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DDrrooddzzyy  CCzzyytteellnniiccyy!!
W grudniu ubiegłego roku odbyła się uro-

czystość nadania tytułu doktora honoris causa
prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Polańskiemu,
jednemu z najwybitniejszych językoznawców,
sławie polskiej neofilologii. To właśnie dzięki
Niemu na naszej Uczelni powstał prężny i dy-
namicznie rozwijający się ośrodek neofilolo-
giczny. Z okazji tej uroczystości prezentujemy:
wypowiedź JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab.
Wiesława Banysia, laudację prof. zw. dr. hab.
Janusza Arabskiego oraz sylwetkę naukową
Laureata. 

Od 1 do 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu od-
bywała się Konferencja Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu. Również i
my, chcieliśmy zabrać głos w dyskusji na ten
ważny temat. Skąd naukowcy czerpią wiedzę
o tym, jaki był klimat nie tylko przed wie-
kami, ale i przed tysiącami lat? Czy faktycznie
jesteśmy świadkami zmian klimatu, czy może
są to naturalne wahania, do których docho-
dziło już w przeszłości? Na te m.in. pytania
odpowiada dr Ewa Łupikasza z Katedry Kli-
matologii na Wydziale Nauk o Ziemi. 

W tym numerze gazety publikujemy także
Raport Senackiej Komisji Historycznej UŚ za
rok 2007-2008. Członkowie Komisji podkreś-
lają, że chodzi im o ocenę Uniwersytetu, a nie
tylko osób, które z tym Uniwersytetem były
krócej lub dłużej powiązane. Dodają także, iż
przeprowadzone wstępne badania oraz kwe-
renda materiałów archiwalnych zdeponowa-
nych w katowickim oddziale Instytutu Pa-
mięci Narodowej pozwoliły już na pewne
przemyślenia.

REDAKCJA

ROZMOWA
„Każdy człowiek ma pewne zalety, które są jak-
by składnikami „wzoru”, trzeba tylko je zauważyć
i ocenić – co ważne – z perspektywy czasu. Ja
jestem jeszcze zbyt blisko was, byście mogli mnie
właściwie ocenić, to się dopiero okaże... A co do
moich „wzorów”. Takim wzorem dydaktyki był
mój Ojciec, który wspaniale prowadził zajęcia,
ćwiczenia czy wykłady”. – Rozmowa z prof. zw.
dr hab. Ireną Bajerową, dhc UŚ. ......... str. 8-10
„Zanim człowiek rozpoczął swoją ingerencję w śro-
dowisko, zmiany klimatu bez wątpienia związane
były z czynnikami naturalnymi. Według ostatnie-
go raportu IPCC za współcześnie zachodzące ocie-
plenie w dziewięćdziesięciu procentach odpo-
wiedzialny jest człowiek”. – Rozmowa z dr Ewą
Łupikaszą z Katedry Klimatologii. ......... str. 18-19
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Instytutu 
Fizyki UŚ

Doradca zawodowy 
- psycholog 

w Biurze Karier 
Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach
Biuro Karier UŚ zaprasza wszystkich zain-
teresowanych kształtowaniem swojej ścieżki
zawodowej oraz edukacyjnej do swojej sie-
dziby w Katowicach przy ul. Bankowej 12a
(parter), gdzie istnieje możliwość skorzys-
tania z usług doradcy zawodowego - psy-
chologa. W ramach spotkań proponujemy
przeprowadzanie testów kompetencji zawo-
dowych, pomoc w planowaniu ścieżki kariery
i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
rozmowy doradcze związane z poszukiwa-
niem pracy i praktyk, itp. 

Biuro jest czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.30. 

Więcej informacji na stronie: 
www.bk.us.edu.pl
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Wypowiedź 
JM Rektora UŚ 
prof. zw. dr. hab. 
Wiesława Banysia

Profesor Kazimierz Polański jest
jednym z najwybitniejszych pol-
skich językoznawców naszych cza-

sów. Studia wyższe filologiczne ukończył
w Uniwersytecie Jagielloń skim, także w
Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał sto-
pień doktora (na podstawie rozprawy

Morfologia zapożyczeń niemieckich w ję-
zyku połabskim) i doktora habilitowane-
go (rozprawa habilitacyjna dotyczyła Skład-
ni zdania złożonego w języku gór-
nołużyckim). Pracował w licznych insty-
tucjach akade mickich kraju, m.in. w Pra-
cowni Języka Prasłowiańskiego Instytutu
Sło wianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie, w latach 1957-1967 w
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowi-
cach, z której rok później został utworzo-
ny Uniwersytet Śląski, Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uni-
wersytecie Jagiellońskim. 

Dla Uniwersytetu Śląskiego najważnie-
jszym zapewne momentem dzia łalności
Profesora K. Polańskiego jest Jego powrót
do Katowic w roku 1973. Została Mu wów-
czas powierzona misja zorganizowania
studiów neofilolo gicznych. Już tego samego
roku powstaje w naszym Uniwersytecie In-
stytut Filologii Obcych, skupiający an-
glistów, romanistów, germanistów, slawis-
tów i rusycystów, a jego dyrektorem zostaje
właśnie Profesor K. Polański. 

Dzięki ogromnemu autorytetowi Profe-
sora w polskim środowisku neo filologicz-
nym, tak językoznawczym, jak i literatu-
roznawczym, i Jego aktyw nym działaniom
organizacyjnym przyjeżdżają do Sosnow-
ca – gdzie mie ściła się i mieści się nadal
siedziba instytutów neofilologicznych –
sławy polskiej neofilologii. W ten sposób
powstaje w Uniwersytecie Śląskim bar dzo
prężny i bardzo dynamicznie rozwijający się
ośrodek neofilologiczny, co powoduje, że
już w dwa lata od swego powstania Insty-
tut Filologii Obcych dzieli się na instytu-
ty grupujące specjalistów reprezentujących
poszczegól ne neofilologie. 

Profesor K. Polański z naturalną u Nie-
go pracowitością i zaangażowaniem pra-
cuje w tym czasie równocześnie w Uni-
wersytecie Śląskim i w Uniwer sytecie Ja-
giellońskim, sprawiając swoimi wykłada-
mi i zajęciami ze studenta mi, że coraz licz-
niejsi absolwenci Uniwersytetu Jagielloń-
skiego zjeżdżają do Sosnowca (sam miałem
ogromną przyjemność i honor spotkać w

Uniwer sytecie Jagiellońskim w 1974 r.
Pana Profesora, który zachęcił mnie do
przy jazdu do tworzonego przez Niego oś-
rodka neofilologicznego w Sosnowcu – bar-
dzo Panu Profesorowi za ten impuls i za-
chętę raz jeszcze dziękuję!). 

Utworzywszy w krótkim czasie solidne zrę-
by badań neofilologicznych w Uniwersyte-
cie Śląskim, Profesor K. Polański z charak-
terystycznymi dla wszystkich Jego poczynań
poświęceniem i determinacją, siłą twórczą
i zdol nością wykonawczą oddaje się pracy or-
ganizacyjnej, naukowej i dydaktycz nej w obu
Uniwersytetach, Śląskim i Jagiellońskim.
Aspekty działalności Profesora są tak liczne
i różnorodne, że w sposób oczywisty nie da
się ich w tym miejscu nawet częściowo
przedstawić i tylko w olbrzymim skrócie
można zasygnalizować, że dotyczą one, ge-
neralnie, i językoznawstwa slawi stycznego
(Profesor jest ekspertem światowej sławy w
zakresie fonologii, morfologii i składni języ-
ka połabskiego; jest również autorem słowni-
ków, dwujęzycznych i etymologicznych, ję-
zyka połabskiego), i językoznawstwa ogólnego
(Profesor jest jednym z pierwszych polskich
językoznawców, któ rzy zaczęli szerzyć idee
gramatyki transformacyjno-generatywnej w
Polsce, a prace te zaowocowały m.in. zre-
dagowaniem 5 tomów Słownika syntaktycz -
no-generatyw nego czasowników polskich)
i terminologii językoznawczej (m. in. Profesor
K. Polański opracował wspólnie ze Z.
Gołąbem i A. Heinzem Słow nik terminolo-
gii językoznawczej oraz zredagował Ency-
klopedię językoznawstwa ogólnego). 

Można by tutaj wymieniać jeszcze wiele
innych rozlicznych publikacji i zasług Pro-
fesora K. Polańskiego – zrobią to w kolejnych
częściach tej pre zentacji zdecydowanie
bardziej kompetentnie Szanowni Panowie
P.T. Lau dator i Recenzenci. Ja natomiast
chciałbym w tym miejscu bardzo serdecz-
nie podziękować Panu Profesorowi w imie-
niu całej społeczności Uniwersytetu Śląskie-
go i swoim własnym za całokształt Jego
działalności na rzecz naszej Uczelni i wy-
razić naszą ogromną wdzięczność za olbrzy-
mi wkład pracy w tworzenie Wydziału Fi-

40. tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Śląskiego

Organizator
neofilologii w UŚ

18 grudnia 2008 r. od-
była się uroczystość na-
dania tytułu doktora
honoris causa Uniwer-
sytetu Śląskiego prof.
zw. dr. hab. Kazimierzo-
wi Polańskiemu. Udział
w niej wzięli członkowie
ścisłego prezydium ce-
remonii doktoryzacyj-
nej: JM Rektor UŚ prof.
zw. dr hab. Wiesław
Banyś, promotor prof.
zw. dr. hab. Janusz
Arabski, prorektor ds.
nauki i współpracy z
gospodarką prof. dr
hab. Andrzej Kowal-
czyk, dziekan Wydziału
Filologicznego prof. dr
hab. Rafał Molencki,
recenzenci: prof. zw. dr
hab. Jacek Fisiak, prof.
zw. dr hab. Roman La-
skowski, prof. zw. dr
hab. Stanisław Koch-
man oraz dyrektor In-
stytutu Języka Angiel-
skiego Wydziału Filolo-
gicznego UŚ prof. dr
hab. Andrzej Łyda.
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lologicznego Uniwersytetu Śląskiego, za
wytrwałe i niestrudzone, energiczne i sku-
teczne działania, mające na celu zorganizo -
wanie w naszym regionie nowoczesnego i
silnego ośrodka neofilologicz nego, który
stał się z biegiem lat jednym z najlepszych
w naszym kraju; za niezwykłą życzliwość,
przychylność, wsparcie i pomoc, jakie Pan
Profesor zawsze okazywał wszystkim swo-
im współpracownikom. 

Dzisiaj wdzięczny Uniwersytet Śląski w
uznaniu tych ogromnych zasług Profesora
Kazimierza Polańskiego w tworzeniu i roz-
wijaniu śląskiej filolo gii i neofilologii oraz wy-
bitnych osiągnięć naukowych, dydaktycz-
nych i or ganizacyjnych nadaje Mu naj-
wyższą godność akademicką – tytuł dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. 

Życzymy Panu Profesorowi zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślno ści –
wszystkiego najlepszego! JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański 
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Magnificencjo Wysoki Senacie Dostojny
Doktorancie Szanowni Państwo!

Przypadł mi w udziale zaszczytny obo-
wiązek pełnienia funkcji promotora w prze-
wodzie o nadanie tytułu doktora honoris cau-
sa Uniwersytetu Śląskie go wybitnemu sla-
wiście i językoznawcy, Profesorowi Kazimie-
rzowi Polań skiemu. Wielki to dla mnie honor.
Znam Go bowiem od czterdziestu lat. Od
1968 roku pracujemy razem w tych samych
Uniwersytetach i Uczelniach. Z ogromną
przeto satysfakcją skorzystać dziś mogę z na-
bytej przez ten okres wiedzy o tym wybitnym
uczonym i niezwykłym człowieku, przedsta-
wiając Go jako laudator. Wdzięczny więc jes-
tem Prześwietnemu Senatowi, że dał mi szan-
sę publicznego wyrażenia swojej opinii i
możliwość dania o Nim świadectwa prawdy. 

Wysoki Senat Uniwersytetu Śląskiego
powierzył sporządzenie recenzji o osiągnię-
ciach Kandydata trzem wybitnym języko-
znawcom, prof. Jackowi Fisiakowi z Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Sta-
nisławowi Koch manowi z Uniwersytetu
Opolskiego oraz prof. Romanowi Laskow-
skiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ich opinie szczegółowo i bardzo wysoko oce-
niły osiągnięcia Profesora Kazimierza Po-
lańskiego. 

Nam, w Uniwersytecie Śląskim, Profesor
Kazimierz Polański jawi się przede wszystkim
jako twórca śląskiej neofilologii. 

Związany jest z tą Uczelnią od 1973 roku,
gdy Uniwersytet Śląski obcho dził swoje pię-
ciolecie. Jest współtwórcą Wydziału Filolo-
gicznego i twórcą neofilologii. Na nowo po-
wstałym Wydziale Filologicznym zorganizo-
wał Instytut Filologii Obcych, a następnie, po

jego podziale, Instytut Filologii Angielskiej 
i Językoznawstwa Ogólnego. 

Ciesząc się olbrzymim uznaniem swojego
środowiska w kraju i za gra nicą, zgromadził
zespół neofilologów i kształcił adeptów ję-
zykoznawstwa. W krótkim czasie stworzył tu-
taj liczący się ośrodek neofilologiczny. 

Byłem jednym z pierwszych, którzy ośro-
dek ten tworzyli pod Jego kie runkiem.
Byłem świadkiem Jego pionierskich wy-
siłków, aby w tych trud nych czasach i wa-
runkach założyć praktycznie od podstaw uni-
wersytecki ośrodek. 

Swą życzliwością i radą Mistrza stworzył
atmosferę zaufania i tylko dzięki Niemu i dla
Niego przybyliśmy tu, aby tworzyć nowe, no-
wocze sne kierunki studiów. Jego troska o lu-
dzi wykraczała poza sferę zawodową i doty-
czyła spraw życia codziennego, bez czego
skupienie się na sprawach zawodowych 
i naukowych nie byłoby dla nas możliwe. 

Na ówczesnej mapie Polski Śląsk i Zagłębie
były miejscem bogatych za sobów gospodar-
czych i ekonomicznych, w stosunku do któ-
rych brakowa ło potencjału naukowego, a w
szczególności humanistycznego. Kazimierz
Polański świadom był tej dysproporcji i
przyjął na siebie misję tworzenia nowego oś-
rodka humanistycznego, wypełniającego
lukę w tej ogromnej, największej chyba w Eu-

ropie, aglomeracji bez własnego, proporcjo-
nalnie dużego ośrodka uniwersyteckiego. 

Z Katowicami związany był już od 1957
roku, gdy podjął zajęcia w ówcze snej Wyższej
Szkole Pedagogicznej. Dojeżdżał z Krakowa,
gdzie zatrudnio ny był w Pracowni Słownika
Prasłowiańskiego PAN. W latach 1968-1973
był docentem i wicedyrektorem prężnie roz-
wijające go się wtedy Instytutu Filologii An-
gielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza. Zdobyte tam doświadczenia i obserwacje
wykorzystał we wła ściwy sposób na Śląsku. Im-
ponowała nam przede wszystkim Jego pozy-
cja naukowa, Jego talent i pasja tworzenia. 

Naukowo Kazimierz Polański ukształto-
wany został przez krakowską szko łę filolo-
giczną i słynną krakowską slawistykę na Uni-
wersytecie Jagielloń skim. Po magisterium z
filologii słowiańskiej w 1955 roku, z podzi-
wu godną regularnością – co 6 lat - zdoby-
wał następny stopień lub tytuł. W 1978 roku
został profesorem zwyczajnym. 

Rozprawa doktorska z 1961 roku, wydana
pt. Składnia zdania złożonego w języku gór-
nołużyckim, oceniona została jako praca wy-
bitna. Zawierała nie tylko syntaktyczny opis
języka górnołużyckiego, ale była ważnym
wkładem do teorii składni (prof. Roman La-
skowski). Prof. Kazimierz Polański jest naj-
wybitniejszym znawcą wymarłego już 

Laudatio
wygłoszone przez 
prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego
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w XVIII wieku języka połabskiego, języka
Słowian połabskich. Złożona właśnie do
druku Gramatyka języka po łabskiego jest
dziełem życia. Poprzedziły ją – z tej samej
dziedziny – Morfolo gia zapożyczeń nie-
mieckich w języku połabskim (1962) i
Słownik etymologiczny języka Drzewian
połabskich (1962-1964). W zakresie języków
połabskiego i górnołużyckiego, jest nie-
kwestionowanym światowym autorytetem. 

Jest także autorem wielu ważnych prac po-
lonistycznych z zakresu składni i syntakty-
ki leksykalnej. W latach 1966-1975 opubli-
kował ich szereg, stosując do opisu języka pol-
skiego nowy wtedy model gramatyki trans-
formacyjno -generatywnej. Jest więc pre-
kursorem zastosowania i ukazania walorów
mo delu generatywnego do opisu współczes-
nej polszczyzny. Model ten, stworzo ny dla an-
gielszczyzny, wymagał wielu adaptacji do opi-
su języka polskiego. 

W środowisku językoznawców najszerzej
jest znany ze swych monumen talnych dzieł
słownikowych i encyklopedii. Jest współre-
daktorem Słownika terminologii języko-
znawczej i Encyklopedii języka polskiego. Pod
Jego redakcją powstały A Terminological
Dictionary of Algebraic Linguistics i dwa wy-
dania En cyklopedii językoznawstwa ogólne-
go. Jest autorem 150 publikacji naukowych,
w tym 11 książkowych. Powszechnie znany
jest Jego wkład do nauki świa towej. 

Jako wybitny slawista był czterokrotnie pro-
fesorem wizytującym w Yale University.
Wykłady gościnne prowadził w wielu reno-
mowanych uniwersy tetach europejskich i

amerykańskich, m.in. w Harvard Universi-
ty, Columbia University, University of Cali-
fornia, University of Pennsylvania. 

Profesor Kazimierz Polański jest rzeczy-
wistym członkiem Polskiej Aka demii Nauk.
Przez kilka kadencji pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komite tu Językoznawstwa
PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Słowia-
noznawstwa PAN. Jest też członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności. 

Przez cztery kadencje był członkiem ze-
społu Komitetu Badań Nauko wych. Przez
dwadzieścia lat był członkiem Centralnej Ko-
misji Kwali fikacyjnej i jej następczyni, Cen-
tralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i
Stopni Naukowych. Uniwersytet Jagielloń-
ski wyróżnił Go tytułem honoro wego profe-
sora. Dwukrotnie został Mu nadany tytuł
doktora honoris causa – w roku 2003 przez
Uniwersytet Opolski, a w 2004 przez Aka-
demię Pedagogiczną w Krakowie. 

Od 1975 roku jest delegatem Polski do
Międzynarodowego Stałego Ko mitetu Lin-
gwistów w Leiden (Holandia). 

Przez wiele lat był redaktorem naczelnym
Biuletynu Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego, najważniejszego w Polsce pisma
językoznawczego. Jest za łożycielem i re-
daktorem Linguistica Silesiana, czasopisma
lingwistycznego o międzynarodowej renomie. 

Profesor Kazimierz Polański jest organi-
zatorem nauki i wychowawcą kilku pokoleń
językoznawców. Wypromował ponad 30
doktorów. Wielu z nich jest już profesora-
mi, dla których zawsze będzie Mistrzem.
Na pisał setki recenzji doktorskich, habili-

tacyjnych i w przewodach profe sorskich.
Prof. Roman Laskowski zaznaczył w swojej
opinii, że już na przełomie lat 50. i 60. mgr
Kazimierz Polański był „współinicjatorem i
jednym z najaktywniejszych uczestników
prowadzonego pod patro natem śp. prof. Ta-
deusza Milewskiego konwersatorium lin-
gwistyczne go poświęconego najnowszym
osiągnięciom językoznawstwa teore tycznego.
O randze tego konwersatorium i jego zna-
czeniu dla polskiej lingwistyki może świad-
czyć chociażby to, że od uczestnictwa w nim
rozpoczęło się kilka znakomitych karier pro-
fesorskich na krajowych i zagranicznych ka-
tedrach”. 

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
Profesor Kazimierz Polań ski pełnił funkcję
prodziekana Wydziału Filologicznego i wice-
dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej. Or-
ganizował tam program badawczy z zakresu
polsko-angielskich studiów kontrastywnych.
Następny był Uni wersytet Śląski. W 1990
roku objął kierownictwo najbardziej pres-
tiżowej katedry językoznawstwa w Polsce –
Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indo-
europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od trzech lat pracuje na stanowisku profe-
sora zwyczajnego w Wyższej Szkole Za-
rządzania Marke tingowego i Języków Obcych
w Katowicach. 

Bez względu na zajmowane stanowisko ak-
tywnie uczestniczy w życiu naukowym i nau-
kowej debacie. Z tego znany jest w środo-
wisku. 

Ten ogrom pracy i talentu Doktoranta, któ-
ry tu przedstawiłem zaledwie w ogólnym za-

Kazimierz Polański urodził się 6 kwietnia 1929 roku w Brzoz-
dowcach w województwie lwowskim. Do szkoły średniej uczęsz-
czał w Tarno wie w latach 1945-1950. Wyższe studia slawistycz-
ne ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w 1955 roku. Tam też doktoryzował się w 1961 roku na
podstawie pracy Morfologia zapożyczeń nie mieckich w języku
połabskim, która ukazała się drukiem w 1962 roku w Osso line-
um. W roku 1967, również w Uniwersytecie Jagiellońskim, ha-
bilitował się na podstawie rozprawy Składnia zdania złożonego
w języku górnołużyckim (Wrocław, Ossolineum 1967). 

Od maja 1957 roku do początku roku akademickiego
1967/1968 był związany z Pracownią Słownika Prasłowiańskie-
go Zakładu Słowianoznawstwa PAN w Krakowie. Od jesieni
1957 roku do końca roku akademickiego 1966/1967 prowadził
zajęcia w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowi-
cach. 

W latach 1968-1973 pracował w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza  w Poznaniu, gdzie objął stanowisko wicedyrektora
Instytutu Filologii Angielskiej, a następnie - w latach 1973-1990
- w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Najpierw peł nił funk-
cję dyrektora zorganizowanego przez siebie Instytutu Filologii
Ob cych, a później – po rozpadzie Instytutu w 1975 roku na kilka
odrębnych jednostek – dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i
Językoznawstwa Ogólnego. W tym samym czasie prowadził za-
jęcia ze studentami anglistyki, slawistyki i germanistyki Uniwer-

Sylwetka naukowa prof. zw. dr hab. Kazimierza Polańskiego
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rysie, został utrwalony, opublikowany i zare-
jestrowany. Bę dzie Go więc sławił, ale sławić
trzeba także inne przymioty Profesora. 

Pamiętać trzeba, że cały ten wysiłek
wspierany talentem wykonany zo stał przez
człowieka, którego bardzo cenimy za jego
życzliwość. Tę cechę wymieniają również opi-
nie Panów Recenzentów. Życzliwość jest bo-
wiem ważnym i twórczym elementem Jego
działalności. Ona zjednywała Mu lu dzi i była
główną przyczyną jego organizacyjnych suk-

cesów. Pochodzi prze cież z Kresów, a ludzie
stamtąd słyną z życzliwości. 

Zawsze miał czas na rozmowę o sprawach
naukowych. Troszczył się o losy doktorantów.
Do liczby formalnie wypromowanych dok-
torów trzeba dodać dziesiątki tych, których
z czystej życzliwości i zainteresowania te-
matem kon sultował i wspierał radą specja-
listy. Za ten czas wielu – nie tylko dokto-
rantom – poświęcony, za tę energię, empa-
tię i twórczą życzliwość odpłacamy ciągle so-

wicie i z naddatkiem naszą wdzięcznością,
naszym dla Niego uznaniem i podziwem. 

Jego dorobek jest budującym przykładem
ludzkich możliwości i optymi stycznym syg-
nałem, by szukać takiego potencjału u siebie. 

W uznaniu Twych wybitnych zasług Wy-
soki Senat Uniwersytetu Śląskie go posta-
nowił nadać Tobie, Dostojny Doktorancie, ty-
tuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego. 

Z całego serca wniosek ten popieramy. 

sytetu Jagiellońskiego, najpierw w ramach półetatu, a następnie
– w latach 1988-1990 – pełnego drugiego etatu. 

Od roku akademickiego 1989/1990 do 1994/1995 pracował
na pierw szym etacie w Uniwersytecie Jagiellońskim – pełnił
funkcję kierownika Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indo-
europejskiego. Od roku akademickiego 1995/1996 do
2004/2005 był zatrudniony na pierwszym etacie w Uniwersyte-
cie Śląskim. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Zarządzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. 

Czterokrotnie był zapraszany przez Uniwersytet Yale w USA
na rocz ne (1969-1970) lub semestralne (1980/1981,
1986/1987, 1989/1990) kontrakty jako tzw. visiting professor.
Prowadził tam zajęcia z językoznaw stwa ogólnego i słowiańskie-
go. Był wówczas zapraszany także z wykłada mi do innych uni-
wersytetów amerykańskich: Harvard University w Cam bridge,
University of California w Los Angeles i w Berkeley, University of
Chicago, University of Pennsylvania w Filadelfii, Columbia Uni-
versity w Nowym Jorku, University of Massachussets w Amherst,
University of Illi nois w Urbana. 

Od 1974 roku wchodzi w skład Komitetu Językoznawstwa
PAN, natomiast od 1975 roku jest delegatem Polski do Między-
narodowego Stałego Komitetu Lingwistów z siedzibą w Lejdzie.
W Komitecie Językoznawstwa jest nieprze rwanie wybierany na

członka Prezydium od 1978 roku, a od 1990 roku przez dwie
kadencje pełnił funkcję jego przewodniczącego. Od wielu lat
należy do Komitetu Słowianoznawstwa PAN. 

Przez wiele lat był członkiem rad naukowych Instytutu Języka
Polskiego PAN oraz Instytutu Słowianoznawstwa PAN. Tej ostat-
niej Radzie przewod niczył przez kilka kadencji. 

Od 1974 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma języko-
znawczego Linguistica Silesiana, organu Komisji Językoznaw-
stwa Oddziału PAN w Kato wicach, któremu przewodniczy. 

Od 1974 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego Biu-
letynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a od 1986 do
2005 roku pełnił funkcję redakto ra naczelnego. 

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii
Umiejętno ści, doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
i Akademii Pedago gicznej w Krakowie, honorowym profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim członkiem Centralnej
Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, polskim de-
legatem do Permanent International Committee of Linguists.
Profesor Kazimierz Polański jest wybitnym organizatorem nauki
i wychowawcą pokoleń polskich językoznawców. 

Przedruk z publikacji:

Kazimierz Polański. Doctor honoris causa 

Universitatis Silesiae. WUŚ 2008. 

Od lewej: prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak (jeden z recenzentów - emerytowany profesor UAM w Poznaniu), laudator prof. zw. dr hab. Janusz Arabski,

dziekan Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr hab. Rafał Molencki, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 S

ik
or

a



R
oz

m
ow

a

8

– DDookkttoorr  hhoonnoorriiss  ccaauussaa UUnniiwweerrssyytteettuu
ŚŚlląąsskkiieeggoo,,  pprrooffeessoorr  zzwwyycczzaajjnnyy,,  aauuttoorrkkaa
pprraawwiiee  220000  pprraacc  nnaauukkoowwyycchh  nnaa  tteemmaatt  hhiiss--
ttoorriiii,,  kkuullttuurryy,,  ooddmmiiaann  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo,,
cczzłłoonneekk  ttoowwaarrzzyyssttww  nnaauukkoowwyycchh,,  pprroorreekkttoorr
UUnniiwweerrssyytteettuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo,,  ttwwóórrcczzyynnii  ppoolloo--
nniissttyycczznneeggoo  oośśrrooddkkaa  jjęęzzyykkoozznnaawwcczzeeggoo  ww
UUnniiwweerrssyytteecciiee  ŚŚlląąsskkiimm,,  wwyykkłłaaddoowwccaa  mm..iinn..
UUnniiwweerrssyytteettuu  JJaaggiieelllloońńsskkiieeggoo,,  UUnniiwweerrssyy--
tteettuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo;;  uuhhoonnoorroowwaannyy  ooddzznnaacczzee--
nniiaammii  ppooddppoorruucczznniikk  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,
wwssppóółłzzaałłoożżyycciieellkkaa  „„SSoolliiddaarrnnoośśccii””  nnaa
śślląąsskkiieejj  ppoolloonniissttyyccee,,  oossoobbaa  iinntteerrnnoowwaannaa  ww
cczzaassiiee  ssttaannuu  wwoojjeennnneeggoo;;  mmaattkkaa  RReennaattyy  ii
JJeerrzzeeggoo,,  bbaabbcciiaa,,  ccóórrkkaa  pprrooff..  ZZeennoonnaa  KKllee--
mmeennssiieewwiicczzaa,,  żżoonnaa  wwiięęzziioonneeggoo  pprrzzeezz
wwłłaaddzzęę  lluuddoowwąą  ooffiicceerraa  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,  kkoo--
lleeżżaannkkaa  zz  cczzaassóóww  ssttuuddiióóww  KKaarroollaa  WWoojjttyyłłyy,,
kkrraakkoowwiiaannkkaa,,  PPoollkkaa  ––  ttoo  ttyyllkkoo  cczzęęśśćć  tteeggoo,,
ccoo  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć  oo  ppaannii pprrooffeessoorr..  CCoo
łłąącczzyy  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  „„rroollee””??  CCzzyy  ppaannii  ddzziiśś  zz
ppeerrssppeekkttyywwyy  llaatt  uukkłłaaddaa  sswwoojjąą  wwłłaassnnąą  iicchh
hhiieerraarrcchhiięę??  

– Nie wszystkie role da się ze sobą ściśle
połączyć, bo jedne role sama wybrałam,
inne – los mi narzucił. Ale w każdej z tych
„ról” szukałam czegoś pozytywnego i –
rzeczywiście – każda z nich przynosiła ja-
kieś radości, a nawet satysfakcję. Choć
były takie, które trudno było „grać”. Ale
usiłowałam sprostać wymaganiom, pró-
bowałam nie rezygnować, choć nie za-
wsze mi się to udawało.

Hierarchia „ról” zależy od kryterium i
różne tu można kryteria dobierać, nie
wiem, które pani ma na myśli. Ktoś
powie: „ważność”, ale jak to ocenić tę
ważność? Wielkością zasięgu czasowego?
Społecznego? Emocjonalnego? Więc na
przykład z uwagi na zasięg czasowy, to
najdłużej jestem „córką Z. Klemensiewi-
cza”, bo od urodzenia do dziś, skoro
sprawy mojego ojca w różny sposób mnie
wciąż dosięgają. A społecznie? Chyba naj-
szersza, najowocniejsza jest moja rola
jako naukowca. Emocje? To są krótsze,
ale bardziej poruszające całą osobowość
role żołnierza, opozycjonistki, ale też
(czasem to są chwile tylko) role part-
nerki, matki, babci...

Z hierarchią ról bywa kłopot. Lubię
pracować na różnych polach, czyli grać
różne role. To jest interesujące, takie
życie jest bogate, ale niestety nieraz do-
chodzi do kolizji ról. I trzeba wybierać, a
wtedy decydują doraźne warunki, moc
danego zobowiązania, moc zagrożeń
związanych z daną sytuacją itp. Są tu i
błahe niby problemy (czytać bajeczki
choremu dziecku czy pisać swój artykuł)
i wręcz dramatyczne (iść w czasie
ostrzału miasta na umówione spotkanie
łączności czy zostać w domu z rodzi-
cami, drżącymi o los narażającej się
córki)... Ale trudnych wyborów nikomu
życie nie szczędzi. 

– WW  sswwooiicchh  pprraaccaacchh  ooppiissuujjee  ppaannii  eewwoo--
lluuccjjęę  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo..  DDllaacczzeeggoo,,  aa  mmoożżee
ppoo  ccoo,,  jjęęzzyykk  ssiięę  zzmmiieenniiaa??

– Dobrze, że pani w pytaniu wymieniła
i „dlaczego”, i „po co”, bo oba te punkty
widzenia są ważne – i przyczyny, i cele.

Wszystkich przyczyn i celów jeszcze nie
znamy, ale ogólnie możemy je określić.
Język się zmienia z dwóch ogólnych po-
wodów, po pierwsze człowiek doskonali
wszystkie swoje narzędzia, a język jest na-
rzędziem komunikacji, więc podlega tej
tendencji, po drugie zmieniają się wa-
runki i różne okoliczności, przedmioty ko-
munikacji, więc język do tych zmian musi
się dostosować.

Już z tych sformułowań wynika cel
zmian: język podlega ewolucji, aby lepiej
nam służyć. To „lepiej” trzeba rozumieć
bardzo szeroko, bo w grę może wchodzić i
na przykład usuwanie niepotrzebnych ob-
ciążeń (np. różne tzw. wyjątki), i tworze-
nie nowych wyrazów dla nowych pojęć i
obiektów, i wyszukiwanie nowych środków
językowych dla uwydatnienia emocji czy
odświeżenia znaczenia.

Przyznam się pani, że w historii języka
te przyczyny i cele ewolucji najbardziej
mnie interesują. Nie mogę się zgodzić ze
stanowiskiem Brücknera, który te zmiany
uważał za jakieś kaprysy i grymasy języka.
Każda zmiana ma jakiś sens, choć może
on być ukryty, trudno rozpoznawalny. 

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Ireną Bajerową, 
doktorem honoris causa UŚ

Warto być niepokorną
Co powinno cechować nauczyciela akade-
mickiego? Przede wszystkim duże poczucie odpo-
wiedzialności, gdyż on jest minimalnie kierowany
i kontrolowany, sam musi decydować w wielu sy-
tuacjach i problemach czy to naukowych, czy dy-
daktycznych. Nadto winien to być niepoprawny
optymista, gdyż nasza praca (zwłaszcza huma-
nistyczna) najczęściej nie przynosi wymiernych 
i dokładnie sprawdzalnych wyników i wciąż trze-
ba wierzyć, że choć odrobinę rozświetliło się ba-
daną tajemnicę, że cośkolwiek pomogliśmy na-
szym słuchaczom w rozpoznawaniu świata,
zwłaszcza człowieka.
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I szukamy tego sensu. Możemy się pomy-
lić w naszym odkryciu danego sensu, ale
i cała humanistyka polega na trudnym i
niepewnym wykrywaniu ukrytych sensów
ludzkiego myślenia i odczuwania. 

––  AA  ccoo  ttoo  zznnaacczzyy::  „„mmóówwiićć  ppiięękknnyymm  jjęęzzyy--
kkiieemm””??  CCzzyy  jjęęzzyykk  mmoożżee  bbyyćć  „„eettyycczznnyy””  lluubb
„„nniieeeettyycczznnyy””??

– Porusza pani dwie sprawy. Pierwsza to
– piękny język. Mówiłam o tym w wykład-
zie 4 grudnia (podczas ceremonii wręcza-
nia prof. Irenie Bajerowej tytułu doktora
honoris causa UŚ – przyp. A. N.) i niczego
dziś nie potrafię dodać. Mówiłam, że w
ogóle temat piękna to temat szeroki i kon-
trowersyjny, bo piękno jest bardzo różnie
odczuwane i rozumiane. Goethe wyliczył
aż 40 różnych cech pięknego języka, na
przykład trafność, bogactwo, żywość, ale i
delikatność, umiar, czystość, a także
cechy trudne do analizowania, jak urok,
czar, wdzięk... Myślę, że najważniejsza jest
harmonia różnych właściwości, harmonia
treści i formy, zgodność z sytuacją i ak-
tualnym przeznaczeniem tekstu.

Drugi problem – język etyczny i nie-
etyczny. Każde ludzkie działanie może być
zgodne lub nie z zasadami etyki, więc i
działalność językową można tak oceniać.
Takim jaskrawym przykładem nieetycz-
nego języka była totalitarna nowomowa i
zgodzono się co do jej oceny. Zgodzono
się, że język może być nieetyczny, jeżeli
manipuluje odbiorcą, czyli podstępnie, za
pomocą fałszowania rzeczywistości na-
rzuca odbiorcy nieprawdziwe sądy i
skłania go do określonego działania. Ale
tu nie chodzi o zwykłe kłamstwo, tylko o
takie operacje formami języka, że niepo-
strzeżenie zmieniają swą funkcję w syste-
mie, na przykład zmieniają znaczenie.

Taki nieetyczny język jest stosowany nie
tylko w totalitaryzmie – tam został roz-
poznany i zbadany, bo go jaskrawo
nadużywano, ale w praktyce spotkać go
można wszędzie – w polityce społeczeń-
stwa demokratycznego, w reklamie, także
w kontaktach prywatnych.

Jeszcze inaczej język może być w nie-
zgodzie z etyką – to są wulgaryzmy,
które bolą odbiorców, niszczą przy-
jemną atmosferę życia społecznego. 

––  DDllaa  nnaass,,  ppaannii  wwyycchhoowwaannkkóóww,,  uuoossaabbiiaa
ppaannii  wwzzóórr  pprrooffeessoorraa  uunniiwweerrssyytteettuu..  CCzzyy
ppaannii  mmiiaałłaa  sswwoojjee  „„wwzzoorryy””??  CCoo  ppoowwiinnnnoo
cceecchhoowwaaćć  wwyykkłłaaddoowwccęę  aakkaaddeemmiicckkiieeggoo,,
nnaauukkoowwccaa??  

– Proszę pani, każdy człowiek ma
pewne zalety, które są jakby składnikami

„wzoru”, trzeba tylko je zauważyć i ocenić
– co ważne – z perspektywy czasu. Ja jes-
tem jeszcze zbyt blisko was, byście mogli
mnie właściwie ocenić, to się dopiero
okaże... A co do moich „wzorów”. Takim
wzorem dydaktyki był mój Ojciec, który
wspaniale prowadził zajęcia, ćwiczenia
czy wykłady. A znów profesor Nitsch im-
ponował mi szybkością myślenia i wielkim
emocjonalnym zaangażowaniem w
wykładaną problematykę. A taka wi-
doczna emocja udziela się słuchaczom i
zachęca do studiowania. Ale – widzi pani
– te dodatnie właściwości nauczania Nits-
cha zauważyłam dopiero po wielu latach;
zrazu jego dydaktyka wydawała mi się za-
przeczeniem wszelkich walorów profe-
sora-wykładowcy.

A co powinno cechować nauczyciela
akademickiego? Przede wszystkim duże
poczucie odpowiedzialności, gdyż on jest
minimalnie kierowany i kontrolowany,
sam musi decydować w wielu sytuacjach
i problemach czy to naukowych, czy dy-
daktycznych. Nadto winien to być niepo-
prawny optymista, gdyż nasza praca
(zwłaszcza humanistyczna) najczęściej
nie przynosi wymiernych i dokładnie
sprawdzalnych wyników i wciąż trzeba
wierzyć, że choć odrobinę rozświetliło się
badaną tajemnicę, że cośkolwiek pomog-
liśmy naszym słuchaczom w rozpoznawa-
niu świata, zwłaszcza człowieka. 

To są te cechy szczególnie w naszym za-
wodzie potrzebne. Pomijam te oczywiste,
jak rzetelność, cierpliwość... no, może
jeszcze tu ważny jest szacunek dla młod-
szych, pokora i krytycyzm ale i odwaga w
obronie własnych słusznych racji.

––  KKiimm  ssąą  „„BBaassiiaa””,,  „„CCeessiiaa””,,  „„EEllżżbbiieettaa  JJaa--
rroocckkaa””??  CCzzyy  pprroorreekkttoorr  UUnniiwweerrssyytteettuu
ŚŚlląąsskkiieeggoo  ccoośś  zz  nniimmii  łłąącczzyyłłoo??  

– Basia, Cesia, Elżbieta Jarocka (pseu-
donimy konspiracyjne prof. Ireny Bajero-
wej w czasie II wojny – przyp. A. N.) to
była młoda dziewczyna wychowana (od
dziecka) na literaturze sławiącej walkę o
wolność i realizująca marzenia o udziale
w czymś równie wielkim, historycznym,
powiedzmy szczerze – romantycznym.
Takie było moje pokolenie, urodzone tuż
po I wojnie, bezpośrednio stykające się z
tradycjami lat niewoli, jeszcze spotykające
na ulicach powstańców styczniowych w
charakterystycznych granatowych mun-
durach. Jeszcze znajdujące w szufladach
rodziców odznaki z 1920 roku lub walk le-
gionowych.

Co łączyło tę dziewczynę z solidarnoś-
ciową panią prorektor? Chyba właśnie ta

„solidarnościowość”, bo przecież „Soli-
darność” była ruchem wolnościowym
swoiście powtarzającym zrywy dawnych
powstań. Więc „Basia” po prostu zapisała
się do kolejnego „powstania”, a w konsek-
wencji wybrano ją prorektorem i przez
parę miesięcy próbowała realizować od-
nowę życia uniwersyteckiego.

––  SSłłuużżbbaa  oojjcczzyyźźnniiee  ii  ddoocchhoowwaanniiee  wwiieerr--
nnoośśccii  iiddeeaałłoomm  pprrzzyynnoossiiłłyy  ww  ppaannii  żżyycciiuu
ttaakkżżee  pprrzzyykkrree  kkoonnsseekkwweennccjjee??  CCzzyy  wwaarrttoo
bbyyćć  nniieeppookkoorrnnąą??

– Wie pani, ja nie lubię traktować spraw
w kategorii „warto” – „nie warto”. Chodzi
tu o to, czy „trzeba”, czy „nie trzeba”.

Czy „trzeba” być niepokorną w danej
sprawie to się czuje, rozważa i decyduje. 
I czasem czuje się, że jeśli nie będę nie-
pokorna, to się będę tego wstydzić, może
do końca życia. W pewnym wieku
człowiek zaczyna robić bilans, sumuje,
ocenia i co wtedy?

Można więc – skoro tak pani sfor-
mułowała pytanie – można powiedzieć, że
warto być niepokorną, aby później nie
żałować, że się po prostu stchórzyło.

--  KKrraakkóóww  ii  KKaattoowwiiccee  ––  ddwwaa  ggłłóówwnnee
mmiieejjssccaa  ppaannii  żżyycciiaa,,  pprraaccyy..  CCzzyy  ttoo  ttaa  ssaammaa
ii  ttaakkaa  ssaammaa  PPoollsskkaa??

– Chyba obecnie to jest ta sama Polska,
ale z pewnością nie taka sama. To zresztą
nic dziwnego – te różnice regionalne
wszędzie dają się odczuwać, bo dzieje
każdego regionu są inne, a z tego wynikają
różnice w tradycjach, w mentalności, w
ocenie faktów, nawet w temperamencie
mieszkańców. A historia Krakowa i Kato-
wic była tak odmienna, że różnice muszą
być.

Nie wiem, jak teraz to wygląda, bo już
rzadko bywam u was, ale pamiętam czas,
gdy tu pracowałam – druga połowa
ubiegłego wieku. Różnice dotyczyły
przede wszystkim... jak by to nazwać.... at-
mosfery życia codziennego.

Krakowianin, gdy wyjdzie w miasto, od
razu dotykany jest przez historię i kulturę,
zwłaszcza naukę, bo co ulica to albo sta-
rodawny kościół czy pałac, albo jakaś aka-
demia czy uniwersytet. To musi wpływać
na świadomość, na hierarchię wartości.
W Katowicach brak tego nasycenia histo-
rią, placówki kulturalne nie są wyekspo-
nowane w centrum (z wyjątkiem teatru),
uniwersytet powstał stosunkowo nie-
dawno. Najlepiej widoczne są wieże wy-
ciągów kopalni, piece hutnicze.

Ta inna hierarchia wartości spowodo-
wała, że Kraków bardziej dystansował się
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od czerwonej ideologii, nawet nią pogar-
dzał, toteż nacisk komunistyczny w Kra-
kowie był dużo słabszy niż na Śląsku,
gdzie rola PZPR była nieporównanie
większa. Opór tu był milczący, nie czuło
się go, choć – prawdę mówiąc – z jakąś wi-
doczną powszechniejszą aprobatą też się
nie spotkałam. Dopiero wybuch „Solidar-
ności” ujawnił niezadowolenie tutejszych
ludzi i ich tendencje do innego, samo-
dzielnego urządzania życia społecznego.

Rozmawiałam na ten temat z kolegami.
Twierdzili, że ta uprzednia bierność Śląza-
ków wynikała z ich pragmatyczności.
Właśnie! Tu górą była aktualna pragma-
tyka, a w Krakowie – tradycja, kultura,
historia, która tu nie ma dużego wpływu
na kształtowanie świadomości społecznej.
To Uniwersytet powinien nadrobić.

––  KKiieeddyy  ssłłyysszzyy  ppaannii  „„UUnniiwweerrssyytteett  ŚŚlląąsskkii””
––  mmyyśśllii  ppaannii  oo......

– O ludziach Uniwersytetu przede
wszystkim, przecież pracowałam tu z tylu
ciekawymi i wartościowymi osobami. I
nie tylko pracowałam, ale też towarzysko
rozmawiałam, dyskutowałam, a nawet po
prostu razem żyłam, gdy mieszkałam w
domu uniwersyteckim na Tysiącleciu lub
nocowałam u kogoś, zaproszona w
związku z wieczorną imprezą. Wspomi-
nam na przykład przemiłe kolędowania
u państwa Chełkowskich, oglądanie tele-
wizyjnego „Wielopola” u państwa Zabie-
rowskich na „Tysiącleciu”, wspominam
nocowania u państwa Nowaków w Sos-
nowcu, u pań Kowalskich w Czeladzi, u
Krysi Urban w Katowicach. Ileż wspom-
nień!

Bywało trudno, ale ciekawie. Strajki ko-
munikacji, strajki studenckie, prelekcje w
różnych parafiach mające budzić samo-
dzielne myślenie i opór, cały ciężki okres
81/82. Smutne pożegnania, z niektórymi
– na zawsze. Trudne decyzje, czasem ktoś
zawiódł. Czasem ja zawiodłam.

Kiedy słyszę „Uniwersytet Śląski”,
myślę też nieraz o niesprawiedliwym epi-
tecie „czerwony uniwersytet”, na szczęś-
cie dziś już zapomnianym. Jaki on był
„czerwony”, ujawniła zima 81/82, kiedy
władze uderzyły go tak mocno, jak żadną
inną uczelnię w Polsce. Czy takie re-
presje by stosowały, gdyby istotnie był
„czerwony”?

Gdy słyszę „Uniwersytet Śląski”, myślę
z satysfakcją, że byłam przy jego narodzi-
nach i teraz mogę cieszyć jego wzrostem i
rosnącym znaczeniem.

ROZMAWIAŁA 
ALEKSANDRA NIEWIARA

Uwagi wstępne2

Próba jakiejkolwiek jednoznacznej oceny i kla-
syfikowania pracowników i studentów Uniwersy-
tetu Śląskiego, ich postaw, zachowań, poziomu
etycznego i uwikłań we współpracę ze Służbą
Bezpieczeństwa od początku musi budzić nie
tylko wątpliwości, ale i sprzeciw. Niezależnie od in-
dywidualnych odczuć i własnych doświadczeń
musimy, oceniając nasz Uniwersytet, mieć na
uwadze, że od samego początku z Uczelnią tą byli
związani tacy ludzie, jak (przywołani w porządku
alfabetycznym): Antoni Agopszowicz, Irena Baje-
rowa, August Chełkowski, Zbigniew Jerzy No-
wak, Andrzej Pawlikowski, Mieczysław Sośniak.
Doktoraty honoris causa tego Uniwersytetu przyj-
mowali m.in.: Stanisław Barańczak, Josif Ale-
ksandrowicz Brodski, Józef Szajna, Tadeusz
Różewicz, ks. abp Damian Zimoń i inni. Wska-
zanie autorytetów, których nie można zakwestio-
nować, trudno równoważyć przykładami nega-
tywnymi - których nie brakowało, ale idzie tylko o
to, by uświadomić skalę problemu, a jednocześnie
zrozumieć, że każde etykietowanie Uniwersytetu
Śląskiego jest uproszczone i krzywdzące. 

Musimy też pamiętać, że chodzi nam o ocenę
Uniwersytetu, a nie tylko osób, które z tym Uni-
wersytetem były, krócej lub dłużej, powiązane.
Przeprowadzone wstępne badania oraz kwe-
renda materiałów archiwalnych zdeponowa-
nych w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach pozwalają już na pewne prze-
myślenia.

Uniwersytet Śląski był jedną z tych instytucji,
które budziły szczególne zainteresowanie funk-
cjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Od samego
początku istnienia PRL-u wszystkie środowiska
inteligenckie były traktowane przez aparat władzy
z dużą podejrzliwością, jako potencjalne ogniska
opozycji i myśli niezależnej od oficjalnie promo-
wanej ideologii. Uniwersytet Śląski stanowił też za-
pewne element gry politycznej w regionie śląskim,
wykreowany na potrzeby realizacji celów wskaza-
nych przez partię komunistyczną po doświad-
czeniach niepokornej wiosny 1968 roku. Przecież
był to jeden z pierwszych uniwersytetów po-
wołanych w socjalistycznej Polsce. Ale jego po-
wstanie było też efektem już kilkudziesięcioletnich
starań i aspiracji Śląska do posiadania wyższej
uczelni humanistycznej, starań zapoczątkowa-

nych jeszcze w latach dwudziestych, a potem
kontynuowanych przez wojewodę Michała
Grażyńskiego.

Dlatego od początku istnienia Uniwersytetu
Śląskiego mamy do czynienia z całą gamą ludz-
kich postaw wobec panującej wówczas rzeczy-
wistości. W tych niewątpliwie skomplikowanych
czasach ludzie musieli dokonywać trudnych wy-
borów. Wiele osób popierało z różnych powodów
funkcjonowanie takiego kształtu państwa,
osiągając nierzadko znaczne korzyści osobiste,
często uzyskując także spory awans w karierze
naukowej i w hierarchii społecznej.

Po 1989 roku podjęto próby wskazania tych zja-
wisk, niestety w bardzo ograniczonym zakresie.
Wydaje się, że zdecydowana postawa środowiska
mogła oddziaływać w sposób bardziej skuteczny.
Przykładem najwłaściwszej postawy może być de-
cyzja Rady Wydziału Filologicznego, bardzo
mocno popierana przez struktury uczelnianej
„Solidarności”, uniemożliwiająca zatrudnienie
jednego z prominentnych i skompromitowanych
udziałem w totalitarnych strukturach oraz przy-
czyniających się do skali represji w UŚ - byłego,
urlopowanego na czas pracy w aparacie władzy
komunistycznej profesora Witolda Nawrockiego3.
I choć wydarzenie to było tylko epizodem, to jed-
nak dowodzi zdolności środowiska akademic-
kiego do podejmowania właściwych decyzji. 

Innym przykładem może być zestawienie na-
stępujących dwóch sytuacji: w 1973 roku do
ówczesnego dziekana Wydziału Humanistycz-
nego prof. Jerzego Zbigniewa Nowaka wpłynęło
pismo SB informujące, że student trzeciego roku
polonistyki ma związki z hippisami. Dziekan po-
prosił do swego gabinetu studenta, dał mu owe
pismo do przeczytania, a następnie odłożył. Był to
akt dużej odwagi ze strony prof. Nowaka, który
przecież nie mógł mieć pewności, kim jest na-
prawdę ów nieznany mu wcześniej student. Przez
cały okres studiów owego studenta, Jerzego Illga,
obecnie dyrektora Instytutu Wydawniczego
„Znak” w Krakowie nie spotkały żadne przykrości.
Oto przykład zupełnie innego zachowania4: w
okresie po stanie wojennym dziekan Wydziału
Nauk Społecznych prof. Jan Kantyka wezwał do
swego gabinetu studentów: Adama Jawora i Ma-
cieja Wojciechowskiego, gdzie zostali przesłuchani
przez oficera SB, kapitana Bąka. Ten sam dziekan
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z inspiracji SB podjął starania o „neutralizację” i
usunięcie studenta Jana Jurkiewicza, zwłaszcza,
że część kadry opierała się naciskom władz
Uczelni, by zaostrzyć wobec Jurkiewicza i kilku in-
nych działaczy NZS rygory egzaminacyjne.

Przykładem może być też sprawa jednego z
profesorów Wydziału Prawa i Administracji
pozyskanego przez SB już w 1969 roku, wtedy
studenta, funkcjonującego pod różnymi pseu-
donimami, m.in. Prawnik, Andrzej, rozpraco-
wującego wiele osób, wśród nich profesorów:
Mieczysława Sośniaka, Henryka Goika, Marka
Lubelskiego. Uchodził on za najbardziej ak-
tywnego i pracowitego agenta w tym środo-
wisku5.

Znaczna część środowiska akademickiego jed-
nak postanowiła w miarę swych możliwości prze-
ciwstawić się aparatowi władzy. Materiały wytwo-
rzone przez Służbę Bezpieczeństwa dają właśnie
świadectwo obu postaw. Ich zawartość jest spe-
cyficzna i bolesna w lekturze, bo do ich powstania
wykorzystano doniesienia agentury, wchodzącej
nie tylko w życie zawodowe, ale i sprawy najgłębiej
osobiste, nawet intymne człowieka. Uzyskiwano
ponadto informacje wytwarzane przez głęboko
utajnione komórki specjalne Służby Bezpieczeń-
stwa, tzw. Biura „B”, „T” i „W”, które dostarczały
materiały uzyskiwane za pomocą różnych technik
operacyjnych6.

Jak można się domyślić, osoby sprawdzane
przez bezpiekę często nie były świadome opera-
cyjnych rozmiarów inwigilacji. Teczki osób po-
krzywdzonych zawierają niejednokrotnie spisane
rozmowy telefoniczne, oryginały i kopie wszel-
kiego rodzaju korespondencji, a ponadto całe ze-
stawy fotografii, wykonywanych w różnych sytua-
cjach. Tego typu materiały uzupełniały
dokumentację uzyskiwaną przez funkcjonariuszy
bardziej tradycyjnymi metodami.

Najbardziej charakterystycznym przejawem
zainteresowania Służby Bezpieczeństwa środo-
wiskiem uniwersyteckim było utrzymywanie
całej sieci agentury. Znane są dyrektywy ówczes-
nego ministra spraw wewnętrznych gen.
Czesława Kiszczaka nakazujące każdemu funk-
cjonariuszowi prowadzenie grona przynajmniej
12 tajnych współpracowników (dalej tw). Dla
przykładu, materiały o kryptonimie Doradca,
zebrane w dwóch tomach, dotyczące pracow-

nika Wydziału Prawa i Administracji doc. Wale-
riana Pańki, zawierają doniesienia przynajmniej
sześciu tajnych współpracowników, czyli tzw. tw
(byli to agenci o pseudonimach Stefan, Andrzej,
Kerim, Marek, SS, Kwiecień). W przypadku in-
nego internowanego pracownika, zatrudnionego
na Wydziale Filologicznym, dr. Leonarda Neu-
gera, do pracy operacyjnej wykorzystano donie-
sienia przynajmniej sześciu tw (Zbyszek, Lu-
cjan, Iza, Bagdad, Max, Kowalski). Byli tacy
pracownicy UŚ, których aktywność ukierunko-
wano na inne środowiska, a w samym środo-
wisku uczelnianym nie zaznaczali szczególnie
gorliwej aktywności. Przykładem takiego agenta
może być tw Mars, który rozpracowywał w spo-
sób niezwykle drobiazgowy środowisko „Solidar-
ności” w Bytomiu, gdzie pełnił funkcję doradcy
MKZ Bytom. Był pracownikiem Wydziału Prawa
i Administracji UŚ i najprawdopodobniej z re-
komendacji (przynajmniej na takowe się po-
woływał ówczesny adiunkt tego Wydziału) tu-
tejszych środowisk solidarnościowych zyskiwał
zaufanie w nowym otoczeniu. Obecnie od wielu
już lat jest profesorem innej uczelni wyższej w
Polsce.

Doniesienia tajnych współpracowników uzu-
pełniają relacje osób, które z racji sprawowania
swojej funkcji były zobowiązane do kontaktów z
funkcjonariuszami SB, a w operacyjnym języku
otrzymały miano kontaktów służbowych (ks) lub
kontaktów obywatelskich (ko). Były to niesforma-
lizowane formy współpracy z organami SB, wyni-
kające z piastowanego stanowiska. Zwykle byli to
członkowie PZPR. W skali każdego wydziału na
Uniwersytecie Śląskim było to jednocześnie przy-
najmniej kilku pracowników naukowych, studen-
tów i pracowników obsługi. Przekazywane przez
nich informacje miały niejednokrotnie charakter
oficjalnych danych, np. dotyczących rodzaju zajęć
akademickich i miejsc ich odbywania, często uzy-
skiwanych za pośrednictwem telefonicznego za-
pytania. Wystarczyło to jednak, aby prowadzący fi-
guranta funkcjonariusz bezpieki „zaliczył” sobie w
swoich sprawozdaniach udzielającego informa-
cję jako własny kontakt.

Informacje pochodzące od tajnych współpra-
cowników miały różny charakter, ich zawartość
była uzależniona zarówno od dociekliwości es-
beka, jak i od postawy informatora. Szczerość

agenta i jego praktyczne możliwości operacyjne
(np. bliskie kontakty z figurantami sprawy, ułat-
wiony dostęp do ważnych informacji, poziom in-
telektualny tw, umiejętność nawiązywania kon-
taktu) decydowały o zakwalifikowaniu
uzyskanych informacji. W miarę możliwości sta-
rano się weryfikować przydatność tajnego
współpracownika dzięki porównywaniu jego do-
nosów z informacjami uzyskanymi od innych
agentów. Niektórzy tajni współpracownicy otrzy-
mywali za swoje usługi wynagrodzenie, dotyczyło
to szczególnie osób ze środowiska studenckiego.
Wskutek aktywności tajnych współpracowników
do funkcjonariuszy SB docierały także różne mało
życzliwe komentarze, informacje o życiu prywat-
nym tzw. figurantów (osób rozpracowywanych), a
czasem także ewidentne kłamstwa, pomówienia
i plotki. Zdarzało się, że uzyskane tą drogą infor-
macje służyły do szantażu, dzięki któremu pozy-
skiwano kolejnych tw.

Katowicka SB prowadziła na bieżąco dwie
sprawy obiektowe zakładane dla kontroli insty-
tucji, organizacji lub środowisk, dotyczące bez-
pośrednio Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszą z
nich (dotyczącą katowickich wydziałów) opat-
rzono kryptonimem Uniwersytet, a drugą (do-
tyczącą sosnowieckich wydziałów) Zagłębie.
Osobną sprawę obiektową prowadzono w Cie-
szynie wobec tamtejszej Filii Uniwersytetu
Śląskiego podlegającej terytorialnie pod struktury
SB w Bielsku-Białej. Niestety, wspomniane
główne sprawy obiektowe na katowickie i sos-
nowieckie wydziały Uniwersytetu Śląskiego zos-
tały zniszczone na początku 1990 roku. Część
materiałów, które powstały z myślą o wykorzys-
taniu ich w tych sprawach, znalazła się także w
materiałach innego typu, np. w teczkach taj-
nych współpracowników i figurantów różnych
spraw. Stąd wiemy o tym, że takie sprawy były
prowadzone.

Szczególnie cenna dla historyków jest sprawa
obiektowa krypt. Związek, założona z myślą o ob-
serwacji rodzącego się środowiska Niezależnego
Zrzeszenia Studentów przy Uniwersytecie
Śląskim, która zawiera wiele interesujących do-
kumentów z początkowego okresu NZS. Ponadto
na jej podstawie uzyskujemy dodatkowe infor-
macje o innych materiałach z tego zakresu, po-
zwalające na dalszą eksplorację tematu.

Raport Senackiej Komisji Historycznej UŚ
za rok 2007-2008

(stan na dzień 15 lipca 20081)
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***
Już dziś wiadomo, że nawet zniszczenie

całego zespołu archiwalnego obejmującego roz-
poznanie Uniwersytetu Śląskiego nie oznacza
zniszczenia wszystkich dokumentów do-
tyczących funkcjonowania związanego z nim
środowiska. Zachowane zostały mikrofilmy oraz
inne dokumenty obiektowe, co pozwala mozol-
nie odtworzyć mechanizmy wielu zjawisk do-
tyczących życia Uniwersytetu. Do zakończenia
wszystkich kwerend i oceny całego materiału
trzeba jeszcze więcej czasu, zwłaszcza że obec-
nie zwolna ujawniają się jeszcze nowsze możli-
wości odzyskiwania materiału uznanego wcześ-
niej za całkowicie zniszczony.

Część szczegółowa

W Uniwersytecie Śląskim Służba Bezpieczeń-
stwa, w świetle rozpoznanych spraw, za cel swo-
jej działalności stawiała sobie dążenia doraźne, ale
i dalekosiężne: 

• rozpoznania i kontrolowania środowiska aka-
demickiego,

• rozpoznania i kontrolowania działalności
studentów zrzeszonych w kołach naukowych
oraz w Klubie Literackim „TAM” na Wydziale Fi-
lologicznym,

• kontrolowania twórczości i działalności stu-
dentów, operacyjnego zabezpieczenia zjazdów i
sympozjów naukowych,

• rozpoznania i kontrolowania wybranych, zda-
niem SB niebezpiecznych z punktu widzenia in-
teresów PZPR i Polski Ludowej, studentów i pra-
cowników naukowo – dydaktycznych,

• kontrolowania kontaktów współpracowni-
ków wyjeżdżających poza granice Polski oraz za-
trudnionych w Uniwersytecie Śląskim obcokra-
jowców,

• objęcie kontrolą finansowania badań oraz
zakupów zazwyczaj kosztownej aparatury na wy-
działach „eksperymentalnych”,

• uzyskanie wpływu na postawy ideologiczne
studentów i pracowników naukowo - dydaktycz-
nych. 

Dzięki kontaktom z niektórymi przedstawicie-
lami władz dziekańskich i instytutowych
usiłowano promować na stanowiska naukowo -
dydaktyczne „obiecujących” studentów, wykorzy-
stywanych już w czasie studiów jako tajnych
współpracowników (tw). Nierozpoznana jest do
końca w świetle przestudiowanych przez Komisję
materiałów rola organów PZPR, które mogły brać
udział w tej specyficznej „promocji” wytypowa-
nych do kariery naukowej studentów. Ogrom
pracy oraz niepełne materiały nie pozwalają jesz-
cze na tym etapie rozpoznać stopnia uwikłania
studentów, możemy jednak mniemać, iż był on
spory. Zasadniczo zajęła się Komisja wszystkimi
pracownikami zatrudnionymi obecnie i w prze-
szłości, a wyrywkowo studentami, pracownikami
technicznym i administracyjnymi. 

KKoommiissjjaa  UUnniiwweerrssyytteettuu  nniiee  oocceenniiaa  nniicczzyyjjeeggoo  ppoo--
ssttęęppoowwaanniiaa,,  nniiee  ffeerruujjee  ooppiinniiii,,  nniikkooggoo  nniiee  uunniiee--
wwiinnnniiaa  aannii  nniiee  oosskkaarrżżaa,,  rreejjeessttrruujjee  ttyyllkkoo  ffaakkttyy  oodd--
nnoottoowwaannee  ww  aakkttaacchh  SSBB,,  zz  kkttóórryycchh  mmaa  ssiięę  wwyyłłoonniićć
ssttooppiieeńń  iinnwwiiggiillaaccjjii  UUnniiwweerrssyytteettuu  pprrzzeezz  SSłłuużżbbęę
BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa..

Kandydatów na tajnych współpracowników
szukano wśród studentów, zwykle ostatnich
dwóch lat, którzy podzielali poglądy ideologii mar-
ksistowskiej, nie mieli kontaktów z przedstawi-
cielami Kościoła i nie brali czynnego udziału w
życiu religijnym, nie byli związani z opozycją po-
lityczną (nie byli związani z ruchem opozycyjnym
po 1968 roku). Przygotowując się do tzw. roz-
mowy werbunkowej szukano, a czasem prowo-
kowano sytuacje, które mogły stać się podstawą do
szantażu. Starano się jednak głównie pozyskać taj-
nych współpracowników na zasadzie „dobrowol-
ności” posługując się motywami patriotycznymi i
dobrem wydziału, względnie całej uczelni. W ra-
zie potrzeby, zwykle na wyrażoną prośbę przez
tajnych współpracowników, wynagradzano ich
okazyjnie, w niektórych przypadkach systema-
tycznie i czasami bardzo hojnie. Tajni współpra-
cownicy byli poddawani okresowej kontroli przez
innych tw, przez osoby prowadzące z ramienia
SB oraz ich wyższych przełożonych z SB. Prawie
wszyscy tajni współpracownicy podpisali dekla-
racje o współpracy, chociaż nie we wszystkich
przypadkach deklaracje o współpracy zachowały
się w oryginale lub kopii. Deklaracje te podpisy-
wali własnoręcznie imieniem i nazwiskiem lub
kryptonimem. Ten fakt wyklucza zarzut o braku
świadomości oraz wiedzy na temat charakteru
tajnych kontaktów. Większość sporządzała spra-
wozdania pisemne na tematy interesujące SB.
Komisja miała możliwość w wielu przypadkach
wglądu do oryginałów tego rodzaju sprawozdań,
które w dokumentacji zachowanej otrzymywały
czasem nagłówek „doniesienia” wprowadzony
ręką funkcjonariusza SB. 

Osobnym zagadnieniem, skomplikowanym i
nasuwającym duże trudności merytorycznej
oceny, była współpraca pracowników Uniwersy-
tetu z wywiadem PRL. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że praca wywiadowcza nie ma nic wspól-
nego z pracą naukowo- dydaktyczną pracownika
wyższej uczelni.

Inną kwestią jest zachowanie osób, które nie
podpisały deklaracji współpracy a przekazywały
SB wiele informacji o dużym stopniu szkodli-
wości dla Uniwersytetu i jego pracowników. Spot-
kano wypadki wyrażenia zgody na współpracę
lecz nie podpisywania jej własnoręcznym podpi-
sem lub kryptonimem. 

Według materiałów IPN, które w trakcie roku
pracy Komisja Historyczna prześledziła i opraco-
wała na ich podstawie sprawozdania dla JM Rek-
tora i Senatu, zaangażowanie pracowników po-
szczególnych wydziałów Uniwersytetu przedstawia
się w sposób następujący: 

I. Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
nie stwierdzono prowadzenia intensywnej działal-
ności zmierzającej do pozyskiwania tajnych
współpracowników. Komisja dysponowała 2. tecz-
kami, z których wynika, że próby zostały podjęte
wobec dwóch osób, z których jedna zdecydowa-
nie odmówiła współpracy, a w wypadku drugiej
posiadamy obecnie jeszcze za mało danych, by
stwierdzić współpracę. 

II. Wydział Filologiczny

Komisja Senacka na obecnym etapie prac
otrzymała do wglądu dokumenty wytworzone
przez Służbę Bezpieczeństwa na temat 26
spraw tzw. obiektowych oraz osobowych związa-
nych z Wydziałem Filologicznym.. Spośród
owych 26 spraw, 11 dotyczyło osób pracujących
na Uniwersytecie. Pracownicy naukowo - dy-
daktyczni, studenci oraz personel pomocniczy
(pracownicy dziekanatów), którzy zostali zare-
jestrowani jako tajni współpracownicy, to: tw
„Arski”, tw „Rafał”, tw „Władysław”, tw „Irek”,
tw „Jaś”(student), tw „Adam”, tw „Lester”, tw
„Lucjan”, tw „Pablo”, „Wojtek”, tw „Zbyszek”, tw
„Sandra”.

Przy ocenie sytuacji na Wydziale Filologicznym
należy zwrócić uwagę na kilka przypadków
współpracy, które są charakterystyczne dla celów,
które chciały uzyskać organa bezpieczeństwa PRL. 

Tw „Arski”, w latach 1968 -1985 był świado-
mym i tajnym współpracownikiem służb specjal-
nych PRL. Otrzymał zadanie obserwacji lektorów
języka angielskiego w Instytucie Anglistyki, osób
wyjeżdżających na stypendia zagraniczne z ra-
mienia Uniwersytetu Śląskiego. W jego gestii miał
być także monitoring kontaktów z konsulatem
USA w Krakowie oraz z ambasadą amerykańską
w Warszawie. 

Tw „Rafał” współpracował z SB w okresie 31
VII 1975– IX 1978. W ocenie funkcjonariuszy or-
ganów bezpieczeństwa był aktywnym współpra-
cownikiem. Informacje, które przekazywał, miały
wartość operacyjną i zostały wykorzystane do
spraw pod kryptonimami „Patron”, „Reżyser”,
„Bibliotekarz”. W rubryce zawierającej ocenę tzw.
wartości operacyjnej informacji przekazywanych
przez tw „Rafała”, można znaleźć stwierdzenie, że
jego sprawozdania zostały wykorzystane w pro-
wadzonych przez SB sprawach operacyjnego roz-
pracowania Zygmunta Barczyka, Ireneusza Opac-
kiego,  Leonarda Neugera, Józefa Dyrdy, Grażyny
Puszki, Marka Pytasza, Moniki Bujnickiej i Sta-
nisława Gawlińskiego.

Tw „Irek”- okres współpracy 30 VIII 1974 -
1979; jego aktywność była niewielka, następnie
przeszedł do opozycji.

Tw „Pablo” (od 1987 „Wojtek”). Był tajnym
współpracownikiem w okresie: 13 VI 1979 - X
1988. Otrzymał zadanie zdobywania informacji
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na temat ośrodków naukowych w Zachodniej
Europie, szczególnie na terenie Francji oraz śle-
dzenia i analizy działalności pracowników nau-
kowych francuskich i polskich, w tym szczególnie
naukowców polskich, pracujących, bądź przeby-
wających tylko czasowo na terenie Francji. W la-
tach 1979 – 1984 funkcjonariusze odbyli z nim co
najmniej 61 spotkań, w czasie których organa
bezpieczeństwa zdobyły 58, ich zdaniem, wartoś-
ciowych operacyjnie informacji. Za swoją działal-
ność był systematycznie bardzo wysoko wynagra-
dzany.

Tw „Zbyszek” , okres współpracy: 5 XII
1975 - 18 IV 1979. Miał być wykorzystany
przy operacyjnym rozpracowaniu spraw pod
kryptonimami: „Przerzut”, „Molekuła” i „An-
kieter” oraz do sprawy operacyjnego spraw-
dzenia, kryptonim „Patron” i „Emisariusz”.
Miał także dostarczać informacje na temat
studentów polonistyki: Z. Barczyka i T. Stęp-
nia, a także asystentów: dr. Leonarda Neu-
gera i mgr. Wojciecha Wyskiela. Miał także
kontrolować działalność studentów zrzeszo-
nych w kołach naukowych oraz Klubie Lite-
rackim „TAM” na Wydziale Filologicznym.
Zdaniem funkcjonariuszy SB „pasjonowało
go wykonywanie zadań dla Służby Bezpie-
czeństwa”. Rozpracowywał także dla SB Ka-
zimierza Świtonia. Otrzymywał systematycz-
nie wynagrodzenie za przekazywane
informacje. 

Tw „Lucjan”, okres współpracy: 22 III 1976-
IV 1979, była wykorzystywana jako informator
w rozpracowywaniu operacyjnym w sprawach
„Ankieter”, „Patron”, i „Uniwersytet”. Celem
było także kontrolowanie postaw i kontaktów L.
Neugera, W. Wyskiela oraz tych pracowników
UŚ, którzy wyjeżdżali do krajów kapitalistycz-
nych lub utrzymywali kontakt z mieszkańcami
tych państw. Celem pozyskania miało również
być kontrolowanie działalności studentów zrze-
szonych w kołach naukowych oraz w Klubie
„TAM”. 

Tw „Ada”, został pozyskany szantażem 11 VII
1988. Tajna współpraca w przypadku tego pra-
cownika miała charakter jednostkowego wyda-
rzenia, nie był wynagradzany, a jego współpraca
ograniczyła się do jednego sprawozdania, którego
treść znana jest tylko ze streszczenia dokonanego
przez funkcjonariusza SB.

Tw „Adam”, pozyskany do współpracy 24 IX
1985 roku, na zasadzie dobrowolności. Spotkania
odbywały się sporadycznie. Tw wielokrotnie dawał
do zrozumienia, że „współpraca” stanowi dla
niego „duże obciążenie psychiczne”, unikał spot-
kań, a przekazywane informacje miały charakter
bardzo ogólny, bez większej wartości operacyjnej.

Tw „ Sandra” okres współpracy 1 III 1974, po
wstąpieniu do PZPR była wykorzystywana jako
kontakt operacyjny. Była pracownikiem admini-
stracji, przekazywała bardzo wiele informacji na

temat stosunków międzyludzkich na Wydziale,
plotek wydziałowych, organizacji dydaktyki. Po-
bierała wynagrodzenie. 

III. Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii

W dokumentacji Instytutu Pamięci Narodowej
znajdują się dane dotyczące 17 osób. Odnotowano
2 osoby, mające status tw: „Stefan” oraz „Janka”.

1. W przypadku tw „Stefan” teczka jest nie-
zwykle fragmentaryczna, a jej treść ogranicza się
jedynie do informacji, iż tajny współpracownik o
takim pseudonimie został zwerbowany 21 II 1983
roku, a współpracę zakończono 30 I 1989 roku,
przy czym materiały operacyjne zostały znisz-
czone. Z uwagi na dokumentację znajdującą się
w innych teczkach rozpoznanie sprawy nie jest za-
mknięte.

2. Jeśli natomiast idzie o tw „Janka”, to
współpraca miała zostać podjęta 21 X 1983
roku. Zachowało się przy tym oświadczenie tw
o podanym pseudonimie, datowane na 10 V
1983 roku, zobowiązujące ową osobę do zacho-
wania w tajemnicy treści rozmowy przeprowa-
dzonej wówczas z pracownikiem SB i przyj-
mującej imię („Janka”) w dalszych jej
kontaktach. Rezygnacja tajnego współpracow-
nika o podanym kryptonimie z dalszej
współpracy (nie znamy charakteru kontaktów)
nastąpiła w dniu 25 XII 1987 roku.

IV. Wydział Nauk 
o Materiałach i Informatyki

W dokumentacji Instytutu Pamięci Narodowej
zachowały się teczki dotyczące 5 osób. Odnoto-
wano jedynie tw o kryptonimie „Sokrates”. Reszta
teczek dotyczy spraw o charakterze paszporto-
wym. 

Tw „Sokrates”, zatrudniony w Uniwersytecie
Śląskim od 1 X 1978 roku, miał za zadanie: a)
informowanie o sprawach utrudniających pracę
naukowo-badawczą; b) monitorowanie kwestii
kadrowych i problemów międzyludzkich w miej-
scu nowej pracy; c) informowanie o sprawach
nagród z tytułu efektów wdrożeniowych w za-
trudniającym go Instytucie. Kontakty, ze
względu na brak zgody tw „Sokrates” na dalszą
współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, zawie-
szono między 15 VI 1979 roku a 15 I 1980
roku. Z dokumentacji wynika, iż nie została ona
już później podjęta.

V. Wydział Nauk Społecznych 

Według materiałów na dzień 28 czerwca ub.r.
znajdują się akta 20 osób, w tym siedmiu tajnych
współpracowników.

1. tw: „Polański”7 - dobrowolnie podpisał zobo-
wiązanie do współpracy,, które znajduje się w ak-
tach. Według funkcjonariuszy SB przekazywane
informacje były ważne i cenne, ale brak teczek
pracy nie pozwala na ich ocenę. „Polański” dwu-

krotnie otrzymał kwotę 5.000 zł. Współpraca
trwała wyjątkowo długo, bo od 26 XIII 1983 aż do
20 VI 1990. 

2. „Szpornas” został zarejestrowany jako tajny
współpracownik SB na zasadzie dobrowolności,
została zachowana deklaracja współpracy. Sto-
pień szkodliwości przekazywanych informacji wy-
daje się niewielki. Okres współpracy: 28 VIII 1986
– 26 VI 1990.

3. „Jeremi” pozyskany został w wyniku szan-
tażu. Przekazał 45 informacji, w tym 29 pisemnie,
dotyczących szczególnie doc. Józefa Szymań-
skiego. Przekazywane informacje jednak miały
charakter ogólnikowy i trudno ustalić stopień ich
szkodliwości.

4. „Piotr” – został pozyskany na zasadzie do-
browolności i działał głównie w okresie studiów, in-
formując o nastrojach na Wydziale, otrzymywał
systematyczne wynagrodzenia.

5. „Wiktor” (posługujący się też kryptoni-
mem „Asystent”) działał w środowisku uczelni
katowickich i wrocławskich, a także na terenie
Republiki Federalnej Niemiec. Jego informacje
szkodziły bardzo wielu starszym i młodszym
pracownikom nauki. Był systematycznie wy-
nagradzany, pieniężnie oraz rzeczowo. SB po-
mogła mu też wybrnąć z kłopotów dyscypli-
narnych związanych z wzięciem od studentki
łapówki. 

6. „Ksawery”- pozyskany do zagadnienia nie-
prawidłowości w funkcjonowaniu instytucji pań-
stw. i org. społecznych SOR „Uniwersytet”, jego
informacje posiadały „nikłą wartość operacyjną”.

7. „Stanisławski” - wszystkie materiały zostały
zniszczone.

Równocześnie kilku pracowników zabezpie-
czono jako kontakt operacyjny, pewną grupę ob-
jęto inwigilacją ze względu na podejrzenie o kon-
takty z duchowieństwem i niechętny stosunek do
ówczesnej rzeczywistości. 

VI. Wydział 
Pedagogiczno- Artystyczny

w Cieszynie
W Instytucie Pamięci Narodowej zachowała się

dokumentacja dotycząca 4 osób. W ich liczbie nie
odnotowano żadnego tw. 

VII. Wydział Pedagogiki 
i Psychologii 

W świetle zebranych materiałów dotyczących
pięciu osób Wydział nie budził specjalnego zain-
teresowania Służby Bezpieczeństwa. Na Wy-
dziale działało dwóch tajnych współpracowni-
ków „Jadwiga” i „Rwa”, którzy nie wykazywali się
aktywnością i raczej pozorowali współpracę. Z akt
wynika, że do konkretnych zadań angażowano
jeszcze dodatkowo innych tw: „Denis”, ko „CŁ”,
„Mleko”, „Andrzej”, ko „SJ”, „Michał”, „Zub”,
„Jarek”, których personaliów nie udało się jesz-
cze ustalić.
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VIII. Wydział Prawa 
i Administracji,

Głównym celem była nie tylko inwigilacja i ob-
serwacja środowiska naukowego, ale również, a
może przede wszystkim, promowanie na kolejne
szczeble kariery naukowo - dydaktycznej osób,
które, według pracowników SB, wyraziły zgodę na
współpracę z organami bezpieczeństwa. Komisja
Senacka otrzymała do wglądu 12 spraw osobo-
wych, z których 3 dotyczą tajnych współpracow-
ników: tw „Wisz”, tw „Rzecznik”, tw „Prawnik”,
„Andrzej”. 

Tw „Wisz”, okres współpracy: 4 V 1973 – XII
1974. Został pozyskany na podstawie materiałów
kompromitujących, zdobytych przez tajnych
współpracowników o ps. „Andrzej” i „Lech”. Ce-
lem pozyskania było zdobycie informacji o „nie-
prawidłowościach” na Wydziale Prawa i Admini-
stracji. 

Tw „Prawnik” (tw „Andrzej” od 28 V 1971,
konsultant „Ewa” od 22 X 1982) w świetle doku-
mentacji wytworzonej przez organa bezpieczeń-
stwa PRL był tajnym i świadomym współpracow-
nikiem organów bezpieczeństwa PRL w okresie
1969 – 1988, a w okresie 1982-1988 – konsul-
tantem. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie do
współpracy. Zdaniem Komisji mógł zaszkodzić
kilku osobom starającym się o wyjazd za granicę.
Był wykorzystywany przez organa bezpieczeń-
stwa do spraw obiektowych „Uniwersytet” i „Gre-
nadier”, został również włączony do opracowania
operacyjnego figuranta „Architekt”. Mógł być też
wykorzystany do sprawy obiektowej „Gracze”.
Otrzymywał wynagrodzenie za współpracę, w
części udokumentowaną podpisami – pseudoni-
mami „Prawnik” i „Andrzej” i „Ewa”.

Tw „Rzecznik”, okres współpracy: 18 XII
1981 – VI 1982. Na podstawie jego infor-
macji założono kilka spraw np. kwestiona-
riusz ewidencyjny krypt. „Brodacz”, sprawę
operacyjnego sprawdzenia krypt. „Soli-
darny”. Miał udzielać informacji do spraw:
„Adiunkt”, „Obrońcy”, „Teoretyk” . W trak-
cie współpracy miano uzyskać od niego 9 in-
formacji pisemnych oraz sporządzono na
ich podstawie 3 notatki służbowe. Po krót-
kim okresie współpracy zaczął „permanent-
nie” unikać spotkań z funkcjonariuszami
SB. W okresie: styczeń – czerwiec 1983 roku
nie stawił się na żadne z wcześniej umó-
wionych spotkań. 

Pozostałe 14 spraw to dokumenty wytworzone
przez organa bezpieczeństwa PRL, które doku-
mentują tzw. operacyjne rozpracowanie pracow-
ników naukowo – dydaktycznych, których perso-
naliów nie udało się jeszcze ustalić, polegające na
obserwacji, inwigilacji a w niektórych, nielicz-
nych przypadkach próbę pozyskania danej osoby
jako tajnego współpracownika.

PPoozzoossttaałłee  wwyyddzziiaałłyy  oorraazz  iinnnnee  jjeeddnnoossttkkii  UUnnii--
wweerrssyytteettuu  ssąą  ww  ttrraakkcciiee  oopprraaccoowwyywwaanniiaa..

***
W większości analizowanych przypadków tw

brali wynagrodzenia, czasem bardzo wysokie, ko-
rzystali z wyjazdów na długotrwałe stypendia za-
graniczne, czasem wiązali się z kontrwywiadem,
ale stopień zaangażowania nie był równy. Tylko
dwie osoby podjęły współpracę wskutek szantażu.
Pewne osoby donosiły z pasją i upodobaniem,
wręcz przyznając się, że tego typu praca daje im
ogromną satysfakcję. Inne czyniły to sporadycznie
i niechętnie, jeszcze inne odczuwały współpracę
jako ogromne obciążenie psychiczne i nie wy-
wiązywały się z powierzonych zadań.

Odnaleziono także materiały dowodzące po-
dejmowania prób pozyskania do współpracy in-
nych osób, także studentów, ale jest ich obecnie
jeszcze zbyt mało, by wysnuwać uogólnienia. Na
podstawie dotychczasowych prac można sfor-
mułować przypuszczenie, że bardzo wielu taj-
nych współpracowników w minionych latach ode-
szło z UŚ lub przeszło na emeryturę, a do tych
spraw będziemy docierać w dalszej kolejności.
Być może dopiero po pełnym rozpoznaniu sprawy
SOR „Uniwersytet” będzie można opisać całość
uwikłań. Jak dotąd zostały też odnalezione sprawy
operacyjne „Student” i „Schwarze Adler”. Naj-
ważniejsza wydaje się dokumentacja SOR „An-
kieter”, gdyż reperkusje tej sprawy sięgają Wy-
działu Filologicznego, a także Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Komisja opracowała
ten materiał szczegółowo jako przykład działań in-
wigilacyjnych na całej przestrzeni Uniwersytetu.

Informacje tw „Lucjana” spowodowały skiero-
wanie uwagi SB na Instytut Filologii Polskiej na
Wydziale Filologicznym UŚ, gdzie podejrzewano
utworzenie się nieformalnej grupy pracowników
naukowo–dydaktycznych, którzy przybyli na UŚ z
Krakowa, i mimo przynależności do PZPR „nie
zawsze akceptowali politykę Partii”. W ocenie tw
zasadniczy trzon tej grupy tworzyli: doc. Tadeusz
Bujnicki – dziekan Wydziału Filologicznego, mgr
W. Wyskiel, Magdalena i Tadeusz Lubelscy (asys-
tenci), mgr Stanisław Gawliński, mgr Krzysztof
Kłosiński, mgr Leonard Neuger, mgr Elżbieta
Kram, Monika Bujnicka i Jadwiga Wyskiel oraz dr
Bożena Pikala-Tokarz. Sądzono, że „duchowym
przywódcą tej grupy był doc. T. Bujnicki”. Infor-
macje na temat tej grupy pozyskiwali tw „Bagdad”,
„Rafał”, „Zbyszek”, „Lucjan”. 

W sprawie działali jeszcze następujący tw: „Za-
ufany”,„Aleksander”, „K-14”, „Obywatel Z.Cz”,
„Sandra”, ko „WW” , ko „JO”, „Wiktor”, „Lu-
cjan”, „Bagdad”, „Rafał”. 

Wszyscy objęci obserwacją pracownicy nau-
kowi Wydziału Filologicznego zostali zwolnieni w
stanie wojennym lub sami odeszli z UŚ.

***
Stan wiedzy Komisji Senackiej na temat

przenikania na Uniwersytet pracowników
Służby Bezpieczeństwa jest, jak wspomnia-

no, na razie fragmentaryczny, a bardzo wie-
le zleconych kwerend i podjętych prac jest
w toku. Z pewnością jednak już teraz można
podjąć polemikę z artykułem o „kuźni kadr
PZPR pod egidą SB”, który ukazał się w
„Dzienniku” w lipcu 2007. Liczba osób, któ-
re z różnych powodów współpracowały ze
Służbą Bezpieczeństwa PRL była dość spo-
ra, ale nie większa niż ilość pracowników
związanych z opozycją, niechętnych PRL i
z tego powodu szykanowanych. 

WW  kkoolleejjnnyymm  oopprraaccoowwaanniiuu  mmaatteerriiaałłuu  zzggrroo--
mmaaddzzoonneeggoo  pprrzzeezz  SSeennaacckkąą  KKoommiissjjęę  zzoossttaannąą
wwsskkaazzaannee  ssyyllwweettkkii  „„nniieezzłłoommnnyycchh””,,  oossóóbb
kkttóórree  ooddmmóówwiiłłyy  wwssppóółłpprraaccyy  zzee  SSłłuużżbbąą  BBeezz--
ppiieecczzeeńńssttwwaa..

PROF. ZW. DR HAB. MAREK ZRAŁEK
Przewodniczący Komisji

PROF. ZW. DR HAB. 
KRYSTYNA HESKA-KWAŚNIEWICZ

Wiceprzewodnicząca Komisji
Członkowie

DR ANDRZEJ DROGOŃ
PROF. ZW. DR HAB. WIESŁAW KACZANOWICZ 

PROF. ZW. DR HAB. STANISŁAWA KALUS
PROF. ZW. DR HAB. ADAM LITYŃSKI

KS. PROF. ZW. DR HAB. JERZY MYSZOR

1 Jest to podsumowanie pierwszego roku pracy Komisji. 
2 Szczegółowiej na te tematy zob. A. Drogoń: Początki

humanistycznej szkoły wyższej na Górnym Śląsku; tenże:

Życie społeczne i polityczne Uczelni-rys histo-

ryczny.W:”Mądrość zbudowała sobie dom…” Uniwersy-

tet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Pod

red. A. Barciaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Katowice 2008. Zagadnienie pojawiło się także w innych

opracowaniach zawartych w tej publikacji.
3 „Mądrość zbudowała sobie dom”… op. cit., s.80. 
4 Ibidem s. 276-277.
5 Ibidem s.74-75.
6 Szczegółowe wyjaśnienia charakteru działalności

owych komórek zob. Ibidem s.73-74. 
7 Trzeba zwróć uwagę na dwuznaczność kryptonimu,

rzucającego podejrzenia na wyjątkowo zasłużonych pra-

cowników Wydziału Filologicznego Edwarda i Kazimierza

Polańskich oraz prof. Jarosława Krzysztofa Polańskiego,

pracownika Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. 

Skróty:

tw - tajny współpracownik

ks - kontakt służbowy, niesformalizowana forma

współpracy z organami SB, wynikająca z piastowanego

stanowiska, zwykle byli to członkowie PZPR, w latach

1970-1989 współpraca mogła nieć charakter sformali-

zowany

ko - jedna z kategorii osobowych żródeł informacji,

funkcjonująca w latach 1970-1989; osoba celowo po-

zyskana do współpracy z SB

SOR - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania, inten-

sywna inwigilacja osoby lub grupy osób

SOS - Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia, sprawa

wszczynana w celu rozpoznania „wrogiej działalności”.
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W2007 roku edukacyjne programy Unii
Europejskiej zostały połączone i roz-
winięte pod szyldem Lifelong Lear-

ning Programme (LLP) czyli „Uczenie się przez całe
życie”. Ich podprogramy zostały zmodernizowane i
również w tym roku powstały ich nowe odłamy. 

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej
edukacji dorosłych, a jego Projekty Partnerskie są
otwarte dla organizacji, które zajmują się ogólną nie-
zawodową edukacją dorosłych. Warto pamiętać, że
projekty te mają skupiać się na procesie, nie na wy-
pracowaniu innowacyjnego produktu i muszą być za-
planowane na niewielką skalę. Organizacje biorące w
nim udział muszą mieć niewiele doświadczeń we
współpracy europejskiej tak, aby tworzony przez nich
projekt był nastawiony na uzyskanie właśnie nowych
doświadczeń, metod i praktyk płynących z interakcji
pomiędzy wszystkimi partnerami projektu. Mogą być
to zarówno organizacje zajmujące się edukacją for-
malną, pozaformalną czy nieformalną. Oznacza to, że
zarówno uniwersytety trzeciego wieku, biblioteki, mu-
zea, domy kultury, organizacje sektora prywatnego
prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych,
domy pomocy społecznej, urzędy pracy itp., będą
mogły złożyć wniosek o otrzymanie dofinansowania. 

Program LLP Grundtvig określa osobę dorosłą jako
tę, która zakończyła już edukację szkolną lub uni-
wersytecką bez względu na uzyskanie lub też nie dy-
plomu czy świadectwa. Osoby nadal uczące się lub
studiujące również mogą skorzystać z jego akcji, o ile
działanie programu Grundtvig, w którym taka osoba
pragnie uczestniczyć dotyczy edukacji dorosłych a
nie nauki w szkole lub na uniwersytecie. Dobrym
przykładem są tutaj wieczorowe kursy językowe, kursy
komputerowe itp.

Wracając jednak do Projektów Partnerskich warto
podkreślić, iż organizacje zgłaszające wspólny projekt
muszą pochodzić z co najmniej trzech krajów upraw-
nionych do udziału w programie „Uczenie się przez
całe życie” (27 krajów UE wraz z Islandią, Lichten-
steinem, Norwegią i Turcją), z czego co najmniej je-
den musi być członkiem Unii Europejskiej. Nad pro-
jektem, a w razie akceptacji nad jego realizacją,
wszystkie organizacje mają pracować wspólnie i
muszą wybrać jednego z partnerów jako koordynatora
projektu. Każda organizacja może poszukiwać part-

nerów indywidualnie lub poprzez stronę internetową
Narodowej Agencji programu LLP Grundtvig, gdzie
znajduje się baza danych organizacji poszukujących
partnerów do projektów. 

Pomysł na projekt ma dotyczyć edukacji dorosłych
i nie ma dodatkowych wytycznych, ponieważ przy se-
lekcji projektów do dofinansowania Narodowa Agen-
cja LLP Grundtvig kieruje się przede wszystkim ory-
ginalnością i rzetelnością aplikacji. Jednak w
materiałach promocyjnych Projektów Partnerskich
można przeczytać, iż przykładowym obszarem do pod-
jęcia działań może być projekt dotyczący nauki języków
obcych, technologii, edukacji rodziców czy sposobów
motywowania osób dorosłych do podjęcia nauki. 

Gdy partnerzy zakończą już pracę nad projektem,
każdy z osobna musi złożyć wniosek do swojej Naro-
dowej Agencji LLP Grundtvig. Najczęściej partnerzy
ustalają plan działania między sobą przy użyciu tech-
nologii internetowej. Koordynator projektu jest odpo-
wiedzialny za mobilizowanie partnerów do tłuma-
czenia wniosków na swój język ojczysty, uzupełniania
dokumentacji aplikacyjnej, dotrzymywania terminów
składania dokumentów oraz informowania o wyni-
kach selekcji w każdym z krajów. 

Selekcja wniosków odbywa się w dwóch etapach.
Pierwszy, to ocena formalna gdzie wszystkie wnioski,
które nie spełniają wyraźnych kryteriów narzuconych
przez Komisję Europejską, zostają odrzucone. Drugi,
to ocena merytoryczna projektu. Jest ona prowadzona
przez zewnętrznych ekspertów, którzy oceniają go
zgodnie z kartą merytoryczną, opracowywaną przez
Komisję Europejską, dla wszystkich krajów taką samą.
Bardzo dobre projekty od razu są kwalifikowane do do-
finansowania i realizacji. Projekty posiadające poniżej
50% pozytywnej opinii merytorycznej zostają odrzu-
cone, a te z oceną średnią podlegają dalszej ocenie pod
względem spełniania priorytetów narodowych wy-
znaczanych na dany rok. Projekty wyznaczone do
realizacji muszą być wcielone w życie przez co naj-
mniej 3 organizacje z 3 krajów, które otrzymały dofi-
nansowanie przez swoje Agencje Narodowe. Jeżeli po-
czątkowo projekt był przygotowywany przez 5
partnerów z 5 krajów, a tylko 4 przejdą selekcję i
otrzymają grant na realizację, to projekt traci jednego
z partnerów, ale przez resztę jest kontynuowany. 

Finansowanie projektu zależy od selekcji Agencji
Narodowych LLP Grundtvig, dlatego każdy partner,

który przeszedł pomyślnie selekcję otrzymuje własny
grant na realizację projektu, czyli na okres 2 lat. Warto
pamiętać, że są to środki przeznaczone na działania na
szczeblu lokalnym, ale również na wizyty w krajach
partnerskich projektu. Nie jest wymagany wkład
własny a dofinansowanie jest przyznawane w formie
ryczałtu. Kwota dofinansowania jest określana przez
Narodową Agencję w danym kraju każdego roku i za-
leży ona od zamierzonej ilości wyjazdów do krajów
partnerskich itp. Jeżeli projekt będzie wymagał wielu
wizyt i konsultacji między partnerami oraz dużego za-
plecza dydaktycznego wtedy dofinansowanie będzie
większe. Po podpisaniu umowy na realizację projektu
przez partnerów z Narodową Agencją LLP Grundtvig,
ważną przez 2 lata, organizacja otrzymuje 80% kwoty
dofinansowania. Pozostałe 20% jest wypłacane w mo-
mencie zaakceptowania raportu końcowego, który bę-
dzie zgodny z pierwotnym planem projektu. Jeżeli ra-
port nie będzie obejmował konkretnych działań
zamierzonych w dokumentach aplikacyjnych, kwota
końcowego dofinansowania będzie zredukowana. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji do-
tyczących wnioskowania i finansowania warto skon-
taktować się z Agencją Narodową programu LLP
Gundtvig. Warto pytać o wszelkie kwestie, które nie są
dla Państwa jasne, aby móc złożyć dobry wniosek,
który zostanie wyznaczony do realizacji.

Jako przykład dobrej praktyki Programów Partner-
skich LLP Grundtvig można wskazać program e-SPI-
CES. Jest on kontynuacją SPICES, który w 2008
roku otrzymał srebrną nagrodę w konkursie na naj-
lepszy program Gundtviga w latach 2001-2007. „E-
SPICES” zajmuje się wymianą doświadczeń między
partnerami w dziedzinie szkoleń dotyczących komu-
nikacji interkulturowej w kontekście dyskursu biuro-
kratyczno-instytucjonalnego z wykorzystaniem no-
woczesnych mediów elektronicznych. Projekt
obejmuje 7 krajów partnerskich: Włochy (koordyna-
tor), Niemcy, Grecja, Malta, Hiszpania, Turcja i Pol-
ska, gdzie jest realizowany przez Placówkę Kształce-
nia Ustawicznego EST w Wadowicach. 

Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową
programu e-SPICES, aby zainspirować się do stwo-
rzenia projektu, który byłby wartościowy dla edukacji
dorosłych. Takich działań nigdy nie jest za wiele a
dobrą motywacją jest fakt, iż projekt zaakceptowany
jest całkowicie finansowany przez Unię. Zrealizowa-
nie takiego projektu łączy się nie tylko z nowymi doś-
wiadczeniami i kontaktami, ale również ze zdobyciem
odwagi do stworzenia kolejnego projektu w innym
dziale programu LLP Grundtvig. 

MAGDA MOŚ

Nowa szansa na otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej

Projekty Partnerskie 
LLP Grundtvig

Ważne strony:
Agencja Narodowa LLP Grundtvig: grundtvig.org.pl

Strona programu e-SPICES: www.e-spices.net
Strona Placówki Kształcenia Ustawicznego EST: www.est.iq.pl
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14stycznia w Galerii Uniwersyteckiej w
Cieszynie odbył się wernisaż wystawy 
„9. Międzynarodowego Sympozjum

Emalii Artystycznej”. Od 1999 r. gospodarzem co-
rocznych spotkań jest urocze miasteczko Frýdlant nad
Ostravicí, które inicjatywą rozwijania zainteresowań

emalią artystyczną nawiązuje do 150-letniej tradycji
emalierstwa i odlewnictwa na Podbeskidziu. Po raz
drugi sympozjum jest dotowane z funduszy unijnych
w ramach Projektu Wyszehradzkiego. Niestrudzony-
mi propagatorami „smaltu” i organizatorami warsz-
tatów są: starosta miasta Frýdlant nad Ostravicí inż.
Bohumil Dolansky i komisarz dr Karel Bogar, który
skrupulatnie dokumentuje efekty twórcze artystów po-
przez filmy, reprodukcje, publikacje katalogowe to-
warzyszące kolejnym wystawom, a także dba o wzbo-
gacanie zbiorów Muzeum Emalierstwa w rodzinnym
miasteczku.

Zderzenie różnorodnych szkół indywidualnych pre-
ferencji artystycznych, rodzimych tradycji w między-
narodowym składzie artystów uczestniczących w
czerwcowym sympozjum dało interesujące rezultaty
artystyczne i warsztatowe poprzez eksperymentowa-
nie z formą, materią, kolorem, których efekty zapre-
zentowano w cieszyńskiej galerii.

W spotkaniu brali udział artyści: Barbara Baum-
ruková, Eva Kućerová-Landsbergrova, Petr Bednář i
Antonín Gavlas z Czech, Elżbieta Kuraj i Janusz Kar-
bowniczek z Polski, Katalin Hollósy z Węgier, Miro-
slav Kollár ze Słowacji, Annemarie Timmer i Chris-
tine van der Ree z Holandii, Elizabeth Turrell z An-
glii, Marie-Therese Masias z Francji i Ulrike Zehet-
bauer z Austrii.

Emalierstwo, znane od czasów starożytnego Egiptu,
kojarzy się głównie ze sztuką dekoracyjną, złotnictwem,
biżuterią i sztuką sakralną. W Europie, najdłuższymi
tradycjami /od XII wieku/ może się poszczycić do dziś
prężnie działający ośrodek w Limoges.

Współczesne emalierstwo znajduje zastosowanie w ar-
chitekturze i wzornictwie. Emalia na blasze jako forma
autonomicznej wypowiedzi artystycznej, wciąż żywa, od-
krywająca nowe możliwości malarskiego doświadczania,
dynamicznie rozwija się w krajach Europy, natomiast w

Polsce jest prawie nieznana. Uczestniczenie w projek-
cie wiąże się dla nas z szansą reaktywowania techniki
emalii artystycznej i szerszego zainteresowania nią śro-
dowiska, a przede wszystkim studentów.

ELŻBIETA KURAJ 

SMALT 2008

Katalin Hollósy z Węgier - Stogi

Christine van der Ree z Holandii – Refuge Annemarie Timmer z Holandii - Wieczór Antonín Gavlas z Czech – Modré pole

Wernisaż wystawy w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie
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14stycznia w Galerii Uniwersyteckiej w
Cieszynie odbył się wernisaż wystawy 
„9. Międzynarodowego Sympozjum

Emalii Artystycznej”. Od 1999 r. gospodarzem co-
rocznych spotkań jest urocze miasteczko Frýdlant nad
Ostravicí, które inicjatywą rozwijania zainteresowań

emalią artystyczną nawiązuje do 150-letniej tradycji
emalierstwa i odlewnictwa na Podbeskidziu. Po raz
drugi sympozjum jest dotowane z funduszy unijnych
w ramach Projektu Wyszehradzkiego. Niestrudzony-
mi propagatorami „smaltu” i organizatorami warsz-
tatów są: starosta miasta Frýdlant nad Ostravicí inż.
Bohumil Dolansky i komisarz dr Karel Bogar, który
skrupulatnie dokumentuje efekty twórcze artystów po-
przez filmy, reprodukcje, publikacje katalogowe to-
warzyszące kolejnym wystawom, a także dba o wzbo-
gacanie zbiorów Muzeum Emalierstwa w rodzinnym
miasteczku.

Zderzenie różnorodnych szkół indywidualnych pre-
ferencji artystycznych, rodzimych tradycji w między-
narodowym składzie artystów uczestniczących w
czerwcowym sympozjum dało interesujące rezultaty
artystyczne i warsztatowe poprzez eksperymentowa-
nie z formą, materią, kolorem, których efekty zapre-
zentowano w cieszyńskiej galerii.

W spotkaniu brali udział artyści: Barbara Baum-
ruková, Eva Kućerová-Landsbergrova, Petr Bednář i
Antonín Gavlas z Czech, Elżbieta Kuraj i Janusz Kar-
bowniczek z Polski, Katalin Hollósy z Węgier, Miro-
slav Kollár ze Słowacji, Annemarie Timmer i Chris-
tine van der Ree z Holandii, Elizabeth Turrell z An-
glii, Marie-Therese Masias z Francji i Ulrike Zehet-
bauer z Austrii.

Emalierstwo, znane od czasów starożytnego Egiptu,
kojarzy się głównie ze sztuką dekoracyjną, złotnictwem,
biżuterią i sztuką sakralną. W Europie, najdłuższymi
tradycjami /od XII wieku/ może się poszczycić do dziś
prężnie działający ośrodek w Limoges.

Współczesne emalierstwo znajduje zastosowanie w ar-
chitekturze i wzornictwie. Emalia na blasze jako forma
autonomicznej wypowiedzi artystycznej, wciąż żywa, od-
krywająca nowe możliwości malarskiego doświadczania,
dynamicznie rozwija się w krajach Europy, natomiast w

Polsce jest prawie nieznana. Uczestniczenie w projek-
cie wiąże się dla nas z szansą reaktywowania techniki
emalii artystycznej i szerszego zainteresowania nią śro-
dowiska, a przede wszystkim studentów.

ELŻBIETA KURAJ 

Katalin Hollósy z Węgier - Stogi Elżbieta Kuraj z Polski - Krajobraz Miroslav Kollár ze Słowacji – Zelený les

Antonín Gavlas z Czech – Modré pole Elizabeth Turrell z Anglii – Yellow I Petr Bednář z Czech – Vĕčné zrození II
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--  WWyyddaawwaałłoobbyy  ssiięę,,  żżee  oo  ppooggooddzziiee  nnaajjwwiięęcceejj  rroozz--
mmaawwiiaajjąą  AAnngglliiccyy,,  aallee  ww  PPoollssccee  tteeżż  aauurraa  ii  cciiśśnniieenniiee,,
aa  wwłłaaśścciiwwiiee  iicchh  zzmmiieennnnoośśćć,,  ssąą  nniieeuussttaajjąąccyymm  ttee--
mmaatteemm  ddoo  ddyysskkuussjjii..  WW  mmeeddiiaacchh  zzaaśś  dduużżoo  mmóówwii  ssiięę
ii  ppiisszzee  oo  zzmmiiaannaacchh  kklliimmaattuu..  UUśścciiśślliijjmmyy,,  cczzyy  ppoo--
ggooddaa  ttoo  ttoo  ssaammoo,,  ccoo  kklliimmaatt??

- Oba pojęcia są ze sobą nierozerwalnie
związane, jednakże klimat to nie to samo, co po-
goda. Pogoda to według definicji chwilowy stan at-
mosfery nad danym obszarem, określony poprzez
takie elementy, jak temperatura, opady, ciśnienie,
wiatr itd. Kiedy mówimy o pogodzie zwracamy
uwagę na to, co w danym momencie dzieje się w
atmosferze. Zmiany czy raczej zmienność pogody
obserwujemy na bieżąco. Klimat to wieloletnia
charakterystyka tego, co dzieje się w pogodzie,
dawniej w dużym uproszczeniu definiowany jako
uśredniony stan atmosfery nad pewnym obsza-
rem. Współcześnie używamy bardziej wyrafino-
wanych metod statystycznych, podając oprócz
średnich wartości także wartości ekstremalne oraz
prawdopodobieństwo występowania określonych
zjawisk meteorologicznych. Jeśli chcemy zdefinio-
wać klimat, musimy dysponować danymi po-
chodzącymi ze znacznie dłuższego okresu –
według Światowej Organizacji Meteorologicznej
jest to co najmniej 30 lat. Do oceny zmian klimatu
potrzebne są dane z jeszcze dłuższego okresu. W
tym przypadku im dłuższym ciągiem danych dys-
ponujemy, tym bardziej wiarygodne wnioski jes-
teśmy w stanie uzyskać. W przypadku zmian kli-
matu nawet okres stuletni nie jest w pełni
satysfakcjonujący.

--  JJaakkii  bbyyłł  kklliimmaatt  ZZiieemmii,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  nnaa  oobbsszzaarrzzee
EEuurrooppyy,,  ww  oossttaattnniicchh  wwiieekkaacchh??

- Klimat podlega nieustannym zmianom i
zmienności i tak też było w ostatnich wiekach.
Spośród wydarzeń ważnych z punktu widzenia
zmian klimatu należy wskazać na tak zwane śred-
niowieczne ocieplenie w latach 800 - 1300 naszej
ery. Ocieplenie to najwyraźniej zaznaczyło się w re-
jonie północnego Atlantyku oraz w Europie, szcze-
gólnie w Skandynawii i rejonach polarnych, a także
w Ameryce Północnej. Trudno jest ocenić wartość
średniej rocznej temperatury powietrza w tamtym
okresie, nie mniej jednak szacuje się, że była ona
porównywalna, bądź nawet o 1o C wyższa niż
współcześnie. Na okres ten przypada rozkwit cy-

wilizacji Wikingów – wtedy to została zasiedlona
południowo-zachodnia część Grenlandii. Podobno
podczas średniowiecznego ocieplenia w Anglii
uprawiano winorośl. 

W drugiej połowie XIII wieku, mniej więcej w la-
tach 1259 – 1300, rozpoczęło się wyraźne ochłod-
zenie klimatu. Rozpoczął się okres tak zwanej
„małej epoki lodowej” trwający aż do 1850 roku, a
niektóre źródła podają, że okres chłodny trwał na-
wet do lat 90. XIX stulecia. W okresie tym (około
roku 1400) ruinie uległy osady Wikingów na
południowo-zachodnim krańcu Grenlandii. W Al-
pach obserwowano awans lodowców – do tego
stopnia, że w Alpach francuskich zdarzały się przy-
padki nasunięcia się lodowców w obszary za-
mieszkałe i niektóre wsie musiały być przenie-
sione w niżej położone tereny. W Europie panował
głód. Szczególnie zimna była końcówka „małej
epoki lodowej”. Na początku XIX wieku pojawiło
się kilka bardzo srogich zim, z którymi m.in. zma-
gał się Napoleon w czasie swojej wyprawy na Rosję.
W połowie XIX wieku ks. Stolarczyk z Zakopanego,
który prowadził szczegółową kronikę parafialną,
informował o paru sezonach letnich o tak niskiej
temperaturze, że nie obrodziły ziemniaki i owies.

--  CCzzyy  zzaawwsszzee  bbyyłłyy  cczztteerryy  ppoorryy  rrookkuu??
- Należy przede wszystkim powiedzieć, że liczba

pór roku zależna jest od przyjętego kryterium ich
wydzielania. Powszechnie mówi się o czterech po-
rach roku. Są to zima, wiosna, lato i jesień. Stosując
kryterium termiczne, w Polsce można wydzielić
sześć, a nawet osiem pór roku, dodając do wyżej
wymienionych jeszcze takie sezony, jak: przedwio-
śnie, przedlecie, polecie oraz przedzimie. O ich wy-
stępowaniu decydują warunki termiczne w kon-
kretnym roku. Są jednak w naszym kraju miejsca,
jak na przykład najwyższe partie Tatr, gdzie według
termicznego kryterium lato nie pojawia się w ogóle.
Natomiast na terenach niżej położonych, nawet w
skali ostatniego tysiąclecia, zawsze występowały
tradycyjne cztery pory roku z tym, że w okresach
ciepłych wydłużało się lato a skracała zima, a w
okresach chłodnych odwrotnie. Ażeby doszło do
zupełnej zmiany występujących w Polsce pór roku,
zmiany klimatyczne musiałyby być dużo większe.
Raczej jest mało prawdopodobne, aby struktura pór
roku w Polsce uległa radykalnemu przekształceniu
w najbliższych latach.

--  SSkkąądd  nnaauukkoowwccyy  cczzeerrppiiąą  wwiieeddzzęę  oo  ttyymm,,  jjaakkii  bbyyłł
kklliimmaatt  nniiee  ttyyllkkoo  pprrzzeedd  wwiieekkaammii,,  aallee  ii  pprrzzeedd  ttyy--
ssiiąąccaammii  llaatt??

- Źródła danych na temat klimatu są bardzo
różne. Najbardziej wiarygodne dane otrzymywane
są na drodze regularnych pomiarów meteorolo-
gicznych. Jeszcze niedawno były to w zasadzie
tylko manualne pomiary za pomocą przyrządów
meteorologicznych. Regularne pomiary meteoro-
logiczne rozpoczęto w połowie XVII wieku, jed-
nakże prowadzone były one w niewielu punktach.
Najdawniejsza sieć obserwacyjna składała się tylko
z jedenastu stacji (wśród nich znalazła się War-
szawa). W Europie najdłuższe serie obserwacyjne
rzadko obejmują więcej niż dwieście lat. Wraz z
rozwojem techniki w klimatologii i meteorologii za-
stosowano nowe automatyczne metody pomia-
rowe, przy których rola obserwatora jest już znacz-
nie mniejsza. We współczesnych pomiarach
wykorzystuje się również nowoczesne środki tech-
niczne, takie jak radar, a od kwietnia 1960 roku roz-
poczęły się badania satelitarne. Dane na temat
warunków klimatycznych w okresach wcześniej-
szych uzyskiwane są na drodze analizy źródeł his-
torycznych, do których zalicza się różnego rodzaju
zapiski na temat warunków pogodowych, prowa-
dzone przez osoby zafascynowane pogodą. Dia-
riusze te zawierają informacje o takich
wydarzeniach klimatycznych, które w szczególny
sposób dotykały ówczesnych ludzi, czyli o zjawis-
kach ekstremalnych, takich jak powodzie, silne
mrozy, gwałtowne wichury. Należy przy tym pa-
miętać, że zadaniem klimatologa historycznego
jest poprawna interpretacja tego rodzaju zapisów,
co zwykle jest niezmiernie trudne.

--  OO  wwaarruunnkkaacchh  kklliimmaattyycczznnyycchh  mmóówwii  tteeżż  ssppoorroo
nnaattuurraa……

- Tak, wiele cennych informacji zachowało się
na przykład w słojach rocznych przyrostów drzew.
Ich badaniem zajmują się dendroklimatolodzy, ko-
rzystając nie tylko z drzew współcześnie rosnących,
ale także z drewna kopalnego zachowanego na
przykład w osadach rzecznych. Tego typu metody
pozwoliły na rekonstrukcje warunków termicz-
nych sezonu letniego za okresy niekiedy dłuższe niż
tysiąc lat. Należy przy tym dodać, że na drodze re-
konstrukcji nie pozyskuje się konkretnych war-
tości temperatury powietrza, można natomiast

Rozmowa z dr Ewą Łupikaszą 
z Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi

Każdy powinien dbać 
o stan atmosfery
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ocenić o ile była ona wyższa czy też niższa od tem-
peratury obecnej. Rekonstrukcje za okresy dłuższe
dokonywane są na podstawie badań osadów je-
ziornych (iły warwowe), rdzeni pobieranych z dna
mórz i oceanów, a także z rdzeni lodowych, zwłasz-
cza z lądolodu Grenlandii i Antarktydy. W lodow-
cach uwięzione są pęcherzyki powietrza nawet
sprzed kilkuset tysięcy lat. Na podstawie składu po-
wietrza, zwłaszcza izotopów tlenu, szacuje się tem-
peraturę powietrza, jaka występowała w tych daw-
nych okresach.

--  CCzzyy  ffaakkttyycczznniiee  jjeesstteeśśmmyy  śśwwiiaaddkkaammii  zzmmiiaann  kkllii--
mmaattuu,,  cczzyy  mmoożżee  ssąą  ttoo  nnaattuurraallnnee  wwaahhaanniiaa,,  ddoo  kkttóó--
rryycchh  ddoocchhooddzziiłłoo  jjuużż  ww  pprrzzeesszzłłoośśccii??

- W przeszłości oczywiście obserwowano
znaczące zmiany klimatu takie, jak wspominane
już średniowieczne ocieplenie czy też mała epoka
lodowa, jednakże nigdy wcześniej tempo tych
zmian nie było tak duże. Mówiąc o zmianach kli-
matu najczęściej mamy na myśli temperaturę po-
wietrza. Jak podają ostatnie raporty IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) -
Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Kli-
matu - z 2007 roku, średnia temperatura globalna
w okresie od początku XX wieku do chwili obecnej
wzrosła o 0,74°C. Tempo tego wzrostu nie jest jed-
nakowe na całej kuli ziemskiej. Najsilniejsze
zmiany notowane są nad kontynentami półkuli
północnej. Naukowo potwierdzony jest również
wzrost temperatury maksymalnej, a szczególnie
minimalnej. W ostatnich dziesięcioleciach notuje
się większą liczbę gorących dni i nocy.

Rzadziej z kolei pojawiają się chłodne dni i
chłodne noce. Nawet w Katowicach średnia
roczna temperatura powietrza wzrosła o 1,3°C w
okresie od 1951 do 2007 roku. Wzrosła również
średnia temperatura wiosny i lata. Nie została wy-
jaśniona przyczyna braku zmian temperatury je-
sieni w rozpatrywanym okresie. W Katowicach
częściej pojawiają się dni gorące z temperaturą
maksymalną przekraczającą 25°C. W ostatnim
dwudziestoleciu wystąpiły trzy wyjątkowo gorące
lata: 1992, 1994 i 2006, w których notowano od
14 do 19 dni upalnych (z temperaturą maksy-
malną przekraczającą 30°C). Pomimo prze-
strzennego zróżnicowania wielkości wzrostu tem-
peratury, rzeczywiście w większości obszarów
świata tendencja ta jest wyraźna.

--  CCzzyy  iinnnnee  eelleemmeennttyy  kklliimmaattuu  wwyykkaazzuujjąą  rróówwnniiee
jjeeddnnoozznnaacczznnee  ttrreennddyy??

- Nie. Zarówno siła jak i kierunek tendencji in-
nych elementów klimatu jest znacznie bardziej
zmienny. W przypadku opadów atmosferycznych
zachodzące zmiany są mało spójne przestrzen-
nie. W samej Europie na przykład obserwuje się
wzrost opadów atmosferycznych w Skandynawii,
podczas gdy w basenie Morza Śródziemnego kie-
runek zmian jest przeciwny. Obszar ten za-
grożony jest występowaniem intensywnych susz.
Nie ma także wyraźnych tendencji, co do częs-
tości występowania zjawisk ekstremalnych, mówi
się natomiast o wzroście ich intensywności. Z ba-
dań dr Zuzanny Bielec-Bąkowskiej, mojej ko-
leżanki z Katedry Klimatologii, która zajmuje się
badaniem tendencji burz wynika, że w północno-
zachodniej Polsce obserwuje się nieznaczny
wzrost liczby dni burzowych, ale tylko w okresie
jesiennym i zimowym. Jednak w innych częś-
ciach Polski wyraźne zmiany nie są obserwo-
wane. Inny pracownik naszej katedry dr Małgo-
rzata Falarz, zajmująca się pokrywą śnieżną,
wskazuje na wyraźne tendencje spadkowe jej
grubości – na przykład w Zakopanem tendencje
te są bardzo wyraźne i są z niepokojem obserwo-
wane przez mieszkańców i narciarzy.

--  CCoo  mmaa  nnaajjwwiięękksszzyy  wwppłłyyww  nnaa  zzmmiiaannyy  kklliimmaattuu??
CCzzyy  jjeesstt  ttoo  ttyyllkkoo  cczzyynnnniikk  lluuddzzkkii??

- Współczesna nauka jest w stanie wskazać tak
zwane czynniki klimatotwórcze, czyli to, co decy-
duje o warunkach klimatycznych. Do podstawo-
wych zalicza się czynniki radiacyjne, cyrkulacyjne
oraz geograficzne. Na zmiany klimatu wyraźny
wpływ posiadają również takie wydarzenia, jak wy-
buchy wulkanów, chociaż ich wpływ jest raczej
krótkotrwały i nieregularny. W ostatnich latach do
czynników klimatotwórczych zalicza się jeszcze je-
den, a mianowicie czynnik antropogeniczny. 

Warunki klimatyczne zawsze podlegały zmia-
nom i zmienności. Zanim człowiek rozpoczął swoją
ingerencję w środowisko, zmiany klimatu bez
wątpienia związane były z czynnikami natural-
nymi. Według ostatniego raportu IPCC za
współcześnie zachodzące ocieplenie w dziewię-
ćdziesięciu procentach odpowiedzialny jest
człowiek. Jednak w świecie naukowym nie ma
jednomyślności w tej kwestii. Przez niektórych

naukowców wyniki te bywają nawet podważane.
Mimo uruchomienia kilkudziesięciu skompliko-
wanych modeli komputerowych, klimatologia nie
dysponuje obecnie metodami pozwalającymi ze
stuprocentową pewnością wskazać zasadniczą
przyczynę zmian klimatu. Zapewne człowiek ma
swój udział we współczesnym ociepleniu, jednakże
trudno jest precyzyjnie określić wielkość tego
wpływu.

--  CCzzyy  ddzziiaałłaanniiaa  eekkoollooggiicczznnee  nnaa  ppoozziioommiiee  jjeeddnnoo--
ssttkkii  nnpp..  ssttoossoowwaanniiee  żżaarróówweekk  eenneerrggoooosszzcczzęęddnnyycchh
cczzyy  sseeggrreeggoowwaanniiee  śśmmiieeccii,,  mmaajjąą  wwppłłyyww  nnaa  zzaahhaammoo--
wwaanniiee  zzmmiiaann  kklliimmaattuu??

- Niezależnie od tego, w jakim stopniu człowiek
wpływa na zachodzące współcześnie zmiany kli-
matu, działania ekologiczne na poziomie jednostki
są wysoce pożądane. To właśnie jednostki składają
się na całość. Każdy z nas powinien dbać o stan at-
mosfery. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w
naszym kraju wciąż jest niska. Rzadko uświada-
miamy sobie, że to właśnie my zanieczyszczamy at-
mosferę i my w związku z tym możemy zrobić coś
w celu jej ochrony. Powinniśmy zwracać uwagę no
to, w jaki sposób wykorzystujemy energię elek-
tryczną, np. jeśli nie korzystamy z urządzeń elek-
trycznych powinniśmy je odłączać od sieci. Jest
wiele sposobów, w których każdy z nas może dbać
o jak najbardziej czystą atmosferę, a tym samym
może to być również jakiś wkład do zmniejszenia
szkodliwych skutków zmian klimatu.

--  CCoo  ssiięę  zzddaarrzzyy,,  jjeeśśllii  nniiee  zzmmnniieejjsszzyymmyy  eemmiissjjii  ggaa--
zzóóww,,  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń??  WW  jjaakkiimm  tteemmppiiee  ppoossttęęppoo--
wwaaćć  bbęęddąą  zzmmiiaannyy  kklliimmaattuu??

- Odpowiedź na to pytanie dają wyniki mode-
lowania klimatu, czyli tak zwane scenariusze kli-
matyczne, w których system klimatyczny zapi-
sany jest w postaci formuł matematycznych.
Podczas modelowania przyjmuje się różną prze-
widywaną koncentrację gazów cieplarnianych w
atmosferze, głównie CO2, i na tej podstawie oce-
nia się, z jaką temperaturą możemy w przyszłości
mieć do czynienia. W raportach IPCC podaje się,
że pod koniec XXI wieku temperatura może być
wyższa od współczesnej w granicach od około 1°C
do nawet 4°C – wszystko zależy od poziomu kon-
centracji gazów cieplarnianych, jaki obserwować
będziemy w przyszłości. Wyników modelowania
klimatycznego nie należy traktować jako pewnej
prognozy na przyszłość, a raczej jako wskazówkę
o tym, co może się zdarzyć w przyszłości, jeśli
osiągniemy którąś z zakładanych wartości kon-
centracji CO2 w atmosferze. Należy przy tym do-
dać, że istnieją dziesiątki scenariuszy zmian kli-
matu, nieraz znacznie różniących się między sobą.
Świadczy to o tym, że nasze przypuszczenia, co do
przyszłych zmian klimatu są jeszcze obarczone
dużym stopniem niepewności.

ROZMAWIAŁA 
KATARZYNA ROŻKO
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Pierwsza dyskusja odbyła się w roku
2005, następne w latach 2006, 2007
i 2008. Sprawozdania z trzech po-

przednich zamieszczone są w PF 57, 83 (2006),
58, 184 (2007) i 59, 178 (2008). 

Czwarta Dyskusja Panelowa miała swój
temat przewodni „Fizyka – Biologia – Filozofia”,
ale oczywiście – jak zwykle – nie obyło się bez
różnych innych kontrapunktów tematycznych.
Celem Dyskusji była – podobnie jak w trzech po-
przednich – kolejna próba ukazania przedsta-
wicielom innych nauk oraz sztuk, a także
całemu społeczeństwu i władzom, roli fizyki
jako fundamentu naszej cywilizacji i kultury.
Chcieliśmy ukazać rozmaite oblicza fizyki, która
nie tylko fascynuje, lecz także może wywoływać
niepokój. Prócz tego wciąż pragniemy zasypać,
przynajmniej częściowo, rów pojęciowy między
fizykami a resztą społeczeństwa, wynikający
m.in. z tego, że społeczeństwo jest wciąż za
mało świadome znaczenia i osiągnięć fizyki oraz
tego, jak głęboko nasze życie i egzystencja są za-
nurzone w morzu pojęć fizyki i urządzeń tech-
nicznych, wytworzonych w oparciu o jej idee.

Fizyka jest właściwie kamieniem węgielnym
naszej cywilizacji i kultury. Kształtuje ona nasz
pogląd na świat. Dzięki fizyce poznajemy Naturę,
począwszy od skali cząstek elementarnych a
skończywszy na skali Wszechświata. Nauki tech-
niczne są w istocie zastosowaniami fizyki, nauki
zaś przyrodnicze są po prostu jej działami. Doty-
czy to w szczególności medycyny, wszystkie bo-
wiem procesy biologiczne znajdują prawidłowe
wyjaśnienie w kategoriach pojęć i praw fizyki.

Przewiduje się, że w XXI stuleciu fizyka nadal bę-
dzie siłą sprawczą rozwoju naukowego, tech-
nicznego i ekonomicznego w skali świata. Jej
wkład będzie istotny dla rozwiązania takich glo-
balnych i fundamentalnych problemów, jak: pro-
dukcja i składowanie energii oraz nowe jej źródła,
nowe materiały, w szczególności te otrzymane
przy użyciu nanotechnologii, technika przekazu
informacji klasycznej i kwantowej, transport,
zmiany klimatu, ochrona środowiska i ochrona
zdrowia społeczeństwa, budowa genomu i pro-
teomu. Trzeba sobie wreszcie zdać sprawę, że w
dzisiejszych czasach człowiek kulturalny to nie
tylko człowiek, który zna literaturę, muzykę, ma-
larstwo i inne sztuki, lecz także człowiek, który
zna fundamentalne prawa fizyki i umie je
wytłumaczyć innym. Proponowany punkt wyjś-
cia do Dyskusji – oczywiście w żadnym wypadku
nie ograniczający inwencji uczestników – stano-
wiły jak zwykle: po pierwsze jej tteemmaatt,,  a prócz
tego tteezzyy mojego autorstwa (nieco zmienione i
uzupełnione w porównaniu do ich pierwotnej
wersji z pierwszych trzech Dyskusji) oraz rreezzoolluu--
ccjjaa Graz Forum on Physics and Society, której
jestem współautorem oraz sygnatariuszem
(patrz: wwwwww..wwyypp22000055..aatt GGrraazz  FFoorruumm  PPhhyyssiiccss
aanndd  SSoocciieettyy ––  wybrać rreessoolluuttiioonn). 

Program Dyskusji był podzielony na cztery
sesje. W sesji I, zatytułowanej „Medycyna, biolo-
gia, mózg i umysł”, już z pierwszego wykładu
„Rozwój chirurgii szczękowo-twarzowej na prze-

strzeni wieków” powiało Wielką Medycyną.
Przedstawił go prof. Tadeusz Cieślik (kierownik
Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczę-
kowo-Twarzowej, Śląski Uniwersytet Medyczny).
„Potrójna” chirurgia czasz  ko wo-szczę  kowo-
twarzowa należy do najtrudniejszych rodzajów
chirurgii. Wykład dotyczył podwójnego jej wcie-
lenia, tj. chirurgii szczękowo-twarzowej, ale
trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wszystko to
dzieje się w czaszce. Dla przykładu wspomnimy
tu terapię chirurgiczną raka żuchwy czyli szkli-
wiaka. Otóż podczas operacji najpierw usuwa się
zdegenerowaną tkankę żuchwy a potem, przy tej
samej narkozie, wycina się pacjentowi kawałek
kości biodrowej i wszczepia się w miejsce usu-
niętej tkanki. Zwykle umacnia się ten przeszczep
za pomocą specjalnej blaszki ze stopu z pamięcią
kształtu. Taki zabieg operacyjny należy do tech-
nik odtwórczej chirurgii twarzo-czaszki. Innym
przykładem takiej chirurgii jest implantacja
całego uzębienia. 

Następnie wykład „Czym różni się biologia od
fizyki i co z tego wynika?” przedstawił prof. An-
drzej Elżanowski (kierownik Zakładu Zoologii
Kręgowców, Instytut Zoologii, Uniwersytet
Wrocławski). Część biologii odpowiadającej na
pytania „jak...?”, jest zastosowaniem fizyki, po-
nieważ rozmaite procesy biologiczne, w tym fiz-
jologiczne, a także działanie rozmaitych
narządów, np. serca, dają się opisać i wyjaśnić
przynajmniej do pewnego stopnia za pomocą

Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem

Rola fizyki w rozwoju 
naszej cywilizacji i kultury
12 grudnia ubiegłego
roku w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego
odbyła się czwarta co-
roczna Dyskusja Panelo-
wa na powyższy temat.
Miałem zaszczyt już po
raz czwarty być prze-
wodniczącym jej Komi-
tetu Organizacyjnego. 

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski
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praw fizyki. Prawa te opisują także reakcje che-
miczne zachodzące w organizmach, ponieważ
reakcje te na poziomie molekularnym są także
zjawiskami fizycznymi. Jednak inna część bio-
logii, biologia ewolucyjna odpowiadająca na py-
tania „dlaczego...?” posługuje się biologicznym
prawem systemowym, jakim jest dobór natu-
ralny, do wyjaśniania historycznych przemian
organizmów nazywanych ewolucją. Metodolo-
gicznie ta część biologii zbliża się według autora
do niektórych dziedzin tradycyjnie zaliczanych
do nauk humanistycznych i jest obca fizyce. 

Ostatni w tej sesji wykład „Symulacje mózgu:
skąd przybywamy, kim jesteśmy, dokąd
idziemy?” przedstawił prof. Wiesław Kamiński
(dotychczasowy rektor Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, kierownik Zakładu
Układów Złożonych i Neurodynamiki, Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS, Lub-
lin) dając przegląd symulacji jednego z najbar-
dziej złożonych układów we Wszechświecie,
jakim jest mózg homo sapiens. Symulacje te,
wykraczając poza li tylko modele struktury, sta-
wiają w nowym świetle fundamentalne kwestie
istoty umysłu zdolnego nie tylko do formułowa-
nia pytań, takich jak te w tytule wykładu po-
chodzące od Paula Gauguina, ale i
nienasyconego w poszukiwaniu odpowiedzi na
pytania o swoje pochodzenie, zakorzenienie i
przyszłość.

Sesja II, zatytułowana „Struktura materii, ko-
munikacja kwantowa, neutrina – nosiciele in-
formacji o ewolucji Wszechświata” ukazała już
zupełnie inny świat. Na początek prof. Stefan
Pokorski (kierownik Katedry Teorii Cząstek i
Oddziaływań Elementarnych, Instytut Fizyki
Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet War-
szawski) w wykładzie pt. „LHC – początek no-
wego rozdziału w badaniu struktury materii i
historii Wszechświata” przedstawił jako gigan-
tyczny krok naprzód w kontekście historii badań
oddziaływań elementarnych i ich znaczenia dla
rozwoju naszej cywilizacji i kultury, niezwykłą
maszynę budowaną przez ostatnie 25 lat w
CERN-e (Geneva): Large Hadron Collider
(LHC) – Wielki Zderzacz Hadronowy. Ma ona
posłużyć ludzkości do wydarcia przyrodzie nie-
zwykłych tajemnic. Chodzi tu z jednej strony o
te oczekiwane, tj. o odkrycie pola Higgsa,
będącego przyczyną istnienia masy, o znalezie-
nie przykładów istnienia supersymetrii, czyli sy-
metrii między takimi fundamentalnymi
składnikami materii jak bozony i fermiony, czy
wreszcie o znalezienie wyższych wymiarów
przestrzennych. Z drugiej zaś strony chodzi tu
także o możliwość zaobserwowania zupełnie
nowych, nieoczekiwanych zjawisk. 

Drugi mówca w tej sesji prof. Paweł Horo-
decki (Katedra Fizyki Teoretycznej i Informa-
tyki Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)

w wykładzie „Osobliwy świat kwantowej komu-
nikacji” wprowadził nas w świat bitów kwanto-
wych, teleportacji oraz kryptografii kwantowej.
Przybliżył fenomen stanów splątanych i ich nie-
typowych zachowań jako źródła osobliwości ko-
munikacji kwantowej. 

Ostatni mówca w tej sesji prof. Jan Kisiel
(Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uni-
wersytet Śląski) w wykładzie „Tajemnice neu-
trin” mówił o tych chyba najdziwniejszych
cząstkach elementarnych, jakimi są neutrina.
Usłyszeliśmy o ich pochodzeniu, naturze, ro-
dzajach i właściwościach oraz o tym, że neu-
trina przynoszą – w zależności od tego skąd
przybywają – informacje o ewolucji Wszech-
świata, począwszy niemal od Wielkiego Wybu-
chu, a także informacje o reakcjach jądrowych
zachodzących wewnątrz gwiazd, w szczegól-
ności wewnątrz Słońca, i wreszcie informacje o
podobnych reakcjach zachodzących w jądrze
Ziemi. Usłyszeliśmy również o metodach – bar-
dzo trudnej zresztą – detekcji tych niezwykłych
cząstek. 

Sesję III noszącą tytuł „Poezja w fizyce, nauka
i Natura, muza astronomii” rozpoczął nieco-
dziennym wystąpieniem „„Przestrzeń między
Naturą a słowem” prof. Ryszard Horodecki (dy-
rektor Krajowego Centrum Informatyki Kwan-
towej, kierownik Zakładu Optyki i Informacji
Kwantowej, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astro-
fizyki, Uniwersytet Gdański). Tegoroczny lau-
reat Polskiego Nobla w obszarze nauk ścisłych i
autor również kilku tomików poezji inspirowa-
nej fizyką tym razem opowiedział o tych swoich
poetyckich doświadczeniach. Przestrzeń mię-
dzy Naturą a słowem jest dla niego wypełniona
poezją. Co więcej, tak jak fizyka inspiruje jego
wyobraźnię poetycką, tak poezja inspiruje go
jako badacza Natury.

Następny wykład „Czy współczesna nauka
dociera do Natury?” wygłosił ks. prof. Janusz
Mączka SDB (Katedra Filozofii Przyrody, Wy-

dział Filozoficzny, Papieska Akademia Teolo-
giczna, Kraków). Filozof, teolog i fizyk w jednej
osobie próbuje odpowiedzieć na fundamentalne
pytanie postawione w tytule swojego wykładu,
przy czym używa on pojęcia „Natura” w zna-
czeniu „istota rzeczy”. Dawne (np. Newtonow-
skie) pojęcie „filozofii naturalnej” jest możliwe
do uchwycenia również w dzisiejszych warun-
kach. Warunki te ustawiane są zarówno przez
filozofię, jak i przez naukę. W tym przypadku
np. badanie „istoty rzeczy” może być rozumiane
jako badanie struktury matematycznej zjawiska,
czy procesu fizycznego. Podejście to może nie
daje poczucia rozwiązania uniwersalnego i osta-
tecznego, ale przynajmniej mocno trzyma się
realizmu ontologicznego i poznawczego.

Dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astrono-
miczne Mikołaja Kopernika, Warszawa) zapro-
ponował wykład „Dlaczego astronomia ma
swoją muzę, a inne nauki nie?”. Laureat tego-
rocznej Nagrody im. Krzysztofa Ernsta, tj. na-
grody Polskiego Towarzystwa Fizycznego za
popularyzację nauki, skoncentrował się na wie-
lowiekowych więzach astronomii z naszą cywi-
lizacją i kulturą. Nawiązał do proklamowanego
przez ONZ Światowego Roku Astronomii 2009.
To właśnie w tym roku będziemy obchodzić
400-lecie użycia pierwszy raz przez Galileusza
lunety astronomicznej. Z wykładu można było
dowiedzieć się również, jaką muzę ma astrono-
mia, oraz poznać odpowiedź na pytanie posta-
wione w tytule wykładu. Dr Bajtlik w ostatniej
chwili musiał odwołać z przyczyn obiektywnych
swój przyjazd do Katowic.

Sesja IV zatytułowana „Matematyczność
przyrody, matematyka, filozofia” miała się zacząć
wykładem „O matematyczności przyrody”, któ-
rego autorem jest prof. Andrzej Staruszkiewicz
(dotychczasowy kierownik Zakładu Teorii
Względności i Astrofizyki, emerytowany profe-
sor fizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloń-
ski). Chodzi tu o fakt, że wszystkie prawa fizyki

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-

Twarzowej (Śląski Uniwersytet Medyczny)
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mają formę matematyczną. Stwierdzenie to
samo w sobie jest (fundamentalnym) prawem
fizyki. To właśnie na tej podstawie możemy
mówić o matematyczności przyrody. Prof. Sta-
ruszkiewicz był zmuszony w ostatniej chwili od-
wołać z przyczyn obiektywnych swój przyjazd. 

Następny wykład pt. „Osobliwe twory mate-
matyczne” wygłosił prof. Jerzy Mioduszewski
(emerytowany profesor matematyki, Instytut
Matematyki, Uniwersytet Śląski). Usłyszeliśmy
rozważania o specyficznych konstrukcjach myś-
lowych, które są wprawdzie wewnętrznymi po-
jęciami matematyki (np. pierwiastek z minus
jeden, punkty w nieskończoności, continuum
matematyczne), ale które sprawiają uwolnienie
pewnych procesów myślowych prowadzących
do rozwinięcia kompletnych i użytecznych teo-
rii, mających także znaczenie dla nauk przy-
rodniczych. 

Ostatni w tej sesji – i w całej konferencji –
wykład zatytułowany „Jak może realizować się
w przyszłości związek filozofii z fizyką?” wygłosił
prof. Wiesław Sztumski (emerytowany profesor
filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski).
Zauważył on, że od pewnego czasu związek fi-
lozofii z fizyką ulega stopniowemu osłabieniu z
różnych przyczyn. Wprawdzie fizyka może roz-
wijać się bez filozofii, która z pewnością nie sta-
nowi przesłanki dla rozwoju fizyki, ale pośrednio
wpływa na jej rozwój poprzez uwarunkowania
kulturowe. Natomiast filozofia niespekulatywna
powinna uwzględniać odkrycia fizyki. Autor po-
święcił wykład głównie uzasadnieniu hipotezy,
że obie te dziedziny wiedzy będą rozwijać się
coraz bardziej niezależnie od siebie.

Niezwykle ciekawa i bogata dyskusja podsu-
mowująca trwała prawie dwie godziny i stano-
wiła ukoronowanie konferencji. Dyskusję tę

prowadzili: prof. Ryszard Horodecki (wspom-
niany wyżej) i prof. Tadeusz Sławek (były rektor
Uniwersytetu Śląskiego, filolog polski i angiel-
ski, poeta, filozof, kierownik Katedry Literatury
Porównawczej, Wydział Filologiczny, Uniwersy-
tet Śląski). 

Podobnie jak to miało miejsce podczas pierw-
szych trzech Dyskusji, tak i w tej wzięło
udział wielu znakomitych przedstawicieli nauk
przyrodniczych i matematycznych, nauk hu-
manistycznych, w tym nauk filozoficznych i teo-
logicznych, artystów oraz przedstawicieli nauk
technicznych, wszystkich w liczbie około 350
osób. Pragnę dodać, że Czwarta Dyskusja Pa-
nelowa w całości była filmowana w sposób pro-
fesjonalny, zamierzamy bowiem wydać
kompletne materiały z tej Dyskusji w postaci
płyt DVD.

JERZY WARCZEWSKI

(Poniższe 12 tez oraz towarzyszące im szczegółowe hasła, nie stano-
wią listy zamkniętej.)

11.. DDeeffiinniiccjjaa  ccyywwiilliizzaaccjjii  ii  kkuullttuurryy
Cywilizacja jako kultura materialna. Kultura jako cywilizacja ducha.
Na czym polega ich rozwój? Bliskoznaczność obu tych pojęć. 
22.. CCzzyymm  jjeesstt  ffiizzyykkaa??
Przedmiot fizyki. Hierarchia praw fizyki. Fundamentalne prawa fizyki. Teo-

ria i eksperyment. Eksperymenty myślowe. Kanon (współczesnej) wiedzy fi-
zycznej. Niekompatybilność dwóch fundamentalnych teorii: mechaniki
kwantowej i ogólnej teorii względności. GPS – najbardziej zdumiewający
przyrząd naszych czasów, którego działanie wymaga precyzyjnego zasto-
sowania oobbuu tych teorii a także szczególnej teorii względności! 

Informacja i informatyka klasyczna oraz kwantowa!
Nanotechnologia.
Energia i energetyka.
Przekaz wiedzy (fizycznej) jest tak samo ważny jak sama wiedza. W

związku z tym właściwa dydaktyka na każdym szczeblu edukacji (popu-
laryzacji) jest nie do przecenienia.

33.. EEttyycczznnyy  wwyymmiiaarr  zzaassttoossoowwaańń  ffiizzyykkii
Liczne idee i wynalazki fizyki mogą być użyte zarówno dla dobra

człowieka jak też i dla jego zagłady, podobnie jak – jeden z najstarszych
wynalazków – nóż może służyć nie tylko do krojenia chleba w celu po-
dzielenia się nim z bliźnim, lecz także do wbicia bliźniemu w plecy. W po-
czynaniach zatem fizyków (i wszelkich uczonych) ppoottrrzzeebbnnaa  jjeesstt eettyykkaa..  

44.. FFiizzyykkaa  aa  nnaauukkii  pprrzzyyrrooddnniicczzee  
Nauki przyrodnicze, w szczególności mmeeddyyccyynnaa, jako ddzziiaałłyy  ffiizzyykkii. 
Tak pojęta fizyka stanowi najbardziej ogólną nnaauukkęę  oo  pprrzzyyrrooddzziiee. 

DDwwaa  aassppeekkttyy  mmeeddyyccyynnyy: przyrodniczy i humanistyczny. 
Metody fizyczne badania genomu i proteomu. 
Metody fizyczne badania morfologii, skorupy i wnętrza Ziemi. 
55.. FFiizzyykkaa  aa  nnaauukkii  tteecchhnniicczznnee  
Fizyka fundamentem nauk technicznych. 
Nauki techniczne fundamentem naszej cywilizacji. 
Kultura przenika całą tę konstrukcję i wyrasta ponad nią. 
66.. FFiizzyykkaa  aa  kkoossmmoollooggiiaa
Wielki Wybuch i ekspansja Wszechświata. Astrofizyka. 
Teoria kosmologicznej inflacji. Teoria strun i Wszechświat przed Wiel-

kim Wybuchem. Wszechświaty równoległe. „Atomy” czasu i przestrzeni.

77.. FFiizzyykkaa  aa  ffiilloozzooffiiaa
Filozofia przyrody. Rola matematyki w opisie i rozumieniu przyrody.
Człowiek jako podmiot i przedmiot fizyki (nauki). Ewolucjonizm teisty-

czny (kreacjonizm) i ateistyczny. 
Zdolności poznawcze człowieka a ewolucja. 
Zasada antropiczna i podobne koncepcje. 
Istniejący obiektywnie świat. 
Sześć cytatów (z wielu możliwych) jako punkty odniesienia: 
„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zaczęła się najskromniej

od słowa: dlaczego?” (Adam Mickiewicz),
„Jest pięć tysięcy pytań gdzie, siedem tysięcy pytań jak i sto tysięcy

pytań dlaczego.” (Rudyard Kipling),
„Dla nich, powiedziałem, prawda nie byłaby niczym innym, tylko cie-

niami obrazów.” (Platon, Rzeczpospolita),
„Jest tylko jedno dobro, mianowicie wiedza, i tylko jedno zło, miano-

wicie ignorancja.” (Sokrates),
„Tej małej części ignorancji, którą porządkujemy i klasyfikujemy, na-

dajemy imię wiedzy.” (Ambrose Bierce), 
„Wiem, że nic nie wiem” (Sokrates).
88.. FFiizzyykkaa  ((nnaauukkaa))  aa  wwiiaarraa  ((rreelliiggiiaa))
Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne.
Dwa cytaty (z wielu możliwych) jako punkty odniesienia:
„Nauka bez religii jest ułomna, religia zaś bez nauki ślepa.” (Albert

Einstein),
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się

ku kontemplacji prawdy.” (Jan Paweł II). 
99.. FFiizzyykkaa  aa  sszzttuukkaa
Fizyka jako opis stanów Przyrody. Sztuka jako przedstawienie stanów

Ducha. Symetria i jej łamanie w Przyrodzie i w Sztuce.
1100.. UUcczzoonnyy  aa  aarrttyyssttaa
Co ich łączy? Co ich odróżnia? Co mają sobie nawzajem do zaofero-

wania? 
1111.. RRóóżżnniiccee  ii  ppooddoobbiieeńńssttwwaa  sseennssuu  ppoosszzuukkiiwwaańń  ttwwóórrcczzyycchh
Różnice i podobieństwa sensu poszukiwań twórczych w fizyce oraz in-

nych naukach przyrodniczych, a także w naukach technicznych, w nau-
kach humanistycznych i w sztuce.

1122.. ZZaassttoossoowwaanniiaa  aappaarraattuu  mmyyśślloowweeggoo  ffiizzyykkii ww  iinnnnyycchh  ddzziieeddzziinnaacchh
Na przykład w socjologii, ekonomii (ekonofizyka), grach rynkowych etc. 

Tezy do Dyskusji Panelowej
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Pomysł, by Anzi Hu odbyła miesięczny
staż na Uniwersytecie Śląskim zro-
dził się podczas XXXII International

Conference on Theoretical Physics, konferecji,
która co dwa lata odbywa się w Ustroniu i ściąga
z całego świata najlepszych specjalistów w dzie-
dzinie fizyki teoretycznej. 

Kilka lat temu prof. Maciej Maśka wraz ze swą
byłą doktorantką Katarzyną Czajką opracowali
metodę symulacji Monte Carlo dla układów z
mieszanymi kwantowo-klasycznymi stopniami
swobody. W oparciu o tę metodę napisali pro-
gram do obliczeń dla tzw. modelu Falicova-Kim-
balla, który używany jest w fizyce ciała stałego do
opisu pewnych własności materiałów z silnymi
korelacjami elektronowymi.

- Okazało się, że model ten można zastosować
także do opisu ultrazimnej mieszaniny lekkich
i ciężkich atomów w sieciach optycznych. Prof.
Jim Freericks z Georgetown University w Wa-
szyngtonie, zajmujący się modelem Falicova-
Kimballa, zaproponował mi, żebyśmy spróbowali
wykonać obliczenia dla takiego układu właśnie
z wykorzystaniem wspomnianego programu.
Ponieważ ani ja, ani Jim Freericks nie byliśmy
specjalistami w dziedzinie zimnych atomów, do
współpracy zaprosiliśmy m.in. Carla Williamsa
z NIST, który pracuje w tej dziedzinie – wyjaśnia
prof. Maciej Maśka. 

Carl Williams, który jest promotorem Anzi
Hu, podczas konferencji w Ustroniu zapropo-
nował, że przyśle do prof. Maśki doktorantkę, by
nauczyła się posługiwać tym programem. 

- Chodzi o to, żeby mogli z niego korzystać
naukowcy w NIST, gdzie znajdują się znacznie
lepsze komputery, ale ze względów bezpieczeń-

stwa nie ma do nich dostępu z zagranicy. W tej
chwili z Anzi Hu pracujemy nad dostosowa-
niem programu do tego, żeby mógł w pełni wy-
korzystywać moc tamtejszych komputerów –
tłumaczy fizyk. 

W dobie internetu wiele projektów nauko-
wych prowadzonych jest w sieci, a naukowcy
kontaktują się ze sobą jedynie przez komputer.
Dlaczego zatem doktorantka przyjechała do Pol-
ski aż ze Stanów Zjednoczonych? 

- Ważny był dla mnie osobisty kontakt z men-
torem. To, że mogliśmy usiąść razem przy
biurku, rozmawiać, na bieżąco pytać, szukać
odpowiedzi i rozwiązywać problemy – mówiła
Anzi Hu. 

- Doktorantka z USA nie tylko poznawała
program, ale i wygłosiła wykłady. – Jeden z nich
dla trzech zakładów: Fizyki Teoretycznej, Teorii
Pola i Cząstek Elementarnych oraz Astrofizyki i
Kosmologii, a więc dla dość zróżnicowanego
grona, w którym było stosunkowo niewiele osób
zajmujących się tematyką zbliżoną do tej, której
dotyczył wykład. Dlatego też dyskusja była dość
ogólna. Niemniej Anzi zrobiła tu bardzo dobre

wrażenie, zarówno jeśli chodzi o merytoryczną
treść, jak i samą prezentację – opowiada prof.
Maśka. – Podczas wykładu w Krakowie więcej
osób znało prezentowane zagadnienia, dlatego
było znacznie więcej pytań i były one bardziej
szczegółowe. Dyskusja okazała się burzliwa, a
prof. Józef Spałek, u którego w zakładzie miało
miejsce to seminarium, był mile zaskoczony po-
ziomem prezentowanym przez Anzi – przyznaje
fizyk. 

Pobyt doktorantki z USA na śląskiej uczelni
zaowocował wieloma pozytywami. 

- Anzi Hu jest bardzo dobrą doktorantką i są
szanse, że będzie stanowiła jedną z „nici”
łączących NIST i Katowice. Na początku marca
wyjeżdżam na parę miesięcy do Waszyngtonu, a
Carl Williams, promotor Anzi Hu, wspominał
już o możliwości jej ponownego przyjazdu do
Polski – zdradza prof. Maśka. Przyznaje też, że
Anzi pokazała doktorantom jak pracuje się w
Ameryce.

- Od pewnego czasu obserwuję niepokojące
zjawisko, polegające na tym, że wielu doktoran-
tom coraz mniej chce się pracować. O godzinie

Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UŚ
gościł doktorantkę z USA

Internet, 
to nie wszystko

Anzi Hu przyjechała
do Stanów Zjednoczo-
nych z Chin, by przygo-
tować doktorat w Na-
tional Institute of Stan-
dards and Technology
(NIST) oraz University
of Maryland. Do Kato-
wic w listopadzie
ubiegłego roku trafiła
dzięki współpracy prof.
UŚ dr. hab. Macieja
Maśki z Zakładu Fizyki
Teoretycznej Instytutu
Fizyki UŚ z prof. Carlem
Williamsem z NIST.
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Anzi Hu i prof. UŚ dr

hab. Maciej Maśka
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16.00 czy 17.00 trudno znaleźć któregoś z nich
na uczelni... Oczywiście generalizuję, a poza tym
trochę można ich rozumieć, zważywszy, że nie
mamy stołówki – dodaje z uśmiechem profesor.
- Tymczasem Anzi Hu oprócz tego, że jest dobra
z fizyki, to jest też bardzo pracowita. Gdy da-
wałem jej jakiś problem, to najczęściej następnego
dnia przynosiła mi rozwiązanie – wspomina. 

Przewodnikiem po uczelni, ale i Katowicach
była dla Anzi Hu doktorantka Anna Gorczyca. 

– Wróciłam niedawno z kilkumiesięcznego
stażu w Słowenii. Wiem, jak to jest być nową w
obcej kulturze i środowisku. Dlatego chętnie
pomogłam Anzi. Szybko zaaklimatyzowała się w
Katowicach. Podobało się jej to, że wszędzie
miała blisko, mogła szybko zrobić zakupy, iść na
koncert do Akademii Muzycznej – mówi Anna
Gorczyca, która tłumaczyła dla „Gazety Uni-
wersyteckiej UŚ” rozmowę z Chinką. 

Anzi Hu mieszkała w hotelu asystenckim na
osiedlu Paderewskiego. Na posiłki chętnie wraz
z Anną Gorczycą zaglądała do baru wegetariań-
skiego „Złoty osioł” w Katowicach, ale często go-
towała sobie sama. – Chociaż kuchnia chińska
różni się od polskiej, to bazuje ona na tych sa-
mych składnikach: warzywach, mięsie, kapuście.
Dlatego tak bardzo smakował mi bigos. Mogłam
go spróbować goszcząc na obiedzie u prof. Maśki.
Żona pana profesora specjalnie dla mnie zrobiła
też pyszne ciasta. Najbardziej smakowały mi ser-
nik i mazurek – mówiła doktorantka. 

Anzi Hu była urzeczona nie tylko polską
kuchnią, ale i Krakowem. 

– Dla Anzi pobyt w Polsce był jedną wielką
lekcją historii – mówi Anna Gorczyca. – Przyje-
chała świetnie przygotowana i zadawała mnó-
stwo pytań. Mimo że przybyła z kraju o liczącej
kilka tysięcy lat historii fascynowała ją architek-
tura i dzieje Krakowa oraz to, że średniowieczne
budowle zostały zachowane w tak świetnym
stanie – dodaje. 

Jej słowa potwierdza prof. Maśka: - Anzi miała
również okazję zwiedzić Warszawę, Wieliczkę,
Pieskową Skałę, ruiny zamku w Ogrodzieńcu.
Zrobiła ogromną ilość zdjęć i udostępniła je w in-
ternecie. Myślę, że Anzi zrobi nam – i Polsce, i
uczelni - reklamę w swoim środowisku. Gdy
wybierała się tutaj, zupełnie nie wiedziała, czego
się spodziewać i nikt z jej znajomych nie bardzo
mógł jej powiedzieć cokolwiek na temat Polski.
Była to też jej pierwsza wizyta w Europie. Jeśli
wierzyć jej słowom, wiele miejsc w Polsce ją za-
chwyciło. Chyba największe wrażenie zrobiło
na niej Collegium Maius Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Gdy stamtąd wyszła stwierdziła, że
czuje się dumna, że mogła mieć wykład na uni-
wersytecie z taką historią i że każdy uczony
amerykański odwiedzający Polskę powinien tam
pójść, żeby przekonać się, że Ameryka nie jest
„pępkiem świata” – wspomina prof. Maśka.

KATARZYNA ROŻKO

Tanzania – jedno z najpiękniej-
szych miejsc na świecie –
położona jest we Wschodniej Af-

ryce, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego,
pomiędzy Kenią a Mozambikiem. To tu
znajdują się trzy z najsłynniejszych cu-
dów Czarnego Kontynentu: Kilimandżaro
– dach Afryki, Ngorongoro – określany
jako naturalna Arka Noego i Park Naro-
dowy Serengeti, jeden z największych i
najpiękniejszych obszarów chronionych
na świecie (wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO). 

Bajeczne krajobrazy tropiku to tylko
atrakcje turystyczne. Życie blisko 
40 milionów mieszkańców Tanzanii,
jednego z trzech najbiedniejszych kra-
jów Afryki, z bajką niewiele ma wspól-
nego. Największymi problemami są: ko-
rupcja, ubóstwo (aż 30 % ludności żyje
za mniej niż 1 dolar dziennie), pande-
mia HIV (2 milionów osób zarażonych
wirusem HIV, ponad 700 tys. cierpi z
powodu AIDS), rozpowszechnianie
chorób zakaźnych, malaria. Średnia
wieku Tanzańczyków nie przekracza 50
roku życia.

Dr Jolanta Kazak przebywała w Bugisi
Mission, pomagała w nauczaniu mate-
matyki w misyjnej szkole Don Bosco w Di-
dia, realizując projekt Matematyka dla
życia, finansowany przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, w ramach pro-
gramu WOLONTARIAT POLSKA PO-
MOC 2008, jego założeniem była eduka-
cja uczniów i nauczycieli. 

Dramatyczny raport o sytuacji miesz-
kańców tego kraju, który rocznie odwie-
dza kilkaset tysięcy turystów, podziwiając
m.in. niezapomniane widoki Jeziora Wik-
toria, doktor Kazak wzbogaciła przej-
mującą prezentacją multimedialną. 

Opisy zachwycających plenerów szybko
wyparły wstrząsające obrazy biedy, ubó-
stwa i... roześmianych dzieci, które, jak
zapewniła dr Kazak – są nie tylko radosne
i pogodne ale także z zapałem garną się
do nauki. 

W regionie jest tylko 10 szkół średnich,
jedynie szkoła w Didia daje możliwość
ukończenia całego cyklu nauczania i do-
stania się na studia. Jest to placówka naj-
lepiej prosperująca w regionie, choć wy-
niki ostatnich egzaminów były
niepokojące. W 2007 roku do końcowych
egzaminów przystąpiło 41 uczniów, (z
czego tylko 4 uczennice, 2 zdały egza-
min, ale z notami niewystarczającymi by
ubiegać się o miejsce na studiach
wyższych). Spośród 37 chłopców – 3 w
ogóle nie zdało egzaminu, a tylko 1 uzys-
kał wystarczającą ocenę, by móc konty-
nuować naukę na studiach. 

– Przebywałam w północno-zachodniej
części Tanzanii, zamieszkałej przez naj-
większe plemię Sukuma, liczące blisko 
5 milionów ludności – mówiła wolonta-
riuszka.  – Zakwaterowano mnie w Bu-
gisi, mieszczącej się w regionie misji Bu-
gisi, która obejmuje 28 okolicznych
wiosek. To wyjątkowo biedny region Tan-
zanii. Dotkliwy brak wody kształtuje tam
warunki życia mieszkańców. Wodę zdatną

Matematyczka z Uniwersytetu Śląskiego
uczy dzieci w Tanzanii

By dzielić 
się wiedzą
Adiunkt dr Jolanta Kazak, pracownik naukowy In-
stytutu Matematyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i
Chemii spędziła trzy miesiące w Tanzanii jako wo-
lontariuszka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich,
Centrum Charytatywno-Wolontariackie „Solidarni”.
18 grudnia podczas spotkania na Uniwersytecie
Śląskim, podzieliła się swoimi doświadczeniami.



Inform
acje

25

do picia trzeba kupować a jest to duży
wydatek, piją więc to, co gromadzi się
zagłębieniach w ziemi, nic dziwnego, że
szerzą się choroby przewodu pokarmo-
wego, ameba, malaria, choroby zakaźne. 

Tanzania powstała w 1964 roku w wy-
niku połączenia Tanganiki i Zanzibaru. Po
umorzeniu długu w 2005 roku przez Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy, kraj ten
został zobowiązany do podniesienia po-
ziomu edukacji. W efekcie wybudowano
mnóstwo nowych szkół. Rzeczywistość
jednak jest daleka od ideału. Trudno bo-
wiem nazwać szkołą cztery ściany pokryte
dachem, z otworami na okna (średnia
temperatura to 25–28 stop. C), bez elek-
tryczności, przyborów szkolnych, podsta-
wowych laboratoriów i... nauczycieli. 

– W większości szkół na jednego nau-
czyciela przypada średnio 70–80 uczniów,
w jednej ze stacji dojazdowych Misjonarzy
SMA – Buzinza, na 650 uczniów szkoły
podstawowej jest tylko 4 nauczycieli –
uzupełnia dr Kazak. 

Charakterystycznym widokiem w Af-
ryce są dzieci opiekujące się swoim młod-
szym rodzeństwem. Wielodzietność to nie
tylko skutek wysokiego przyrostu natural-
nego ale także siejącej spustoszenie pan-
demii AIDS. Ogromne poczucie rodzinnej
solidarności nakazuje opiekę nad siero-
tami pozostałymi po zmarłych krewnych.

– Moim zadaniem było także – snuła
opowieść dr Kazak – dowartościowanie ko-
biet i podniesienie ich świadomości, cho-
ciaż to głównie mężczyźni powinni zmie-
nić swoją mentalność, według nich kobiety
rodzą się wyłącznie po to, aby im służyć.
Warto dodać, że 30 proc. ludności Tanza-
nii jest analfabetami i są to głównie kobiety.
Nadal obowiązuje zasada, że do szkoły wy-
syła się przede wszystkim chłopców. 

– Przyjechałam do Tanzanii pod koniec
roku szkolnego, który tam rozpoczyna się
około 10 stycznia i trwa do końca listo-
pada – kontynuowała dr Kazak – Dwu-
miesięczne wakacje przypadają na
przełomie czerwca i lipca oraz w grudniu.
Cały swój wysiłek włożyłam w przygoto-
wanie i pomoc maturzystom, udzielając
im korepetycji. Dotkliwą trudnością jest
bariera językowa. 

W obecnym systemie edukacyjnym
Tanzanii w szkole podstawowej obo-
wiązuje język narodowy suahili, co znacz-
nie wpływa na poczucie jedności, gdyż
ludność Tanzanii to 120 różnych ple-
mion. Nauka w szkole średniej odbywa się
już w języku angielskim, w którym więk-
szość dzieci nie potrafi się porozumieć, a
co dopiero uczyć się różnych przedmio-

tów. System szkoły średniej powiela sys-
tem angielski, są to tak zwane O-level,
czyli poziom podstawowy, który obejmuje
klasy 1do 4 i A-level (Advanced level),
czyli zaawansowany – klasy 5 do 6. Aby
ubiegać się o miejsce na uniwersytecie
konieczne jest ukończenie sześciu klas
szkoły średniej i zdanie egzaminów po-
ziomu zaawansowanego. Obowiązują bar-
dzo wysokie wymagania programowe, sto-
pień trudności nie jest dostosowany do
możliwości uczniów, którzy nie mają nie
tylko książek, ale także odpowiednich
słowników angielskich i suahili. Często
nie rozumieją oni poleceń w testach. Eg-
zaminy są bardzo trudne, trwają tydzień,
po dwa przedmioty dziennie z godzinną
przerwą na posiłek. 

– Prowadziłam także osobne zajęcia dla
dziewcząt, które dopiero we własnym gro-
nie ośmielały się i nabierały odwagi, w
towarzystwie chłopców nie potrafią na-
wet odezwać się, bojąc się drwin. Były to
jednak zajęcia bliższe nauki rzemiosła niż
przygotowania do egzaminu. Umiejętność
gotowania i prowadzenia domu zapew-
niają przyszłość tanzańskim dziewczętom.

O ile program pomocy w nauczaniu
matematyki dla uczniów przyniósł ocze-
kiwane rezultaty, o tyle weekendowy kurs
dokształcania dla nauczycieli zakończył
się fiaskiem. W zajęciach brało udział za-
ledwie kilku słuchaczy. Powód? Przede

wszystkim niechęć i brak finansowej mo-
tywacji (wynagrodzenie nauczycieli jest
bardzo niskie), konieczność godzenia za-
wodu nauczyciela z uprawą roli a także
wstyd, że ich poziom wiedzy jest bardzo
niski, a może i to, że uczyć ich miała ko-
bieta a to bariera nie do pokonania. 

– Najtrudniej było mi zaakceptować ich
niepunktualność, z nią nie da się wal-
czyć. To wada, z którą trzeba nauczyć się
żyć. Tanzańczycy są bardzo pracowici i
niezwykle życzliwi, gości traktują z
ogromną serdecznością, dzielą się tym,
co mają, nawet jeśli tego jest tak niewiele.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i
Chemii, prof. dr hab.. Maciej Sablik, który
uczestniczył w spotkaniu powiedział: 
– Nauka polega na tym, aby umieć się
dzielić wszystkim, czego się nauczymy,
okazuje się, że nie tylko w granicach lo-
kalnej społeczności. Stale szukamy kon-
taktów z otoczeniem, ale nawet w mojej
wyobraźni nie mieściło się, że można szu-
kać ich aż tak daleko. Być może mate-
matyka nie jest panaceum na wszystkie
choroby tego świata, ale jak widać jej
możliwości są nieograniczone.

Dr Jolanta Kazak już wkrótce wraca do
Tanzanii, tym razem na dłużej, bo aż na
dwa lata. 

Życzymy sukcesów i wytrwałości. 
MARIA SZTUKA

FFoottoorreeppoorrttaażż  nnaa  ssttrr..  3322

Dr Jolanta Kazak z przyjaciółką Donatą 
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Organizatorami konferencji były:
Zakład Literatury Poromantycz-
nej oraz Zakład Literatury

Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze
Polskiej im. Ireneusza Opackiego, a po-
mysłodawczyniami dr hab. Krystyna Kral-
kowska-Gątkowska oraz dr Beata Nowacka.

Pierwszy dzień obrad poświęcony został
rozważaniom na temat szeroko pojętego
matriarchatu i roli matek w kształtowaniu
osobowości i charakterów dzieci. Refleksje te
zapoczątkowała prof. dr hab. Anna Le-
geżyńska z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, która wygłosiła referat
„Córki. Wspólnota rodzinna w liryce kobiet”. 

Problematykę znaczenia postaci matki
przy symbolicznym odcięciu pępowiny, kon-
tynuowano w kolejnych wystąpieniach. I tak
dr Monika Graban-Pomirska z Uniwersy-
tetu Gdańskiego mówiła o samotności dzieci
w prozie dziecięcej i młodzieżowej z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, mgr
Magdalena Szybiak z Uniwersytetu War-
szawskiego – o Malowanym ptaku Jerzego
Kosińskiego, a mgr Anna Kruszczyńska, re-
prezentująca Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, o kontrowersyjnej swojego
czasu powieści Siostra Małgorzaty Saramo-
nowicz. Kolejne referaty również podejmo-
wały tematykę relacji matka (bądź maco-
cha) a córka. Dr Maria Ostasz z Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, z perspektywy
archetypiczno-kulturowej, omówiła tak
znane bajki jak: Jaś i Małgosia, Kopciuszek
oraz Czerwony Kapturek. Mgr Mateusz Sku-
cha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w inte-
resującym referacie, opartym na powieściach
Zofii Nałkowskiej, przedstawił natomiast po-
ruszającą problematykę dzieciobójstwa. Z
kolei mgr Magdalena Boczkowska (Uniwer-
sytet Śląski) omówiła sytuację matriarchalnej
rodziny na podstawie powieści Grażyny Ja-
gielskiej Fastryga. Obrady zakończyła, jak to
w rodzinie, burzliwa dyskusja.

Drugi dzień dla odmiany, poświęcony zos-
tał sytuacji mężczyzn, patriarchalnym rodzi-
nom oraz różnym typom męskich „ideałów”.
Sesję rozpoczęło wystąpienie jednej z orga-

nizatorek. Dr hab. Krystyna Kralkowska-
Gątkowska opowiedziała słuchaczom o „Mę-
skości – dojrzałości – ojcostwie w prozie dru-
giej połowy XIX wieku”. Z kolei dr Marceli
Olma z krakowskiej Akademii Pedagogicznej
przedstawił nieznane szerszej publiczności
korespondencje, między innymi Jana Ma-
tejki i jego żony Teodory, Mieczysława Paw-
likowskiego i hrabiny Heleny Dzieduszyc-
kiej oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego i
jego żony Zofii Woroniczówny. Następnie
uczestnicy mogli wysłuchać referatów po-
święconych obecnym – nieobecnym ojcom. 

Dr Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski)
mówił o związkach miłosnych Władysława
Broniewskiego, prof. dr hab. Jan Jakóbczyk
(Uniwersytet Śląski) o kawalerze Kazimierzu
Przerwie-Tetmajerze, a dr Agnieszka Janiak-
Staszek (Uniwersytet Łódzki) o Duszach nie-
śmiertelnych Aleksandra Świętochowskiego
i Heddzie Gabler Henryka Ibsena. Kolejne
referaty również dotyczyły różnych typów
męskich wzorców. I tak, dr Marek Kocha-
nowski z Uniwersytetu w Białymstoku uwo-
dził słuchaczy tekstem o uwodzicielach w
prozie Stefana Żeromskiego, prof. dr hab.
Marek Piechota (Uniwersytet Śląski) opo-
wiedział o związkach rodzinnych w Konra-
dzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza, a dr
Magdalena Horodecka (Uniwersytet Gdań-
ski) – o noweli apokryficznej Karola Ludwika
Konińskiego Wyprawa do Ziemi Moryja. 

Z kolei małżeństwu, które nie dopisało
jak pogoda z powieści Dziewczyna z za-
pałkami Anny Janko, swoje wystąpienie po-
święciła dr Joanna Kisiel (Uniwersytet
Śląski). 

Dwa ostatnie tego dnia referaty dotyczyły
rodzin patriarchalnych w pełnym tego słowa
znaczeniu. Dr Dorota Utracka reprezen-
tująca Akademię im. Jana Długosza w Częs-
tochowie omówiła sagę kresową Boża pod-
szewka Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz,
bardziej znaną z telewizyjnej ekranizacji, a
mgr Katarzyna Lachowicz (Uniwersytet Ja-
gielloński) – nieznane szerszej publiczności
takie powieści, jak: Małżeństwo mieszane
Wojciecha Dzieduszyckiego, W okopach Wil-
helma Feldmana, Na Podolu Artura Gru-

szeckiego oraz Pannę Siekierczankę Kaje-
tana Abgarowicza. Dyskusja była równie
burzliwa jak dnia poprzedniego i toczyła się
w kuluarach do późnych godzin nocnych.

Trzeci i niestety ostatni dzień obrad po-
święcony został przede wszystkim kwestii
domu jako miejsca do mieszkania, ale także
domu jako rodziny, która owe miejsce two-
rzy. Rozważania te zainaugurowała dr
Grażyna Pietruszewska-Kobiela z często-
chowskiej Akademii im. Jana Długosza. Za-
prezentowała ona poezję matki Anny Janko
– Teresy Ferenc, w której wierszach można
znaleźć aż czterdzieści różnych obrazów
domu. Kolejne wystąpienie drugiej z orga-
nizatorek – dr Beaty Nowackiej – dotyczyło
Ziela na kraterze Melchiora Wańkowicza.
Dr Nowacka próbowała znaleźć odpowiedź
na dramatyczne pytanie czy to możliwe,
aby do tego stopnia nie było domu? Z kolei
dr Elżbieta Dutka z Uniwersytetu Śląskiego,
odwołując się między innymi do teorii Gas-
tona Bachelarda, Martina Heideggera czy
Emanuela Lévinasa, przedstawiła ciekawą
interpretację wiersza Julii Hartwig Drzewo
to dom. Duże poruszenie wśród słuchaczy
wywołał referat dr Magdaleny Bąk, repre-
zentującej Uniwersytet Śląski, która opo-
wiadała o wspomnieniach z Australii Sewe-
ryna Korzelińskiego. Z kolei dr Grażyna
Maroszczuk, również z Uniwersytetu
Śląskiego, swój referat poświęciła kwestii ro-
dziny w wywiadzie-rzece Ocalony na Wscho-
dzie, który z Julianem Stryjkowskim prze-
prowadził Piotr Szewc. Trzeci dzień
konferencji, a zarazem całą sesję zamknęło
wystąpienie dr Renaty Jochymek (Akademia
Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała),
która snuła rozważania wokół głośnej ostat-
nio książki Małgorzaty Szejnert Czarny
ogród. Refleksje poświęcone typowo śląskiej
rodzinie zdominowały zatem ostatnie roz-
mowy uczestników.

Zainteresowanym tematem pozostaje cze-
kać na publikację pokonferencyjną, zbie-
rającą wszystkie przedstawione referaty, do
której ma być również dołączona płyta z za-
pisem dyskusji prelegentów. 

MAGDALENA BOCZKOWSKA

Od 1 do 3 grudnia 2008 r. w Cieszynie odbywała się konferencja nau-
kowa zatytułowana „Obrazy rodziny w literaturze od XIX do XXI wieku”

Matriarchat, 
patriarchat, dom
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Od18 do 21 września ubiegłego
roku w ośrodku wczasowo-
szkoleniowym w Ustroniu

odbyła się międzynarodowa konferencja nau-
kowa zorganizowana przez Zakład Literatur
Anglojęzycznych i Studiów Postkolonialnych,
działający pod kierownictwem prof. dr. hab.
Zbigniewa Białasa w Instytucie Kultur i Lite-
ratur Anglojęzycznych UŚ. Współorganizato-
rem wydarzenia była Wyższa Szkoła Ekono-
miczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Tytuł
konferencji brzmiał: Interiors (wnętrza) i ze
względu na swą wieloznaczność stanowił
niewątpliwie bogaty przedmiot eksploracji. Za-
mysłem debaty było zgłębienie szeroko rozu-
mianej problematyki wnętrza, toteż spektrum
tematyczne zaprezentowanych referatów oka-
zało się wyjątkowo rozległe.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: prof.
Geoffrey V. Davis – przewodniczący Europej-
skiego Towarzystwa Badań nad Językiem i
Literaturą Brytyjskiej Wspólnoty Narodów na
Uniwersytecie w Aachen, prof. David Punter
z Uniwersytetu w Bristolu – przewodniczący
komitetu wykonawczego Międzynarodowego
Towarzystwa Gotyckiego oraz prof. Erhard
Reckwitz – dziekan Wydziału Nauk Huma-
nistycznych oraz założyciel i kierownik Cen-
trum Studiów Południowoafrykańskich na
Uniwersytecie Duisburg-Essen, redaktor se-
rii Anglojęzyczna Literatura Afrykańska.

Profesor Davis wygłosił inauguracyjny
wykład, podejmujący problem migracji miesz-
kańców Europy Wschodniej do Afryki
Południowej oraz związanych z nią kwestii
wielokulturowości, alienacji i asymilacji. W
oparciu o powieść Dana Jacobsona zaty-
tułowaną Heshel’s Kingdom, profesor Davis
przedstawił umiejętność adaptacji imigranta
do nowej sytuacji ekonomicznej i społecznej,
przy jednoczesnej utracie możliwości na-
wiązania więzi emocjonalnej z kulturą swego
pochodzenia, podkreślając znaczenie otocze-
nia i środowiska zewnętrznego w formowaniu
się tożsamości jednostki. 

Profesor Punter zaprezentował słucha-
czom rozważania na temat mrocznych
wnętrz, wyłaniających się z przestrzeni lite-
ratury gotyckiej. Podkreślił, iż motyw snu,
który odgrywa znaczącą rolę w gotyckich po-
wieściach, jest nieodzownym elementem
umożliwiającym jednostce konfrontację ze
światem wewnętrznym. Poddając eksploracji
przedstawione w powieściach wnętrza archi-

tektoniczne, jak również najdalsze zakamarki
ludzkiego umysłu, profesor wyraźnie zazna-
czył wzajemną przenikalność pozornie prze-
ciwstawnych rzeczywistości.

Profesor Erhard Reckwitz w swoim wykład-
zie plenarnym mówił o współzależności czasu
i przestrzeni w dziele literackim oraz braku
możliwości wykroczenia poza przestrzenne
ramy indywidualnego postrzegania świata ze-
wnętrznego. Wykorzystując fragmenty po-
wieści Marlene van Niekerk Triomf, zwrócił
uwagę słuchaczy na relacje zachodzące po-
między środowiskiem zewnętrznym a budo-
waniem własnej podmiotowości, gdzie ludz-
kie ciało stanowi element łączący te dwie
przestrzenie. Podkreślił skłonność, zarówno
jednostki jak i społeczeństwa, do internaliza-
cji sfery zewnętrznej. Jednocześnie zazna-
czył, iż skrajny ekskluzywizm, oparty na two-
rzeniu homogenicznych struktur w próbie
uporządkowania własnej rzeczywistości, nie-
rzadko prowadzi do patologii, czego liczne
przykłady można zaobserwować w powieści
van Niekerk.

Obok mówców plenarnych, konferencję
zaszczycili również swoją obecnością uczeni z
ośrodków uniwersyteckich z Polski, Szkocji,
Irlandii, Rosji, Portugalii, Szwajcarii, Jordanii
oraz Tajwanu. W kilkunastu sekcjach tema-
tycznych referenci prezentowali rozważania,
obejmujące swym zakresem wiele dziedzin –
począwszy od kwestii literaturoznawczych
oraz badań z obszaru psychoanalizy, poprzez
studia poruszające problemy tożsamości i
podmiotowości w kontekście nieustannie

ewoluujących i współegzystujących ze sobą
światów: zewnętrznego i wewnętrznego, aż po
analizy koncentrujące się wokół relacji prze-
strzennych w kinematografii oraz innych
współczesnych formach kultury. 

Wielokrotnie poruszane były kwestie ra-
sowe, etniczne oraz genderowe, dotykające
problemu wyobcowania jednostki w wielo-
kulturowym społeczeństwie. Wiele uwagi po-
święcono również zagadnieniu binarności
oraz przekraczania granic zarówno w sferze fi-
zycznej – w tym nurcie mieściły się dyskusje
na temat cielesności, a także te związane z
wysiedleniem i destabilizacją – jak również w
sferze psychologicznej ludzkiej egzystencji.
Hermeneutycznej analizie poddano literackie
przestrzenie poezji i prozy, rozpatrując jedno-
cześnie kwestie dialektyczne w kontekście
roli, jaką język odgrywa w kształtowaniu co-
dziennej rzeczywistości.

Konferencję uświetnił wyjątkowy koncert
szantowego kwintetu wokalnego Banana
Boat, zapewniając temu intelektualnemu wy-
darzeniu oprawę artystyczną oraz tworząc
niepowtarzalną atmosferę. Na zakończenie,
prof. dr hab. Wojciech Kalaga – dyrektor In-
stytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych,
zaprosił wszystkich do uczestnictwa w przy-
szłorocznej edycji konferencji Instytutu. Spot-
kanie przedstawicieli licznych ośrodków aka-
demickich z różnych części świata otworzyło
przed naukowcami nowe obszary poszuki-
wań. Wymiana zdań i wzajemnych inspiracji
zaowocuje wkrótce kilkoma publikacjami.

MONIKA KOWALCZYK

Międzynarodowa Konferencja „Interiors”

Dylematy wewnętrzne

Prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga i prof. Geoffrey V. Davis 



In
fo

rm
ac

je

28

Już słynny rzymski autor poezji miłosnych
Owidiusz głosił, iż piękna wymowa zapew-
nia zwycięstwo w życiu i miłości. Może

właśnie dlatego starożytny mówca grecki Demos-
tenes, borykający się z wieloma niedoskonałoś-
ciami komunikacyjnymi: wadami wymowy, jąka-
niem się oraz towarzyszącą im silną logofobią,
systematycznie ćwiczył, recytując wiersze z ka-
mykami w ustach. Deklamował w czasie burzy i
sztormu, aby nadać swojemu głosowi odpowiednią
barwę i natężenie. Dzięki żmudnym i systema-
tycznym praktykom w wieku trzydziestu lat zyskał
sławę wybitnego oratora. Demostenes, jako jeden
z pierwszych mówców stwierdził, że ważne jest nie
tylko to, co powiemy, ale również to, w jaki sposób.

Pomimo upływu lat, wady wymowy nadal stano-
wią poważny problem dla wielu osób. Ponadto,
możemy zaobserwować niepokojącą tendencję do
poszerzania się zakresu tego zjawiska. Jak pokazują
badania, kłopoty z mówieniem, czyli tzw. wady wy-
mowy ma ok. 40 - 60 procent dzieci sześcioletnich
(są to bardzo niepokojące statystyki, biorąc pod
uwagę fakt, że to dwukrotnie więcej niż przed dwu-
dziestu laty).

Mimo iż większość wad wymowy kształtuje się
we wczesnym dzieciństwie, trudności takie mają
również osoby dorosłe.

Akcja Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logope-
dycznych (DBDL) zapoczątkowana została w
1995 roku przez Fundację na Rzecz Dzieci z Za-
burzeniami Mowy w Zielonej Górze. Od 2001
roku organizowana jest na terenie całego kraju
wspólnie z Polskim Związkiem Logopedów oraz
Polskim Towarzystwem Logopedycznym. 

Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Lo-
gopedycznych to akcja dla rodziców noworodków
i niemowląt, jak też starszych dzieci i osób do-
rosłych, których wymowa budzi niepokój. Co
roku na zasadzie wolontariatu w akcję włączają
się pracownicy: poradni psychologiczno–peda-
gogicznych, placówek oświatowych, publicznych
i niepublicznych, zakładów opieki zdrowotnej
oraz prywatnych gabinetów logopedycznych. Są
wśród nich m.in.: logopedzi, psycholodzy, peda-
godzy, ortodonci, laryngolodzy, audiolodzy, neu-
rolodzy i wszyscy ci specjaliści, którzy gotowi są
nieść pomoc osobom z wszelkiego rodzaju za-
burzeniami mowy. Organizatorzy akcji stawiają
wysokie wymagania merytoryczne uczest-

niczącym w niej specjalistom, które są oparte na
jednolitych standardach oraz Kodeksie Etycz-
nym Polskiego Związku Logopedów (więcej na
ten temat można się dowiedzieć dzięki stronie
internetowej Polskiego Związku Logopedów:
wwwwww..llooggooppeeddaa..oorrgg..ppll).

GGddzziiee  ssttuuddeennccii  UUŚŚ  mmooggąą  sszzuukkaaćć  ppoommooccyy  ii
wwssppaarrcciiaa  llooggooppeeddyycczznneeggoo??

W tym roku pod honorowym patronatem dzie-
kana Wydziału Filologicznego prof. dr. hab. Rafała
Molenckiego studenci naszej Uczelni będą mogli
zasięgnąć porady logopedów i poddać się bezpłat-
nej diagnozie. 77  mmaarrccaa  na Wydziale Filologicznym
w Katowicach będą odbywać się bezpłatne kon-
sultacje logopedyczne. Głównym organizatorem
akcji są Podyplomowe Studia Logopedii oraz
Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logope-
dycznego. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapi-
sywanie się drogą elektroniczną u dr Olgi Przybyli
oollggaa118800@@wwpp..ppll oraz u mgr Dagmary Szymań-
skiej llooggooppeeddaa@@uuss..eedduu..ppll do 33  mmaarrccaa  bbrr. 

DOROTA KAMIŃSKA
OLGA PRZYBYLA

TOMASZ BRAWAŃSKI

Impreza zorganizowana została przez Insty-
tut Filologii Słowiańskiej UŚ we współpracy
z Centrum Języka Słoweńskiego jako Obce-

go w Lublanie, w ramach programu „Regiony Eu-
ropy i Świata”.

5-7grudnia ubiegłego roku w katowickim Cen-
trum Sztuki Filmowej odbyła się projekcja trzech
słoweńskich filmów pełnometrażowych – adaptacji
powieści - i dwóch krótkometrażowych. Projekcje
poprzedziły wprowadzenia i prezentacje dotyczące
tematów związanych z filmami, a przede wszystkim
– z główną bohaterką imprezy: Słowenią.

Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Konsul
Honorowy Republiki Słowenii Mieczysław Barań-
ski. Następnie kilka słów wygłosili goście honorowi.
Prof. dr hab. Emil Tokarz nakreślił rozwój słowe-
nistyki na polskich uniwersytetach i jej rolę w za-
cieśniających się kontaktach gospodarczych i kul-
turalnych między obu krajami. Natomiast prof. dr
hab. Bożena Pikala-Tokarz w krótkim wykładzie za-
rysowała historię Słowenii, rozwój słoweńskiej li-
teratury i jej specyfikę. 

Pierwszym wyświetlanym filmem było „Śnia-
danie koguta”, adaptacja powieści Feri Lainščka,
obraz zakazanej miłości w prowincjonalnej Gornej
Radgonie. Budzące się uczucie pokazane jest na tle
problemów i perypetii mieszkańców miasteczka,
gdzie zabawne wydarzenia przeplatają się z tra-
gicznymi. Film, gorąco przyjęty w rodzimej Słowe-

nii, okraszony nagrodami, wzbudził entuzjazm
także u polskich widzów.

Równie ciepło przyjęty został drugi film, wy-
świetlany 6 grudnia – „Słodkie marzenia”. W tym
przypadku jednak - inaczej niż w „Śniadaniu ko-
guta” – zabawne wydarzenia jedynie podkreślają
dramat, który przeżywa główny bohater Egon, jest
nim dorastanie w Jugosławii lat 70. pod opieką
neurotycznej matki. 

Trzeci obraz, zamykający festiwal, to ekraniza-
cja powieści Draga Jančara pt. Szepty w głowie,
korespondujący z orwellowskim Folwarkiem
zwierzęcym, mocny, więzienny film o buncie
przeciw władzy, w wyniku którego zbuntowani
przejmują rolę ciemiężycieli. Brutalność i bez-
kompromisowość widziana oczami inicjatora
buntu, przeplata się z sielankowym obrazem utra-
conej miłości, którą naznaczona jest jego pamięć. 

Słoweńcy dali się też poznać polskim widzom
jako twórcy ciekawych obrazów krótkomet-

rażowych, spośród których pierwszy opowiadał o
dorastaniu w trudnej, socjalistycznej rzeczywis-
tości, drugi zaś, to taneczno-muzyczny film, poka-
zujący dialog pomiędzy elementami tworzącymi
całość obrazu filmowego, tj. tancerzem, przestrze-
nią, kamerą i dźwiękiem.

Impreza wzbudziła spore zainteresowanie wi-
dzów „spoza branży”, co pokazuje, że nawet po-
mimo przytłaczającej popularności literatury i filmu
anglojęzycznego, tli się w polskim konsumencie
kultury potrzeba poznania „mniej znanego”. Projekt
„Regiony Europy i Świata” jest właśnie jedną z
wielu okazji, kiedy można to zainteresowanie
wzniecić, rozpalić i ogień ten podtrzymać.

Światowe Dni Słoweńskiej Literatury i Filmu
przyczyniły się do ugruntowania w świadomości
polskiego widza przekonania, że słoweńska litera-
tura i kinematografia dorównują poziomem tym
powszechnie zaliczanym do wielkich.

PATRYCJA MACHAŁEK

Światowe Dni Słoweńskiej Literatury i Filmu

Festiwal filmów
słoweńskich

„Językowe bolączki”
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„„ZZOODDIIAAKK””  WW  SSTTUUDDEENNCCKKIIMM  
KKLLUUBBIIEE  FFIILLMMOOWWYYMM
Na czym polega tworzenie profili psy-

chologicznych seryjnych zabójców? Czym
zajmuje się psychologia śledcza? Aby
spróbować odpowiedzieć na te pytania
Samorząd Studencki UŚ zaprosił 16
grudnia 2008 r. na kolejne spotkanie Stu-
denckiego Klubu Filmowego, mgr. Barto-
sza W. Wojciechowskiego z Zakładu Psy-
chologii Klinicznej i Sądowej UŚ. Tłem do
rozważań była intrygującą podróż z fil-
mem Zodiak (2007) reż. Davida Fin-
chera, opartym na prawdziwej historii se-
ryjnego mordercy. 

„„UUDDOOWWOODDNNIIJJ,,  ŻŻEE  NNIIEE  JJEESSTTEEŚŚ
OOSSŁŁEEMM,,  CCZZYYLLII  DDOO  CCZZEEGGOO  
SSŁŁUUŻŻYY  RREETTOORRYYKKAA””
17 grudnia 2008 r. Wydawnictwo Nau-

kowe PWN i Pracownia Retoryki Uniwer-
sytetu Śląskiego zaprosili na spotkanie Udo-
wodnij, że nie jesteś osłem, czyli do czego
służy retoryka, które zostało zorganizowane
z okazji ukazania się książki RETORYKA
pod redakcją Piotra Wilczka, Marii
Barłowskiej i Agnieszki Budzyńskiej-Dacy.
Spotkanie poprowadził kierownik Pracowni
Retoryki UŚ prof. dr hab. Dariusz Rott. 

PPRROOFF.. KKAAZZIIMMIIEERRZZ  PPOOLLAAŃŃSSKKII  
DDOOKKTTOORREEMM  HHOONNOORRIISS  CCAAUUSSAA UUŚŚ
Decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego

tytuł doktora honoris causa otrzymał pro-
fesor Kazimierz Polański, profesor zwy-
czajny Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, językoznawca
światowej sławy, autor fundamentalnych
prac z zakresu językoznawstwa ogólnego i
słowiańskiego, współtwórca polskiej termi-
nologii językoznawczej, wybitny znawca ję-
zyka połabskiego, założyciel neofilologii w
Uniwersytecie Śląskim, wychowawca po-
koleń polskich językoznawców. Uroczys-
tość odbyła się 18 grudnia.

WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  44--77
FFoottoorreeppoorrttaażż  nnaa  ssttrr..  22

„„PPOODDRRÓÓŻŻ  DDOO  WWNNĘĘTTRRZZAA  ZZIIEEMMII””
8 stycznia 2009 r. w Rondzie Sztuki w

Katowicach odbyło się kolejne spotkanie
Śląskiej Kawiarni Naukowej, której gośćmi
byli: specjalista od budowy naszej planety
- prof. Marek Grad z Instytutu Geofizyki
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krzysz-
tof Recielski, geograf i speleolog. Obaj sta-
rali się odpowiedzieć na pytania: jak zbu-
dowane jest wnętrze Ziemi? Czy to
prawda, że o naszej własnej planecie
wiemy niewiele więcej niż o innych w
Układzie Słonecznym? Czy kiedykolwiek

uda się odbyć podróż do wnętrza Ziemi?
Całość spotkania tłumaczona była na język
migowy. W przerwach naukowej dyskusji
wystąpił Michał Czachowski (gitara fla-
menco).

KKOONNFFEERREENNCCJJAA  „„WWYYWWIIAADD  
WW  SSŁŁUUŻŻBBIIEE  DDYYPPLLOOMMAACCJJII””
10 stycznia w auli rektoratu Uniwersy-

tetu Śląskiego w Katowicach odbyła się
konferencja zatytułowana Wywiad w
służbie dyplomacji, która stanowiła część
śląskiej sesji wyjazdowej Akademii Młodych
Dyplomatów. Słuchacze AMD w okresie od
9 do 11 stycznia 2009 roku odwiedzili trzy
śląskie miasta: Gliwice, Katowice i Tychy,
gdzie mieli okazję zapoznać się z kulturą i
atrakcjami turystycznymi regionu, zaś w
sobotę 10 stycznia wzięli udział w konfe-
rencji z udziałem ekspertów z kraju i z za-
granicy, poświęconej roli, jaką służby spe-
cjalne odgrywają w dyplomacji. Wśród
zaproszonych prelegentów znaleźli się
m.in.: gen. Marek Dukaczewski, b. szef
Wojskowych Służb Informacyjnych, b. pod-
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, b.
oficer wywiadu wojskowego PRL i III RP,
Grzegorz Poznański, dyrektor Biura Bez-
pieczeństwa Dyplomatycznego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Sebastian Ry-
barczyk, historyk, publicysta, członek Rady
Programowej Centrum Studiów Strate-
gicznych, b. pracownik Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, b. dyrektor programowy
Instytutu Badań Wschodnich.

Akademia Młodych Dyplomatów jest ist-
niejącym od 2004 roku całorocznym pro-
gramem edukacyjnym przygotowującym
studentów ostatnich lat studiów oraz
młodych absolwentów do rekrutacji do pol-
skiej służby zagranicznej, polskiej służby cy-
wilnej oraz instytucji europejskich i organi-
zacji międzynarodowych. W ramach
programu słuchacze mają okazję zapoznać
się zarówno z procedurą konkursową obo-
wiązują w poszczególnych instytucjach, jak
i z praktycznym wymiarem pracy w wybra-
nych przez siebie zawodach. Więcej infor-
macji na temat Akademii znaleźć można
na stronie internetowej wwwwww..aakkaaddeemmiiaa..ddii--
pplloommaaccyy..ppll

Głównym organizatorem Akademii
Młodych Dyplomatów jest Forum Młodych
Dyplomatów, ogólnopolska, apolityczna or-
ganizacja pozarządowa o statucie organiza-
cji pożytku publicznego, będąca organizacją
partnerską Rady Europy. Więcej o FMD
znaleźć można na wwwwww..ddiipplloommaaccyy..ppll i
wwwwww..ssllaasskk..ddiipplloommaaccyy..ppll

Honorowy patronat nad konferencją objął
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

„„AAKKTTYYWWNNYY  WW  SSZZKKOOLLEE  
--  AAKKTTYYWWNNYY  WW  ŻŻYYCCIIUU””
14 stycznia w auli im. K. Lepszego w rek-

toracie UŚ odbyła się konferencja inaugu-
rująca projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego Aktywny w szkole - ak-
tywny w życiu. 

Jest on skierowany do społeczności gim-
nazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a
także przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego prowadzących te szkoły.
Wezmą w nim udział gimnazja zlokalizo-
wane na terenie województw: śląskiego,
małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.
Szczególnie ważnym partnerem projektu
będą szkoły z terenów wiejskich. 

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: wwwwww..aakkttyywwnnyy--ww--sszzkkoollee..uuss..eedduu..ppll

PPRROOJJEEKKTT  DDLLAA  UUCCZZNNIIÓÓWW  
II  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLII  SSZZKKÓÓŁŁ  
PPOONNAADDGGIIMMNNAAZZJJAALLNNYYCCHH  
„„PPAARRTTNNEERRZZYY  WW  NNAAUUCCEE””
Konferencja inaugurująca projekt współfi-

nansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego Partnerzy w nauce odbyła się 15
stycznia w auli im. K. Lepszego w rektora-
cie UŚ. Głównym celem projektu będzie
kształtowanie w uczniach szkół ponadgim-
nazjalnych kompetencji kluczowych: ma-
tematycznych, naukowo-technicznych, in-
formatycznych oraz przedsiębiorczości.
Oferta projektu skierowana jest do 80
szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowa-
nych na terenie województw: śląskiego,
małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: wwwwww..ppaarrttnneerrzzyy--ww--nnaauuccee..uuss..eedduu..ppll

GGAALLAA  WWRRĘĘCCZZEENNIIAA  
LLAAUURRÓÓWW  SSTTUUDDEENNCCKKIICCHH
15 stycznia w katowickim kinoteatrze

Rialto odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród środowiskowych Laurów Studen-
ckich. Studenci Uniwersytetu Śląskiego przy-
znali statuetki osobom i instytucjom, które w
ostatnim roku szczególnie przyczyniły się do
rozwoju i upowszechniania kultury studen-
ckiej. W kategorii organizacja przyjazna stu-
dentom nagrodę przyznano Firmie Ubez-
pieczeniowej PZU, tytuł przyjaciela studenta
otrzymał Piotr Dłucik, wydarzeniem kultu-
ralnym roku był Festiwal Filmowy Kino na
Granicy, promotorem kultury studenckiej –
Redakcja Programu Serwus. Nagrodę hono-
rową odebrał Adam Fudali.

FFoottoorreeppoorrttaażż  nnaa  ssttrr..  3311
OPRACOWAŁA

AGNIESZKA SIKORA
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

NOWE KSIĄŻKI 
Prace naukowe
LITERATUROZNAWSTWO. TTaajjeemm--

nniiccee  „„SSłłoowwaa  ii  cciiaałłaa””. SSzzkkiiccee  oo  ppoowwiieeśśccii
TTeeooddoorraa  PPaarrnniicckkiieeggoo. Red. Krzysztof
U n i ł o w s k i , 21 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. MMuu--
zzyykkaa  rreelliiggiijjnnaa  ––  mmiieeddzzyy  eeppookkaammii  ii  kkuullttuu--
rraammii. T. 2. Red. Krystyna Tu re k , Bogu-
miła M i k a , aneksy, tab., nuty, summ.,
Zsfg., 35 zł

PSYCHOLOGIA. ZZddrroowwiiee  ppssyycchhiicczznnee
uucczznniióóww  ––  rróóżżnnee  kkoonntteekkssttyy  ii  ooddnniieessiieenniiaa.
Red. Zofia D o ł ę g a , Maria J o h n - B o -
r y s , bibliogr., rys., załącznik, tab., 33 zł

NAUKI o ZIEMI. Małgorzata N i t a :
SSttrraattyyggrraaffiiaa  ppyyłłkkoowwaa  ii  hhiissttoorriiaa  rroośślliinn--
nnoośśccii  iinntteerrggllaaccjjaałłuu  mmaazzoowwiieecckkiieeggoo  ii  ssttaarr--
sszzeejj  cczzęęśśccii  zzllooddoowwaacceenniiaa  lliiwwccaa  ww  zzaa--
cchhooddnniieejj  ii  śśrrooddkkoowweejj  cczzęęśśccii  WWyyżżyynn
PPoollsskkiicchh, 48 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe
HISTORIA. Sylwester Fe r t a c z , Ka-

zimierz M i r o s z e w s k i : MMaarrzzeecc  11996688
rrookkuu  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  kkaattoowwiicckkiimm

Agata Aleksandra K l u c z e k :
VVNNDDIIQQVVEE  VVIICCTTOORREESS. WWiizzjjaa  rrzzyymmsskkiieeggoo
wwłłaaddzzttwwaa  nnaadd  śśwwiiaatteemm  ww  mmeennnniiccttwwiiee
zzłłootteeggoo  wwiieekkuu  AAnnttoonniinnóóww  ii  ddoobbyy  kkrryyzzyyssuu
IIIIII  wwiieekkuu  ––  ssttuuddiiuumm  ppoorróówwnnaawwcczzee, bib-
liogr., indeksy, wklejki, tab., fot., ilustr.,
rys., summ., rés.

Dariusz R o l n i k : PPoorrttrreett  sszzllaacchhttyy  cczzaa--
ssóóww  ssttaanniissłłaawwoowwsskkiicchh  eeppookkii  kkrryyzzyyssuu,,  oodd--
rrooddzzeenniiaa  ii  uuppaaddkkuu  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  ww  ppaa--
mmiięęttnniikkaacchh  ppoollsskkiicchh, summ., rés.

TEOLOGIA. Jan S ł o m k a : WWcczzeessnnoo--
cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiiee  nnaazzwwyy  cchhrrzzttuu, indeksy:
biblijny i autorów starożytnych oraz cyta-
tów patrystycznych, summ., Zsfg., 23 zł

SOCJOLOGIA. MMiięęddzzyy  ssooccjjoollooggiiąą  ppoo--
lliittyykkii  aa  aannttrrooppoollooggiiąą  ppoolliittyykkii. Red. Ja-
cek Wó d z , tab., wykr., mapy, summ.,
rés., 23 zł

L I T E R A T U R O Z N A W S T W O .
„„PPrrzzeekkłłaaddyy  LLiitteerraattuurr  SSłłoowwiiaańńsskkiicchh””. 
T. 1: WWyybboorryy  ttrraannssllaattoorrsskkiiee  11999900––22000066.
Red. Bożena To k a r z , bibliogr., tab.,
summ., rés.

Aleksandra Maria G r z y b o w s k a : LLaa
ffuugguueeuussee  eett  sseess  aavvaattoorrss  ddaannss  ll’’ooeeuuvvrree  rroo--
mmaanneessqquuee  ddee  SSuuzzaannnnee  JJaaccoobb

Ryszard K o z i o ł e k : CCiiaałłaa  SSiieennkkiiee--
wwiicczzaa. SSttuuddiiaa  oo  ssyymmbboolliiccee  ppłłccii  ii  pprrzzee--
mmooccyy

Zdzisława M o k r a n o w s k a : MMłłooddoośśćć
ii  ssttaarroośśćć. SSzzkkiiccee  oo  ttwwóórrcczzoośśccii  JJaarroossłłaawwaa
IIwwaasszzkkiieewwiicczzaa

Janusz R y b a : OOśśwwiieecceenniioowwee  „„ttuuttttii--
ffrruuttttii””. MMaasskkaarraaddyy  ––  kkoonnwweerrssaaccjjaa  ––  lliittee--
rraattuurraa

Miłosz P i o t r o w i a k : „„KKttoo  tteenn  ppeejjzzaażż
zziimmąą  nniieewwyyddaarrzzoonnąą  zzaattrruułł??””  TTrrooppyy  eegg--
zzyysstteennccjjii  ww  lliirryyccee  JJeerrzzeeggoo  KKaammiillaa  WWeeiinn--
ttrraauubbaa, indeks osobowy

Joanna Wa r m u z i ń s k a - R o g ó ż :
DDee  llaannggllooiiss  aa  ttrriinngglloott. LL’’eeffffeett--ppeerrssoonnnnaaggee
ddaannss  lleess  „„CChhrroonniiqquueess  rroommaanneessqquueess””  ddee
JJeeaann  GGiioonnoo, 21 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. JJęęzzyykk  ––  ssttyyll  ––
ggaattuunneekk. KKaattoowwiicckkiiee  ssppoottkkaanniiaa  ddookkttoo--
rraannttóóww. Red. Małgorzata K i t a ,
współudz. Maria C z e m p k a , Magda-
lena S ł a w s k a , Maria Wa c ł a w e k ,
summ., Zsfg.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
PPrrzzeessttrrzzeenniiee  wwee  wwssppóółłcczzeessnnyymm  tteeaattrrzzee  
ii  ddrraammaacciiee + płyta CD. Red. Ewa
Wą c h o c k a , Violetta S a j k i e w i c z ,
indeks

PEDAGOGIKA. TTrraaddyyccjjee  kksszzttaałłcceenniiaa
nnaauucczzyycciieellii  nnaa  ŚŚlląąsskkuu  CCiieesszzyyńńsskkiimm  ((oodd
PPoollsskkiieeggoo  SSeemmiinnaarriiuumm  NNaauucczzyycciieellsskkiieeggoo
ddoo  FFiilliiii  uunniiwweerrssyytteettuu  ŚŚlląąsskkiieeggoo)). SSttuuddiiaa,,
rroozzpprraawwyy,,  pprrzzyycczzyynnkkii. Red. Wiesława
K o r z e n i o w s k a , Andrzej W. M i t a s ,
A. M u r z y n , Urszula S z u ś c i k , aneks,
tab., rys., summ., Zsfg.

Ewa W y s o c k a : DDoośśwwiiaaddcczzaanniiee  żżyycciiaa
ww  mmłłooddoośśccii  ––  pprroobblleemmyy,,  kkrryyzzyyssyy  ii  ssttrraattee--
ggiiee  iicchh  rroozzwwiiąązzyywwaanniiaa. PPrróóbbaa  ooppiissuu
ssttrruukkttuurraallnnoo--ffuunnkkccjjoonnaallnneeggoo  mmooddeelluu
żżyycciiaa  pprreeffeerroowwaanneeggoo  pprrzzeezz  mmłłooddzziieeżż  zz  ppeerr--
ssppeekkttyywwyy  ppeeddaaggooggiikkii  ssppoołłeecczznneejj, 67 zł

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra G a -
w ę d a : EEnnkkllaawwyy  ww  ggrraanniicciiee  TTaattrr  WWyyssoo--
kkiicchh, bibliogr., tab., ryc., fot., summ., rez.

Robert K r z y s z t o f i k : UUkkłłaadd  llookkaallii--
zzaaccyyjjnnyy  mmiiaasstt  ttyyppuu  ssyysstteemm  ssiieeccii  nnaa  oobb--
sszzaarrzzee  PPoollsskkii

FIZYKA. Beata K o z ł o w s k a : PPrroo--
mmiieenniioottwwóórrcczzoośśćć  nnaattuurraallnnaa  wwóódd  źźrróóddllaa--
nnyycchh  uuzzddrroowwiisskk  ppoołłuuddnniioowweejj  PPoollsskkii  ii  jjeejj
wwppłłyyww  nnaa  jjaakkoośśćć  uużżyyttkkoowwąą  wwooddyy

Anna M i c h n i k : MMiikkrrookkaalloorryymmeett--
rryycczznnee  bbaaddaanniiaa  pprrzzeemmiiaann  kkoonnffoorrmmaaccyyjj--
nnyycchh  aallbbuummiinnyy  ppooddddaanneejj  ddzziiaałłaanniiuu  wwyy--
bbrraannyycchh  cczzyynnnniikkóóww  ffiizzyykkoocchheemmiicczznnyycchh
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15 stycznia w katowickim kinoteatrze Rialto

odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród

środowiskowych Laurów Studenckich. Studenci

Uniwersytetu Śląskiego przyznali statuetki oso-

bom i instytucjom, które w ostatnim roku szcze-

gólnie przyczyniły się do rozwoju i upowszech-

niania kultury studenckiej

Laureaci Laurów Studenckich 2008

Laureat nagrody „Przyjaciel studenta” - Piotr

Dłucik ze studentami

Prowadzący uroczystość: Sonia Śpiewak i Mateusz Araszkiewicz Marysia Górniok z zespołem
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Dr Jolanta Kazak 
z Instytutu Matematyki
przebywała w Bugisi
Mission, pomagała 
w nauczaniu matematyki
w misyjnej szkole Don
Bosco w Didia, realizując
projekt Matematyka dla
życia, finansowany przez
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, 
w ramach programu
WOLONTARIAT
POLSKA POMOC 2008.

Matematyka dla życia


