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Drodzy Czytelnicy!
W ubieg∏ym miesiàcu wybrani zostali pro-

rektorzy naszej Uczelni na kadencj´
2008/2012, których sylwetki naukowe oraz
list  ́ dotychczasowych funkcji administra-
cyjnych pe∏nionych na naszej Uczelni za-
mieszczamy w bie˝àcym numerze „Gaze-
ty...”. Redakcja sk∏ada serdecznie gratulacje:
pani prof. dr hab. Barbarze Ko˝usznik, prof.
dr. hab. Stanis∏awowi Kucharskiemu, prof.
dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi oraz
prof. dr. hab. Czes∏awowi Martyszowi. Za-
ch´camy te  ̋do przeczytania rozmowy z rek-
torem - elektem prof. zw. dr. hab. Wies∏a-
wem Banysiem, w której porusza on tak
istotne kwestie, jak m.in. planowane refor-
my, partnerstwo publicznych szkó∏ wy˝-
szych z prywatnymi czy powo∏anie Akade-
mickiego Centrum Kultury.

W kwietniu odby∏o si  ́spotkanie prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska z kierownic-
twem MNiSW oraz przedstawicielami Êrodo-
wiska naukowego, w którym uczestniczy∏
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Jane-
czek, przedstawiono wyniki prac Zespo∏u do
Spraw Opracowania Za∏o˝eƒ Reformy Syste-
mu Nauki oraz Reformy Systemu Szkolnic-
twa Wy˝szego. Zdajemy sobie spraw ,́ ˝e jest
to temat bardzo istotny dla spo∏ecznoÊci aka-
demickiej. Jednak ze wzgl´du na cykl wy-
dawniczy gazety, poprosiliÊmy pana rektora
o przygotowanie materia∏u dotyczàcego po-
ruszanych na spotkaniu kwestii do nast´p-
nego numeru. W obecnym prezentujemy
zbiór propozycji Rady G∏ównej Szkolnictwa
Wy˝szego dotyczàcych kierunków zmian
w polskim szkolnictwie.

W tym numerze polecamy artyku∏
„Sprawdê, czy twoja ulica jest bezpieczna”
dotyczàcy internetowej mapy przest´pczoÊci
w aglomeracji Êlàskiej. Autorami mapy, czy-
li portalu crimi.pl, sà dr Micha∏ Gramatyka
z Katedry Kryminalistyki Wydzia∏u Prawa
i Administracji oraz dr Tomasz Powier˝a
z Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii.
Z przyjemnoÊcià informujemy te ,̋ ˝e ruszy-
∏a kampania „Studiuj w Katowicach” pro-
mujàca 20 uczelni paƒstwowych i prywat-
nych w naszym regionie, w tym oczywiÊcie
nasz Uniwersytet.

Ponadto przeczytacie Paƒstwo relacj´
z V edycji studenckiego festiwalu etiud stu-
denckich W´giel Student Film Festiwal, zor-
ganizowanej przez Wydzia∏ Radia i Telewizji
im. K. KieÊlowskiego oraz wywiad ze zna-
nym re˝yserem i wyk∏adowcà Wydzia∏u
prof. Filipem Bajonem.

˚yczymy przyjemnej lektury!
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- Wielokrotnie podkreÊla∏ pan
koniecznoÊç powrotu uniwersyte-
tów do ich pierwotnej idei – ucze-
nia wartoÊci....

- Uniwersytet od zawsze by∏ ostojà
swobody myÊli, badaƒ naukowych,
uczy∏ otwartoÊci, tolerancji, akceptacji
ró˝nych poglàdów, dyskusji, argumen-
tacji, tworzenia wspólnoty myÊlenia ja-
ko procesu dochodzenia, na ogó∏ ˝mud-
nego, do prawdy i w konsekwencji wol-
noÊci – bez tych wartoÊci, które powin-
ny byç podstawowymi dla ka˝dego cz∏o-
wieka w ka˝dym miejscu i czasie, bez
ich piel´gnowania i kultywowania,
Êwiat nie móg∏by si´ rozwijaç. Âwiat nie
móg∏by si´ rozwijaç, bo cz∏owiek nie
móg∏by si´ rozwijaç. Uniwersytet jest
bowiem ukierunkowany tak bezpoÊred-
nio, jak i poÊrednio na cz∏owieka i to, co
dla niego istotne. W tym sensie uniwer-
sytety sà stra˝nikami fundamental-
nych dla ludzkoÊci wartoÊci, takich jak
prawda i wolnoÊç, stajàc si´ tym samym
gwarantem post´pu.

- Czy Uniwersytet Âlàski czekajà
reformy? Które z nich uwa˝a pan
za najbardziej niezb´dne i pierw-
szoplanowe?

- Tak, Uniwersytet Âlàski czekajà re-
formy, podobnie zresztà jak i ca∏y sys-
tem szkolnictwa wy˝szego w Polsce.
Bez nich nasz Uniwersytet móg∏by zo-
staç w tyle za innymi uczelniami wy˝-
szymi. Wszystkie planowane reformy
sà istotne, ka˝da w zakresie, którego
dotyczy, chocia˝ jedne dotyczà naszej
konkurencyjnoÊci w stosunku do in-
nych szkó∏ wy˝szych, a drugie skutecz-
noÊci w dzia∏aniu w ramach naszej
Uczelni. Przedstawi´ tutaj tylko naj-
wa˝niejsze wàtki.

JeÊli chodzi o te pierwsze, to przede
wszystkim musimy przedsi´braç takie
dzia∏ania, które spowodujà, ˝e nasza
Uczelnia b´dzie bardziej konkurencyj-
na naukowo i bardziej interesujàca dla
studentów. Mo˝emy tego dokonaç po-
przez systematycznà realizacj´ za∏o˝eƒ
Programu Rozwoju UÂ na lata 2008 –
2015 przyj´tego przez Senat UÂ.

W cz´Êci dotyczàcej pierwszego, na-
ukowego obszaru, poprzez mi´dzy in-
nymi ciàg∏e polepszanie jakoÊci naszych
badaƒ naukowych, jeszcze bardziej ak-
tywne i liczniejsze uczestnictwo w kra-
jowych projektach badawczych i mi´-
dzynarodowych programach nauko-
wych, jeszcze wi´kszà innowacyjnoÊç
i aplikacyjnoÊç naszych badaƒ oraz
transfer ich wyników do gospodarki,
zdecydowane zwi´kszenie liczby pro-
jektów obejmujàcych przedsi´wzi´cia
techniczne i technologiczne, badania
przemys∏owe i prace rozwojowe, które
b´dziemy realizowaç we wspó∏pracy

z otoczeniem gospodarczym, przy cià-
g∏ym ulepszaniu systemu zach´t i wsze-
lakiego typu gratyfikacji dla pracowni-
ków szczególnie zaanga˝owanych w re-
alizacj´ powy˝szych celów.

W cz´Êci dotyczàcej obszaru dydak-
tycznego poprzez mi´dzy innymi inten-
sywniejsze rozwijanie modu∏owego sys-
temu kszta∏cenia, tak by student móg∏
bardziej elastycznie profilowaç swój
program dydaktyczny i finalny dyplom,
co wià˝e si´ tak˝e z naszym bardziej
aktywnym udzia∏em w pracach, wcià˝
raczkujàcych w skali kraju, nad okre-
Êleniem krajowej struktury kwalifika-
cji, niezb´dnej dla zdefiniowania ekwi-
walencji dyplomów i ich walidacji w ra-
mach realizowanego procesu boloƒskie-
go, zdecydowanie wi´ksze jeszcze wspo-
maganie mobilnoÊci studentów tworzàc
tak odpowiednie formalne, jak i finan-
sowe warunki do szerokiej wymiany
z uczelniami w kraju i zagranicà, umi´-
dzynarodowienie studiów, tak licen-
cjackich, magisterskich, jak i dokto-
ranckich wykorzystujàc mo˝liwoÊci
mi´dzy innymi programu Erasmus
Mundus Phase II, który umo˝liwi od
pierwszego stycznia 2009 roku wspólnà
realizacj´ studiów ka˝dego stopnia
w trzech krajach Unii Europejskiej
i jednym kraju spoza niej, dzi´ki finan-
sowaniu tak op∏at za studia, jak i sty-
pendiów dla studentów i doktorantów
oraz wynagrodzeƒ dla wyk∏adowców,
sta∏e monitorowanie programów
kszta∏cenia i ich modyfikowanie w celu
unowoczeÊniania treÊci programowych,
które pozwolà na skuteczniejsze dosto-
sowywanie wiedzy i umiej´tnoÊci absol-
wenta do potrzeb nowoczesnego rynku
pracy, tworzenie nowych – lub moder-
nizacj´ istniejàcych - interdyscyplinar-
nych kierunków oraz specjalnoÊci stu-
diów we wspó∏pracy mi´dzy ró˝nymi
wydzia∏ami naszego Uniwersytetu,
mi´dzy nami a innymi krajowymi i za-
granicznymi uczelniami, zdecydowane
wspieranie kierunków oraz specjalno-
Êci, które majà priorytetowe znaczenie
dla gospodarki i/lub odgrywajà strate-
gicznà rol´ w rozwoju kraju, zdecydo-
wane tak˝e wspieranie tworzenia kie-
runków czy specjalnoÊci, które b´dà
unikatowe w skali kraju, wzmocnienie

praktycznych elementów kszta∏cenia
poprzez przewidywanie w programach
studiów jeszcze wi´kszej ni˝ dotychczas
iloÊci godzin sta˝y i praktyk studenc-
kich przy wspó∏pracy z pracodawcami,
co tak˝e powinno zaowocowaç skutecz-
niejszym pozyskiwaniem ofert pracy
dla naszych absolwentów, wzbogacanie
naszej oferty programowej poprzez
mo˝liwoÊci uzupe∏niania kszta∏cenia
tradycyjnego metodami i technikami
kszta∏cenia na odleg∏oÊç, etc., etc.

Chodzi o to, by szeroko poj´ta admi-
nistracja, tak centralna jak i wydzia∏o-
wa, by∏a bardziej przyjazna dla pracow-
ników, doktorantów i studentów – two-
rzymy jednà wspólnot´ akademickà,
mamy te same cele, dobro ka˝dego
z nas jest dobrem nas wszystkich
i wszyscy musimy si´ wzajemnie wspie-
raç – student, doktorant czy pracownik
musi byç traktowany z nale˝ytà atencjà
i elegancjà, a praca administracji ma
s∏u˝yç nam wszystkim.

- Jak zamierza pan zmobilizowaç
Êrodowisko akademickie do walki
o zmiany legislacyjne w polskim
prawodawstwie, dotyczàcym fi-
nansowania szkó∏ wy˝szych?

- Na szcz´Êcie nie jesteÊmy w tej ma-
terii odosobnieni. Wi´kszoÊç rektorów,
jeÊli nie wszyscy, widzà koniecznoÊç
zmian fundamentów legislacyjnych i fi-
nansowych szkolnictwa wy˝szego
w Polsce i na ten temat rozmawiamy
z naszymi partnerami ju˝ od d∏u˝szego
czasu, a w sposób bardzo zdecydowany
przedstawiliÊmy te kwestie z JM Rekto-
rem prof. Januszem Janeczkiem,
w trakcie posiedzenia Konferencji Rek-
torów Uniwersytetów Polskich w Kato-
wicach z poczàtkiem grudnia ubieg∏ego
roku. Ponadto rozmawiamy tak˝e
z uczonymi z innych oÊrodków nauko-
wych, poza formalnymi i oficjalnymi
kontaktami, bo nie jest wykluczone, ˝e
b´dzie potrzebny tak˝e g∏os ca∏ego Êro-
dowiska naukowego w tych sprawach.
Chcia∏bym tak˝e, aby do tej dyskusji
zdecydowanie jeszcze bardziej aktyw-
nie w∏àczy∏y si´ zwiàzki zawodowe,
Parlament Studentów RP i wszystkie
samorzàdy uczelniane studentów i dok-
torantów.

Rozmowa z rektorem-elektem 

prof. zw. dr. hab. Wies∏awem Banysiem

Uniwersytet 
czekajà reformy
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- Deklaracja Lizboƒska narzuca
mieszkaƒcom Europy partycypa-
cj´ w „spo∏eczeƒstwo wiedzy”,
w którym rozwój ekonomiczny,
spo∏eczny i kulturalny zale˝ny b´-
dzie od kreowania i przekazywa-
nia wiedzy oraz umiej´tnoÊci – te
zadania Unia Europejska stawia
przed uczelniami wy˝szymi...

- Te zadania sà stawiane przede
wszystkim przed rzàdami krajów
cz∏onkowskich. Tak˝e tutaj Polska
zdecydowanie odstaje, jeÊli chodzi o bu-
dowanie finansowych fundamentów
realizacji takich za∏o˝eƒ, od innych
krajów Unii Europejskiej, z kompromi-
tujàcymi nas 0,88% PKB na szkolnic-
two wy˝sze w 2008 r. i 0,33% PKB ze
Êrodków bud˝etowych na nauk´
w 2008 r. w stosunku do tego, co prze-
widuje podpisana przez Polsk´ Strate-
gia Lizboƒska - odpowiednio – 2%
i 1,5% (finansowania bud˝etowego) –
pan premier z panià minister deklaro-
wa∏ wprawdzie na spotkaniu z rektora-
mi uczelni wy˝szych 16 kwietnia br.
podwy˝szenie udzia∏u % PKB w finan-
sowaniu szkolnictwa wy˝szego i nauki
do 2% w r. 2013, ale poniewa˝ nie wia-
domo, czy mowa by∏a o zwi´kszeniu
∏àcznym bud˝etu – szkolnictwa wy˝-
szego i nauki – do 2%, czy te˝ ka˝dego
z nich do 2%, to trudno cokolwiek kon-
kretnego w tej chwili na ten temat po-
wiedzieç, poza tym dobrze, ˝e wreszcie,
po wszystkich naszych zabiegach, proÊ-
bach, postulatach i protestach, pojawi-
∏y si´ przynajmniej deklaracje rzàdowe
o zwi´kszaniu bud˝etowego dofinanso-
wania szkolnictwa wy˝szego i nauki.

Ale musimy dalej walczyç o wyraêniej-
sze i bardziej precyzyjne deklaracje
rzàdowe w tej kwestii i czekaç uwa˝nie
na finalny projekt bud˝etu 2009 roku,
tak byÊmy mieli jeszcze czas na ewen-
tualnà reakcj´. No i oczywiÊcie, musi-
my reformowaç same szko∏y wy˝sze, bo
i tutaj mamy jeszcze wiele do zrobie-
nia, poza tym, o czym mówiliÊmy przed
chwilà tak˝e, wÊród wielu innych jesz-
cze rzeczy, mi´dzy innymi zdobywaç
dodatkowe Êrodki spoza bud˝etu, by
powi´kszaç nasze zasoby i gospodarnie
zarzàdzaç tym, co posiadamy.

- Czy proponowane przez pana
Akademickie Centrum Kultury dla
studentów w Katowicach i mi´dzy-
narodowa szko∏a o kierunku arty-
styczno-edukacyjnym w Cieszynie
znajdà si´ w planach nadchodzà-
cego roku akademickiego?

- Tak, jeÊli chodzi o oba te przedsi´-
wzi´cia, zwiàzane z Katowicami i Cie-
szynem. Akademickie Centrum Kultu-
ry Studenckiej traktuj´ zresztà ∏àcznie
z przeniesieniem akademików Uniwer-
sytetu z Ligoty do centrum Katowic –
rozmowy ju˝ podj´liÊmy i chcemy je jak
najszybciej finalizowaç. ObecnoÊç stu-
dentów w centrum Katowic jest dla
mnie realizacjà zasadniczej kwestii re-
integracji studentów i pracowników
w obr´bie g∏ównego kampusu Uczelni
w okolicach ul. Bankowej, jeÊli chodzi
o Katowice, a tak˝e sposobem na „rewi-
talizacj´” centrum miasta – nic tak do-
brze nie robi miastu, ze wszystkich
punktów widzenia, jak obecnoÊç stu-
dentów w jego centrum. Podobne ruchy

b´dziemy tak˝e robiç w pozosta∏ych
miastach, w których ma swoje wydzia∏y
Uniwersytet, starajàc si´ jednoczeÊnie,
by w ka˝dym z nich uwydatniaç i wyko-
rzystywaç ich unikatowy charakter.

- Jest pan zwolennikiem part-
nerstwa publicznych szkó∏ wy˝-
szych z prywatnymi. Jak ma wy-
glàdaç ta wspó∏praca?

- Jestem zwolennikiem partnerstwa
publiczno – prywatnego w realizacji
ró˝nych naszych zamierzeƒ inwestycyj-
nych, czy b´dà one typu np. transferu
wyników badaƒ naukowych do gospo-
darki, czy te˝ b´dà dotyczyç przedsi´-
wzi´ç budowlanych i remontowo – ada-
ptacyjnych. Takie partnerstwo jest
zresztà mile widziane przez Komisj´
Europejskà. Nie dostrzegam tak˝e ˝ad-
nych przeciwwskazaƒ jeÊli chodzi
o wspó∏prac´ mi´dzy uczelniami pu-
blicznymi i dobrymi uczelniami pry-
watnymi, na zasadzie komplementar-
noÊci, jakkolwiek najpierw powinniÊmy
zmieniç obowiàzujàcà aktualnie w na-
szym kraju legislacj´ i fundamenty fi-
nansowe funkcjonowania obu tych ty-
pów szkó∏ wy˝szych, aby tak wspó∏pra-
ca, jak i konkurencja mog∏y odbywaç
si´ na równych warunkach.

- Czy przewiduje pan rewolu-
cyjne zmiany podczas swojej
kadencji?

- Nie jestem zwolennikiem zmian re-
wolucyjnych w sensie gwa∏townego i ra-
dykalnego odwrotu od tego, co by∏o.
Nowe powinno rozkwitaç na tym, co ju˝
zosta∏o dobrze zrobione, a ust´pujàce
w∏adze rektorskie z JM Rektorem prof.
J. Janeczkiem na czele, zrobi∏y du˝o
bardzo dobrych rzeczy. Nie znaczy to
bynajmniej, ˝e przy wyraênie okreÊlo-
nym, dostosowanym do nowych warun-
ków ogólnych naszego funkcjonowania,
kierunku zmian w Uniwersytecie, któ-
ry wskazywa∏em w czasie spotkaƒ z na-
szymi pracownikami, doktorantami
i studentami, a które w cz´Êci przedsta-
wi∏em powy˝ej, mamy luksus, by refor-
my realizowaç d∏ugo – nie, czas ucieka,
konkurencja, w dobrym tego s∏owa ro-
zumieniu, te˝ si´ musi reformowaç,
wi´c tak˝e pracuje nad swoimi zmiana-
mi intensywnie, zatem nasze zmiany
równie˝ muszà byç szybkie i skuteczne.
A poza tym po prostu szkoda czasu.
Wszystko w naszych r´kach, te zmiany
b´dziemy bowiem realizowaç wszyscy
razem dla nas wszystkich, i to od nas,
od naszej determinacji i zaanga˝owa-
nia, zale˝y ich powodzenie. Nie wàtpi´,
˝e wspólnym wysi∏kiem uda si´ nam je
dobrze przeprowadziç.

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA
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Prof. UÂ dr hab.
Andrzej Kowalczyk

Prorektor ds. nauki 

i wspó∏pracy z gospodarkà
Prof. UÂ dr hab. Andrzej Kowalczyk urodzi∏ si´ 16 lutego

1950 r. w Krasnosielcu. Studia wy˝sze (geologia w zakresie spe-
cjalnoÊci hydrogeologia i geologia in˝ynierska) – ukoƒczy∏
w 1973 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 r. otrzyma∏
stopieƒ doktora nauk technicznych na Politechnice Wroc∏aw-
skiej (w Instytucie Geotechniki), a doktora habilitowanego na
Uniwersytecie Âlàskim, na Wydziale Nauk o Ziemi w 2003 r.

W latach 1973 - 1974 pracowa∏ w Urz´dzie Wojewódzkim
w Olsztynie, w Pracowni Urbanistycznej, a nast´pnie w latach
1974–1975 w Przedsi´biorstwie Geologicznym Budownictwa

Wodnego „Hydrogeo” w Krakowie (Oddzia∏ w Gdaƒsku).
W 1975 r. zosta∏ zatrudniony w Uniwersytecie Âlàskim, na Wy-
dziale Nauk o Ziemi. Tu poczàtkowo jako asystent, a nast´pnie
starszy asystent i adiunkt pracowa∏ do 1986 r. W latach 1986-
1991 przebywa∏ w Algierii jako wyk∏adowca w Ecole des Mines
(Miliana) oraz Institut de l’Hydraulique, Centre Universitaire
de Chlef,. W 1991 r. ponownie zwiàza∏ si´ z Uniwersytetem Âlà-
skim, gdzie pracuje do dziÊ w Katedrze Hydrologii i Geologii In-
˝ynierskiej Wydzia∏u Nauk o Ziemi. Od 2007 r. prorektor-elekt
jest profesorem Uniwersytetu Âlàskiego. W naszej Uczelni prof.
UÂ dr hab. Andrzej Kowalczyk pe∏ni∏ liczne funkcje admini-
stracyjne oraz uczestniczy∏ w pracach ró˝nych organizacji,
w tym:

• 1998–2004 – p.o. kierownika Zak∏adu Geologii In˝ynier-
skiej na Wydziale Nauk o Ziemi UÂ;

• od 2004 r. – kuratora Katedry Hydrogeologii i Geologii In-
˝ynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi UÂ;

• 2002/2003–2005/2006 – prodziekana ds. studenckich na
Wydziale Nauk o Ziemi UÂ i cz∏onka Senackiej Komisji ds. Dy-
daktyki UÂ;

• 2005/2006 – prodziekana ds. nauki na Wydziale Nauk o Zie-
mi i cz∏onka Senackiej Komisji ds. Nauki UÂ;

• 2004–2006 – cz∏onka sekcji: geologia stosowana, z∏o˝owa
i geofizyka w zespole T12 KBN oraz w MNiSzW;

• 2006 r. – zast´pcy przewodniczàcego Komisji Dokumenta-
cji Hydrogeologicznych przy ministrze Êrodowiska;

• 2007 r. – cz∏onka rady dorzecza Ma∏ej Wis∏y przy Regional-
nym Zarzàdzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Ponadto wspó∏pracowa∏ z zagranicznymi uczelniami i odby∏
sta˝e naukowe w wielu europejskich oÊrodkach naukowych,
w tym:

• Universite des Sciences et Techniques de Languedoc,
Montpellier, Laboratoire de l’Hydrogeologie (1985);

• British Geological Survey, Keyworth & Wallingford (1994);
• Bureau des Recherches Geologiques et Minieres, Montpel-

lier, Francja (1998);
• Uniwersytet Komenskiego w Bratys∏awie, Wydzia∏ Przy-

rodniczy (2004, 2007);
• University of Newcastle, Newcastle Upon Thyne

(2006, 2007);
• Wydzia∏ Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Komenskie-

go w Bratys∏awie – cz∏onek komisji ds. przewodu habilitacyj-
nego, 2008 r.

• wspó∏praca naukowa w zakresie hydrogeochemii z Katedrà
Hydrogeologii Uniwersytetu Komenskiego w Bratys∏awie:
wspólne sympozja, zaproszenia na wyk∏ady, wymiana dokto-
rantów.

Prof. UÂ dr hab. Andrzej Kowalczyk bra∏ udzia∏ w projektach
mi´dzynarodowych, m.in.: w ramach V Programu Ramowego
Unii Europejskiej (2002 r.) w projekcie pt. „Opracowanie syste-
mu zintegrowanego zarzàdzania w celu zapobiegania i zmniej-
szania zanieczyszczenia zasobów wodnych na du˝ych zdegrado-
wanych obszarach przemys∏owych (Megasites)”, „Development
of Integrated Management System (IMS) for Prevention and
Reduction of Pollution of Waterbodies at Contaminated Mega-
sites”, w ramach VI Programu Ramowego w projekcie „Coal
Mine Sites for Targeted Remediation Research (COSTAR),
University of Newcastle, Wielka Brytania (2007 r.). Profesor
uczestniczy∏ te˝ w 11 projektach badawczych Komitetu Badaƒ
Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.

Za osiàgni´cia w pracy naukowej prof. UÂ dr hab. Andrzej
Kowalczyk otrzyma∏ liczne nagrody i odznaczenia, w tym: na-
grod´ JM Rektora UÂ za osiàgni´cia badawcze i dydaktyczne
(1983), nagrod´ zespo∏owà JM Rektora UÂ za dzia∏alnoÊç na-
ukowà (1999), nagrod´ zespo∏owà JM Rektora UÂ za osiàgni´-
cia naukowo-badawcze (2001), nagrod´ zespo∏owà II stopnia
JM Rektora UÂ za osiàgni´cia naukowo-badawcze (2002), na-
grod´ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach „Zielony Czek” (2004), nagrod´ ze-
spo∏owà II stopnia JM Rektora UÂ za osiàgni´cia naukowo-ba-
dawcze (2005), nagrod´ zespo∏owà II stopnia JM Rektora UÂ za
osiàgni´cia naukowo-badawcze (2006), z∏otà odznak´ Uniwer-
sytetu Âlàskiego z okazji 30-lecia Wydzia∏u Nauk o Ziemi.

Prof. dr hab.
Barbara Ko˝usznik

Prorektor ds. studenckich, promocji

i wspó∏pracy z zagranicà

Prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik urodzi∏a si´ 12 listopada
1951 r. w Katowicach. Stopieƒ magistra psychologii otrzyma-
∏a w 1975 r. na Uniwersytecie Âlàskim, na Wydziale Nauk
Spo∏ecznych. W 1981 r. uzyska∏a stopieƒ doktora nauk huma-

Sylwetki prorektorów Uniwersytetu Âlàskiego wybranych na kadencj́  2008/2012
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nistycznych na Uniwersytecie Âlàskim, a doktora habilitowa-
nego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1996 r. Tytu∏
profesora nauk humanistycznych otrzyma∏a w 2006 r.

Od 1975 r. prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik zwiàzana jest
z Wydzia∏em Pedagogiki i Psychologii oraz Katedrà Psycho-
logii Ogólnej i Pracy. Ponadto w latach 1991-1995 by∏a wy-
k∏adowcà Âlàskiej Mi´dzynarodowej Szko∏y Handlowej,
a w latach 1992-1994 Centre de Formation de la Profession
Baincaire /CFPB/ w Pary˝u. Od 1994 do 2000 by∏a doradcà
Zarzàdu GZE S.A.

W trakcie pracy w naszej Uczelni prof. dr hab. Barba-
ra Ko˝usznik pe∏ni∏a liczne funkcje administracyjne,
w tym m.in.:

• 1994 - nadal – kierownika podyplomowego studium za-
rzàdzania zasobami ludzkimi zorganizowanego przez Szko∏´
Zarzàdzania Uniwersytetu Âlàskiego;

• 1995–2006 – dyrektora Szko∏y Zarzàdzania Uniwersyte-
tu Âlàskiego;

• 2001 - nadal – kierownika Zak∏adu Zachowaƒ Organiza-
cyjnych w Szkole Zarzàdzania Uniwersytetu Âlàskiego;

• 2005–2008 – prorektora Uniwersytetu Âlàskiego ds.
wspó∏pracy i promocji;

• 2007 - nadal – kierownika Katedry Psychologii Pracy
i Organizacji w Instytucie Psychologii Wydzia∏u Pedagogiki
i Psychologii.

Prof. Barbara Ko˝usznik wspó∏pracuje z zagranicznymi
uczelniami, odby∏a liczne sta˝e naukowe w wielu europejskich
oÊrodkach naukowych we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpa-
nii, USA i in., jest cz∏onkiem kilku mi´dzynarodowych towa-
rzystw naukowych a w International Association of Applied
Psychology /IAAP/ pe∏ni funkcj´ sekretarza w Division 1,
Work and Organizational Psychology w kadencji 2006-2010.

Prof. dr. hab. Barbara Ko˝usznik by∏a cz∏onkiem inter-
dyscyplinarnego Zespo∏u do Spraw Krajowego Programu
Badaƒ Naukowych i Prac Rozwojowych 2007/2008 powo∏a-
nego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, bra∏a
udzia∏ w projektach mi´dzynarodowych, takich jak Inter-
nation Visegrad Fund Common and different features of
using young people potential at labour market /comparati-
ve study at Silesian, Karvina, Banska Bystrica and Bekesc-
saba region/ 2004-2005, PL0008.05.01.002 Human Resour-
ces Development - Training for Employees of SMEs Âlàskie
Voivodship Poland EuropeAid/112593/D/SV/PL w ramach

konsorcjum kierowanego przez Danish Technological In-
stitute 2002-2003, Intensive Courses in Management w ra-
mach umowy Uniwersytetu Âlàskiego z Pohjois-Savo Poly-
technic 2002-2003, Adults' education for the restructured
industrial regions. New Vocational Qualifications systems
for Adults w ramach programu Leonardo da Vinci
LV/99/37/I.1.2.c/KPB/0081 oraz Tempus Phare - System of
Quality of Administrative Services /SQUADS/ JEP - 14324-
99, 2.1. Academic management for deans and directors of
institutes projektu Tempus JEP 14324-99 SQUADS oraz
System of Quality of Administrative Services TEMPUS
JEP 14 324-99 2.2. Course for administrative directors
/Strategic Planning/ 2001 oraz w TEMPUS UM JEP -
14104-1999 TRAF - Transformation of Administration and
Financial Services at Polish Universities, Uniwersytet
Wroc∏awski. W latach 1999-2005 by∏a koordynatorem
grantu rektorskiego „Absolwent najlepszym promotorem
Uniwersytetu”.

Prof. Barbara Ko˝usznik bra∏a udzia∏ w licznych konferen-
cjach naukowych (ponad 70 referatów na konferencjach kra-
jowych i zagranicznych), jest autorkà 27 prac zwartych
(w tym 13 monografii naukowych, w tym cztery we wspó∏au-
torstwie) oraz ponad 60 artyku∏ów z zakresu psychologii pra-
cy, organizacji i zarzàdzania. W 2000 r. prof. dr hab. Barba-
ra Ko˝usznik otrzyma∏a Medal Edukacji Narodowej, a w la-
tach 1980-2007 nagrody JM Rektora za dzia∏alnoÊç naukowà,
dydaktycznà i organizacyjnà.

Prof. dr hab.
Stanis∏aw Kucharski
Prorektor ds. finansów i rozwoju 

Prof. dr hab. Stanis∏aw Kucharski urodzi∏ si´ 22 kwietnia
1948 r. w Bobrowej. Studia wy˝sze ukoƒczy∏ na kierunku
chemia, na Uniwersytecie Jagielloƒskim w 1971 r. Stopieƒ
doktora otrzyma∏ na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Âlàskiego w 1978 r., a doktora habilitowanego
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 r.
Tytu∏ profesora uzyska∏ w 2002 r. równie˝ na Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Warszawskiego.
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Od 1971 r. prof. dr hab. Stanis∏aw Kucharski zawodowo
zwiàzany jest z Uniwersytetem Âlàskim w Katowicach. W tym
czasie pe∏ni∏ liczne funkcje administracyjne w naszej Uczelni:

• 1993–1999 – prodziekana Wydzia∏u Matematyki, Fizyki
i Chemii ds. studiów chemicznych;

• 1999 - nadal – kierownika Zak∏adu Chemii Teoretycznej
w Instytucie Chemii;

• 1999 - nadal – cz∏onka Senatu Uniwersytetu Âlàskiego;
• 1999–2002 – przewodniczàcego Senackiej Komisji ds. Ba-

daƒ Naukowych i Wspó∏pracy z Zagranicà;
• 1999–2005 – dziekana Wydzia∏u Matematyki, Fizyki

i Chemii;
• 2002 - nadal – przewodniczàcego Senackiej Komisji ds.

Bud˝etu i Finansów;
• 2005 - nadal – dyrektora Instytutu Chemii.
Tematyka badawcza prof. Kucharskiego koncentruje si´

wokó∏ tworzenia i wdra˝ania nowych metod obliczenio-
wych chemii kwantowej, pozwalajàcych opisaç z wysokà
precyzjà struktur´ molekularnà i elektronowà czàsteczek
chemicznych. Wi´kszoÊç prac poÊwi´cona jest badaniu
efektów zwiàzanych z korelacjà elektronowà. Do jego naj-
wa˝niejszych osiàgni´ç nale˝à: opracowanie kilku metod
obliczeniowych stosowanych w laboratoriach chemii
kwantowej na Êwiecie, wspó∏udzia∏ w dwóch pakietach
programów z zakresu chemii kwantowej (GAMESS
i ACES) oraz wysoka cytowalnoÊç prac poÊwi´conych no-
wym metodom obliczeniowym (niektóre po kilkaset cyto-
waƒ). Prof. Kucharski ma na swoim koncie blisko 80 prac,
z których wi´kszoÊç opublikowana zosta∏a w presti˝owych
czasopismach, takich jak „Journal of Chemical Physics”
(26), „Chemical Physics Letters” (10), „Journal of Physi-
cal Chemistry”, „Advances in Quantum Chemistry”,
„Theoretica Chimica Acta”, „Journal of the American
Chemical Society”, „Molecular Physics”, „International
Journal of Quantum Chemistry”.

Prorektor-elekt bra∏ udzia∏ w licznych konferencjach na-
ukowych (ok. 60 prezentacji w krajowych i zagranicznych).
Odby∏ równie˝ sta˝e zagraniczne: dwa d∏ugoterminowe
w Quantum Theory Project, University of Florida, Gainesvil-
le, USA: 1982 - 1984, 1988 - 1989, kilkanaÊcie krótkotermi-
nowych (1 - 6 miesi´cy) w uniwersytetach amerykaƒskich
(University of Florida, Gainesville; University of Delaware,
Newark; Michigan State University, Lansing; Ohio State
University, Columbus). Ponadto bra∏ udzia∏ w projektach ba-
dawczych, w tym: w projekcie europejskim COST Towards
a new level of accuracy in computations of molecular struc-
ture, molecular properties, spectroscopy and thermochemi-
stry, Action D26, Working Group WG01202, 2002 - 2006.
Kierowa∏ pi´cioma grantami KBN w latach 1995 – 2006.

Prof. dr hab.
Czes∏aw Martysz

Prorektor ds. kszta∏cenia

Prof. dr hab. Czes∏aw Martysz urodzi∏ si´ 27 marca 1951 r.
W 1974 r. ukoƒczy∏ studia na Wydziale Prawa i Administra-
cji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopieƒ
doktora nauk prawnych otrzyma∏ w 1982 r., a doktora habi-
litowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyj-
nego w 2001 r. Od 2004 r. jest profesorem nadzwyczajnym
w Uniwersytecie Âlàskim na Wydziale Prawa i Administracji,
w Katedrze Prawa i Post´powania Administracyjnego.

W trakcie swojej pracy zawodowej prof. Martysz pe∏ni∏ licz-
ne funkcje administracyjne, w tym:

• 1980–1990 – cz∏onka Rady Wydzia∏u Prawa i Administra-
cji, przedstawiciela m∏odszych pracowników nauki;

• 1988–1989 – cz∏onka Komisji Dyscyplinarnej dla Pracow-
ników Naukowych;

• przewodniczàcego Odwo∏awczej Komisji Dyscyplinarnej
dla Studentów;

• 2002–2005 – przewodniczàcego Komisji Dyscyplinarnej
do spraw Studentów;

• 2002 r. - nadal – cz∏onka Uczelnianej Komisji Rekru-
tacyjnej;

• od 2005 r. – prodziekana Wydzia∏u Prawa i Administra-
cji ds. st. niestacjonarnych, a od grudnia 2006 r. – równie˝
prodziekana Wydzia∏u Prawa i Administracji ds. finansowo –
organizacyjnych.

Ponadto prof. Martysz posiada inne doÊwiadczenia zawo-
dowe i administracyjne:

• 1990–1994 – przewodniczàcy Kolegium Odwo∏awczego
przy Sejmiku Samorzàdowym woj. Katowickiego;

• od 1995 r. – przewodniczàcy, a nast´pnie prezes Samo-
rzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w Katowicach;

• 1990-1995 – radny w Radzie Miejskiej w Tychach, dele-
gat do Sejmiku Samorzàdowego woj. katowickiego;

• od 1990 r. – ekspert komisji sejmowych i senackich, g∏ów-
nie komisji Samorzàdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;

• od 1994 r. – cz∏onek Rady Programowej Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej – oddzia∏ w Katowicach;

• 1998-1999 – cz∏onek Rady do Spraw Reform Ustrojowych
przy Prezesie Rady Ministrów;

• 1998-1999 – doradca Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;

• od 2001 r. – cz∏onek Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli
– trzecia kadencja;

• od 2007 r. – cz∏onek zespo∏u ekspertów do spraw noweli-
zacji prawa geodezyjnego i kartograficznego;

• od 2007 r. – cz∏onek zespo∏u ekspertów do opracowania
projektu ustawy o aglomeracjach (metropoliach).

Prof. dr hab. Czes∏aw Martysz ma na swoim koncie ponad
100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, post´po-
wania administracyjnego, prawa samorzàdu terytorialnego
oraz prawa ochrony Êrodowiska, w tym 1 monografi´, wspó∏-
autorstwo 1 monografii i 5 komentarzy. W 2000 r. otrzyma∏
Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi.
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F estiwal, który odbywa∏ si´ od 
15 do 17 kwietnia w katowickim
Kinoteatrze Rialto, by∏ nie tylko

Êwi´tem m∏odego kina, ale i okazjà by
zainteresowana naukà na Wydziale m∏o-
dzie˝ mog∏a dowiedzieç si´ wszystkiego
o studiach oraz poznaç wyk∏adowców.
Imprez´ rokrocznie organizujà studenci
II roku organizacji produkcji filmowej
i telewizyjnej WRiT, dla których jest to...
zaliczenie z przedmiotu.

Zaproszenie do udzia∏u w festiwalu
przyj´li m∏odzi, zdolni twórcy z pol-
skich szkó∏ filmowych: Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Filmowej i Teatralnej
im. L. Schillera w ¸odzi, Mistrzowskiej
Szko∏y Re˝yserii Filmowej Andrzeja
Wajdy, Szko∏y Filmowej Bogus∏awa
Lindy i Macieja Âlesickiego, Akademii
Filmu i Telewizji z Warszawy oraz go-
spodarzy - Wydzia∏ Radia i Telewizji
im. Krzysztofa KieÊlowskiego. Nades∏a-
ne etiudy z∏o˝y∏y si´ na osiem godzin
projekcji filmowych. Prace trwa∏y od 3
do 30 minut. Ró˝ni∏y si´ te˝ wielkoÊcià

bud˝etów. Najtaƒsza etiuda kosztowa∏a
tysiàc z∏otych, najdro˝sza 96 tys. z∏.
W jury zasiedli: dr hab. Krystyna Dok-
torowicz, dziekan WRiT, Janusz Maria
Tylman, absolwent i profesor Wydzia∏u
Operatorskiego PWSFiT, Kamil Prze-
∏´cki, kierownik produkcji, absolwent
Organizacji Produkcji Filmowej i Tele-
wizyjnej WRiT, Bogdan Tosza, wyk∏a-
dowca na kierunku re˝yserii WRiT
oraz Miros∏aw Poznaƒski, operator fil-
mowy i re˝yser Êwiat∏a.

Prace studentów nagradzano w pi´ciu
kategoriach. Nagrod´ za Najlepszà Re˝y-
seri´ Filmu Fabularnego otrzyma∏ Sylwe-
ster Jakimow (PWSFiT) za film „Kongo-
la”. Najlepszy re˝yserem filmu dokumen-

talnego zosta∏ Tomasz Jurkiewicz (UÂ
WRiT) za etiud´ „Radioakcja”. Najlepsze
zdj´cia zrobi∏ Marcin W∏adyniak (PWS-
FiT) do filmów „Triathlon” i „Pan Much”.
Nagrod´ publicznoÊci otrzyma∏ film „He-
nio, idziemy na Widzew” w re˝. Micha∏a
Jóêwiaka (Mistrzowska Szko∏a - Andrzeja
Wajdy). Najlepszym filmem zosta∏ „Za ho-
ryzont” - za którego re˝yseri´ Tomasz
Woêniczka, student WRiT, otrzyma∏ ju˝
Z∏otà Kijank´ Camerimage 2007 oraz Na-
grod´ SFP dla Najbardziej Obiecujàcego
M∏odego Twórcy. Jednak podczas gali lau-
reatów, nagroda trafi∏a do ràk kierownika
produkcji „Za horyzont” - Kingi K∏usak.
W ten sposób chciano podkreÊliç rol´ kie-
rowników produkcji, ale i organizacj´ pro-
dukcji, kierunku WRiT, który ma wielu
znakomitych absolwentów. Nale˝y do
nich m.in. Kamil Przew∏ocki, kierownik
produkcji „Katynia” Andrzeja Wajdy. Na-
grodami by∏y: sprz´t i us∏ugi filmowe
ufundowane m.in. przez Laboratorium
Filmowe, Fuji Film, Digital Lab.

Jeden z festiwalowych dni nale˝a∏ do
m∏odych ludzi zainteresowanych studio-
waniem na WRiT. Podczas Dnia Otwar-
tego mogli si´ oni dowiedzieç jak wyglà-
da rekrutacja i przebiegajà studia. By∏a
okazja do rozmowy z wyk∏adowcami
i studentami. O swojej pracy i techni-
kach produkcyjnych, zastosowanych
w filmach opowiada∏ Kamil Prze∏´cki,
o analizie filmowej - Ernest Wilde. Od-
by∏o si´ te˝ autorskie spotkanie z re˝yse-
rem Filipem Bajonem.

(KARO)

V edycja festiwalu etiud studenckich W´giel Student Film Festiwal

Âwi´to m∏odego kina
Na zorganizowanym

przez Wydzia∏ Radia

i Telewizji im. Krzysztofa

KieÊlowskiego studenc-

kim festiwalu mo˝na by-

∏o zobaczyç, jak b´dzie

wkrótce wyglàdaç pol-

ska kinematografia

Najlepszym re˝yserem filmu dokumentalnego zosta∏ Tomasz Jurkiewicz w WRiT za etiud´

„Radioakcja”. Na zdj´ciu ze swoim profesorem Jerzym Stuhrem

Prawdziwe obl´˝enie prze˝ywa∏ dr Ryszard Czernow, z którym mo˝na by∏o skonsultowaç za-

wartoÊç portfolio fotograficznego
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- Jak poznaniak, absolwent Wy-
dzia∏u Prawa UAM i Wydzia∏u Re˝y-
serskiego PWSFiT w ¸odzi przyw´-
drowa∏ na Âlàsk?

– Katowice pojawi∏y si´ troch´ nagle.
Mia∏em w∏aÊnie niewielkà przerw´ w za-
j´ciach dydaktycznych, spowodowanà na-
t∏okiem pracy nad kolejnymi filmami.
Bogdan Dziworski (prof. zw. Bogdan Dzi-
worski, kierownik Zak∏adu Realizacji Ob-
razu Telewizyjno-Filmowego, przyp. red.)
namówi∏ mnie, ˝ebym przyjecha∏ do kato-
wickiego Wydzia∏u Radia i Telewizji. Na
miejscu okaza∏o si´, ̋ e jest tu du˝e pole do
popisu, ˝e mo˝na popracowaç, próbowaç
wzmocniç kierunek re˝yseria, postawiç
mu wy˝sze wymagania. Zdecydowa∏em
si´ i tak min´∏o ju˝ dziesi´ç lat.

- Re˝yser wielkiego ekranu na Wy-
dziale Radia i Telewizji?

– J´zyk filmowy jest taki sam w spekta-
klach telewizyjnych czy w filmie. Opowia-
da si´ kamerà, uj´ciami. My tu przygoto-
wujemy ludzi, którzy mogà pracowaç za-
równo w filmie fabularnym – bardzo d∏u-
gim lub krótszym, filmie dokumental-
nym, w telewizji, i to po obu stronach –
u˝ytkowo i artystycznie, w teatrach tele-
wizyjnych, w reklamie, mogà robiç tak˝e
wideoklipy. Ka˝dy Êrodek filmowego wy-
razu jest przez nas brany pod uwag´, acz-

kolwiek – wszyscy o tym wiemy – tak my,
jak i nasi studenci, ˝e nacisk k∏adziony
jest przede wszystkim na roczne prace fil-
mowe, oceniane sprawiedliwie i bez-
wzgl´dnie. Historia tego Wydzia∏u to jed-
na trzecia trwania ponad stuletniej histo-
rii kina. A nazwa Wydzia∏u te˝ ma ju˝
swojà tradycj´. Staramy si´ tutaj zapew-
niç studentom jak najszersze spektrum
kszta∏cenia. Warsztat re˝yserski obowià-
zuje wsz´dzie taki sam, nawet w Rio de
Janeiro...

- Czy w tak specyficznej dziedzinie,
jakà jest re˝yseria mo˝na zaobser-
wowaç konflikt pokoleƒ?

– Konflikt nie, ale ró˝nice. Szczególnie
sà one widoczne w sprz´cie, jego jakoÊci,
nowoczesnych narz´dziach. Dzisiaj stu-
denci dysponujà kamerami cyfrowymi,
nierzadko w∏asnymi i dlatego majà inne
podejÊcie do materii filmowej. My byli-
Êmy wychowani na limitowanej iloÊci ta-
Êmy, musieliÊmy wi´c byç o wiele lepiej
przygotowani do robienia filmu. Ograni-
czenia iloÊci dubli, nie pozwala∏y na ob-
fotografowywanie wszystkiego. Wcho-
dzàc na plan musieliÊmy wiedzieç, co
jest naprawd´ wa˝ne, mieç bardzo pre-
cyzyjnie obmyÊlony zakres uj´ç. TaÊm´
oszcz´dza∏o si´, bo to by∏ tak zwany
„wsad dewizowy”. Poniewa˝ oni nie
znajà tego re˝imu – mniej myÊlà o for-
mie. Decyzja przechodzi z myÊlenia
przed zdj´ciami na myÊlenie po zdj´-
ciach, przy stole monta˝owym. Na
szcz´Êcie nie wszyscy tak post´pujà. My
ich na to uwra˝liwiamy i dlatego swoje
g∏ówne filmy nasi studenci muszà robiç
na taÊmie filmowej.

- Do historii odchodzi „kino moral-
nego rozrachunku”. Czego dzisiaj
szukajà m∏odzi twórcy?

– Nie ma filmu bez konfliktów i ka˝dy
znajdzie w koƒcu swojego agresora. Nasze
pokolenie mia∏o naturalnych wrogów pod
dostatkiem. Dramaturgia filmowa zmu-
sza ka˝de, nawet na pozór beztroskie po-
kolenie, do poszukiwania przeciwników.
Spo∏eczeƒstwo kapitalistyczne nie jest
mniej konfliktowe ni˝ komunistyczne,
konflikty sà jedynie gdzie indziej umiesz-
czone, ale tu jest system i tu jest system,
jak mówi∏ Forman – albo zoo albo d˝un-
gla. Nie ma obaw – rzeczywistoÊç dostar-
cza tematów pod dostatkiem.

- Nie ka˝dy z absolwentów zosta-
nie wybitnym re˝yserem, jaka wi´c
czeka ich przysz∏oÊç?

– Nie wszyscy marzà o wielkiej karie-
rze. Przynajmniej po∏owa jest zdecydowa-
na na prac´ przy produkcjach komercyj-
nych, w telenowelach, w reklamie, telewi-
zji... Ju˝ podczas studiów wielu znajduje
zaj´cie. Patrzàc przysz∏oÊciowo, przemys∏
filmowy na pewno nie b´dzie si´ kurczy∏,
o brak miejsc pracy nie trzeba si´ wi´c
obawiaç. A nasi absolwenci sà Êwietnie
przygotowani. Mówiàc nieskromnie uwa-
˝am, ˝e jest to bardzo ciekawy Wydzia∏,
poniewa˝ stawia na ró˝norodnoÊç. Nie
tylko pozwalamy, ale wr´cz namawiamy
do podejmowania ryzyka artystycznego.
Stwarzamy warunki laboratorium, w któ-
rym im ktoÊ wi´ksze podejmuje ryzyko,
tym jest wy˝ej oceniany. Tylko tak mo˝na
poznaç pu∏apki, sposoby ich unikania i po-
konywania. Kadra pedagogiczna Wydzia-
∏u to grono indywidualnoÊci twórczych
i to w∏aÊnie zapewnia wysoki poziom
kszta∏cenia a jednoczeÊnie daje spore
mo˝liwoÊci wyboru. Du˝y nacisk po∏o˝ony
jest na obraz, na sfer´ archetypowà, mito-
logicznà, na myÊlenie, odczytywanie Êwia-
ta, znaków. O sile tych akcentów decydu-
je dobór kadry wyk∏adowców.

- A ta druga po∏owa, marzycieli
o „wielkim kinie”?

– Ci, którzy wià˝à swojà przysz∏oÊç z ki-
nem ambitnym równie˝ nie sà skazani na
pora˝k´. Debiut dzisiaj nie stanowi ju˝
tak powa˝nego problemu. Najwi´kszà
trudnoÊcià jest brak dobrych, ciekawych
scenariuszy, które mogà byç sfinansowa-
ne w dziewi´çdziesi´ciu procentach przez
Instytut Sztuki Filmowej, pozostaje zna-
lezienie na rynku zaledwie dziesi´ciu bra-
kujàcych procent, to ju˝ nie jest wielka
przeszkoda. Filmy naszych studentów
wysy∏amy na wiele mi´dzynarodowych fe-
stiwali, majà wi´c du˝à szans´ zaistnieç
we wspólnej Europie, spotykajà tam part-
nerów, tak˝e m∏odych producentów, któ-
rzy nie bojà si´ zaczynaç z nimi wspó∏pra-
cy. B´dà si´ tworzyç teamy europejskie...

-...i zostanà za granicà?
- W kinie wraca si´ tam, gdzie sà pienià-

dze, a w tej chwili w Polsce one ju˝ sà,
jeszcze niezbyt du˝e, ale sà. Dlatego nie
obawiajmy si´, ju˝ rozpocz´∏y si´ masowe
powroty ze Stanów Zjednoczonych.

Rozmowa z kierownikiem Zak∏adu Re˝yserii prof. dr. hab. Filipem Bajonem

Ka˝dy znajdzie 
swojego agresora
Pierwszym pe∏nometra-

˝owym filmem Filipa Bajo-

na by∏a „Aria dla atlety”.

Stylistyka, po jakà sí gnà∏

re˝yser, zaskakiwa∏a od-

miennoÊcià i Êwie˝oÊcià na

tle dominujàcego wówczas

w polskim filmie, nieco pu-

blicystycznego nurtu „kina

moralnego niepokoju”.

Niektórzy krytycy chcieli

wtedy wywieÊç z twórczo-

Êci Bajona przeciwstawny

„nurt kreacyjny”.
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- Czy absolwenci szkó∏ Êrednich sà
przygotowani do studiowania re˝y-
serii?

– Nie chcia∏bym generalizowaç, ale
rzadko dostajà si´ tutaj Êwie˝o upieczeni
maturzyÊci. W ciàgu dziesi´ciu lat móg∏-
bym ich policzyç na palcach jednej r´ki.
Eliminujà ich egzaminy. Ârednia wieku
studiujàcych jest w granicach dwadzieÊcia
trzy, dwadzieÊcia cztery, przychodzà tu al-
bo po kilku latach pracy, lub studiowania
na innym kierunku. OczywiÊcie sà przy-
padki maturzystów, którzy nie tylko do-
stali si´ na Wydzia∏, ale bardzo dobrze ra-
dzà sobie z naukà. W wi´kszoÊci jednak
przychodzà z pewnym ̋ yciowym doÊwiad-
czeniem, sà wówczas bardziej dojrzali do
tworzenia filmu. Nie ma potrzeby zmie-
niaç systemu i tworzyç na przyk∏ad studia
podyplomowe, poniewa˝ wprowadzi∏oby
to chaos. Egzaminy wst´pne sà dostatecz-
nym kryterium, aby przyjmowaç najlep-
szych, nikt tu nie trafia z przypadku.

- Silna osobowoÊç, w∏asna wizja ki-
na – czy to nie przyt∏acza m∏odych
indywidualnoÊci, a mo˝e strze˝e pan
swoich tajemnic warsztatowych?

– Jestem bardzo otwarty, nie mam nic
do ukrycia. Ja tak˝e si´ zmieniam i jest to
pewien rodzaj mobilnoÊci, która dopusz-
cza wiele odmiennych mo˝liwoÊci widze-
nia tej samej sceny. Natomiast moje do-
chodzenie do koƒcowego obrazu, myÊle-
nie pewnymi strukturami filmowymi,
warsztatowymi, ujawnianie sposobów, ja-

kich u˝ywam podczas realizacji filmu –
nie stanowià ˝adnych tajemnic. Pewien
zakres wiedzy w dziedzinie tworzenia fil-
mu jest uniwersalny i powtarza si´ przy
ka˝dej realizacji, dotyczy to g∏ównie me-
tod warsztatowych, sposobów zachowaƒ,
organizacji pracy i tak dalej – tego wszyst-
kiego mo˝na si´ nauczyç, jak pisania sce-
nariuszy i podporzàdkowania si´ tym re-
gu∏om nale˝y wymagaç. Natomiast spo-
sób widzenia Êwiata – tu wkraczamy
w sfer´ indywidualnoÊci, czyli osobista
wra˝liwoÊç – jest wyborem jednostko-
wym, bez wzgl´du na to, jak ja danà sytu-
acj´ postrzegam, w tej sferze nie ma mo-
wy o ˝adnych naciskach.

- Czyli to nie jest szko∏a Bajona, ale
czysty warsztat?

– Tak, choç podejrzewam, ˝e studenci
wiedzàc, jakie filmy promuj´, naginajà si´
do moich upodobaƒ, pewnych wp∏ywów
nie da si´ uniknàç. Ale jest to szko∏a wie-
lu styli i wielu optyk. Studenci majà mo˝-
liwoÊç wyboru i to jest bardzo istotne. Nie
narzucam nikomu kina, które ja lubi´.

- czyli...
–... intelektualnego, wieloznacznego, ki-

na obrazu, metaforyki, kina nie wprost.

- Takie b´dà „Âluby panieƒskie”,
których ekranizacji si´ pan podjà∏?

– Opowiem t´ histori´ z cudzys∏owem,
który nie b´dzie niszczy∏ Fredry, ale doda
tekstowi pewnej podwójnoÊci. Film b´dzie
kr´cony gdzieÊ mi´dzy Lublinem a Lwo-
wem, przywrócimy klimat roku 1825,
dworek, kostiumy a co najwa˝niejsze –
wiersz Fredry, wspania∏y, stanowiàcy
wartoÊç samà w sobie. Tekst b´dzie nieco
skrócony, nie wszystko bowiem, co mo˝na
pokazaç w teatrze, wytrzyma film, poja-
wià si´ tak˝e elementy wspó∏czesne.

- Co zmieni∏o si´ od 1979 roku, czy-
li od obsypanej nagrodami, „Arii dla
atlety”, która rozpocz´∏a karier´ –
jak ktoÊ powiedzia∏ –„poznaƒskiego
Feliniego”?

– Tak nazwa∏ mnie Zygmunt Ka∏u˝yƒ-
ski. W„Arii..” poszukiwa∏em, razem z ope-
ratorem, mo˝liwoÊci filmowych i Êrodków
wyrazu, to by∏a pewnego rodzaju zabawa
filmem. Co zmieni∏o si´ od tamtego czasu?
DziÊ obowiàzujà nieco inne kryteria, nie
wiem czy znalaz∏bym teraz pieniàdze na
realizacj´ tego pomys∏u, a by∏ on drogi.
Przekroczy∏em znacznie bud˝et, ale po-
niewa˝ film si´ uda∏, wszyscy przymkn´li
na to oczy. Ponadto robi∏em go przez czte-
ry miesiàce, dzisiaj dosta∏bym najwy˝ej
miesiàc. Bardzo zmieni∏y si´ warunki pra-
cy, nie sprzyjajà one tworzeniu kina am-
bitnego, które mimo wszystko si´ „przeci-
ska”, choç daleko mu jeszcze do g∏ównego
nurtu.

- Sztuka jest elitarna, pieniàdze
jednak daje komercja..

– Wbrew pozorom, w koƒcowym bi-
lansie ca∏ej produkcji kinematografii,
da si´ to pogodziç. Gdyby myÊleç tymi
kategoriami – jeden film powinno robiç
si´ dla kasy, która pozwala∏by na two-
rzenie drugiego – artystycznego. Nato-
miast w odniesieniu do pojedynczych
indywidualnoÊci twórców kina jest to
bardzo trudne do po∏àczenia i na pewno
tak zbilansowaç si´ nie da. ElitarnoÊç
jest sama w sobie wartoÊcià, ma wiele
pi´ter i nie nale˝y z niej rezygnowaç.
Powstaje coraz wi´cej kin studyjnych
i choç widzimy dzia∏alnoÊç multiplek-
sów i ich dystrybutorów, to u nas nie
mo˝emy jeszcze mówiç o przemyÊle
w tej dziedzinie. Patrzàc na kinemato-
grafi´ Stanów Zjednoczonych, mimo fa-
brycznego systemu produkcji, od czasu
do czasu, a w ostatnim roku doÊç cz´-
sto, powstawa∏y, oÊmiel´ si´ powie-
dzieç, filmy wybitne.

- Interesujà pana momenty, kiedy
jedna epoka ust´puje drugiej. Na-
stroje dekadenckie prze∏omu XIX
i XX wieku pojawiajà si´ w „Arii dla
atlety”, „Wizji lokalnej 1901”, „Li-
muzynie daimler-benz”, którym fil-
mem po˝egna∏ pan XX wiek?

– Przyznaj´, ˝e jeszcze nie rozliczy-
∏em si´ z dwudziestym wiekiem, bo nie
rozliczy∏em si´ z komunà. „Wahade∏-
ko”, „Rekord Êwiata” czy „Poznaƒ 56”
to filmy, które pozostajà raczej na po-
ziomie znaczenia komuny w sferze
mentalnej. Moim zdaniem polskie kino
tak˝e nie rozliczy∏o si´ z tym okresem.
Nosz´ w sobie ten temat, mo˝e dwa-
dzieÊcia lat to jeszcze za wcze-
Ênie...Szabó w „MefiÊcie” potrzebowa∏
znacznie wi´cej czasu.

- Prawnik, re˝yser filmowy, te-
atralny, telewizyjny, dokumentali-
sta, scenarzysta, pisarz... która
z tych dziedzin jest panu najbli˝sza?

– Zdecydowanie – re˝yser filmowy. Du-
˝y film fabularny, to jest to, co lubi´ naj-
bardziej.

- Plany po „Âlubach panieƒskich”?
– Mam par´ projektów zakoƒczonych

scenariuszowo. Pierwszy to film, którego
akcja toczy si´ we W∏oszech, we Florencji
i opowiada o najwi´kszym architekcie Fi-
lippo Brunelleschim, drugi to Wroc∏aw lat
trzydziestych, na podstawie powieÊci
Marka Krajewskiego „Âmierç w Breslau”,
od dawna mam gotowy scenariusz o Bro-
nis∏awie Pi∏sudskim... Gdybym to wszyst-
ko móg∏ zrealizowaç, by∏bym bardzo zado-
wolony.

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA
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11marca na Wydziale Biologii
i Ochrony Ârodowiska na-
szego Uniwersytetu rozpo-

cz´∏a si´ akcja protestacyjna pracowników
nieb´dàcych nauczycielami akademickimi
oraz dzia∏aczy zwiàzkowych Wydzia∏u
przeciwko niskim wynagrodzeniom tej
grupy zawodowej. Wystosowano w tej
sprawie list otwarty do JM Rektora prof.
zw. dr. hab. Janusza Janeczka. Do akcji
protestacyjnej przy∏àczyli si´ nast´pnie
pracownicy wydzia∏ów: Pedagogiki i Psy-
chologii, Filologicznego, Matematyki, Fi-
zyki i Chemii, Nauk Spo∏ecznych oraz In-
formatyki i Nauki o Materia∏ach.

Stanowisko 

JM Rektora
Protesty pracowników technicznych

i bibliotekarzy, nie tylko przecie˝ w na-
szym Uniwersytecie, sà wyrazem nieza-
dowolenia spowodowanego g∏ównie ni-
skimi p∏acami. Rozumiem frustracj´ pro-
testujàcych kole˝anek oraz kolegów i so-
lidaryzuj´ si´ z nimi. Ostatnia systemo-
wa podwy˝ka wynagrodzeƒ mia∏a bo-
wiem miejsce przed czterema laty. Wo-
bec znacznego wzrostu cen spowodowa-
nego inflacjà a tak˝e innymi przyczyna-
mi, standard ˝ycia pracowników paƒ-
stwowych uczelni wy˝szych ulega sta∏e-
mu obni˝eniu. Zatem trudno dziwiç si´
frustracji osób, których zarobki nigdy nie
by∏y wysokie, a teraz na dodatek rela-
tywnie zmala∏y. Na z∏à sytuacj´ mate-
rialnà pracowników wy˝szych uczelni
paƒstwowych rektorzy i zwiàzki zawodo-
we zwraca∏y uwag´ rzàdu i w∏adz resor-
tu w licznych apelach i rozmowach. ˚yje-
my nadziejà na rych∏à regulacj´ p∏ac
i przeznaczenie na ten cel odpowiednich
pieni´dzy z bud˝etu paƒstwa. Albowiem
˝adna uczelnia publiczna, w tym Uni-
wersytet Âlàski, nie dysponuje takimi do-
chodami w∏asnymi, które pozwala∏yby
na masowy wzrost wynagrodzeƒ. Przy-
pomnijmy, ˝e samych nienauczycieli za-
trudniamy ponad 1300. ¸atwo obliczyç,
˝e wzrost wynagrodzenia ka˝dego z nich
o 100 z∏otych, kosztowa∏by Uniwersytet
oko∏o 3 milionów z∏otych rocznie. Na to
nas po prostu nie staç. Ponadto od kilku
lat obserwujemy sta∏y spadek dochodów
w∏asnych w Uniwersytecie, spowodowa-
ny g∏ównie spadkiem zainteresowania
p∏atnymi formami studiów. Nie mamy
wi´c pewnoÊci, ˝e nasze dochody w∏asne

nie obni˝à si´ jeszcze bardziej, podczas
gdy wzrost wynagrodzenia zasadniczego
jest sta∏ym zobowiàzaniem pracodawcy.
Âwiadomi trudnej sytuacji materialnej
wielu naszych pracowników, w ostatnich
miesiàcach ubieg∏ego roku, po analizie
naszej kondycji finansowej, przyznali-
Êmy wszystkim nienauczycielom znacz-
nie wy˝sze premie. Zdaj´ sobie spraw´,
˝e by∏o to dzia∏anie jednorazowe, niesa-
tysfakcjonujàce adresatów, ale tylko na
tyle by∏o nas staç.

Kroplà przepe∏niajàcà czar´ goryczy
by∏a podwy˝ka wynagrodzenia 181 pra-
cowników z grupy informatyków, ksi´go-
wych oraz innych pracowników admini-
stracji ogólnouczenianej i administracji
wydzia∏owych wytypowanych przez
kanclerza jako pracowników kluczowych
dla wieloletniego procesu wdra˝ania zin-
tegrowanego informatycznego systemu
wspomagania zarzàdzania uczelnià. Wy-
razi∏em na to zgod´ wychodzàc z za∏o˝e-
nia, ˝e jeÊli nie mo˝emy poprawiç sytu-
acji wszystkich pracowników to w ra-
mach naszych skromnych mo˝liwoÊci po-
prawmy sytuacj´ przynajmniej tych, któ-
rych zakres obowiàzków wzrós∏ niepo-
miernie i nieporównywalnie z innymi
w zwiàzku z implementacjà niezb´dnego
dla Uczelni systemu informatycznego.
Tym bardziej, ̋ e zacz´li od nas odchodziç
m∏odzi i Êwietnie przez nasz wyszkoleni
pracownicy, kuszeni lepszymi zarobkami
przez innych pracodawców. Zapewne
niezbyt fortunne wyjaÊnienie tego ruchu
p∏acowego na stronie internetowej Uni-
wersytetu spowodowa∏o, ˝e szereg pra-
cowników poczu∏o si´ pokrzywdzonych
twierdzàc, ˝e oni te˝ sà wa˝ni dla funk-
cjonowania Uczelni. OczywiÊcie, majà ra-
cj´. Skoro sà zatrudnieni to sà dla nas
wa˝ni. Ich protest zwróci∏ naszà uwag´
na szereg problemów n´kajàcych t´ gru-
p´ pracowników, a le˝àcych zarówno po
stronie wydzia∏ów jak i ca∏ej Uczelni.
Dlatego powo∏a∏em dwa robocze zespo∏y
rektorskie: jeden do spraw reformy sys-
temu bibliotecznego, a drugi do spraw
pracowników technicznych i administra-
cyjnych. W ich sk∏ad wesz∏y mi´dzy inny-
mi osoby wskazane przez zwiàzki zawo-
dowe, a prace ruszà na prze∏omie kwiet-
nia i maja. Jestem przekonany, ˝e efek-
tem dzia∏aƒ zespo∏ów, w których prac´
anga˝uj´ si´ osobiÊcie, b´dzie mi´dzy in-
nymi wypracowanie systemu awansowe-
go opartego o klarowne kryteria. B´dzie
tak˝e przeprowadzony przeglàd zakresu

czynnoÊci pracowników w korelacji z sys-
temem wynagrodzeƒ.

Poprawy sytuacji materialnej naszych
pracowników upatruj´ w trzech dzia∏a-
niach, z których podstawowy le˝y po
stronie rzàdowej. Mam na myÊli zasadni-
czà podwy˝k´ wynagrodzeƒ, na którà
rzàd musi z bud˝etu paƒstwa przezna-
czyç odpowiednià dotacj´ celowà. Bez te-
go nie mo˝emy liczyç na takà popraw´
naszej sytuacji, która przynajmniej rów-
nowa˝y∏aby skutki wzrostu kosztów
utrzymania. Dwa pozosta∏e dzia∏ania sà
po naszej stronie. Jedno, nie ukrywajmy
trudne, to pozyskiwanie takich pieni´dzy
na badania naukowe, które pozwoli∏yby
na przeznaczenie ich cz´Êci na wzrost
wynagrodzeƒ nienauczycieli w te bada-
nia zaanga˝owanych (zwróçmy uwag´,
˝e w Uniwersytecie mamy 61 etatów na-
ukowo-technicznych, które finansujemy
z dotacji paƒstwa na dzia∏alnoÊç dydak-
tycznà, a przecie˝ powinny byç p∏acone
ze Êrodków na badania naukowe!). Dru-
gie jest ju˝ realizowane w ramach rektor-
skiej polityki racjonalizacji zatrudnienia.
Polega ono na przeznaczeniu cz´Êci
(maksymalnie 60%) kosztów etatów
zwalnianych przez osoby odchodzàce
z Uniwersytetu na wzrost wynagrodze-
nia tych pracowników, którzy przejmujà
cz´Êç obowiàzków tych osób. Przypomn´
przy tej okazji, ˝e od wielu ju˝ lat osoby
odchodzàce na wczeÊniejszà emerytur´
mogà liczyç na wzrost wynagrodzenia
zasadniczego do 200 z∏otych miesi´cznie
w zale˝noÊci od sta˝u pracy w Uczelni
i momentu przejÊcia na emerytur´. War-
to tak˝e podkreÊliç, ̋ e we wspó∏dzia∏aniu
ze zwiàzkami zawodowymi uda∏o si´
w ramach funduszu socjalnego zwi´k-
szyç pul´ pieni´dzy na tzw. wczasy pod
gruszà, zw∏aszcza dla osób najni˝ej upo-
sa˝onych. Wszystko to nie zastàpi jednak
koniecznoÊci wyasygnowania przez rzàd
takich Êrodków finansowych, które po-
zwolà na godziwe wynagrodzenia na-
szych pracowników.

Na koniec niech mi wolno b´dzie powie-
dzieç, ˝e choç solidaryzuj´ si´ z protestujà-
cymi kole˝ankami i kolegami, to nie popie-
ram zewn´trznych oznak protestu (wywie-
szanie transparentów, interwencja w me-
diach). Nie tylko nie s∏u˝à naszej sprawie,
ale szkodzà wizerunkowi Uczelni, a jest on
dla Uniwersytetu wa˝ny i ma realny wy-
miar – równie˝ dla protestujàcych.

JANUSZ JANECZEK
REKTOR UNIWERSYTETU ÂLÑKSIEGO

Akcja protestacyjna na
Uniwersytecie Âlàskim



Rozm
ow

a

13

- Kiedy powsta∏ pomys∏ powo∏ania
Stowarzyszenia?

¸ukasz Adamczyk: Pomys∏ powsta∏ ju˝
w 2006 roku i spotka∏ si  ́natychmiast z bar-
dzo ˝yczliwym przyj́ ciem ze strony w∏adz
Uniwersytetu. Niestety, procedury zwiàzane
z rejestracjà Stowarzyszenia okaza∏y si  ́ tak
skomplikowane i d∏ugotrwa∏e, ˝e dopiero te-
raz uda∏o nam si  ́je zakoƒczyç. Uniwersytet
Âlàski by∏ chyba ostatnià uczelnià, która nie
mia∏a takiej organizacji, bo formu∏a istniejàce-
go dotychczas Stowarzyszenia Przyjació∏ Uni-
wersytetu Âlàskiego jest znacznie szersza.

Agnieszka Dunaj: Inicjatywa powo∏ania
Stowarzyszenia by∏a spontaniczna. Przeglàda-
∏am ró˝ne fora internetowe i przekona∏am si ,́
˝e wÊród absolwentów naszej Uczelni istnieje
naturalna potrzeba zrzeszania si .́ Forum ab-
solwentów Uniwersytetu Âlàskiego powsta∏o
na przyk∏ad w serwisie „Nasza klasa”.

- Jednym z celów Stowarzyszenia jest
integracja absolwentów. Zamierzacie za-
∏o˝yç takà uniwersyteckà „Naszà klas´”?

.̧A: W 2006 roku jeszcze nikt nie s∏ysza∏
o „Naszej klasie”, ale skoro pomys∏ si  ́spraw-
dzi∏ nie widz  ́przeszkód, by z niego skorzy-
staç. Na razie, w celu integracji Êrodowiska ab-
solwentów, zamierzamy utworzyç Klub Absol-
wenta. Jego koncepcja mo˝e byç realizowana
poprzez na przyk∏ad stron  ́ internetowà, do
której ka˝dy, bez wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania, ma dost´p przez ca∏à dob .́ Zak∏adamy
równie ,̋ ̋ e w ramach Klubu b´dà si  ́odbywa-
∏y zloty czy spotkania absolwentów w realnym
Êwiecie. Chcemy bardzo wyraênie oddzieliç od
Klubu grup  ́osób, dzia∏ajàcych na rzecz Êro-
dowiska absolwenckiego, to b´dà w∏aÊnie
cz∏onkowie Stowarzyszenia, cz∏onkowie Klu-
bu b´dà jego beneficjentami.

A.D: Nie zamierzamy ograniczaç dzia∏alno-
Êci tylko do naszego kraju, poniewa  ̋doskona-
le wiemy, ˝e nasi absolwenci mieszkajà rów-

nie  ̋poza granicami Polski. Tropiàc tematyk´
stowarzyszeƒ absolwentów zauwa˝yliÊmy, ˝e
niektóre polskie uczelnie majà swoje Kluby
Absolwenta za granicà. W Nowym Jorku,
Londynie, tam gdzie absolwenci danej uczelni
pracujà, mieszkajà i chcà si  ́zrzeszaç.

- Mamy studia licencjackie, magister-
skie i doktoranckie, kiedy mo˝emy
uznaç kogoÊ za absolwenta?

.̧A: Absolwentem mo˝e byç ju  ̋student po
licencjacie, bez wzgl´du na to, czy nadal kon-
tynuuje u nas nauk .́ Przyjmujemy równie˝
osoby, które ukoƒczy∏y studia podyplomowe.
Wprawdzie pi´tnastu cz∏onków za∏o˝ycieli
Stowarzyszenia to ludzie m∏odzi, ale nie ma
˝adnych ograniczeƒ wiekowych.

- Integracja Êrodowiska to tylko jedno
z zamierzonych dzia∏aƒ Stowarzyszenia...

A.D: Naszym celem jest wsparcie rozwoju
zawodowego absolwentów. Chcemy ich wspie-
raç w przekwalifikowaniu, znalezieniu pracy,
zorganizowaç program praktyk i sta˝y. Wielu
naszych absolwentów ma du˝e osiàgni´cia,
zrobi∏o karier ,́ mogà wziàç pod swoje skrzy-
d∏a kole˝anki czy kolegów, którzy koƒczyli na-
szà Uczelni .́ Chcemy te ,̋ by Stowarzyszenie
zaistnia∏o jako organizator imprez kultural-
nych. Co roku Klub Absolwentów Uniwersy-
tetu Jagielloƒskiego w Krakowie organizuje
Laurealia dla swoich absolwentów. Jest to
przyk∏ad dzia∏aƒ, jakie zamierzmy prowadziç,
choç na poczàtku nie na tak szerokà skal .́

.̧A: Najbardziej zale˝y nam na tym, by ab-
solwenci mogli si  ́wcià  ̋identyfikowaç z Uni-
wersytetem. ChcielibyÊmy, by podobnie jak
ma to miejsce na innych uczelniach, mogli oni

korzystaç z biblioteki uniwersyteckiej, by mo-
gli zak∏adaç sobie konta mailowe w domenie
stowarzyszenia, by posiadali kart  ́absolwen-
ta, z jednej strony b´dàcà legitymacjà, a z dru-
giej kartà rabatowà, uprawniajàcà do zni˝ek
na bilety do kina, teatru, w restauracjach, biu-
rach podró˝y. W tym celu zamierzamy nawià-
zaç wspó∏prac  ́z wieloma podmiotami. Chcie-
libyÊmy zajàç si  ́tak˝e badaniem losów zawo-
dowych absolwentów UÂ. Zamierzamy Êle-
dziç ich kariery, zorientujemy si ,́ jak z up∏y-
wem lat postrzegajà swojà Alma Mater.

- Jak zamierzacie promowaç absol-
wentów?

.̧A: Prawdopodobnie powstanie specjalna
komórka do spraw promocji talentów. Bo
wszyscy wiemy, ˝e wÊród naszych absolwen-
tów jest spora grupa osób wybitnie zdolnych.
Przyk∏adowo – dzi´ki kontaktom Stowarzy-
szenia z klubami czy galeriami, b´dziemy mo-
gli zorganizowaç wystaw  ́prac naszemu ab-
solwentowi, który z wyró˝nieniem ukoƒczy∏
Wydzia∏ Grafiki w Cieszynie.

Najwa˝niejsze jednak, by absolwent Uni-
wersytetu Âlàskiego by∏ postrzegany, jako
osoba nale˝àca do elitarnej grupy i by sami ab-
solwenci mieli poczucie tej elitarnoÊci.

- Jak zamierzcie zdobyç fundusze?
A.D: Na razie podstawà naszych dzia∏aƒ

b´dzie wymiana kontaktów, ale zdajemy so-
bie spraw ,́ ˝e aspekt finansowy jest bardzo
wa˝ny. W pewnym zakresie b´dziemy si´
opieraç na sk∏adkach wp∏acanych przez cz∏on-
ków Klubu, liczymy tak˝e na cz∏onków wspie-
rajàcych, a w d∏u˝szej perspektywie b´dziemy
szukaç sponsorów i wyst´powaç o fundusze
do Unii Europejskiej na konkretne dzia∏ania,
w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki.

- Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia przyczy-
ni si  ́do kszta∏towania wizerunku Uni-
wersytetu?

.̧A: OczywiÊcie, nie chodzi przecie  ̋tylko
o to, by podtrzymaç wi´ê, nazwijmy jà senty-
mentalnà, choç jest ona bardzo wa˝na. B´-
dziemy dbaç o to, by Uniwersytet mia∏ dobry
wizerunek w oczach absolwentów i ich otocze-
nia, a przede wszystkim o to, by absolwenci
pracowali na rzecz tego wizerunku, swojà po-
stawà go wspó∏tworzyli. Jest to zale˝noÊç, któ-
ra powinna przynieÊç obopólnà korzyÊç.

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA

Powsta∏o Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Âlàskiego „ABSOLWENTUS”

Z poczuciem elitarnoÊci

Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia dr. ¸ukaszem

Adamczykiem i wiceprezes Agnieszkà Dunaj

Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Âlàskiego „ABSOLWENTUS”

poszukujà sponsorów, ch´tnych do wspó∏pracy wolontariuszy, a wszystkich absolwentów UÂ

zapraszajà do zapoznania si´ ze stronà internetowà: www.absolwentus.pl
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K atowice to nowoczesny i szybko
rozwijajàcy si´ oÊrodek, serce
ponad 2 milionowej aglomeracji

oraz miasto z 20 szko∏ami wy˝szymi i po-
nad 80 tysi´cznà rzeszà studentów. Znaj-
duje si´ tu kilka du˝ych uczelni, m.in. uni-
wersytety (w tym medyczny), politechni-
ka, akademie: sztuk pi´knych, ekonomicz-
na, muzyczna, wychowania fizycznego, se-
minarium duchowne, a tak˝e szko∏y
kszta∏càce w zakresie bankowoÊci, finan-
sów, j´zyków obcych, zarzàdzania i w wie-
lu innych kierunkach. Dlatego celem nowej
kampanii jest prezentacja Katowic jako
miasta akademickiego oraz promowanie
jego oferty edukacyjnej, zamieszczonej na
stronie www.studiujwkatowicach.pl.
Kampania oficjalnie rusza 1 maja i obej-
mie Polsk´ po∏udniowà i wschodnià. Pro-
mocja b´dzie prowadzona poprzez inter-
net oraz reklamy zewn´trzne - billboardy,
citylighty (reklamy na przystankach auto-
busowych), fullbacki (reklamy umieszczo-
ne na autobusach), plakaty, ulotki i og∏o-
szenia w lokalnych gazetach. Autorem
strony internetowej jest mgr Remigiusz
Kopoczek, a plakatów i reklam dr Tomasz
Kipka.

- Zawsze mamy wielu kandydatów na
studia, ale chcielibyÊmy, by by∏o ich jesz-
cze wi´cej. Jest ni˝ demograficzny i mu-
simy aktywniej zabiegaç o studentów –
powiedzia∏a na konferencji prasowej
prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik, wyst´-
pujàca w podwójnej roli: jako prorektor
ds. wspó∏pracy i promocji Uniwersytetu
Âlàskiego oraz radna Forum Samorzàdo-
wego Katowic.

Podobne akcje promocyjne przepro-
wadzi∏y ju˝ inne miasta, np. Wroc∏aw

czy Gliwice. Czy jednak same plakaty
i billboardy wystarczà, aby zach´ciç m∏o-
dzie˝ do studiowania na katowickich
uczelniach?

- Kampania reklamowa to dopiero po-
czàtek, od czegoÊ trzeba zaczàç. Za nià
pójdà konkretne czyny, ale to zale˝y ju˝
od poszczególnych uczelni, jak si´ wywià-
˝à ze swoich obietnic i planów. Uniwersy-
tet Âlàski ju˝ od wielu lat stara si´ wyjÊç
naprzeciw potrzebom studentów i mamy
nadziej´, ˝e nasze starania b´dà coraz le-
piej widoczne – powiedzia∏a mgr Agniesz-

ka Sko∏ucka, kierownik Dzia∏u Wspó∏pra-
cy, Promocji i Karier UÂ.

M∏odzie  ̋powinna byç w centrum zainte-
resowania, aby nie ucieka∏a do innych
oÊrodków uniwersyteckich czy zagranic .́
To dla nich trzeba rozwijaç baz  ́akademic-
kà w Katowicach, wcià  ̋podnosiç standard
Êlàskich uczelni. Samorzàdowcy zapewnia-
jà, ˝e dalsze nak∏ady w tej sferze umo˝liwià
powstanie nowych kampusów akademic-
kich w ÊródmieÊciu i bezpoÊrednim sàsiedz-
twie najwi´kszych katowickich uczelni.

AGNIESZKA SIKORA

Rusza kampania „Studiuj w Katowicach”

Miasto du˝ych mo˝liwoÊci!
Kampania Studiuj
w Katowicach organizo-

wana przez Urzàd Mia-

sta Katowice promuje 

20 uczelni paƒstwowych

i prywatnych. Koordyna-

torem projektu jest 

prof. dr hab. Barbara

Ko˝usznik, prorektor ds.

wspó∏pracy i promocji

Uniwersytetu Âlàskiego.
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4 kwietnia na Uniwersytecie Âlà-
skim, dziekan Wydzia∏u Prawa
i Administracji prof. dr hab.

Zygmunt Tobor i szef Êlàskiej policji 
m∏. insp. Zbigniew Stawarz podpisali
porozumienie w sprawie dostarczania
przez policj´ danych do portalu cri-
mi.pl., internetowej mapy województwa
Êlàskiego z ulicami, szlakami kolejowy-
mi, parkami, parkingami i bezdro˝ami
we wszystkich miejscowoÊciach regio-
nu. Pomys∏odawcy i wykonawcy porta-
lu - dr Micha∏ Gramatyka z Katedry
Kryminalistyki Wydzia∏u Prawa i Ad-
ministracji oraz dr Tomasz Powier˝a
z Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Che-
mii liczà, ˝e pozwoli to na zwi´kszenie

poczucia bezpieczeƒstwa, lepszà kon-
trol´ pracy policji i popraw´ relacji poli-
cji z mieszkaƒcami regionu. Na uroczy-
stoÊci obecny by∏ wicepremier, minister
spraw wewn´trznych i administracji
Grzegorz Schetyna.

Ideà systemu jest prezentowanie na
portalu znaczników informujàcych
o miejscu, rodzaju i czasie pope∏niania
ró˝nych przest´pstw oraz ile razy w ich
sprawie interweniowa∏a policja. Odpo-
wiednie ikonki wskazujà na rodzaj wy-
kroczenia: kradzie˝, rozbój, w∏amanie
czy zabójstwo. Tak zebrane informacje
pozwolà tworzyç nie tylko statystyki,
ale równie˝ mapy wskazujàce miejsca
szczególnie niebezpieczne, które miesz-
kaƒcy powinni omijaç.

Serwis jest realizacjà zasad chicagow-
skiej szko∏y socjologii, a podobne mapy
uruchomiono tak˝e w innych krajach.
Pomys∏ i technologi´ umo˝liwiajàcà
prezentacj´ tzw. mapy ciep∏a dostarczy-
∏a firma SmartEnough, która specjali-
zuje si´ w tworzeniu ciekawych i inno-
wacyjnych serwisów internetowych.
Dane dostarczane b´dà przez Komend´
Wojewódzkà Policji w Katowicach. Nad
merytorycznà poprawnoÊcià prezenta-
cji danych oraz ich bezpieczeƒstwem
czuwaç ma Katedra Kryminalistyki
Uniwersytetu Âlàskiego. Powstanie cri-
mi.pl sfinansowa∏a Unia Europejska.
Grzegorz Schetyna wyrazi∏ nadziej´, ˝e
Êrodki unijne b´dà mog∏y pokryç budo-
w´ takiego systemu w ca∏ej Polsce.

Autorzy projektu, realizowanego pod
patronatem wojewody Êlàskiego, pod-
kreÊlajà, ˝e strona nie zawiera ˝adnych
danych osobowych ani dok∏adnych ad-
resów, a na proÊb´ policji, lokalizacja
na mapach b´dzie zbli˝ona (dok∏adnoÊç
ma wynosiç do kilkudziesi´ciu me-
trów). Nie ma te˝ obawy, ˝e na stron´
trafià zastrze˝one informacje z policyj-
nego intranetu. System zawiera rów-
nie˝ numery kontaktowe policji, przy-
pisane konkretnemu zdarzeniu. Obec-
nie dane w portalu pochodzà z ostat-
nich 2-3 miesi´cy i majà byç aktualizo-
wane kilka razy w tygodniu. W prosty
sposób mo˝na zatem dowiedzieç si´,
z kim nale˝y rozmawiaç na temat dane-
go przest´pstwa.

AGNIESZKA SIKORA

Ruszy∏ portal crimi.pl pod merytorycznà opiekà pracowników UÂ

Sprawdê, czy twoja 
ulica jest bezpieczna
Ruszy∏a internetowa 

mapa przest´pczoÊci

w aglomeracji Êlàskiej. Jest

to pierwszy tego 

typu projekt w Polsce. 

Powsta∏ we wspó∏pracy

prawników Katedry 

Kryminalistyki Wydzia∏u

Prawa i Administracji UÂ

oraz Komendy Wojewódz-

kiej Policji w Katowicach.
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Z okazji obchodów Âwiatowego
Roku Planety Ziemi Wydzia∏
Nauk o Ziemi wraz ze Studenc-

kim Ko∏em Naukowym Geografów zorga-
nizowa∏, skierowany do studentów Uni-
wersytetu Âlàskiego, konkurs fotograficz-
ny „Ziemia w obiektywie”. Przedsi´wzi´-
cie mia∏o na celu przybli˝enie m∏odym lu-
dziom wiedzy o naszej planecie, dostrze-
˝enie jej pi´kna, osobliwoÊci i problemów,
z którymi musi si´ borykaç. Ocenà foto-
graficznych umiej´tnoÊci uczestników
konkursu 2 kwietnia zaj´∏a si´ komisja,
w sk∏ad której weszli: przewodniczàcy,
fotograf – Arkadiusz SzczeÊniak, mgr Ga-
briela Sowa, dr Wies∏awa Krawczyk, dr
in˝. Leszek Kolondra, prof. UÂ dr hab.
Andrzej Czylok, dr W∏odzimierz Pawe∏-
czyk i prezes Studenckiego Ko∏a Nauko-
wego Geografów UÂ Bartosz Szadkowski.
Komisja oceni∏a 66 prac nades∏anych
przez 38 osób. Bra∏a pod uwag´ zarówno
walory estetyczne jak i jakoÊç technicznà
fotografii. Utrudnieniem dla uczestników
konkursu by∏ zakaz modyfikacji zdj´ç
w jakimkolwiek programie graficznym.
Uroczyste og∏oszenie wyników konkursu
po∏àczone z wr´czeniem nagród laureatom
nastàpi∏o 11 kwietnia w budynku Wydzia-
∏u Nauk o Ziemi. Termin ten zbieg∏ si´
w czasie z polskà inauguracjà Âwiatowego
Roku Planety Ziemi. Podczas ceremonii dr
Wies∏awa Krawczyk, w formie krótkiej
prezentacji multimedialnej, przybli˝y∏a
problematyk´ tej inicjatywy, a nast´pnie
prodziekan ds. kszta∏cenia dla kierunku
geologii dr hab. Edward G∏uchowski wr´-
czy∏ nagrody laureatom. 

AGNIESZKA SROKA

Konkurs fotograficzny na Wydziale Nauk o Ziemi

Ziemia w obiektywie Laureaci konkursu fotograficznego 

„Ziemia w obiektywie”:
W kategorii „MAKRO”:

- I miejsce – Anna Zizius – Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Wyró˝nienia: Adam Pala – Wydzia∏ Informatyki i Nauk o Materia∏ach,

Jakub Adamek – Wydzia∏ Nauk o Ziemi, Marzena Gawenda – Wydzia∏

Nauk o Ziemi

W kategorii „PEJZA˚”:
- I miejsce – Katarzyna Zabieg∏o – Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska

- II miejsce – ¸ukasz Szubiƒski – Wydzia∏ Nauk o Ziemi

- III miejsce – Martyna ˚urek – Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Wyró˝nienia: Pawe∏ Góras – Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska,

Urszula Luta – Mi´dzynarodowa Szko∏a Nauk Politycznych, Sylwia Bania

– Wydzia∏ Nauk o Ziemi.

W kategorii „CZ¸OWIEK – TWÓRCA KULTURY”
- I miejsce – Jaros∏aw Czakaƒski - Wydzia∏ Nauk o Ziemi,

- II miejsce – Marcin Kolonko – Wydzia∏ nauk o Ziemi,

Wyró˝nienie: Adam Ziaja – Wydzia∏ Nauk o Ziemi.

Prace laureatów zostanà w∏àczone do wystawy zorganizowanej z okazji

Âwiatowego Roku Planety Ziemi, a dodatkowo wybrane zdj´cia zamiesz-

czone zostanà w specjalnym kalendarzu na rok 2009.

I miejsce w kategorii „makro” - Anna Zizius

Wyró˝nienie w kategorii „makro” - Marzena

Gawenda

Wyró˝nienie w kategorii „pejza˝” - Urszula Luta III miejsce w kategorii „pejza˝” - Martyna ˚urek

Wyró˝nienie w kategorii „makro” - Adam Pala

II miejsce w kategorii „pejza˝” - ¸ukasz Szubiƒski
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Studenci zrzeszeni w AAL oraz
MSH sà pasjonatami rozma-
itych, cz´sto bardzo wàskich dys-

cyplin humanistycznych. Stàd proble-
mem organizatorów kolejnych sesji jest
wybór takiego tematu przewodniego
spotkania, by móg∏ on zainteresowaç
wszystkich uczestników.

– ChcieliÊmy, by temat prowokowa∏
do przekraczania granic, a jednoczeÊnie
mia∏ silny zwiàzek z kontekstem Êlà-
skim. Szybko zdaliÊmy sobie spraw´, ˝e
to maszyna – która umo˝liwi∏a przecie˝
rozwój Âlàska i ukszta∏towa∏a jego
obecnà postaç – musi stanàç w centrum
naszej wielotorowej refleksji – opowia-
da Piotr Bogalecki, jeden z pomys∏o-
dawców sesji w Uniwersytecie Âlàskim.

Jej uroczyste otwarcie odby∏o si´
w Muzeum Historii Katowic. Swojà
obecnoÊcià zaszczyci∏ uczestników JM
Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Ja-
neczek, który wyrazi∏ aprobat´ dla te-
matu przewodniego sesji, jakim osta-

tecznie sta∏o si´ „umaszynowienie”.
PodkreÊli∏, ˝e Górny Âlàsk od dawna
s∏ynà∏ z maszyn. Nawet Goethe przyje-
cha∏ do Tarnowskich Gór zobaczyç ma-
szyn´ i by∏ nià zachwycony. Podczas in-
auguracji, refleksjà podzieli∏ si´ rów-
nie˝ prof. zw. dr hab. Tadeusz S∏awek.
W swoim wystàpieniu odwo∏a∏ si´ do
amerykaƒskich romantyków, którzy
ju˝ w XIX wieku wskazywali na ambi-
walencj´ umaszynowienia.

Pierwszego dnia sesji nastàpi∏a uro-
czysta immatrykulacja nowych cz∏on-
ków oraz rozdanie dyplomów absolwen-
tom Akademii Artes Liberales. W tym
roku z grona spo∏ecznoÊci Uniwersyte-
tu Âlàskiego szeregi Akademii zasili∏a

Magdalena Kubica. T´ uroczystoÊç po-
prowadzi∏ prof. Jerzy Axer, przewodni-
czàcy Akademii.

Szerokie uj´cie „Umaszynowienia” –
tematu przewodniego sesji – pozwoli∏o
na zachowanie pe∏nej interdyscyplinar-
noÊci.

– Pragn´liÊmy rozwa˝yç ten temat ja-
ko proces obejmujàcy ca∏oÊç naszej eg-
zystencji, przenikajàcy wszelkie dzie-
dziny ludzkiej aktywnoÊci. Dlatego te˝
si´gn´liÊmy po doÊwiadczenie z ró˝-
nych dziedzin: zaczynajàc od nauk
technicznych oraz informatycznych,
poprzez filozofi´ i humanistyk´ a˝ po
diagnozy estetyczne – mówi Pawe∏
Tomczok, jeden z organizatorów sesji.

WÊród zaproszonych goÊci znaleêli
si´ zatem socjologowie, psychologowie,
filolodzy, architekci, filozofowie, muzy-
cy, literaturoznawcy, medioznawcy, in-
˝ynierowie. Podj´to szerokà wspó∏prac´
z Akademià Muzycznà w Katowicach,
Politechnikà Âlàskà i Akademià Ekono-
micznà.

– Dla humanistów szczególnie intere-
sujàce by∏y zaj´cia dotyczàce „prakty-
ki” umaszynowienia, a wi´c prowadzo-
ne przez wyk∏adowców z Politechniki
Âlàskiej. Robot w kszta∏cie skorpiona

Zlot m∏odych pasjonatów w Uniwersytecie Âlàskim

„Umaszynowienie” 
humanistów

W bie˝àcym roku

akademickim zaszczyt

organizacji naukowej se-

sji g∏ównej Akademii Ar-

tes Liberales oraz Mi´-

dzynarodowej Szko∏y

Humanistycznej Europy

Ârodkowo-Wschodniej

przypad∏ naszemu Uni-

wersytetowi. Od 31

marca do 8 kwietnia go-

ÊciliÊmy 40 studentów

g∏ównych placówek aka-

demickich w kraju (KUL,

UAM, UJ, UMCS, UMK,

UÂ, UW, UWr) oraz

przyjació∏ z Ukrainy.

WÊród zaproszonych goÊci znaleêli si´:

Rektor Uniwersytetu Âlàskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Zofia Rataj-

czak, prof. dr hab. Tadeusz S∏awek, prof. dr hab. Jerzy Go∏uchowski, prof. dr hab. Janusz

Walczak, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Andrzej Gwóêdê, prof. dr hab. Ry-

szard Karczmarek, prof. dr hab. Marek Szczepaƒski, prof. dr hab. Wojciech Kalaga, prof.

dr hab. Krzysztof K∏osiƒski, prof. dr hab. Jan Malicki, prof. dr hab. Tadeusz Miczka, dr hab.

Irma Kozina, dr Agnieszka Nieracka, dr Magdalena Piekara, dr Violetta Sajkiewicz, dr Pa-

trycja Rudnicka, dr Andrzej Ch∏opecki, dr Ryszard Kulik, dr Ryszard Kozio∏ek, dr Marek Kaê-

mierczak, dr in˝. Tomasz Stenzel, dr Piotr Zamojski, dr Jacek Kurek, dr Zbigniew Hojka, dr

Miros∏aw Piróg, dr Zbigniew Kad∏ubek, mgr Agnieszka Turska-Kawa, mgr in˝. Marek Kciuk,

mgr Pawe∏ Tomczok, mgr Andrzej Kowalik.
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Prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak i prof. dr hab. Olga Woliƒska podczas sesji
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by∏ niesamowity – mówi Julia Liszkow-
ska, studentka AAL (UAM).

Podczas wyk∏adów, debat i paneli
dyskusyjnych studenci zastanawiali si´
nad tym, czy wszechÊwiat jest maszy-
nà, analizowali mechanistyczne wizje
cz∏owieka, wg∏´biali si´ w psychologicz-
ne problemy relacji cz∏owiek – maszy-
na, próbowali spojrzeç na przyrod´
przez pryzmat maszyny, w ró˝nych
kontekstach zag∏´biali si´ w cyberprze-
strzeƒ, a tak˝e próbowali rozwa˝yç in-
strument muzyczny w kategoriach ma-
szyny.

Tegoroczna sesja jest pierwszà,
w której tak licznie dopuszczono stu-
dentów do prowadzenia warsztatów
i wyk∏adów.

– Naj∏atwiej jest nam zara˝aç si´ pa-
sjà do tematu od naszych znajomych,
a tak˝e ∏atwiej pytaç i przyznawaç si´
do niewiedzy – dodaje Julia.

Studenckie wystàpienia mia∏y wysoki
poziom merytoryczny, a zaproponowa-
ne przez nich tematy wzbudzi∏y ogrom-
ne zainteresowanie.

Organizatorzy sesji zadbali tak˝e
o rozwój fizyczny uczestników sesji,
a tak˝e o to, by wra˝enia wywiezione
z Górnego Âlàska nie by∏y zdominowa-
ne przez obraz szarych kamienic. Pod-
czas tych kilku dni studenci zwiedzili
Sztolni´ Czarnego Pstràga oraz Kopal-
ni´ Ród SrebrnonoÊnych w Tarnow-
skich Górach, goÊcili w Muzeach: Orga-
nów Âlàskich oraz Historii Katowic,
zwiedzili Bielsko-Bia∏à, zawitali do ty-
skiego Muzeum Browarnictwa, jednak
najwi´ksze wra˝enie wywar∏y dzielnice
Katowic: Nikiszowiec oraz Giszowiec
(zwiedzanie opatrzone by∏o niezwykle
interesujàcym komentarzem dr hab. Ir-
my Koziny). Szczególnych doznaƒ este-
tycznych dostarczy∏ koncert grupy
Pink Freud, którego uczestnicy konfe-
rencji wys∏uchali w ramach Âlàskiego
Festiwalu Jazzowego.

Sesja Naukowa „Umaszynowienie”
otrzyma∏a znakomite noty od uczestni-
ków.

– Studenci bardzo wysoko ocenili za-
równo cz´Êç naukowà konferencji, jak
i propozycje sp´dzenia wolnego czasu.
W anonimowych ankietach sesj´ naj-
cz´Êciej okreÊlali jako porywajàcà, in-
trygujàcà czy fascynujàcà. Dodatkowe
punkty zyska∏a Êwietna organizacja
i dopi´cie programu na przys∏owiowy
ostatni guzik – mówi prof. dr hab. Olga
Woliƒska, dyrektor Mi´dzywydzia∏o-
wych Indywidualnych Studiów Huma-
nistycznych, cz∏onkini Rady Akademii
Artes Liberales. Pozostaje nam mieç
tylko nadziej´, ˝e uniwersytety organi-
zujàce kolejne spotkania b´dà bra∏y
przyk∏ad z Uniwersytetu Âlàskiego.

(KAW)

Z gromadzone dotychczas doÊwiad-
czenie prowadzi do wniosku, ̋ e za-
chodzi potrzeba zreformowania

obecnie funkcjonujàcego systemu szkolnic-
twa wy˝szego. Reforma ta powinna byç
ukierunkowana w pierwszym rz´dzie na:
zapewnienie m∏odzie˝y sprawiedliwego do-
st´pu do edukacji, a wszystkim obywatelom
szans kszta∏cenia si  ́przez ca∏e ˝ycie, dosto-
sowanie rodzaju i profilu kszta∏cenia do
oczekiwaƒ kszta∏càcych si ,́ oczekiwaƒ spo-
∏ecznych i potrzeb gospodarki oraz umacnia-
nie obecnoÊci Polski w europejskim i global-
nym obszarze szkolnictwa wy˝szego i nauki.
Realizacja tych celów wymaga rozstrzygni´-
cia wielu trudnych, powiàzanych ze sobà
kwestii, dotyczàcych w szczególnoÊci:

- zasad finansowania szkolnictwa wy˝sze-
go przez paƒstwo, uwzgl´dniajàcych przej-
rzyste regu∏y konkurencji mi´dzy uczelnia-
mi, w powiàzaniu z mechanizmami wyrów-
nujàcymi szanse dost´pu do edukacji,

- zakresu i rodzaju autonomii uczelni
wy˝szych ró˝nych typów,

- zasad zarzàdzania uczelniami,
- zasad wiàzania kszta∏cenia z badaniami

naukowymi w uczelniach ró˝nego typu,
- modelu kariery akademickiej/naukowej

i polityki w zakresie zatrudniania kadry
akademickiej,

- zakresu i zasad ustalania regu∏ kszta∏-
cenia,

- zasad wprowadzania Krajowej Struktu-
ry Kwalifikacji,

- zakresu i rodzaju odpowiedzialnoÊci paƒ-
stwa za jakoÊç kwalifikacji poÊwiadczanych
dyplomami ukoƒczenia studiów wy˝szych,

- zasad udzielania pomocy materialnej
studentom i doktorantom,

- charakteru i zakresu kompetencji insty-
tucji reprezentujàcych Êrodowisko akade-
mickie i naukowe.

Niniejszy artyku∏ jest zbiorem propozycji
Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego w od-
niesieniu do niektórych z wymienionych
kwestii – do tych, które by∏y przedmiotem
analiz i dyskusji na posiedzeniach Rady.

Regu∏y kszta∏cenia na

studiach pierwszego,

drugiego i trzeciego

stopnia
Edukacja na studiach pierwszego i dru-

giego stopnia odbywa si  ́w ramach kierun-
ków studiów lub makrokierunków studiów,
zgodnie ze standardami kszta∏cenia. Nale˝y
dà˝yç do ograniczenia liczby kierunków stu-
diów i wprowadzenia szerszych obszarów
kszta∏cenia, mi´dzy innymi poprzez promo-
wanie kszta∏cenia w ramach makrokierun-
ków studiów oraz studiów mi´dzykierunko-
wych, a tak˝e wprowadziç mo˝liwoÊç
kszta∏cenia w ramach specjalnoÊci, profili
i programów nauczania ustalanych autono-
micznie przez uczelnie, które spe∏niajà okre-
Êlone wymagania. Standardy kszta∏cenia –
niedawno ustanowione – powinny obowià-
zywaç przez okres co najmniej do opracowa-
nia i wdro˝enia Krajowej Struktury Kwali-
fikacji. W przysz∏oÊci Krajowa Struktura
Kwalifikacji dla studiów pierwszego, drugie-
go i trzeciego stopnia powinna stanowiç,
wraz z innymi niezb´dnymi regulacjami,
podstaw  ́organizowania kszta∏cenia na po-
ziomie wy˝szym. Nale˝y rozwa˝yç celowoÊç
ograniczenia uprawnienia do wydawania
dyplomów paƒstwowych do jednostek orga-
nizacyjnych uczelni, które gwarantujà
szczególnie wysokà jakoÊç kszta∏cenia.

Aktualnie mo˝na kszta∏ciç si  ́na poziomie
wy˝szym tylko b´dàc studentem. Powinno
si  ́dopuÊciç organizowanie zaj́ ç na poziomie
wy˝szym w ró˝nych formach, poza formal-
nym systemem studiów, w sposób umo˝li-
wiajàcy uzyskanie odpowiedniej liczby punk-
tów ECTS, których gromadzenie mog∏oby
stanowiç podstaw  ́do zaliczenia cz´Êci pro-
gramu studiów pierwszego i drugiego stop-
nia, a tak˝e studiów podyplomowych.

Powinno si´ wprowadziç co najmniej
dwa profile studiów pierwszego i drugiego
stopnia: profil ogólny/akademicki i profil

Propozycje Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego

Kierunki zmian w polskim 
szkolnictwie wy˝szym
Jest sprawà najwy˝szej wagi dla pomyÊlnego rozwoju

spo∏eczeƒstwa i sprawnego funkcjonowania paƒstwa,

aby szkolnictwo wy˝sze kszta∏ci∏o Êwiat∏ych, odpowie-

dzialnych i kompetentnych obywateli do pe∏nienia ró˝no-

rodnych ról spo∏ecznych. PowinnoÊcià paƒstwa jest stwa-

rzanie w∏aÊciwych warunków do tego, aby szkolnictwo

wy˝sze mog∏o odpowiedzialnio wype∏niaç swojà misj´.
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ukierunkowany zawodowo, przy czym po-
winno byç rozwijane i promowane kszta∏-
cenie interdyscyplinarne, z mo˝liwoÊcià
wyboru zaj´ç i w∏asnej Êcie˝ki edukacji.
Profil studiów dla poszczególnych obsza-
rów kszta∏cenia powinien byç definiowany
przez uczelnie w ramach ich misji i strate-
gii edukacyjnej.

Powinno si  ́ wprowadziç zró˝nicowane
wymagania kadrowe, uprawniajàce do pro-
wadzenia kszta∏cenia o ró˝nym profilu. Po-
za studiami trzeciego stopnia, odpowiadajà-
cymi konkretnej dziedzinie lub dyscyplinie
nauki lub sztuki, powinno si  ́ promowaç:
Êrodowiskowe studia doktoranckie – o cha-
rakterze otwartym równie  ̋dla podmiotów
pozauczelnianych oraz interdyscyplinarne
studia doktoranckie. Powinno si  ́wprowa-
dziç rozwiàzania systemowe i finansowe,
wspomagajàce uczelnie w realizowaniu cz´-
Êci procesu kszta∏cenia w postaci praktyk
na wszystkich stopniach studiów.

Akredytacja i ocena

jakoÊci kszta∏cenia
Utworzony w 2002 roku system akre-

dytacji, uto˝samiany z dzia∏alnoÊcià Paƒ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej, powi-
nien byç dostosowany do zakresu inge-
rencji paƒstwa w kszta∏cenie na poziomie
wy˝szym oraz potrzeb zwiàzanych z wy-
korzystaniem wyników akredytacji do in-
nych celów – na przyk∏ad rozdzia∏u dota-
cji bud˝etowej czy przyznawania prawa
do korzystania z ulg podatkowych. Zasa-
dy akredytacji powinny ewoluowaç wraz
z procesem wdra˝ania Krajowej Struktu-
ry Kwalifikacji i opieraç si´ na ocenie
efektów kszta∏cenia. Ocena jakoÊci
kszta∏cenia powinna si´ odbywaç w po-
wiàzaniu z ocenà uczelnianych, we-
wn´trznych systemów zapewniania jako-
Êci kszta∏cenia.

Systematyka

nauki i edukacji
Obecne podzia∏y obszaru wiedzy do celów

naukowych i edukacyjnych sà niespójne –
nie sprzyjajà po˝àdanej integracji. Celowe
jest dokonanie pierwotnego podzia∏u wiedzy,
idàc za postulatami OECD, na szeÊç dziedzin
nauki oraz sztuk´: nauki humanistyczne,
medyczne i nauki o zdrowiu, przyrodnicze,
rolnicze, spo∏eczne, techniczne oraz sztuka.
Dalsze podzia∏y powinny byç uzale˝nione od
celów, którym majà s∏u˝yç. Nazwy dyscyplin
naukowych oraz kierunków studiów powin-
ny byç adekwatne do odpowiadajàcego im
zakresu wiedzy oraz harmonizowaç z na-
zwami stosowanymi w innych krajach. Po-
dzia∏ wiedzy na wy˝ej wymienione dziedziny
powinien obowiàzywaç przy akredytacji,
a tak˝e systematyce badaƒ naukowych oraz

nadawania stopni o charakterze naukowym
i zawodowym.

Nazewnictwo

stopni i tytu∏ów
Obowiàzujàce obecnie nazewnictwo stopni

i tytu∏ów powinno byç zmienione. W szcze-
gólnoÊci postulowane wprowadzenie profili
studiów powinno byç odzwierciedlone w na-
zewnictwie. Proponuje si  ́ zastàpiç okreÊle-
nie „tytu∏” okreÊleniem „stopieƒ” w odnie-
sieniu do studiów pierwszego i drugiego stop-
nia, a tak˝e zrezygnowaç z okreÊlenia „zawo-
dowy” w odniesieniu do profilu kszta∏cenia
nie majàcego takiego charakteru.

Proponuje si  ́wprowadzenie nast´pujà-
cego nazewnictwa:

- stopieƒ licencjata, in˝yniera lub magi-
stra, uzupe∏niony (nieobligatoryjnie) nazwà
dziedziny nauki (sztuki) lub nazwà kierunku
(makrokierunku) studiów, wzgl´dnie sto-
pieƒ o nazwie zwyczajowej zwiàzanej z przy-
gotowaniem do wykonywania okreÊlonego
zawodu (lekarza, lekarza-dentysty, itp.),

- stopieƒ naukowy doktora/stopieƒ dok-
tora sztuki uzupe∏niony nazwà dziedziny
oraz dyscypliny,

- stopieƒ naukowy doktora habilitowane-
go/stopieƒ doktora habilitowanego sztuki
uzupe∏niony nazwà dziedziny oraz dyscy-
pliny,

- tytu∏ naukowy profesora/stopieƒ profe-
sora sztuki uzupe∏niony nazwà dziedziny.

W Êlad za tendencjami Êwiatowymi, istnie-
je potrzeba szerszej interpretacji poj´cia
istotnych osiàgni´ç o charakterze twórczym,
które mogà stanowiç podstaw  ́do nadania
stopnia doktora i doktora habilitowanego
oraz tytu∏u profesora. Za takie nale˝y uzna-
waç nie tylko osiàgni´cia o charakterze na-
ukowym (lub w dziedzinie sztuki), ale tak˝e
osiàgni´cia w ró˝nych dziedzinach aplikacyj-
nych. Nadawane stopnie lub tytu∏y za osià-
gni´cia o tym charakterze powinny byç od-
ró˝niane od stopni i tytu∏ów zwiàzanych
z osiàgni´ciami naukowymi lub w dziedzinie
sztuki. Nale˝y w tej kwestii skorzystaç z roz-
wiàzaƒ stosowanych w krajach, które majà
ju  ̋pod tym wzgl´dem wieloletnià tradycj́ .

Internacjonalizacja

kszta∏cenia
Tendencjà ogólnoÊwiatowà jest organizo-

wanie kszta∏cenia na poziomie wy˝szym
tak, aby mo˝liwa by∏a mobilnoÊç studentów
i doktorantów oraz kadry akademickiej. Na-
le˝y usunàç przeszkody formalne i zwycza-
jowe, które takà mobilnoÊç utrudniajà.
W szczególnoÊci nale˝y: uproÊciç procedury
nostryfikacji dyplomów oraz uznawania
kwalifikacji (nie powinno si  ́stosowaç pro-
cedury nostryfikacji w przypadku kontynu-
acji kszta∏cenia oraz zatrudniania w sekto-

rze szkolnictwa wy˝szego i nauki), promo-
waç uznawanie umiej́ tnoÊci i kwalifikacji
zdobytych poza macierzystà uczelnià na
wszystkich etapach kszta∏cenia, promowaç
oferty edukacyjne w j́ zykach obcych i stwa-
rzaç przyjazne warunki obcokrajowcom,
którzy zdecydujà si  ́na studia w Polsce.

Kadra akademicka
Kszta∏cenie kadry oraz polityka zatrud-

niania i wynagradzania majà podstawowe
znaczenie dla przysz∏oÊci szkolnictwa wy˝-
szego w Polsce. Ukszta∏towany przez lata
model kariery akademickiej/naukowej wie-
dzie przez stopnie naukowe doktora i dok-
tora habilitowanego oraz tytu∏ naukowy
profesora. Od modelu tego odchodzi si´
w wielu krajach. Celowe jest zatem rozwa-
˝enie mo˝liwoÊci otwarcia równoleg∏ej
Êcie˝ki awansu poprzez:

- stopieƒ naukowy doktora,
- doÊwiadczenie zawodowe (obowiàzko-

wy sta  ̋podoktorski w innym oÊrodku aka-
demickim lub badawczym),

- konkurs,
- co najmniej dwie oceny kwalifikacyjne,
- uzyskanie prawa do wyk∏adania (ve-

niam legendi),
- stanowisko profesora nadzwyczajnego,
- stanowisko profesora zwyczajnego (po

ocenie ca∏okszta∏tu dorobku twórczego
i edukacyjnego).

Ta nowa Êcie˝ka awansu powinna byç
dost´pna dla wszystkich, a szczególnie osób
podejmujàcych si  ́kszta∏cenia zawodowego
na poziomie wy˝szym. Na tych zasadach
mogliby byç zatrudniani obcokrajowcy,
chcàcy podjàç prac  ́w polskim szkolnictwie
wy˝szym. Stworzenie nowej Êcie˝ki awansu
akademickiego/naukowego wymaga∏oby
zmian w zakresie uprawnieƒ naukowych.
Wydaje si ,́ ˝e najprostszym rozwiàzaniem
by∏oby przyznanie uprawnieƒ wynikajà-
cych z posiadania stopnia doktora habilito-
wanego osobom, które uzyska∏y veniam le-
gendi. Ponadto, mo˝na by przyznawaç pra-
wo do opiekowania si  ́ doktorantami oso-
bom, które zyska∏y pozytywne opinie
w pierwszej ocenie kwalifikacyjnej.

Polityka zatrudniania

i wynagradzania

w uczelniach
Polityka zatrudniania powinna byç po-

chodnà misji i strategii rozwoju uczelni,
a w szczególnoÊci jej statusu, profilu kszta∏-
cenia oraz zadaƒ badawczych i rozwojo-
wych. Finansowanie z bud˝etu paƒstwa po-
winno mieç charakter zadaniowy, z podzia-
∏em na zadania statutowe (podstawowe)
oraz na zadania zamawiane przez paƒstwo
i zlecane na drodze procedury konkurso-
wej. Regulacje paƒstwowe dotyczàce zasad
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zatrudniania i wynagradzania powinny do-
tyczyç tylko tej cz´Êci zadaƒ uczelni, które
sà finansowane z bud˝etu paƒstwa. Nale˝y
wprowadziç zasady umo˝liwiajàce elastycz-
nà wymiennoÊç obcià˝enia pracownika za-
daniami dydaktycznymi na obcià˝enia
zwiàzane z zadaniami badawczymi i od-
wrotnie. Powinna zostaç stworzona mo˝li-
woÊç przechodzenia w stan spoczynku oso-
bom zatrudnionym na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego
po osiàgni´ciu wieku emerytalnego.

Studenci i doktoranci
System stypendialny powinien byç nasta-

wiony wy∏àcznie na wyrównywanie szans
dost´pu do edukacji. Ârodki na ten system
powinny pochodziç z bud˝etu paƒstwa oraz
– w wi´kszym ni  ̋dotychczas stopniu – ze
êróde∏ pozabud˝etowych. Aby zwi´kszyç
Êrodki pozabud˝etowe nale˝y wprowadziç
odpowiednie ulgi podatkowe dla podmio-
tów udzielajàcych stypendia. Trzeba istot-
nie zwi´kszyç skutecznoÊç systemu kredy-
tów dla studentów i doktorantów, u∏atwiç
ich por´czenia oraz uczyniç go spójnym
z systemem stypendialnym. Sp∏ata kredytu
powinna byç zawieszona na czas studiów
doktoranckich. Ukoƒczenie studiów lub
uzyskanie stopnia doktora w regulamino-
wym terminie powinno byç premiowane
umorzeniem cz´Êci kredytu. Nale˝y upo-
rzàdkowaç regulacje prawne dotyczàce sys-
temu studiów doktoranckich oraz statusu
doktorantów w uczelniach i jednostkach
naukowych. Powinno si  ́ wprowadziç od-
dzielny strumieƒ zasilania z bud˝etu paƒ-
stwa funduszu stypendiów doktoranckich.

Finansowanie

szkolnictwa

wy˝szego i nauki
Nale˝y przyjàç paƒstwowà, dalekosi´˝nà

strategi  ́zasad oraz poziomu finansowania
szkolnictwa wy˝szego i nauki z bud˝etu
paƒstwa. Poziom ten powinien byç okreÊlo-
ny w relacji do PKB, z uwzgl´dnieniem zo-
bowiàzaƒ Polski, wynikajàcych mi´dzy in-
nymi ze Strategii Lizboƒskiej. Zgodnie z ty-
mi zobowiàzaniami, ca∏kowite nak∏ady ze
Êrodków bud˝etowych i pozabud˝etowych
powinny osiàgnàç 3% PKB na sfer  ́badaw-
czo-rozwojowà oraz 2% PKB na szkolnic-
two wy˝sze. Finansowanie szkolnictwa
wy˝szego z bud˝etu paƒstwa powinno
wzrosnàç z poziomu 0,88% PKB w 2008 ro-
ku do co najmniej 1,5% PKB w ciàgu 6 lat.
Strumieƒ finansowy pochodzàcy ze wspó∏-
odp∏atnoÊci za kszta∏cenie na poziomie
wy˝szym powinien kszta∏towaç si  ́na po-
ziomie 1/3 dotacji bud˝etowej. Finansowa-
nie sfery badawczo-rozwojowej z bud˝etu
paƒstwa powinno wzrosnàç z poziomu

0,33% PKB w 2008 roku do co najmniej
1,0% PKB w ciàgu 6 lat. Pozabud˝etowe fi-
nansowanie sfery badawczo-rozwojowej po-
winno kszta∏towaç si  ́ na poziomie dwu-
krotnej dotacji bud˝etowej.

Nale˝y stworzyç mechanizmy umo˝liwia-
jàce osobom kszta∏càcym si  ́ na studiach
wy˝szych dokonywanie odpisów od podatku
dochodowego od osób fizycznych, w przy-
padku ponoszenia op∏at za kszta∏cenie. Z ulg
podatkowych powinni móc korzystaç rodzi-
ce (lub opiekunowie) kszta∏càcych si  ́ do
wieku 26 lat. Systemem ulg podatkowych na
kszta∏cenie powinni byç obj́ ci wszyscy oby-
watele korzystajàcy z kszta∏cenia podyplo-
mowego lub ustawicznego. Nale˝y stworzyç
warunki do przyjmowania przez uczelnie
darowizn na cele edukacyjne lub naukowe
od osób fizycznych i instytucji (uproszczenie
procedur, zerowa stawka podatku). Nale˝y
stworzyç rozwiàzania zach´cajàce instytucje
gospodarcze i spo∏eczne do inwestowania
w rozwój nauki i szkolnictwa wy˝szego mi´-
dzy innymi poprzez stworzenie odpowied-
nich mechanizmów podatkowych. Nale˝y
zwi´kszyç poziom finansowania z bud˝etu
paƒstwa zadaƒ o strategicznym znaczeniu,
realizowanych przez jednostki organizacyj-
ne uczelni i instytutów badawczych. Nale˝y
wprowadziç mechanizmy finansowania
okreÊlonych zadaƒ edukacyjnych na zasa-
dach otwartych konkursów.

Zarzàdzanie

uczelniami
Nale˝y wprowadziç mechanizmy praw-

no-regulacyjne stymulujàce i premiujàce
sprawne zarzàdzanie uczelniami w sferze
edukacyjnej i badawczej, uwzgl´dniajàce
rynkowe zasady gospodarowania zasobami
finansowymi, kadrowymi, lokalowymi
i sprz´towymi.

Instytucje szkolnictwa

wy˝szego i nauki
Powinno si  ́wzmacniaç rol  ́w pe∏ni obie-

ralnych i reprezentatywnych instytucji
szkolnictwa wy˝szego i nauki, pe∏niàcych
rol  ́ partnera spo∏ecznego tych sektorów
wzgl´dem w∏adz publicznych, wspó∏dzia∏a-
jàcych z organami w∏adzy publicznej, wspó∏-
uczestniczàcych w kreowaniu polityki paƒ-
stwa i dbajàcych o wysoki poziom regulacji
prawnych. Nale˝y doprowadziç do jedno-
znacznego, ustawowego podzia∏u kompe-
tencji i obszarów dzia∏ania tych instytucji.

Autonomia

akademicka
Zakres wolnoÊci akademickich i autono-

mii instytucji akademickich powinny byç

jednoznacznie wyra˝one ustawowo oraz po-
przez polityk  ́edukacyjnà i naukowà paƒ-
stwa. Zakres autonomii ró˝nych typów
uczelni powinien byç zró˝nicowany i uza-
le˝niony od rozwiàzaƒ przyj́ tych w zakre-
sie: mechanizmów finansowania bud˝eto-
wego i pozabud˝etowego, zakresu ingeren-
cji paƒstwa w funkcjonowanie uczelni, za-
kresu ingerencji paƒstwa w proces kszta∏ce-
nia (ustanawiania regu∏ kszta∏cenia, akre-
dytacji, wydawania dyplomów).

Nowelizacja regulacji

prawnych
Niezb´dna jest niezw∏oczna nowelizacja

ustawy Prawo o szkolnictwie wy˝szym
i ustawy o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, usuwajàca ewidentne b∏´dy oraz
wprowadzajàca niezb´dne uzupe∏nienia do-
tyczàce mi´dzy innymi: wdro˝enia Krajowej
Struktury Kwalifikacji, kszta∏cenia na po-
ziomie wy˝szym poza systemem regular-
nych studiów i studiów podyplomowych,
uporzàdkowania regulacji dotyczàcych stu-
diów trzeciego stopnia (doktoranckich), upo-
rzàdkowania regulacji dotyczàcych spraw
studenckich i doktoranckich oraz instytucji
reprezentujàcych studentów i doktorantów.

Po˝àdana jest kolejna, g∏´bsza noweliza-
cja wy˝ej wymienionych i innych ustaw po
osiàgni´ciu konsensu mi´dzy innymi w na-
st´pujàcych kwestiach:

- strumieni finansowania szkolnictwa
wy˝szego i nauki,

- zasad podzia∏u dotacji bud˝etowej na
szkolnictwo wy˝sze i nauk ,́

- systemów stypendialnych i kredyto-
wych dla studentów i doktorantów,

- modelu kariery akademickiej i naukowej,
- zasad zatrudniania i wynagradzania

pracowników uczelni,
- zakresu ingerencji paƒstwa w ustalanie

regu∏ kszta∏cenia,
- zakresu ingerencji paƒstwa w proces

kszta∏cenia, ocen  ́jakoÊci kszta∏cenia oraz
wydawane dyplomy,

- zasad zarzàdzania uczelniami,
- powiàzania kszta∏cenia na poziomie

wy˝szym ze sferà badawczo-rozwojowà,
- zasad wspó∏pracy uczelni z otoczeniem.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE
ZA¸ÑCZNIKA DO UCHWA¸Y NR 270/2008

RADY G¸ÓWNEJ SZKOLNICTWA WY˚SZEGO

W kolejnym numerze uka˝e si´ artyku∏ JM Rektora

UÂ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka poÊwi´-

cony spotkaniu prezesa Rady Ministrów Donalda

Tuska z kierownictwem MNiSW oraz przedsta-

wicielami Êrodowiska naukowego, które mia∏o

miejsce 16 kwietnia w Sali Kolumnowej Kancela-

rii Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania zo-

sta∏y przedstawione wyniki prac Zespo∏u ds.

Opracowania Za∏o˝eƒ Reformy Systemu Nauki

oraz Reformy Systemu Szkolnictwa Wy˝szego.
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M agda studiuje na III roku
Mi´dzywydzia∏owych Indy-
widualnych Studiów Hu-

manistycznych (na które zresztà dosta-
∏a si´ z najwy˝szà lokatà). W ramach
MISH realizuje swoje zami∏owania do
nauki j´zyków oraz pasje na kierun-
kach: j´zyk francuski oraz kulturo-
znawstwo na Wydziale Filologicznym
UÂ. Magda nie jest jednak zwyczajnà
studentkà, jej „niezwyczajnoÊç” polega
na tym, ˝e poza czerpaniem radoÊci ze
studiowania wybranych przez siebie
kierunków, pragnie zara˝aç innych ch´-
cià poszerzania swoich zainteresowaƒ,
anga˝ujàc si´ w liczne przedsi´wzi´cia
kulturalno-naukowe. Jako cz∏onkini
Ko∏a Naukowego WolnoMISHlicieli
wspó∏organizowa∏a Dzieƒ Tybetu
w Uniwersytecie Âlàskim w 2006 r.,
gdzie wyg∏osi∏a znakomity referat na

temat Dalajlamy jako charyzmatyczne-
go przywódcy oraz jego paƒstwa. Na py-
tanie, dlaczego zainteresowa∏ jà Tybet
i podj´∏a si´ takiego przedsi´wzi´cia od-
powiedzia∏a s∏owami laureata nagrody
Nobla Elie Wiesela: „Tybet nie pragnie
ekspansji terytorialnej ani dominacji
politycznej. Jedynà ambicjà Tybetu jest
odzyskanie wolnoÊci i suwerennoÊci.
JeÊli bycie wolnym jest najwa˝niejszym
celem dla nas wszystkich, to dopomo˝e-
nie komuÊ w uzyskaniu wolnoÊci musi
byç najwznioÊlejszym, najwspanial-
szym czynem cz∏owieka”.

Jednak najwi´cej projektów zdolnej
studentki zwiàzanych jest z jej mi∏oÊcià
do kultury francuskiej. Jest za∏o˝yciel-
kà i przewodniczàcà sekcji frankofoƒ-
skiej w Kole WolnoMISHlicieli, wspó∏-
organizatorkà konferencji „Tour de
France czyli dzieƒ kultury francu-
skiej”, na której zaprezentowa∏a multi-
medialny referat pt: „Ukryty raj na zie-
mi: francuskie Karaiby”, wspó∏tworzy-
∏a równie˝ zrealizowanà w kwietniu te-
go roku w Instytucie J´zyków Romaƒ-
skich i Translatoryki kolejnà ju˝ edycj´
projektu „Dni Quebeckie”, przygoto-
wujàc i prowadzàc konkurs dla studen-
tów o intrygujàco brzmiàcym tytule
„Awantura o Kanad´” (który dotyczy∏
wiedzy o kanadyjskich Frankofonach).
Obecnie wraz z przyjació∏mi pracuje
nad majàcà si´ odbyç w maju tego roku
konferencjà pt. „Francuzka – obraz ko-
biety w kulturze frankofoƒskiej”.

Wielkie pasje Magdy to podró˝e, po-
znawanie nowych kultur i j´zyków (po-
za francuskim zna Êwietnie angielski,
hiszpaƒski, rozpocz´∏a nauk´ w∏oskie-
go, zamierza uczyç si´ nowogreckiego),
a tak˝e przek∏ad literacki, którym zaj-

muje si´ w pracy licencjackiej, i którym
chcia∏aby si´ zajàç w przysz∏oÊci, w ra-
mach doktoratu.

- Mojà przysz∏oÊç chcia∏abym zwiàzaç
z pracà w Uniwersytecie Âlàskim. To
moje ciche marzenie – powiedzia∏a
skromnie – ale zawsze marzeniami wy-
biega∏am daleko w przysz∏oÊç, dzi´ki
czemu byç mo˝e uda∏o mi si´ je do tej
pory konsekwentnie realizowaç. Je-
stem jak wie˝a Eiffla, która stoi mocno
na ziemi, ale wierzcho∏ek jej znajduje
si´ wysoko w chmurach; ma praktyczne
zastosowanie, ale i walor czysto este-
tyczny, no i wzbudza ró˝ne (czasem
skrajne) emocje – doda∏a ze Êmiechem.

Magda, mimo tak m∏odego wieku, za-
dziwia wszechstronnoÊcià i twórczym
podejÊciem do ˝ycia: ma na swoim kon-
cie uczestnictwo w licznych konferen-
cjach o ró˝norodnej tematyce: poza ty-
mi zwiàzanymi z Francjà (np. „Trzy
dni cywilizacji frankofoƒskiej”) bra∏a
te˝ udzia∏ w spotkaniach naukowych
dotyczàcych „Odcieni gnozy” czy „Mo-
bilnoÊci w Europie jako szansy na suk-
ces zawodowy”, a tak˝e w panelu dysku-
syjnym „Interdyscyplinarne kszta∏cenie
akademickie” organizowanym przez
Uniwersytet Warszawski w ramach
konferencji: „To˝samoÊç – WolnoÊç –
SuwerennoÊç”, odby∏a równie˝ sta˝ t∏u-
maczeniowy w firmie Oman podczas tar-
gów budowlanych BATIMAT 2007
w Pary˝u. Ponadto jest te˝ wykwalifiko-
wanà kelnerkà i barmankà (!) - na co
zresztà posiada mi´dzynarodowy cer-
tyfikat. Poza naukà najwi´cej radoÊci
i inspiracji dostarczajà jej spotkania
z przyjació∏mi, z którymi prowadzi
d∏ugie, czasem egzystencjalne rozmo-
wy i rodzice, którzy zawsze gotowi sà
jà wspieraç w jej twórczych przedsi´-
wzi´ciach.

Ta drobna blondynka imponuje wiel-
kà skromnoÊcià i dystansem do samej
siebie, jest laureatkà wielu nagród
(m.in. stypendystkà burmistrza miasta
¸aziska Górne), choç za swój najwi´k-
szy sukces, ze wzgl´du na wartoÊç pod-
sumowujàcà, uwa˝a stypendium mini-
stra nauki i szkolnictwa wy˝szego.

- To stypendium zbiera wszystkie
sukcesy w jeden - powiedzia∏a Magda
i zaraz potem doda∏a - ale ja przecie˝ te-
go, co robi´ nie traktuj´ w kategoriach
sukcesu! Po prostu mam swoje pasje
i staram si´ je realizowaç, to przecie˝
nic nadzwyczajnego, gdy ktoÊ pragnie
spe∏niaç marzenia...

ANNA MUSZY¡SKA

Magda Cebula zadziwia wszechstronnoÊcià i twórczym podejÊciem do ˝ycia

Byç jak wie˝a Eiffla
„Nie wyobra˝am

sobie studiowania bez

robienia czegoÊ wi´cej

ni˝ samo studiowanie” –

powiedzia∏a jedna

z najlepszych studentek

Uniwersytetu Âlàskiego,

laureatka stypendium

ministra nauki i szkolnic-

twa wy˝szego Magda-

lena Cebula.
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PROLOG
Kanada. Drugie pod wzgl´dem wielko-

Êci paƒstwo Êwiata. Kraj lasów i jezior, sy-
ropem klonowym p∏ynàcy. Kraj, którego
bogactwo kulturowe, wywodzàce si´ z ró˝-
norodnoÊci etnicznej, fascynuje zarówno
badaczy, jak i laików. Przeci´tny Polak
uto˝samia Ameryk´ Pó∏nocnà ze Stanami
Zjednoczonymi, nie zdajàc sobie nawet
sprawy z walorów ich pó∏nocnego sàsiada.
Wi´kszoÊç z nas bez problemu poda na-
zwisko prezydenta USA, podczas gdy na-
prawd´ nieliczni wiedzà, ˝e g∏owà paƒ-
stwa kanadyjskiego jest brytyjska królo-

wa. Niewielu równie˝ jest Êwiadomych te-
go, ˝e na kontynencie zdominowanym
przez j´zyk angielski istniejà enklawy kul-
tury frankofoƒskiej, spoÊród których naj-
wi´kszà stanowi Quebek.

AKT I
Marta Pabian, studentka trzeciego roku

na kierunku j´zyk francuski, próbuje roz-
wik∏aç zagadk´ kanadyjskiej to˝samoÊci,
przybli˝ajàc zebranym histori´ tego paƒ-
stwa od jego indiaƒskich poczàtków, po-
przez narastanie wp∏ywów francuskich, a˝
do czasów dominacji brytyjskiej. Referent-
ka wzbudza zachwyt zebranych swoim
profesjonalizmem i prowokuje s∏uchaczy
do g∏´bszej refleksji. No bo tak naprawd´,
co to znaczy byç Kanadyjczykiem?

AKT II
Feminizm czy feminizmy? Feminista

czy feministyczek? NiejasnoÊci jest wiele.
Drog´ wÊród meandrów quebeckiej litera-
tury kobiecej toruje zebranym mgr Mi-
cha∏ Krzykawski. Z pasjà wyjaÊnia, jak na
przestrzeni lat ewoluowa∏ nurt femini-
styczny i jakie odbicie znajduje on w twór-
czoÊci kanadyjskich pisarek. Z ust m´˝-
czyzny brzmi to szczególnie ciekawie.

INTERLUDIUM
Quebek niejednà ma twarz. Nast´puje

ods∏ona jego kolejnego, tym razem kinema-
tograficznego, oblicza. Film C.R.A.Z.Y w re-
˝yserii Jeana - Marca Vallé'go, ukazuje wi-
dzom niezwyk∏e losy zwyk∏ych ludzi poszu-
kujàcych mi∏oÊci i szcz´Êcia w quebeckiej
rzeczywistoÊci lat 60. i 70.

AKT III
Prof. Krzysztof Jarosz w swoim wyk∏a-

dzie pt. „Literatura quebecka w poszuki-
waniu w∏asnej to˝samoÊci. Un jardin en-
touré de murailles Roberta Lalonde’a”
ukazuje fascynacj´ Roberta Lalon-
de’a twórczoÊcià Marguerite Yourcenar,
której podró˝ do Quebeku w 1957 roku,

wraz z towarzyszàcà jej nieod∏àcznie se-
kretarkà Grace Flick, pos∏u˝y∏a za kanw´
wydanej w 2002 roku powieÊci przedsta-
wiajàcej losy tej nietypowej pary.

AKT IV
- Witam Paƒstwa w Awanturze o Kana-

d´ najbardziej nieprzewidywalnej grze
w Polsce – rozlega si´ g∏os charyzmatycz-
nego prowadzàcego (w tej roli Micha∏
Hrabia). Towarzyszà mu dwie urocze asy-
stentki: Magdalena Cebula i Ewelina Szy-
maƒska. Nad przebiegiem konkursu czu-
wa Lo˝a Mistrzów, w której zasiadajà: 
dr Aleksandra Chrupa∏a, dr Aleksandra
Grzybowska, mgr Karolina Kapo∏ka 
i mgr Micha∏ Krzykawski. Dru˝yny pre-
zentujà wysoki poziom wiedzy o Kana-
dzie. Trwa zaci´ta walka. Stawki rosnà.
Atmosfera staje si´ goràca. Na prowadze-
nie wysuwajà si´ „P´dzàce klony” (przed-
stawicielki drugiego roku na kierunku j´-
zyk francuski), które ju˝ do koƒca gry nie
dajà sobie wydrzeç palmy zwyci´stwa.

EPILOG
Krzes∏a uprzàtni´te. Sala opustosza∏a.

Âwiat∏a pogas∏y. Cisza. Aktorzy zeszli ze
sceny. Usta∏y echa gromkich braw. Czy za
rok spektakl doczeka si´ kontynuacji? Czy
w blasku reflektorów pojawià si´ te same
twarze? A co wa˝niejsze, czy w sercach
s∏uchaczy uda∏o si´ roznieciç iskr´ zainte-
resowania Kanadà? Czas poka˝e...

MAGDALENA CEBULA
MARTA PABIAN

EWELINA SZYMA¡SKA
MICHA¸ HRABIA

Serdecznie dzi´kuj´ paniom Magdalenie
Cebuli, Ewelinie Szymaƒskiej i Marcie Pabian
oraz panu Micha∏owi Hrabii za pe∏ne zaan-
ga˝owanie oraz entuzjazm jakimi wykazali
si´ podczas organizacji trzeciej edycji Dni
Quebeckich w Uniwersytecie Âlàskim.

Micha∏ Krzykawski

Sztuka w czterech aktach prozà

Dni Quebeckie 2008
W celu propagowania

wiedzy o cywilizacji ka-

nadyjskiej zosta∏a zorga-

nizowana, przy wspó∏pra-

cy wyk∏adowców i stu-

dentów, trzecia edycja

Dni Quebeckich w Uni-

wersytecie Âlàskim. Impre-

za odbywa∏a si´ od 2 do

3 kwietnia na sosnowiec-

kim Wydziale Filologicz-

nym, a zainaugurowa∏ jà

kierownik Zak∏adu Badaƒ

Kanadyjskich i Przek∏adu

Literackiego prof. UÂ dr

hab. Krzysztof Jarosz.

Zwyci´ska dru˝yna „P´dzàcych klonów” w tur-

nieju dla studentów „Awantura o Kanad´”

Lo˝a ekspertów, od lewej: dr Aleksandra Grzybowska, dr Aleksandra Chrupa∏a, mgr Karoli-

na Kapo∏ka, mgr Micha∏ Krzykawski
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E lektrony w metalu sà prawie swobodnymi czàstkami,
to znaczy oddzia∏ujà z periodycznà siecià z∏o˝onà
z atomów-rdzeni, ale posiadajà du˝à mo˝liwoÊç swo-

body poruszania si´. Taki stan prawie swobodnych elektro-
nów nazywamy przez analogi´ do gazu czàstek, gazem elek-
tronów w metalu. Nasuwa si´ pytanie czy elektrony w takim
gazie oddzia∏ujà elektrostatycznie pomi´dzy sobà? Je˝eli tak,
to do jakich zmian takie oddzia∏ywanie prowadzi w opisie sta-
nu metalicznego.

Badania oddzia∏ywaƒ pomi´dzy prawie swobodnymi elek-
tronami (fermionami) w materii skondensowanej zapoczàt-
kowa∏ laureat nagrody Nobla Lew Landau. PodejÊcie oparte
na za∏o˝eniu, ˝e p´d czàstki jest dobrà liczbà kwantowà pro-
wadzi do prostych relacji ρ(T) ~ m* ~ γ2T2, gdzie ρ jest opor-
noÊcià w∏aÊciwà (wynikajàcà z oporu elektrycznego na jaki
napotyka rozpraszany w metalu elektron), γ ~ m* jest elek-
tronowym wspó∏czynnikiem w cieple w∏aÊciwym gazu od-
dzia∏ujàcych elektronów, a m* jest masà efektywnà kwazi-
czàstki (elektronu z uwzgl´dnieniem jego oddzia∏ywaƒ z in-
nym elektronem). Takie uk∏ady z silnymi korelacjami elek-
tronowymi (oddzia∏ywaniami e-e) formujà nowe kwantowe
ciecze, które cz´sto nazywa si´ landauowskimi cieczami Fer-
miego. Definicja uk∏adu silnie skorelowanego jest prosta: jest
to uk∏ad (tzn. metal, zwiàzek chemiczny, zwiàzek mi´dzyme-
taliczny), w którym oddzia∏ywania kulombowskie (elektro-
statyczne) pomi´dzy elektronami najcz´Êciej o symetrii ƒ sà
porównywalne (lub wi´ksze) z energià ruchu elektronu pra-
wie swobodnego, obsadzajàcego okreÊlony poziom energe-
tyczny w paÊmie.

W ciàgu ostatnich 50 lat nast´puje ciàg∏y rozwój zarówno
eksperymentalnych i teoretycznych badaƒ takich materia-
∏ów, mo˝na ju˝ mówiç o nowej dziedzinie fizyki uk∏adów sil-

nie skorelowanych. Poczàtki badaƒ si´gajà odkrycia materia-
∏ów nadprzewodzàcych, jednak gwa∏towny rozwój tej dziedzi-
ny nastàpi∏ po odkryciu efektu Kondo w uk∏adach rozcieƒczo-
nych, a nast´pnie mieszanej (fluktuujàcej) wartoÊciowoÊci ce-
ru, uk∏adów ci´˝kofermionowych, ci´˝kofermionowych nad-
przewodników, wysokotemperaturowych nadprzewodników,
izolatorów Kondo, nielandauowskich cieczy fermionowych
i efektów wynikajàcych z obecnoÊci kwantowego punktu kry-
tycznego.

Dobrze znane sà zwiàzki ceru, np. CeCu2Si2 czy CeCu6,
w których masa efektywna kwaziczàstek jest nawet 10

3
razy

wi´ksza od masy swobodnego elektronu. Takie ciecze Fer-
miego z du˝à wartoÊcià m*, tym samym z du˝à wartoÊcià γ,
nazywamy ci´˝kimi fermionami, po raz pierwszy ekspe-
rymentalnie wykaza∏ je prof. Frank Steglich w zwiàzku
CeCu2Si2 (1979 r). Z przyjemnoÊcià informuj´, ˝e prof. Ste-
glich otrzyma w tym roku tytu∏ doktora honoris causa Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego.

W odró˝nieniu od landauowskich cieczy Fermiego, od ponad
dziesi´ciu lat znane sà uk∏ady, w których widoczne jest wyraê-
ne odst´pstwo od charakterystycznych dla tych cieczy zacho-
waƒ termodynamicznych. Mianowicie: opornoÊç ρ∝ Tε, gdzie
1≤ε≤2, podatnoÊç magnetyczna χ ∝ -lnT, lub χ ∝ T-n i elektro-
nowe ciep∏o w∏aÊciwe γ ≡C/T ∝ -lnT, lub C/T ∝ T-n. Takie nie-
konwencjonalne ciecze Fermiego nazywamy nielandauowski-
mi cieczami Fermiego (non-Fermi liquid, NFL).

Ró˝ne sà mechanizmy powstawania tych cieczy:
1) w oparciu o fluktuacje spinowe
2) model klasterowy, bazujàcy na obecnoÊci tzw. faz Griffi-

ths'a
3) model bazujàcy na rozk∏adzie statystycznym temperatur

Kondo.

Badania w Instytucie Fizyki

Âwiat skorelowanych
elektronów
Stany kwantowe skorelowanych

elektronów odgrywajà bardzo wa˝nà

rol´ we wspó∏czesnej fizyce cia∏a sta-

∏ego choçby z takiego powodu, ˝e

wyst´pujà m.in. w takich materia∏ach,

jak nadprzewodniki wysokotempera-

turowe, które dla wielu kojarzà si´ nie

tylko z nagrodà Nobla przyznanà od-

krywcom: Bednorzowi i Müllerowi, ale

z ich coraz bardziej powszechnym wy-

korzystaniem. Celem tego artyku∏u jest

krótki przeglàd fizyki tych uk∏adów

z odniesieniem do badaƒ prowadzo-

nych w Instytucie Fizyki. Prof. M. Brian Maple z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego

i prof. zw. dr hab. Andrzej Âlebarski (Kyoto 2006)
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Jednak nie mo˝na jeszcze mówiç o jednolitej teorii, która
by dobrze opisywa∏a takie uk∏ady.

U podstaw wszystkich wymienionych modeli jest nieporzà-
dek atomowy. Panuje powszechne przekonanie, ˝e nale˝y
zweryfikowaç obecne modele, jak równie˝ prowadziç zaawan-
sowane poszukiwania nowych uk∏adów ƒ-elektronowych
z w∏asnoÊciami NFL. Wydaje si´, ˝e w efektach kwantowych,
widocznych w bardzo niskich temperaturach, mo˝liwa jest
do odkrycia nowa fizyka.

Warto wymieniç tu pierwsze przymiarki do opisu cieczy
NFL na bazie teorii (diagramu) Doniacha. Doniach wykaza∏
na diagramie fazowym T – Jfs ρ(εF) separacj´ stanu magne-
tycznego od cieczy Fermiego w punkcie krytycznym (Jfs i ρ(εF)
to odpowiednio: sprz´˝enie pomi´dzy spinem ziemi rzadkiej
i spinem elektronu przewodnictwa i g´stoÊç stanów na pozio-
mie Fermiego). W tym podejÊciu decydujàcà rol´ odgrywajà
konkurencyjne oddzia∏ywania: magnetyczne typu Ruder-
man-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) i ekranowanie Kondo.
Bardziej dok∏adne i eleganckie modele (Spa∏ek i inni, Phys.
Rev. B, 1998) uzasadniajà ró˝ne stany podstawowe materii
(przerwa energetyczna w obecnoÊci hybrydyzacji Kondo, stan
metaliczny, stany magnetyczne) uzale˝nione od iloÊci elek-
tronów przewodnictwa na w´êle, efektu hybrydyzacji (V) i si-
∏y oddzia∏ywania kulombowskiego U.

Przez hybrydyzacj´ rozumiemy wzajemne nak∏adanie si´
funkcji falowych ci´˝kich elektronów f i elektronów z pasma
przewodnictwa.

Teori´ Spa∏ka potwierdziliÊmy eksperymentalnie dla kilku
zwiàzków mi´dzymetalicznych ceru. Na rysunku przedsta-
wiono teoretyczny diagram na p∏aszczyênie ne - V, gdzie ne to
liczba elektronów na w´ze∏ a V jest energià hybrydyzacji. Dia-
gram przedstawia ró˝ne fazy magnetycznej/niemagnetycznej
sieci Kondo (odsy∏am do prac: R. Doradziƒski i J. Spa∏ek,
Phys. Rev. B 1998; A. Âlebarski, J. Alloys Compd 2006; A. Âle-
barski i J. Spa∏ek, J. Magn. Magn. Mater. 2007), punkty eks-
perymentalne okreÊlono metodà fotoemisji XPS dla kilku wy-
branych zwiàzków ceru.

Rys.1 Teoretyczny diagram Doradziƒskiego i Spa∏ka dla ró˝nych pe-

riodycznych sieci Kondo

Od niedawna znamy poj´cie kwantowego punktu krytycz-
nego, w którym masa efektywna elektronu m* → ∞, a podat-
noÊç magnetyczna powiàzana z obecnoÊcià ci´˝kich kwazi-
czàstek oraz ich ciep∏o w∏aÊciwe C/T ≡ γ sà rozbie˝ne. Taki
punkt obecny w temperaturze T=0 jest pewnà analogià ko-
smologicznej czarnej dziury. Poniewa˝ temperatura T=0 jest
nieosiàgalna, to nigdy ten punkt nie b´dzie osiàgalny z punk-
tu widzenia termodynamiki, natomiast silne fluktuacje
kwantowe w punkcie krytycznym oddzia∏ujà z otoczeniem
w T≠0. Z filozoficznego punktu widzenia mo˝na ten punkt

prze∏o˝yç na Byt, którego nie znamy, ale odczuwamy jego ist-
nienie. W ciàgu ostatnich kilku lat dla wielu uk∏adów na ba-
zie ceru czy uranu wykazano obecnoÊç kwantowego punktu
krytycznego. Ten punkt charakteryzuje kwantowe przemia-
ny fazowe w T=0. W obszarze przemiany temperatura prze-
staje byç parametrem zmiennym, jest nim natomiast ciÊnie-
nie, pole magnetyczne lub elektryczne, albo zmieniajàca si´
stechiometria uk∏adu. Wyst´pujàce w tym punkcie silne fluk-
tuacje kwantowe, które oddzielajà faz´ magnetycznà od fazy
cieczy ci´˝kofermionowej, prowadzà do stanu nielandauow-
skiej cieczy Fermiego, obecnej w zakresie bardzo niskich tem-
peratur od kilku do kilkuset mK. Rysunek 2 przedstawia dia-
gram fazowy T - p (temperatura - ciÊnienie) z punktem kry-
tycznym dla CeIn3 (z pracy N.D. Mathur i inni, Nature 1998).
W punkcie krytycznym antyferromagnetyczna faza (AFM)
w temperaturze T=0 przechodzi w ciecz ci´˝kofermionowà
(FL) przy zewn´trznym ciÊnieniu p =~30 kbar. Sytuacj´
komplikuje niskotemperaturowa faza nadprzewodzàca (SC),
w obr´bie której zlokalizowany jest kwantowy punkt kry-
tyczny. Powy˝ej punktu krytycznego uformowana jest faza
nielandauowskiej cieczy Fermiego (NFL).

Rys. 2 Diagram fazowy dla CeIn3. Kwantowy punkt krytyczny oddzie-

la faz´ antyferromagnetycznà (AFM) od Landauowskiej cieczy ci´˝ko-

fermionowej (FL). W niskich temperaturach (T≠0) tworzy si´ inna, nie-

landauowska (NFL) ciecz kwantowa (dane pochodzà z pracy N.D.

Mathur i inni, Nature 1998)

Badania uk∏adów silnie skorelowanych prowadz´ we
wspó∏pracy z najlepszymi oÊrodkami krajowymi (Uniwersy-
tet Jagielloƒski, Instytut Niskich Temperatur i Badaƒ Struk-
turalnych PAN we Wroc∏awiu) oraz zagranicznymi (Uniwer-
sytet Karlsruhe, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego). Do
znaczàcych naszych odkryç mo˝na zaliczyç odkrycie zupe∏nie
nowej kategorii kwantowego punktu krytycznego w uk∏adzie
domieszkowanego izolatora Kondo CeRhSb, który oddziela
faz´ pó∏przewodnika z bardzo wàskà przerwà energetycznà
od fazy metalicznej, wykazujàcej nielandauowskie zachowa-
nia w niskich temperaturach. Na Rys. 3 widoczny jest dia-
gram fazowy na p∏aszczyênie T - x, gdzie x jest koncentracjà
cyny podstawianej w miejsce antymonu w szeregu CeRhSb1-

xSnx. Takie podstawienie prowadzi do równoczesnej zmiany
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liczby elektronów i energii hybrydyzacji V w uk∏adzie
CeRhSb1-xSnx (sugeruje to Rys. 1).

Rys. 3 Diagram fazowy dla CeRhSb1-xSnx. CeRhSb jest izolatorem Kon-

do z bardzo wàskà przerwà energetyucznà, natomiast CeRhSn tworzy

w niskich temperaturach nielandauowskà ciecz Fermiego (A. Âlebarski

i inni, Philosophical Magazine B, 2002). Kwantowy pynkt krytyczny

jest dla T=0 i koncentracji x=0.12. Zaobserwowano przemian´ od

izolatora Kondo (KI) do stanu NFL poprzez s∏aby antyferromagnetyzm

w T≠0 (obszar zaciemniony). Rysunek z pracy A. Âlebarski i J. Spa-

∏ek, Phys. Rev. Lett., 2005

Wspólnie z prof. Józefem Spa∏kiem (UJ) wykazaliÊmy te˝
nieznane do tej pory prawo skalowania χ ~ 1/ρ pomi´dzy po-
datnoÊcià χ i opornoÊcià ρ dla izolatorów Kondo, które uza-
sadniono na drodze eksperymentu i teorii (A. Âlebarski i J.
Spa∏ek, Phys. Rev. Lett., 2005). Równie˝ ostatnie moje pomia-
ry, które wykona∏em na Uniwersytecie Kalifornijskim w San
Diego potwierdzi∏y mo˝liwoÊç wspó∏istnienia magnetycznego
szk∏a spinowego i nielandauowskiej cieczy ci´˝kofermionowej
w pobli˝u kwantowego punktu krytycznego w uk∏adzie izola-
tora Kondo CeNi1-xRhxSn, gdzie nikiel podstawiany jest ato-
mami rodu.

Badania cieczy kwantowych majà ogromne znaczenie nie
tylko poznawcze, równie˝ aplikacyjne, szczególnie w zakresie
wykorzystania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego.
Badania, które prowadz´ na uk∏adach z silnymi korelacjami

elektronowymi sà finansowane z kilku êróde∏. Obecnie je-
stem Kierownikiem 4 Grantów Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy˝szego. Badania w cz´Êci sà finansowane równie˝
w ramach europejskiego programu COST P16 pt. „Emergent
Behavior in Correlated Matter”.

Wys∏aliÊmy te˝ do akceptacji ministerstwa wniosek o utwo-
rzenie krajowej sieci naukowej „Materia∏y z silnie skorelowa-
nymi elektronami: otrzymanie, badania i aplikacje”, w której
Uniwersytet Âlàski jest na warunkach jednostki koordynujà-
cej projekt wspólnie z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie,
Instytutem Niskich Temperatur i Badaƒ Strukturalnych
PAN we Wroc∏awiu, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN
w Poznaniu i Uniwersytetem Jagielloƒskim.

W ramach Funduszu MNiSW przeznaczonego na Êrodki
finansowane z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
otrzyma∏em dotacj´ na zakup specjalistycznej aparatury do
pomiaru ciep∏a w∏aÊciwego, w∏asnoÊci transportowych, ma-
gnetycznych i elektrycznych typu PPMS-Quantum Design,
która umo˝liwi pomiary w szerokim zakresie temperatur
od 300 mK do 400 K w polach do 9 tesli i pod ciÊnieniem do
30 kbarów. Ta unikalna aparatura stworzy nowà baz´ do-
Êwiadczalnà na Uniwersytecie Âlàskim do badania uk∏adów
silnie skorelowanych.

Du˝o mamy jeszcze do zrobienia w tym zakresie, ciàgle
pozostaje wiele pytaƒ czekajàcych na odpowiedê. Skoro ko-
relacje prowadzà do lokalizacji elektronów, to czy stany
elektronów tworzàcych gaz fermionowy i ich odpowiednik
w postaci stanu zlokalizowanych czàstek to dwie odr´bne
fazy? Czy teoria stanów elektronowych w metalach sformu-
∏owana przez Sommerfelda, Bethego, Pauliego, Landaua
i Fermiego stosuje si´ do opisu uk∏adów z kwantowym
punktem krytycznym? Co to w∏aÊciwie oznacza, ˝e punkt
krytyczny jest kwantowym punktem krytycznym, czy taki
punkt w ogóle istnieje?

Na sformu∏owanie teorii BCS nadprzewodnictwo zmuszo-
ne by∏o czekaç 50 lat od momentu odkrycia stanu nadprzewo-
dzàcego w rt´ci. Równie˝ i tu niejasnoÊci b´dà w koƒcu wyja-
Ênione, ale wymaga to ogromnego wysi∏ku poznania ze stro-
ny fizyków doÊwiadczalnych. Mo˝na zaryzykowaç stwierdze-
nie, ˝e fizyka uk∏adów silnie skorelowanych ma przed sobà
du˝e perspektywy.

ANDRZEJ ÂLEBARSKI

Prof. zw. dr hab. Andrzej Âlebarski zajmuje si´ doÊwiadczalnà

fizykà cieczy kwantowych i uk∏adami z silnymi korelacjami elektro-

nowymi. Tytu∏ naukowy profesora uzyska∏ w wieku 44 lat. Otrzy-

ma∏ presti˝owe stypendia: Fulbrighta, dwukrotnie stypendium Fun-

dacji KoÊciuszkowskiej oraz dwukrotnie Fundacji DAAD. Swojà pra-

c´ badawczà prowadzi w tak znakomitych oÊrodkach naukowych,

jak Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, Uniwersytet w Kolonii,

Uniwersytet w Karlsruhe, Uniwersytet Osnabrück, Forschungszen-

trum Karlsruhe i Forschungszentrum Jülich, wspó∏pracujàc m.in.

z profesorami M.Brianem Maplem, Hilbertem von Löhneysenem,

Dieterem Wohllebenem.

Wyg∏osi∏ 25 wyk∏adów jako invited speaker na mi´dzynarodo-

wych konferencjach i sympozjach. Jest autorem lub wspó∏autorem

150 publikacji w najlepszych Êwiatowych czasopismach nauko-

wych. Za dzia∏alnoÊç naukowà otrzyma∏ 2 nagrody Ministra i 2 na-

grody PAN. Jest cz∏onkiem rzeczywistym Institute of Physics (Wiel-

ka Brytania), cz∏onkiem Americam Physical Society oraz cz∏onkiem

Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badaƒ Struktural-

nych PAN we Wroc∏awiu. By∏ w zarzàdzie Polskiego Stowarzysze-

nia Stypendystów Fulbrighta, równie˝ wicedyrektorem ds. dydak-

tycznych i wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Fizyki.

60-lecie prof. Hilberta von Löhneysena (Karlsruhe 2006)
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Od pewnego czasu, g∏ównie za sprawà jednego
z pos∏ów do naszego parlamentu, natr´tnie po-
wraca kwestia stanu zdrowia g∏owy paƒstwa.

Poniewa˝ inni politycy czuliby si´ niedopieszczeni, pojawia-
jà si´ pytania równie˝ o ich stan zdrowia. Swawolny Dyzio
polskiej debaty publicznej szybko znalaz∏ naÊladowców, a po-
niewa˝ przyk∏ad idzie z góry nie zdziwi mnie, gdy wkrótce
stan majàtkowy nie b´dzie tak interesujàcy jak stan serca
wojewody, stan wàtroby so∏tysa czy podatnoÊç posterunkowe-
go na alergie. Czy˝ nie powtarzamy przy okazji ka˝dych ˝y-
czeƒ, ˝e zdrowie najwa˝niejsze? Ni srebro, ni z∏oto, to nic -
chodzi o to, by zdrowym byç. No chyba, ˝e komuÊ grozi odpo-
wiedzialnoÊç karna lub dymisja – wtedy za ka˝de pieniàdze
gotów jest nabyç zaÊwiadczenie o chorobach dziesiàtkujàcych
resztki zdrowych komórek w jego organizmie. Nasz odziedzi-
czony po przodkach humanitaryzm, niezale˝nie od przeko-
naƒ religijnych, nie pozwala ani na wyrzucanie chorych na
bruk, ani na ich zatrzymywanie w miejscu odosobnienia.

J ak tak dalej pójdzie i oÊwiadczenia sanitarne stanà
si´ bardziej interesujàce od oÊwiadczeƒ o z∏o˝eniu
oÊwiadczenia lustracyjnego, które stanowià integral-

nà cz´Êç tegorocznej kampanii wyborczej, to w przysz∏oÊci
mo˝emy oczekiwaç nowych wyzwaƒ przed uniwersyteckà
kadrà, jej rezerwami oraz narybkiem, czyli studentami.
Gdyby pose∏ Palikot, zamiast marnowaç swoje zdolnoÊci na
Wiejskiej, zechcia∏ cz´Êciej odwiedzaç placówki edukacji
wy˝szej, to s∏u˝ba zdrowia nie nadà˝y∏aby z realizacjà jego
postulatów. Uczelnie wy˝sze obfitujà bowiem nadzwyczaj-
nie w potencjalnych pacjentów wszystkich klinik uniwersy-
tetów medycznych – a poniewa˝ te ostatnie sà równie˝ pla-

cówkami edukacyjnymi, to musia∏yby wcieliç w ˝ycie staro-
˝ytnà zasad´ „lekarzu ulecz si´ sam”. „Ucz si´ ucz, a garb
ci sam wyroÊnie” – mówi inna, bardziej nowo˝ytna mà-
droÊç, sugerujàc wezwanie ortopedy. Wraz z nastaniem
komputerów wysz∏o na jaw, ˝e wiedza oÊlepia, czego wido-
mà oznakà sà wydatki na dop∏aty do pracowniczych okula-
rów. Co do wàtrób, to trudno stwierdziç nie naruszajàc ta-
jemnicy lekarskiej, ale barwa niektórych nosów pozwala
mieç niejakie przypuszczenia, i˝ doros∏e napoje nie sà obce
naszej spo∏ecznoÊci. Prasa rozpowszechnia te˝ informacje,
jakoby niektórzy studenci wspomagali si´ Êrodkami niedo-
puszczonymi do legalnego obrotu; pog∏oski te wszelako sà
dementowane przez egzaminatorów, którzy nie stwierdzajà
nag∏ych iluminacji podczas egzaminów. Na koniec po-
wiedzmy coÊ o stanie umys∏ów. Dla prostolinijnych osobni-
ków w rodzaju pos∏a Palikota, nawet pobie˝na obserwacja
musi byç szokiem. Ale roztargnienie, nawiedzenie, oderwa-
nie od rzeczywistoÊci, kompleksy wy˝szoÊci i ni˝szoÊci oraz
inne oznaki wskazujàce na potrzeb´ pilnej interwencji psy-
chiatrycznej sà tutaj normà, wi´c mo˝emy si´ tylko cieszyç,
˝e na razie nie grozi nam nic poza badaniami okresowymi.
Jest jeszcze kwestia zdrowia duszy, ale niech to ju˝ raczej
osàdzà koledzy z Wydzia∏u Teologicznego.

STEFAN OÂLIZ¸O

B ez fa∏szywej skromnoÊci mog´ powiedzieç, ˝e przez
ostatnie pó∏ roku sta∏em si´ wytrawnym analitykiem
rynku remontowo-budowlanego. Na przyk∏ad:

w swoim spisie telefonów pod has∏em „Âwiat∏o zgas∏o!” mam
kilkanaÊcie numerów ró˝nych elektryków. A w rubryce „Za-
trzas∏em si´!” dziesiàtk´ drogich, acz oddanych sprawie Êlu-
sarzy. Jedynie rozdzia∏ „R˝ni´cie laubzegà” to tylko dwa na-
zwiska. Jako autor fundamentalnego – sensu stricto – dzie-
∏a: „Beton polityczny – socjotechnologia”, sta∏em si´ pionie-
rem badaƒ komparatystycznych dziedzin tak pozornie jedy-
nie odleg∏ych od siebie jak; roboty wykoƒczeniowe i polityka.
Jak na autorytet przysta∏o, wielokrotnie proszony by∏em by
oceny, komentarze, opinie, zachowaç tylko dla siebie, co ob-
jawia∏o si´ zwykle grubiaƒskà ale i konkretnà propozycjà: -
idê do diab∏a. Wszystko to oczywiÊcie powodowane zazdro-
Êcià i ma∏oÊcià ludzkich charakterów. Kiedy ostatnio stara-
∏em si´ o wydanie drukiem najnowszej mojej pracy „Ociepla-
nie styropianem etosowym. Prawdy i fikcje”, zosta∏em
drwiàco odprawiony, nawet bez kwitka, który by∏by podsta-
wà rozliczenia delegacji s∏u˝bowej. Có˝, my ludzie nauki mu-
simy znosiç niejedno upokorzenie.

A le – jak si´ to mówi w Êrodowisku remontowców – ad
rem. W Warszawie (kpiàc sobie z moich niezbywal-
nych praw autorskich) odbywajà si´ szeroko zakro-

jone roboty remontowe zwiàzane z bardzo wa˝nym obiek-
tem. Ów bardzo wa˝ny obiekt to Jaros∏aw Kaczyƒski, który
zostaje poddawany gruntownemu ocieplaniu elewacji (czyt.
wizerunku). Pracownia architektoniczna Hofman & Ka-

miƒski (za∏o˝´ si´, ˝e lekcewa˝àc sobie Ustaw´ o wiado-
mych zamówieniach) usi∏uje zatuszowaç skompromitowany
styl monumentalno-dyktatorski elementami przyjaznymi
cz∏owiekowi – oczywiÊcie, cz∏owiekowi o pokrewnych z re-
montowanym obiektem poglàdach. Niestety, jak to zwykle
u nas bywa, podczas gdy klajstruje si´ i ∏ata braki w elewa-
cji, w oficynie PiS-u pojawiajà si´ niebezpieczne, niewidocz-
ne dotychczas p´kni´cia. Ocieplony Jaros∏aw Kaczyƒski,
prezentuje Polakom swój nowy, przyjazny Êrodowisku wize-
runek, zaÊmiewajàc si´ z okreÊlenia „ciasteczkowy potwór”,
a tymczasem partyjne maszkarony i rzygacze utràcajà sobie
z rozpaczy nosy albo i inne odstajàce elementy sztukaterii.
No, bo jak to? Jeszcze par´ miesi´cy temu nazwanie Lecha
i Jaros∏awa Kaczyƒskich braçmi by∏o niemal m∏yƒskim ka-
mieniem obrazy. – „To kategoria biologiczna - nie politycz-
na” – grzmia∏y PiS-owskie kariatydy. A teraz „potwór”
prze∏kni´ty g∏adko jak ciasteczko nie powoduje najmniej-
szej choçby obstrukcji?

O ile mi wiadomo redukowane sà plany ocieplania in-
nych obiektów PiS. Przeciwko ocieplaniu Jacka
Kurskiego zaprotestowa∏y ju˝: izby dziecka, pogoto-

wia opiekuƒcze i rodziny zast´pcze. Te naznaczone pi´tnem
polskiej biedy placówki, ciàgle liczà, ˝e po kolejnych wypo-
wiedziach pos∏a; b´dà mog∏y liczyç na obfite nawiàzki prze-
kazane im przez sàdy, a ratujàce ich bud˝ety. W innych par-
tiach te˝ nie lepiej. Ocieplony Ryszard Kalisz zbyt przypomi-
na∏ warszawskà Rotund´, czym wprowadza∏ powa˝ne zamie-
szanie w ruchu ko∏owym. Ocieplania Antoniego Macierewi-
cza nie chce si´ podjàç ˝adna firma. Podobno i tak prze˝re
si´ przez ka˝dy styropian. Jak tak dalej pójdzie, trzeba b´-
dzie pomyÊleç o Londynie. Ale czy tam jest odpowiedni kli-
mat dla ocieplaczy? A mo˝e jakieÊ zleconko z Torunia? Oj
marzyciel ze mnie, marzyciel.

JERZY PARZNIEWSKI

ObyÊmy tylko
zdrowi byli

Ocieplenie
lokalne



„ÂLÑSKI OSKAR”
28 marca w auli audytoryjnej Biblioteki Âlà-

skiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1
odby∏a si´ uroczystoÊç zwiàzana z wr´czeniem
„Âlàskich Oskarów” – nagrody honorujàcej oso-
bistoÊci, instytucje, samorzàdy oraz firmy przy-
czyniajàce si´ do rozwoju regionu.

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Ja-
neczek jest przewodniczàcym kapitu∏y nagro-
dy. Wyró˝nienia zosta∏y przyznane 10 osobom
i instytucjom, w tym. m.in. arcyksi´˝nej Marii
Krystynie Habsburg, Katowickiej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej, Arturowi Rojkowi i Âlàskiemu
Uniwersytetowi Medycznemu.

„POPIO¸KA SPRZÑTANIE, 
STUDENCKIE DZIA¸ANIE” 
– EDYCJA DRUGA
31 marca odby∏a si´ organizowana przez

Nieoficjalne Forum Dyskusyjne Studentów
Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych akcja sprzàta-
nia auli im. Kazimierza Popio∏ka. Jej celem
by∏o nie tylko doprowadzenie auli do porzàd-
ku, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi
na kwesti´ niszczenia mienia Uczelni przez
studentów.

UMASZYNOWIENIE. 
SESJA AKADEMII 
„ARTES LIBERALES”
Od 31 marca do 8 kwietnia Uniwersytet Âlà-

ski goÊci∏ studentów Akademii „Artes Libera-
les” oraz Mi´dzynarodowej Szko∏y Humani-
stycznej Europy Ârodkowo-Wschodniej. Aka-
demia Artes Liberales to eksperymentalna for-
ma kszta∏cenia skupiajàca najlepszych studen-
tów oÊmiu przodujàcych polskich Uniwersyte-
tów (KUL, UAM, UJ, UMCS, UMK, UÂ, UW,
UWr). W programie Akademii uczestniczy
oko∏o 40 studentów.

Wi´cej na str. 18-19

WYNIK WYBORÓW REKTORA
1 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersy-

tetu dokona∏o wyboru rektora Uniwersytetu
Âlàskiego w Katowicach na kadencj´
2008/2012: rektorem zosta∏ wybrany prof. zw.
dr hab. Wies∏aw BanyÊ. Na ogólnà liczb´ 200
elektorów na posiedzeniu wyborczym obec-
nych by∏o 196 elektorów. G∏osowa∏o 196 elek-
torów. Zg∏oszony na rektora kandydat otrzy-
ma∏ w pierwszym g∏osowaniu 119 g∏osów za
i uzyska∏ wymaganà wi´kszoÊç g∏osów.

PERSPEKTYWY 
DEMOKRACJI  W POLSCE
Ko∏o Naukowe Integracji Europejskiej by∏o

organizatorem wyk∏adu Perspektywy demokra-
cji w Polsce, który zosta∏ wyg∏oszony przez Wi-
cemarsza∏ka Sejmu Stefana Niesio∏owskiego 
2 kwietnia na Wydziale Nauk Spo∏ecznych UÂ.

DNI QUEBECKIE 
W UNIWERSYTECIE ÂLÑSKIM
Ju˝ po raz trzeci Zak∏ad Literatury Kana-

dyjskiej i Przek∏adu Literackiego w Uniwersy-
tecie Âlàskim by∏ organizatorem Dni Quebec-

kich, które odby∏y si´ 2 i 3 kwietnia w Instytu-
cie J´zyków Romaƒskich i Translatoryki w So-
snowcu. Oprócz cyklu wyk∏adów i prezentacji
oraz projekcji filmu C.R.A.Z.Y, b´dàcego nie-
zwyk∏ym obrazem montrealskiej popkultury
lat 70. zosta∏ rozegrany konkurs studencki
„Awantura o Kanad´”.

Wi´cej na str. 23

ZDALNA AKTYWACJA KONT 
POCZTY ELEKTRONICZNEJ
W serwisie USK USNET uruchomiona zo-

sta∏a us∏uga zdalnej aktywacji konta poczty
elektronicznej. Ka˝dy pracownik Uniwersyte-
tu Âlàskiego mo˝e pos∏ugiwaç si´ uczelnianym
kontem e-mail w postaci imie.nazwi-
sko@us.edu.pl. Wielu pracowników u˝ywa ju˝
takich kont, ale ci, którzy dotychczas nie ko-
rzystali z poczty w uczelni, mogà aktywowaç
us∏ug´ przez sieç. Nie trzeba ju˝ w tym celu
zg∏aszaç si´ osobiÊcie.

PRACOWNICY UÂ WÂRÓD 
EKSPERTÓW KOMISJI 
OCENY PROJEKTÓW
WÊród powo∏anych przez Marsza∏ka Woje-

wództwa Âlàskiego ekspertów do Komisji Oce-
ny Projektów, powo∏ywanych w celu bezstron-
nej i rzetelnej oceny projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Âlàskiego na lata 2007-
2013, znaleêli si´ pracownicy Uniwersytetu
Âlàskiego. Rol´ eksperta w dziedzinie edukacji
b´dà pe∏niç m.in. dr Halina Juszczyk, kierow-
nik dziekanatu Wydzia∏u Filologicznego, dr
Wies∏awa Walkowska, adiunkt w Instytucie
Nauk o Edukacji oraz dr Cecylia Tatoj, ad-
iunkt w Instytucie J´zyków Romaƒskich
i Translatoryki, koordynator Programu Era-
smus/LLP w Zak∏adzie Hispanistyki.

AKREDYTACJA 
DLA KULTUROZNAWSTWA
Kulturoznawstwo - kierunek studiów pierw-

szego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich, prowadzonych na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Âlàskiego otrzyma∏ oce-
n´ pozytywnà Paƒstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej. Pozytywna ocena oznacza, ˝e spe∏nia
wymagania kadrowe, programowe i organiza-
cyjne, posiada odpowiednià baz´ materialnà do
prowadzenia studiów, a ich poziom odpowiada
kryteriom jakoÊciowym. Nast´pna ocena jako-
Êci kszta∏cenia kierunku nastàpi w roku akade-
mickim 2013/2014.

PODPISANIE 
POROZUMIENIA NA WPiA
4 kwietnia na Wydziale Prawa i Admini-

stracji zosta∏o podpisane porozumienie
w sprawie wdro˝enia metody monitoringu za-
gro˝eƒ na terenie aglomeracji Êlàskiej – pro-
jekt prowadzony jest przez Katedr´ Krymina-
listyki Uniwersytetu Âlàskiego oraz resort
spraw wewn´trznych. W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. wiceprezes Rady Ministrów Grze-
gorz Schetyna, komendant g∏ówny Policji

nadinsp. Andrzej Matejuk, JM Rektor prof.
zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz dziekan
Wydzia∏u Prawa i Administracji prof. dr hab.
Zygmunt Tobor.

Wi´cej na str. 15

UNIWERSYTECCY EKSPERCI 
ZEWN¢TRZNI PROGRAMU 
FORESIGHT POLSKA 2020
Prof. dr hab. Józef Olejniczak, prodziekan

Wydzia∏u Filologicznego i prof. UÂ dr hab. Da-
riusz Rott, zast´pca dyrektora Instytutu Nauk
o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackie-
go UÂ oraz dr Wies∏awa Walkowska, adiunkt
w Instytucie Nauk o Edukacji, zostali powo∏a-
ni do grona zespo∏u ekspertów zewn´trznych
Programu Foresight Polska 2020. Cz∏onkowie
zespo∏u b´dà mieli znaczàcy wp∏yw na osta-
teczne wyniki projektu, a ich opinie b´dà sta-
nowi∏y podstaw´ do: budowania przez panele
eksperckie programu scenariuszy rozwoju,
wyboru, na podstawie przewidywaƒ szerokie-
go grona ekspertów, priorytetowych kierun-
ków rozwoju badaƒ, zwi´kszajàcych konku-
rencyjnoÊç polskiej gospodarki i przek∏adajà-
cych si´ na przyspieszenie tempa rozwoju spo-
∏eczno-gospodarczego, m.in. w zakresie rynku
edukacyjnego.

WYBRANI PROREKTORZY
8 kwietnia Kolegium Elektorów Uniwersy-

tetu dokona∏o wyboru prorektorów Uniwersy-
tetu Âlàskiego na kadencj´ 2008-2012. Kandy-
daci na prorektorów zg∏oszeni przez rektora-
elekta prof. zw. dr hab. Wies∏awa Banysia wy-
brani zostali w pierwszym g∏osowaniu.

Na ogólnà liczb´ 200 elektorów, na posie-
dzeniu wyborczym obecnych by∏o 177 elekto-
rów. Zostali wybrani: prof. zw. dr hab. Stani-
s∏aw Kucharski na prorektora ds. finansów
i rozwoju, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk na
prorektora ds. nauki i wspó∏pracy z gospodar-
kà, prof. dr hab. Czes∏aw Martysz na prorekto-
ra ds. kszta∏cenia i prof. dr hab. Barbara Ko-
˝usznik na prorektora ds. studenckich, promo-
cji i wspó∏pracy z zagranicà.

Wi´cej na str. 6-8

STUDIUJ W KATOWICACH 
– TARGI EDUKACJI
9 i 10 kwietnia w budynku Altus w Katowi-

cach odby∏y si´ targi edukacji b´dàce cz´Êcià re-
alizowanego przez miasto projektu promocyj-
nego – Studiuj w Katowicach. Uniwersytet Âlà-
ski by∏ jednà z Êlàskich uczelni, które zaprezen-
towa∏y na targach swojà ofert´. Patronat nad
imprezà objà∏ prezydent Katowic Piotr Uszok.

Wi´cej na str. 14

PROF. HALINA WID¸A 
SEKRETARZEM 
GENERALNYM WCER
Prof. UÂ dr hab. Halina Wid∏a z Instytutu

J´zyków Romaƒskich i Translatoryki na Wy-
dziale Filologicznym, przewodniczàca Polskie-
go Towarzystwa Neofilologicznego, zosta∏a
wybrana do pe∏nienia funkcji Sekretarza Ge-
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neralnego Western/Central European Region.
Organizacja, dzia∏ajàca pod auspicjami World
Federation of Modern Language Associations
– Europe (FIPLV-Europe), zosta∏a powo∏ana
28 marca na Uniwersytecie w Lipsku przy
okazji Jahreskongress Gesamtverband Moder-
ne Fremdsprachen.

MISTRZOWIE UÂ 
W TENISIE STO¸OWYM
14 kwietnia zosta∏ rozegrany turniej teni-

sa sto∏owego o Mistrzostwo Uniwersytetu
Âlàskiego. Zawody zorganizowa∏o Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu UÂ. W ry-
walizacji kobiet I miejsce zdoby∏a Beata Zi´-
ba, studentka II roku na Wydziale Filolo-
gicznym, II miejsce zaj´∏a Joanna Bernad
(Wydzia∏ Filologiczny, V rok). Tytu∏ Mistrza
UÂ w kategorii m´˝czyzn zdoby∏ Micha∏
Wlaz∏o (Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Ma-
teria∏ach, IV rok), II miejsce – Mariusz Grze-
siczak (pracownik WIiNoM), III miejsce –
Dominik G∏owacki (WIiNoM, II rok).

OBJAZDOWA 
„ETIUDA & ANIMA”
15 i 16 kwietnia studenci Animacji Spo∏ecz-

no-Kulturalnej cieszyƒskiego Wydzia∏u Etno-
logii i Nauk o Edukacji przeprowadzili cykl
spotkaƒ podczas których zaprezentowa-
no najlepsze etiudy filmowe i animacje Êwiata
– obrazy nagrodzone podczas ubieg∏oroczne-
go 14. Mi´dzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego „Etiuda & Anima”. Festiwal organizo-
wany jest w Krakowie od 1994 roku. Powsta∏,
by popularyzowaç twórczoÊç studentów
kszta∏càcych si´ w artystycznych zawodach
filmowych. W trakcie dwóch dni mo˝na by∏o
zobaczyç cztery pokazy podzielone na filmy
nagrodzone i wyró˝nione w konkursie.
prezentacja filmów odbywa∏a si´ w Centrum
Konferencyjnym Uniwersytetu Âlàskiego
w Cieszynie.

DNI OTWARTE I STUDENCKI 
FESTIWAL NAUKI
16-17 kwietnia na Uniwersytecie Âlàskim

odbywa∏y si´ Dni Otwarte oraz IV Studencki
Festiwal Nauki. Stoisko promocyjne Uczelni
z ogólnymi informacjami dotyczàcymi warun-
ków rekrutacji i studiowania na Uniwersytecie
Âlàskim by∏y umieszczone na Rynku w Kato-
wicach i w rektoracie UÂ. Stoiska informacyj-
ne mieÊci∏y si´ tak˝e w siedzibach wydzia∏ów
i jednostek dydaktycznych. W ramach festiwa-
lu przeprowadzono szereg rozmaitych imprez,
wyk∏adów, prelekcji i warsztatów dla odwie-
dzajàcych, przygotowanych przez wyk∏adow-
ców i studentów UÂ.
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ADAM G¸OWACKI 
W AKADEMII
„ARTES LIBERALES”
Uniwersytet Âlàski wprowadzi∏ do Aka-

demii Artes Liberales swojego kolejnego re-
prezentanta. W poczet studentów trzylet-

nich studiów pierwszego stopnia zosta∏
przyj´ty Adam G∏owacki z II roku pedago-
giki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
oraz IV roku kulturoznawstwa na Wydzia-
le Filologicznym UÂ. Jest on jednà z dzie-
si´ciu osób przyj´tych w tym roku do pre-
sti˝owej Akademii.

M¸ODZI UCZENI 
Z UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO 
LAUREATAMI 
KONKURSU „START”
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzy-

gn´∏a konkurs na stypendia dla m∏odych uczo-
nych START na 2008 r. Wy∏oniono 118 laure-
atów spoÊród 848 zg∏oszonych kandydatów.
W gronie laureatów znaleêli si´ mgr Kamil Ka-
miƒski oraz dr ̧ ukasz Machura z Uniwersyte-
tu Âlàskiego.

REPREZENTANTKA UÂ 
W KAPITULE 
„LODO¸AMACZY 2008”
Anna Wandzel, konsultantka ds. osób nie-

pe∏nosprawnych w UÂ zosta∏a przewodniczàcà
kapitu∏y regionalnego etapu Konkursu dla
Pracodawców Wra˝liwych Spo∏ecznie „Lodo-
∏amacze 2008”. Jego celem jest promowanie
przedsi´biorców wspierajàcych zatrudnienie
osób niepe∏nosprawnych. Nagrody przyznawa-
ne sà w czterech kategoriach: otwarty rynek
pracy, zak∏ady pracy chronionej, pracodawca
nie przedsi´biorca i zak∏ady aktywnoÊci zawo-
dowej. Jednym z laureatów konkursu jest Uni-
wersytet Âlàski, zwyci´zca w kategorii praco-
dawca nie przedsi´biorca w roku 2006.

FINA¸ XII KONKURSU 
WIEDZY TECHNICZNEJ

18 kwietnia w auli Wydzia∏u Informatyki
i Nauki o Materia∏ach w Sosnowcu odby∏a
si´ uroczystoÊç wr´czenia nagród i wyró˝-
nieƒ finalistom XII Konkursu Wiedzy Tech-
nicznej. Celem konkursu jest zainteresowa-
nie uczniów ponadgimnazjalnych szkó∏
ogólnokszta∏càcych i techniczno-zawodo-
wych województwa Êlàskiego szeroko rozu-
mianà technikà i promowanie wÊród m∏o-
dzie˝y korzyÊci p∏ynàcych z wyboru przed-
miotów Êcis∏ych na egzaminach matural-
nych, co da im w przysz∏oÊci mo˝liwoÊç kon-
tynuowania nauki w zakresie studiów wy˝-
szych na kierunkach technicznych. Celem
tego konkursu jest tak˝e doskonalenie
umiej´tnoÊci dostrzegania, obserwowania

i analizowania zjawisk otaczajàcego nas
Êwiata oraz poszukiwanie uczniów szczegól-
nie uzdolnionych w przedmiotach technicz-
nych. W zmaganiach uczestniczyli repre-
zentanci 40 szkó∏. Zwyci´zcà konkursu zo-
sta∏ Jacek Podlewski z I LO im. L. Krucz-
kowskiego w Tychach. W uroczystoÊci wr´-
czenia nagród wzià∏ udzia∏ rektor-elekt
Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab.
Wies∏aw BanyÊ.

MISTRZOSTWA POLSKI 
SZKÓ¸ WY˚SZYCH 
W WSPINACZCE SPORTOWEJ
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Âlà-

skiego by∏ organizatorem Mistrzostw Polski
Szkó∏ Wy˝szych we wspinaczce sportowej,
które odbywa∏y si´ od 18 do 20 kwietnia
w Centrum Wspinaczkowym „Transforma-
tor” w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków
2. W zawodach wzi´∏o udzia∏ ponad 350
uczestników z ca∏ego kraju. Patronat nad mi-
strzostwami obj´li JM Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek i prezydent Katowic
Piotr Uszok.

BARTOSZ KONDRATEK 
LAUREATEM KONKURSU 
PRAC MAGISTERSKICH
Bartosz Kondratek, absolwent Wydzia∏u

Pedagogiki i Psychologii UÂ, zosta∏ laureatem
konkursu prac magisterskich organizowanego
przez firmy StatSoft, Inc. i StatSoft Polska pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Staty-
stycznego, edycja 2007. Nagrodzona praca ma-
gisterska Klasyczna teoria testów a teoria od-
powiadania na pozycje testowe. Teoretyczne
i empiryczne porównanie rozwiàzaƒ dla pozycji
ocenianych dychotomicznie powsta∏a pod kie-
runkiem dr. hab. Zbigniewa Spendla.

POSIEDZENIE SENATU UÂ
22 kwietnia odby∏o si´ kolejne posiedzenie

Senatu Uniwersytetu Âlàskiego. W porzàdku
obrad znalaz∏y si´ m.in. sprawy dotyczàce stu-
diów podyplomowych – wytyczne dotyczàce
ich tworzenia, prowadzenia i likwidacji oraz
uchwalenie regulaminu, a tak˝e uchwa∏y doty-
czàce utworzenia nowej formy studiów,
uchwa∏a o przyj´ciu karty nauczyciela akade-
mickiego i karty kierunku/specjalnoÊci oraz
zatwierdzenie porozumienia o wspó∏pracy na-
ukowo-badawczej z Pekiƒskim Uniwersyte-
tem J´zyków Obcych.

JM REKTOR W SANTANDER
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Ja-

neczek jako reprezentant Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkó∏ Polskich wzià∏ udzia∏
w konferencji Building a typology of higher
education institutions in Europe. Konferencja,
b´dàca cz´Êcià projektu Classifying European
Institutions for higher education (II CEIHE),
odbywa∏a si´ od 24 do 26 kwietnia w Santan-
der w Hiszpanii.

OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

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 
J¢ZYKA 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

NOWE KSIÑ˚KI

Prace naukowe
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., 14 z∏

J¢ZYKOZNAWSTWO. Ewa S t r a Ê :
Kategoria intensywnoÊci we fraze-
ologii j´zyka polskiego i rosyjskie-
go, bibliogr., tab., summ., rez., 27 z∏

PSYCHOLOGIA. Irena P i l c h :
OsobowoÊç makiawelisty i jego
funkcjonowanie w relacjach
z ludêmi, wykr., 32 z∏

Podr´czniki i skrypty
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, 30 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. Zmarli pracownicy
Uniwersytetu Âlàskiego 1968–2007.
Red. Antoni B a r c i a k

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

ETNOLOGIA. Renata H o ∏ d a :

„Dobry w∏adca”. Studium antro-
pologiczne o Franciszku Józefie I

Jolanta S k u t n i k : Muzeum sztu-
ki wspó∏czesnej jako przestrzeƒ
edukacji, bibliogr., indeks, summ.,
rés., opr. twarda

POLITOLOGIA I EKONOMIA PO-
LITYCZNA. „Studia Politicae Uni-
versitatis Silesiensis”. T. 3. Red. Jan
I w a n e k , Mieczys∏aw S t o l a r -
c z y k , wspó∏pr. Olga S z u r a - O l e -
s i ƒ s k a , tab., summ., Zsfg.

Kazimierz J ó s k o w i a k : Samo-
rzàd terytorialny w procesie inte-
gracji europejskiej. Polskie do-
Êwiadczenia i wnioski na przy-
sz∏oÊç, bibliogr., tab., summ., Zsfg.,
opr. twarda

LITERATUROZNAWSTWO. Fire
and Ice: the Dialectic of Order and
Chaos. Red. Ma∏gorzata N i t k a , Piotr
D z i e d z i c , bibliogr., streszcz., Zsfg.

KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Dystans i zaanga-
˝owanie. Wspólnota – literatura –
doÊwiadczenie. Antologia przek∏a-
dów. Red. Zbigniew K a d ∏ u b e k , Ta-
deusz S ∏ a w e k

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia
bibliologiczne. T. 17: Centrum i po-
granicze w polskiej kulturze wy-
dawniczej i czytelniczej (wybrane
aspekty badaƒ bibliologicznych
i szkice historyczne). Red. El˝bieta

G o n d e k , Irena S o c h a , tab., indeks,
summ., rez.

PRAWO. Instytucje prawa upa-
d∏oÊciowego. T. 2. Red. Antoni W i -
t o s z ,

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

Nauczyciel i rodzina w Êwietle
specjalnych potrzeb edukacyjnych
dziecka (szkic monograficzny).
Red. Adam S t a n k o w s k i , bibliogr.,
wykr., tab., schem., summ., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. Andrzej R ó ˝ -
k o w s k i : Historia badaƒ i stan
rozpoznania hydrogeologicznego
GórnoÊlàskiego Zag∏´bia W´glowe-
go i obszarów przyleg∏ych, bibliogr.,
indeks, tab., rys., opr. twarda

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

NAUKI o ZIEMI. Józef L e w a n -
d o w s k i , Waldemar B a r d z i ƒ s k i ,
Justyna C i e s i e l c z u k , Zbigniew
M a ∏ o l e p s z y : Przewodnik do çwi-
czeƒ z kartowania geologicznego
(okolice Ch´cin)
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IV Studencki
Festiwal Nauki

16-17 kwietnia
Prorektorzy Uniwersytetu Âlàskiego prof. Barbara Ko˝usznik i prof.

Wies∏aw BanyÊ wzi´li udzia∏ w warsztatach j´zyka migowego

Stoiska Uniwersytetu Âlàskiego na katowickim Rynku

Pocz´stunek francuski Studenckiego Romanistycznego Ko∏a Literaturo-

znawczego w budynku rektoratu

Jarmark Êredniowieczny na Wydziale Nauk Spo∏ecznych przygoto-

wali cz∏onkowie Studenckiego Ko∏a Naukowego Historyków

Pokaz walk Êredniowiecznych wojów






