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Drodzy Czytelnicy!

1kwietnia 2008 r. dwustuosobowe Kole-
gium Elektorów Uniwersytetu, utwo-
rzone spoÊród przedstawicieli poszcze-

gólnych grup spo∏ecznoÊci akademickiej, do-
kona∏o wyboru nowego rektora naszej Uczel-
ni. Zapraszamy do przeczytania relacji z te-
go wydarzenia. Prezentujemy te˝ sylwetk´
naukowà rektora-elekta, którym zosta∏
prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ, dotychcza-
sowy prorektor ds. nauki i informatyzacji.
Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”
sk∏ada z tej okazji panu profesorowi Wies∏a-
wowi Banysiowi serdeczne gratulacje.

W ramach cyklu poÊwi´conego rozwojowi
ró˝nych dziedzin nauki, w tym numerze ga-
zety piszemy o perspektywach nauk przy-
rodniczych. Zapraszamy do przeczytania
rozmowy z dziekanem Wydzia∏u Biologii
i Ochrony Ârodowiska prof. dr hab. Paw∏em
Migulà o tym, w jakim stopniu m∏odzie˝ jest
zainteresowana studiowaniem na kierun-
kach przyrodniczych oraz o mo˝liwoÊciach
zatrudnienia absolwentów. W bie˝àcym nu-
merze znalaz∏a si´ ponadto relacja z sesji
naukowej, podczas której biolodzy podsu-
mowali wyniki ubieg∏orocznych badaƒ oraz
omówienie projektów naukowych realizo-
wanych przez Katedr´ Genetyki WBiOÂ.

W marcu nie brakowa∏o równie˝ spo-
tkaƒ i imprez, z których te najwa˝niejsze
staraliÊmy si´ odnotowaç: tworzenie Euro-
pejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy˝szego,
badania naukowe, dialog mi´dzykulturo-
wy to zagadnienia poruszane podczas sesji
plenarnej Steering Committee for Higher
Education and Research (CDESR)
w Strasburgu, gdzie Konferencj´ Rekto-
rów Akademickich Szkó∏ Polskich repre-
zentowa∏ JM Rektor prof. zw. dr hab. Ja-
nusz Janeczek, z którym przeprowadzili-
Êmy rozmow´ na ten temat. Odby∏a si´ te˝
mi´dzynarodowa konferencja „Czyste
technologie w´glowe - geologiczne aspekty
podziemnego sk∏adowania CO2 i przetwa-
rzania w´gla”. By∏o to pierwsze tego typu
spotkanie w Europie po opublikowaniu
w styczniu 2008 r. i zaaprobowaniu w mar-
cu 2008 r. na szczycie Unii Europejskiej
pakietu klimatycznego.

Mi∏o nam te  ̋poinformowaç, ˝e wÊród stu-
dentów uhonorowanych tegorocznymi sty-
pendiami ministra nauki i szkolnictwa wy˝-
szego za osiàgni´cia w nauce i za wybitne osià-
gni´cia w sporcie znalaz∏o si  ́66 reprezentan-
tów Uniwersytetu Âlàskiego. UroczystoÊç
wr´czenia dyplomów odby∏a si  ́14 marca.
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Sylwetka rektora-elekta

prof. zw. dr. hab. 

Wies∏awa Banysia

Prof. Wies∏aw BanyÊ urodzi∏ si´ 30 sierp-
nia 1951 r. w Olkuszu. Studia wy˝sze – fi-
lologi´ romaƒskà - ukoƒczy∏ na Uniwersy-
tecie Jagielloƒskim w 1974 r. Prac´ doktor-
skà zatytu∏owanà Ambiguïté référentielle
des descriptions indéfinies en fran˜ais
obroni∏ na Wydziale Filologicznym UÂ
w 1981 r. Rozpraw´ habilitacyjnà Théorie
sémantique et „si...alors”. Aspects sémanti-
co-logiques de la proposition conditionnelle
obroni∏ na Wydziale Neofilologicznym Uni-
wersytetu Warszawskiego w 1990 r. Tytu∏
profesora otrzyma∏ w 2001 r.

Specjalizacjà naukowà prof. Banysia sà:
j´zykoznawstwo ogólne i j´zykoznawstwo
romaƒskie, a w szczególnoÊci: gramatyka
semantyczna, j´zykoznawstwo kognityw-
ne, kognitywna leksykografia komputacyj-
na, logiczne podstawy j´zykoznawstwa
oraz j´zykoznawstwo stosowane,
a w szczególnoÊci: j´zykoznawstwo kom-

puterowe, t∏umaczenie automatyczne
i wspomaganie t∏umaczenia przy pomocy
komputera, elektroniczne bazy danych
s∏ownictwa specjalistycznego, automatycz-
ne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Do najwa˝niejszych osiàgni´ç nauko-
wych rektora-elekta nale˝à: konstrukcja
w postaci rachunku logicznego teorii se-
mantycznej spe∏niajàcej kryteria meto-
dologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu 
K. Poppera; opis kognitywny w postaci
„mapy kognitywnej”, realizujàcy orygi-
nalnà koncepcj´ podejÊcia kognitywnego,
systemu konstrukcji j´zyka francuskiego
zwiàzanych z wyra˝aniem warunkowo-
Êci i implikacji; rozwijanie teorii opisu j´-
zyka zorientowanego obiektowo, inte-
grujàcego j´zykowe hierarchie seman-
tyczne i koncepcje kadrów i skryptów do
wykorzystania m.in. w realizacji t∏uma-
czenia automatycznego, automatycznego
streszczania dokumentów; utworzenie
szko∏y badawczej opisu j´zyka zoriento-
wanego obiektowo (8 rozpraw doktor-
skich wypromowanych, 4 w trakcie przy-
gotowania) stosowanego m.in. w modu-
∏ach t∏umaczenia automatycznego.

Mam poczucie wielkiej odpowiedzialnoÊci, która na
mnie cià˝y – powiedzia∏ prof. Wies∏aw BanyÊ

Nowy rektor
wybrany!

Jak poinformowa∏a Uczel-
niana Komisja Wyborcza 
1 kwietnia na funkcj´ rekto-
ra Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach na kadencj´
2008/2012 zosta∏ wybra-
ny prof. zw. dr hab. Wie-
s∏aw BanyÊ. Przewodniczà-
cy Uczelnianej Komisji Wy-
borczej prof. dr hab. Cze-
s∏aw Martysz og∏osi∏, ˝e na
ogólnà liczb´ 200 elekto-
rów na posiedzeniu wybor-
czym obecnych by∏o 196,
g∏osowa∏o 196. Zg∏oszony
na rektora prof. BanyÊ
otrzyma∏ w I turze 119 g∏o-
sów „za”, co stanowi∏o wy-
maganà wi´kszoÊç. Kontr-
kandydaci otrzymali nast´-
pujàcà liczb´ g∏osów: prof.
dr hab. Krystian Roleder
59, prof. dr hab. Stanis∏aw
Juszczyk 16. 8 kwietnia Ko-
legium Elektorów dokona
wyboru prorektorów Uni-
wersytetu Âlàskiego na ka-
dencj´ 2008/2012.
- Drzemià w nas wielkie
mo l̋iwoÊci twórczego wzbo-
gacania Uniwersytetu, ale
to wymaga, bez wàtpienia,
wielu reform. B´dziemy je
realizowaç razem. Chcia∏-
bym, aby ka˝dy pracownik
naszej Uczelni by∏ w cen-
trum uwagi. Nie mo˝emy
pozwoliç, by wspania∏e pla-
ny, które chcemy zrealizo-
waç przes∏oni∏y nam dobro
pojedynczego cz∏owieka.
Wszyscy sà wa˝ni: studenci,
profesorowie i pracownicy
nieb´dàcy nauczycielami
akademickimi – powiedzia∏
rektor-elekt po og∏oszeniu
wyników.
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Prof. Wies∏aw BanyÊ wypromowa∏ 
13 doktorów, opiniowa∏ 5 rozpraw doktor-
skich, 7 habilitacji, 2 profesury. Jest auto-
rem 5 monografii (3 opublikowanych 
i 2 przygotowanych do druku) oraz skryp-
tu z zakresu gramatyki j´zyka francuskie-
go, wspó∏redaktorem 4 tomów zbioro-
wych, redaktorem 11 roczników czasopi-
sma „Neofilologica”, wspó∏redaktorem 
5 roczników „Etudes Cognitives/Studia
Kognitywne”, a tak˝e kilkudziesi´ciu stu-
diów i rozpraw opublikowanych w kraju
i za granicà. Wielokrotnie wyst´powa∏ na
krajowych i mi´dzynarodowych konferen-
cjach i kongresach naukowych. W latach
1977 – 2004 odby∏ 13 sta˝y naukowych na
uniwersytetach francuskich (6 na Sorbo-
nie), w 2004 r. by∏ profesorem wizytujà-
cym na Université Paris-XIII. Jest cz∏on-
kiem 5 towarzystw j´zykoznawczych
w Polsce, Francji i USA. W latach 1992 –
2007 uczestniczy∏ w 9 mi´dzynarodowych
grantach badawczych oraz 2 mi´dzynaro-
dowych grupach badawczych.

Ponadto pe∏ni∏ liczne funkcje admini-
stracyjne, w tym:

• 1989 - 2002 zast´pcy dyrektora Insty-
tutu Filologii Romaƒskiej;

• 1991 - kierownika Zak∏adu J´zyko-
znawstwa Romaƒskiego w Instytucie Fi-
lologii Romaƒskiej;

• 1991 - opiekuna naukowego z ramie-
nia Uniwersytetu Âlàskiego II Nauczyciel-
skiego Kolegium J´zyków Obcych - J´zyk
Francuski w Sosnowcu;

• 1992 - 1994 kierownika Studium
Doktoranckiego przy Wydziale Filologicz-
nym UÂ;

• 1994 - 1996 prodziekana ds. wspó∏-
pracy zagranicznej i nauki Wydzia∏u Filo-
logicznego UÂ;

• 1994 - 1996 przewodniczàcego Senac-

kiej Komisji ds. Nauki, Wspó∏pracy Zagra-
nicznej i Krajowej UÂ;

• 1996 - 1999 cz∏onka Senackiej Komi-
sji ds. Badaƒ Naukowych UÂ;

• 1996 - 1999 - 2002 cz∏onka Senackiej
Komisji ds. Bud˝etu i Finansów UÂ;

• 1996 - 1999 – 2002 dziekana Wydzia-
∏u Filologicznego UÂ;

• 2002 - 2004 cz∏onka Zarzàdu Asso-
ciation France - Pologne pour l'Europe
(Stowarzyszenie Francja - Polska dla Eu-
ropy);

• 2002 - 2005 dyrektora Instytutu Filo-
logii Romaƒskiej UÂ;

• 2005 - dyrektora Instytutu J´zyków
Romaƒskich i Translatoryki UÂ (dawny
Instytut Filologii Romaƒskiej);

• 2005 - kierownika Zak∏adu J´zyko-
znawstwa Romaƒskiego i Translatoryki
w Instytucie J´zyków Romaƒskich
i Translatoryki (dawny: Instytut Filologii
Romaƒskiej);

• 2003 - przewodniczàcego Rady U˝yt-
kowników Âlàskiej Akademickiej Sieci
Komputerowej

• 2005 - opiekuna naukowego z ramie-
nia Uniwersytetu Âlàskiego Nauczyciel-
skiego Kolegium J´zyków Obcych - J´zyk
Francuski w Cieszynie

• 2002 - 2005 prorektora UÂ ds. nauki,
wspó∏pracy i promocji;

• 2005 - prorektora UÂ ds. nauki i in-
formatyzacji.

Za wk∏ad pracy na rzecz Uniwersytetu
Âlàskiego oraz obszerny dorobek nauko-
wy i dydaktyczny prof. zw. dr hab. Wie-
s∏aw BanyÊ otrzyma∏ nast´pujàce nagrody
i odznaczenia: Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi
(1991, 1993), Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi (1998),
Z∏otà Odznak´ „Za zas∏ugi dla Uniwersy-
tetu Âlàskiego” (2005), Palmes Académi-
ques (2006), a tak˝e nagrody I i II stopnia
JM Rektora za prac´ naukowà, organiza-
cyjnà i dydaktycznà.

1. grant Tempus_Phare (1992) ERB3510PL920292 Conditionnalité:
approche sémantique, logique et cognitive;

2. cz∏onek mi´dzynarodowej grupy badawczej opracowywujàcej pro-

jekt ATP „Grammaire contrastive du fran˜ais et du polonais dans une appro-
che didactique” grant Minist¯re de la Recherche et de la Technologie - Pa-

ris (koordynatorzy: G. Gross (Université Paris - XIII) i K. Bogacki (Uniwer-

sytet Warszawski) (1993 - 1995);

3. cz∏onek mi´dzynarodowej grupy badawczej realizujàcej projekt

„Grammaire cognitive du fran˜ais, du polonais et du bulgare” w ramach

grantu Centre National de la Recherche Scientifique - Paris i PAN - War-

szawa (koordynatorzy: J.-P. Desclés (Paris-Sorbonne) i S. Karolak (WSP -

Kraków) (1996 - 2000);

4. grant KBN 1 H01D 005 13 (1997 - 1999) Syst¯me de «si» en
fran˜ais moderne - esquisse d'une approche cognitive;

5. grant V PR EU Matchpad (MAchine Translation Systems for use of Hun-
garian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-

1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 - 2002, przyznany

przez Komisj´ Europejskà, Directorate - General Information Society,

w ramach V Programu Ramowego dla Konsorcjum sk∏adajàcego si´ z: Sy-

stran S.A., Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
(HAS), Uniwersytet Âlàski - Instytut Filologii Romaƒskiej, Université - Paris -
XIII, Republic of Hungary Ministry of Transport, Communication and Water
Management, Uniwersytet Warszawski - Instytut Romanistyki, Urzàd Komi-
tetu Integracji Europejskiej;

6. grant SPUB-M KBN 160/E-340/5PR-UE/DZ 275/2000 System t∏u-
maczenia maszynowego dla administracji w´gierskiej i polskiej;

7. grant francuskiej Agence Nationale de la Recherche (Narodowej

Agencji ds Badaƒ Naukowych, Francja) Typologie sémantique systématique
des relations causales (koordynator grantu: prof. G. Gross, Université Pa-

ris XIII, koordynator grantu ze strony polskiej), 2006 – 2007;

8. grant w ramach programu wspó∏pracy bilateralnej Polska - Francja

Polonium: Semantyczna kontrastywna typologia zwiàzków przyczynowych
w j´zyku francuskim i polskim (koordynator grantu ze strony polskiej),

2006 – 2007;

9. cz∏onek mi´dzynarodowej grupy roboczej Forme - Discours - Cogni-
tion (koordynator: prof. H. Wlodarczyk, Université Paris - Sorbonie) reali-

zujàcej m. in. badania CASK (Computer-aided Acquisition of Semantic
Knowledge) w ramach Programu Polonium, 2006 – 2007.

GRANTY KRAJOWE I MI¢DZYNARODOWE ORAZ UDZIA¸ 
W PRACACH MI¢DZYNARODOWYCH GRUP BADAWCZYCH:

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 S

ik
o

ra

Gratulacje od studentów Uniwersytetu Âlàskiego



Ro
zm

ow
a

6

- G∏ównym celem Deklaracji Bo-
loƒskiej jest stworzenie do 2010 ro-
ku Europejskiego Obszaru Szkol-
nictwa Wy˝szego, co to oznacza
w praktyce?

- Dywersyfikacja systemów edukacji
wy˝szej w Europie jest tak du˝a, ˝e
praktycznie sà one nieporównywalne.
Zestawienie na przyk∏ad systemu bry-
tyjskiego z niemieckim czy francuskim
pokazuje, ˝e sà one zupe∏nie nieprzy-
stajàce, a zatem w zjednoczonej Euro-
pie nie pozwalajà na swobodnà mobil-
noÊç studentów i profesorów. Wykszta∏-
cenie zdobyte w uniwersytecie brytyj-
skim niekoniecznie musia∏o byç uzna-
wane w Niemczech i odwrotnie. Ponie-
wa˝ ró˝nice mi´dzy sposobami kszta∏-
cenia, programami studiów by∏y tak
du˝e, naturalnà sta∏a si´ potrzeba, aby
w jednoczàcej si´ Europie dokonaç nie
tyle unifikacji, co raczej zharmonizowa-
nia systemów. Tak powsta∏o zamierze-
nie o nazwie Europejski Obszar Szkol-
nictwa Wy˝szego. Idea jest nast´pujà-
ca: systemy narodowe pozostajà zró˝ni-
cowane, ale dà˝ymy do tego, aby to, co
da si´ zunifikowaç i to, co musi pozo-

staç ró˝ne by∏o zharmonizowane
i wspó∏gra∏o z systemami w innych kra-
jach cz∏onkowskich. S∏u˝y temu tak
zwany Proces Boloƒski, a jednà z jego
idei jest umo˝liwienie studentom, któ-
rzy ukoƒczyli studia I stopnia kontynu-
owanie ich w innym kraju i na innym
kierunku. Studia III stopnia (dokto-
ranckie) w za∏o˝eniu mia∏yby kszta∏ciç
elit´ intelektualnà Europy. Jest jeszcze
jeden bardzo wa˝ny element Procesu
Boloƒskiego, zak∏ada on, ˝e cz´Êç absol-
wentów po ukoƒczeniu studiów I stop-
nia mog∏aby podjàç prac´, przerywajàc
na jakiÊ czas edukacj´. Okazuje si´, ˝e
w praktyce wdra˝anie Procesu Boloƒ-
skiego napotyka na szereg trudnoÊci:
pierwsza z nich dotyczy braku pracy
dla absolwentów studiów I stopnia. Sà-
dzi∏em, ˝e to bolàczka tylko naszego
kraju, ale w trakcie dyskusji okaza∏o
si´, ˝e problem ten dotyczy ca∏ej Euro-
py. Dla pracodawców System Boloƒski
nie jest do koƒca transparentny, nie
wiedzà jakie kwalifikacje majà absol-
wenci studiów I stopnia, wi´c na wszel-
ki wypadek wolà przyjmowaç absolwen-
tów pe∏nych studiów pi´cio- czy cztero-
letnich. To jest pierwsza trudnoÊç im-
plementacji Procesu Boloƒskiego. Dru-
ga polega na ma∏ej mobilnoÊci zarówno
kadry, jak i studentów. Wystarczy od-
wo∏aç si´ do historycznych doÊwiadczeƒ
naszego kontynentu. Kopernik studio-
wa∏ w Krakowie, Bolonii, Padwie...
Tymczasem obecnie kontynuacja stu-
diów II stopnia na innym uniwersyte-
cie, nawet w tym samym kraju, nale˝y
do rzadkoÊci.

Kolejnym problemem jest brak jedno-
litych kryteriów oceniania jakoÊci
kszta∏cenia (Qualification Framework
for EHEA) i zapewniajàcych spójnoÊç
systemu. Nie jest istotna iloÊç profeso-
rów przypadajàcych na jednego studen-
ta. Wa˝ne jest - i to jest novum - jakie
umiej´tnoÊci, kompetencje i kwalifika-
cje wynosi ze studiów absolwent. Ocena
jakoÊci kszta∏cenia przez pryzmat ab-
solwenta – na tym polega rewolucyjna
zmiana. W chwili obecnej w Unii Euro-
pejskiej – to by∏o równie˝ przedmiotem
posiedzenia w Strasburgu – trwajà pra-
ce nad stworzeniem ramowego systemu
oceny jakoÊci kszta∏cenia. Niezb´dna
w tym procesie jest wspó∏praca ze Êro-
dowiskiem pracodawców, nale˝y wi´c

wypracowaç takie kryteria, które z jed-
nej strony stanowi∏yby dla nich zapew-
nienie, ˝e oto absolwent dowolnej
uczelni europejskiej posiada podobne
umiej´tnoÊci, kwalifikacje i kompeten-
cje, z drugiej natomiast powsta∏yby wy-
znaczniki pewnych standardów, do ja-
kich wszystkie uczelnie musia∏yby si´
dopasowywaç. To powodowa∏oby swo-
bodny przep∏yw absolwentów i studen-
tów. Podczas dyskusji w Strasburgu po-
wo∏ywano si´ na amerykaƒski system.
W Stanach Zjednoczonych nie ma mini-
sterstwa szkolnictwa wy˝szego, nie ma
tak˝e ˝adnych gremiów na poziomie
rzàdowym czy federalnym, za wyjàt-
kiem asocjacji rektorów uniwersytetów.
Standardy wyznaczajà najlepsze uczel-
nie. I to si´ sprawdza. System jest zró˝-
nicowany pod wzgl´dem jakoÊci, a jed-
noczeÊnie jest bardzo konkurencyjny
i wymusza równanie do najlepszych.

- Unia k∏adzie du˝y nacisk na ba-
dania naukowe, szczególnie
w dziedzinie nauk Êcis∏ych, czy po-
mija nauki humanistyczne?

- Unia Europejska traktuje gospo-
darki narodowe jako element wspólnej
polityki wszystkich krajów cz∏onkow-
skich. Gospodarki europejskie nie sà
konkurencyjne w stosunku do pó∏noc-
noamerykaƒskich czy azjatyckich,
a jednà z przyczyn jest s∏aba innowa-
cyjnoÊç, spowodowana w du˝ej mierze
ma∏ymi nak∏adami finansowymi na ba-
dania naukowe. Powsta∏y wi´c zgodne
z preferencjami gospodarczymi progra-
my ramowe, wyznaczajàce priorytety
badaƒ, a na realizacj´ zadaƒ w tych ob-
szarach przeznaczane sà bardzo du˝e
Êrodki finansowe. To wywo∏uje wiele
nieporozumieƒ. Mówienie o tym, ˝e
preferowane sà nauki Êcis∏e czy przy-
rodnicze z pomini´ciem nauk humani-
stycznych nie jest do koƒca prawdziwe
i wynika cz´sto z pobie˝nej analizy pro-
ponowanego zakresu tematów badaw-
czych. Obecnie realizowany jest siód-
my program ramowy, a w nim bardzo
rozleg∏y obszar badawczy pod nazwà
kapita∏ ludzki. Zawsze w trakcie takich
dyskusji przytaczam przyk∏ad z nasze-
go Uniwersytetu - profesor Wies∏aw
BanyÊ, który jest humanistà, j´zyko-
znawcà z sukcesem kontynuuje ju˝
trzeci mi´dzynarodowy projekt badaw-

Dialog mi´dzykulturowy nowym wyzwaniem

Standardy wyznaczajà
najlepsze uczelnie
6-7 marca JM Rek-

tor prof. zw. dr hab. Ja-

nusz Janeczek reprezen-

towa∏ Konferencj´ Rek-

torów Akademickich

Szkó∏ Polskich na sesji

plenarnej Steering Com-

mittee for Higher Educa-

tion and Research

(CDESR) w Strasburgu.

Podczas obrad omawia-

no m.in. sprawy zwiàza-

ne z utworzeniem Euro-

pejskiego Obszaru

Szkolnictwa Wy˝szego

(The European Higher

Education Area).
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czy w kolejnym programie ramowym.
OczywiÊcie wymaga to ogromnego wy-
si∏ku intelektualnego, zaproponowania
tematu, który uznany b´dzie za wa˝ny
z praktycznego punktu widzenia, ale
b´dzie równie˝ posiada∏ niezb´dny wa-
lor poznawczy. Do tego dodajmy czy-
Êciec, jakim jest przebrni´cie przez biu-
rokratycznà procedur´, ale uzyskane
Êrodki finansowe pozwalajà na prowa-
dzenie badaƒ naukowych na najwy˝-
szym poziomie i dostarczajà satysfak-
cji, ˝e to co si´ robi, jest naprawd´ po-
˝yteczne.

- Czy pojawi∏y si´ nowe zagad-
nienia?

- Podczas spotkania w Strasburgu po-
ruszony by∏ bardzo wa˝ny problem dia-
logu mi´dzykulturowego. Zdefiniowano
go jako jeden z najwa˝niejszych priory-
tetów Unii Europejskiej. Uznano, ˝e
spo∏eczeƒstwa europejskie, w tym tak-
˝e system szkolnictwa wy˝szego, nie sà
przygotowane do akceptacji ludzi, któ-
rzy przyje˝d˝ajà na nasz kontynent,
osiedlajà si´ tu na sta∏e, a pochodzà
z innych kr´gów kulturowych, najcz´-
Êciej nieznanych i niezrozumia∏ych dla
Europejczyków. Z du˝à mocà podkre-
Êlano, aby nie uto˝samiaç umi´dzyna-
rodowienia uniwersytetów z dialogiem
mi´dzykulturowym, poniewa˝ sà to
dwa odr´bne zagadnienia. Dialog musi
opieraç si´ na wychowaniu spo∏e-
czeƒstw do akceptacji tego, co inne, ró˝-
ne od doÊwiadczeƒ i tradycji w∏asnego
kr´gu kulturowego. Wskazano mi´dzy
innymi, ˝e dialog mi´dzykulturowy
ograniczony wy∏àcznie do edukacji na
szczeblu szkolnictwa wy˝szego, to sta-
nowczo za ma∏o, ten proces powinien
si´ ju˝ zaczàç na etapie kszta∏cenia
przedszkolnego. Dialog mi´dzykulturo-

wy musi staç si´ elementem misji uni-
wersytetu, który przecie˝ mi´dzy inny-
mi przygotowuje nauczycieli do pracy
z najm∏odszymi. Mówiono z jednej stro-
ny o rozpowszechnianiu wiedzy o in-
nych kulturach, ale równie˝, i to jest
bardzo istotne, o wp∏ywaniu na ludzi
z innych kr´gów kulturowych, aby ak-
ceptowali europejskà tradycj´ i kultur´.
Weêmy na przyk∏ad pod uwag´ styk is-
lamu i chrzeÊcijaƒstwa. To bardzo trud-
ny, powa˝ny, ale i pilny do rozwiàzania
problem. Uniwersytet nie powinien za-
mykaç si´ w tych dzia∏aniach w obr´bie
w∏asnego Êrodowiska lecz oddzia∏ywaç
na spo∏eczeƒstwo mi´dzy innymi przez
przygotowanie odpowiednich progra-
mów edukacyjnych, adresowanych do
ró˝nych grup spo∏ecznych – od przed-
szkola po uniwersytet trzeciego wieku.
Eksperci Rady Europy sformu∏owali
wytyczne adresowane do w∏aÊciwych
ministrów, zawierajà one dziesi´ç wnio-

sków dotyczàcych promocji dialogu
miedzykulturowego, poczàwszy od
wniosków o du˝ym poziomie ogólnoÊci
poprzez konkretne, dotyczàce ró˝nych
wyzwaƒ, jakie stojà przed implementa-
cjà dialogu mi´dzykulturowego, zwià-
zane z mobilnoÊcià studentów pomi´-
dzy wielonarodowymi uniwersytetami.

- Takie spotkania sk∏aniajà za-
pewne do refleksji...

- Uczestniczy∏em w pewnym proce-
sie, który choç zaczà∏ si´ kilka lat temu,
wcià˝ si´ dzieje i na pewno potrwa jesz-
cze d∏ugo – to proces budowania wspól-
nej Europy. W spotkaniu brali udzia∏
reprezentanci wszystkich, z wyjàtkiem
Serbii, krajów europejskich oraz obser-
watorzy z pozosta∏ych kontynentów,
a tak˝e przedstawiciele takich organi-
zacji, jak UNESCO, Mi´dzynarodowa
Asocjacja Studentów. Odnosz´ wra˝e-
nie, ˝e Europa jest wcià˝ na poczàtku
tego procesu tworzenia wspólnego ob-
szaru edukacji wy˝szej, konstatuj´ to
nie z ironià ani ˝alem, ale ze zrozumie-
niem, ˝e oto próbujemy harmonizowaç
ró˝ne systemy, ukszta∏towane przez
odmienne tradycje i doÊwiadczenia hi-
storyczne.

Mimo znaczàcych ró˝nic mi´dzy sys-
temami narodowymi wszyscy mówili-
Êmy jednym g∏osem o potrzebie stwo-
rzenia spójnego systemu szkolnictwa
wy˝szego w Europie, bogatego w swojej
historycznie ukszta∏towanej ró˝norod-
noÊci, ale jednoczeÊnie zharmonizowa-
nego.

Obrady w Strasburgu odbywa∏y si´
w atmosferze konstruktywnego dialogu
s∏u˝àcemu budowaniu europejskiej
wspólnoty uczonych i studentów. Wa˝-
ne jest, aby Polska odegra∏a w tym dia-
logu znaczàcà rol´.

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA
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WIECZÓR SYCYLIJSKI
Studencki Zespó∏ PieÊni

i Taƒca „Katowice” zaprasza na
imprez´ sycylijskà, która odb´dzie si´
9 kwietnia o godz. 18.00 w auli
K. Lepszego w budynku rektoratu UÂ
przy ul. Bankowej 12 w katowicach.
W programie m.in. pokaz slajdów i pro-
jekcja filmu z festiwalu folklorystyczne-
go w Agrigento, wystawa zdj´ç, degu-
stacja potraw i wiele innych atrakcji.
Wszystkich spragnionych s∏oƒca i cie-
kawych wra˝eƒ zapraszamy.

Zapewniamy: w∏oskie wino, spaghetti, pomaraƒcze w karmelu, nauk´
taƒca Tarantella
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S pecjalnymi goÊçmi konferencji by-
li: Andris Piebalgs, komisarz
ds. energii Komisji Europejskiej,

wicepremier, minister gospodarki Walde-
mar Pawlak, minister nauki Barbara Ku-
drycka i minister Êrodowiska Maciej No-
wicki, który wraz z ministrem gospodarki
objà∏ honorowy patronat nad konferencjà.
Ponadto udzia∏ wzi´li przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego, w∏adz lokal-
nych, firm i oÊrodków badawczych z Eu-
ropy oraz polskiego przemys∏u energe-
tycznego. Organizatorem by∏ Krajowy
Punkt Kontaktowy Programów Badaw-
czych UE wraz z Uniwersytetem Âlàskim
w Katowicach, Uniwersytetem Jagielloƒ-
skim i Akademià Górniczo-Hutniczà
w Krakowie.

G∏ównym celem konferencji by∏o umo˝-
liwienie dyskusji w gronie najwy˝szej kla-
sy specjalistów, ekspertów i polityków
z Polski i Europy na temat wszystkich
aspektów polityki klimatycznej UE oraz
niskoemisyjnych technologii przetwarza-
nia w´gla i podziemnego sk∏adowania
CO2, w tym wdro˝enia na skal´ przemy-
s∏owà i doprowadzenia do etapu komer-
cyjnego, êróde∏ finansowania, bilansu ko-
rzyÊci i kosztów oraz bezpieczeƒstwa roz-
wa˝anych technologii.

Konferencja by∏a pierwszym tego typu
spotkaniem w Europie po opublikowaniu
w styczniu 2008 r. i zaaprobowaniu
w marcu 2008 r. na szczycie Unii Euro-
pejskiej pakietu klimatycznego. W myÊl

tego dokumentu emisja CO2 w Europie do
2020 r. ma zmniejszyç si´ o 20%. Narz´-
dziem do osiàgni´cia tego celu ma byç
wprowadzenie ograniczonej liczby po-
zwoleƒ na emisj´ CO2 dla przemys∏u
i handel zezwoleniami na emisj´ na au-
kcjach. Polska energetyka w 93% oparta
jest na w´glu i chocia˝ w ostatnim okre-
sie w znacznym zakresie ograniczy∏a emi-
sj´ CO2, a tak˝e tlenków azotu i siarki, to
jednak w dalszym ciàgu pozostaje jednym
z najwi´kszych emitentów CO2 w Euro-
pie. Jak zauwa˝y∏ w swoim referacie prof.
Jerzy Buzek, jednym z najbardziej nieko-
rzystnych dla nowych krajów cz∏onkow-
skich ustaleƒ zawartych w pakiecie kli-
matycznym jest zmiana roku bazowego
z 1990 na 2005. W jej wyniku nie
uwzgl´dnione zostanà dotychczasowe
wysi∏ki tych krajów w kierunku obni˝e-
nia emisji CO2.

Radykalne zapisy pakietu klimatyczne-
go mogà spowodowaç znaczny wzrost
kosztów wytwarzania energii w Polsce,
co wp∏ynie na du˝e zwi´kszenie kosztów
gospodarczych i spo∏ecznych restruktury-
zacji polskiej gospodarki. Negatywne
skutki wprowadzania przez Komisj´ Eu-
ropejskà wyÊrubowanych limitów na emi-
sj´ CO2 ju˝ w tej chwili sà odczuwane
przez szereg sektorów polskiego przemy-
s∏u. Szansà zmniejszenia negatywnych
skutków ograniczenia emisji CO2 sà czy-
ste technologie w´glowe i technologie
podziemnego magazynowania CO2. Wy-

raênie podkreÊli∏ to w swoim wystàpieniu
komisarz Andris Piebalgs.

Zgodnie z za∏o˝eniami Komisji Europej-
skiej do 2020 r. technologie podziemnego
sk∏adowania CO2 maja staç si´ w pe∏ni ko-
mercyjne. Do tego czasu muszà zostaç po-
konane bariery technologiczne, ekono-
miczne i prawne, musi byç tak˝e pe∏na
akceptacja spo∏eczna dla tych technologii.
Jak zaznaczy∏ w swoim referacie przed-
stawiciel Departamentu Transportu
i Energii KE Krzysztof Bolesta, Komisja
Europejska przygotowuje Europejskà Ini-
cjatyw´ Przemys∏owà, majàcà na celu
wsparcie budowy w Europie 10-12 du˝ych
instalacji demonstrujàcych technologicz-
ne i ekonomiczne mo˝liwoÊci podziemne-
go sk∏adowania CO2. Wydaje si´ celowe,
aby jedna – dwie takie instalacje znalaz∏y
si´ na terenie Polski.

èród∏em wsparcia finansowego projek-
tów badawczo-wdro˝eniowych dotyczà-
cych czystych technologii w´glowych
i podziemnego sk∏adowania CO2 sà pro-
gramy badawcze UE. Mo˝liwoÊci pozyski-
wania Êrodków z 7. Programu Ramowego
i Funduszu Badawczego W´gla i Stali za-
prezentowa∏ przedstawiciel Departamen-
tu Badaƒ KE Wiktor Raldow. Jednym
z przyk∏adów dzia∏aƒ finansowanych
w tym zakresie ze êróde∏ 6. Programu Ra-
mowego jest Europejska Sieç Doskona∏o-
Êci CO2GeoNe (Geological Storage of CO2)
zaprezentowana w czasie konferencji
przez jej koordynatora Isabelle Czerni-

Mi´dzynarodowa konferencja „Czyste technologie w´glowe: geologicz-

ne aspekty podziemnego sk∏adowania CO2 i przetwarzania w´gla”

Szansa dla Polski
Od 17 do 18 marca

br. w Krakowie i Kato-

wicach mia∏a miejsce

mi´dzynarodowa konfe-

rencja, której inicjatorem

by∏ prof. Jerzy Buzek,

pose∏ do Parlamentu Eu-

ropejskiego, pe∏niàcy

mi´dzy innymi rol´ spra-

wozdawcy SET Plan –

Strategicznego Planu

Technologii Energetycz-

nych dla Europy.
Od lewej: minister Êrodowiska Maciej Nowicki, komisarz ds.energii Komisji Europejskiej An-

dris Piebalgs, pose∏ do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Europejskiego Forum Energe-

tycznego prof. Jerzy Buzek
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chowski-Lauriol, przedstawicielk´ BGRM
– francuskiego Biura Badaƒ Geologicz-
nych i Górnictwa.

Wa˝nà rol´ wÊród europejskich inicja-
tyw spe∏nia Europejska Platforma Tech-
nologiczna Zeroemisyjnych Elektrowni
Wykorzystujàcych Paliwa Kopalne.
W strategicznym programie Platformy,
przedstawionym w czasie konferencji
przez Nicka Ottera, przedstawiciela AL-
STOM Power z Wielkiej Brytanii, stwier-
dza si´, ˝e osiàgni´cie ambitnych celów
UE ograniczenia emisji CO2 nie b´dzie
mo˝liwe bez doprowadzenia do etapu ko-
mercyjnego technologii podziemnego
sk∏adowania CO2. Z kolei skomercjalizo-
wanie tych technologii nie b´dzie mo˝li-
we bez uruchomienia Europejskiej Inicja-
tywy Przemys∏owej, zwanej te˝ Progra-
mem Flagowym UE, której nie da si´
uruchomiç bez wspó∏finansowania pilota-
˝owych instalacji ze êróde∏ publicznych
i prywatnych.

Odpowiednikiem Platformy Europej-
skiej jest powo∏ana w lutym tego roku
Polska Platforma Technologiczna Czy-
stych Technologii W´glowych skupiajà-
ca najwa˝niejsze instytucje przemys∏o-
we Polski z obszaru energetyki. Ambicjà
Platformy jest zapewnienie niezb´dnych
warunków komercyjnego wdro˝enia
czystych technologii w´glowych w Pol-
sce. G∏ówne za∏o˝enia Platformy przed-
stawi∏ Jacek Piekacz, przedstawiciel Va-
tenfall Polska.

W Polsce szereg znaczàcych firm (m.in.
Vatenfall, BOT, Po∏udniowy Koncern
Energetyczny, Zak∏ady Azotowe K´dzie-
rzyn) podj´∏o ju˝ dzia∏ania zmierzajàce do
uruchomienia pilota˝owych instalacji

wdra˝ajàcych czyste technologie w´glowe
w po∏àczeniu z podziemnym magazyno-
waniem CO2. Przedstawiona w trakcie
konferencji przez Andrzeja Siemaszk´,
dyrektora Krajowego Punktu Kontakto-
wego, mapa obejmuje ju˝ kilkanaÊcie
miejsc w Polsce, gdzie znajdà si´ te pierw-
sze tego typu instalacje. Andrzej Siemasz-
ko stwierdzi∏, ˝e zarówno ambitne plany
Unii Europejskiej zmierzajàce do ograni-
czania emisji CO2, jak i du˝e zaintereso-
wanie w Polsce czystymi technologiami
w´glowymi powinny prowadziç do po-
wstania narodowego programu czystych
technologii w´glowych.

Przyk∏ady polskich inicjatyw w tym
zakresie prezentowali przedstawiciele
polskich instytucji. Reprezentant Insty-
tutu Nafty i Gazu Jan LubaÊ przedsta-
wi∏ doÊwiadczenia zwiàzane z sekwe-
stracjà CO2 w pierwszej polskiej tego ty-
pu instalacji Borz´cinie dzia∏ajàcej od ro-
ku 1995. Inne inicjatywy omówi∏ Marek
Âcià˝ko, dyrektor Instytut Chemicznej
Przeróbki W´gla.

Ze wzgl´du na swà struktur´ geologicz-
nà Polska ma ogromny potencja∏ pod-
ziemnego sk∏adowania CO2. W jej cz´Êci
zachodniej i centralnej g∏´boko pod zie-
mià wyst´pujà porowate ska∏y, które mo-
g∏y by zmagazynowaç olbrzymie iloÊci
CO2. Wa˝ne aspekty podziemnego sk∏a-
dowania CO2 takie, jak kontrola migracji
i potencjalnych wycieków z miejsc sk∏ado-
wania, zaprezentowa∏ prof. Mariusz-
Orion J´drysek z Uniwersytetu Wroc∏aw-
skiego, do niedawna wiceminister Êrodo-
wiska i g∏ówny geolog kraju. Analiz´ eko-
nomicznà polskiego potencja∏u geologicz-
nego sk∏adowania CO2 w Êwietle potrzeb

sektora energetycznego naszego kraju,
przygotowanà przez firm´ Badania Sys-
temowe „EnergSys”, przedstawi∏ Zyg-
munt Parczewski.

W trakcie szeregu wystàpieƒ podkreÊla-
no równie˝ inne aspekty podziemnego
sk∏adowania CO2. Dwutlenek w´gla mo˝e
byç wykorzystywany do tzw. wzbogacone-
go wydobycia gazu ziemnego (lub ropy
naftowej) poprzez zat∏aczanie CO2 w z∏o˝e
gazu. Wdro˝enie tej technologii pozwoli∏o-
by na uzyskanie dodatkowych iloÊci gazu
ziemnego, umo˝liwiajàc nawet na podwo-
jenie krajowej produkcji.

Polityka UE w nowym Êwietle stawia
te˝ energetyk´ jàdrowà, której zaletà jest
brak emisji gazów cieplarnianych. W Pol-
sce warto rozwa˝aç skojarzenie energety-
ki jàdrowej z konwersjà w´gla i produkcjà
syntetycznych paliw.

Wa˝nym elementem konferencji by∏a
analiza konsekwencji dla Polski nowej
polityki energetyczno-klimatycznej UE
i próba przedstawienia kompleksowego
planu dzia∏aƒ w obszarze transformacji
naszej energetyki, wyznaczania i budowy
bezpiecznych sk∏adowisk CO2, ambitnego
programu badaƒ i rozwoju czystych tech-
nologii w´glowych oraz uruchomienia
programu wzbogaconego wydobycia gazu
ze z∏ó˝ krajowych. Wydaje si´, ˝e w wyni-
ku konferencji wzmocnione zosta∏o prze-
konanie naszych partnerów europej-
skich, ˝e technologie procesowania w´gla
mogà byç „czyste” i Polska, respektujàc
nowà polityk´ energetyczno-klimatycz-
nà, ma ambicje staç si´ europejskim lide-
rem w dziedzinie czystych technologii
w´glowych.

ANDRZEJ S¸AWI¡SKI
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Katowicka cz´Êç konferencji w auli im. K. Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Âlàskiego
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- Czy kierunki przyrodnicze cie-
szà si´ popularnoÊcià wÊród kandy-
datów na studia?

- Dotychczas na brak kandydatów nie
narzekaliÊmy, wcià˝ limit miejsc jest
mniejszy ni˝ liczba ch´tnych, choç stu-
dia na naszym Wydziale nie nale˝à do
∏atwych. Wr´cz przeciwnie, wymagajà
równie˝ znajomoÊci matematyki, fizyki
i chemii. Jednak ni˝ demograficzny si´-
ga bardzo g∏´boko i dotyka równie˝ nas,
stàd grupa kandydatów zmniejsza si´
sukcesywnie z roku na rok.. Odczuwa-
my t´ tendencj´ szczególnie przy nabo-
rze na studia niestacjonarnie. Studia
biologiczne czy ochrony Êrodowiska,
a szczególnie biotechnologii na naszym
Wydziale sà bardzo trudne. Nie sposób
w ciàgu dwóch dni tygodniowo nabyç
tak rozleg∏à wiedz´. Dlatego powoli sta-
ramy si´ je wygaszaç. Dyplom absol-
wenta takiego kierunku nie powinien
byç przecie˝ kolejnym papierkiem
w drodze do kariery, ale potwierdze-
niem znajomoÊci koniecznego do opano-
wania materia∏u, odpowiedniej porcji
wiedzy, którà mo˝na praktycznie wyko-
rzystaç. Sygnujemy go nazwà naszej
Uczelni i Wydzia∏u. Chodzi tak˝e o to,
aby nasi absolwenci pracowali póêniej
w takim obszarze, dla którego ta wiedza
jest potrzebna. Niestety nie zawsze si´
to udaje, bo nasz rynek, nawet dla bio-
technologów, jest jeszcze wcià˝ za ma∏y.
Dzieje si´ tak dlatego, ˝e wielu przedsi´-
biorców woli kupowaç gotowe licencje,
ni˝ zainwestowaç w prac´ m∏odych lu-
dzi. Szkoda, bo majàc zapewnionà do-
brze p∏atnà prac´ w kraju nie musieliby
oni wyje˝d˝aç za granic´. Rynek dyktu-
je regu∏y gry, a ja wierz´, ˝e te tenden-
cje wkrótce ulegnà zmianie.

- Czy zatem Wydzia∏ reaguje na
wymagania dyktowane przez ry-
nek? Powstajà nowe kierunki, spe-
cjalnoÊci?

- Z nowymi kierunkami jest problem,
gdy˝ mamy ograniczenia, wyznaczone
przez regu∏y ministerialne, ustawy, listy
kierunków, które ju˝ sà. Jednak niedaw-
no rozmawialiÊmy z panià prof. Alicjà
Ratusznà, która przedstawi∏a nam ofert´
Instytutu Fizyki dotyczàcà wspó∏pracy
w prowadzeniu kierunku autorskiego –
biofizyka, którego nie ma jeszcze na mi-
nisterialnej liÊcie. Mo˝emy natomiast
rozszerzaç ofert´ poprzez wprowadzanie
nowych specjalnoÊci. Musimy jednak pa-

mi´taç, jak wa˝ny jest pierwszy etap stu-
diów. Powinien on dawaç rzetelne pod-
stawy, które, niestety, coraz cz´Êciej wy-
muszajà na nas najpierw nadrobienie za-
leg∏oÊci ze szko∏y Êredniej. Na profilu
podstawowym uczniowie majà jednà go-
dzin´ biologii tygodniowo, nic zatem
dziwnego, ˝e kandydaci sà coraz gorzej
przygotowani do studiów. To jest wielki
problem. Jednak nasza oferta edukacyj-
na jest tak szeroka, ˝e wi´kszoÊç m∏o-
dzie˝y, która chce studiowaç i decyduje
si´ na wybór trudniejszego kierunku,
znajdzie dla siebie miejsce.

- Na niektóre specjalnoÊci jest
obecnie wi´ksze zapotrzebowanie
na rynku...

- Najbardziej poszukiwanymi ostatnio
tematami sà nano-bio-techno. W tym
„bio” mieÊcimy si´ w dwóch bardzo sze-
rokich ramach, które sà ze sobà kompa-
tybilne. Po pierwsze, chodzi o spojrzenie
na pewnà pi´trowoÊç organizacji biolo-
gicznej - ˝e coÊ si´ dzieje bardzo g∏´boko
w strukturach komórkowych, które po-
znajemy, si´gajàc po metody i wiedz´, ∏à-
czàcà nas z chemià, fizykà, matematykà.
Próbuje si´ tu wprowadzaç ró˝ne mode-
le, które odpowiedzà na pytania: co si´
b´dzie dzia∏o na tych wy˝szych pi´trach,
kiedy komórki ze sobà wspó∏pracujà,
gdy ju˝ tworzà tkanki, czy ca∏y orga-
nizm, a przecie˝ organizm z organi-
zmem musi si´ w jakiÊ sposób komuni-
kowaç, a poza tym wzrastaç i rozmna˝aç
si´. No i wreszcie, jak funkcjonujà eko-
systemy? O tych w∏aÊnie prawach i regu-
∏ach uczà si´ studenci, inaczej mówiàc,
dajemy im szans´, aby te problemy sami

studiowali i przede wszystkim umieli za-
dawaç pytania.

Druga grupa zagadnieƒ dotyczy bar-
dziej praktycznych aspektów, które za-
wierajà si´ w odpowiedzi na pytanie:
w jaki sposób zmieniaç Êwiat, by by∏ bar-
dziej przyjazny dla cz∏owieka? Bo pozna-
jàc jak on funkcjonuje mo˝emy wprowa-
dzaç lepsze produkty uczymy si´ jak mo-
dyfikowaç organizmy, zaanga˝owaç je
do tego, by by∏y nam pomocne, poznaje-
my jak ró˝ne procedury, techniki i meto-
dy wprowadzaç w ˝ycie, ˝eby na masowà
skal´ mo˝na by∏o je wykorzystywaç.
I w tym kierunku idzie nasza biotechno-
logia, ró˝na nieco od biotechnologii
w uj´ciu medycznym, jak i w sensie tech-
nicznym (np. w kszta∏ceniu politech-
nicznym). Ju˝ nied∏ugo b´dziemy mieli
pierwszych magistrów (czyli absolwen-
tów drugiego etapu studiów) biotechno-
logii, specjalistów w zakresie biotechno-
logii roÊlin i mikroorganizmów. Jest to
bardzo ciekawa specjalnoÊç. Dam tu
przyk∏ad - jeÊli mówimy o biotechnologii
roÊlin, to mamy na myÊli takie organi-
zmy, które sà Êwietnie rozpoznane gene-
tycznie, sà modelowe, co oznacza, ˝e
wiedz´ o nich mo˝na zastosowaç do in-
nych roÊlin, które chcemy wykorzystaç
dla naszych potrzeb. RoÊliny sà przecie˝
podstawowym êród∏em dostarczajàcym
energi´ i materia∏y budulcowe, niezb´d-
ne do naszego ˝ycia. Stàd nasi genetycy
od szeregu lat uczestniczà w wielu pro-
jektach badajàc zbo˝a, a przede wszyst-
kim j´czmieƒ, przyczyniajà si´ do lepsze-
go ich wykorzystania dla potrzeb cz∏o-
wieka. Nasi naukowcy wspó∏pracujà
z paƒstwami, które znajdujà si´ w gru-

Rozmowa z dziekanem Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska 

prof. dr. hab. Paw∏em Migulà

Rynek dyktuje regu∏y gry

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 S

ik
o

ra



Z ˝ycia w
ydzia∏ów

11

pie tzw. krajów rozwijajàcych si´, a za-
tem uczà, jak prowadziç gospodark´ rol-
nà w oparciu o zmienione biotechnolo-
gicznie roÊliny po to, aby m.in. walczyç
z g∏odem. Badania te sà niestety bardzo
kosztowne. W sytuacji zanieczyszczenia
Ziemi bardzo istotne sà te˝ prace, w któ-
rych wykorzystuje si´ poszczególne mi-
kroogranizmy do tego, ˝eby po nas
„sprzàta∏y”, bo majà one zdolnoÊci roz-
k∏adania ró˝nych substancji. Szczegól-
nie wa˝ne sà badania nad mikroorgani-
zmami rozk∏adajàcymi folie plastikowe.
Zadajemy sobie te˝ pytanie, w jaki spo-
sób te same mikroogranizmy na przy-
k∏ad w∏àczaç do pracy w bioreaktorach,
które w odpowiedni sposób zareagujà,
kiedy np. wody sà zanieczyszczane nie-
bezpiecznymi zwiàzkami chemicznymi.
Zatem jest to grupa projektów badaw-
czych, które sà nieodzowne dla zrówno-
wa˝onego rozwoju.

- Gdzie mo˝e znaleêç zatrudnienie
absolwent Wydzia∏u Biologii
i Ochrony Ârodowiska?

- Bardzo ch∏onnym rynkiem jest wcià˝
edukacja na ró˝nych poziomach naucza-
nia. OczywiÊcie musimy braç pod uwag´
sytuacj´, w której, jak ju˝ wspomnia∏em,
w liceum na profilu podstawowym mamy
jednà godzin´ biologii tygodniowo. Dlate-
go oferujemy naszym studentom dodat-
kowo przedmioty i praktyki umo˝liwiajà-
ce uzyskanie uprawnieƒ do uczenia
przedmiotu biologia. Poprzez studia po-
dyplomowe dajemy szans´, aby nasi ab-
solwenci mogli uczyç w szko∏ach nie tyl-
ko biologii, ale na przyk∏ad przyrody,
gdy˝ w Êwietle obowiàzujàcych obecnie
przepisów biolog czy geograf nie jest
uprawniony do nauczania przedmiotu
przyroda. Jest te˝ inna strefa oferujàca
du˝o miejsc pracy. JeÊli patrzymy na pol-
skie szko∏y wy˝sze, to widzimy, jak
ogromne jest wcià˝ zapotrzebowanie na
kadr´ naukowà i my jesteÊmy w∏aÊnie
kuênià tej kadry dla takich uczelni, jak:
akademie medyczne, politechniki, akade-
mie wychowania fizycznego i wiele nowo
powstajàcych szkó∏ niepaƒstwowych.
Cz´sto powtarzam studentom koƒczà-
cym kierunek ochrona Êrodowiska, ˝e
gdy skoƒczà u nas nauk´, to majà do dys-
pozycji rynek, w którym powinni znaleêç
zatrudnienie, gdy˝ przede wszystkim
wiedzà jak oceniç ryzyko i zagro˝enie, co
jest niezwykle przydatne choçby w moni-
torowaniu zmian Êrodowiskowych. Dzi-
siaj ka˝da nowa inwestycja wymaga, aby
dokonaç oceny oddzia∏ywania na Êrodo-
wisko. I nasi absolwenci Êwietnie tu pa-
sujà. Tego nie mo˝e przecie˝ wykonaç
przypadkowa osoba, która nie rozumie
zjawisk zachodzàcych w przyrodzie.

ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SIKORA

W czasie dwudniowej sesji pre-
zentujemy wyniki tylko nie-
których testów, eksperymen-

tów i obserwacji wykonywanych w projek-
tach badaƒ w∏asnych i statutowych. Wy-
dawa∏oby si´, ˝e biolog biologa niczym nie
zaskoczy! A jednak genetyk zajmujàcy si´
identyfikacjà genów odpowiedzialnych za
rozwój systemu korzeniowego j´czmienia,
czy biofizyk Êledzàcy przez wiele dni losy
komórek podczas ich podzia∏u w wierz-
cho∏ku korzenia z ogromnym zaintereso-
waniem przyglàdajà si´ badaniom geobo-
taników, którzy, wykorzystujàc systemy
detekcji satelitarnej, potrafià Êledziç mi´-
dzykontynentalne marszruty inwazyj-
nych gatunków roÊlin. Wychodzàc poza
obr´b miasta mogà bowiem zauwa˝yç, ˝e
nieproszeni goÊcie zajmujà coraz wi´ksze
obszary, jak przyk∏adowo naw∏oç kana-
dyjska (Solidago anadensis) ograniczajà-
ca bioró˝norodnoÊç naszej rodzimej flory.

Aspekt integracyjny jest dla nas bardzo
wa˝ny. Wiedzàc, czym zajmujà si´ na-
ukowcy z laboratorium za Êcianà, ∏atwiej
znaleêç partnerów do nowych wspólnych
projektów. Nadà˝anie za Êwiatowymi
standardami w nauce wymaga od nas wy-
korzystywania coraz nowszych technik
badawczych, z u˝yciem nieraz unikalnej
aparatury. Musimy stale doskonaliç swoje
umiej´tnoÊci zarówno w badaniach labo-
ratoryjnych jak i terenowych. Nieraz ze
zdziwieniem stwierdzamy, ˝e nie trzeba
nowoczesnoÊci szukaç daleko od Katowic,
gdy˝ mo˝na jà znaleêç na w∏asnym Wy-
dziale; cz´sto okazuje si´, ̋ e ktoÊ b´dàc na
zagranicznym sta˝u ju˝ opanowa∏ po-
trzebne nam techniki i pos∏u˝y nam radà.

Tym bardziej, ˝e od kilku ju˝ lat mamy
wspólne – wydzia∏owe pracownie badaw-
cze, przez co efektywniej wykorzystujemy
sprz´t i cennà aparatur´, nie trzymamy
jej pod kluczem we w∏asnych katedral-
nych laboratoriach. Poznajàc problematy-
k´ badawczà innych zespo∏ów wiemy tak-
˝e do kogo warto zwróciç si´ o pomoc
i z kim mo˝na przedyskutowaç rodzàce
si´ w nas wàtpliwoÊci co do interpretacji
wyników naszych badaƒ. ¸atwiej jest tak-
˝e tworzyç nowe, bardziej interdyscypli-
narne zespo∏y badawcze, które umo˝liwià
bardziej kompleksowe podejÊcie tema-
tyczne do nowych projektów. Nie od dziÊ
wiadomo, ˝e najciekawsze w nauce dzieje
si´ na styku dyscyplin…

Jest jeszcze jeden wa˝ny aspekt na-
szych sesji naukowych. ZdecydowaliÊmy,
˝e wyniki badaƒ, gdy jest to mo˝liwe, re-
ferujà najm∏odsi przedstawiciele zespo-
∏ów. Jest to dla nich powa˝ne publiczne
wystàpienie i dodatkowy stres, gdy˝ od-
biorcami sà najbli˝sze kole˝anki i koledzy,
a tak˝e profesorowie, przed którymi na
pewno chcà si´ najlepiej zaprezentowaç.
Nie omieszkam dodaç, ˝e znakomita
wi´kszoÊç prezentacji ma bardzo wysoki
poziom, co potwierdzajà w swoich opi-
niach cz∏onkowie Rady Wydzia∏u. To tak-
˝e dodatkowe emocje opiekunów nauko-
wych i kierowników jednostek, którzy
mocno trzymajà kciuki, by ich podopiecz-
ni wypadli jak najlepiej. Zadanie przed
m∏odymi nieraz jest nie∏atwe. Cz´sto pre-
zentujà oni „goràce” wyniki prosto z labo-
ratoriów, gdzie pracowa∏ ca∏y zespó∏,
a wszystko trzeba teraz dobrze opracowaç
statystycznie, opatrzyç wiarygodnymi
wnioskami, ubraç w atrakcyjnà

Biolodzy podsumowujà 

wyniki ubieg∏orocznych badaƒ

Co ∏àczy 
bakteri´ z GPS?
Od obowiàzku do przyjemnoÊci – tak mo˝na by

okreÊliç odbywajàce si´ od 15 lat sesje naukowe na

Wydziale Biologii i Ochrony Ârodowiska. Jest kilka

wa˝nych powodów dla takiej formy spotkaƒ nauko-

wych. Tu˝ po zakoƒczeniu zaj´ç zimowego semestru

gromadzimy si´ wszyscy, aby zapoznaç si´ z najnow-

szymi wynikami badaƒ, którymi mogà pochwaliç si´

zespo∏y badawcze wszystkich jednostek Wydzia∏u.

➥
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szat´ graficznà i... zrozumiale przedsta-
wiç. I nie ma czasu na zb´dne gadulstwo,
trzeba si´ zmieÊciç w 10-15 minutach.
Trudno zachowaç re˝im czasowy: wszyst-
ko dzia∏a jakby na przekór: mikrofon, któ-
ry trzeba przejàç od poprzednika, gdzieÊ
przyczepiç i uruchomiç, nie za nisko, nie
za wysoko, aby wszyscy dobrze s∏yszeli
i nie poznali, ̋ e g∏os prelegenta nieco dr˝y
z przej´cia. System audiowizualny –
wÊród wielu prezentacji trzeba szybko od-
naleêç na pulpicie monitora w∏asnà i uru-
chomiç jà w czasie, gdy przewodniczàcy
sesji zapowiada kolejne wystàpienie, pro-
jektor, który przecie˝ mo˝e nagle zgasnàç,
komputer, któremu mo˝e zdarzyç si´ za-
wieszenie… W tym roku system sam
„rozwiàza∏” cz´Êç dylematów, gdy˝ odmó-
wi∏ pos∏uszeƒstwa zanim jeszcze zacz´∏a
si´ pierwsza prezentacja. Szybki monta˝
zapasowego sprz´tu spowodowa∏ na
szcz´Êcie tylko nieznaczne opóênienie.

KtoÊ mo˝e zapytaç: no dobrze, ale dla-
czego sà to sesje sprawozdawcze, przecie˝
to jest w∏aÊciwie normalna konferencja
naukowa? Gdzie wi´c rozliczenie z prowa-
dzonych badaƒ?

Nasza sesja jest tak˝e forum do mery-
torycznego przedstawienia sposobu wy-
korzystania publicznych Êrodków, otrzy-
manych na prowadzenie projektów nieza-
le˝nie od sk∏adanych pisemnych spra-
wozdaƒ, do których zaglàda niewielu
i szybko zalegajà z innymi stosami doku-
mentów na pó∏kach rega∏ów magazyno-
wych. Jest to oczywiÊcie forma rozlicze-
nia – lecz ta najwa˝niejsza dla uczonego,
gdy˝ pokazuje wk∏ad merytoryczny i po-
zwala na tej podstawie wnioskowaç
uczestnikom, na ile dana praca przyczy-
ni∏a si´ do rozwoju nauki w kraju i Êwie-
cie. Oficjalne rozliczenie to ju˝ zadanie na
posiedzenie Rady Wydzia∏u – jej cz∏onko-
wie bioràc wczeÊniej udzia∏ w dyskusjach

merytorycznych, mogà ∏atwiej podjàç
w∏aÊciwà decyzj´ g∏osujàc nad uchwa∏à
przyjmujàcà rozliczenie si´ zespo∏ów
z prowadzonych projektów.

Forma sesji zmienia∏a si´ w z up∏ywem
lat. Od indywidualnych sprawozdaƒ
z wykonania zadaƒ badawczych przed
groênymi komisjami (jeszcze w latach
osiemdziesiàtych) do prezentacji ca∏ego
dorobku badawczego jednostek,
uwzgl´dniajàcej tematyk´ wszystkich
podejmowanych projektów, statystyki
wspó∏pracy z innymi oÊrodkami, powsta-
∏e publikacje, aktywnoÊç konferencyjnà,
sta˝e czy te˝ wymian´ naukowà. Zwa-
˝ywszy, ˝e w zespo∏ach badawczych Wy-
dzia∏u pracuje ponad 120 osób, prezenta-
cja osiàgni´ç wyczerpywa∏a limit czaso-
wy przeznaczany dla ka˝dego z nich,
a kilkuzdaniowe z koniecznoÊci wypo-
wiedzi nie mia∏y szans zainspirowaç s∏u-
chaczy do podejmowania dyskusji czy
wspólnych poszukiwaƒ. DoszliÊmy wi´c
do wniosku, ˝e lepiej przedstawiaç w ca-
∏oÊci jeden temat, ni˝ wiele sygnalizowaç
„po ∏ebkach” i powierzchownie. Prezen-
towane badania sà cz´sto fragmentami
wi´kszych, prowadzonych przez wiele lat
projektów naukowych. Jest to cz´sto je-
dyna mo˝liwoÊç uzyskania ciekawych
wyników, gdy˝ badania biologów
w znacznej mierze sà uzale˝nione od ka-
prysów pogody, pory roku, od momentu,
kiedy pojawia si´ w Êrodowisku, cz´sto
na bardzo krótko, oczekiwane stadium
rozwojowe badanej roÊliny czy zwierz´-
cia. Cz´sto niemo˝liwe jest uzyskanie
materia∏u badawczego wystarczajàcego
liczebnie do przeprowadzenia ekspery-
mentu lub poznania wzajemnych relacji
roÊlin i zwierzàt w warunkach natural-
nych. Jeden gatunek chowa si´ przed na-
mi, inny pojawia si´ cyklicznie i mo˝na
si´ go spodziewaç ponownie za kilka lat.

Gdy ktoÊ zaorze nieu˝ytki, b´dàce niepo-
wtarzalnym poletkiem doÊwiadczalnym
dla ekologów, gdy nowy w∏aÊciciel tere-
nów, gdzie mamy nasze stanowiska ba-
dawcze, zbuduje tam hale magazynowe,
gdy leÊniczy zdecyduje si´ na wycink´
drzewostanu, w laboratorium „nawali”
ultrazamra˝arka i rozmro˝one próby sà
ju˝ do niczego, wi´c trzeba powtarzaç
wszystko od nowa, wtedy najcz´Êciej jest
ju˝ za póêno na ratowanie eksperymen-
tu. No có˝, taka jest nasza praca i musi-
my wkalkulowywaç i takie przypadki.

Nie tylko laboratoryjni wyjadacze znaj-
dujà na sesji coÊ dla siebie. Do udzia∏u
w naszych spotkaniach zach´camy przy-
sz∏ych dyplomantów Wydzia∏u, gdy˝ jest
to dla nich êród∏o informacji o tematyce
badawczej ró˝nych zespo∏ów, co u∏atwi im
wybór problematyki, którà chcieliby si´
sami zajmowaç w projekcie przysz∏ej pra-
cy magisterskiej czy doktorskiej.

W tegorocznej sesji prace prezentowa∏o
34 m∏odych uczonych w trzech sekcjach:
Biotechnologia, Ochrona Ârodowiska
oraz Botanika i Zoologia Eksperymental-
na i Systematyczna. Wybra∏em tylko kilka
przyk∏adów takich badaƒ, które majà
istotne znaczenie praktyczne i takich,
które majà znaczenie poznawcze i poka-
zujà to, czego dotychczas nie mogliÊmy
ani zaobserwowaç ani dok∏adniej zbadaç,
przez co niosà powiew nowoÊci.

Problemem powszechnie znanym jest
zanieczyszczenie gleb silnie toksycznymi
zwiàzkami organicznymi. Do ich oczysz-
czania mo˝na wprz´gnàç bakterie, poszu-
kujàc takich ich szczepów, które najszyb-
ciej roz∏o˝à na przyk∏ad fenole do zwiàz-
ków mniej toksycznych, umo˝liwiajàc
prze˝ycie innym organizmom glebowym.
SkutecznoÊç dzia∏aƒ „naszych” bakterii
musi byç monitorowana. Badania bioche-
mików pod kierunkiem prof. Sylwii ¸abu-
˝ek wskaza∏y odpowiednie szczepy bakte-
rii a tak˝e pozwoli∏y ustaliç znaczniki (np.
etylowane estry kwasów t∏uszczowych),
które najlepiej charakteryzujà efektyw-
noÊç procesów biodegradacji. Procesami
bioremediacji Êrodowisk glebowych
z udzia∏em mikroorganizmów zajmowa∏
si´ zespó∏ dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget,
wykazujàc ich mo˝liwoÊci w unieczynnia-
niu obecnych tam ró˝nych zwiàzków rt´-
ci. Bakterie te ˝yjàc w strefie w∏oÊnikowej
korzenia wyst´pujàcych tam roÊlin, za-
bezpieczajà je przed wnikaniem takich
toksyn do ich komórek, a tym samym
chronià nas, jeÊli takie roÊliny sà sk∏adni-
kami naszej diety.

Du˝o si´ mówi i pisze o tym, ˝e narciar-
stwo przyczynia si´ do niszczenia beskidz-
kiej przyrody. Badania zespo∏u Katedry
Ekologii, niestety, potwierdzajà jedno-
znacznie ubo˝enie bioró˝norodnoÊci.
Zmianom fizykochemicznym gleby towa-
rzyszy obni˝enie jej wilgotnoÊci i ubijanie,

Naw∏oç kanadyjska (Solidago anadensis) zajmuje coraz wi´ksze obszary, ograniczajàc bio-

ró˝norodnoÊç rodzimej flory

Fo
to

: P
aw

e∏
 M

ig
ul

a



Z ˝ycia w
ydzia∏ów

13

a to powoduje zmiany florystyczne
i utrzymywanie si´ tylko takich gatunków
roÊlin, które sà bardziej wytrzyma∏e na
udeptywanie. Szczególnà uwag´ w na-
szych badaniach zwracamy na gatunki in-
wazyjne, obcych przybyszów, jak wspo-
mniana wczeÊniej naw∏oç kanadyjska,
które przyw´drowa∏y do nas z ró˝nych
stron Êwiata powodujàc ubo˝enie bioró˝-
norodnoÊci, gdy˝ eliminujà s∏absze, nieraz
cenne gatunki rodzimej flory. Do tych ce-
lów wykorzystujemy tak˝e techniki mole-
kularne, u∏atwiajàce Êledzenie kierunków
rozprzestrzeniania si´ ró˝nych gatunków,
rodzajów i innych taksonów takich roÊlin
poza granicami ich wyst´powania. Wiemy
coraz wi´cej o przemianach flory i fauny
w najpi´kniejszych (i nie tylko) zakàtkach
regionu. Modyfikacje zachodzàce w na-
szym Êrodowisku obserwujemy zarówno
w skali mikro, na przyk∏ad: jak zasiedlane
sà ró˝norodne obumar∏e fragmenty drze-
wa przez drobne stawonogi (na przyk∏ad
roztocze), uzyskujàc kompleksowy obraz
zmian widocznych tylko pod mikrosko-
pem, jak i w makroskali du˝ych i z∏o˝o-
nych obszarów przyrodniczych, jakimi sà
ekosystemy leÊne.

Nie mniej fascynujàce jest odkrywanie
tajemnic komórek roÊlinnych i zwierz´-
cych oraz wszelakich mechanizmów odpo-
wiadajàcych za ich wzrost, ró˝nicowanie
i dalsze losy. Dr Tytus BernaÊ wykorzy-
sta∏ modelowanie matematyczne do bada-
nia uk∏adów biologicznych tak, by mo˝na
by∏o przestrzennie podglàdaç architektu-
r´ chromatyny jàdra komórki roÊlinnej.
Z kolei zespó∏ dr hab. Ewy Kurczyƒskiej
wykaza∏, u˝ywajàc barwników, które
Êwiecà pod mikroskopem, ̋ e powstawanie
czasowo-przestrzennych po∏àczeƒ mi´dzy
komórkami (tak zwanych domen sympla-
stowych) jest powiàzane z tworzeniem
wzorów i kszta∏tów przestrzennych
w trakcie rozwoju zarodka. Zmianom
przepuszczalnoÊci plazmodesm, czyli
wspomnianych po∏àczeƒ, dzi´ki którym

grupa komórek tworzy niemal jednà ca-
∏oÊç, towarzyszyç b´dzie na przyk∏ad
zmiana symetrii promienistej na dwu-
bocznà czy dalej wykszta∏canie pratkanek
i powstawanie organów roÊliny. Wraz
z biofizykami (zespó∏ dr. hab. Jerzego Na-
kielskiego i dr hab. Doroty Kwiatkow-
skiej) mogliÊmy fascynowaç si´ poznajàc
szczegó∏y zmian kierunku wzrostu korze-
nia, który mo˝na modyfikowaç, zmienia-
jàc na przyk∏ad napr´˝enia. Wiemy teraz
jak roÊlina przebudowuje uk∏ad komórek
zranionej cz´Êci korzenia czy ∏odygi. Dzi´-
ki metodom stosowanym przez zespó∏ Za-
k∏adu Biofizyki i Morfogenezy RoÊlin
mo˝na przeÊledziç losy ka˝dej z komórek
powstajàcych w wierzcho∏kach wzrostu
korzenia czy ∏odygi. Czy˝ nie wyjaÊnia to
ogromnej si∏y roÊliny, zdolnej pokonywaç
nawet tak twarde przeszkody, jak asfalt
na drodze, mury czy ska∏y?

W pracowniach zoologicznych te˝ by∏o
ciekawie. W doÊwiadczeniach laboratoryj-
nych poszukiwano nowych funkcjonal-
nych subkomórkowych biomarkerów, któ-
re najszybciej wska˝à stan zdrowotny ba-
danego organizmu i pozwolà Êledziç czy
i jak ró˝ne grupy zwierzàt làdowych mogà
si´ adaptowaç do Êrodowisk ska˝onych
substancjami chemicznymi i metalami
(Katedra Fizjologii Zwierzàt i Ekotoksyko-
logii). Histologowie Êledzà natomiast kole-
je losów komórek i tkanek w procesach
rozwojowych wielu ciekawych gatunków

bezkr´gowców, oceniajàc tak˝e co dzieje
si´ z tymi komórkami, które wype∏ni∏y ju˝
swoje zadania, nagromadzi∏y w sobie wie-
le substancji niebezpiecznych dla innych
komórek i organizm pozbywa si´ ich wraz
z ca∏à zawartoÊcià. Poznajà tak˝e jak
w tych organizmach powstajà nowe ko-
mórki, by zastàpiç te wyeliminowane.

Ka˝dy, kto po zakoƒczeniu prezentacji
czuje niedosyt najnowszych osiàgni´ç na-
uk biologicznych ma jeszcze szans´, by
podczas przerw w obradach zapoznaç si´
z prezentacjami posterowymi. Sà to prace
przygotowane w ramach innych prowa-
dzonych projektów i przedstawiane wcze-
Êniej na mi´dzynarodowych i krajowych
konferencjach naukowych.

Przez szereg lat przyzwyczailiÊmy si´
ju˝ do „naszych” sesji. Nie uwa˝amy tych
dwóch dni ka˝dego roku za stracone i wy-
rwane z naszych codziennych obowiàz-
ków. Dotychczasowe doÊwiadczenie
z udzia∏u w wielu takich sesjach pozwala
mi wi´c zaproponowaç innym wydzia∏om
takà form´ wewn´trznych konferencji.
Warto wiedzieç wi´cej o sobie a nawet ze
zdziwieniem znajdowaç wÊród obecnych
nowe m∏ode osoby, z którymi nie mieliÊmy
jeszcze ̋ adnych kontaktów, a majà one ju˝
wiele ciekawego do powiedzenia w nauce.
Warto zastanowiç si´, jakim potencja∏em
badawczym dysponujemy i czy mogliby-
Êmy bardziej efektywnie wspó∏pracowaç.

PAWE¸ MIGULAKorzeƒ j´czmienia
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Fo
to

: P
aw

e∏
 M

ig
ul

a



W
 z

ac
is

zu
 g

ab
in

et
ów

 i 
la

bo
ra

to
ri

ów

14

To g∏ównie dzi´ki 20-letniej
wspó∏pracy prof. Ma∏u-
szyƒskiego z FAO/IAEA

oraz uczestniczeniu w programach na-
ukowych koordynowanych przez Agen-
cj´, Katedra Genetyki w∏àczy∏a si´
czynnie w Êwiatowe badania z dziedzi-
ny genetyki molekularnej, genomiki
i biotechnologii roÊlin. Ich g∏ównym
obiektem jest j´czmieƒ, który ma du˝e

znaczenie gospodarcze nie tylko jako
pasza, ale i surowiec, z którego wytwa-
rza si´…piwo. – Naszym atutem jest
30-letnie doÊwiadczenie w wyprowa-
dzaniu mutantów j´czmienia, czyli uzy-
skiwaniu genetycznej zmiennoÊci ró˝-
nych cech – mówi prof. Iwona Szarejko,
kierownik Katedry Genetyki. – Ta uni-
kalna kolekcja mutantów umo˝liwi∏a
nam szeroko zakrojonà analiz´ muta-
cyjnà takich cech, jak rozwój i morfolo-
gia systemu korzeniowego czy p´du –
wyjaÊnia pani profesor.

Badania te, ∏àczàce metody klasycz-
nej analizy genetycznej roÊlin z techni-
kami molekularnymi i biotechnologicz-
nymi, przynios∏y Katedrze uznanie
mi´dzynarodowych Êrodowisk nauko-
wych. – Na przestrzeni ostatnich dzie-
si´ciu lat wzros∏y znacznie mo˝liwoÊci
badawcze Katedry. KiedyÊ mo˝na by∏o
analizowaç jedynie klasyczne dziedzi-
czenie cech roÊlin. Teraz dzi´ki rozwo-
jowi technik biologii molekularnej mo-
˝emy dochodziç tego, jakie geny spra-
wiajà, ˝e roÊlina ma takie albo inne ce-
chy np czemu jest niska czy wysoka –
t∏umaczy prof. Szarejko.

J´czmieƒ (Hordeum vulgare) w Kate-
drze Genetyki badany jest w ramach

szeÊciu grantów krajowych i dwóch za-
granicznych. Znaczna cz´Êç badaƒ do-
tyczy rozwoju systemu korzeniowego,
którego d∏ugoÊç u j´czmienia si´gaç
mo˝e 150 cm. - Szczególnie interesujà
nas w∏oÊniki korzenia, ma∏e wypustki,
które odpowiadajà za pobór wody
i sk∏adników mineralnych – opowiada
kierownik Katedry Genetyki. – Uda∏o
si´ ju˝ nam wyizolowaç i ustaliç se-
kwencj´ genu beta ekspansyny odpo-
wiedzialnego za pierwszy etap formo-
wania w∏oÊników j´czmienia – dodaje.
Praca opisujàca wyniki tych badaƒ,
opublikowana w presti˝owym czasopi-
Êmie „Plant Physiology”, zosta∏a uzna-
na przez Polskie Towarzystwo Biologii
Eksperymentalnej RoÊlin za najlepszà
publikacj´ w latach 2006-2007.

Wieloletnie doÊwiadczenie we wypro-
wadzaniu mutantów j´czmienia po-
zwoli∏o te˝ naukowcom z Katedry Ge-
netyki wziàç udzia∏ w grancie zama-
wianym, w którym zostanie zbadana
10-tysi´czna populacja roÊlin j´czmie-
nia. – Badamy drugie pokolenie po mu-
tagenicznym traktowaniu, czyli dzia∏a-
niu promieni gamma lub Êrodków che-
micznych. Izolujemy DNA i w nim po-
szukujemy mutacji w okreÊlonych ge-

Katedra Genetyki Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ, bazu-

jàc na 30-letnim doÊwiadczeniu w uzyskiwaniu mutantów j´czmienia,

realizuje a˝ osiem grantów poÊwi´conych jego badaniu

Buszujàcy w j´czmieniu
Wszystko zacz´∏o sí  od

prof. Miros∏awa Ma∏uszyƒ-

skiego, wieloletniego kie-

rownika Katedry Genetyki,

ale i wspó∏pracownika

mieszczàcej sí  w Wiedniu

IAEA (Mí dzynarodowej

Agencji Energii Atomowej),

b´dàcej agendà ONZ ds.

pokojowego wykorzystania

energii atomowej. W ra-

mach jej dzia∏alnoÊci, jako

kierownik Sekcji Genetyki

i Hodowli FAO/IAEA, 

prof. Ma∏uszyƒski kierowa∏

ponad 70 projektami nauko-

wymi i hodowlanymi z za-

kresu technik mutacyjnych,

genetyki i hodowli roÊlin, ma-

jàcych na celu ulepszenie od-

mian roÊlin uprawnych

w krajach rozwijajàcych sí .

Jego praca zosta∏a uhonoro-

wana presti̋ owà nagrodà

„Distinguished Service Award

of IAEA” - za zwalczanie

g∏odu i biedy na Êwiecie.

Prof. Iwona Szarejko, kierownik Katedry Genetyki, pomi´dzy rega∏ami z uprawà j´czmienia

w szklarni na dachu Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska przy ul. Jagielloƒskiej
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nach o znanej sekwencji. Analizujemy
skutki fenotypowe mutacji czyli mody-
fikacje cechy. Przyniesie to informacj´
nie tylko o tym, jakà funkcj´ pe∏ni
okreÊlony gen w roÊlinie, ale pozwoli
równie˝ modyfikowaç okreÊlone cechy
bez uciekania si´ do uwa˝anych w spo-
∏eczeƒstwie za kontrowersyjne metod
in˝ynierii genetycznej (GMO) - wyja-
Ênia pani profesor.

Mutanty s∏u˝à te˝ do klasycznej ana-
lizy genetycznej, wyjaÊniajàcej jak si´
dziedziczà poszczególne, cz´sto decy-
dujàce o wartoÊci odmian, cechy. Muta-
cje takie sà mapowane na mapach
chromosomów za pomocà markerów
DNA. Poszukiwana jest informacja, ja-
ka sekwencja DNA odpowiada za kon-
kretnà cech´. Dzi´ki technikom bioin-
formatycznym wyniki badaƒ mo˝na
porównaç z danymi w GenBanku,
w którym znajdujà si´ m.in. dane o se-
kwencjach genów roÊlin modelowych
np. ry˝u czy Arabidopsis thaliana. –
Ry˝ ma dwanaÊcie razy mniejszy ge-
nom ni˝ j´czmieƒ, Arabidopsis cztery
razy mniejszy ni˝ ry˝. Dzi´ki temu ich
DNA zosta∏o zsekwencjonowane i do-
brze poznane. Korzystajàc z tych ba-
daƒ, identyfikujemy geny j´czmienia 
– wyjaÊnia prof. Szarejko.

Arabidopsis thaliana jest nie tylko
„kluczem” do poznania genomu j´cz-
mienia, ale i samodzielnym przedmio-
tem badaƒ. – Ten pospolity chwast jest
modelowym obiektem badaƒ biologii
molekularnej roÊlin. Ma nie tylko nie-
du˝y genom, ale i krótki cykl ˝yciowy –
6-8 tygodni od nasion do nasion, Êwiet-
nie radzi te˝ sobie ze wzrostem w wa-
runkach laboratoryjnych – mówi prof.
Szarejko.

Grantem promotorskim zwiàzanym
z Arabidopsis kieruje prof. UÂ Ma∏go-
rzata Gaj. Projekt badawczy ma na ce-
lu poszukiwanie genów sterujàcych
procesami morfogenezy in vitro, czyli
odpowiedzi na pytanie, jakie geny odpo-
wiadajà za to, ˝e z fragmentów roÊlin
wy∏o˝onych na po˝ywk´ wytworzone
zostanà korzenie i p´dy lub zarodki so-
matyczne, podobne do tych, jakie wy-
st´pujà w nasionach.

Naukowcy z Katedry Genetyki nie
tylko buszujà w j´czmieniu i przyglàda-
jà si´ Arabidopsis. Realizujà te˝ wspól-
ne granty z Instytutem Ochrony RoÊlin

PAN, Instytutem Fizjologii RoÊlin PAN
w Krakowie czy z Zak∏adem Ekspresji
Genów UAM w Poznaniu. Dzi´ki
wspó∏pracy z FAO/IAEA w Katedrze
Genetyki na Wydziale Biologii i Ochro-
ny Ârodowiska UÂ przebywa∏o ponad
30 stypendystów z krajów rozwijajà-
cych si´. W zagranicznych sta˝ach
i projektach uczestniczà równie˝ pra-
cownicy Katedry Genetyki.

Czy prowadzone przez Katedr´ prace
majà znaczenie praktyczne? - My zaj-
mujemy si´ g∏ównie badaniami o cha-
rakterze podstawowym - mówi prof.
Szarejko. - Ale otrzymane mutanty sà
wykorzystywane przez hodowców w ich
pracach. Aby roÊlina uprawna wytwo-
rzy∏a wysoki plon musi si´ charaktery-
zowaç okreÊlonymi cechami. Podam
mo˝e taki przyk∏ad: w lutowym nume-
rze „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”,
przedstawiajàc znaczenie chemii, wska-
zano na opracowanie metody produkcji
nawozów sztucznych, których zastoso-
wanie przyczyni∏o si´ do „zielonej re-
wolucji” - kilkunastokrotnego wzrostu
plonów, co umo˝liwi∏o wy˝ywienie
ludzkoÊci. Ale trzeba pami´taç, ˝e „zie-
lona rewolucja” to tak˝e, a mo˝e przede
wszystkim, uzyskanie nowych, pó∏kar-
∏owych odmian pszenicy i ry˝u, które
mia∏y zdolnoÊç do efektywnego wyko-
rzystania tych nawozów. Za wyhodowa-
nie takich odmian pszenicy, ich twórca
- genetyk Norman Borlaug otrzyma∏
w roku 1968 pokojowà nagrod´ Nobla.
A dzisiaj genetycy znajà ju˝ sekwencje
genów „zielonej rewolucji” i funkcje, ja-
kie pe∏nià w roÊlinie.

KATARZYNA RO˚KO

W jednym z projektów badawczych naukowcy z Katedry Genetyki poszukujà genów, które

odpowiadajà za to, ˝e z fragmentów roÊlin wy∏o˝onych na po˝ywk´ wytworzone zostanà ko-

rzenie i p´dy lub zarodki somatyczne, podobne do tych, jakie wyst´pujà w nasionach.

Doktorantka mgr Agata Daszkowska prezentuje Arabidopsis thaliana
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Do koƒca marca w salach wy-
stawowych Szybu Willson
w Katowicach mo˝na by∏o

zobaczyç ekspozycj´ zatytu∏owanà „Prze-
strzenie osobiste”, na którà z∏o˝y∏y si´
dzie∏a ponad 60 twórców - by∏ych i obec-
nych pedagogów Instytutu Sztuki Wydzia-
∏u Artystycznego naszej Uczelni. Pocho-
dzàcy ze Êrodowisk twórczych Âlàska
i Podbeskidzia artyÊci zaprezentowali ró˝-
norakie tendencje artystyczne oraz dyscy-
pliny plastyczne (malarstwo, rzeêba, grafi-
ka, rysunek, projektowanie, multimedia).
Niektórzy z nich weszli ju˝ na trwa∏e do
panteonu polskiej sztuki wspó∏tworzàc jej
histori´, by∏y równie˝ prace osób, których
nie ma ju˝ poÊród ˝yjàcych. Na ekspozycj´
mo˝na by∏o spojrzeç w ró˝nych kontek-
stach – pokoleniowo, bo spotka∏y si´ tu
trzy pokolenia artystów, nierzadko przy-
s∏owiowych mistrzów i uczniów; Êrodowi-
skowo, bo prezentujàcy swe prace twórcy
pochodzili z trzech ciekawych artystycznie
Êrodowisk: aglomeracji górnoÊlàskiej, Cie-
szyna i Bielska; a tak˝e jako na prezenta-
cj´ ró˝norodnych mo˝liwoÊci kreacyjnych
w obr´bie tej samej dyscypliny. Spotka∏y
si´ wi´c dzie∏a o ró˝nych stylistykach, nie-
mal „klasyczne” w swej bieg∏oÊci warszta-
towej, ale i „obrazobórcze” przez niekon-
wencjonalne potraktowanie artystycznego
medium i tematu. Podstawowym przes∏a-
niem wystawy by∏a jednak prezentacja in-
dywidualnej, osobistej wra˝liwoÊci w od-
bieraniu i opisywaniu Êwiata.

Starannie wydany album towarzyszàcy
wystawie to swoista archiwizacja dokonaƒ
i trwania Instytutu. Ukazuje on, jakim
potencja∏em artystycznym móg∏ i mo˝e
si´ Instytut poszczyciç.

Honorowy patronat nad wystawà ob-
jà∏ JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. AG

„˚àd∏o” rzeêba prof. A. Szarka

Od lewej: prorektor ds. wspó∏pracy i promocji prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik, JM Rektor UÂ 

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prorektor ds. kszta∏cenia prof. dr hab. Anna ¸abno

Od lewej: dyrektor Instytutu Sztuki prof. dr Ma∏gorzata

¸uszczak, prorektor ds. wspó∏pracy i promocji prof. dr hab.

Barbara Ko˝usznik i prof. dr hab. Artur Starczewski

„Przestrzenie osobiste”

Wystawa w galerii „Szyb Willson”

„Ostatnia 

Wieczerza” 

rzeêba 

prof. J. Fobera
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P odobnie jak w zesz∏ym roku,
Âwi´to Liczby Pi trwa∏o dwa
marcowe dni (13 i 14 marca).

Po d∏ugich przygotowaniach impreza
rozpocz´∏a si´ o godzinie 9:42 (=3π)
w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytu-
cie Fizyki, gdzie jego dyrektor, prof. dr
hab. Krystian Roleder z dziekanem Wy-
dzia∏u prof. dr. hab. Maciejem Sabli-
kiem wprowadzili przyby∏ych w atmos-
fer´ Êwi´ta, opowiadajàc o postaci, w ˝y-
ciu której 14 marca równie˝ odegra∏
wa˝nà rol´. To w∏aÊnie tego dnia
w 1879 roku urodzi∏ si´ jeden z najwi´k-
szych naukowców wszech czasów – Al-
bert Einstein. To kolejny dowód na to,
˝e data ta w Êwiecie nauki zas∏uguje na
wyjàtkowe uznanie.

Po zakoƒczeniu wyk∏adu inaugura-
cyjnego matematycy, fizycy i informa-
tycy zaprosili do udzia∏u w licznych
atrakcjach zorganizowanych przez pra-
cowników i studentów Wydzia∏u. Fizy-
cy zaproponowali wiele wyk∏adów po-
pularno – naukowych, podczas których
pokazali, ˝e ich dziedzina nauki wcale
nie jest nudna. Dr Antoni Winiarski
opowiada∏ o krasnoludkach i elfach,
Andrzej Wilczek pokazywa∏ jak pora-
dziç sobie w kuchni, znajàc najprostsze

prawa fizyczne, a Anna Faj mówi∏a o fi-
zyce w sporcie, czyli jak wygraç zawody
nie u˝ywajàc dopingu. Mo˝na by∏o us∏y-
szeç o tym, dlaczego tak cz´sto n´kajà
nas tsunami i czy nie wynika to przy-
padkiem z faktu, ˝e przyroda... nas nie
lubi. Przybli˝ona zosta∏a sylwetka jed-
nego z najwi´kszych, jednak zapomnia-
nych geniuszy elektrycznoÊci – Nikoli
Tesli. W Êwiat filozofii i fizyki wprowa-
dzi∏ nas prof. dr hab. Jerzy Warczew-
ski, który stara∏ si´ pokazaç pi´kno na-
tury i fizyki. Zastanawia∏ si´ nad zdu-
miewajàcà zbie˝noÊcià pomi´dzy g∏´bià
poznawczà doÊwiadczeƒ, a ich urodà.
Pod koniec pierwszego dnia najbardziej
wytrwali mogli zobaczyç jak z wody
utlenionej i jodku potasu stworzyç gej-
zer, a tak˝e zbudowaç zapalnik oraz
imitacj´ wulkanu. Przez ca∏y dzieƒ dla
goÊci otwarte by∏y laboratoria fizyczne,
które mo˝na by∏o zwiedziç, zg∏´biajàc
przy okazji wiedz´ o tym, czym zajmujà
si´ naukowcy – fizycy.

W tym samym czasie ka˝dy móg∏
wstàpiç do budynku Instytutu Matema-
tyki, gdzie swoje propozycje kierowali
do m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej in-
formatycy, którzy nie tylko postanowili
zaprezentowaç wyk∏ady i warsztaty, ale
zorganizowali turniej gry Unreal Tour-
nament Contest, który spotka∏ si´
z ogromnym zainteresowaniem. Poza

cz´Êcià rozrywkowà opowiedzieli o hi-
storii procesorów oraz snuli rozwa˝ania
o tym, czy komputery potrafià myÊleç.
Informatycy nie zapomnieli tak˝e
o praktycznych aspektach ich wiedzy.
Ci, którzy wzi´li udzia∏ w warsztatach,
nauczyli si´ obs∏ugiwaç system Ubuntu
oraz programowaç w C# oraz.NET.
W przerwach mi´dzy kolejnymi zaj´cia-
mi mo˝na by∏o obejrzeç wystaw´ sprz´-
tu komputerowego.

Wiele interesujàcych wydarzeƒ cze-
ka∏o równie˝ u matematyków. Wcho-
dzàcych do budynku wita∏a liczba π,
której oko∏o stumetrowe rozwini´cie
dziesi´tne wisia∏o na Êcianach koryta-
rza. Mo˝na by∏o oglàdaç wystaw´ frak-
tali oraz portrety z krótkimi biografia-
mi najwi´kszych matematyków w hi-
storii. W ciàgu dwóch Êwiàtecznych dni
nie brakowa∏o równie˝ zajmujàcych
wyk∏adów. Histori´ i sposób dzia∏ania
Enigmy przybli˝y∏ s∏uchaczom Micha∏
Stolorz, a o tym jak stare sà koÊci dino-
zaurów opowiada∏ Tomasz Kania. Mgr
Pola Siwek spróbowa∏a wyt∏umaczyç
paradoks Grand Hotelu, czyli jak zmie-
Êciç w pe∏nym hotelu jeszcze jednego
goÊcia, nie wyrzucajàc nikogo z wcze-
Êniej przyj´tych oraz jak roz∏o˝yç jednà
kul´ na dwie ró˝ne takie same kule.
Cz´Êç wyk∏adów dotyczy∏a tak˝e mate-
matyki w finansach. Referenci opowia-

Drugie Âwi´to Liczby Pi w Uniwersytecie Âlàskim

Taki Êmieszny znaczek!
Wiele lat temu Amery-

kanie zainaugurowali

Êwi´towanie Dnia Liczby

Pi 14 marca, gdy˝ w ich

zapisie daty jest to 3.14,

czyli pierwsze cyfry roz-

wini´cia dziesi´tnego π.

W 2007 r. z inicjatywy

dziekana Wydzia∏u Ma-

tematyki, Fizyki i Chemii

prof. dr. hab. Macieja

Sablika po raz pierwszy

obchody Êwi´ta odby∏y

si´ na naszej Uczelni. Po

ogromnym sukcesie,

w tym roku mogliÊmy po

raz drugi Êwi´towaç

imieniny liczby Pi.

Podczas Turnieju Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii
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dali o tym, czy jest sposób na ryzyko,
o tym jak post´powaç optymalnie oraz
o tajemniczym równaniu bankierów.
Ch´tni mieli mo˝liwoÊç zagrania na
gie∏dzie, której symulacj´ przygotowali
pracownicy razem ze studentami. Za-
proponowano ponadto wiele dodatko-
wych i zupe∏nie niepowtarzalnych
atrakcji. Przez dwa dni na korytarzach
Wydzia∏u obowiàzywa∏a specjalna
π–waluta: 1 miara. Zarobiç π–pieniàdze
mo˝na by∏o bioràc udzia∏ w warszta-
tach dotyczàcych fraktali lub uczestni-
czàc w kursie zastosowaƒ matematyki,
gdzie ka˝dy móg∏ poczuç si´ jak mene-
d˝er FC Barcelony, który chce kupiç do
swojego zespo∏u takich pi∏karzy jak
Raul czy Ronaldo. Innymi ciekawymi
grami by∏y: próba uratowania wi´êniów
skazanych na Êmierç, którym dano
ostatnià szans´ prze˝ycia oraz zabawa
w prezesa tartaku, zmuszonego zmini-
malizowaç straty w swoim przedsi´-
biorstwie. Studenci uczyli jak za pomo-
cà twierdzenia Talesa zmierzyç wyso-
koÊç budynku i jak zobaczyç czwarty
wymiar. GoÊci zaproszono równie˝ do
Krainy Bry∏ Geometrycznych, gdzie
mo˝na by∏o dowiedzieç si´ wszystkiego
na temat geometrii, a tak˝e spróbowaç
z∏o˝yç swoje bry∏y. Za wszystko prowa-
dzàcy warsztaty ch´tnie p∏acili, a za za-
robione π–pieniàdze mo˝na by∏o w Ka-
wiarni Szkockiej kupiç kaw´, herbat´
lub przysmak Âwi´ta Liczby Pi – wspa-
nia∏e π–ciasteczka. Kawiarnia Szkocka
by∏a imitacjà tej prawdziwej, która
w okresie mi´dzywojennym mieÊci∏a si´
we Lwowie i w której spotykali si´ naj-
wi´ksi polscy matematycy tego okresu.

Zas∏yn´∏a ona z tego, ˝e wszelkie mate-
matyczne problemy rozwiàzywane by∏y
na sto∏ach, a za rozwiàzanie cz´Êci
z nich fundowane by∏y dziwne nagrody,
takie jak np. g´Ê.

Drugiego dnia Êwi´ta do boju wkro-
czyli równie˝ chemicy. Po powitaniu
licznie przyby∏ych goÊci, zademonstro-
wano magiczne aspekty chemii. Pod-
czas pokazów mo˝na by∏o zaobserwo-
waç niesamowite i nieprzewidywalne
efekty wielu reakcji, a nast´pnie dowie-
dzieç si´, ˝e liczba π nie jest obca rów-
nie˝ chemikom, o czym zapewni∏ dr Ma-
ciej Kolarski opowiadajàc o uk∏adach π–
elektronowych. Na koniec zaprezento-
wano jak „przejÊç przez ˝ycie z termo-
dynamikà”. Przez ca∏y dzieƒ wszyscy
zainteresowani mogli zwiedzaç pracow-
nie Instytutu Chemii, w których pra-
cownicy ch´tnie odpowiadali na wszyst-
kie nurtujàce pytania.

Âwi´to Liczby Pi nie by∏oby tak inte-
resujàce gdyby nie licznie zorganizowa-
ne konkursy dla m∏odzie˝y. Poza wspo-
mnianym wczeÊniej turniejem gry kom-
puterowej UTC, wy∏onieni zostali zwy-
ci´zcy drugiej edycji konkursu
o wdzi´cznej nazwie e-πgraMAT oraz
konkursu dla gimnazjalistów. Dla osób
nie do koƒca interesujàcych si´ mate-
matykà i naukami Êcis∏ymi zorganizo-
wane zosta∏y zmagania na najlepszà
fraszk´ dotyczàcà liczby π. Jednak naj-
bardziej widowiskowym by∏ Turniej
Wydzia∏owy, w którym, podobnie jak
w zesz∏ym roku, do walki o zwyci´stwo
stan´∏y dru˝yny matematyki, fizyki,
chemii i informatyki. By∏y to po∏àczone
zespo∏y studentów i licealistów z czte-
rech ró˝nych szkó∏: I LO im. Miko∏aja
Kopernika w Katowicach, I LO im. Le-
ona Kruczkowskiego w Tychach, I LO
im. Boles∏awa Chrobrego w Pszczynie,
Zespo∏u Szkó∏ Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej
w Chorzowie. Uczestnicy poza teore-
tycznà wiedzà musieli wykazaç si´
umiej´tnoÊcià obs∏ugi odkurzacza, ale
niezwyk∏ego, bo takiego, który wydmu-
chuje powietrze. Zawodnicy otrzymali
tak˝e zadania praktyczne, m.in. musie-
li u∏o˝yç wie˝´ Hanoi oraz, u˝ywajàc je-
dynie wagi szalkowej, znaleêç spoÊród
12 monet jednà fa∏szywà, ró˝niàcà si´
od pozosta∏ych tylko ci´˝arem. Tak jak
rok temu zespo∏om pomagali prodzie-
kani do spraw poszczególnych kierun-
ków Wydzia∏u Matematyki, Fizyki
i Chemii. Tym razem walczyli o prymat
najlepszego grajàc w rzutki. Dla obec-
nych na auli studentów by∏a to naj-
prawdopodobniej jedyna szansa zoba-
czenia swoich profesorów w tak nieco-
dziennych sytuacjach. Najbardziej cel-
ne oko posiada matematyk, dr hab. Al-
fred Czoga∏a. Nie pomóg∏ on jednak

swojej dru˝ynie, gdy˝ zawody, po bar-
dzo wyrównanej walce, wygrali liceali-
Êci z I LO w Tychach wspierani przez
informatyków.

W tym roku Âwi´to Liczby Pi docze-
ka∏o si´ te˝ artystycznej oprawy. Zarów-
no 13 jak i 14 marca, po wszystkich na-
ukowych wydarzeniach, mo˝na by∏o po-
s∏uchaç koncertu zespo∏u North,
w sk∏ad którego wchodzà studenci Wy-
dzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii.
Ka˝dego dnia liczna grupka fanów s∏u-
cha∏a piosenek z pogranicza popu i roc-
ka. Dla kinomaniaków w Kinie Âwiato-
wid zorganizowana zosta∏a projekcja fil-
mu „Dowód”, a w meczu pi∏ki no˝nej
o Puchar Królowej Nauk zmierzy∏y si´
dru˝yny Matmy i Fizyki. Po zaci´tej
walce zwyci´˝yli fizycy 1:0, ale matema-
tycy ju˝ teraz zapowiadajà rewan˝ w ko-
lejnym starciu tych zespo∏ów, które od-
b´dzie si´ podczas przysz∏orocznego
Êwi´ta.

- Âwi´to Liczby Pi pokazuje przede
wszystkim, ˝e z naukami Êcis∏ymi mo˝-
na si´ po prostu dobrze bawiç. – To opi-
nia jednego z licealistów goszczàcych na
Wydziale. Mo˝na mieç nadziej´, i˝ to
motto b´dzie przyÊwiecaç tym, którzy
za rok postarajà si´ odkryç przed nami
nowe tajemnice tej jednej z najwa˝niej-
szych liczb w dziejach ludzkoÊci.

¸UKASZ DAWIDOWSKI

Podczas Âwi´ta Liczby Pi odby∏ si´ konkurs

na najlepszà fraszk´ dotyczàcà liczby π. Oto

trzy najlepsze utwory:

I miejsce: OO ππ llaaππddaarrnniiee

Nawet liczb´ Eulera
zazdroÊç wobec „π” z˝era,
bo zale˝y od niej tyle praw
˝e galeri´ liczbowych s∏aw
otwiera.

Jacek Podlewski

II miejsce: FFrraasszzkkaa  „„NNaa  lliicczzbb´́  PPii””

Dwie kreseczki, jeden daszek
taki Êmieszny tworzy znaczek..
có˝ to znaczy??- któ˝ z nas kpi??
ach ju˝ wiem, to tylko liczba Pi.

Krzysztof W´sierski

III miejsce: NNaa  PPii……

Na Pi nie zaczyna si´ grecki alfabet
Tej liczby obliczyç nie da si´ nawet.
Na lekcjach w liceum si´ no˝em jà chlaszcze –
W wyniku si´ robi z Pi trzy i czternaÊcie.
A potem si´ walcem rozje˝d˝a biedaczk´
Przy sto˝ku zaklina w podstawy siatk´
Wi´c niech mi ktoÊ powie, gdzie kryje si´ sfera
Co sprawia, ˝e Pi to wielka litera?

Bartosz Kubista

W Krainie Bry∏ Geometrycznych
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- W XIX wieku kawiarnie by∏y
miejscem za˝artych dysput, tam
rodzi∏y si´ wa˝ne koncepcje,
wreszcie by∏y miejscem lektury no-
woczesnego noÊnika informacji -
prasy. Czy takà rol´ w dobie spo∏e-
czeƒstwa opartego na wiedzy pe∏-
niç b´dzie nowa biblioteka?

- Analogia s∏uszna nawet w tym, i˝
w nowym Centrum Informacji Na-
ukowej b´dzie mo˝na napiç si´ dobrej
kawy. Wbrew pozorom, to nie takie
b∏ahe, bowiem kawa dobrze s∏u˝y
spotkaniu. A chcemy, by w nowym
Centrum by∏o gwarno, aby to by∏o
miejsce t´tniàce ˝yciem, choç, oczywi-
Êcie, b´dà w nim strefy s∏u˝àce wr´cz
kontemplacyjnej lekturze. Lecz na
tym nie koniec. Klasyczny model bi-
blioteki uzupe∏niamy o funkcje wy-
stawiennicze, seminaryjne, kongreso-
we. Miejsce ˝ywej wymiany myÊli.
Wspó∏czesna biblioteka to jest coÊ na
kszta∏t lotniczego hub’u (portu prze-
siadkowego, np. we Frankfurcie) –
terminalu lotniczego, do którego zdà-
˝amy, by rozpoczàç innà tras´. Miej-
scem krzy˝owania si´ tras prowadzà-
cych do ró˝norakiej wiedzy. Dlatego
dla wszystkich korzystne jest, by ∏à-
czy∏a jak najwi´cej dziedzin. I pozwa-
la∏a na swobodny do nich dost´p.

- Czy b´dzie mo˝na myszkowaç
po zbiorach nie posiadajàc upraw-
nieƒ bibliotekarza?

- OczywiÊcie! Wszyscy, którzy pracujà
naukowo wiedzà jak wa˝ne jest odkrycie
ksià˝ki. Szczególnie jeÊli si´ o niej nigdy
nie s∏ysza∏o. Jest to mo˝liwe tylko wte-
dy, gdy stoimy przy pó∏ce. Poruszajàc si´
od ksià˝ki do ksià˝ki odkrywamy Êwiaty,
o których istnieniu nie wiedzieliÊmy.
W tradycyjnej bibliotece, gdzie du˝o pu-
blikacji kryje si´ w mrocznych zaple-
czach, tego nie zrobimy. Katalog, nawet
elektroniczny, te˝ nie daje nam takiej
szansy, bo nie mamy inspiracji, jakà
umo˝liwia w∏aÊnie zajrzenie do ksià˝ki.

Wyobraêmy sobie trzy pi´tra, po któ-
rych mo˝na w´drowaç do woli, pracujàc

w wybranym przez siebie miejscu...
Wówczas jest to przestrzeƒ wolnej my-
Êli. Jedynie nie b´dzie mo˝na odk∏adaç
ksià˝ek na pó∏k´, gdy˝ mog∏oby to spo-
wodowaç ich zagini´cie. Tym zajmà si´
bibliotekarze - przyjaêni, kompetentni
i pomocni ludzie, którzy mogà byç prze-
wodnikami w w´drówce po zbiorach.

- Jak zrodzi∏ si´ pomys∏ bibliote-
ki wspólnej z Akademià Ekono-
micznà?

- Przede wszystkim obie uczelnie po-
trzebujà nowego budynku biblioteczne-
go. Lecz integracja to tendencja paneu-
ropejska. Wspó∏dzia∏ajàc z Akademià
mogliÊmy skutecznie ubiegaç si´ o wpi-
sanie projektu na list´ kluczowych dla
regionu. Dzi´ki temu uzyskaliÊmy Êrod-
ki z Unii Europejskiej, bez których za-
pewne o nowej bibliotece moglibyÊmy
tylko marzyç.

Wspó∏praca z Akademià Ekonomicz-
nà tak˝e dla u˝ytkownika b´dzie niesa-
mowità frajdà. Oto, mi´dzy dwiema
pr´˝nymi uczelniami powstanie budy-
nek, w którym mo˝na b´dzie wspólnie

i interdyscyplinarnie poszukiwaç zaso-
bów. Wierz´, ˝e b´dzie te˝ miejscem in-
telektualnego fermentu. Studenci obu
Êlàskich uczelni otrzymajà dost´p do
nowych, dotàd nieobecnych w ich zbio-
rach, materia∏ów. Poza tym Katowice,
czy szerzej aglomeracja, potrzebujà ta-
kiej pr´˝nej instytucji naukowej o sil-
nej roli kulturotwórczej. Ka˝dy u˝yt-
kownik uzyska zupe∏nie nowà jakoÊç.
O tym zaÊwiadcza postawa profesora
Jana Malickiego. Dyrektor Biblioteki
Âlàskiej jest goràcym or´downikiem
naszego projektu, wpiera nas doÊwiad-
czeniem w tworzeniu nowoczesnej in-
stytucji tego typu. Obie biblioteki b´dà
si´ uzupe∏niaç. Ka˝dy kto by∏ w oÊrod-
kach akademickich na Zachodzie wie,
˝e placówek o takim standardzie Kato-
wice powinny mieç wiele, a jak dotàd
na Âlàsku jest tylko jedna. Projekt
wspiera te˝ katowicki magistrat, tak˝e
w wymiernym aspekcie finansowym.
Lokalizacja Centrum Informacji Na-
ukowej w pobli˝u rzeki Rawy, b´dzie
sercem kampusu akademickiego kreu-
jàcego przestrzeƒ publicznà centrum

Rozmowa z prof. UÂ dr. hab. Dariuszem 

Pawelcem, dyrektorem Biblioteki G∏ównej UÂ

Port 
przesiadkowy 
do wiedzy

Jednà z najpilniejszcyh

inwestycji Uczelni jest

Centrum Informacji Na-

ukowej i Biblioteka Aka-

demicka, wspólne

przedsi´wzi´cie Akade-

mii Ekonomicznej i Uni-

wersytetu Âlàskiego.
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miasta, co przys∏u˝y si´ autentycznie
akademickiemu charakterowi Âlàska
poczàtku XXI w.

- Kiedy wizualizacja projektu
stanie si´ rzeczywistym funkcjo-
nujàcym budynkiem?

- Mamy nadziej´, i˝ paêdziernik 2010
roku b´dzie tym terminem, w którym
nowa siedziba otworzy podwoje. Akade-
mia Ekonomiczna i Uniwersytet Âlàski
zrobi∏y wszystko co nale˝y, by by∏ on
realny. Projekt zosta∏ ju˝ opracowany
i zatwierdzony, przyznano tak˝e na
niego Êrodki... Uczelnie majà wol´
i plan wspó∏dzia∏ania. Reszta zale˝y od
urz´dowych procedur, które powinny
wy∏oniç generalnego wykonawc´. Jeste-
Êmy gotowi podjàç ka˝dy ˝àdany od nas
krok. Ju˝ rozpocz´liÊmy przygotowania
do przeprowadzki, bowiem musimy tak
zabezpieczyç nasze pot´˝ne zbiory, by
bez uszczerbku dla ich liczebnoÊci mo˝-
liwe by∏o ich póêniejsze szybkie udo-
st´pnienie. To, wraz z przygotowaniem
systemu informatycznego oraz zabez-
pieczeniem mikrobiologicznym zbio-
rów, potrwa oko∏o trzech lat.

- Panie profesorze, nim rozpocz-
nie si´ nowy etap dziejów, spójrz-
my skàd idziemy. 40 lat temu po-
wsta∏ Uniwersytet, a Biblioteka?

- Biblioteka od samego poczàtku
wspó∏tworzy dzieje Alma Mater Sile-
siensis. Mamy nawet pracowników,
którzy pracujà tu od samego poczàtku.
W 1968 roku po∏àczono Bibliotek´
Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej i Filii
Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Tak po-
wsta∏ poczàtkowy, zbiór Biblioteki
Uniwersytetu Âlàskiego. Czternastu
jej pierwszych pracowników udest´p-
nia∏o zbiory od 1 paêdziernika, przy ul.
Szkolnej, w budynku, który dziÊ mie-
Êci Instytut Chemii UÂ. Do obecnej
siedziby, przy Bankowej 14, Biblioteka
przeprowadzia∏a si´ w 1973 roku. DziÊ
zespó∏ liczy prawie 200 osób pracujà-
cych tak˝e m.in. w Cieszynie, Chorzo-
wie czy Sosnowcu. W samej Bibliotece
G∏ównej mamy 450 tys. woluminów,
a w ca∏ej sieci, obejmujàcej biblioteki
wydzia∏owe, jest ich oko∏o 1,2 miliona.
Liczb´ t´ nale˝y uzupe∏niç o czasopi-
sma i druki ciàg∏e oraz dost´p elektro-
niczny, czyli coÊ czego w 1968 roku
jeszcze nie by∏o.

Czterdziestolecie uczelni, to cztery
dekady rozwoju Biblioteki, której dzie-
je sygnujà nazwiska dyrektorów. Twór-
cà, a wczeÊniej dyrektorem Biblioteki
Pedagogicznej by∏ Piotr Stasiak. Na-
st´pca prof. Jerzy Ratajewski by∏ tà
osobà, która zaledwie po pi´ciu latach
funkcjonowania instytucji, w 1973 ro-
ku, z∏o˝y∏a „wniosek i program u˝ytko-

wy dla nowego budynku dla 2 mln wo-
luminów, 800 miejsc w czytelniach
i urzàdzeƒ niezb´dnych dla nowocze-
snego funkcjonowania biblioteki”. 35
lat póêniej, mam nadziej´ na jego reali-
zacj´. Wreszcie ca∏à epok´ wyznacza
kustosz Wanda Dziadkiewicz. Odcho-
dzàc na emerytur´ po çwierçwieczu
kierowania bibliotekà, zostawi∏a mi
w spadku gotowà wizj´ budynku.

- Jednak par´ nowoczesnych roz-
wiàzaƒ uda∏o si´ ju˝ wprowadziç...

- Po trzech latach intensywnych
przygotowaƒ, 1 wrzeÊnia 2001 roku,
uruchomiliÊmy mo˝liwoÊç zamawiania
ksià˝ek przez internet. Nie wszystkie
zbiory sà widoczne, zw∏aszcza wydzia-
∏owe. To wcià˝ przed nami, ale prosz´
pami´taç, i˝ to operacja na skompliko-
wanym organizmie, który zarazem mu-
si normalnie pracowaç. Z pewnoÊcià to
nie b´dzie zrobione naraz, lecz mam
nadziej´, ˝e szybciej ni˝ dotàd. Tu wie-
le zale˝y od wspó∏dzia∏ania pracowni-
ków i osób zarzàdzajàcych wydzia∏ami.

Katalog dost´pny w domu to ju˝ jed-
nak za ma∏o. Stàd w lipcu 2006 roku
staraniem Biblioteki Âlàskiej i Uniwe-
rytetu Âlàskiego uruchomiliÊmy Âlàskà
Bibliotek´ Cyfrowà. To niezwyk∏y twór.
Wszyscy uczestnicy: kilkanaÊcie uczel-
ni publicznych, biblioteki i instytucje
kultury wchodzà do konsorcjum z do-
brodziejstwem swojego bibliotecznego
inwentarza, demonkratycznie uzupe∏-
niajàc zasób. Ka˝dy daje to, co ma

w swoich zasobach najlepsze i w miar´
swych technicznych mo˝liwoÊci dygita-
lizuje zbiory. Wszyscy funkcjonujà na
równych prawach i dzi´ki temu projekt
si´ rozrasta.

„Nape∏nianie” Biblioteki Cyfrowej
trwa. To praca dla pokolenia bibliote-
karzy. Google szacuje, ˝e przy jego
mo˝liwoÊciach, taki proces zajmie trzy
dekady. U nas o tym, co ma byç zeska-
nowane w pierwszej kolejnoÊci decydu-
je specjalna komisja kwalifikujàca. Jed-
nak pod uwag´ mo˝na braç jedynie pu-
blikacje, których autorskie prawa ma-
jàtkowe wygas∏y bàdê te˝ autorzy ze-
zwolà na ich udost´pnienie w ramach
projektu. Mimo tych ograniczeƒ ju˝
z zasobów www.sbc.org.pl dost´p-
nych 24 godziny na dob´, w ka˝dej
chwili korzysta 80 – 200 czytelników.
Innà drogà wielu z nich nigdy by do nas
nie trafi∏o, bo ich czytelnià jest zacisze
domu w Stanach Zjednoczonych czy
uniwersytecka pracownia w Niem-
czech.

To wa˝ki krok tak˝e dla Biblioteki
Uniwersytetu. Mamy du˝y wk∏ad pu-
blikacji zwiàzanych z regionem. Jed-
nym z najwi´kszych „przebojów” jest
Wielka Ksi´ga Meldunkowa Miasta Ka-
towice z 1935 roku. Dokumenty biogra-
ficzne, dotyczàce Lwowa sà tak˝e bar-
dzo popularne. Biblioteka cyfrowa jest
tutaj znakomitym instrumentem bada-
czy poszukujàcych korzeni.

ROZMAWIA¸
ANTONI TRZMIEL

Wizualizacja wn´trz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UÂ i AE w Katowicach
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P owo∏any w 1968 roku Uniwersytet
Âlàski przejà∏ biblioteki po Wy˝szej
Szkole Pedagogicznej i Filii Wydzia∏u

Prawa Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Katowi-
cach. Sieç bibliotecznà WSP stanowi∏o w chwili
przej´cia 14 bibliotek: Biblioteka G∏ówna i 13
bibliotek zak∏adowych – Zespo∏u Katedr Filolo-
gii Polskiej, Matematyki, Fizyki, Wychowania
Technicznego, Katedry Chemii Fizycznej, Or-
ganicznej, Nieorganicznej, Technologii Che-
micznej, Historii, Filozofii, Zak∏adu Badaƒ
Strukturalnych, Chemii Analitycznej i Studium
J´zyków Obcych. Ksi´gozbiór obejmowa∏ ok. 80
tys. woluminów, z czego 60,5 tys. ksià˝ek i cza-
sopism znajdowa∏o si´ w bibliotekach zak∏ado-
wych, które dysponowa∏y 132 miejscami w czy-
telniach. Podstawà ksi´gozbioru Biblioteki Uni-
wersytetu Âlàskiego uzupe∏ni∏ depozyt Bibliote-
ki Âlàskiej oraz zbiór by∏ej biblioteki Instytutu
Pedagogicznego, dzia∏ajàcego w Katowicach
w latach 1928-1950. W chwili powstania Biblio-
teki Uniwersytetu Âlàskiego ksi´gozbiór liczy∏
ponad 93 tys. woluminów, druków zwartych,
w tym ponad 13 tys. woluminów w Bibliotece
G∏ównej i Instytutu Chemii, oraz ponad 2 tys.
druków specjalnych.

W roku akademickim 1968/69 Biblioteka
Uniwersytetu Âlàskiego sk∏ada∏a si  ́z Biblioteki
G∏ównej z pi´ciu Bibliotek Zak∏adowych – Wy-
dzia∏u Humanistycznego, Prawa, Wychowania
Technicznego, Instytutu Fizyki i Instytutu Che-
mii, które zacz´∏y si  ́usamodzielniaç. Pierwsza
uczyni∏a to Biblioteka Instytutu Fizyki, wprowa-
dzajàc w∏asny inwentarz, nast´pnie Biblioteka
Wydzia∏u Wychowania Technicznego. To samo
sta∏o si  ́z nowo powstajàcymi Bibliotekami In-
stytutu Biologii w 1969 roku, Wy˝szego Stu-
dium Nauczycielskiego w Sosnowcu i Instytutu
Nauk Spo∏ecznych w 1970 roku. W 1971 roku
powsta∏a Filia Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszy-
nie, a wraz z nià Biblioteka Filii. W roku nast´p-
nym zorganizowano bibliotek  ́przy Mi´dzywy-
dzia∏owym Studium Praktycznej Nauki J´zy-
ków Obcych. Poprzez w∏àczenie Biblioteki Wy-
dzia∏u Techniki w sieç filii Biblioteki G∏ównej,
liczba filii wzros∏a do pi´ciu, pozosta∏e biblioteki
zak∏adowe zachowa∏y swà odr´bnoÊç i samo-
dzielnoÊç organizacyjnà.

W ciàgu pierwszego dziesi´ciolecia naszej
Uczelni ksi´gozbiór szybko si´ powi´ksza∏ dzi´-
ki zakupowi bie˝àcych wydawnictw. W pierw-
szym pi´cioleciu du˝y procent wp∏ywów stano-
wi∏y dary innych bibliotek oraz ró˝nych insty-
tucji naukowych i kulturalno-oÊwiatowych.
Szczególnie wartoÊciowe zbiory nap∏ywa∏y od
wybitnych uczonych polskich. Bardzo cennym

darem by∏ zbiór ok. 3 tys. woluminów – g∏ównie
pami´tników polskich i Polski dotyczàcych –
przekazany Bibliotece przez bibliofila warszaw-
skiego Kazimierza Neusteina. W 1970 roku
z inicjatywy Komisji Bibliotecznej Wydzia∏u
Humanistycznego Biblioteka UÂ zakupi∏a kil-
ka ksi´gozbiorów po zmar∏ych uczonych pol-
skich. Do najcenniejszych z nich nale˝a∏ zbiór
po prof. Zenonie Klemensiewiczu, liczàcy ok. 2
tys. woluminów. Obejmowa∏ on dzie∏a z zakre-
su j´zykoznawstwa ogólnego, porównawczego,
historii j´zyka i dialektologii, w tym wiele pozy-
cji z dedykacjami wybitnych slawistów. W tym
samym czasie wp∏ynà∏ zbiór po prof. S. Rozma-
rynie, g∏ównie z zakresu prawa paƒstwowego
w j´zykach obcych. Równie˝ z zakresu prawa
przekazano Bibliotece ksi´gozbiór po profeso-
rach J. Sawickim i L. Ehrlichu.

Natomiast liczba prenumerowanych czaso-
pism w pierwszych latach by∏a skromna i wyno-
si∏a od 300 do 600 tytu∏ów, ale ju  ̋w 1973 roku
wzros∏a do 7 tys. tytu∏ów, zaÊ ogólny stan liczbo-
wy zbiorów Biblioteki UÂ przekroczy∏ 300 tys.
woluminów.

Po przeprowadzeniu si´ do nowych po-
mieszczeƒ Biblioteka G∏ówna przej´∏a w mar-
cu 1973 roku ksi´gozbiór Instytutu Matematy-
ki, jej ksi´gozbiór obejmowa∏: zbiory ogólne,
zbiory z dziedziny chemii matematyki. W dal-
szym ciàgu przejmowano dary z innych biblio-
tek krajowych, z których najliczniejszym by∏
ksi´gozbiór z zakresu biologii, obejmujàcy
w sumie ok. 30 tys. woluminów.

Zarzàdzenie o decentralizacji bibliotek zak∏a-
dowych pociàgn´∏o za sobà wiele zmian w do-
tychczasowej metodzie ewidencji i opracowania
zbiorów. Ka˝da biblioteka zak∏adowa rozpocz´∏a
w∏asnà ewidencj́  w ramach ustalonych przez
Bibliotek´ G∏ówna ciàgów numerycznych.
W ten sposób zachowany zosta∏ jeden ciàg sy-
gnaturowy.

Powo∏anie w 1975 roku Komisji Zakupów
przyczyni∏o si  ́do ustabilizowania zakupów dla
Biblioteki G∏ównej, ustalenia wysokoÊci, profilu
gromadzenia zbiorów i ich specjalizacj́ . W myÊl
wytycznych tej̋ e Komisji, ustalonych z Uczel-
niana Komisjà Bibliotecznà, Biblioteka G∏ówna
mia∏a gromadziç przede wszystkim wydawnic-
twa o treÊci ogólnej z dyscyplin naukowych re-
prezentowanych w Uczelni oraz z zakresu bi-
bliotekoznawstwa, informacji naukowej i doku-
mentacji.

W ciàgu pierwszego dziesi´ciolecia istnie-
nia Biblioteki w miar´ rozwoju Uczelni wzra-
sta∏o równie˝ systematyczne udost´pnianie.
Mimo ciasnoty lokalowej we wszystkich bi-
bliotekach i czytelniach istnia∏y doÊç dobre

warunki do pracy tak dla studentów, jak
i pracowników naukowych. Zw∏aszcza Biblio-
teka G∏ówna dysponowa∏a wówczas pi´cioma
czytelniami i oferowa∏a dogodne, nowoczesne
(jak na tamte czasy) i przestronne miejsca
pracy z du˝ym ksi´gozbiorem podr´cznym.

W∏aÊciwa praca organizacyjna rozpocz´∏a si´
w 1971 roku. W gmachu przy ul. Szkolnej rozpo-
cz´to wydawaç miesi´czne wykazy ciekawszych
nabytków, zaÊ w 1972 roku zorganizowano
i przeprowadzono przysposobienie biblioteczne
dla studentów pierwszych lat wszystkich kie-
runków. Warunki do wszechstronnego rozwoju
dzia∏alnoÊci informacyjnej zaistnia∏y dopiero
w 1973 roku po przeprowadzce do nowego gma-
chu przy ul. Bankowej 14. Wraz z otwarciem no-
wych czytelƒ, ogólnej i trzech specjalistycznych,
utworzono równie  ̋czytelni  ́informacji nauko-
wej. Wzros∏a te  ̋dzia∏alnoÊç wydawnicza. W ro-
ku akademickim 1975/76 rozpocz´to regularnà
rejestracj́  prac naukowo-badawczych pracowni-
ków Uniwersytetu Âlàskiego.

Biblioteka G∏ówna przywiàzywa∏a od poczàt-
ku swego istnienia du˝à wag  ́do nawiàzywania
wspó∏pracy z innymi bibliotekami naukowymi
na terenie Katowic i regionu górnoÊlàskiego.
Pod koniec 1970 roku dosz∏o do oficjalnego pod-
pisania umowy o wspó∏pracy mi´dzy Biblioteka
UÂ a Bibliotekà Âlàskà w Katowicach. „Umowa
o wzajemnej wspó∏pracy” podpisana zosta∏a
przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Âlà-
skiego prof. Kazimierza Popio∏ka i dyrektora Bi-
blioteki Âlàskiej doc. dr. Jana Kantyk .́ Zobowià-
za∏a ona obie biblioteki m.in. do wspó∏dzia∏ania
w zakresie wymiany dubletów, odst´powania
druków zb´dnych lub odbiegajàcych od profilu
gromadzenia oraz scalania niekompletnych cià-
gów czasopism.

W jubileuszowym, piàtym roku dzia∏alnoÊci
Biblioteki G∏ównej UÂ, palàcym problemem
sta∏ si´ przydzia∏ nowych pomieszczeƒ maga-
zynowych, a w dalszej perspektywie budowa
nowego gmachu. Projekt programu u˝ytko-
wego nowej biblioteki przedstawiony w 1973
roku ówczesnym w∏adzom Uczelni przez dy-
rekcj´ Biblioteki G∏ównej przewidywa∏ budy-
nek o kubaturze ok. 75 tys. m3 dla 2 mln wo-
luminów, 800-850 miejsc w czytelniach oraz
pracownie i urzàdzenia niezb´dne w ka˝dej
nowoczesnej bibliotece. Realizacja tego projek-
tu nigdy nie dosz∏a jednak do skutku.

OPRACOWA¸A
AGNIESZKA SIKORA

Literatura:

10 lat Uniwersytetu Âlàskiego, 1968-1978,

red. E. Giszter, J. Stencel, Wydawnictwo

Uniwersytetu Âlàskiego, 1978.

Pod znakiem szybkiego rozwoju

Jak powstawa∏a 
Biblioteka G∏ówna UÂ
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- przypominajàc s∏owa Jana Kasprowicza z XL pieÊni z Ksi´gi dla
ubogich, przewodniczàcy Katowickiego Oddzia∏u Polskiego Towarzy-
stwa Socjologicznego prof. dr hab. Wojciech Âwiàtkiewicz 13 grudnia
2007 roku rozpoczà∏ cykl comiesi´cznych prelekcji zaplanowanych
w ramach realizacji projektu „Wp∏yw kultury artystycznej XIX i XX
wieku na kszta∏towanie postaw obywatelskich w Polsce (grudzieƒ
2007 – czerwiec 2008)”. Jego wspó∏realizatorami sà Instytut Socjolo-
gii Uniwersytetu Âlàskiego oraz dzia∏ajàce przy Uniwersytecie Ko∏o
Naukowe WolnoMISHliciele. Do udzia∏u w realizacji zadania zapro-
szono równie˝ Akademi´ Muzycznà im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, Akademi´ Sztuk Pi´knych w Katowicach, Wydzia∏
Artystyczny - Instytut Muzyki Uniwersytetu Âlàskiego oraz Paƒ-
stwowà Szko∏´ Muzycznà im. Mieczys∏awa Kar∏owicza I i II stopnia
w Katowicach.

Projekt ma na celu integracj´ Êrodowiska akademickiego i m∏odzie-
˝y w wieku licealnym naszego regionu oraz kszta∏towanie postaw pa-
triotycznych, odpowiednich dla dzisiejszych realiów spo∏eczno–poli-
tyczno-kulturalnych. Cel ten chcemy osiàgnàç poprzez upowszechnia-
nie roli muzyki powa˝nej w budzeniu patriotyzmu i kszta∏towaniu po-
staw obywatelskich na przestrzeni XIX i XX. Zadanie to jest szczegól-
nie wa˝ne wobec deklaracji gotowoÊci opuszczenia kraju, które w wie-
lu przypadkach sà spowodowane odrzuceniem identyfikacji narodo-
wych i kulturowych. Warto promowaç ide´ patriotyzmu, polegajàcego
na umi∏owaniu tego, co rodzime, jak równie˝ otwartego na uwagi kry-
tyczne i dà˝àcego do wzbogacenia dotychczasowego dorobku. Wa˝ne
jest te˝, by odró˝niaç patriotyzm od podszytej strachem ksenofobii czy
nacjonalizmu.

Jaki patriotyzm w∏aÊciwy jest naszym czasom i czym ró˝ni si´ on
od patriotyzmu b´dàcego wartoÊcià dla naszych rodaków ˝yjàcych
w XVIII i XIX wieku? Stawianiu takich pytaƒ mia∏a s∏u˝yç wprowa-
dzajàca w tematyk´ projektu prelekcja dr. Piotra Wróblewskiego (13
grudnia) pt. „Koncepcja narodu w Rzeczpospolitej Szlacheckiej
i w okresie zaborów”. Szczególnie trafne by∏o, sk∏aniajàce do reflek-
sji, odniesienie przedstawionych w trakcie referatu koncepcji naro-
du do sytuacji PRL oraz do wspó∏czesnoÊci. Wyk∏adowi towarzyszy∏
koncert wokalistów i Orkiestry Symfonicznej Paƒstwowej Szko∏y
Muzycznej I i II st. im. M. Kar∏owicza w Katowicach. Us∏yszeliÊmy
wybór PieÊni M. Kar∏owicza w orkiestracji prof. Mysiƒskiego.

Neutralny j́ zyk muzyki pozwala przekraczaç granice paƒstw. Z dru-
giej jednak strony twórczoÊç muzyczna jest zawsze zakorzeniona w tra-
dycji, kulturze narodu oraz sytuacji spo∏eczno-polityczno-kulturalnej
zbiorowoÊci, do której nale˝à: kompozytor, Êrodowisko wykonawców
i s∏uchaczy. To, w jaki sposób spo∏ecznoÊç, z której wyrasta kompozytor,
i w której prezentowane sà rezultaty jego dzia∏alnoÊci, definiuje kluczo-

we dla jej istnienia w konkretnym kontekÊcie historyczno-kulturalnym
poj́ cia i wartoÊci wp∏ywa, przynajmniej poÊrednio, na twórczoÊç mu-
zycznà oraz na jej odbiór.

W styczniu rozpocz´liÊmy cykl prelekcji ukazujàcych w ró˝nych uj́ -
ciach wp∏yw uwarunkowaƒ spo∏eczno-kulturalnych, w∏aÊciwych dla po-
szczególnych okresów historycznych, na polskà twórczoÊç muzycznà
oraz majàce miejsce dzi´ki tej twórczoÊci dookreÊlenie, uwypuklenie pol-
skoÊci w czasie zaborów lub redefinicje takich poj́ ç, jak patriotyzm i na-
rodowoÊç w okresie PRL. Zwróci∏a na to uwag  ́ mgr Maja Drzazga
przedstawiajàc 10 stycznia ilustrowany odpowiednimi tekstami mu-
zycznymi referat pt. „Wàtki narodowo-patriotyczne w twórczoÊci kom-
pozytorów polskich i ich rola w budowaniu oraz podtrzymywaniu to˝-
samoÊci narodowej”. Prelekcja mia∏a form  ́multimedialnej prezentacji,
dzi´ki czemu tezy o spo∏ecznym znaczeniu sztuki dêwi´ków mo˝na by-
∏o dodatkowo poprzeç przesyconymi polskà symbolikà narodowà zdj́ -
ciami z przedstawieƒ XIX-wiecznych oper i sloganowych plakatów
z okresu budowy socjalizmu.

Do wyg∏oszenia wyk∏adu 21 lutego o przejawach spo∏ecznego zaan-
ga˝owania w polskiej twórczoÊci muzycznej II po∏owy XIX wieku za-
prosiliÊmy prof. Jolant´ Szulakowskà-Kulawik z Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - cz∏onka Zwiàzku Kom-
pozytorów Polskich Sekcji Muzykologów i Société Fran˜aise de Musi-
cologie w Pary˝u, wspó∏pracujàcà z Technische Universität w Chem-
nitz. Podczas swojego wystàpienia zaprezentowa∏a szeroki przeglàd
podejÊç do polskiej muzyki narodowej w uj´ciu muzykologów, uzupe∏-
niajàc go o podejÊcia kulturoznawcze i literaturoznawcze. Zagadnienie
narodowoÊci muzyki polskiej zosta∏o zilustrowane utworami przed-
stawicieli Âlàskiej Szko∏y Kompozytorskiej, co dla wielu licealistów za-
pewne stanowi∏o pierwsze spotkanie z twórczoÊcià tych kompozyto-
rów. Ciekawym pomys∏em na zakoƒczenie prelekcji by∏o skontrasto-
wanie polskiej twórczoÊci muzycznej II po∏owy XIX w. i w∏aÊciwych te-
mu okresowi postaw kompozytorskich z poddanà europejskim prà-
dom estetycznym, zw∏aszcza neoklasycyzmowi, twórczoÊcià kompozy-
torów polskich z dwudziestolecia mi´dzywojennego oraz dzia∏alnoÊcià
Wojciecha Kilara czy Krzysztofa Pendereckiego. Zwieƒczeniem pre-
lekcji by∏ koncert pianistki Urszuli Âwierczyƒskiej z Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, która wykona∏a Pre-
ludia op. 1 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, K. Szymanowskiego, oraz Mazurek op.5
nr 2, Melodi´ op.8 nr 3 I. J. Paderewskiego.

27 marca dr Bogumi∏a Mika, teoretyk oraz socjolog muzyki z Wydzia-
∏u Artystycznego Instytutu Muzyki Uniwersytetu Âlàskiego, wyg∏osi∏a
prelekcj́  pt. „Cytaty muzyczne w polskiej twórczoÊci kompozytorskiej
jako emblematy zaanga˝owania spo∏ecznego twórców”. Wyk∏adowi to-
warzyszy∏ koncert Chóru oraz solistów z Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej
I i II st. im. M. Kar∏owicza w Katowicach.

Do poprowadzenia kolejnych spotkaƒ zaproszono dr. Mieczys∏awa
Jud  ́z Akademii Sztuk Pi´knych w Katowicach oraz dr. Andrzeja Ch∏o-
peckiego, który zawodowo zwiàzany jest z Akademià Muzycznà 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Programem II Polskiego
Radia. Serdecznie zapraszamy studentów do udzia∏u w projekcie.

MAJA DRZAZGA

Projekt „Wp∏yw kultury artystycznej XIX i XX wieku na kszta∏towanie

postaw obywatelskich w Polsce”

Czy narodowoÊç 
i patriotyzm oznaczajà
balast historyczny?

[…]W mej pieÊni, bogatej czy biednej
Przyzna mi ktoÊ lub nie przyzna

˚yje, tak rzadka na wargach,
Moja najdro˝sza Ojczyzna
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M i∏o nam powiadomiç, i˝
wÊród studentów uhonoro-
wanych tegorocznymi sty-

pendiami ministra nauki i szkolnictwa
wy˝szego za osiàgni´cia w nauce i za
wybitne osiàgni´cia w sporcie znalaz∏o
si´ 66 reprezentantów Uniwersytetu
Âlàskiego. Podczas uroczystoÊci, która
odby∏a si´ 14 marca w auli im. K. Lep-
szego w rektoracie UÂ dyplomy wr´czo-
no nast´pujàcym laureatom:

Stypendia 

za osiàgni´cia w nauce

Wydzia∏ Artystyczny
1. Jakub Staroƒ
Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji
1. Aleksandra Gancarz
2. Katarzyna Gebel
3. Agnieszka Gozdek
Wydzia∏ Filologiczny
1. Magdalena Fojcik
2. Magdalena Gunia
3. Iwona Ignasiak
4. Kinga Jabczyk
5. Karolina J´drych
6. Krystian Kukliƒski
7. Marcin Macio∏ek
8. Karolina Pawlas
9. Iwona S∏omak
10. Katarzyna Stelmach
11. Arkadiusz Józef Trzebuniak
12. Katarzyna Wieczorek
13. *
Wydzia∏ Matematyki, 
Fizyki i Chemii
1. Grzegorz Bartosz
2. Wojciech Bielas
3. ¸ukasz Dawidowski
4. *
Mi´dzywydzia∏owe Indywidualne 
Studia Humanistyczne
1. Piotr Bogalecki
2. Justyna Budzik
3. Barbara Cetnar
4. Monika Glosowitz
5. Katarzyna Gutkowska

6. Joanna Janus
7. Martyna Jarzàb
8. Magdalena Kempna
9. Ryszard Knapek
10. Ma∏gorzata Ko˝usznik
11. Ma∏gorzata Krupa
12. Ma∏gorzata Kuliszkiewicz
13. Dariusz Michta
14. Edyta Mielczarek
15. Marta Pabian
16. Karolina Pawlik
17. Mariola Pawlik
18. Przemys∏aw Piwowarczyk
19. ˚aneta Rachwaniec
20. Anna Skiba
21. Marta Strzoda
22. Agata Wilczek
23. *
Mi´dzywydzia∏owe Indywidualne 
Studia Matematyczno
- Przyrodnicze
1. Micha∏ Januszewski
Wydzia∏ Nauk o Ziemi
1. Przemys∏aw Gorzelak
2. Magdalena ¸ukowiak
Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych
1. Marta Buszek
2. Marcin Goliasz
3. Damian Guzek
4. Wojciech Kiljaƒczyk
5. Ma∏gorzata K∏oskowicz
6. Tomasz Andrzej Kordys

7. Dariusz Kryczka
8. Magdalena Marzec
9. Bartosz Sitek
10. Monika Sternak
11. *
12. *
Wydzia∏ Pedagogiki 
i Psychologii
1. Alicja Lizurej
2. Przemys∏aw Marek
Wydzia∏ Prawa i Administracji
1. *

* - osoby które nie wyrazi∏y zgody na og∏o-

szenie imienia i nazwiska lub nie z∏o˝y∏y sto-

sownego oÊwiadczenia we wniosku stypen-

dialnym.

Stypendia za wybitne

osiàgni´cia sportowe

1. Agnieszka Heliƒska - Wydzia∏ Filo-
logiczny

2. Joanna Krawczyk - Wydzia∏ Prawa
i Administracji

3. Agata Zjawiƒska - Wydzia∏ Pedago-
giki i Psychologii

4. Kamila ̊ urek - Wydzia∏ Filologiczny
Pod wzgl´dem liczby stypendiów za

osiàgni´cia w nauce nasz Uniwersytet po
raz kolejny zajà∏ znakomite, czwarte miej-
sce wÊród prawie stu uczelni. Serdecznie
gratulujemy wszystkim laureatom.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy˝szego

UÂ znowu w czo∏ówce

Wystàpienie przedstawiciela stypendystów Wojciecha Kiljaƒczyka
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Z ainteresowania stypendystki
skupiajà si´ wokó∏ trzech dzie-
dzin: psychologii, socjologii

i sztuki. Na psychologi´ dosta∏a si´ jako
laureatka ogólnopolskiego konkursu
czasopisma „Charaktery” bez egzami-
nów wst´pnych (dzi´ki wysokiej Êred-
niej), podj´∏a te˝ studia na kierunku so-
cjologia reklamy i komunikacji spo∏ecz-
nej, a tak˝e na instruktorskich stu-
diach tanecznych prowadzonych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie (które ukoƒ-
czy∏a z wyró˝nieniem). Od 2005 r. jest
przewodniczàcà Ko∏a Naukowego So-
cjoterapii oraz Logopedycznego Ko∏a
„Lallatio”. Anga˝owa∏a si´ w projekty
naukowe i spo∏eczne, takie jak: Festi-
wal Nauki, „Uniwersytet szans”, „Aca-
demy of Special Agents”, „Career Ma-
nager”, „Twój los w Twoich r´kach”,
bra∏a udzia∏ w dodatkowych kursach
dotyczàcych metod pracy Weroniki
Sherboune, Dennisona, Betti Strauss,
psychodramy czy szeroko poj´tej me-
diacji. Prowadzi∏a te˝ zaj´cia z artete-
rapii dla organizacji AEGEE podczas
obozów „Summer Camp”. W Samorzà-
dzie Studenckim pe∏ni∏a rol´ rzecznika
ds. osób niepe∏nosprawnych, od 2005
roku jest przedstawicielem studentów
w Komisji Dyscyplinarnej Senatu.
W ramach aktywnoÊci naukowej

uczestniczy∏a w kilkunastu konferen-
cjach, w tym trzech zagranicznych, jest
autorkà wielu publikacji naukowych,
a tak˝e literackich, poetyckich i kaba-
retowych, za które otrzyma∏a nagrody
i wyró˝nienia m.in. w Przeglàdzie
TwórczoÊci Literackiej LIPA, w kon-
kursie „Tyskie Lato Poetyckie” oraz
w konkursie na najlepszà recenzj´ dzie∏
malarskich „Bielska Jesieƒ”.

Dzi´ki uczestnictwu w Programie
MOST studiowa∏a na UJ, AE w Kato-
wicach oraz na KUL-u, bra∏a równie˝
udzia∏ w wymianie studentów Erasmus
w Madrycie oraz w projekcie „Process
of Europeanisation” w Bratys∏awie. Ja-
ko laureatka konkursów Fundacji im.
Stefana Batorego oraz uczestniczka
projektu „M∏odzie˝owy Autokar do Eu-
ropy” w ramach Programu „M∏odzie˝”
zwiedzi∏a niemal wszystkie stolice eu-
ropejskie, a tak˝e Izrael i inne paƒstwa
Dalekiego Wschodu. Za aktywnoÊç na-
ukowà, spo∏ecznà oraz rozleg∏à wiedz´
na temat organizacji pozarzàdowych
przyznano jej, jako jednej z dwojga stu-
dentów-liderów spo∏ecznych w Polsce,
presti˝owe Stypendium Fundacji 
im. Pu∏askiego oraz Stypendium Mar-
sza∏ka Województwa Âlàskiego. Przez
kilkanaÊcie lat kszta∏ci∏a si´ muzycz-
nie, gra∏a na gitarze, keyboardzie i eg-
zotycznym instrumencie quem. Od 10
roku ˝ycia taƒczy∏a w zespole „Art
Dance”, z którym kilkakrotnie wygry-
wa∏a Wojewódzkie Przeglàdy Arty-
styczne. Ponadto razem z profesjonal-
nymi aktorami zagra∏a w ponad 200
przedstawieniach na deskach Teatru
Polskiego w Bielsku-Bia∏ej oraz w sztu-
kach Teatru „Heliotrop”. Za realizacj´
artystycznych pomys∏ów w Grupie M∏o-
dych Choreografów otrzyma∏a Nagrod´
Centrum Sztuki Wspó∏czesnej „Solvay”
w Krakowie, a tak˝e w 2006 roku Sty-
pendium Rektora za wybitne osiàgni´-
cia twórcze.

Obecnie Alicja jest trenerem w sekcji
taƒca wspó∏czesnego w Akademickim
Zwiàzku Sportowym UÂ, ponadto upra-
wia p∏ywanie synchroniczne, chodzi po
górach i jeêdzi na nartach. Jej inicjaty-
wy zadziwiajà kreatywnoÊcià i ró˝no-
rodnoÊcià.

- Zawsze mia∏am ogromny problem ze
specjalizacjami, bo jednoczeÊnie intere-
sowa∏o mnie mnóstwo rzeczy - Êmieje

si´ stypendystka. Aby poszerzyç mo˝li-
woÊci dzia∏ania organizowa∏a dodatko-
we warsztaty wspó∏pracujàc m.in. z Pol-
sko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci,
Forum M∏odzie˝y Akademickiej i Cen-
trum Wolontariatu w Warszawie, odby-
∏a tak˝e roczny sta˝ w OÊrodku Eduka-
cji „Kangur” w Krakowie. Wielkà przy-
godà by∏o dla niej doÊwiadczenie wolon-
tariatu m.in. w Polskiej Akcji Humani-
tarnej, Fundacji „Dr Clown” i Diecezjal-
nego Wolontariatu Misyjnego. Aby sku-
tecznie pomagaç innym ukoƒczy∏a cykl
szkoleƒ dotyczàcych rehabilitacji osób
niepe∏nosprawnych organizowanych
przez Fundacj´ „Partner”, a chcàc
wspó∏pracowaç z g∏uchoniemymi na-
uczy∏a si´ j´zyka migowego. Ponadto
przez pó∏tora roku poznawa∏a tajniki
masa˝u klasycznego i sportowego
w Izbie RzemieÊlniczej w Katowicach,
zdobywajàc tytu∏ instruktora.

Krokiem tanecznym przez ˝ycie

Renesansowa 
dziewczyna
Ju˝ po raz trzeci Ali-

cja Lizurej, studentka

V roku psychologii Wy-

dzia∏u PiPs UÂ otrzyma-

∏a stypendium ministra

nauki i szkolnictwa wy˝-

szego. Wniosek o jego

przyznanie, zawierajà-

cy ogólnà charaktery-

styk´ osiàgni´ç i doko-

naƒ kulturalno-nauko-

wych, liczy∏ sobie kilka-

naÊcie stron.

➥



31stycznia i 13 lutego br. odby∏ si´ II Konkurs
Chemiczny dla m∏odzie˝y szkó∏ ponadgimna-
zjalnych z regionu Êlàskiego, zorganizowany

przez Instytut Chemii Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Che-
mii, Oddzia∏ Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego
oraz Pa∏ac M∏odzie˝y w Katowicach.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z dwóch cz´Êci - pisemnej i laborato-
ryjnej. Cz´Êç pisemna odby∏a si´ 31 stycznia i mia∏a charak-
ter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne mia∏o miej-
sce 13 lutego i stanowi∏o fina∏ Konkursu. W eliminacjach
wzi´∏o udzia∏ 340 uczennic i uczniów z 72 szkó∏ Êrednich nie
tylko z regionu Âlàska, ale tak˝e z województw: dolnoÊlà-
skiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, ma∏opolskiego, opolskiego,
pomorskiego i Êwi´tokrzyskiego. Do fina∏u zakwalifikowa∏o
si´ 41 osób.

W cz´Êci pisemnej Konkursu m∏odzie˝ rozwiàzywa∏a zada-
nia problemowe, natomiast w finale - niezbyt skomplikowa-
ne manualnie zadanie laboratoryjne. Konkurs by∏ dla uczest-
ników i ich nauczycieli okazjà do rozmów z w∏adzami, pra-
cownikami i studentami Wydzia∏u. Przed cz´Êcià pisemnà od-
by∏ si´ wyk∏ad popularnonaukowy dr. hab. Wojciecha Mar-
czaka pt.: „Kiedy ciecze zachowujà si´ jak cia∏a sta∏e? Stany
skupienia substancji”, a na zakoƒczenie pierwszego dnia
Konkursu m∏odzie˝ i jej opiekunowie mieli okazj´ uczestni-
czyç w pokazach efektownych eksperymentów chemicznych
oraz zwiedziç wybrane pracownie Instytutu Chemii i Insty-
tutu Fizyki.

Trzy pierwsze miejsca przyznano: Marcie Olszówce z I LO
im. M. Kopernika w Katowicach, Micha∏owi Dembskiemu
z II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach i Amadeuszowi
Fornalikowi z II LO im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku.

Laureatka pierwszej nagrody otrzyma∏a promes´ stypen-
dium ufundowanego przez Centrum Kszta∏cenia Akademic-
kiego z Gliwic oraz Instytut Chemii UÂ. Stypendium wynosi
200 z∏ miesi´cznie i b´dzie wyp∏acane przez pierwszy rok stu-
diów. Wszyscy laureaci i finaliÊci otrzymali równie˝ nagrody
rzeczowe ufundowane przez: Firm´ MERCK – g∏ównego
sponsora Konkursu, POCH S.A., oraz pozosta∏ych sponso-
rów: „SYNTAL”, „Sigma-Aldrich”, „JKK Moto”, „Bruker
Polska”, „Chempur”, „Pollena Savona”, „Ciasta domowe
Mastik”, „Dekochem”, „Juvena”, PTChem, ZNP i NSZZ So-

lidarnoÊç. By∏y to m.in.: cyfrowy aparat fotograficzny, odtwa-
rzacze MP-4, ksià˝ki o tematyce chemicznej, zestaw kosme-
tyków firmy Pollena Savona i koszulki firmowe Uniwersyte-
tu Âlàskiego.

Specjalnymi nagrodami wyró˝niono nauczycieli chemii -
mgr Zofi´ Lenart-Paw∏owskà z I LO im. M. Kopernika
w Katowicach - za wk∏ad pracy w przygotowanie do Kon-
kursu jego laureatki (nagrod´ ufundowa∏ ZNP), mgr Kry-
styn´ Bogdaƒskà-Skuzy z II LO im. M. Konopnickiej
w Nowym Sàczu - za wk∏ad pracy w przygotowanie naj-
wi´kszej liczby finalistów (fundatorzy nagrody: PTChem
i NSZZ „SolidarnoÊç”).

Patronat nad Konkursem obj´li: dziekan Wydzia∏u Mate-
matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Âlàskiego prof. dr hab.
Maciej Sablik oraz dyrektor Instytutu Chemii prof. dr hab.
Stanis∏aw Kucharski.

STANIS¸AW KROMPIEC
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Doktoraty:
Dr Urszula Guzik Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

Dr Ma∏gorzata Lorencka Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr Ma∏gorzata Kitliƒska-Król Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii

Dr Magdalena Piekorz Wydzia∏ Radia i Telewizji

Dr Jakub Morawiec Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Habilitacje:
Dr hab. Zbigniew Hojka Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr hab. Teresa Wilkoƒ Wydzia∏ Filologiczny

Dr hab. Piotr Âl´zak Wydzia∏ Radia i Telewizji

Dr hab. Jacek Ró˝kowski Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Dr hab. Joanna Piech-Kalarus Wydzia∏ Artystyczny

Dr hab. Oimahmad Rahmonov Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Dr hab. Marek Biesiada Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki

Dr hab. Monika Fabiaƒska Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Dr hab. Marian Wincenty Kupka Wydzia∏ Informatyki 

i Nauki o Materia∏ach

Dr hab. Zbigniew Wilczek Wydzia∏ Biologii 

i Ochrony Ârodowiska

Stopnie naukowe

II Konkurs Chemiczny 
na Uniwersytecie Âlàskim

Obecnie stara si´ o rekomendacj´ trene-
ra umiej´tnoÊci spo∏ecznych w Szkole
Trenerów „Gniazdo”. Pomaganie in-
nym ∏àczy z pasjà podró˝owania. Pisze
scenariusze o miastach, które zamierza
zwiedziç, nakr´ci∏a ju˝ kilkanaÊcie fil-
mów, m.in. o: Wilnie, Lwowie, Rydze,
Cyprze, Mediolanie, Wenecji, Londynie,
Brukseli, Berlinie, Barcelonie, Atenach,
Pradze i Jerozolimie.

Na trudne pytanie, co jest dla niej naj-
wa˝niejszym osiàgni´ciem, odpowiada:
za mój najwi´kszy sukces uwa˝am za-
kwalifikowanie si´ na Mi´dzynarodowy
Festiwal TwórczoÊci Akademickiej na

Krymie, gdzie reprezentowa∏am Polsk´
w dyscyplinie choreograficznej - stepujàc,
klaszczàc na dwanaÊcie sposobów i taƒ-
czàc w rytm muzyki flamenco. Teatr
Taƒca „El gusto flamenco” oraz „Ndika
Babaika” zosta∏ wyró˝niony przez mi´-
dzynarodowe jury, dzi´ki czemu zdoby-
∏am puchar dla Uniwersytetu Âlàskiego
oraz wygra∏am wycieczk´ do Kijowa.

Za to osiàgni´cie dosta∏a równie˝ Na-
grod´ dla M∏odych Twórców Kultury
i Sportu Urz´du Miasta w Katowicach.

- Moje sukcesy nie by∏yby mo˝liwe,
gdyby nie wyrozumia∏oÊç i ˝yczliwoÊç
wielu osób – podsumowuje Alicja - dla-

tego te˝ chcia∏abym serdecznie podzi´-
kowaç moim promotorom: dr hab. Ma∏-
gorzacie Górnik-Durose, dr Danieli
Dzienniak-Pulinie, prof. Halinie Grzy-
male-Moszczyƒskiej, opiekunom kó∏
naukowych: dr Marii John-Borys i dr
Irenie Polewczyk oraz opiekunom arty-
stycznym: Katarzynie Skawiƒskiej,
Marcie Pietruszce, no i ukochanej ro-
dzinie...

Stypendystka w przysz∏oÊci chcia∏aby
rozwijaç swoje naukowe pasje na stu-
diach doktoranckich, a tak˝e kontynu-
owaç dzia∏alnoÊç spo∏eczno-edukacyjnà
i artystycznà. (A.M.)
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P oniewa˝ w∏aÊnie us∏ysza∏em na w∏asne uszy, ˝e m∏o-
dzi ludzie indagowani przez reportera na warszaw-
skiej ulicy nie majà ˝adnych skojarzeƒ z has∏em ,,Ma-

rzec 1968", to na wszelki wypadek pozwol´ sobie przypomnieç
kto zacz ów tytu∏owy in˝ynier. By∏a to jedna z g∏ównych po-
staci filmu ,,Rejs" Marka Piwowskiego. Wypowiedzia∏ w nim
m.in. nast´pujàcà kwesti´: ,,Prosz´ pana ja jestem umys∏ Êci-
s∏y. Mnie si´ podobajà melodie, które ju˝ raz s∏ysza∏em. Po
prostu. To... Poprzez... No reminiscencj´. No jak˝e mo˝e podo-
baç mi si´ piosenka, którà pierwszy raz s∏ysz´". To jest w∏a-
Ênie prawo Mamonia: najbardziej lubimy to, co ju˝ znamy.
W wersji nieco bardziej uogólnionej: to, co przynajmniej koja-
rzy si´ z czymÊ, co znamy.

P rawo Mamonia obowiàzuje nie tylko in˝ynierów i nie
tylko naszych rodaków. Ot, przyk∏ad ca∏kiem Êwie˝y:
troch´ u nas pomstowano, ˝e Oskara za ,,Katyƒ" nie do-

sta∏ Wajda, za to kolejny raz nagrodzono film nawiàzujàcy do
Holocaustu. Niektórzy krytycy próbowali t∏umaczyç cz∏onków
Akademii Filmowej tym, ̋ e nigdy nie s∏yszeli przedtem o zbrod-
ni katyƒskiej, za to o HolocauÊcie – wielokrotnie. To˝ to mamo-
nizm w czystym stylu: jak mogli nagrodziç coÊ, o czym wcze-
Êniej nie s∏yszeli? Innych przyk∏adów dostarcza codzienna pra-
sa – nie b´d´ ich cytowa∏, bo a nu˝ ktoÊ zechce napisaç prac´ dy-
plomowà o dowodach na geniusz in˝yniera; niech sobie sam
poszuka.

S kupi´ si´ raczej na odbiorze uniwersytetu przez szeroko
poj´tà opini´ publicznà. Opinia publiczna jest cia∏em
raczej amorficznym i w ogóle bytem bli˝ej nieokreÊlo-

nym. Konkretni sà dziennikarze, którzy od czasu do czasu za-
stawiajà wnyki na cz∏onków spo∏ecznoÊci akademickiej i zmu-
szajà ich do zeznawania przed kamerà na temat sekretów pra-
cowni uczonych oraz wniosków wyprowadzonych przez najt´˝-
sze umys∏y. Mamoƒ przyszed∏ mi paradoksalnie do g∏owy, gdy
oglàda∏em coÊ zupe∏nie nietypowego, a wi´c rzadko spotykane-

go w mediach i z tego powodu zapewne niedocenionego przez
widzów. Otó˝ przed Âwi´tami Wielkanocnymi ,,WiadomoÊci"
TVP 1 pokaza∏y p. dr. Jerzego Jarosza, fizyka z naszego Uni-
wersytetu. Wystàpi∏ jako cz∏owiek z ikrà, a nawet – nie bójmy
si´ dwuznacznoÊci, bo wielkoÊç sama si´ broni – z jajami. Pa-
nu doktorowi zadziwiajàco d∏ugo, jak na centralnà telewizj´,
pozwolono mówiç o w∏aÊciwoÊciach jajek i stawaç na nich tak,
by skorupki nie p´ka∏y. Jakkolwiek temat by∏ niewàtpliwie
Êwiàteczny, to jednak by∏o w tym akurat w sam raz fizyki i jak-
kolwiek materia∏ by∏ zabawny, to zupe∏nie powa˝nie potrakto-
wano w nim nauk´. Mo˝e nawet ktoÊ z widzów dowiedzia∏ si´
czegoÊ nowego.

Na ogó∏ – i to jest przyk∏ad na prawo Mamonia –
telewizje i gazety nie sà zainteresowane nowy-
mi informacjami. Przy ka˝dej akumulacji

w Lotku ∏apià jakiegoÊ nieostro˝nego matematyka, który po
raz n-ty wylicza prawdopodobieƒstwo trafienia ,,szóstki" i po
raz m-ty dowodzi, ˝e to raczej nieprawdopodobne. Ale ju˝ po
paru miesiàcach media chcà us∏yszeç znów to samo. Mo˝e
jak blondynka z dowcipu przypuszczajà, i˝ tym razem pointa
si´ zmieni. Jeszcze gorzej majà politolodzy, którzy w gorà-
cych okresach wyst´pujà po kilka razy w tygodniu i przewa˝-
nie mówià to, co wszyscy wiedzà. Tak wielu odkrywa tu tak
wiele, a mediom tak niewiele wystarcza.

STEFAN OÂLIZ¸O

S zanowny Panie Kierowniku! Zgodnie z Paƒskim polece-
niem w dniu 27.02.08., uda∏em si´ do budynku rektora-
tu na przedpremierowy pokaz Wdra˝ania Zintegrowane-

go Informatycznego Systemu Wspomagajàcego... Poniewa˝ pu-
blicznoÊç nad wyraz dopisa∏a, obudzi∏o to we mnie - niespe∏nio-
ne jak si´ póêniej okaza∏o - nadzieje, ˝e tak donios∏e wydarzenie
zakoƒczy skromny bankiecik po∏àczony z rozdawnictwem
atrakcyjnych gad˝etów, takich choçby jak: estetyczne smycze,
breloki, czy nawet bu∏y z pastà jajecznà. Widzàc zape∏nionà au-
l´, kilka ostro˝nych osób - sàdzàc, ˝e to ju˝ wybory- odda∏o po
par´ g∏osów - przezornie obdzielajàc nimi ka˝dego z ewentual-
nych kandydatów. Wznoszàc jednoczeÊnie przy tym wielce pa-
triotyczne okrzyki.

Z godnie z Pana instrukcjà, która brzmia∏a, cytuj´: -
„Usiàdê ko∏o kogoÊ màdrego, bo sam za durny jesteÊ ˝e-
by cokolwiek z tego zrozumieç” - zajà∏em miejsce obok

p. Beaty z Dz. Finansowego. Korzystajàc z okazji, chcia∏bym
zdementowaç szerzàce si´ tu i ówdzie plotki jakobym pobra∏ od
p. Beaty kwot´ 20 z∏. za pilnowanie jej tego˝ miejsca.

S ama projekcja wywo∏a∏a u mnie doÊç mieszane uczucia.
Mówiàc szczerze: Oscara raczej za to nie b´dzie. Uczciwie
jednak przyznaj´, ˝e na poziomie scenariusza znalaz∏o si´

par´ rozwiàzaƒ dalekich od typowej telewizyjnej sztampy. Auto-
rzy zr´cznie budowali nastrój grozy, pozostawiajàc nas w niepew-
noÊci - czym si´ to wszystko skoƒczy. Nic wi´c dziwnego, ˝e kil-
ka paƒ na wszelki wypadek ju˝ na wst´pie zacz´∏o przewidujàco
pochlipywaç. Zw∏aszcza, gdy na powitanie us∏yszeliÊmy informa-

cj´ jednoznacznie wskazujàcà na naszà cywilizacyjnà zapaÊç. Do
tej pory bowiem lekkomyÊlnie korzystaliÊmy z archaicznego alfa-
betu ∏aciƒskiego, wypisujàc na dokumentach mnóstwo niepo-
trzebnych ju˝ w wieku XXI inskrypcji, które dla informatyków sà
równie niezrozumia∏e jak symbole wyryte na pustyni Nazca. Sy-
tuacja taka w kontekÊcie ostatnich badaƒ naszych astronomów
podejrzewajàcych istnienie bliêniaczego uk∏adu s∏onecznego
(w odleg∏oÊci 5 tys. lat Êwietlnych) nie mo˝e mieç ju˝ miejsca. Nie
braliÊmy pod uwag´ wyst´powania bytów alternatywnych np.
WNoZ bis. System kodów (jak sàdz´ konsultowany z NASA) ma
nas przed tymi zagro˝eniami uchroniç. Przepraszam, ˝e si´ wy-
màdrzam, ale w Êwietle zamieszczonych w internecie Celów
Wdra˝ania Systemu SAP konieczne b´dzie: …usuni´cie bariery
czasu i przestrzeni. Niestety moje pierwsze próby na polu usuwa-
nia barier nie wypad∏y zach´cajàco. Kiedy wypatrywa∏em wolne-
go miejsca dla p. Gra˝yny z Dz. Zaopatrzenia (zerka∏a na mnie
siedzàcego z wyraênym wyrzutem) - pokonujàc tym samym ba-
rier´ przestrzeni, umkn´∏a mi gdzieÊ bariera czasu, co spowodo-
wa∏o, ˝e przegapi∏em interesujàcy wàtek upraszczania nomen-
klatury. Us∏ysza∏em jedynie, i˝ zamiast jakichÊ niezrozumia∏ych
nazw - wszyscy b´dziemy si´ teraz nazywali MPK - czyli Miejsce
Powstawania Komplikacji. Chocia˝ raz szczerze.

Pozakoƒczonej projekcji w gronie kole˝eƒskim prze-
prowadziliÊmy symulacj´ Analizy przedwdro˝enio-
wej. Nie chwalàc si´; wielu z nas uda∏o si´ bez wi´k-

szego wysi∏ku osiàgnàç Faz´ I. A mnie (choç za bardzo nie pa-
mi´tam) ponoç nawet Faz´ II. Z tego te˝ powodu - nim unormu-
je si´ moja sytuacja domowa - prosz´ o ograniczenie mojej dys-
pozycyjnoÊci. Przynajmniej do czasu wdra˝ania Etapu III.

JERZY PARZNIEWSKI

Prawo
in˝yniera
Mamonia

Poufne



X OGÓLNOPOLSKIE 
TARGI EDUKACJA 2008

Uniwersytet Âlàski by∏ jednym
z uczestników jubileuszowych X Ogól-
nopolskich Targów Edukacja 2008,
które odbywa∏y si´ od 4 do 6 marca
w Hali Widowiskowo-Sportowej
„Spodek” w Katowicach.

W uroczystej inauguracji udzia∏ wzi´li
m.in.: wiceprezydent Katowic Krystyna
Siejna, przewodniczàcy Rady G∏ównej
Szkolnictwa Wy˝szego prof. dr hab. Je-
rzy B∏a˝ejowski oraz prorektor ds.
kszta∏cenia prof. dr hab. Anna ¸abno.

Tegorocznym Targom towarzyszy∏y
II Âlàskie Targi Ksià˝ki 2008, podczas
których zaprezentowa∏y si´ czo∏owe
wydawnictwa z Polski i regionu.

NOWE DINOZAURY
Muzeum Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ

wzbogaci∏o si´ o dwa nowe okazy, które
mo˝na oglàdaç w holu g∏ównym przy
wejÊciu. Sà to naturalnej wielkoÊci di-
nozaury: wi´kszy Triceratops oraz
mniejszy Celofyz. Sponsorem jest Sto-
warzyszenie DELTA - w∏aÊciciel Ba∏-
towskiego Parku Jurajskiego i Jurapar-
ku Solec Kujawski. Muzeum WNoZ
og∏osi∏o te˝ konkurs na imiona dla di-
nozaurów. Prosimy o przesy∏anie pro-
pozycji imion (˝eƒskiego dla Tricera-
topsa i m´skiego dla Celofyza) na adres:
konkurs@wnoz.us.edu.pl. Zg∏osze-
nia przyjmowane b´dà do 19 maja.
Og∏oszenie wyników nastàpi 21 maja
2008 r. podczas obchodów Festiwalu
Ziemi i Badaƒ Polarnych.

UROCZYSTY KONCERT 
Z OKAZJI 40-LECIA 
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
Z inicjatywy JM Rektora Akademii

Muzycznej w Katowicach prof. zw. Eu-
geniusza Knapika oraz JM Rektora
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach

prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka, 
4 marca w Sali Koncertowej Akademii
Muzycznej odby∏ si´ uroczysty koncert
dedykowany przez Rektora i spo∏ecz-
noÊç Akademii Muzycznej w Katowi-
cach spo∏ecznoÊci akademickiej Uni-
wersytetu Âlàskiego z okazji 40-lecia je-
go istnienia.

Fotoreporta˝ str. 31

WYK¸AD Z CYKLU 
„Z NAJLEPSZYMI 
PRZEZ FIZYK¢”
5 marca w Instytucie Fizyki Uniwer-

sytetu Âlàskiego odby∏ si´ kolejny wy-
k∏ad z cyklu „Z najlepszymi przez fizy-
k´”, na który zaprosi∏a Pracownia Dy-
daktyki Fizyki. GoÊcie marcowego spo-
tkania by∏ dr Stanis∏aw Bajtlik z Cen-
trum Astronomicznego im. Miko∏aja
Kopernika PAN w Warszawie, który
wyg∏osi∏ wyk∏ad pt. „O czasie”.

„MATEMATYKA 
A DEMOKRACJA”
- SPOTKANIE W ÂLASKIEJ 
KAWIARNI NAUKOWEJ
6 marca Âlàska Kawiarnia Naukowa

w katowickim Rondzie Sztuki zaprosi∏a
na spotkanie z dr. hab. Wojciechem
S∏omczyƒskim, matematykiem z Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego, autorem pier-
wiastkowego systemu g∏osowania. Tytu∏
spotkania brzmia∏ „Matematyka a demo-
kracja”. GoÊç odpowiada∏ na pytania: czy
decydujà zawsze ci, których jest wi´cej
oraz jak bardzo wybór systemu g∏osowa-
nia wp∏ywa na wynik wyborów?

JM REKTOR 
JANUSZ JANECZEK 
W STRASBURGU
6 i 7 marca JM Rektor Uniwersytetu

Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz Jane-
czek reprezentowa∏ Konferencj´ Rekto-
rów Akademickich Szkó∏ Polskich na
sesji plenarnej Steering Committee for
Higher Education and Research
(CDESR) w Strasburgu. W porzàdku
obrad by∏y m.in. sprawy zwiàzane
z utworzeniem Europejskiego Obszaru

Szkolnictwa Wy˝szego (The EUROPE-
AN HIGHER EDUCATION AREA).

Wi´cej na str. 6-7

6. FESTIWAL SLAJDÓW 
PODRÓ˚NICZYCH
Od 6 do 9 marca 2008 r. w Instytucie

Fizyki odbywa∏ si´ 6. Festiwal Slajdów
Podró˝niczych, zorganizowany przez
Âlàskie Stowarzyszenie Podró˝nicze
„Garuda” oraz Studenckie Ko∏o Po-
dró˝nicze „Denali”. Patronat honoro-
wy nad imprezà obj´li: rektor Uniwer-
sytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab. Ja-
nusz Janeczek, dyrektor Biblioteki Âlà-
skiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dy-
rektor Instytutu Fizyki UÂ prof. dr
hab. Krystian Roleder i dziekan Wy-
dzia∏u Nauk o Ziemi prof. dr hab. Jacek
Jania. GoÊçmi specjalnymi tegorocznej
edycji Festiwalu byli: znany podró˝nik
Ryszard Czajkowski oraz himalaista
Tomasz Kobielski.

GRAMATYKA HISTORYCZNA
NA KIJOWSKIM 
UNIWERSYTECIE 
SLAWISTYCZNYM
Cykl wyk∏adów dla studentów poloni-

styki Kijowskiego Uniwersytetu Slawi-
stycznego wyg∏osi∏a 9-15 marca dr hab.
Jolanta Tambor - dyrektor Szko∏y J´zy-
ka i Kultury Polskiej UÂ. Zaproszenie,
sygnowane przez dyrektora Departa-
mentu Wydzia∏ów Regionalnych i Per-
spektywicznego Rozwoju dr. Oleksija
Moskalenko, to wynik wspó∏pracy z Ki-
jowskim Uniwersytetem Slawistycz-
nym, której efektem jest propozycja po-
prowadzenia semestralnego cyklu wy-
k∏adów i çwiczeƒ, poÊwi´conych grama-
tyce historycznej i historii j´zyka pol-
skiego. Kolejne dwa spotkania (w kwiet-
niu i maju) poprowadzà prof. Danuta
Ostaszewska z Zak∏adu Historii J´zyka
Polskiego i dr Ewa S∏awek z Zak∏adu
Wspó∏czesnego J´zyka Polskiego Wy-
dzia∏u Filologicznego UÂ.

TOM OLIPHANT NA 
UNIWERSYTECIE ÂLÑSKIM
10 marca Instytut Kultury i Literatu-

ry Brytyjskiej i Amerykaƒskiej Uniwer-
sytetu goÊci∏ jednà z najwa˝niejszych po-
staci amerykaƒskich mediów – Toma
Oliphanta. GoÊç Ambasady Stanów Zjed-
noczonych przyjecha∏ z wyk∏adem, który
wyg∏osi∏ w Sosnowcu, w budynku Wy-
dzia∏u Filologicznego.

Tom Oliphant urodzi∏ si´ w Nowym
Jorku, kszta∏ci∏ si´ w La Jolla High
School w Kalifornii, a w 1967 r. ukoƒ-
czy∏ Uniwersytet Harvarda. Mieszka
w Waszyngtonie wraz z ˝onà Susan
Spencer, korespondentkà CBS i trzema
niezwykle utalentowanymi kotkami
Edythe, Blanche i Veronicà Jean. Oli-
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phant zaczà∏ pracowaç dla „Boston Glo-
be” (czo∏owej gazety Nowej Anglii)
w 1968 r. By∏ przez lata g∏ównym kore-
spondentem w Waszyngtonie - opisa∏
w sumie 10 prezydenckich kampanii wy-
borczych. Zajmowa∏ si´ nie tylko tema-
tykà politycznà, by∏ te˝ jednym z trzech
redaktorów, którzy w ramach specjalne-
go raportu opisali wstrzàsajàcy proces
desegregacji w bostoƒskich szko∏ach, za
co otrzymali wspólnie Nagrod´ Pulitze-
ra w 1975 r. Oliphant zosta∏ te˝ nagro-
dzony przez Amerykaƒskie Stowarzy-
szenie Redaktorów Prasowych. Wyst´-
powa∏ w wielu amerykaƒskich progra-
mach telewizyjnych: „Nightline”, „The
News Hour with Jim Lehrer”, „Face
The Nation”, „The Today Show”, „Good
Morning America” oraz „CBS This Mor-
ning”. Zosta∏ uznany przez „Washing-
ton Magazine” za jednego z 10 najlep-
szych dziennikarzy politycznych i jedne-
go z 50 najbardziej wp∏ywowych w Wa-
szyngtonie. W 1989 rozpoczà∏ karier´
publicystycznà – jego felietony ukazywa-
∏y si´ dwa razy w tygodniu a˝ do 2005 r.,
kiedy to przeszed∏ na dziennikarskà
emerytur´. Natychmiast zajà∏ si´ pisa-
niem ksià˝ki, o jakiej marzy∏: „Praying
for Gil Hodges”, gdzie przedstawi∏ mi-
strzostwa Amerykaƒskiej Ligi Baseballa
w 1955 r. i uwielbianà przez swojà rodzi-
n´ dru˝yn´ Brooklyn Dodgers.

SONDA˚ WYBORCZY 
NA FUNKCJ¢ REKTORA 
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
Podczas posiedzenia Kolegium Elek-

torów Uniwersytetu Âlàskiego w Kato-
wicach 11 marca. przeprowadzony zo-
sta∏ sonda˝ wyborczy na funkcj´ rekto-
ra Uniwersytetu Âlàskiego w kadencji
2008/2012. Wed∏ug listy obecnych by∏o
170 elektorów uprawnionych do g∏oso-
wania, g∏osowa∏o 167 elektorów. G∏o-
sów wa˝nych oddano 167, niewa˝nych
0. Wynik przeprowadzonego sonda˝u
by∏ nast´pujàcy: BanyÊ Wies∏aw 78 g∏o-
sów, Juszczyk Stanis∏aw 15, Kucharski
Stanis∏aw 2, Ogieg∏o Leszek 1, Roleder
Krystian 52, S∏awek Tadeusz 2, Wróbel
Zygmunt 1, Zio∏o Jerzy 16.

UÂ PATRONEM PORTALU 
WIEDZY EXPERTIA.PL
Uniwersytet Âlàski zosta∏ patronem

portalu wiedzy EXPERTIA.PL.W no-

wym serwisie mo˝na znaleêç wiado-
moÊci, porady i artyku∏y eksperckie
zwiàzane z tak wa˝nymi dziedzinami,
jak: medycyna, stomatologia, ratow-
nictwo, weterynaria, moda i styl, kuli-
naria, praca i kariera. Porady eksper-
tów zamieszczane sà w formie mate-
ria∏ów wideo. Twórcom „Expertii”
uda∏o si´ namówiç do wypowiedzi tak
znane postacie medialne, jak: Zbi-
gniew Religa, Kinga Rusin, Katarzyna
Dowbor, Marek Borowski, Stefan Nie-
sio∏owski czy Zbigniew Wassermann.
Serwis umo˝liwia tak˝e kontakt mi´-
dzy u˝ytkownikami, co sprzyjaç b´dzie
wymianie poglàdów i opinii. Wydawcà
portalu jest „Elamed” - istniejàce od
1992 roku wydawnictwo czasopism
bran˝owych. Portal dzia∏a pod adre-
sem: www.expertia.pl.

ÂWI¢TO LICZBY PI
Wydzia∏ Matematyki Fizyki i Chemii

Uniwersytetu Âlàskiego by∏ organizato-
rem drugiej edycji Âwi´ta Liczby Pi.
Obchody rozpocz´∏y si´ 3.13 (13. mar-
ca) o godzinie 9:42. (3*Pi). Mo˝na by∏o
wziàç udzia∏ w konkursach, wys∏uchaç
ciekawych wyk∏adów popularnonauko-
wych, zobaczyç niezwyk∏e eksperymen-
ty fizyczne i chemiczne lub po prostu
doÊwiadczyç, w jaki sposób mo˝na ba-
wiç si´ naukà.

Wi´cej na str. 18-19

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ
Uczelniana Komisja Wyborcza poin-

formowa∏a, ˝e do 17 marca 2008 r.
zg∏oszone zosta∏y trzy kandydatury na
rektora Uniwersytetu Âlàskiego na ka-
dencj´ 2008/2012: prof. zw. dr. hab.
Wies∏awa Banysia, prof. zw. dr. hab.
Stanis∏awa Juszczyka, prof. dr. hab.
Krystiana Roledera. Lista kandydatów
zosta∏a zamkni´ta. Informacje dotyczà-
ce kandydatów zosta∏y zamieszczone
na stronie internetowej Uniwersytetu:
http://www.us.edu.pl/wybory/

CZYSTE TECHNOLOGIE 
W¢GLOWE – KONFERENCJA
MI¢DZYNARODOWA
17 i 18 marca 2008 r. odby∏a si´ mi´-

dzynarodowa konferencja Clean Coal
Technology Conference: Geological
aspects of underground carbon storage
and processing, zainicjowana przez pro-
fesora Jerzego Buzka – w Parlamencie
Europejskim pos∏a sprawozdawc´ ds.
europejskiego programu strategicznych
technologii energetycznych (SET
Plan). Honorowy patronat nad konfe-
rencjà obj´li: wicepremier i minister go-
spodarki Waldemar Pawlak oraz mini-
ster Êrodowiska Maciej Nowicki.

Wi´cej na str. 8-9

DNI FRANKOFONII 
W SOSNOWCU
Od 11 do 14 marca na Wydziale Filo-

logicznym trwa∏y Dni Frankofonii
2008, Êwi´to organizowane przez Insty-
tut J´zyków Romaƒskich i Translatory-
ki Uniwersytetu Âlàskiego oraz Ko∏o
Naukowe Romanistów ASSOSOSNO.
W ramach Dni odby∏y si´ m.in.: dyktan-
do francuskie, koncert Davy’ego Sicard,
warsztaty Kultura j´zyka francuskiego
oraz festiwal kina francuskiego i liczne
konkursy. Dni Frankofoƒskie organizo-
wane przez Ko∏o Naukowe Mi´dzyna-
rodowej Szko∏y Nauk Politycznych
Uniwersytetu Âlàskiego odbywa∏y si´
od 17 do 19 marca.

STYPENDIA MINISTRA NAUKI 
I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO

14 marca odby∏a si´ uroczystoÊç wr´-
czenia dyplomów tegorocznym zdobyw-
com stypendiów ministra nauki i szkol-
nictwa wy˝szego za osiàgni´cia w nauce
oraz za wybitne osiàgni´cia sportowe.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏, oprócz
laureatów, ich bliskich i opiekunów na-
ukowych, w∏adze uczelni i zaproszeni
goÊcie. W tym roku presti˝owymi sty-
pendiami zosta∏o uhonorowanych 66
studentów Uniwersytetu Âlàskiego.

Wi´cej na str. 24

STOWARZYSZENIE 
ABSOLWENTÓW UÂ 
ZAREJESTROWANE
Stowarzyszenie Absolwentów Uni-

wersytetu Âlàskiego „ABSOLWEN-
TUS” zosta∏o oficjalnie zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sàdowym. Zo-
sta∏o ono powo∏ane na zebraniu za∏o˝y-
cielskim w styczniu 2008 r. Jego celem
jest m.in. integracja Êrodowiska absol-
wentów UÂ, wspieranie wi´zi kole˝eƒ-
skich, promocja absolwentów Uczelni
na rynku pracy w kraju i za granicà, po-
moc w podnoszeniu ich kwalifikacji
i przekwalifikowaniu, promocja i kre-
owanie wizerunku Uczelni w kraju i za
granicà, wspieranie dzia∏alnoÊci UÂ,
Êrodowiska studenckiego oraz innych
organizacji dzia∏ajàcych w jego ramach
lub na jego rzecz.

OPRACOWA¸A
AGNIESZKA SIKORA
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI

Prace naukowe
HISTORIA. Dariusz N a w r o t : Li-

twa i Napoleon w 1812 roku, bi-
bliogr., indeks, wklejki, fot., ilustr.,
mapki, opr. twarda, 109 z∏

DYDAKTYKA J¢ZYKA i LITERA-
TURY POLSKIEJ. Danuta K r z y -
˝ y k : Synonimia poj´ç prawdziwo-
Êciowych – teoria i nauczanie, bi-
bliogr., indeks, aneks, schem., tab.,
summ., Zsfg., 15 z∏

J¢ZYKOZNAWSTWO. Miros∏awa
S i u c i a k : Kszta∏towanie si´ kate-
gorii gramatycznej liczebnika w j´-
zyku polskim

PEDAGOGIKA. OÊwiata w otocze-
niu burzliwym. Migotliwe kontek-
sty i perspektywy rozwoju wspó∏cze-
snej edukacji. Red. Halina R u s e k ,
Alina G ó r n i o k - N a g l i k , Jadwiga
O l e k s y , opr. twarda

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

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Krzysztof S z y m a -
n e k : Argument z podobieƒstwa, bi-
bliogr., indeksy, summ.

ETNOLOGIA. Jolanta S k u t n i k :
Muzeum sztuki wspó∏czesnej jako
przestrzeƒ edukacji, bibliogr., in-
deks, summ., rés., opr. twarda

POLITOLOGIA I EKONOMIA PO-
LITYCZNA. Kazimierz J ó s k o w i a k :
Samorzàd terytorialny w procesie
integracji europejskiej. Polskie do-
Êwiadczenia i wnioski na przy-
sz∏oÊç, bibliogr., tab., summ., Zsfg., opr.
twarda

LITERATUROZNAWSTWO. Maria
B a r ∏ o w s k a : Ossoliƒski, Mosko-
rzewski, Sarbiewski – mowy po-
grzebowe. Teksty w dialogu, indeks,
fot., tab., schem., summ., rez.

J¢ZYKOZNAWSTWO. Ewa S t r a Ê :
Kategoria intensywnoÊci we fraze-
ologii j´zyka polskiego i rosyjskiego

PSYCHOLOGIA. Irena P i l c h : Oso-
bowoÊç makiawelisty i jego funkcjo-
nowanie w relacjach z ludêmi, wykr.

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2008,
R. LI (LXV), T. 1 (30): JakoÊci egzy-
stencjalne wyzwaniem dla pedago-
giki i edukacji. Red. Teresa B o r o w -
s k a , bibliogr., rys., tab., summ., 27 z∏

Podr´czniki i skrypty
LITERATUROZNAWSTWO. Lite-

ratura dla dzieci i m∏odzie˝y (po
roku 1980). Red. Krystyna H e s k a -
K w a Ê n i e w i c z , bibliogr., indeks

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr
Â l ´ z a k : Prawo autorskie. Pod-
r´cznik dla studentów szkó∏ filmo-
wych i artystycznych, bibliogr.,
orzecznictwo, za∏àcznik

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.elc.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
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Koncert z okazji 40-lecia 
Uniwersytetu Âlàskiego

4 marca 2008 r.

Akademicka Orkiestrs Symfoniczna im. Karola Szymanowskiego

GoÊci wita∏ JM Rektor Akademii Muzycznej

im. K. Szymanowskiego prof. zw. Eugeniusz

Knapik

JM Rektor Akademii Muzycznej
w Katowicach prof. zw. Eugeniusz
Knapik oraz JM Rektor Uniwersytetu
Âlàskiego w Katowicach prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek zaprosili na
uroczysty koncert dedykowany przez
rektora i spo∏ecznoÊç Akademii Mu-
zycznej w Katowicach spo∏ecznoÊci
akademickiej Uniwersytetu Âlàskiego
z okazji 40-lecia istnienia naszej
Uczelni. Uroczysty Koncert Akade-
mickiej Orkiestry Symfonicznej im.
Karola Szymanowskiego odby∏ si´
w sali koncertowej Akademii Muzycz-
nej w Katowicach.

JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wr´cza kwiaty dyrygentowi Szymonowi Bywalcowi

Od lewej soliÊci: Woj-

ciech Âwita∏a (forte-

pian), Piotr Janosik

(wiolonczela), Szymon

Krzeszowiec (skrzypce)



Drugie Âwi´to Liczby Pi 
w Uniwersytecie Âlàskim

Instalacja i podstawowa obs∏uga 

darmowego systemu operacyjnego Ubuntu

Dr Andrzej Kita z m∏odzie˝à 

w Zak∏adzie Chemii Analitycznej

Turniej Wydzia∏u Matematyki, Fizyki 

i Chemii w auli im. A. Pawlikowskiego

W krainie bry∏ geometrycznych

Podczas pokazu „Mi´dzy chemià a magià" w Instytucie Chemii
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