˝e ten stan po-
woli b´dzie si  ́zmieniaç. Oby tak˝e i w naszym
regionie. W paêdzierniku ubieg∏ego roku podpi-
saliÊmy umow  ́o wspó∏pracy mi´dzy Uniwersy-
tetem Âlàskim a Hutà Metali Nie˝elaznych
„Szopienice SA”. Jej celem jest wykorzystanie
dorobku i potencja∏u naukowego naszej Uczelni
oraz potencja∏u produkcyjnego Huty do wytwa-
rzania produktów, mogàcych z powodzeniem
konkurowaç na rynku europejskim, a nawet
Êwiatowym. Na czym to dok∏adniej polega? Hu-
t  ́ interesuje rozwiàzanie konkretnego proble-
mu polegajàcego na wyeliminowaniu wad wy-
twarzanego u nich materia∏u. Nasi znakomici
uczeni i wysokiej klasy przyrzàdy badawcze, b´-
dàce w posiadaniu Instytutu, powinny pomóc
w rozwiàzaniu problemu. Dialog z przedsi´bior-
stwami nie jest jednak ∏atwy; dominuje w nim
ca∏kowicie zrozumia∏a komercja. Badania na-
ukowe wymagajà jednak cierpliwoÊci i czasu,
a przedsi´biorstwo zainteresowane jest szybkim
wynikiem; liczy si  ́przecie  ̋zysk i konkurencyj-
noÊç na rynku. Zatem i my, i oni, uczymy si´
wspó∏pracowaç i rozmawiaç.

ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SIKORA
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- Jak ˝adna z nauk Êcis∏ych, che-
mia mo˝e szczyciç si´ zauwa˝alnymi
dla ka˝dego osiàgni´ciami, ale jed-
noczeÊnie wywo∏uje niezbyt po-
chlebne skojarzenia... truje, szkodzi.
Czy ta skrajnoÊç przek∏ada si´ na
spadek zainteresowania tà dziedzi-
nà nauki?

- Chemia rozwija si´ niezwykle dyna-
micznie. Wystarczy porównaç stan wiedzy
z lat 60. ubieg∏ego wieku, aby przekonaç
si´ z jak wielkim post´pem mamy do czy-
nienia. Niewàtpliwie jest on rezultatem
wspó∏dzia∏ania z informatykà. W∏àczenie
w badania chemiczne metod komputero-
wych wywo∏a∏o spektakularnà rewolucj´,
która otworzy∏a nowe mo˝liwoÊci przed tà
dziedzinà nauki. Za z∏e skojarzenia z che-
mià nale˝y winiç nie naukowców, ale
przemys∏, który w poszukiwaniu szybkie-
go zysku, wybiórczo korzysta z osiàgni´ç
nauki. Korzystamy z ka˝dej okazji, aby
przypominaç, ˝e chemia ˝ywi, leczy, ubie-
ra, buduje domy... Nie mo˝na zapominaç,
˝e to w∏aÊnie jej rozwój w ciàgu ostatnich
stu lat zmieni∏ oblicze naszej Planety. Wy-
starczy przywo∏aç dwa wa˝ne, ale ma∏o
spektakularne odkrycia: pierwsze to opra-
cowanie metody pozyskiwania z powie-
trza azotu, który s∏u˝y do produkcji nawo-
zów sztucznych. Ich zastosowanie przy-
czyni∏o si´ do zielonej rewolucji - kilkuna-
stokrotnego wzrostu plonów, co umo˝li-
wia wy˝ywienie ludzkoÊci. Drugie - to spo-
sób otrzymywania ultraczystego krzemu.
Ma∏o kto wie, ˝e twórcà metody by∏ polski
uczony - profesor Jan Czochralski. To od-
krycie da∏o podwaliny pod rozwój przemy-
s∏u elektronicznego, dzi´ki niemu powsta-
∏y uk∏ady scalone, komputery... Obecnie
chemikom najwi´ksze wyzwania stawia
medycyna i farmaceutyka.

- Czy to oznacza, ̋ e Instytut nie ma
problemów z rekrutacjà?

- Bywa∏y lata, ˝e ch´tnych do studiowa-
nia chemii by∏o kilkakrotnie wi´cej ni˝
wolnych miejsc, spadek jest widoczny, ale
sytuacja nie zagra˝a bytowi Instytutu.
Taka jest sytuacja w ca∏ej Europie, choç,
na szcz´Êcie, ta niepokojàca tendencja po-
woli si´ zmienia. Jestem przekonany, ˝e
ju˝ wkrótce trend si´ odwróci i zaintereso-
wanie studiowaniem nauk Êcis∏ych po-
wróci do dawnego wymiaru. To, co nas
niepokoi, to znaczne obni˝enie poziom
wiedzy kandydatów. Aby rozbudziç zain-
teresowanie m∏odzie˝y szkolnej chemià,
Instytut, g∏ównie przy udziale prof. Stani-
s∏awa Krompca i jego zespo∏u, zorganizo-
wa∏ w ubieg∏ym roku pierwszy konkurs

chemiczny, w tym roku zmuszeni byliÊmy
zwi´kszyç jego zasi´g do rangi ogólnopol-
skiego, poniewa˝ odzew by∏ ogromny
a zg∏oszenia mieliÊmy prawie z ca∏ej Pol-
ski. To cieszy.

- Nowoczesna chemia stawia nowe
wyzwania...

- Instytut anga˝uje si´ w najnowsze ba-
dania, które dyktuje Êwiatowa czo∏ówka.
Pracujemy nad poszukiwaniem nowych
materia∏ów, prowadzimy badania nad po-
limerami przewodzàcymi, sondami bio-
medycznymi, zwiàzkami chiralnymi, roz-
wijaniem nowych metod katalitycznych,
prowadzimy badania strukturalne. Zespó∏
prof. Teresy Kowalskiej wydaje czasopi-
smo Acta Chromatographica (Impact Fac-
tor 1.109 - drugie wÊród wszystkich pol-
skich czasopism chemicznych notowa-
nych na liÊcie filadelfijskiej). Instytut jest
w Polsce niekwestionowanym liderem
w dziedzine chemometrii (metody staty-
styczne i komputerowe a analizie da-
nych). Prof. Beata Walczak, kierownik
Zak∏adu Chemometrii, jest koedytorem
wiodàcego czasopisma chemometryczne-
go (Chemometrics and Intelligent Labora-
tory System), jest wspó∏redaktorem
dwóch serii wydawniczych, a tak˝e cz∏on-
kinià Rad Wydawniczych czterech wa˝-
nych czasopism z dziedziny chemii anali-
tycznej. Zespó∏ prof. Jaros∏awa Polaƒskie-
go zyska∏ uznanie za osiàgni´cia nad ba-
daniami tak zwanych inhibitorów inte-
grazy HIV w ramach programu badaƒ
nad zespo∏em AIDS, prof. Polaƒski zosta∏
zaproszony w roku 2007 do udzia∏u
w Editorial Boards Combinatorial Chemi-
stry, czasopiÊmie Êwiatowego formatu.

O jakoÊci prowadzonych u nas badaƒ
Êwiadczy spektakularny wzrost liczby
i poziomu naukowego opublikowanych
prac. O ile podczas poprzedniej kategory-
zacji, za lata 2001 - 2004, Instytut mia∏ na
koncie 56 prac o najwy˝szej punktacji
KBN (24 punkty), to w jednym roku 2007
takich prac mamy 60. Najwi´kszy udzia∏
w tym osiàgni´ciu ma grupa m∏odych na-
ukowców. M∏odych, bo to zaledwie trzy-
dziestolatkowie, którzy ju˝ mogà poszczy-
ciç si´ nieprzeci´tnymi osiàgni´ciami.
M.in. dr hab. Barbara Machura jest
wspó∏autorkà 17 prac opublikowanych
w roku 2007 (z których 13 nale˝y do gru-
py najwy˝ej punktowanych). Ich zapa∏
i niebywa∏y entuzjazm - to wszystko decy-
duje o przysz∏oÊci naszego Instytutu. Za-
mierzamy wkrótce otworzyç dwie nowe
specjalnoÊci - chemi´ informatycznà i che-
mi´ leków.

- Czy chemicy majà problemy ze
znalezieniem pracy?

- Wzrost gospodarczy wymusza zapo-
trzebowanie na dobrze wyedukowanych
chemików. Nasz absolwent Êwietnie ∏à-
czy wiedz´ fachowà z informatycznà, dla-
tego ma o wiele szersze mo˝liwoÊci zna-
lezienia pracy. Mi´dzynarodowa wymia-
na naukowa studentów sprzyja kontynu-
owaniu przez nich nauki na studiach
doktoranckich w renomowanych euro-
pejskich uczelniach. Zastój w zatrudnia-
niu chemików mamy ju˝ za sobà. Na
przyk∏adzie ostatnich dwóch lat, mog´
powiedzieç - nasi absolwenci na pewno
nie sà bezrobotni.

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA

Rozmowa z dyrektorem Instytutu Chemii prof. dr. hab. Stanis∏awem Kucharskim

Chemia ˝ywi i leczy
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S towarzyszenie Media dla Integracji Europejskiej wraz ze
Âlàskim Urz´dem Marsza∏kowskim ufundowa∏o stypen-
dium w Parlamencie Europejskim dla niepe∏nosprawne-

go studenta. Otrzyma∏ je Adam Mazur studiujàcy na I roku ma-
gisterskich studiów uzupe∏niajàcych na kierunku socjologii i ko-
munikacji spo∏ecznej Uniwersytetu Âlàskiego. Oficjalnie Adam
Mazur dowiedzia∏ si´ o wyró˝nieniu 11 stycznia podczas nowo-
rocznego spotkania dziennikarzy z metropolità katowickim arcy-
biskupem Damianem Zimoniem, w którym uczestniczyli tak˝e

m.in.: wojewoda Êlàski Zygmunt ¸ukaszczyk i prorektor ds.
wspó∏pracy i promocji UÂ prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik oraz
kilkudziesi´ciu dziennikarzy regionalnej prasy, radia i telewizji.

- To stypendium ma dla mnie ogromne znaczenie, jest szansà
na zdobycie nowej wiedzy, zapoznanie si´ z mechanizmami pra-
cy komisji europejskich, daje mi tak˝e mo˝liwoÊç skonfrontowa-
nia jej z praktykà. Zamierzam podszkoliç j´zyk angielski i na-
uczyç si´ sposobów pozyskiwania Êrodków unijnych. Wszystko
to wzbogaci moje CV i mam nadziej´, ̋ e zwi´kszy szans´ na zna-
lezienie w przysz∏oÊci pracy. Chcia∏bym, aby pracodawca ocenia∏
mnie na podstawie moich umiej´tnoÊci i wiedzy a nie przez pry-
zmat mojej niepe∏nosprawnoÊci.

Adam Mazur uczciwie zapracowa∏ na swoje wyró˝nienie, jego
Êrednia ocen to 4, 8.

- JeÊli zdolnym, odpowiedzialnym i ch´tnym do pracy studen-
tom, których dotyka problem niepe∏nosprawnoÊci, podamy r´k´
i otworzymy drzwi, to oni na pewno z tej szansy skorzystajà - po-
wiedzia∏a inicjatorka pomys∏u Maria Trepiƒska ze Stowarzyszenia
Media dla Integracji Europejskiej, dziennikarka „Pulsu Biznesu”.

MARIA SZTUKA

P latynowy Laur Pro Publico Bono
otrzyma∏ JM Rektor Uniwersytetu
Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz

Janeczek. Wyró˝nienie to zosta∏o przyznane
za: wieloletni wk∏ad w rozwój fachowej ka-
dry pracowniczej i ogromnà trosk´ o najwy˝-
szà jakoÊç kszta∏cenia studentów, aktywne
uczestnictwo w programach s∏u˝àcych re-
strukturyzacji regionu i programach euro-
pejskich zmierzajàcych do powstania nowe-
go modelu funkcjonowania Uniwersytetu
w spo∏eczeƒstwie, dok∏adanie wszelkich sta-
raƒ do pozyskiwania wi´kszych dotacji prze-
znaczonych na dzia∏alnoÊç dydaktycznà, na-
ukowà i inwestycyjnà uczelni oraz za zaan-
ga˝owanie w rozwój wspó∏pracy mi´dzyna-
rodowej przez umo˝liwienie studentom
uczestnictwa w zagranicznych programach
edukacyjnych i mi´dzynarodowych organi-
zacjach akademickich. W imieniu JM Rekto-

ra Platynowy Laur odebra∏ prorektor 
prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ, dzi´kujàc,
powiedzia∏ m.in.: Uniwersytety to sà takie
instytucje, które w esencji swojej najg∏´bszej
natury sà pro publico bono. Naszym zada-
niem jest szukaç prawdy i prawdopodo-
bieƒstw naukowych, zatem nie zadawaç ta-
kich pytaƒ, które mia∏yby dostaç odpowiedzi
ostateczne, bo takich nie ma. Zadawaç pyta-
nia, ale staraç si´ dojÊç do prawdy drogà d∏u-
gich, skwapliwych, skrupulatnych poszuki-
waƒ, dawaç zatem rozwiàzania bardziej
prawdopodobne ni˝ ostateczne. Po co to
wszystko? W∏aÊnie pro publico bono. Uni-
wersytet to taka instytucja, która musi byç
niezale˝na od jakichkolwiek wp∏ywów, czy

to ideologicznych, czy finansowych. Po co to
wszystko? W∏aÊnie pro publico bono. Uni-
wersytet jest instytucjà bardziej obywatel-
skà, publicznà. Jakkolwiek zawsze jest ubo-
gim krewnym, kiedy chodzi o jego finanso-
wanie. Pro publico bono tak˝e dlatego, ˝e te
wszystkie prawdy, czasem niezwykle skom-
plikowane, uniwersytet musi przekazywaç
wszystkim w sposób mo˝liwie zrozumia∏y i ja-
sny, jakkolwiek trudne by one nie by∏y, po to,
˝eby za uczonoÊcià - co si  ́czasami zdarza -
nie kry∏a si  ́ niemoc mówienia rzeczy trud-
nych, skomplikowanych, a czasami bole-
snych. I po co to wszystko? Po to, ˝e my jeste-
Êmy uniwersytetem pro publico bono.

MARIA SZTUKA

Dla niepe∏nosprawnego studenta

Stypendium
do Brukseli

Nagroda dla JM Rektora UÂ 

prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka

Platynowy Laur
Pro Publico Bono

19stycznia w Górno-

Êlàskim Centrum Kultury

w Katowicach odby∏a si´

uroczystoÊç wr´czenia

Laurów Umiej´tnoÊci

i Kompetencji przyznanych

po raz szesnasty przez

Kapitu∏´ Laurów, powo∏a-

nà przez Prezydium Re-

gionalnej Izby Gospodar-

czej w Katowicach. Laure-

atem tegorocznego Dia-

mentowego Lauru zosta∏

prof. Leszek Balcerowicz.

W imieniu JM Rektora Platynowy Laur odebra∏ prorektor ds. nauki i informatyzacji 

prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ
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17Czo∏owa cz´Êç Lodowca Hansa w lecie Pomiary radarowe na Lodowcu Hansa w kwietniu 2007 Jednoroczny lód morski na fiordzie Hornsund. Lód „talerzykowy" obecnie powstaje póêno i fiord nie zamarza w ca∏oÊci ju˝ od ponad dwóch dekad, kwiecieƒ 2007

Obraz satelitarny archipelagu Svalbard z satelity Terra/MODIS (NASA). Na zdj´ciu zaznaczono

osiedla i Polskà Stacj´ Polarnà

Msza Âw. sprawowana na przylàdku Wilcze-

kodden w pobli˝u Polskiej Stacji Polarnej przez

ks. dr. Stanis∏awa Pucha∏´ we wrzeÊniu 2007

Tankowanie paliwa do skuterów Ênie˝nych

przed wyjazdem na badania glacjologiczne.

W tle Polska Stacja Polarna Hornsund

Rozpakowano ∏adunek z helikoptera. Do stacji

polskiej mo˝na ju˝ dojÊç na piechot´

Jedna z automatycznych kamer cyfrowych Êledzàcych procesy na czole Lodowca Hansa

Badacze UÂ w Arktyce
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G dy 3 kwietnia 2007 roku wsiada∏em
do helikoptera na lotnisku w Longy-
earbyen (stolica Svalbardu - norwe-

ska prowincja w Arktyce), aby dostaç si  ́do
Polskiej Stacji Polarnej, pomyÊla∏em sobie:
„Wygodnie zaczynamy ten rok polarny. Po
raz pierwszy Polacy czarterujà kosztowny lot
norweskiego Êmig∏owca na Spitsbergenie, aby
szybko dostaç si  ́w rejon badaƒ”. Pasa˝erami
byli tak˝e partnerzy Uniwersytetu Âlàskiego
w badaniach lodowców, koledzy z University
of British Columbia (Vancouver, Kanada),
Université du Luxembourg oraz Uniwersyte-
tu Wroc∏awskiego i UAM w Poznaniu. Poza
cz∏onkami ekspedycji, helikopter zabra∏ nowà
aparatur  ́radarowà Uniwersytetu Âlàskiego,
s∏u˝àcà do „przeÊwietlania” wn´trza lodow-
ców. By∏a tak˝e przesy∏ka specjalna dla za∏ogi

stacji, pracujàcej tam ca∏y rok - warzywa
i owoce, a tak˝e jajka na zbli˝ajàce si  ́Âwi´ta
Wielkanocne. Ostatnia dostawa Êwie˝ej ˝yw-
noÊci trafi∏a tam przed pó∏ rokiem.

Pogoda by∏a znakomita do przelotu wprost
nad górami i lodowcami, a nie wzd∏u  ̋wybrze-
˝a Morza Grenlandzkiego. W nieca∏à godzin´
byliÊmy w Hornsundzie. Pod nami widaç by-
∏o pokruszony lód na fiordach. Oznacza∏o to,
˝e nasi partnerzy z Instytutu Geofizyki PAN
i lubelskiego UMCS, podró˝ujàcy skuterami
Ênie˝nymi dwa tygodnie wczeÊniej, musieli
znacznie nadk∏adaç drogi.

Mi´dzynarodowy Rok Polarny w Polskiej
Stacji Hornsund uroczyÊcie rozpocz´liÊmy
w czasie obiadu wielkanocnego. Za sto∏em,
poza wymienionymi ju˝ partnerami, zasia-
dali tak˝e nasi wspó∏pracownicy z Rosji oraz
goÊcie z Norwegii i Wielkiej Brytanii. Gospo-
darzami byli uczestnicy XXIX Wyprawy Zi-

mowej PAN. Przy tym Êwiàtecznym posi∏ku
myÊlami powróci∏em do Pary˝a. 1 marca ubr.
mia∏em zaszczyt, jako przedstawiciel Polski,
uczestniczyç w Êwiatowej ceremonii otwar-
cia IPY w Palais de la Découverte. Teraz my
faktycznie zaczynamy ten rok bezpoÊrednio
w Arktyce.

UroczystoÊci sà wa˝ne, jednak˝e wa˝niej-
sze sà prace badawcze. A te w skali Êwiatowej
zacz´to planowaç dla IPY trzy lata wczeÊniej.
By∏ to bardzo demokratyczny proces. Ka˝dy
zespó∏ naukowy lub indywidualny badacz
móg∏ zg∏osiç do Biura Programowego MRP
swojà propozycj́  projektu naukowego. Nap∏y-
n´∏o ich ponad 1100. Po ocenie przez eksper-
tów Komitet MRP zatwierdzi∏ ponad 800. Sà
poÊród nich 54 projekty polskie lub z udzia-
∏em badaczy z Polski. Do tej pory 17 z nich
uzyska∏o dofinansowanie z Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy˝szego w ramach „gran-

IV Mi´dzynarodowy Rok Polarny na pó∏metku

Nieodwracalne
ocieplenie

Wielkie Êwiatowe

przedsi´wzi´cie naukowe,

jakim jest IV Mi´dzynaro-

dowy Rok Polarny 2007-

2008 (MRP) - Internatio-

nal Polar Year (IPY), zbli-

˝a si´ do pó∏metka.

Okres jego trwania usta-

lono faktycznie na dwa

lata (1 marca 2007 

- 1 marca 2009), aby dla

Arktyki i Antarktyki uzy-

skaç pe∏ny cykl ca∏orocz-

nych obserwacji. Uczestni-

czy w nim tysiàce bada-

czy z 63 krajów, w tym

z Polski. Aktywni sà tak˝e

pracownicy i studenci Uni-

wersytetu Âlàskiego.

Lody Arktyki i stacja.tif - Mapa zmian zasi´gu lodów morskich w Arktyce (wg. UNEP/GRID-

Arendal). èród∏o: http://maps.grida.no/go/graphic/arctic-sea-ice-minimum-extent-in-septem-

ber-1982-2005-and-2007>
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tów” specjalnych. W pi´ciu uczestniczà bada-
cze z UÂ (kierujà dwoma). Kilka projektów
z udzia∏em Polaków uzyska∏o tak˝e dofinan-
sowanie z zagranicy (dwa realizowane na
UÂ). Inne czekajà na decyzje finansowe.

Zespo∏y z naszej uczelni wyspecjalizowa∏y
si  ́w badaniach drena˝u i chemizmu wód roz-
topowych oraz w studiach nad dynamikà lo-
dowców, zw∏aszcza tych du˝ych, uchodzàcych
do morza. 25 lat temu rozpocz´liÊmy systema-
tyczny monitoring Lodowca Hansa. Nale˝y
on do wàskiej grupy najlepiej zbadanych lo-
dowców Arktyki. Dlatego w presti˝owym mi´-
dzynarodowym projekcie IPY „GLACIO-
DYN” jest jednym z niewielu tzw. lodowców
wzorcowych. Lodowiec Hansa jest szczegól-
nym laboratorium Uniwersytetu Âlàskiego
i Instytutu Geofizyki PAN, który zarzàdza
tak˝e le˝àcà w pobli˝u Polskà Stacja Polarnà.
Kieruje nià dr Piotr G∏owacki, który zdoby-
wa∏ doÊwiadczenie polarne w wyprawach UÂ.
Na tym „laboratorium” pracujà badacze z kil-
kunastu krajów. Tutaj zbierane sà wielorakie
dane dla zrozumienia reakcji cielsk lodowych
na ocieplenie klimatu, a lodowce uchodzàce
do morza sà obecnie przedmiotem szczególne-
go zainteresowania. Ich szybsze cielenie si´
decyduje o przyÊpieszonym podnoszeniu po-
ziomu mórz.

W kwietniu i wrzeÊniu 2007 roku przepro-
wadziliÊmy powtarzane sondowania radaro-
we Lodowca Hansa, aby dowiedzieç si  ́ ile
wód roztopowych zatrzymuje si  ́w jego ma-
sie. ZainstalowaliÊmy tak˝e kanadyjskà apa-
ratur ,́ wiercàc goràcà wodà otwory do dna lo-
dowca (>320 m). By∏y to trudne wiercenia, bo
kwiecieƒ by∏ wyjàtkowo mroêny. Na lodowcu
temperatura spada∏a poni˝ej -30 st. C. Ka˝de
zatrzymanie pracy nagrzewnicy lub pompy
t∏oczàcej wod  ́o temperaturze 80 st. C do spe-
cjalnych w´˝y wiertniczych grozi∏o fiaskiem
prac, a nawet zniszczeniem unikatowego
sprz´tu, gdyby woda zamarz∏a. Dzi´ki wysi∏-
kowi wielu osób, czujniki ciÊnienia wód podlo-
dowcowych oraz czujniki poÊlizgu j́ zora lodo-
wego po pod∏o˝u dotar∏y do dna. Z zapisu re-
jestratorów wiemy, ˝e pracujà dobrze. Mo˝e-
my Êledziç jak lodowiec reaguje na okresy
wzmo˝onego topnienia latem. W cieplejsze
dni przyspiesza on swój ruch. Wzmaga si  ́te˝
ob∏amywanie gór lodowych do morza. Te pro-
cesy rejestrowa∏y dwie automatyczne kamery
cyfrowe, fotografujàce co godzin  ́czo∏o lodow-
ca w okresie ca∏ego lata.

Z zebranych danych wy∏ania si  ́ model
ewolucji lodowców arktycznych pod wp∏ywem
ocieplenia klimatu. Prawda jest brutalna. Za-
nikanie lodowców ma sta∏à tendencj́ , a tym
samym ocieplanie klimatu jest nieodwracal-
ne. Gdy w obszarach polarnych zmniejszajà
si  ́powierzchnie lodowców i lodów morskich,
mniej jest jasnych obszarów odbijajàcych pro-
mieniowanie s∏oneczne. Powi´kszajà si  ́ te
ciemniejsze: morskie i làdowe. Poch∏aniajà
one nawet do 90% padajàcego promieniowa-
nia. Z tego wynika, ˝e gdyby nawet uda∏o si´
zatrzymaç przemys∏owà emisj́  gazów szklar-

niowych na obecnym poziomie, to ocieplanie
klimatu trwaç b´dzie nadal przez kolejne stu-
lecia. Naturalne mechanizmy wzmagajàce
efekt cieplarniany sà ju  ̋rozp´dzone.

Najbardziej spektakularnym potwierdze-
niem prognoz klimatycznych zesz∏orocznych
laureatów Pokojowej Nagrody Nobla (Mi´-
dzyrzàdowy Panel ds. Zmian Klimatu i Ame-
rykanin Al Gore) jest dramatyczny zanik ark-
tycznej pokrywy lodów morskich. Ich mini-
malny zasi´g w jesieni 2007 roku by∏ mniejszy
a  ̋o prawie 3 mln km2 (ok. 40%) od Êredniej
powierzchni w ciàgu ostatnich dekad. Opubli-
kowane niedawno prognozy zanikania lodów
morskich Arktyki pokazywa∏y osiàgniecie ta-
kiego stanu dopiero oko∏o roku 2050. Istotny
wk∏ad w zrozumienie powodów tych zmian
wniós∏ zespó∏ z Instytutu Oceanologii PAN
w Sopocie. Dzi´ki kilkunastoletnim systema-
tycznym badaniom Morza Grenlandzkiego
stwierdzono wi´kszy dop∏yw ciep∏ych wód
atlantyckich do Morza Arktycznego w ciàgu
ostatnich pi´ciu lat. A wspó∏pracujàcy z Insty-
tutem dr W. Mas∏owski, Polak, który osiad∏
w USA, zaskoczy∏ badaczy i media opubliko-
wanym w grudniu 2007 wyrafinowanym nu-
merycznym modelem zaniku lodów mor-
skich, wskazujàcym, ˝e wieloletni lód zniknie
z Morza Arktycznego nie w koƒcu XXI wieku,
a do 2013 roku!

Sà to tylko niektóre przyk∏ady znaczenia
badaƒ Êrodowiska polarnego dla ca∏ej planety,
a tym samym dla przysz∏oÊci ludzkoÊci. Inten-

sywne topnienie lodowców, a tak˝e ich szyb-
szy ruch, to zwi´kszona dostawa gór lodo-
wych do morza, zatem intensywniejszy
wzrost poziomu oceanów. W perspektywie
dziesi´cioleci jest to z∏a wiadomoÊç nie tylko
dla Holandii, Bangadeszu czy Florydy, ale te˝
dla ˚u∏aw oraz wszystkich naszych portów.

Ju  ̋pierwsza po∏owa IV Mí dzynarodowego
Roku Polarnego dowiod∏a jak istotne sà skoor-
dynowane badania obszarów podbiegunowych
dla lepszego zrozumienia procesów przyrodni-
czych na ca∏ej Ziemi. Polska, w miar  ́mo l̋iwo-
Êci finansowych, uczestniczy w tym przedsí -
wzí ciu w obu strefach polarnych. PoÊród wie-
lonarodowych zespo∏ów pracujà badacze
z Uniwersytetu Âlàskiego. W minionym roku
w studiach nad lodowcami Spitsbergenu i Êro-
dowiska polarnego Arktyki uczestniczy∏o dzie-
wí ç osób z naszego Êrodowiska (E. Majchrow-
ska - studentka, mgr T. Budzik - asystent, dok-
toranci mgr J. Knopik i mgr P. Dolnicki, ad-
iunkci - dr L. Kolondra, W. Dobiƒski 
i dr M. Grabiec, tak˝e ks. dr S. Pucha∏a - wo-
lontariusz - asystent terenowy i kapelan wy-
prawy, oraz dwukrotnie J. Jania), a ponadto
kilkunastu partnerów z innych krajów i uczel-
ni w Polsce.

Na pó∏metku MRP mo˝emy mieç satysfak-
cj́  z dotychczasowych wyników, ale niezb´d-
na jest kontynuacja i rozwój naszych badaƒ.
ZamówiliÊmy ju  ̋ helikopter do Hornsundu
na poczàtek kwietnia 2008 roku.

JACEK JANIA

Autor w czasie wiercenia goràcà wodà do dna Lodowca Hansa w kwietniu 2007. Obok log-

ger - rejestrator cyfrowy z zasilajàcym go panelem s∏onecznym
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O bce gatunki inwazyjne we florze
i faunie Polski…” - to nie cytat
z powieÊci science-fiction, ale

fragment tytu∏u grantu realizowanego
w Zak∏adzie Botaniki Systematycznej na
Wydziale Biologii i Ochrony Ârodowiska
UÂ, we wspó∏pracy z Instytutem Botaniki

im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie. Projekt jest koordynowany
przez prof. dr. hab. Zbigniewa Mirka. Pra-
cami na Uniwersytecie Âlàskim kieruje dr
hab. Barbara Tokarska-Guzik. - Projekt
badawczy, którego pe∏na nazwa brzmi
„Obce gatunki inwazyjne we florze i fau-
nie Polski - w kontekÊcie ochrony ró˝no-
rodnoÊci biologicznej”, spotyka si´ z du-
˝ym zainteresowaniem nie tylko biologów
i ekologów, ale i w∏adz paƒstwowych - mó-
wi dr Tokarska-Guzik.

Nasze paƒstwo b´dàc cz∏onkiem Unii
Europejskiej musi chroniç przyrod´, na-
kazuje nam to równie˝ tzw. Konwencja
z Rio. - Ratyfikujàc t´ konwencj´, Polska
zobowiàza∏a si´ do ochrony ró˝norodnoÊci
biologicznej. W Mi´dzynarodowej Kon-
wencji o Ró˝norodnoÊci Biologicznej, sy-
gnowanej w 1992 r. w Rio de Janeiro, zna-
laz∏ si´ specjalny zapis nawo∏ujàcy kraje-
sygnatariuszy do zwalczania obcych ga-
tunków inwazyjnych stanowiàcych zagro-
˝enie dla siedlisk, zbiorowisk czy gatun-
ków rodzimych (Art. 8 pkt. h). Inwazje ga-
tunków obcego pochodzenia uwa˝ane sà
wspó∏czeÊnie, obok fragmentacji siedlisk,
za jedno z wa˝niejszych zagro˝eƒ ró˝no-
rodnoÊci biologicznej. Zjawiska te majà
cz´sto spektakularny charakter, przebie-
gajà na skal´ masowà i w efekcie prowa-
dzà do zmian w szacie roÊlinnej i faunie,
przynoszà tak˝e straty gospodarcze. Nasi-
lajàce si´ w ostatnich stuleciach ró˝norod-

ne formy presji cz∏owieka na Êrodowisko
przyrodnicze wymagajà podejmowania
dzia∏aƒ kompleksowych, zmierzajàcych
do zabezpieczenia zachowanej ró˝norod-
noÊci biologicznej - t∏umaczy pani doktor. 

- WÊród ró˝nych dzia∏aƒ podejmowa-
nych w tej dziedzinie, prowadzone sà bada-
nia, tworzone raporty naukowe oraz anali-
zowane jest rozprzestrzenianie si´ obcych
gatunków w naszej przyrodzie - wyjaÊnia.

Celem grantu, w którym uczestniczy,
jest opracowanie listy inwazyjnych gatun-
ków roÊlin i zwierzàt, która b´dzie opubli-
kowana w Ksi´dze Gatunków Inwazyj-
nych. - Przyrodnikom, ale nie tylko, zna-
ne sà ksi´gi gatunków zagro˝onych, jak
np. Polska Czerwona Ksi´ga RoÊlin. Na-
sze opracowanie b´dzie czymÊ odwrot-
nym - takà „czarnà listà” - ˝artuje dr To-
karska-Guzik. - JesteÊmy botanikami,
wi´c do nas nale˝y wprowadzenie na t´ li-
st´ inwazyjnych gatunków roÊlin.

Zanim gatunki roÊlin i zwierzàt trafià
na t´ list´, zostanie okreÊlony ich aktualny
status w naszym kraju, a na podstawie
prowadzonych badaƒ, oceniony ich wp∏yw
na rodzimà szat´ roÊlinnà i faun´. - Cz´Êç
„obcych” roÊlin sprowadzano na teren
Polski Êwiadomie, w celach leczniczych czy
ozdobnych, ale wiele z nich przedosta∏o si´
w sposób niekontrolowany. Sprzyja temu
nasilajàcy si´ ruch turystyczny, handlowy,
transportowy, a przede wszystkim zniesie-
nie barier, nie tylko geograficznych, ale
i np. granic paƒstw - wyjaÊnia botanik.

Choç wÊród „obcych” zdarzajà si´ pozy-
tywne przypadki (wiele gatunków roÊlin
i zwierzàt obcego pochodzenia ma ró˝no-
rodne walory u˝ytkowe) jednak nast´p-
stwa ich rozprzestrzeniania sà bardzo po-
wa˝ne, bowiem niektórzy z nowych przy-
byszów okazali si´ niezwykle ekspansyw-
ni i dominujà obecnie na rozleg∏ych prze-
strzeniach, zdobytych kosztem gatunków
miejscowych. Obok konsekwencji przy-
rodniczych, które badamy, musimy pa-
mi´taç tak˝e o konsekwencjach … spo-
∏ecznych i ekonomicznych tego procesu. -
Weêmy za przyk∏ad ambrozj´ bylicolistnà.
Pochodzi z Ameryki Pó∏nocnej. Do Euro-
py trafi∏a prawdopodobnie z towarami
z importu. Teraz w Europie Po∏udniowej
i Centralnej jej rozprzestrzenianie jest po-
wa˝nym problemem. RoÊnie jako chwast
w uprawach i na nieu˝ytkach, jest trudna
do wyplenienia, a wywo∏uje bardzo silnà
reakcj´ alergicznà - t∏umaczy dr Tokar-
ska-Guzik.

BezpoÊrednio ludziom dokuczyç mogà
te˝ pochodzàce z Kaukazu barszcze:
Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Mante-

Projekt w Zak∏adzie Botaniki Systematycznej

Obcy kontra botanicy
Inwazje gatunków obce-

go pochodzenia uwa˝a-

ne sà wspó∏czeÊnie,

obok fragmentacji sie-

dlisk, za jedno z wa˝-

niejszych zagro˝eƒ ró˝-

norodnoÊci biologicznej.

Zjawiska te majà cz´sto

spektakularny charakter,

przebiegajà na skal´

masowà i w efekcie pro-

wadzà do zmian w sza-

cie roÊlinnej i faunie,

przynoszà tak˝e straty

gospodarcze.

Okaza∏e kwiatostany barszczu
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gazziego. Pierwszy zosta∏ sprowadzony do
Polski w latach 70. jako roÊlina paszowa,
porasta tereny rolne, szczególnie by∏ych
PGR-ów. Drugi z nich jest gatunkiem
ozdobnym, roÊnie najcz´Êciej w zabytko-
wych parkach i ogrodach, w naszym re-
gionie m.in. w miejscowoÊciach letnisko-
wych np. w Krynicy, Muszynie, Szczyrku,
WiÊle. Oba gatunki porastajà te˝ brzegi
zbiorników wodnych oraz przydro˝a. Te
du˝ych rozmiarów byliny przez swojà
wielkoÊç i ekspansywnoÊç wp∏ywajà nega-
tywnie na rozwój innych roÊlin. - Ale nie
tylko. RoÊlina zawiera furanokumaryn´,
która pod wp∏ywem dzia∏ania Êwiat∏a s∏o-
necznego powoduje powa˝ne oparzenia
skóry - wyjaÊnia dr Tokarska-Guzik.

Innym zagro˝eniem dla rodzimej szaty
roÊlinnej sà azjatyckie rdestowce. - Wyra-
stajà na wysokoÊç 2-4 metrów, majà t´gie
∏odygi, ich silne k∏àcza przerastajà gleb´
na 2 m w g∏àb i na odleg∏oÊç do 7 m od ro-
Êliny macierzystej, tolerujà ka˝dy rodzaj
gleby. Rosnà na nieu˝ytkach miejskich
i poprzemys∏owych, ale tak˝e na siedli-
skach o charakterze naturalnym: skra-
jach lasów czy brzegach wód i to tam spra-
wiajà najwi´ksze problemy - wyjaÊnia pa-
ni doktor. - Tworzà zwarty zielony mur,
nie mo˝na si´ przez nie przedrzeç - ten
problem znajà z pewnoÊcià mieszkaƒcy
Beskidów i turyÊci odwiedzajàcy te tereny
- opanowujà tak˝e brzegi dróg, linii kole-
jowych, gdzie mogà ograniczaç widocz-
noÊç. Walka z rdestowcami, które charak-
teryzujà si´ wyjàtkowà ˝ywotnoÊcià
i mo˝liwoÊciami regenaracyjnymi, poch∏a-
nia spore wydatki na prac´ ludzi, sprz´t
i Êrodki do ich zwalczania. Dla przyk∏adu
u˝ycie najskuteczniejszej metody ich usu-
wania, ∏àczàcej wykopywanie k∏àczy rde-
stowca i spryskiwanie herbicydami, kosz-
towa∏o Wali´ w 1994 r. 300 tys. funtów -
mówi dr Tokarska-Guzik.

Obce gatunki inwazyjne to nie tylko ro-
Êliny, ale równie˝ gatunki fauny, jak po-
chodzàca z Ameryki pó∏nocnej zachodnia
kukurydziana stonka korzeniowa, odno-
towana w Europie po raz pierwszy w 1992
r., a wspó∏czeÊnie rozprzestrzeniajàca si´
i w wielu rejonach kontynentu stwarzajà-
ca powa˝ne straty gospodarcze czy znany
szerzej - szrotówek kasztanowcowiaczek,
niszczàcy liÊcie kasztanów. 

- Problemem ochrony bioró˝norodnoÊci
zajmujemy si´ nie tylko w ramach realizo-
wanego grantu. Uczestniczymy te˝ w pra-
cach Paƒstwowej Inspekcji Ochrony Ro-
Êlin i Nasiennictwa, gdzie grupa eksper-
tów opracowuje strategi´ post´powania
z obcymi gatunkami inwazyjnymi - opo-
wiada botaniczka. 

Polska zobowiàzana jest nie tylko do
opracowywania cyklicznych raportów,
w których wyszczególnione zostanà inwa-
zyjne gatunki roÊlin i zwierzàt, ale i zasa-
dy post´powania z nimi. 

- Jest nad czym pracowaç, bo tylko spo-
Êród 460 obcych gatunków roÊlin zadomo-
wionych w Polsce, w Ksi´dze Gatunków
Inwazyjnych znajdzie si´ ich oko∏o sto -
podsumowuje pani doktor.

Dr Barbara Tokarska-Guzik koordynuje
te  ̋ prac  ́ nad wnioskiem o otrzymanie
grantu na projekt badawczy pt. „Zmien-
noÊç genetyczna, wyst´powanie i rozprze-
strzenianie si  ́inwazyjnych taksonów z ro-
dzaju Reynoutria w po∏udniowej Polsce”. 

- Chcemy si  ́przyjrzeç dwóm gatunkom
rdestowca: ostrokoƒczystemu i sachaliƒ-
skiemu - oraz rdestowcowi poÊredniemu,
który jest ich mieszaƒcem, wi´c jest przez
to bardziej ˝ywotny, a cechy inwazyjne ule-
gajà w nim wzmocnieniu. W ten sposób
wpiszemy si  ́w badania prowadzone w ska-
li europejskiej. Chcemy stworzyç zespó∏ in-
terdyscyplinarny, w którym pracowaç b´dà
te  ̋naukowcy z Katedry Genetyki i Kate-
dry Anatomii i Cytologii RoÊlin - wyjaÊnia.

Na korzyÊç naukowców z UÂ przema-
wia nie tylko doÊwiadczenie zdobyte przy
koƒczàcym si´ w tym roku grancie na pro-
jekt badawczy o obcych gatunkach inwa-
zyjnych w Polsce. Badania, które w∏àczo-
ne b´dà do projektu, o którego finansowa-
nie z KBN obecnie zabiega dr Tokarska-
Guzik, trwajà ju˝ od 2005 r. 

- Prowadzimy badania pilota˝owe, ma-
my ju˝ wst´pne wyniki i przetestowane
metody. Pozostaje z∏o˝yç dobry wniosek
i trzymaç kciuki, by grant zosta∏ przyzna-
ny - podsumowuje botaniczka.

KATARZYNA RO˚KO

Dr Barbara Tokarska-Guzik (z prawej) podczas zbierania materia∏u w terenie w ramach

programu monitorowania w´drówek inwazyjnych gatunków roÊlin z biegiem rzek

Rdestowce nad potokiem Wapienica
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1 grudnia 2007 roku min´∏o 25 lat dzia-
∏alnoÊci Rady G∏ównej Szkolnictwa
Wy˝szego, wczeÊniej Rady G∏ównej

Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, odrodzonej na
mocy ustawy z dnia 4 maja 1982 roku o szkol-
nictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 14, poz. 259). Jubi-
leusz jest okazjà si´gania do historii oraz zach´-
tà do refleksji nad przesz∏oÊcià, teraêniejszoÊcià
i przysz∏oÊcià.

Ustawa z 4 maja 1982 roku ustanawia∏a Rad´
G∏ównà Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego jako wy-
bieralny organ przedstawicielski szkolnictwa
wy˝szego, posiadajàcy uprawnienia stanowiàce
i opiniodawcze. Rada, w 70-osobowym sk∏adzie,
rozpocz´∏a swojà pierwszà trzyletnià kadencj́  
1 grudnia 1982 roku. Wybór jej cz∏onków prze-
widziany by∏ w trybie dwustopniowym - przez
elektorów (wed∏ug zasad ustalonych w regula-
minie wyborczym). Rada dzia∏a∏a w pe∏nym
sk∏adzie, wzgl´dnie przez w pe∏ni obieralne or-
gany: prezydium i przewodniczàcego. Posiada∏a
te  ̋znaczàce uprawnienia stanowiàce. Rozstrzy-
ga∏a m.in. w takich sprawach, jak: g∏ówne kie-
runki badaƒ, kszta∏cenie akademickie i rozwój
kadr naukowych, kierunki rozwoju nauki
i szkolnictwa wy˝szego oraz przyznawanie

uprawnieƒ do nadawania stopni naukowych.
Rada okreÊla∏a nazwy kierunków studiów oraz
warunki kszta∏cenia na poziomie wy˝szym. Opi-
niowa∏a ponadto zasady opracowywania planów
studiów i ramowych programów nauczania, za-
sady i limity przyj́ ç na studia, zasady finanso-
wania badaƒ i rozdzia∏u Êrodków bud˝etowych
mi´dzy uczelnie, wnioski o zmian  ́struktury or-
ganizacyjnej uczelni, zasady wspó∏pracy uczelni
z zagranicà oraz akty normatywne dotyczàce ob-
szaru nauki i szkolnictwa wy˝szego.

Ustawa z 1982 roku zosta∏a znowelizowana
11 wrzeÊnia 1985 roku (Dz. U. Nr 42, poz. 201).

Cz∏onków Rady II i III kadencji wybiera∏y se-
naty pojedynczych uczelni lub ich grup. Minister
nauki i szkolnictwa wy˝szego przedstawia∏ oso-
by wybrane Prezesowi Rady Ministrów, a ten
dokonywa∏ powo∏ania na cz∏onków Rady. Mini-
ster móg∏ odmówiç przedstawienia wybranej
osoby premierowi jeÊli przemawia∏ za tym wa˝-
ny interes spo∏eczny. Wówczas dokonywany by∏
ponowny wybór. JeÊli to nie nastàpi∏o, premier
powo∏ywa∏ do grona cz∏onków Rady osob  ́wska-
zanà przez ministra. Ustawowymi organami
Rady by∏ przewodniczàcy i prezydium. Rada
G∏ówna Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego dzia∏a∏a
na podstawie uchwalonego przez siebie regula-
minu. Jej usytuowanie w ustawie znowelizowa-
nej i pierwotnej by∏o podobne. Po nowelizacji
ograniczeniu uleg∏y jednak uprawnienia Rady,
m.in. nazwy kierunków studiów okreÊla∏ mini-
ster po zasi´gni´ciu opinii Rady. Rada tylko opi-
niowa∏a wnioski uczelni o uprawnienia do nada-
wania stopni naukowych, a nie przyznawa∏a
tych uprawnieƒ.

Ustawa o szkolnictwie wy˝szym z 12 wrze-
Ênia 1990 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oddzieli-
∏a sprawy nauki od spraw szkolnictwa wy˝szego
i ustanowi∏a Rad  ́G∏ównà Szkolnictwa Wy˝sze-
go. Sta∏a si  ́ona w pe∏ni autonomicznym i obie-
ralnym organem przedstawicielskim szkolnic-
twa wy˝szego, wspó∏dzia∏ajàcym z ministrem
edukacji narodowej i innymi organami paƒstwo-

wymi w zakresie szkolnictwa wy˝szego i nauki.
Rada liczy∏a 50 cz∏onków a jej kadencja trwa-

∏a trzy lata i rozpoczyna∏a si  ́1 grudnia (Rada IV
kadencji rozpocz´∏a funkcjonowanie 1 stycznia
1991 roku). Zgodnie z ustawà, na wniosek mini-
stra lub z w∏asnej inicjatywy, okreÊla∏a ona: wa-
runki, jakim powinna odpowiadaç uczelnia, aby
utworzyç i prowadziç kierunek studiów, nazwy
kierunków studiów, minimalne wymagania pro-
gramowe dla poszczególnych kierunków stu-
diów, warunki, jakim powinna odpowiadaç
uczelnia, aby nadawaç tytu∏y zawodowe oraz
kryteria kadrowe zwiàzane z prawem do prowa-
dzenia studiów i finansowaniem uczelni. Rada
by∏a instytucjà wskazujàcà kierunki rozwoju
szkolnictwa wy˝szego, badaƒ naukowych oraz
kszta∏cenia kadr. Opiniowa∏a kryteria przyzna-
wania uczelniom dotacji z bud˝etu paƒstwa,
projekty aktów normatywnych dotyczàcych
szkolnictwa wy˝szego, nadania stopni nauko-
wych i nauki, a tak˝e projekty umów mi´dzyna-
rodowych dotyczàcych równowa˝noÊci wy-
kszta∏cenia.

Najg∏´bsza nowelizacja ustawy o szkolnictwie
wy˝szym z 1990 roku mia∏a miejsce 17 sierpnia
2001 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 924). Ogranicza∏a
ona liczebnoÊç Rady do 30 osób i ca∏kowicie jej
uprawnienia stanowiàce. Rada pozosta∏a w pe∏-
ni wybieralnym organem przedstawicielskim
szkolnictwa wy˝szego, wspó∏dzia∏ajàcym z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go oraz innymi organami w∏adzy publicznej
w ustalaniu polityki edukacyjnej paƒstwa. Jej
dzia∏alnoÊç skupia∏a si  ́ na wyra˝aniu opinii
i przedstawianiu wniosków we wszystkich spra-
wach dotyczàcych szkolnictwa wy˝szego i nauki
oraz w sprawach przedstawionych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego
i inne organy w∏adzy publicznej. Dzia∏alnoÊcià
Rady by∏o obj́ te m.in. opiniowanie aktów praw-
nych dotyczàcych: szkolnictwa wy˝szego i na-
uki, promocji nauki polskiej za granicà, bud˝etu
paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej szkolnictwa wy˝-

Jubileusz Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego

Partner z doÊwiadczeniem
Wplanach na najbli˝-

sze lata priorytet b´dzie

mia∏o sformu∏owanie, przy

wspó∏udziale ca∏ego Êrodo-

wiska akademickiego, wizji

rozwoju szkolnictwa wy˝-

szego w naszym kraju. Po-

dejmiemy si´ opracowania

i przedstawienia ministrowi

propozycji Krajowej Struk-

tury Kwalifikacji dla obsza-

ru szkolnictwa wy˝szego.

B´dziemy szeroko uczestni-

czyli w ˝yciu publicznym ja-

ko instytucja w pe∏ni obie-

ralna i autonomiczna,

a wi´c mogàca pe∏niç rol´

partnera spo∏ecznego dla

instytucji paƒstwowych, re-

gionalnych czy lokalnych.

Jubileusz Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, 14 grudnia 2007 r.
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szego oraz zasad przyznawania uczelniom dota-
cji z bud˝etu paƒstwa. W znowelizowanej usta-
wie ustalono, ˝e trzyletnie kadencje Rady b´dà
rozpoczyna∏y si  ́1 stycznia i ˝e VII kadencja Ra-
dy zakoƒczy si  ́31 grudnia 2002 roku.

Uchwalona 27 lipca 2005 roku ustawa Pra-
wo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365), aktualnie obowiàzujàca, mocuje Rad´
G∏ównà Szkolnictwa Wy˝szego, podobnie jak
wczeÊniejsze ustawy, jako wybieralny organ
przedstawicielski szkolnictwa wy˝szego. Rada
wspó∏dzia∏a z ministrem w∏aÊciwym do spraw
szkolnictwa wy˝szego oraz innymi organami
w∏adzy i administracji publicznej w ustalaniu
polityki edukacyjnej paƒstwa. Do obszarów jej
aktywnoÊci, które zosta∏y zdefiniowane podob-
nie jak w znowelizowanej w 2001 roku ustawie
o szkolnictwie wy˝szym, dosz∏y nowe, a miano-
wicie: przedstawianie ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw szkolnictwa wy˝szego propozycji
nazw kierunku studiów oraz standardów
kszta∏cenia. Szereg dalszych kompetencji Rady
wynika z innych ustaw lub regulacji prawnych
dla obszaru szkolnictwa wy˝szego i nauki.
Zgodnie z ustawà z 2005 roku, jej kadencje sà
czteroletnie i rozpoczynajà si  ́1 stycznia. Rada
IX kadencji, która rozpocz´∏a funkcjonowanie 1
stycznia 2006 roku, liczy 33 osoby: 21 nauczy-
cieli akademickich posiadajàcych tytu∏ profeso-
ra lub stopieƒ doktora habilitowanego, szeÊciu
nauczycieli akademickich posiadajàcych sto-
pieƒ doktora, dwóch doktorantów i czterech
studentów.

W minionym 25-leciu przyj́ ∏o si  ́numerowa-
nie kadencji Rady. Pierwotna nazwa Rady ule-
g∏a zmianie poczynajàc od IV kadencji. SzeÊciu
przewodniczàcych s∏u˝y∏o Radzie i spo∏ecznoÊci

akademickiej w okresie historycznych przemian
w naszym kraju.

Siedziba Rady mieÊci∏a si  ́zawsze w Warsza-
wie - poczàtkowo, w I i II kadencji, przy ulicy
Miodowej. W okresie III - IX kadencji w budyn-
ku Ministerstwa Edukacji - al. J. Ch. Szucha
(wczeÊniej I Armii Wojska Polskiego). W trakcie
IX kadencji siedziba zosta∏a przeniesiona do bu-
dynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝-
szego, przy ul. Wspólnej 1/3.

Biurem Rady G∏ównej kierowali kolejno: Ste-
fan Nawrocki - w okresie I - VI kadencji, Halina
Grabiec-Polakiewicz - w okresie VI - IX kadencji
oraz aktualnie Hanka Matuszak.

Od momentu odrodzenia w 1982 roku, Rada
by∏a wa˝nà instytucjà szkolnictwa wy˝szego,
a wczeÊniej równie  ̋ nauki. W poczàtkowym
okresie posiada∏a istotne uprawnienia stanowià-
ce, jednak po uchwaleniu Konstytucji RP zosta-
∏y one wraz z nowelizacjà ustawy o szkolnictwie
wy˝szym w 2001 roku przypisane ministrowi
odpowiedniemu do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go. Wraz z nowelizacjà ustanowiona zosta∏a
Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna - druga
obok Rady instytucja wpisana do ustawy o szkol-
nictwie wy˝szym. Paƒstwowa Komisja Akredy-
tacyjna, która rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç 1 stycznia
2002 roku, przej́ ∏a wiele spraw, którymi zajmo-

wa∏a si  ́wczeÊniej Rada. Przede wszystkim zo-
bowiàzania zwiàzane z ocenà (akredytacjà) dy-
namicznie rozwijajàcego si  ́szkolnictwa wy˝sze-
go, g∏ównie niepublicznego. Rada stan´∏a wi´c
przed problemem zdefiniowania swojego miej-
sca i roli w systemie szkolnictwa wy˝szego -
szczególnie, ˝e ustawa Prawo o szkolnictwie
wy˝szym z 2005 roku wprowadza∏a kolejne dwie
instytucje - Konferencj́  Rektorów Akademic-
kich Szkó∏ Polskich oraz Konferencj́  Rektorów
Zawodowych Szkó∏ Polskich. DziÊ Rada uczest-
niczy w kreowaniu polityki edukacyjnej paƒ-
stwa. Przedstawia ministrowi propozycje nazw
kierunków studiów i standardów kszta∏cenia.
Proponuje rozwiàzania w zakresie regulacji
prawnych dotyczàcych szkolnictwa wy˝szego,
a niekiedy nauki. Opiniuje projekty aktów praw-
nych i innych dokumentów przygotowanych
przez ministrów odpowiedzialnych za sprawy
szkolnictwa wy˝szego i nauki. Dba o jakoÊç pra-
wa dla obszaru szkolnictwa wy˝szego, nauki
i kultury - równie  ̋europejskiego.

W planach na najbli˝sze lata priorytet b´dzie
mia∏o sformu∏owanie, przy wspó∏udziale ca∏ego
Êrodowiska akademickiego, wizji rozwoju szkol-
nictwa wy˝szego w naszym kraju. Podejmiemy
si  ́opracowania i przedstawienia ministrowi pro-
pozycji Krajowej Struktury Kwalifikacji dla ob-
szaru szkolnictwa wy˝szego. B´dziemy szeroko
uczestniczyli w ˝yciu publicznym jako instytucja
w pe∏ni obieralna i autonomiczna, a wi´c mogàca
pe∏niç rol  ́ partnera spo∏ecznego dla instytucji
paƒstwowych, regionalnych czy lokalnych. Swo-
jà aktywnoÊç Rada pragnie rozwijaç we wspó∏-
pracy z innymi instytucjami szkolnictwa wy˝sze-
go i nauki - Centralnà Komisjà do Spraw Stopni
i Tytu∏ów, Paƒstwowà Komisjà Akredytacyjnà,
Polskà Akademià Nauk, Polskà Akademià
Umiej́ tnoÊci, Radà Nauki i Radà G∏ównà Jedno-
stek Badawczo-Rozwojowych oraz instytucjami
akademickimi - Konferencjà Rektorów Akade-
mickich Szkó∏ Polskich, Konferencjà Rektorów
Zawodowych Szkó∏ Polskich i Fundacjà Rekto-
rów Polskich. Rada pragnie dobrze wype∏niaç
swojà misj́  jako pierwsza ustanowiona ustawo-
wo instytucja ogólnokrajowa dla obszaru szkol-
nictwa wy˝szego i nauki oraz jako doÊwiadczony
partner dysponujàcy g∏´bokà wiedzà o Êrodowi-
sku akademickim i naukowym w naszym kraju.
Poprzez swojà dzia∏alnoÊç pragniemy s∏u˝yç nie
tylko spo∏ecznoÊci akademickiej i naukowej, ale
równie  ̋ spo∏eczeƒstwu, które oczekuje od nas
uczestnictwa w dynamicznych przemianach kra-
ju, wkomponowanych w procesy dokonujàce si´
w skali regionalnej i globalnej.

JERZY B¸A˚EJOWSKI
PRZEWODNICZÑCY VII I IX KADENCJI 

RADY G¸ÓWNEJ SZKOLNICTWA WY˚SZEGO

Nazwa Rady

Rada G∏ówna Na-

uki i Szkolnictwa

Wy˝szego

Rada G∏ówna

Szkolnictwa

Wy˝szego

Kadencja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Okres 
funkcjonowania
1 grudnia 1982 -

30 listopada 1985

1 grudnia 1985 -

30 listopada 1988

1 grudnia 1988 -

31 grudnia 1990

1 stycznia 1991 -

30 listopada 1993

1 grudnia 1993 -

30 listopada 1996

1 grudnia 1996 -

30 listopada 1999

1 grudnia 1999 -

31 grudnia 2002

1 stycznia 2003 -

31 grudnia 2005

1 stycznia 2006 -

do chwili obecnej

Przewodniczàcy

Roman Ciesielski

(Politechnika 

Krakowska)

Klemens Bia∏ecki 

(Szko∏a G∏ówna

Planowania 

i Statystyki)

Klemens Bia∏ecki

(Szko∏a G∏ówna

Handlowa)

Andrzej Bia∏as

(Uniwersytet 

Jagielloƒski)

Jerzy Osiowski

(Politechnika 

Warszawska)

Andrzej Pelczar

(Uniwersytet 

Jagielloƒski)

Andrzej Pelczar

(Uniwersytet 

Jagielloƒski)

Jerzy B∏a˝ejowski

(Uniwersytet 

Gdaƒski)

Jerzy B∏a˝ejowski

(Uniwersytet 

Gdaƒski)

KADENCJE RADY

Cz∏onkowie Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego 
z Uniwersytetu Âlàskiego:

1985-1988 oraz 1988-1990 Kazimierz Marsza∏

1991-1993 Irena Bajerowa

1996-1999 Andrzej Ró˝kowski

1999-2002 Maksymilian Pazdan (wiceprzewodniczàcy RGSW)

2003-2005 Tadeusz S∏awek (cz∏onek Prezydium RGSW), Dariusz Rott (rzecznik prasowy)

2006 - do chwili obecnej Dariusz Rott (cz∏onek Prezydium RGSW, rzecznik prasowy)
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Ju˝ od czterech lat grudzieƒ jest wa˝-
nym miesiàcem w ˝yciu cz∏onków
Mi´dzywydzia∏owego Stowarzysze-

nia Dziennikarzy „Mosty”. W tym okresie
odbywa si´ bowiem Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa Studentów. Tegoroczna
pt. „Media najwra˝liwszà tkankà spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego? Polskie spo∏e-
czeƒstwo i media III RP”, ze wzgl´du na
ograniczonà liczb´ miejsc, mia∏a charak-

ter kameralny. WÊród uczestników zna-
leêli si´ studenci z Opola, Wroc∏awia, Ryb-
nika i oczywiÊcie Katowic. Piecz´ nad
wszystkim sprawowa∏ opiekun naukowy
ko∏a - dr Bernard Grzonka. Zaj´cia doty-
czàce polityki informacyjnej gminy 
pt. „Jak si´ skutecznie komunikowaç ze
spo∏ecznoÊcià lokalnà?” przeprowadzi∏y
mgr Patrycja Szostok i mgr Agnieszka
Turska-Kawa. Ich szczególnie interesujà-
cà cz´Êcià by∏a gra symulacyjna - konfe-
rencja prasowa zwaÊnionych stron w wy-
myÊlonej przez studentów gminie. 
Dr hab. Marian Gierula mówi∏ o bada-
niach nad mediami w okresie transforma-

cji. Panel dyskusyjny dotyczàcy internetu
poprowadzili studenci Uniwersytetu Âlà-
skiego, odby∏y si´ równie˝ warsztaty
z red. Wac∏awem Wranà z rybnickiego
portalu www.rybnik.com.pl. Zaj´cia doty-
czàce kondycji prasy lokalnej przeprowa-
dzi∏ red. Arkadiusza Gruchota, prezes
Wydawnictwa Nowiny. Ciekawym punk-
tem konferencji by∏o spotkanie z red. Ja-
nuszem Chmilewskim z agencji Reuters,
który poruszy∏ temat niewra˝liwoÊci pol-
skich mediów i ich kondycji na tle dzien-
nikarstwa zachodniego.

GoÊciem specjalnym by∏ Witold BereÊ,
dziennikarz, scenarzysta i producent fil-
mowy, który opowiada∏ o swoich doÊwiad-
czeniach w dziennikarstwie. Zawa˝y∏a na
nich m.in. znajomoÊç z Ryszardem Kapu-
Êciƒskim i w∏aÊnie te opowieÊci wzbudzi∏y
entuzjazm i szczególne zainteresowanie.

Studentom z Opola konferencja bardzo
si´ podoba∏a. - MyÊlimy o zorganizowaniu
podobnego przedsi´wzi´cia u nas. Z przy-
jemnoÊcià zaprosimy na nie kolegów
z Uniwersytetu Âlàskiego - powiedzia∏a
Aneta Skomorowska, przewodniczàca
Studenckiego Ko∏a Naukowego Politolo-
gów Uniwersytetu Opolskiego. - To na-
prawd´ ciekawa inicjatywa i mo˝liwoÊç
spotkania przedstawicieli uniwersytetów
z ca∏ej Polski, gdy˝ Êrodowisko studenckie
jest ma∏o zintegrowane.

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej Studentów serdecznie
dzi´kujà Uczelnianej Radzie Samorzàdu
Studenckiego UÂ za wsparcie finansowe.

MAGDALENA MICHULEC

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów 12-14 grudnia 2007 r.

Media wra˝liwe 
czy niewra˝liwe?

Mi´dzywydzia∏owe

Stowarzyszenie Dzienni-

karzy „Mosty” - ko∏o na-

ukowe dzia∏ajàce w Uni-

wersytecie Âlàskim - zaj-

muje si´ propagowa-

niem wÊród studentów

umiej´tnoÊci z zakresu

dziennikarstwa i komuni-

kacji spo∏ecznej. Jego

celem jest tak˝e integro-

wanie cz∏onków poprzez

wspólne pog∏´bianie

wiedzy z zakresu medio-

znawstwa oraz teorii

i praktyki komunikowa-

nia, jak równie˝ rozbu-

dzanie aktywnoÊci na-

ukowej studentów.
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Spotkanie z Witoldem Beresiem, dziennikarzem, scenarzystà i producentem filmowym

Warsztaty z red. Januszem Chmilewskim z agencji Reuters



Inform
acje

25

12 grudnia 2007 roku odby∏o si´ na
Wydziale Filologicznym UÂ spotkanie
z nowym dyrektorem artystycznym Te-
atru Âlàskiego, re˝yserem i aktorem,
Tadeuszem Bradeckim.

Udzia∏ studentów UÂ w ˝yciu teatral-
nym regionu ma ju˝ swà d∏ugà i bardzo
zró˝nicowanà histori´. Obok wydarzeƒ
znaczàcych (m.in. zaanga˝owanie ko∏a te-
atrologów w projekt gazetki festiwalowej,
redagowanej przez kilka lat podczas kato-
wickich „Interpretacji”), odnotowaç mo˝-
na okresy niewielkiego zainteresowania
teatrem. OczywiÊcie ∏atwo odnaleêç wÊród
spo∏ecznoÊci akademickiej sta∏ych bywal-

ców Teatru Âlàskiego, o wiele trudniej na-
tomiast udowodniç, ˝e przedstawienia te-
atralne budzà regularne zainteresowanie
studentów, potwierdzone ich cz´stà obec-
noÊcià na widowni. W zwiàzku z tym war-
to podkreÊliç i doceniç znaczàcy gest dy-
rektora Teatru Âlàskiego, który odwiedzi∏
Wydzia∏ Filologiczny z zamiarem nawià-
zania/odÊwie˝enia kontaktów mi´dzy Te-
atrem a Uniwersytetem.

Podczas spotkania ze studentami oraz
pracownikami Zak∏adu Teatru i Dramatu
Tadeusz Bradecki - z w∏aÊciwà sobie daw-
kà energii i pasji - opowiada∏ o projektach
teatralnych, zaplanowanych w sezonie
2007/2008. Dziewi´ç premier na trzech
scenach Teatru, projekt Katowickiego
Karnawa∏u Komedii we wspó∏pracy z Te-
atrem Korez, spotkania z artystami w ra-
mach Studium Wiedzy o Teatrze, czy
wreszcie powrót do tzw. premier studenc-
kich, to g∏ówne, ale nie jedyne atrakcje no-
wego sezonu. Jest to, jak deklarowa∏ dy-
rektor, sezon poszukiwaƒ: po pierwsze -
repertuaru, który zadowoli widzów, po
drugie - dialogu z publicznoÊcià, w którym
wa˝nà rol´ spe∏niaç mogà równie˝ g∏osy
m∏odej widowni, uczniów i studentów.

Spotkanie z Tadeuszem Bradeckim nie
ograniczy∏o si´ tylko do monologu dyrek-
tora, uczestnicy zainteresowani byli
przede wszystkim prapremierami. Pyta-
nia dotyczy∏y dwóch projektów: prapre-
miery sztuki Polterabend Stanis∏awa Mut-
za w re˝yserii Tadeusza Bradeckiego -
sztuki o Âlàzakach, napisanej w gwarze
Êlàskiej, oraz polskiej premiery sztuki Da-
vida Hare’a pt. Stuff Happens, którà przy-
gotowuje Andrew C. Paul. Pierwsze
z przedstawieƒ oglàdaç mo˝na ju˝ od
stycznia, premiera sztuki Hare’a zaplano-
wana zosta∏a na 23 lutego 2008 roku.

Mo˝na przypuszczaç, ˝e spotkanie nie
pozostanie wy∏àcznie jednorazowà inicja-
tywà i jednostronnym impulsem ze stro-
ny dyrektora Teatru. Âwiadczy o tym
choçby reakcja studentów; niektórzy
z nich - tu˝ po oficjalnym spotkaniu - d∏u-
go rozmawiali z Tadeuszem Bradeckim.
Pierwszym efektem tego dialogu, rozpo-
cz´tego w grudniu, by∏a premiera stu-
dencka Czaszki z Conemary Martina
MacDonagha, 6 stycznia; projekty dalszej
wspó∏pracy kulturoznawców z Teatrem
Âlàskim sà aktualnie przygotowywane.

BEATA POPCZYK-SZCZ¢SNA

Po ewolucji, energii jàdrowej, efekcie cieplarnianym, gaw´da
El˝biety Dzikowskiej by∏a kolejnym wydarzeniem pod szyl-
dem Âlàskiej Kawiarni Naukowej, której rozwój „Gazeta Uni-
wersyetcka UÂ” Êledzi od narodzin. Rondo Sztuki wype∏nili
mi∏oÊnicy podró˝y w ka˝dym bodaj wieku. Byli tak˝e przyja-
ciele, którym dane by∏o podro˝owaç z wiceprzewodniczàcà pol-
skiego The Explores Club. El˝bieta Dzikowska przyznaje, i˝ po
prostu ˝ycie jest podro˝à - uniwersytetem, co wyk∏ady z histo-
rii Êwiata przeplata z çwiczeniami z jego natury i licznymi kon-
wersatoriami z ró˝norodnymi mieszkaƒcami.

Sinologowi i historykowi sztuki dane by∏o nie tylko odbieraç
takà lekcj´. Dzieli∏a si´ nià wspó∏tworzàc z m´˝em Tony Hali-
kiem ponad 300 audycji telewizyjnych. Przez dwie dekady obec-
noÊci na antenie, dla wielu by∏y one regularnym wpisem z dale-
kiego Êwiata w indeksie zaj´ç powszednich. Rozbudza∏y podnie-
bienie na smak Pieprzu i wanilii.

Wbrew domys∏om publiczoÊci - Dzikowska, wieloletnia reda-
kor „Kontynentów” - przyzna∏a, i˝ trzecià cz´Êç roku sp´dza
w Warszawie i Ustrzykach Górnych - miejscu, które uwa˝a za
jedno z magicznych. Stàd z zamys∏em by Polakom tak ch´tnie
dziÊ kr´càcych globusem, uzmys∏owiç urod´ podró˝y bliskich,.
wyrós∏ cykl ksià˝ek i programów Groch i Kapusta, nagrodzo-
nych Bursztynowym Motylem im. Arkadego Fiedlera. W czwar-

tym tomie, którego przygotowanie w∏aÊnie dobiega koƒca kilka
rozdzia∏ów b´dzie poÊwi´conych Górnemu Âlàskowi.

Dziennikarka nie ba∏a si´ tak˝e opowiedzieç publicznoÊci
o okaza∏ej bi˝uterii, kompletowanej po ca∏ym Êwiecie. W Kato-
wicach mia∏a turkusy z Tybetu i Mongolii oraz korale z Jeme-
nu. Najwi´kszà kolekcj´ bi˝uterii etnicznej i ró˝norodnych tro-
feów przekaza∏a Muzeum Podró˝ników im. Toniego Halika.

ANTONI TRZMIEL

„Teatr mój widz´...”
- w nim te˝ studentów
Co chcielibyÊcie

obejrzeç w Teatrze Âlà-

skim? - pyta∏ Tadeusz

Bradecki podczas roz-

mowy ze studentami kul-

turoznawstwa Uniwersy-

tetu Âlàskiego.

El˝bieta Dzikowska goÊciem Âlàskiej Kawiarni Naukowej

Podró˝ - uniwersytet Êwiata
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W Europie, a tym bardziej
w Polsce, jodo i iaido sà dyscy-
plinami sportu znanymi od

niedawna, a szczególnie o jodo s∏yszy si´
bardzo rzadko. Dlatego mo˝e dziwiç fakt,
˝e powa˝nie zainteresowa∏ si´ nimi na-
ukowiec. W dodatku osiàgnà∏ w nich
wspania∏e rezultaty - z∏ote medale na Mi-
strzostwach Europy 2007. Po raz pierw-
szy dr ¸ukasz Machura z Wydzia∏u Mate-
matyki, Fizyki i Chemii, cz∏onek AZS UÂ,
zetknà∏ si´ z iaido na trzecim roku stu-
diów - Zobaczy∏em pokaz iadio w wykona-
niu nauczyciela z Niemiec, prowadzi∏ on
równie˝ grup´ w Gliwicach. Bardzo mnie
to wtedy zafascynowa∏o. Od tamtej chwili
chcia∏em coÊ takiego çwiczyç - g∏ównie ia-
ido, bo jodo wtedy jeszcze nie zna∏em -
wspomina dr Machura.

Porównujàc np. judo i karate do dyscyplin
uprawianych przez dr. Machur´, na pierw-
szy plan wysuwa si´ podstawowa ró˝nica -
tam nie u˝ywa si´ ̋ adnej broni, a w jodo i ia-
ido jest to niemal podstawa. - NajproÊciej uj-
mujàc iaido jest sztukà dobywania miecza
i zadawania nim ci´ç - wyjaÊnia dr Machu-
ra. Natomiast jodo to sztuka walki kijem
o d∏ugoÊci 130 cm, który w przesz∏oÊci,
w czasach Samurajów, s∏u˝y∏ w∏aÊnie do
obrony przed mieczem japoƒskim.

W iaido podczas treningów zawodnicy
pos∏ugujà si´ aluminiowymi atrapami,
ostre miecze sà wykorzystywane dopiero
od V stopnia mistrzowskiego dan. Ci,
którzy go uzyskajà, sà te˝ zobowiàzani
do zdawania egzaminu za pomocà
ostrych mieczy. Aby zachowaç tradycj´,
çwiczy si´ w stroju japoƒskiego samura-
ja. Sà to szerokie spodnie zwane hakama
i keikogi.

W 2000 roku pojawia∏a si´ na Âlàsku
grupa skupiona wokó∏ nauczyciela karate,
który prowadzi∏ równie˝ treningi iaido.
Pan doktor zaczà∏ w nich uczestniczyç, ale

tylko przez pó∏ roku, gdy˝ wyjecha∏ na sta˝
naukowy do Augsburga w Niemczech. Tu
po pewnym czasie natknà∏ si´ na grup´
trenujàcà zarówno iaido jak i jodo. - Pierw-
szy trening bardzo mi si´ spodoba∏ - wspo-
mina dr Machura. - W sztukach walki naj-
wa˝niejszy jest nauczyciel, a w tym wy-
padku prowadzàcy potrafi∏ przekazaç isto-
t´ uprawianej dyscypliny. Ta nowa przy-
goda doktora z iaido rozpocz´∏a si´ ju˝ pra-
wie cztery lata temu.

Zdaniem dr. Machury podstawà upra-
wiania jodo i iaido jest kontakt uczeƒ - na-
uczyciel. - Najwa˝niejsze sà treningi - pod-
kreÊla - zawody, pokazy, egzaminy to ju˝
sprawa wtórna.

W Polsce, w przeciwieƒstwie do iaido,
grupa jodo jest wzgl´dnie nieliczna - sku-
pia oko∏o 40 osób, w tym 15 zajmuje si´ tà
dyscyplinà powa˝niej. Mimo to organizujà
szkolenia w kraju (przynajmniej cztery
w ciàgu roku), zapraszajà nauczycieli
z Europy oraz uczestniczà w sta˝ach za-
granicznych.

Treningi wymagajà czasu, który trzeba
znaleêç poza pracà. - Najbardziej cierpi na
tym rodzina - mówi dr Machura. I tak jed-
nak zach´ca m∏odych ludzi do trenowania
jodo i iaido. G∏ównà i najwa˝niejszà cechà
tych dyscyplin jest, wed∏ug niego, nauka
cierpliwoÊci. Poniewa˝ nic nie osiàga si´
tutaj ∏atwo i szybko, nale˝y systematycz-
nie çwiczyç i z pokorà oczekiwaç na upra-
gniony rezultat. Doktor Machura równie˝
prowadzi treningi w Katowicach, na które
m∏odzie˝ akademickà serdecznie zaprasza
(www.bumeikan.pl). Choç przyznaje,
˝e najwi´cej osób zaczyna si´ interesowaç
tymi dyscyplinami po obejrzeniu filmów,
takich jak „Ostatni Samuraj”.

JOANNA BRYNDZA

Dr ¸ukasz Machura, adiunkt w Zak∏adzie Fizyki Teoretycznej, zdobywcà

dwóch z∏otych medali w iaido i jodo na Mistrzostwach Europy 2007 w Pary˝u

Nauka cierpliwoÊci
Najwi´cej osób zaczy-

na si´ interesowaç sztu-

kami walki po obejrze-

niu filmów o takiej tema-

tyce. KiedyÊ rekordy po-

pularnoÊci bi∏y produkcje

z Brucem Lee, dziÊ mod-

ny jest „Ostatni Samu-

raj”. Podczas szkoleƒ

przekonujà si´ jednak,

˝e osiàgni´cie sukcesu

wymaga systematycznej

pracy i pokory.

Iaido
_

(z japoƒskiego: i - byç, ai - harmonia, do - droga; sztuka dobywania katany) jest japoƒ-

skà odmianà szermierki prowadzonej przy u˝yciu miecza. Termin Iai pochodzi od wyra˝enia Tsune
ni itte, kyu ni awasu. Oznacza ono, ˝e gdziekolwiek jesteÊmy i cokolwiek robimy, musimy byç za-

wsze przygotowani na ka˝dà ewentualnoÊç. Tradycja iaido, przekazywana z pokolenia na poko-

lenie wÊród szermierzy, swój najwi´kszy rozwój zawdzi´cza twórczym dokonaniom Hayashizaki

Jinsuke Shigenobu, który oko∏o 400 lat temu stworzy∏ pierwszà usystematyzowanà szko∏´ iaijutsu,
co pozwoli∏o na uznanie jej za samodzielnà sztuk´ walki. W póêniejszym czasie rozwin´∏o si´ wie-

le ró˝nych szkó∏, spoÊród których wiele przetrwa∏o do dzisiaj.

Jo
_
do

_
- wspó∏czesna odmiana japoƒskiej szermierki jo

_
jutsu, prowadzona przy u˝yciu kija, zwa-

nego jo
_
. Jej celem jest samoobrona - powstrzymanie przeciwnika. Ta odmiana japoƒskiej szermier-

ki stworzona zosta∏a ponad 300 lat temu przez Muso Gonnosuke Katsuyoshi jako realna sztuka

walki, z po∏àczenia najwa˝niejszych technik kenjutsu (sztuki miecza), sojutsu (sztuki w∏óczni) oraz na-
ginatajutsu (sztuki halabardy). Polega na u˝yciu w miejsce broni ostrej kija jo

_
, wykonanego z ka-

wa∏ka twardego drewna o d∏ugoÊci 128 cm i Êrednicy 2,4 cm.
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Mijajà kolejne miesiàce czterdziestego roku naszych uni-
wersyteckich dziejów, zbli˝amy si´ do marca. A marzec
jest bardzo wa˝ny, jeÊli mówimy o naszym jubileuszu.

Uniwersytet na Górnym Âlàsku powinien by∏ powstaç
znacznie dawniej ni˝ cztery dekady temu. Ale tak si´ jakoÊ
nie sk∏ada∏o, wi´c Âlàzacy i Zag∏´biacy musieli w´drowaç do
Wroc∏awia albo Krakowa, albo i dalej. Jasne jednak by∏o, ˝e
pr´dzej czy póêniej wszechnica nad Rawà, Przemszà i Bryni-
cà powstaç musi (i by∏o to bardziej realne od t´sknot przed-
wojennej Ligi Morskiej i Kolonialnej, której dzia∏acze twier-
dzili niez∏omnie, ˝e,,Polska kolonie posiàÊç musi i posi´-
dzie!”). Bardzo wielu ludzi i tu, i gdzie indziej w Polsce dà-
˝y∏o do utworzenia uniwersytetu, powo∏ano do ˝ycia Fili´
UJ, która mia∏a przygotowaç narodziny samodzielnej uczel-
ni. Tak wi´c pierwsza inauguracja by∏a wydarzeniem oczeki-
wanym i spodziewanym. Bywa jednak, ˝e oczekiwane i spo-
dziewane narodziny przychodzà nieco wczeÊniej ni˝ by to wy-
nika∏o z kalendarza. Poród UÂ te˝ zosta∏ przyÊpieszony: mo-
˝e o par´ miesi´cy, mo˝e o kilka lat, ale odby∏ si´ przed ter-
minem. By∏ niespodziankà do tego stopnia, ˝e rektor Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego nie kry∏ ˝alu z usamodzielnienia filii
- córki.

P owód przyÊpieszenia porodu ÊciÊle wià˝e si´
z marcem, z tym szczególnym marcem 1968 r., któ-
rego skutki Polska odczuwa w pewnym stopniu do

dziÊ. W przysz∏ym miesiàcu w gazetach b´dzie pe∏no o wy-
darzeniach, do których dosz∏o w g∏ównych polskich
oÊrodkach akademickich. Niedobrze by∏oby, ˝eby zabrak∏o
Êwiadectw i refleksji z naszego regionu, a w szczególnoÊci
nie powinno zabraknàç wspomnieƒ dawnych studentów
i pracowników Filii, którzy ryzykowali nie tylko siƒce od

milicyjnych pa∏ek, ale i przysz∏oÊç, bo w tamtych czasach
udzia∏ w protestach przeciw jedynie s∏usznej w∏adzy móg∏
oznaczaç koniec jakiejkolwiek kariery. Musia∏o byç tych
ryzykantów niema∏o, a ich wystàpienia w imi´ solidarno-
Êci ze spo∏ecznoÊcià akademickà Warszawy, Krakowa czy
Wroc∏awia musia∏y zrobiç wra˝enie na aparacie jedynie
s∏usznej partii. Nic dziwnego, ˝e postanowi∏ on rozbiç t´
studenckà wspólnot´ i odciàç Âlàsk od miazmatów jagiel-
loƒskich. PrzyÊpieszony poród i okolicznoÊci chrzcin spo-
wodowa∏y przyprawienie nam g´by,,czerwonej uczelni”
na d∏ugie lata. Na szcz´Êcie zdarza si´, ˝e wczeÊniaki, mi-
mo trudnych poczàtków, dochodzà do si∏ i prezentujà si´
ca∏kiem krzepko.

N ie mamy si´ dzisiaj czego wstydziç; znakomita
wi´kszoÊç spoÊród nas ani nie pami´ta tamtych cza-
sów ani nie rozeznaje si´ w niuansach sytuacji to-

warzyszàcej powstaniu uczelni. Nie zwalnia to jednak od
mówienia prawdy o tamtych czasach. Tak˝e dlatego, ˝e nie-
jeden pracownik naukowy Filii nie doczeka∏ Uniwersytetu.
Musieli opuÊciç uczelni´, miasto i kraj, poniewa˝ padli ofia-
rà antysemickich rozruchów zaplanowanych, sterowanych
i wykonywanych przez funkcjonariuszy ówczesnego paƒstwa
polskiego. W roku czterdziestolecia nie powinniÊmy o nich
zapominaç.

STEFAN OÂLIZ¸O

Z kr´gów zbli˝onych do zbieraczy makulatury docho-
dzà nas niepokojàce wieÊci Êwiadczàce o radykalizu-
jàcych si´ nastrojach w tym elitarnym Êrodowisku.

Analitycy rynku skupu surowców wtórnych ∏àczà to zjawi-
sko z pojawieniem si´ (na razie jedynie w krajach snobi-
stycznie uznajàcych j´zyk angielski jako w∏asny) urzàdze-
nia nazwanego Kindle. Osobom, które nie zauwa˝y∏y jeszcze
koƒca epoki pary i elektrycznoÊci, uÊwiadamiam, ˝e Kindle
to tzw. e-book (co na polski mo˝na przet∏umaczyç jako e-tam
ksià˝ka?), czyli sprz´t ∏àczàcy w sobie funkcje monitora
i podr´cznej biblioteki, acz bez obowiàzkowej szatni, ale i bez
mo˝liwoÊci wyci´cia ˝yletkà co ciekawszych zdj´ç frywol-
nych panienek.

P ojawienie si´ Kindle zosta∏o przyj´te z entuzjazmem
przez ekologów, którym nie dawa∏ zasnàç warkot pi∏
∏aƒcuchowych dochodzàcy z zalesionych terenów

Finlandii. A tak˝e przez mniej utalentowanych pisarzy, li-
czàcych, ˝e jakoÊ uda im si´ wepchaç do pami´ci Kindle
swoje ceg∏y.

O d wielu lat futurolodzy wieszczyli ju˝ zmierzch epo-
ki Gutenberga, a eksperymenty z e-papierem trwajà
od po∏owy lat 70. Nie wiedziano tylko, jak o tym po-

wiedzieç Chiƒczykom. Tymczasem mimo wyt´˝onej pracy
grzybów i drobnoustrojów, a tak˝e paru wojen, zasoby biblio-
tek ros∏y w sposób imponujàcy. Taka choçby waszyngtoƒska
Biblioteka Kongresu. Gdyby u∏o˝yç jej zbiory w szeregu -
sztuka po sztuce to chcàcy doÊwiadczyç kompletnoÊci tego
zbioru archiwista czy bibliotekarz musia∏by przejÊç 850 km.
Bioràc pod uwag´ Êrednià wieku w tych zawodach, niewie-
lu dotar∏oby do litery „B”.

W ubieg∏ym roku pojawi∏y si´ nowe propozycje ogarni´-
cia ca∏oÊci dorobku literackiego ludzkoÊci. „Gazeta
Wyborcza” (23.08.07.) opisywa∏a projekt „Open Libe-

rary” czyli cyfrowej biblioteki gromadzàcej wszystko, co kiedy-
kolwiek napisano i wydano. Pomys∏ ten mia∏ (ma?) jeden ale za
to podstawowy mankament: Autorami recenzji bàdê opisów za-
wartoÊci dzie∏a, byliby (podobnie jak w przypadku Wikipedii)
sami internauci. A co gorsza, pewnie i sami autorzy, których
trudno podejrzewaç o obiektywny stosunek do w∏asnych utwo-
rów, nale˝àcych rzecz jasna do najwspanialszych osiàgni´ç my-
Êli ludzkiej. Prawdziwy jednak cyrk mo˝e nas spotkaç, gdy au-
torami takich opracowaƒ zostanà uczestnicy programu Big
Brother. Podsumowujàc miniony rok, jedna z telewizyjnych
stacji zaprezentowa∏a zlepek ró˝nych pomy∏ek, gaf, lapsusów
itp. Nale˝nà sobie pozycj´ zajmowa∏ tam w∏aÊnie ów wegetujà-
cy gdzieÊ na antypodach oglàdalnoÊci Big B. Oto fragment bu-
rzy mózgów: Pytanie - Kim by∏ Józef Pi∏sudski? Odp. - Poetà.
Pyt. - Kim jest Manuela Gretkowska? Odp. - Laureatkà II edy-
cji Big Brothera. Pyt. - Stolica Rumunii to? Odp. - Bagdad.
Zwracam uwag´, i˝ odpowiedzi nie udziela∏y dzieci wychowa-
ne przez wilki, ale panienki o wyraênych ambicjach zaistnienia
w mediach. Kiedy ju˝ skoƒczy∏ mi si´ zapas wyzwisk, którymi
obrzuca∏em te „gwiazdy”, pomyÊla∏em: - A mo˝e nie by∏oby tak
êle, gdyby je dopuÊciç do g∏osu? Mo˝e Polskà nie rzàdzi∏yby
trumny Pi∏sudskiego i Dmowskiego ale tomiki ich wierszy. Ma-
nuela Gretkowska z Frytkà w jacuzzi dyskutowa∏yby o nowo-
Êciach wydawniczych. A naszych ˝o∏nierzy proÊciej by∏oby ewa-
kuowaç z Rumunii ni˝ z Iraku.

S zansa jednak na to by pod wp∏ywem Kindle panienki te
dosta∏y jakiejÊ gwa∏townej iluminacji jest w∏aÊciwie ˝ad-
na. Wprawdzie za 9,99$ mo˝na mieç wglàd w 90 tys. ty-

tu∏ów, ale…9,99$? E-tam…, ile˝ by∏oby za to wacików.
JERZY PARZNIEWSKI

Poród
przyÊpieszony

e-tam
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T eneryfa, Wyspy Kanaryjskie
i Hiszpania wszystkim kojarzà
si´ raczej z wakacjami, s∏oƒ-

cem i rozkosznym „nicnierobieniem”,
tymczasem w∏aÊnie tam w paêdzierni-
ku ub. roku odby∏a si´ VI Europejska
Konferencja poÊwi´cona Genomice Ro-
Êlin (6th Plant Genomics European Me-
eting), podczas której doktorant nasze-
go Uniwersytetu, mgr Damian Grusz-
ka, otrzyma∏ nagrod´ za najlepszy po-
ster. Projekt zatytu∏owany „Potwier-
dzenie funkcji genów odpowiedzial-
nych za metabolizm brasinosteroidów
u j´czmienia” powsta∏ we wspó∏pracy
z prof. dr hab. Miros∏awem Ma∏uszyƒ-
skim i prof. dr hab. Iwonà Szarejko,
która pe∏ni funkcj´ kierownika Kate-
dry Genetyki na Wydziale Biologii
i Ochrony Ârodowiska UÂ. Praca doty-
czy∏a badaƒ nad genami uczestniczàcy-
mi w metabolizmie brasinosteroidów,
roÊlinnych zwiàzków hormonalnych
regulujàcych szereg procesów fizjolo-
gicznych, np: kie∏kowanie nasion, wy-
d∏u˝anie p´dów, zwi´kszanie tempa
podzia∏ów komórkowych czy reakcje

roÊlin na stresy abiotyczne. W wyniku
badaƒ zidentyfikowano sekwencje ko-
dujàce trzech j´czmiennych genów,
które zosta∏y zamieszczone w bazie da-
nych GenBank wraz z sekwencjami ko-
dowanych polipeptydów.

Zainteresowania Damiana Gruszki
zawsze wiàza∏y si´ z biologià. Ukoƒczy∏
liceum ogólnokszta∏càce w klasie o pro-
filu biologiczno-chemicznym (w Biel-
sku-Bia∏ej), w roku 1998 rozpoczà∏ stu-
dia na Wydziale Biologii i Ochrony Âro-
dowiska UÂ, wybierajàc jako kierunek
specjalizacji biotechnologie roÊlin i mi-
kroorganizmów. Ju˝ w czasie studiów
pracowa∏ na stanowisku technika
w Katedrze Genetyki UÂ, gdzie prowa-
dzi∏ jednoczeÊnie badania do pracy ma-
gisterskiej, którà z wyró˝nieniem obro-
ni∏ w roku 2003. Obecnie jest s∏ucha-
czem IV roku studiów doktoranckich.
Doktorska dysertacja m∏odego, zdolne-
go naukowca (nt. „Identyfikacji genów
uczestniczàcych w syntezie i transduk-
cji sygna∏u brasinosteroidów u Hor-
deum vulgare, z wykorzystaniem mu-
tantów pó∏kar∏owatych”) powstaje pod
opiekà naukowà prof. dr. hab. Miros∏a-
wa Ma∏uszyƒskiego, a jej finalizacji mo-
˝emy spodziewaç si´ jesienià tego roku:
- Mam nadziej´, ˝e rok 2008 b´dzie dla
mnie równie udany jak poprzedni -
Êmieje si´ Damian Gruszka.

Sukces na Teneryfie to nie jedyne
osiàgni´cie, jakie w 2007 roku sta∏o
si´ udzia∏em naszego zdolnego dokto-
ranta. W sierpniu, podczas III Konfe-
rencji Polskiego Towarzystwa Biologii
Eksperymentalnej RoÊlin (PTBER)
w Warszawie, zosta∏ wyró˝niony
w Konkursie M∏odych Naukowców za
poster pt: „Identification of new co-
ding sequence HvDWARF in barley
(Hordeum vulgare) responsible for
brassinosteroid synthesis”, dzi´ki cze-
mu móg∏ równie˝ ustnie zaprezento-
waç swoje dokonania na ogólnej sesji
naukowej.

Damian Gruszka podchodzi do swojej
pracy z ogromnà pasjà, co jest niewàt-
pliwie receptà na sukces. W wolnym
czasie uwielbia podró˝owaç. Nieko-
niecznie sà to jednak woja˝e zagranicz-
ne. Uprawia turystyk´ górskà, jest za-
fascynowany Sudetami, a szczególnie
wyjàtkowym klimatem Gór Izerskich.
Zapytany o plany na przysz∏oÊç, wraca
do swojej ukochanej biologii: - Najlepiej
jeÊli b´dà zwiàzane z genetykà moleku-
larnà. Szczególnie interesujà mnie inte-
rakcje mi´dzygenowe, indukowane
dzia∏aniem hormonów, czyli procesy na
styku genetyki, molekularnych mecha-
nizmów regulacji ekspresji genów i fi-
zjologii.

ANNA MUSZY¡SKA

Nagroda za projekt „Potwierdzenie funkcji genów odpowiedzialnych

za metabolizm brasinosteroidów u j´czmienia” dla Damiana Gruszki
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NAGRODA I STOPNIA 
„EKO 2007” DLA 
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
21 grudnia 2007 Uniwersytet Âlàski otrzyma∏

nagrod  ́ I stopnia w VII Mi´dzynarodowym
Konkursie na Rozwiàzania w Dziedzinie Ochro-
ny Ârodowiska. Tytu∏ „Mistrza Ekologii” i na-
grod  ́otrzyma∏ za rozwiàzanie pt. „Automatycz-
ny Biodetektor ToksycznoÊci Ogólnej Wód - na-
rz´dzie do kontroli obecnoÊci substancji toksycz-
nej w wodzie”. Autorami tego rozwiàzania sà:
Andrzej Woênica, Czes∏aw KliÊ, Micha∏ Górny,
Henryk Duda, Kazimierz Kosz, Janusz Dzirba,
Roman Maƒka.

SYMPOZJUM „BLI˚EJ CZY 
DALEJ - WYZWANIA 
WSPÓ¸CZESNEJ PEDAGOGIKI
SPECJALNEJ”
9 stycznia na Wydziale Teologicznym UÂ od-

by∏o si  ́sympozjum „Bli˝ej czy dalej - wyzwania
wspó∏czesnej pedagogiki specjalnej” zorganizo-
wane przez Samorzàd Studencki WTL UÂ oraz
Zak∏ad Katechetyki, Pedagogiki ChrzeÊcijaƒ-
skiej i Katolickiej Nauki Spo∏ecznej WTL UÂ.
Oprócz cz´Êci teoretycznej organizatorzy sympo-
zjum zaoferowali uczestnikom udzia∏ w cz´Êci
praktycznej - warsztatowej.

CO DALEJ Z FIZYKÑ CZÑSTEK 
- CZY LHC UDZIELI NA TO 
PYTANIE ODPOWIEDZI?
W styczniu rozpocz´∏a si  ́kolejna edycja wy-

k∏adów popularnonaukowych „Z najlepszymi
przez Fizyk´”. Pierwszy wyk∏ad zatytu∏owany
„Co dalej z fizykà czàstek - czy LHC udzieli na to
pytanie odpowiedzi?” 9 stycznia wyg∏osi∏ prof. dr
hab. Marek Zra∏ek.

Pozosta∏e wyk∏ady odbywaç si  ́b´dà w pierw-
szà Êrod  ́ka˝dego miesiàca o godz. 10.00 w auli
im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uni-
wersytetu Âlàskiego.

Wi´cej na str. 11-13

SPOTKANIE Z EL˚BIETÑ 
DZIKOWSKÑ W ÂLÑSKIEJ 
KAWIARNI NAUKOWEJ
10 stycznia w Rondzie Sztuki w Katowicach

odby∏o si  ́ kolejne spotkanie Âlàskiej Kawiarni
Naukowej. GoÊciem by∏a El˝bieta Dzikowska,
która wraz z m´˝em Tonym Halikiem wyprodu-
kowa∏a ponad 300 filmów, które TVP pokazywa-
∏a przez prawie 20 lat. Najbardziej znana seria
nosi∏a tytu∏ „Pieprz i wanilia”. Transmisja wideo
ze spotkania jest dost´pna na stronie www.ka-
wiarnianaukowa.pl. To pierwsza kawiarnia
naukowa w Polsce dost´pna w internecie.

Wi´cej na str. 25

STYPENDIUM HUMBOLDTA 
DLA DR. PRZEMYS¸AWA 
MARCINIAKA
Dr Przemys∏aw Marciniak z Katedry Filolo-

gii Klasycznej Uniwersytetu Âlàskiego otrzy-
ma∏ presti˝owe stypendium Fundacji Hum-
boldta na czternastomiesi´czny pobyt badaw-
czy w Berlinie (Freie Universität) w roku aka-

demickim 2008/2009. Badania doktora Marci-
niaka dotyczà kultury i tradycji antycznej ze
szczególnym uwzgl´dnieniem literatury i kul-
tury bizantyjskiej.

KLASZTORY CYSTERSKIE
W KULTURZE 
ÂREDNIOWIECZNEJ
Sekcja Rybnicka Studenckiego Ko∏a Nauko-

wego Historyków Uniwersytetu Âlàskiego,
Muzeum w Rybniku oraz Rada Samorzàdu
Studenckiego OÊrodka Dydaktycznego Uni-
wersytetu Âlàskiego w Rybniku 10 stycznia
zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu Po-
mi´dzy przesz∏oÊcià a historià. Tematem by∏y
klasztory cysterskie w kulturze Êredniowiecz-
nej, w ich problematyk´ wprowadzi∏ dr hab.
Jerzy Sperka. WÊród referentów znaleêli si´:
Dorota Krukar z referatem pt. „Poczàtki opac-
twa cysterskiego w J´drzejowie”, Tomasz Rup-
pental - „Fundacja i uposa˝enie klasztoru cy-
sterskiego w Rudach”.

SPOTKANIE FILOZOFICZNE 
- „OD RYTUA¸U 
DO RACJONALIZACJI”
Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. White-

heada, Wy˝sze Seminarium Duchowne Braci
Mniejszych oraz Instytut Filozofii UÂ zorganizo-
wali drugie spotkanie filozoficzne z cyklu „Dia-
log mi´dzyreligijny”, które odby∏o si  ́18 stycznia
w Klasztorze Franciszkaƒskim w Katowicach-
Panewnikach. Spotkanie zatytu∏owano „Od ry-
tua∏u do racjonalizacji”. Jego tematyka zwiàza-
na by∏a z majowà konferencjà „Filozoficzne pod-
stawy dialogu mi´dzyreligijnego”. Zaczyn dys-
kusji stanowi∏a lektura fragmentów ksià˝ki A.N.
Whiteheada „Religia w tworzeniu”. Semina-
rium poprowadzili: o. dr Kleofas Gródek OFM,
dr Bogdan Ogrodnik.

PLATYNOWY LAUR 
DLA REKTORA UÂ
19 stycznia w GórnoÊlàskim Centrum Kultu-

ry w Katowicach odby∏a si  ́uroczystoÊç wr´cze-
nia Laurów Umiej́ tnoÊci i Kompetencji. Platy-
nowy Laur w kategorii „Pro Publico Bono”
otrzyma∏ m. in. JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek.

W imieniu Laureata nagrod  ́odebra∏ prorek-
tor ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab.
Wies∏aw BanyÊ.

Przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodar-
czej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kato-
wicach od 1992 roku nagradzajà Laurami Umie-
j́ tnoÊci i Kompetencji nieprzeci´tnych mened˝e-
rów, wyró˝niajàce si  ́firmy, organizacje i insty-
tucje, które wprowadzajà skuteczne rozwiàzania
restrukturyzacyjne i torujà drog  ́ nowoczesnej
gospodarce rynkowej, a tak˝e autorytety moral-
ne i najwybitniejszych reprezentantów nauki,
oÊwiaty, kultury, sztuki, polityki. W gronie laure-
atów na przestrzeni ostatnich szesnastu lat zna-
leêli si  ́mi´dzy innymi: Lech Wa∏´sa (1992 r.),
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II (1996 r.), Sekretarz
Generalny NATO Javier Solana (1999 r.), Alek-
sander KwaÊniewski (2002 r.),Vaclav Havel,

Adam Ma∏ysz (2004 r.), Bruno Dethomas (2003
r.), ks. abp. Stanis∏aw Dziwisz (2005 r.), profesor
W∏adys∏aw Bartoszewski (2007 r.).

Wi´cej na str. 24

WYK¸AD NA TEMAT 
ZMIAN POZIOMU MÓRZ
24 stycznia w Mi´dzywydzia∏owej Auli przy

Wydziale Nauk o Ziemi UÂ odby∏ si  ́wyk∏ad pt.
„The unsolved problem of sea level rise in the
next century” z serii Invited Lectures on Glacio-
logy, który wyg∏osi∏ prof. dr W.T. Pfeffer (Uni-
versity of Colorado, Boulder, USA). Zmiany po-
ziomu mórz obserwowane na przestrzeni tysi´-
cy lat sà warunkowane dostawà lub ubytkiem
wody pochodzenia làdowego, m.in. z làdolodów
i lodowców, a tak˝e rozszerzalnoÊcià cieplnà lub
kontrakcjà wody morskiej towarzyszàcà zmia-
nom temperatury wody. Spowodowany ocieple-
niem wzrost poziomu mórz w kolejnym stuleciu
mo˝e byç bardzo znaczny (powy˝ej jednego me-
tra), lecz skala tych zmian jest wcià  ̋wàtpliwa.
Prognozy podnoszenia si  ́poziomu wód przed-
stawione w czwartym Raporcie IPCC (Interna-
tional Panel on Climate Change) zosta∏y po-
wszechnie skrytykowane z powodu niedoszaco-
wania spodziewanego podnoszenia si  ́poziomu
wód na skutek topnienia pokrywy lodowej oraz
nie uwzgl´dnienia zmian dynamiki lodowców ja-
ko efektu globalnego ocieplenia. W prezentacji
przedstawiono wyniki szacowania aktualnego
trendu podnoszenia si  ́poziomu wód z uwzgl´d-
nieniem sk∏adników zwiàzanych ze zmianami
dynamiki lodowców.

REKTOR UÂ W PRADZE
25 stycznia JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab.

Janusz Janeczek wzià∏ udzia∏ w posiedzeniu Za-
rzàdu Polsko-Czeskiego Towarzystwa Nauko-
wego oraz we wspólnym posiedzeniu Towarzy-
stwa i Akademii Nauk Republiki Czeskiej
w Pradze.

ZWYCI¢STWO 
SIATKAREK AZS UÂ
W ostatniej kolejce III ligi siatkówki kobiet

dru˝yna AZS UÂ Katowice pokona∏a na wyjeê-
dzie 3:1 UKS Net ˚ywiec. Dzi´ki temu zwyci´-
stwu dru˝yna w koƒcowej klasyfikacji zaj´∏a
drugie miejsce. Automatycznie tak zosta∏a orga-
nizatorem jednego z dwóch turniejów bara˝o-
wych o awans do II ligi. To pierwszy tak dobry
wynik w historii klubu, jak mówi trener Dawid
Pawlik - przed sezonem dru˝yna mia∏a walczyç
o Êrodek tabeli. Przez najbli˝szy miesiàc
siatkarki b´dà si´ przygotowywa∏y do pierwsze-
go turnieju bara˝owego, którego b´dà gospoda-
rzem. W ma∏ej hali katowickiego Spodka 22 lu-
tego AZS UÂ zmierzy si´ z MKS Wodzis∏aw Âlà-
ski, nast´pnie z PLKS II Pszczyna (23 lutego)
oraz z Victorià Lubliniec (24 lutego). Po dwóch
tygodniach przerwy siatkarki AZS pojadà na
turniej rewan˝owy, którego gospodarzem b´-
dzie dru˝yna z Lubliƒca. Do drugiej rundy bara-
˝y awansujà dwie najlepsze dru˝yny. Tabela
oraz wyniki wszystkich spotkaƒ ligowych na
stronie: www.szps.pl
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI

Prace naukowe

HISTORIA. Archiwa i archiwalia
górnoÊlàskie I. Red. Edward D ∏ u -
g a j c z y k , Wac∏aw G o j n i c z e k , bi-
bliogr., tab., fot., wklejki, streszcz.,
summ., Zsfg., 24 z∏

LITERATUROZNAWSTWO. El˝bieta
D u t k a : Okolice nie tylko geograficz-
ne. O twórczoÊci Andrzeja KuÊniewi-
cza, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

J¢ZYKOZNAWSTWO. Bogactwo
polszczyzny w Êwietle jej historii. T.
2. Red. Krystyna K l e s z c z o w a , Ar-
tur R e j t e r , bibliogr., tab., abstract,
rez., 15 z∏

S∏owo i tekst. T. 1: Funkcjonowa-
nie j´zyka. Red. Piotr C z e r w i ƒ -
s k i , Jadwiga S t a w n i c k a , rez.,
streszcz., summ., 23 z∏

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
„Muzyka religijna - mi´dzy epoka-
mi i kulturami”. T. 1. Red. Krystyna
T u r e k , Bogumi∏a M i k a , przyk∏ady
nutowe, summ., Zsfg., 25 z∏

PRAWO. Konstytucjonalizm
a doktryny politycznoprawne.

Najnowsze kierunki badaƒ.
Red. Ryszard M. M a ∏ a j n y , opr.
twarda, 45 z∏

NAUKI o ZIEMI. „Kras i Speleolo-
gia”. T. 12 (XXI). Red. Andrzej T y c ,
Jacek J a n i a , bibliogr., wklejka, tab.,
rys., fot., streszcz., rés., 18 z∏

Podr´czniki i skrypty

J¢ZYKOZNAWSTWO. Jadwiga W ´ -
g r z y n , Ewa K o r y t o w s k a :
Aspects of the Czech Republic, bi-
bliogr., 8 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Rzym antyczny. Poli-
tyka i pieniàdz. T. 4. Red. Wies∏aw
K a c z a n o w i c z

Dariusz N a w r o t : Litwa i Napo-
leon w 1812 roku

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 , Tomasz N a w r o c k i : Kapita∏y
ludzkie i spo∏eczne a konkurencyj-
noÊç regionów

J¢ZYKOZNAWSTWO. Artur K i -
j a k : Polish and English Consonan-
tal Clusters: A Contrastive Analysis
within the Stricte CV Framework

W∏adys∏aw K r y z i a : S∏oweƒski.
S∏oweƒcy. S∏owenia. Zarys historii
j´zyka i kszta∏towania si´ Êwiado-
moÊci narodowej

Danuta K r z y ˝ y k : Synonimia po-
j´ç prawdziwoÊciowych - teoria
i nauczanie, bibliogr., indeks, aneks,
schem., tab., summ., Zsfg.

Ewa S t r a Ê : Kategoria intensyw-
noÊci we frazeologii j´zyka polskie-
go i rosyjskiego

NAUKI o ZIEMI. Ireneusz M a l i k :
Dendrochronologiczny zapis wspó∏-
czesnych procesów rzeêbotwórczych
kszta∏tujàcych stoki i doliny rzecz-
ne wybranych stref krajobrazo-
wych Europy Ârodkowej

Podr´czniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Beata D y r d a , Ire-
na P r z y b y l s k a , Sabina K o c z o ƒ -
Z u r e k : Podstawy prawne i orga-
nizacyjne oÊwiaty. Skrypt dla stu-
dentów kierunków pedagogicznych

ENGLISH LANGUAGE CENTRE
UNIWERSYTET ÂLÑSKI

Centrum Egzaminacyjne British Council
KATOWICE, UL.BANKOWA 14, TEL: 359-22-11

e-mail: elc@us.edu.pl, http://www.ecl.us.edu.pl 

ORGANIZUJEMY INTENSYWNE KURSY 
JEZYKA ANGIELSKIEGO:

- wszystkie poziomy zaawansowania
- przygotowanie do egzaminów Cambridge

- kursy w soboty/niedziele

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

- KLUB KONWERSACYJNY

* zni˝ki dla pracowników UÂ oraz studentów studiów doktoranckich

GWARANTUJEMY WYSOKÑ JAKOÂå W ATRAKCYJNEJ CENIE



To projekt, którego celem jest pre-
zentacja grafiki z Polski, Czech,
S∏owacji i W´gier. Jest on efek-

tem wspó∏pracy galerii w poszczególnych
krajach i ka˝da z nich przygotowuje w∏a-
snà kolekcje grafiki oraz prezentuje ca∏à
wystaw´ u siebie. Kierownikiem i pomy-
s∏odawcà projektu jest dr Petr Pavlinak
prowadzàcy Galeri´ Chagall w Karwinie
(Czechy), który zaprosi∏ do udzia∏u: No-
vohrad Museum a Galerie v Lucenci ze
S∏owacji, Nograd Historical Museum Sal-
gotarjan z W´gier oraz Galeri´ Uniwersy-
teckà z Cieszyna.

We wrzeÊniu 2007 r. mia∏a miejsce pre-
zentacja w Karwinie, na prze∏omie 2007
i 2008 r. odby∏a si´ w Cieszynie w Galerii
Uniwersyteckiej i 36,6. Obecnie ca∏a ko-
lekcja prezentowana jest na W´grzech.
Marcowa wystawa w s∏owackiej Lucenci
zakoƒczy projekt. Stron´ polskà reprezen-
tujà graficy zwiàzani z cieszyƒskim Insty-
tutem Sztuki UÂ: dr hab. Joanna Piech-
Kalarus, prof. zw. Eugeniusz Delekta, dr
Krzysztof Kula, prof. Józef Knopek oraz
prof. Ma∏gorzata ¸uszczakEugeniusz Delekta: ˚aglowce Ma∏gorzata ¸uszczak: Góry Chorwacji

Spotkania Graficzne 
Czwórki Wyszehradzkiej

Josef Mžyk: 

Dívka 

a jelen 

(Czechy)

Dušan 

Krnáč: 

Minimalcomics 

(S∏owacja)

Wernisa˝ w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie



Festiwal Slajdów
Podró˝niczych 

- Kontynenty Afryka
7-8 grudnia 2007

Organizatorami Festiwalu Slajdów Podró˝niczych - Kontynenty Afryka by∏o Âlàskie Stowarzy-
szenie Podró˝nicze „Garuda” oraz Studenckie Ko∏o Podró˝nicze „Denali”. By∏a to ju˝ druga edy-
cja festiwalu slajdów, poÊwi´conego poszczególnym kontynentom. W 2006 roku odby∏ si´ festiwal
poÊwi´cony Azji. Festiwal Slajdów Podró˝niczych - Kontynenty Afryka odbywa∏ si´ w dwóch miej-
scach: 7 grudnia w auli im. A. Pawlikowskiego, Instytut Fizyki UÂ (w programie by∏y 3 pokazy
slajdów i lekcja pokazowa j´zyka arabskiego) oraz 8 grudnia w Galerii Czakram (2 pokazy slajdów,
pokaz gry na b´bnach afrykaƒskich i impreza Etno-Party: zabawa przy afrykaƒskich rytmach).

Mali mieszkaƒcy Zanzibaru

Ch∏opczyk z wysp Bazaruto, Mozambik

Meczet Hassana, 

Maroko

Hlane 

Royal 

National 

Park, 

Suazi

Wyspa Zanzibar, Tanzania

Kobieta na targu

w Manzini, Suazi

(po∏udniowa Afryka)

14 tys. km na polskich tablicach 

rejestracyjnych po bezdro˝ach Afryki:

przez Maroko, Mauretani´ i Mali
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