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W spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem udzia∏ wzi´li m.in. JM Rektor UÂ 

prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prorektorzy UÂ

Profesor Leszek Balce-

rowicz wyg∏osi∏ wy-

k∏ad Cz∏onkostwo

w UE a perspektywy

rozwoju Polski

Profesor Leszek Balcerowicz 
goÊciem Uniwersytetu Âlàskiego
4 stycznia 2007 – Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Spotkanie cieszy∏o si´ ogromnym zainteresowaniem studentów naszej Uczelni
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Drodzy Czytelnicy!
W grudniu po˝egnaliÊmy

wybitnego matematyka
Profesora Andrzeja Lasot´,
w styczniu odszed∏ Ryszard
KapuÊciƒski. Mo˝na by na-

pisaç, ˝e opuÊcili nas ludzie wielcy, ale czy
przez to stanà si´ wi´ksi? Mo˝emy wymie-
niaç ich osiàgni´cia, tytu∏y, ale tak na-
prawd´ wartoÊç cz∏owieka zamyka si´
w jego stosunku do innych. Z du˝ym
wzruszeniem przeczyta∏am, jak wspomi-
najà profesora Lasot´ studenci. „...i choç
d∏ugo by wymieniaç ca∏y jego bogaty doro-
bek naukowy, to jednak nie b´dzie to pe∏-
ny obraz Profesora. By∏ to bowiem przede
wszystkim dobry cz∏owiek. (…) Bo te˝:
z rzeczy Êwiata tego zostanà tylko dwie.
Dwie tylko: matematyka i dobroç... i wi´-
cej nic… dobroç i matematyka...”.

Nie mia∏am szcz´Êcia znaç Profesora
Lasoty. Kontakt z Ryszardem KapuÊciƒ-
skim mia∏am podczas jednego z wyjazdo-
wych spotkaƒ M∏odych Dziennikarzy Stu-
denckich. Tradycyjnie przygotowano
grzaƒca i bardzo szybko sztywna wymia-
na pytanie-odpowiedê zamieni∏a si´
w przyjacielskà rozmow´. Mówi∏ o niebez-
pieczeƒstwach, na jakie nara˝ony jest re-
porter w trakcie wojennej zawieruchy,
o naiwnoÊci wielu tych, którzy liczyli, ˝e
od Êmierci uratuje ich legitymacja praso-
wa. Mówi∏ te˝ o warsztacie dziennikarza,
którym by∏ przede wszystkim, o koniecz-
noÊci zawarcia jak najwi´kszej iloÊci infor-
macji w niewielkiej depeszy prasowej. Ten
reporterski styl odnajdujemy w jego ksià˝-
kach, wolnych od egzaltacji, wielkich
s∏ów, ocen. Uwa˝a∏, ˝e w XXI wieku znik-
n´∏y ju˝ bariery przestrzeni i czasu, jest to
zatem wiek wyzwaƒ, g∏ównie dla naszej
wyobraêni. Bo to nad naszà wyobraênià
panowa∏ w swoich ksià˝kach, nieustannie
pokazujàc nam drog´ do drugiego cz∏owie-
ka, równie˝ tego na innej pó∏kuli.

W jednym z programów telewizyjnych
spytano podró˝nika, dlaczego w´druje po
Êwiecie. – Bo to jest wspania∏e – odpowie-
dzia∏. - Spotykam wielu ludzi, a poniewa˝
nasz kontakt trwa bardzo krótko, starajà
mi si´ pokazaç z jak najlepszej strony. Nie
mam mo˝liwoÊci poznania ich bli˝ej, mo-
g´ wi´c wierzyç, ̋ e w ka˝dym siedzi Anio∏.

Czy Ryszard KapuÊciƒski by∏ marzy-
cielem? OczywiÊcie, ale czy bez marzycieli
mo˝liwy jest post´p? Polecam uwadze
Paƒstwa dodatek specjalny poÊwi´cony
Ryszardowi KapuÊciƒskiemu, który do∏à-
czamy do bie˝àcego numeru „Gazety Uni-
wersyteckiej UÂ”.

Ryszard KapuÊciƒski i Profesor Lasota
wzbogacili sobà Êwiat. Byli ludêmi skrom-
nymi i posiadali rzetelnà wiedz´. A wiedza
i skromnoÊç to wcià˝ wartoÊci u nas defi-
cytowe.

Polecamy
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VII PROGRAM RAMOWY UE
1 stycznia 2007 r. uruchomiony zosta∏ VII Program Ra-

mowy UE - Program badaƒ i rozwoju technologiczne-

go z ambitnym celem umo˝liwienia UE realizacj´ Stra-

tegii Lizboƒskiej - zbudowania gospodarki opartej na

wiedzy. O nowych wyzwania i mo˝liwoÊci pisze Pro-

rektor UÂ ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wie-

s∏aw BanyÊ .............................................................. str. 10-11

ROZMOWA
Najwa˝niejszy jest lek

Rozmowa z prof. dr hab. Alicjà Ratusznà, kierowni-

kiem Zak∏adu Fizyki Cia∏a Sta∏ego Instytutu Fizyki Uni-

wersytetu Âlàskiego .................................................. str. 4-5

PO˚EGNANIE
Po˝egnanie Prof. Andrzeja Lasoty:

Idàc za swojà gwiazdà. 

Ks. Wac∏aw Oszajca .......................................... str. 6-7

Dobroç i matematyka. 

Wspomnienia studentów......................................... str. 7

WYDARZENIA
Spotkanie z profesorem 

Leszkiem Balcerowiczem .......................................... str. 8-9

NowoczesnoÊç i funkcjonalnoÊç. 

Nowy budynek UÂ ............................................... str. 18-19

Dzieƒ i noc. 

Wystawa malarstwa, grafiki i fotografii ...... str. 16-17

POZNAJMY SI¢
Sylwetki pracowników 

Dzia∏u Nauczania (cz. 2) ................................................ str. 14

W ZACISZU GABINETÓW I LABORATORIÓW
W trosce o kultur´ j´zyka

Problemy ortografii interesujà profesora Edwarda Po-

laƒskiego zarówno od strony dydaktycznej (sprawnoÊç

ortograficzna uczniów, jej uwarunkowania i kszta∏ce-

nie), jak równie˝ od strony rozstrzygní ç normatyw-

nych. Znajduje to odzwierciedlenie w jego pracy, naj-

pierw w Komisji Kultury J´zyka Komitetu J´zykoznaw-

stwa Polskiej Akademii Nauk, a nast´pnie w Komisji

Ortograficzno-Onomastycznej Rady J´zyka Polskiego,

której profesor jest przewodniczàcym ............. str. 12-13

FELIETONY
Kreatywny minister ..................................................... str. 23

Biuletyn specjalny ........................................................ str. 23

PONADTO
Stopnie naukowe ......................................................... str. 13

Mam pasj´: Aleksy Szablicki .................................... str. 15

Historia i wspó∏czesnoÊç. 

Ascetyczny moloch ............................................... str. 20-21

Zapomniany Corvinus ................................................. str. 21

Nasza chluba: Marta Giglok ................................... str. 22

Wi´kszemu ∏atwiej? ............................................. str. 24-25

Z ˝ycia wydzia∏ów. 

Konferencje, dyskusje, spotkania ............................ str. 25

Fundusze strukturalne ................................................. str. 26

Granty promotorskie - co dalej? ...................... str. 27-28

Co nowego w Âlàskiej Bibliotece Cyfrowej ......... str. 29

Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego ................ str. 29

Kronika ........................................................................... str. 30

Z g∏´bokim ˝alem i smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç
o Êmierci w dniu 23 stycznia 2007 r.

RYSZARDA KAPUÂCI¡SKIEGO
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.

By∏ wybitnym dziennikarzem, publicystà i pisarzem, 
najwi´kszym polskim reporterem.

Laureatem niezliczonych nagród krajowych i zagranicznych oraz wielu
doktoratów honoris causa najbardziej renomowanych uczelni Êwiata.

Polska kultura utraci∏a jednego ze swoich najwybitniejszych przedstawicieli.
Na zawsze pozostanie dla nas wzorem do naÊladowania.

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia 

˚onie i Rodzinie 
sk∏ada:

Rektor i Senat
oraz spo∏ecznoÊç akademicka

Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
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- Na czym polegajà badania pro-
wadzone dotychczas przez zespó∏
naukowy Uniwersytetu Âlàskiego?

- Badania nasze dotyczà terapii foto-
dynamicznej (PDT), która jest specy-
ficznà odmianà chemioterapii stosowa-
nej do niszczenia komórek nowotworo-
wych. Opiera si´ ona na wykorzystaniu
nietoksycznych fotouczulaczy, które
pod wp∏ywem odpowiedniej d∏ugoÊci fa-
li Êwietlnej majà dla tkanek nowotwo-
rowych dzia∏anie ÊmiercionoÊne. Ku-
mulujà si´ one w tkankach chorych,
a ze zdrowych sà szybko usuwane. Naj-
bardziej istotny w tej metodzie jest
fakt, ˝e zarówno Êwiat∏o jak i fotouczu-
lacz zastosowane oddzielnie nie sà cyto-
toksyczne. Dopiero ich ∏àczne u˝ycie
powoduje martwic´ naÊwietlanej tkan-
ki. Prace kierowanego przeze mnie ze-
spo∏u polegajà na próbach otrzymania
syntetycznych porfiryn i ich pochod-
nych, które spe∏nia∏yby wymagania
PDT. Niedoskona∏oÊç dotychczasowej
metody le˝y w tym, ˝e Êwiat∏o jest sil-
nie absorbowane przez tkanki i w efek-
cie do guza zlokalizowanego g∏´boko
w ciele wiàzka dociera w formie znacz-
nie os∏abionej. Ten problem staramy
si´ rozwiàzaç poszerzajàc zakres badaƒ.

- Czy obszar zainteresowaƒ
National Cancer Institute po-

krywa si´ z obszarem paƒstwa
badaƒ?

- Na obszar dzia∏ania jednostki wska-
zuje ju˝ nazwa – „instytut raka”. Za-
trudnieni w nim biolodzy, biochemicy
i lekarze onkolodzy prowadzà badania
nad poszukiwaniem ró˝nych nowych
leków i metod zwalczania choroby no-
wotworowej. W jego ramach dzia∏ajà
kliniki specjalizujàce si´ w zwalczaniu
raka ró˝nych organów, np. piersi, gar-
d∏a, p∏uc. Poszczególne zespo∏y prowa-
dzà pacjentów, wykorzystujàc i jedno-
czeÊnie testujàc najnowsze leki i meto-
dy terapeutyczne dopuszczone do stoso-
wania. Zespó∏ prowadzony przez prof.
Capa∏´ zajmuje si´ ostatnio tzw. meto-
dà affibody, poszukujàc nowych metod
niszczenia komórek nowotworowych
na poziomie badaƒ in vitro i in vivo. Je-
go pomys∏y sà nast´pnie przejmowane
przez klinicystów.

- Jak zrodzi∏ si´ pomys∏ nawiàza-
nia wspó∏pracy mi´dzy naukowca-
mi z Uniwersytetu Âlàskiego i Na-
tional Cancer Institute?

- Prof. Capa∏a jest z wykszta∏cenia fi-
zykiem medycznym i rozumie prowa-
dzone przez nas badania, o których do-
wiedzia∏ si´ z naszych publikacji. Zapro-
ponowa∏ stypendium post-doctoral mo-
jej by∏ej doktorantce dr Gabrieli
Krämer – Marek, i ona ju˝ na miejscu
przekona∏a go o sensownoÊci podj´cia
wspólnych prac. Profesor, podczas dwu-
krotnego pobytu w Katowicach, mia∏
okazj´ osobiÊcie zapoznaç si´ z naszymi
badaniami, zespo∏em i mo˝liwoÊciami
wspó∏pracy. Nast´pnie zaproponowa∏
swoim w∏adzom rozszerzenie prowadzo-
nych przez ICN badaƒ o metod´ PDT,
która rokuje du˝e szanse na szybsze
efekty. Pomys∏ spotka∏ si´ z aprobatà
i zaowocowa∏ podpisaniem umowy
o wspó∏pracy na czas nieokreÊlony.

- Na czym b´dzie polegaç wspó∏-
praca polskich i amerykaƒskich
badaczy?

- Pragniemy prowadziç badania do-
tyczàce innego podejÊcia do wzbudza-
nia fotouczulacza zgromadzonego
w tkance nowotworowej, a opartego na
uk∏adzie fotouczulacz – nanoscyntyla-
tor. Chcemy wykorzystaç scyntylatory
- o wymiarach nanometrów, co zagwa-
rantuje, ˝e stosunkowo ∏atwo przedo-
stanà si´ one razem z fotouczulaczem
przez b∏on´ komórkowà do wn´trza ko-
mórki nowotworowej. Scyntylatorami

Naukowa wspó∏praca mi´dzykontynentalna stanowi szans´ 
na mniej inwazyjne leczenie nowotworów

Najwa˝niejszy jest lek

Rozmowa z prof. dr hab. Alicjà Ratusznà, kie-
rownikiem Zak∏adu Fizyki Cia∏a Sta∏ego Insty-
tutu Fizyki Uniwersytetu Âlàskiego.

9 stycznia br. podpisa-
no umow´ o wspó∏pracy
naukowej mi´dzy bada-
czami z Uniwersytetu
Âlàskiego, pracujàcymi
pod kierunkiem prof. dr
hab. Alicji Ratusznej i dr.
hab. Piotra Kusia
oraz zespo∏em kierowa-
nym przez prof. Jacka
Capa∏´ z National Can-
cer Institute, agendy rzà-
du Stanów Zjednoczo-
nych. Umowa dotyczy
poszukiwania modyfiko-
wanych fotouczulaczy,
które mogà byç stosowa-
ne w fotodynamicznej te-
rapii nowotworów.
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mogà byç m.in. czàsteczki takie jak di-
tlenek tytanu czy tlenek cynku – pó∏-
przewodniki, których wzbudzenie mo-
˝e nastàpiç poprzez wysokoenergetycz-
ne promieniowanie rentgenowskie czy
gamma. Wracajàc do stanu podstawo-
wego uk∏ady takie emitujà promienio-
wanie z zakresu widzialnego, które
mo˝e wzbudziç znajdujàcy si´ w pobli-
˝u fotouczulacz, prowadzàc do urucho-
mienia mechanizmu PDT. W ten spo-
sób omija si´ problem os∏abienia wzbu-
dzajàcego fotouczulacz Êwiat∏a prze-
chodzàcego przez tkank´, gdy˝ zasto-
sowane promieniowanie rentgenow-
skie czy gamma sà znacznie bardziej
przenikliwe.

Umowa podpisana z National Cancer
Institute dotyczy wspólnego poszuki-
wania nowych uk∏adów z∏o˝onych z fo-
touczulacza - pochodnej porfiryny po∏à-
czonej z nanoscyntylatorem. Podzia∏
zadaƒ b´dzie nast´pujàcy: polski zespó∏
zajmie si´ otrzymywaniem fotouczula-
czy i nanoscyntylatorów, okreÊleniem
jakie promieniowanie jest potrzebne,

by je wzbudziç i jakie promieniowanie
b´dà nast´pnie emitowaç one same. Za-
dbamy o stworzenie pe∏nej charaktery-
styki fizykochemicznej tych uk∏adów.
Podejmiemy si´ równie˝ przeprowadze-
nia wst´pnych badaƒ in vitro. Grupa
prof. Jacka Capa∏y skoncentruje si´ na-
tomiast przede wszystkim na prowa-
dzeniu badaƒ biologicznych efektu
PDT in vitro i in vivo, aby stwierdziç,
jakie jest dzia∏anie takich uk∏adów
w organizmach biologicznych. Przewi-
dujemy tak˝e, i˝ Amerykanie udzielà
nam pomocy w badaniach fizycznych,
szczególnie tych, które prowadzi si´ na
aparaturze, do której nie mamy dost´-
pu w naszych laboratoriach.

- Z jakich funduszy b´dà finanso-
wane wspólne badania?

- Prof. Capa∏a otrzyma w tym roku
na projekt od rzàdu amerykaƒskiego
najprawdopodobniej kilka milionów do-
larów. My natomiast poszukujemy
sponsorów.

- Jakie nadzieje wià˝e pani z pol-
sko-amerykaƒskim projektem?

- Licz´ na to, ˝e otrzymamy skutecz-
niejszy lek pomocny w walce z chorobà
nowotworowà. Je˝eli uda nam si´ uzy-
skaç odpowiedni uk∏ad – po∏àczenie na-
noscyntylatora z fotouczulaczem, i jeÊli
b´dzie on spe∏niaç wszelkie wymagania
fizykochemiczne i biomedyczne, roz-
pocznà si´ badania kliniczne. Opaten-
tujà to najprawdopodobniej Ameryka-
nie, nie Polacy, gdy˝ oni dysponujà od-
powiednio du˝ymi pieni´dzmi. Dla na-
uki i post´pu to jednak nie ma znacze-
nia. Najwa˝niejsze jest to, aby nasze
substancje znalaz∏y zastosowanie w po-
staci leku. Badania wpisujà si´ tak˝e
doskonale w popularne obecnie w fizy-
ce i technologii nurty, gdy˝ ∏àczà dwie

dziedziny – biotechnologi´ i nanotech-
nologi´. Oprócz celu aplikacyjnego ma-
my wi´c mo˝liwoÊç poznania pewnych
mechanizmów i w∏asnoÊci nanomate-
ria∏ów oraz szans´ zbadania, jak zacho-
wujà si´ interesujàce nas uk∏ady w Êro-
dowisku biologicznym.

ROZMAWIA¸A
MAGDALENA BUSZEK

Siedzà od lewej: dr Agnieszka Szurko, prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. UÂ dr hab. Jacek Szade; stojà od lewej: dr hab Piotr KuÊ, dr Violetta

Kozik, dr Krystyna Jarzembek i dr hab. Roman Wrzalik; w trzecim rz´dzie studenci chemii: Grzegorz Zi´ba i Marcin Rojkiewicz
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D zisiejsza uroczystoÊç Objawie-
nia Paƒskiego, wydaje si´ byç
nieodpowiednia, jak ju˝ za-

uwa˝y∏ ksiàdz biskup Tadeusz Piero-
nek, swoim bo˝onarodzeniowym cha-
rakterem wydaje si´ uràgaç naszemu
smutkowi i bólowi. Pami´tajmy jednak,
˝e jest to pogrzeb Pana Profesora An-
drzeja Lasoty, matematyka, cz∏owieka,
który o uprawianej przez siebie dziedzi-
nie naukowej mówi∏: „matematyka jest
jak poezja”.

Matematyka jest jak poezja, a zatem
dzisiejsza zbie˝noÊç nie jest przypad-
kiem, jako ˝e w poezji przypadek nie
istnieje, a istnienie matematyki dowo-
dzi, ˝e w chaosie zdarzeƒ wcià˝ bije ser-
ce Logosu. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e
ten pogrzeb zosta∏ dobrze wyliczony.
Przecie˝ dzisiejszym obchodom patro-
nujà M´drcy ze Wschodu. Kim byli?
Trudno powiedzieç. Najcz´Êciej mówi
si´, ˝e byli astrologami. Badali przecie˝
gwiazdy, patrzyli w niebo. JeÊli tak, to
znaczy, ˝e byli naukowcami, dzisiejszy-
mi astronomami, matematykami. Obli-
czali ruchy cia∏ niebieskich, by tworzyç
kalendarze. Tym samym oswajali czas
i czynili z niego dar nadziei na jutro,
pojutrze, na wiecznoÊç.

Ale najprawdziwszà gwiazdà, która
doprowadzi∏a ich do najwa˝niejszego
wydarzenia tamtych czasów, dzisiaj
wiemy, ˝e wszechczasów, by∏a nauka.
Badajàc ziemskà rzeczywistoÊç, mocno
trzymajàc si´ zdobytej wiedzy, coraz
wyraêniej zdawali sobie spraw´ z tego,
˝e nigdy nie dojdà do kresu horyzontu,
tego zamykajàcego krajobraz i tego,
który zakreÊla wiedza. Dlatego wyru-
szyli w drog´, by u jej koƒca stanàç
przed nast´pnà tajemnicà, nast´pnym
mysterium i sacramentum, przed nie-

mowl´ciem, któremu Êwi´te ksi´gi jego
narodu prorokowa∏y, ˝e b´dzie „kró-
lem, a jego panowaniu kres nigdy nie
nastanie”.

Przed nimi jednak do tego miejsca,
w którym dzia∏o si´ To Najwa˝niejsze,
trafili inni m´drcy. Pasterze, ludzie bez
szkó∏ i ksià˝ek, ale podobnie jak M´dr-
cy ze Wschodu na Êmierç i ˝ycie zwiàza-
ni z ziemià, swoim warsztatem pracy,
pasterstwem. Ich gwiazdà przewodnià,
niezawodnie wiodàcà do Najwa˝niejsze-
go, by∏a praca. Nie zawiedli si´, swego
Boga znaleêli, podobnie jak M´drcy, nie
gdzie indziej, tylko poÊród siebie, w jed-
nym spoÊród nich.

Podobnie dzia∏o si´ z Maryjà i Józe-
fem. Najwa˝niejsze dokonywa∏o si´
w ich mi∏oÊci, rodzicielstwie, w jej ∏onie,
w ich domu. Obok tych, którzy rozpo-

znali „czas swego nawiedzenia”, mamy
te˝ Heroda, w∏aÊcicieli zajazdu, ludzi,
którzy rozmin´li si´ z Najwa˝niejszym.
Dlaczego? Zgubi∏ ich brak cnoty goÊcin-
noÊci. Zamach na ˝ycie drugiego cz∏o-
wieka, zatrzaÊni´cie drzwi przed pro-
szàcym o pomoc, jak si´ okazuje jest za-
wsze odtràceniem Boga.

Najpe∏niejsza prawda o cz∏owieku,
a tym samym o Bogu, objawi∏a si´ nam
jednak dopiero w Êmierci Syna Maryi.
Tam, na szubienicy, na Êmietniku, gdy
cz∏owiek naruszy∏ wszelkie prawa rozu-
mu i serca, znowu okaza∏o si´, ˝e praw-
da jest po stronie tych, którzy kochajà
˝ycie. Czes∏aw Mi∏osz mówi:
˚eby cz∏owieka krwià broczàcego z ran
Og∏osiç Bogiem i w∏adcà wszechÊwiata,
Trzeba by∏o szaleƒstwa – dostateczny dowód,
˚e nasz gatunek si´ga po niemo˝liwe.

Tekst homilii o. Wac∏awa Oszajcy wyg∏oszonej 
na pogrzebie Profesora Andrzeja Lasoty

Idàc za swojà gwiazdà
Nawet najmàdrzejsze,
lecz tylko us∏yszane s∏o-
wa mogà szybko ulecieç
z pami´ci. Pi´kno homilii
o. Wac∏awa Oszajcy
chcemy zachowaç na
d∏u˝ej, dlatego zamiesz-
czamy jej tekst w ca∏oÊci.
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Pan Profesor Tomasz Szarek powie-
dzia∏, ˝e jego Mistrz, Profesor Andrzej
Lasota, by∏ przede wszystkim dobrym
cz∏owiekiem. Tak, dorobek naukowy
i praktyczne zastosowanie jego badaƒ,
na przyk∏ad w medycynie, potwierdzajà
prawdziwoÊç tych s∏ów. Profesor szed∏
za swojà gwiazdà, matematykà, z niej

czerpa∏ Êwiat∏o i przekazywa∏ dalej, in-
nym ludziom. Za ten dar Profesorowi
i wszystkim naszym nauczycielom, lu-
dziom nauki, winniÊmy nieustannie
dzi´kowaç. Zw∏aszcza, gdy jest si´ cz∏o-
wiekiem religijnym, chrzeÊcijaninem.
Przecie˝ religia, jeÊli zacznie zniewa˝aç
rozum, stacza si´ w zabobon, liturgia,

modlitwa, w magi´. Byç mo˝e z tego po-
wodu, jeÊli tak mo˝na powiedzieç, nie-
którym spoÊród nas Bóg daje „∏ask´
niewiary”. Tym samym nak∏ada na
nich szlachetny obowiàzek strze˝enia
Boga przed zakusami zaw∏adni´cia
Nim i dysponowania przez nas, wierzà-
cych.

Pan Profesor Andrzej Lasota idàc za
swojà gwiazdà, matematykà, jak wie-
rzymy, dotar∏ do Wiecznego Betlejem,
do Ziemi Âwi´tej. Tam gdzie wcià˝
umierajà i rodzà si´ nowe gwiazdy i pla-
nety, gdzie matematyka staje si´ po-
ezjà, a poezja, s∏owo, staje cia∏em.
Gdzie cz∏owiek staje si´ Bogiem i Bóg,

spragniony mi∏oÊci, materializuje si´,
ucieleÊnia, cz∏owieczeje. To Tam nie
jest gdzieÊ daleko, nie jest niewidzialne,
niedost´pne, bezcielesne, przeciwnie,
jest tutaj, skoro chleb i wino, owoce zie-
mi i pracy cz∏owieka, a wi´c owoce na-
tury i kultury, stajà si´ cia∏em i krwià
Boga-cz∏owieka.

Dlatego nie rozstajemy si´ z Panem
Profesorem Andrzejem Lasotà, nawet
si´ nie ˝egnamy, jest przecie˝ jeden Bo-
˝y Êwiat, wcià˝ nowy, rozkwitajàcy,
pi´kniejàcy. Jest KtoÊ, kto tak wyliczy∏
bieg dziejów, ˝e i z∏o owocuje dobrem.
Profesor Andrzej Lasota zna∏ Jego urok.

WAC¸AW OSZAJCA

P rofesor by∏ jednym z najwybitniejszych wspó∏czesnych
polskich matematyków, a my mieliÊmy to szcz´Êcie
i mo˝liwoÊç, ˝e spotykaliÊmy go codziennie na koryta-

rzach naszej Uczelni...
Urodzi∏ si´ w styczniu 1932 r. w Warszawie, skàd w czasie Po-

wstania Warszawskiego, wraz z rodzinà wyjecha∏ do Krakowa.
Matur´ zdawa∏ ju˝ jednak w Poznaniu, by nast´pnie w 1951 r.
wróciç do Krakowa i rozpoczàç studia na Uniwersytecie Jagiel-
loƒskim - najpierw fizyczne, a potem matematyczne. „Na uni-
wersytet postanowi∏em pójÊç do Krakowa, który jako dziecko
zdà˝y∏em pokochaç. Tam przecie˝ chodzi∏em do gimnazjum 
Êw. Jacka, a o dwie klasy wy˝ej chodzi∏ Opial! Zabawna to zresz-
tà historia. Zaraz po wojnie wszyscy uczyliÊmy si´ jak szaleni, to
trzeba przyznaç. WczeÊniej nauka by∏a przecie˝ karana, z karà
Êmierci w∏àcznie! Ja by∏em w roku szkolnym 1945/6 najlepszym
uczniem w klasie, a Opial - w szkole. I kiedy na uczelni okaza∏o
si´, ˝e to on w∏aÊnie prowadzi çwiczenia, pomyÊla∏em sobie tyl-
ko: „Bo˝e, nic nie mog∏o mi si´ zdarzyç lepszego!” Wtedy zako-
cha∏em si´ w analizie matematycznej, którà wyk∏ada∏ Wa˝ew-
ski. Zaczà∏em wprawdzie studiowaç fizyk´, bo mnie bardzo in-
teresowa∏a, ale – zauroczony wyk∏adami Wa˝ewskiego - prze-
nios∏em si´ na matematyk´” – mówi∏ Prof. Lasota w wywiadzie
dla „Gazety Uniwersyteckiej” w 2001 roku.

Prac´ magisterskà i doktorskà napisa∏ w∏aÊnie pod kierun-
kiem prof. Tadeusza Wa˝ewskiego, którego zawsze wspomina∏
w ciep∏ych s∏owach i z ogromnym szacunkiem. Przez szereg lat

by∏ zwiàzany z krakowskim UJ - tam wyk∏ada∏, kierowa∏ Zak∏a-
dem Rachunku Prawdopodobieƒstwa, a tak˝e przez kilka lat
by∏ dziekanem Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii. Dopiero
w 1976 r. przeniós∏ si´ do Katowic, bo jak twierdzi∏ tutaj tak mu
si´ dobrze pracowa∏o, ˝e postanowi∏ zostaç na sta∏e.

Na naszej uczelni kontynuowa∏ prac´ dydaktycznà i nauko-
wà, kierowa∏ Zak∏adem Biomatematyki i Zak∏adem Teorii
Prawdopodobieƒstwa. Wielu z nas mia∏o okazj´ s∏uchaç Jego
wyk∏adów, choçby z teorii fraktali czy rachunku prawdopodo-
bieƒstwa, pe∏nych ciekawostek i anegdotek...

„Sà dwie rzeczy, które bardzo mi si´ tu spodoba∏y; kiedy na UJ
o coÊ prosi∏em w administracji, s∏ysza∏em: „Tak, tak, panie profe-
sorze, my to zaraz za∏atwimy!” – i wiedzia∏em, ˝e na pó∏ roku
mam Êwi´ty spokój – nikt nic nie zrobi; a tutaj: „O, wie pan, to jest
trudna sprawa, niech pan za dwa dni zajrzy, albo my zadzwoni-
my, zobaczymy co da si´ zrobiç.” – i z regu∏y spraw´ po dwóch
dniach pomyÊlnie za∏atwiano. To jest w∏aÊnie przyk∏ad s∏ynnej
Êlàskiej solidnoÊci. Tutaj te˝ po raz drugi spotka∏em si´ z tà ̋ àdzà
wiedzy. Studenci ze Âlàska podchodzili do nauki z ogromnym en-
tuzjazmem. Kiedy przychodzi∏em na wyk∏ad to wiedzia∏em, ˝e
oni czekajà ̋ ebym im coÊ ciekawego i wa˝nego powiedzia∏. Musia-
∏em si´ wi´c naprawd´ solidnie przygotowaç, aby spe∏niç te ocze-
kiwania” – mówi∏ Profesor we wspomnianym wywiadzie.

Profesor Andrzej Lasota by∏ nie tylko wyk∏adowcà, ale rów-
nie˝ cz∏onkiem rzeczywistym PAN, czynnym cz∏onkiem Pol-
skiej Akademii Umiej´tnoÊci, cz∏onkiem Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego, doktorem honoris causa UÂ, redakto-
rem wielu znanych czasopism matematycznych, a tak˝e visiting
professor na w∏oskich i amerykaƒskich uniwersytetach... I choç
d∏ugo by wymieniaç ca∏y jego bogaty dorobek naukowy, to jed-
nak nie b´dzie to pe∏ny obraz Profesora. By∏ to bowiem przede
wszystkim dobry cz∏owiek. To w∏aÊnie Jego serdecznoÊç najcz´-
Êciej wspominano podczas uroczystoÊci pogrzebowych, które od-
by∏y si´ 6 stycznia w Krakowie. Na cmentarzu Rakowickim ze-
bra∏ si´ prawdziwy t∏um osób, które ˝egna∏y nie tylko wielkiego
matematyka, ale i wielkiego cz∏owieka... Bo te˝: „Z rzeczy Êwia-
ta tego zostanà tylko dwie. Dwie tylko: matematyka i dobroç...
i wi´cej nic…dobroç i matematyka...”

STUDENCI

Wspominamy Prof. Andrzeja Lasot´, 
jednego z najwybitniejszych polskich naukowców

Dobroç i matematyka
„Mój przepis na sukces sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci: mieç szcz´Êcie do ludzi
i umieç je doceniç” - tak kiedyÊ sformu-
∏owa∏ swojà dewiz´ Âp. Profesor An-
drzej Lasota, którego z ˝alem po˝e-
gnaliÊmy w ostatnich dniach grudnia.
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4 stycznia b.r. Wydzia∏ Nauk
Spo∏ecznych odwiedzi∏ by∏y
prezes Narodowego Banku

Polskiego prof. dr hab. Leszek Balcero-
wicz, sk∏adajàc tym samym 49 wizyt´
na Âlàsku. Wyg∏osi∏ wyk∏ad zatytu∏o-
wany „Cz∏onkostwo w UE a perspekty-
wy rozwoju Polski”, a nast´pnie uczest-
niczy∏ w konferencji prasowej NBP.

Otwierajàce nowy rok kalendarzowy
spotkanie ró˝ni∏o si´ od odwiedzin in-
nych osobistoÊci ˝ycia publicznego,
majàcych miejsce w murach Uniwer-
sytetu Âlàskiego. Wizycie specjalnego
goÊcia towarzyszy∏a szczególna opra-
wa i ogromne zainteresowanie ze stro-
ny w∏adz i pracowników Uczelni oraz
studentów. Profesor Balcerowicz,
wraz z otwierajàcym spotkanie JM
Rektorem UÂ prof. zw. dr. hab. Janu-
szem Janeczkiem i prowadzàcym je
Prorektorem UÂ ds. Nauki i Informa-
tyzacji prof. dr. hab. Wies∏awem Ba-
nysiem, wkroczyli do auli wype∏nionej
po brzegi bracià akademickà. Za po-
mocà telemostu w wydarzeniu uczest-
niczyli jednoczeÊnie studenci i pra-
cownicy Wy˝szej Szko∏y BankowoÊci

i Finansów w Bielsku-Bia∏ej. Spotka-
nie odby∏o si´ w czasie szczególnym -
w dniu nast´pujàcym po wr´czeniu
profesorowi przez Zwiàzek Banków
Polskich statuetki Miko∏aja Koperni-
ka za szczególne zas∏ugi dla rozwoju
polskiej bankowoÊci.

Podsumowujàc wyk∏ad poÊwi´cony
cz∏onkostwu Polski w Unii Europejskiej
goÊç przypomnia∏, i˝ po naszym wstà-
pieniu do zjednoczonej Europy istniejà
mechanizmy, pozwalajàce na szybszy
rozwój kraju. Skala ich wykorzystania
zale˝na jest od jakoÊci rzàdzenia i tem-
pa wprowadzania reform, takich jak
uzdrowienie finansów publicznych, usu-
ni´cie przepisów kr´pujàcych wolnoÊç
gospodarczà, dokoƒczenie prywatyzacji,
czy ograniczenie subsydiowania przed-
si´biorstw. - To jest do zrobienia, ale
z ca∏à pewnoÊcià wymaga silnej, syste-
matycznej mobilizacji. Nikt za Polsk´
i Polaków nie wykona obywatelskiego
obowiàzku – podkreÊla∏ Balcerowicz.
Dzi´kujàc za spotkanie JM Rektor UÂ
wr´czy∏ goÊciowi rzeêb´ m∏odych twór-
ców z Wydzia∏u Artystycznego w Cie-
szynie, symbolizujàcà meandry ˝ycia.

Po takim podsumowaniu rozpocz´∏a
si´ o˝ywiona dyskusja dotyczàca spraw
Polski, a tak˝e kondycji gospodarki
Êwiatowej. Profesor odpowiada∏ na
wszystkie pytania w sposób rzeczowy,
ale nie pozbawiony humoru i trafnych
porównaƒ. Oto wybrane zagadnienia,
omawiane w koƒcowej cz´Êci spotkania:

- Czy Brazylia mo˝e si´ staç Êwia-
towà pot´gà gospodarczà?

- Brazylia rozwija si´ w tempie pra-
wie dwa razy wolniejszym ni˝ „azjatyc-
kie tygrysy”. Po pierwsze, ma znacznie
wy˝sze podatki - obcià˝enia te wynoszà
30 proc., czyli niewiele mniej ni˝ w Pol-
sce. Tam pieniàdze sà przeznaczane
g∏ównie na emerytury i wysokie pensje
aparatu administracyjnego. Po drugie,
w kraju jest silny protekcjonizm i liczne
ograniczenia. Tak d∏ugo jak taka sytu-
acja si´ utrzyma, Brazylia nie do∏àczy
do grupy „tygrysów azjatyckich”. Roz-
wija si´ ona w tempie 2, 3, 4 proc., ale
nie 7 proc. Musi najpierw wejÊç na dro-
g´ utrzymywania dyscypliny fiskalnej.

- Obserwujàc obecnà sytuacj´
Polski i sytuacj´ Argentyny na po-
czàtku lat 90. mo˝na si´ doszukaç

Spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem

Uczmy si´ 
na b∏´dach innych
Mamy kilka bardzo
powa˝nych s∏aboÊci,
m.in. fiskalizm, deficyt,
upolitycznienie wielu
przedsi´biorstw przez
blokowanie prywatyza-
cji. Je˝eli usuniemy te
wady, jest szansa dostaç
si´ na wy˝szà orbit´.
Dlaczego pozostawaç
w tyle za Litwà albo za
S∏owacjà? Tak nie po-
winno byç! Tylko du˝o
wi´cej Polaków musi po-
kazaç komu trzeba gest
Kozakiewicza...
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Prof. Leszek Balczerowicz otrzyma∏ rzeêb´ m∏odych twórców z Wydzia∏u Artystycznego UÂ
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wielu podobieƒstw. Czy naszemu
krajowi grozi scenariusz kryzysu
argentyƒskiego?

- Argentyna stanowi przypadek
skrajny, choç trzeba oczywiÊcie patrzeç
na skrajne przypadki, ˝eby uczyç si´ na
b∏´dach innych. Tamtejsze spo∏eczeƒ-
stwo daje si´ systematycznie rabowaç
politykom, nie wyciàgajàc z tego wnio-
sków na przysz∏oÊç. Co par´ lat nast´-
puje tam kryzys fiskalny, podczas któ-
rego ludziom zabiera si´ oszcz´dnoÊci.
Potem znów do w∏adzy dochodzà popu-
liÊci... Jest to nies∏ychanie interesujàcy,
choç ponury przypadek. Z czego si´ bie-
rze taka tendencja? Niewykluczone, ˝e
ma ona korzenie w czasach peronizmu,
kiedy do w∏adzy doszed∏ bardzo zdolny
demagog, z atrakcyjnà ˝onà - Evità.
Wmówi∏ on ludziom, ˝e chroni bied-
nych. Robi∏ to poprzez rozdawanie pie-
ni´dzy, brak dyscypliny fiskalnej, ogra-
niczenie rynku, antyamerykanizm.
Owy nurt tak silnie si´ utrwali∏ w Ar-
gentynie, ˝e nawet reformatorzy wyra-
stajà tam z peronizmu.

Bywajà przypadki, które powinny
stanowiç ostrze˝enie. Zakorzenienie
si´ w spo∏eczeƒstwie pràdu populi-
stycznego powoduje, ˝e ludzie dajà si´
co par´ lat rabowaç. Kryzys argentyƒ-
ski polega∏ w∏aÊnie na tym, ˝e ludziom
zabrano oszcz´dnoÊci. Ale tak nie mu-
si byç, ja nie siej´ ˝adnego defetyzmu.
Poza tym nie robi´ ˝adnych bliskich
analogii… (Êmiech) Jedno mog´ powie-
dzieç: nie mo˝na byç bezczynnym
w obliczu agresywnego populizmu.
Jest on jak rak - je˝eli raz si´ zakorze-
ni w organizmie, bardzo trudno go
usunàç. Im wczeÊniej i mocniej spo∏e-
czeƒstwo zareaguje, tym lepiej.

- Co pan myÊli o nowym kandy-
dacie na prezesa NBP S∏awomirze
Skrzypku?

- Niewiele mog´ w tej sprawie powie-
dzieç, gdy˝ nie mia∏em z kandydatem
bezpoÊrednich kontaktów i nie znam
˝adnych jego prac, w tym publikacji do-
tyczàcych problematyki Banku Cen-
tralnego.

- Czy bezpoÊrednie inwestycje
zagraniczne w sektorze bankowym
mogà obni˝yç ceny us∏ug banko-
wych w Polsce, które obecnie sà
relatywnie wysokie w porównaniu
z innymi krajami?

- Badania nie potwierdzajà jedno-
znacznie tezy, ˝e te us∏ugi sà u nas wy-
jàtkowo drogie w porównaniu z innymi
krajami. W ró˝nych opracowaniach za-
warte sà odmienne dane. Niezale˝nie od
tego, które z nich przyjmiemy za pod-
staw´, wniosek nasuwa si´ jeden – po-
trzeba wi´cej konkurencji. Cz∏onkostwo
Polski w Unii Europejskiej wià˝e si´ ze
zwi´kszeniem konkurencji. W tej chwili
oddzia∏y banków z krajów UE mogà
swobodnie, bez obowiàzku uzyskiwania
jakiejkolwiek zgody, powstawaç w Pol-
sce. Konkurencji jest du˝o. Bez inwesto-
rów zagranicznych mielibyÊmy takà sy-
tuacj´ jak w Rosji, gdzie dominuje jeden
bank – Banku Oszcz´dnoÊciowego
i funkcjonujà banki prywatne. Jest tak
dlatego, ˝e w tym kraju „na starcie” nie
istnia∏ kapita∏. Socjalizm wyniszcza∏ ka-
pitalizm i, co wi´cej, nie istnia∏a wiedza
na ten temat. Nie ka˝dy bowiem kto
sprawuje wysokie funkcje, jest specjali-
stà w ka˝dej dziedzinie. W zwiàzku
z tym paƒstwa regionu mia∏y do wyboru
dwie drogi: rosyjskà – polegajàcà na od-
k∏adaniu prywatyzacji przy braku likwi-

dacji w∏asnoÊci paƒstwowej oraz od-
miennà drog´, która odrzuca∏a odwle-
kanie prywatyzacji w czasie. Je˝eli kra-
je przyst´powa∏y do prywatyzacji nie
majàc kapita∏u i wiedzy, to w naturalny
sposób pojawiali si´ inwestorzy mi´dzy-
narodowi. Tak by∏o m.in. w Polsce,
a w jeszcze wi´kszym zakresie na W´-
grzech, w Czechach, S∏owacji, krajach
nadba∏tyckich… Wszystkie porówna-
nia, które znam pokazujà, ˝e droga pol-
ska i Êrodkowoeuropejska jest dla roz-
woju lepsza ni˝ droga rosyjska.

- W Polsce od kilku lat obserwu-
jemy wzrost gospodarczy. Mamy
szans´, ˝e b´dzie si´ on utrzymy-
wa∏, czy te˝ coÊ mu zagra˝a?

- Po pierwsze staramy si´ odró˝niç
o˝ywienie cykliczne od trwa∏ego wzro-
stu gospodarczego. Z ca∏à pewnoÊcià
w Polsce du˝a cz´Êç przyspieszenia
ma charakter cykliczny, jak to bywa
w gospodarce rynkowej. Oprócz tego
mamy do czynienia z wyjàtkowo dobrà
sytuacjà w gospodarce Êwiatowej
ostatnich paru lat - niska inflacja
i bardzo wysoki wzrost. Oby tak by∏o,
ale nie mo˝na tego przyjmowaç za
pewnik. Wiemy te˝, ˝e kraje rozwijajà
si´ na d∏u˝szà met´ szybko, jeÊli majà
bardzo sprawny system gospodarczy.
A my mamy kilka bardzo powa˝nych
s∏aboÊci, m.in. fiskalizm, deficyt, upo-
litycznienie wielu przedsi´biorstw
przez blokowanie prywatyzacji. Je˝eli
usuniemy te wady, jest szansa dostaç
si´ na wy˝szà orbit´. Dlaczego pozo-
stawaç w tyle za Litwà albo za S∏owa-
cjà? Tak nie powinno byç! Tylko du˝o
wi´cej Polaków musi pokazaç komu
trzeba gest Kozakiewicza...

MAGDALENA BUSZEK
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P oszczególne kraje Unii Euro-
pejskiej zorganizowa∏y konfe-
rencje inaugurujàce prace

w ramach VII Programu Ramowego.
W Polsce odby∏a si´ taka w Warszawie
w po∏owie listopada 2006 roku.,
a w Brukseli b´dzie mieç miejsce z koƒ-
cem stycznia 2007 roku. Konferencje
inaugurujàce „7-k´” pe∏nià, podobnie
jak poprzednie z okresu „6-ki”, wa˝nà

rol´ informacyjno-promocyjnà, stano-
wià dobrà platform´ dla wymiany do-
Êwiadczeƒ i prezentacji swoich osià-
gni´ç, jak równie˝ nawiàzywania kon-
taktów naukowych, mogàcych nast´p-
nie stanowiç punkt wyjÊcia do budowa-
nia zespo∏ów badawczych.

Z koƒcem grudnia 2006 roku og∏oszo-
ne ju˝ zosta∏y pierwsze konkursy w ra-
mach VII PR. Z ponad 54 mld euro VII
Program Ramowy oddaje do dyspozycji
uczonych olbrzymi zastrzyk finansowa-
nia badaƒ naukowych - nieporówny-
walnie wi´kszy, ni˝ mia∏o to miejsce do-
tychczas.

Jak pami´tamy, istotnà rol´ w kon-
strukcji tego bud˝etu odegra∏ prof. Je-
rzy Buzek, który by∏ pos∏em sprawoz-
dawcà prezentujàcym przed Parlamen-
tem Europejskim zasady Programu
i projekt jego bud˝etu. Tak du˝e finan-
sowanie badaƒ naukowych przez UE
nale˝y tak˝e rozumieç jako wyraêny
polityczny znak dla rzàdów poszczegól-
nych jej cz∏onków, by zrobi∏y one tak˝e
wysi∏ek przeznaczenia do 2010 roku 
3 proc. produktu krajowego brutto na
finansowanie badaƒ naukowych. Obec-
nie wynosi on w Polsce ok. 0,33 proc. fi-
nansowania bud˝etowego i nieca∏e dru-

gie tyle przekazujà na badania nauko-
we podmioty gospodarcze.

Programy ramowe sta∏y si´ ju˝ pra-
wie standardowym instrumentem re-
alizacji polityki naukowej i proinnowa-
cyjnej UE. Niemniej jednak, VII Pro-
gram Ramowy przynosi wiele nowych
elementów, majàcych za zadanie do-
starczenie Europie jeszcze lepszych in-
strumentów do osiàgni´cia celów Stra-
tegii Lizboƒskiej.

Do najwa˝niejszych nowoÊci nale˝à:
• Nowe uj´cie istoty Regionów Wie-

dzy, k∏adàce nacisk na wspó∏prac´ ró˝-
nych partnerów badawczych z danego
regionu: uniwersytetów, centrów ba-
dawczych, ró˝nych podmiotów gospo-
darczych, w tym ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, i w∏adz lokalnych, co
stanowi zdecydowany impuls do kon-
centrowania wspólnego finansowania
okreÊlonych projektów w ramach tak
VII PR, jak i funduszy strukturalnych

• Zdecydowane koncentrowanie si´
na okreÊlonych g∏ównych polach badaw-
czych, takich np. jak Information and
Communication Technologies, Zdrowie,
Bezpieczeƒstwo, Ârodowisko, etc.

• Utworzenie Europejskiej Rady Ba-
daƒ Naukowych (European Research

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 S

ik
o

ra

VII Program Ramowy UE

Wyzwania i mo˝liwoÊci

1 stycznia 2007 r. uru-
chomiony zosta∏ VII Pro-
gram Ramowy UE - Pro-
gram badaƒ i rozwoju
technologicznego z am-
bitnym celem umo˝liwie-
nia UE realizacj´ Strate-
gii Lizboƒskiej - zbudo-
wania gospodarki opar-
tej na wiedzy.

Prorektor UÂ ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ
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Council), która ma na celu, generalnie
rzecz ujmujàc, okreÊlenie strategii ba-
daƒ naukowych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem promowania innowa-
cyjnoÊci i kreatywnoÊci w badaniach
naukowych.

• Mechanizm tzw. Risk-sharing fi-
nance udzielajàcy wsparcia prywatnym
inwestorom w inwestowaniu w du˝ych
europejskich projektach badawczych,
niosàcych ryzyko finansowe, poprzez
wspó∏prac´ z Europejskim Bankiem In-
westycyjnym w zakresie udzielania po-
˝yczek.

• Wspólne Inicjatywy Technologicz-
ne (Joint Technology Initiatives) po-
zwalajàce na realizacj´ celów d∏ugoter-
minowych, nastawionych na bezpo-
Êrednie zastosowanie przez przedsi´-
biorstwa, wymagajàcych znacznego,
zró˝nicowanego inwestowania i Êcis∏ej
wspó∏pracy partnerów tak publicznych
jak i prywatnych.

W ramach programu Wspó∏pracy
i Mo˝liwoÊci jest mo˝liwe pozyska-
nie, po raz pierwszy tak wyraênie
okreÊlone, Êrodków na badania spo-
∏eczno-ekonomiczne i humanistycz-
ne, o co zabiega∏a m. in Polska, zwià-
zane m. in. ze wzrostem gospodar-
czym, zatrudnieniem, konkurencyj-
noÊcià, spójnoÊcià spo∏ecznà, spo∏ecz-
nymi, kulturalnymi i edukacyjnymi
wyzwaniami w rozszerzonej UE,
zrównowa˝onym rozwojem, zagro˝e-
niami dla Êrodowiska, zmianami de-
mograficznymi, migracjà i integracjà,
jakoÊcià ˝ycia i globalnymi wspó∏za-
le˝noÊciami.

Wi´kszoÊç obszarów tematycz-
nych VII PR jest kontynuacjà tych
z poprzedniego - ale wraz z jego in-
auguracjà pojawi∏y si´ nowe, bardzo
powa˝ne mo˝liwoÊci, tak finansowe,
jak i strukturalne, „programowe”,
podj´cia starych oraz nowych wy-
zwaƒ naukowych. PowinniÊmy zro-
biç wszystko, by wskaênik tzw. sku-
tecznoÊci uczestnictwa Polski w VII
PR si´ zwi´kszy∏ (w poprzednim
wynosi∏ on 2,7 proc. z 1,3 proc.
udzia∏em finansowym). Jest to mo˝-
liwe przede wszystkim dlatego, ˝e
posiadamy odpowiedni, tak˝e
w Uniwersytecie Âlàskim, potencja∏
naukowo-badawczy. Jest to mo˝liwe
równie˝ dzi´ki temu, ˝e b´dziemy
dà˝yç w Uniwersytecie, starajàc si´
wyrównywaç, tam gdzie mo˝emy,
szanse naszych uczonych z szansa-
mi naszych kolegów z UE, do zdecy-
dowanego podwy˝szenia stawki go-
dzinowej oraz wynagrodzenia uzu-
pe∏niajàcego dla uczonych pracujà-
cych w VII PR, stosownego kalkulo-
wania kosztów poÊrednich oraz, po-
niewa˝ VII PR wprowadza dla jed-

nostek naukowych rozliczanie si´
w trybie kosztu pe∏nego (full cost),
a nie kosztu dodatkowego (additio-
nal cost), zatrudniania nowych pra-
cowników a tak˝e op∏acania wyna-
grodzenia pracujàcym na sta∏ych
etatach bezpoÊrednio z bud˝etu
projektu.

Zróbmy zatem wszystko, przy zde-
cydowanym, w ka˝dej postaci,
wsparciu w∏adz Uczelni, by skorzy-
staç z tej niezwyk∏ej szansy realiza-
cji naszych Êmia∏ych zamierzeƒ na-
ukowych, jakà daje VII Program Ra-
mowy UE.

WIES¸AW BANYÂ

G∏ówne pola badawcze VII
Programu Ramowego:

• zdrowie;
• ˝ywnoÊç, rolnictwo i rybo∏ówstwo, biotechnologia;
• technologie informacyjne i komunikacyjne;
• nanotechnologie, nanonauki, materia∏y i nowe technologie produkcji;
• energia, w tym technologie czystego w´gla, o co bardzo zabiega∏a Polska, w tym uczel-

nie naszego regionu;
• Êrodowisko, w tym zmiany klimatyczne;
• transport, w tym aeronautyka;
• nauki spo∏eczno-ekonomiczne i humanistyczne;
• przestrzeƒ kosmiczna;
• bezpieczeƒstwo.

Zadania z nimi zwiàzane 
b´dà realizowane 

w obr´bie specjalnych 
programów:

• Wspó∏pracy (Cooperation), który jest programem najwi´kszym - 32 413 mln euro. Ma on
wspomagaç wspólne badania naukowe w Europie, jak równie˝ z partnerami spoza niej, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem badaƒ na skrzy˝owaniu wielu dyscyplin naukowych. Zawiera
on w sobie tak˝e Wspólne Inicjatywy Technologiczne i mechanizmy Risk-sharing finance.

• Pomys∏ów (Ideas) - 7 510 mln euro - kolejna nowoÊç w programach ramowych. Ma on wspo-
magaç badania podstawowe, czysto poznawcze, z pogranicza nauki i technologii, niezale˝-
nie od priorytetowych pól badawczych, co jest wyrazem wagi, jakà si´ przywiàzuje do zna-
czenia badaƒ podstawowych we wspó∏czesnym Êwiecie. Jedynym kryterium akceptacji zg∏a-
szanych projektów jest ich oryginalnoÊç i poziom, mogà one te˝ dotyczyç naukowych i tech-
nologicznych obszarów tematycznych spoza tematyk priorytetowych, w tym tak˝e w ramach
nauk spo∏eczno-ekonomicznych i humanistycznych. Wdro˝enie programu b´dzie realizowane
przez nowopowsta∏e cia∏o w strukturach UE - Europejskà Rad´ Badaƒ Naukowych.

• Ludzie (People) - 4 750 mln euro - przeznaczony przede wszystkim na zdecydowane
wzmocnienie mobilnoÊci uczonych i rozwoju zawodowego, wdra˝any poprzez zestaw dzia-
∏aƒ w obr´bie podprogramu Marie-Curie. Zawarte sà w nim m.in. szkolenia dla poczàtku-
jàcych badaczy, wsparcie kszta∏cenia ustawicznego i rozwoju zawodowego poprzez po-
nadnarodowe stypendia UE oraz partnerstwo uczelnie - przemys∏, ale tak˝e wspieranie
wspó∏pracy mi´dzy uczonymi i zespo∏ami uczonych spoza UE.

• Mo˝liwoÊci (Capacities) - 4 097 mln euro. PomyÊlany dla wzmocnienia i zoptymalizowania
mo˝liwoÊci badawczych, innowacyjnych i konkurencyjnoÊci UE, komplementarny w stosunku
do programu Wspó∏pracy i obejmujàcy szeÊç specyficznych obszarów: Infrastruktury Ba-
dawcze, Badania Naukowe dla Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw, Regiony Wiedzy, Po-
tencja∏ Badawczy, Nauka i Spo∏eczeƒstwo oraz Dzia∏ania na rzecz Wspó∏pracy Mi´dzy-
narodowej. Daje on mo˝liwoÊci znalezienia obszarów wspó∏dzia∏ania i wzajemnego
wzmacniania si´ w ramach polityki regionalnej i spójnoÊci i funduszy strukturalnych.

• Badania jàdrowe (Euratom) - 2 751 mln euro - koncentrujàcy si´ z jednej strony na bada-
niach w zakresie syntezy jàdrowej i budowie reaktora termojàdrowego ITER, a z drugiej,
na bezpieczeƒstwu jàdrowym, zarzàdzaniu odpadami i ochronie przed promieniowaniem.

• Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) - 1 751 mln euro -wspierane
przez VII PR w ramach dzia∏aƒ nienale˝àcych do obszaru badaƒ jàdrowych, a zwiàzane
m. in. z dzia∏aniami majàcymi na celu wzrost gospodarczy, bezpieczeƒstwo i zrównowa-
˝ony rozwój UE.
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P roblemy ortografii interesujà
profesora Edwarda Polaƒskie-
go zarówno od strony dydak-

tycznej (sprawnoÊç ortograficzna
uczniów, jej uwarunkowania i kszta∏ce-
nie), jak równie˝ od strony rozstrzy-
gni´ç normatywnych. Znajduje to od-
zwierciedlenie w jego pracy, najpierw
w Komisji Kultury J´zyka Komitetu J´-
zykoznawstwa Polskiej Akademii Na-
uk, a nast´pnie w Komisji Ortograficz-
no-Onomastycznej Rady J´zyka Pol-
skiego, której profesor jest przewodni-
czàcym.

Profesor Polaƒski by∏ inicjatorem
i referentem wprowadzenia zmian
w polskiej pisowni, mi´dzy innymi ∏àcz-
nej pisowni czàstki nie z imies∏owami
przymiotnikowymi, polszczenia pisow-
ni niektórych wyrazów obcych typu:
dysko, dyskd˝okej, d˝ojstik, slamsy,
lancz, fanklub, pank, pankowy. Zosta∏y
one zatwierdzone i – jako obowiàzujàce
(równorz´dne warianty danego wyrazu
lub formy bardziej zalecane) – wprowa-
dzone do kolejnych wydaƒ Nowego
s∏ownika ortograficznego PWN oraz do

najnowszej publikacji – Wielkiego s∏ow-
nika ortograficznego PWN (2003,
2006). Profesor Polaƒski jest redakto-
rem obu wymienionych s∏owników.
Czuwa∏ nad pracà zespo∏u gromadzàce-
go materia∏ leksykalny, by∏ odpowie-
dzialny zarówno za liczb´ oraz jakoÊç
wyrazów zgromadzonych w s∏owni-
kach, zgodnie z przyj´tymi wczeÊniej
zasadami doboru hase∏, jak i za budow´
artyku∏ów has∏owych, a przede wszyst-

kim opracowa∏ 450 zasad pisowni i in-
terpunkcji polskiej.

Najnowszy Wielki s∏ownik ortogra-
ficzny PWN z zasadami pisowni i inter-
punkcji zawiera 140 tysi´cy s∏ów u˝y-
wanych we wspó∏czesnej polszczyênie.
Jak pisze profesor, obecne wydanie
S∏ownika „jest wersjà poprawionà, zak-
tualizowanà pod wzgl´dem zasobu lek-
sykalnego oraz uzupe∏nionà o najnow-
sze zmiany w obr´bie obowiàzujàcych

Pasjà profesora Edwarda Polaƒskiego jest ortografia

W trosce o kultur´ j´zyka
Najnowszy Wielki
s∏ownik ortograficzny
PWN z zasadami pisowni
i interpunkcji zawiera
140 tysi´cy s∏ów u˝ywa-
nych we wspó∏czesnej
polszczyênie. Uwzgl´d-
nia m.in. najnowsze za-
po˝yczenia, nienotowa-
ne w innych s∏ownikach
rodzime i obce nazwy
w∏asne, nazwiska wybit-
nych twórców kultury,
nauki i znaczàcych poli-
tyków, powszechnie u˝y-
wane skróty, trudne nie-
jednokrotnie formy flek-
syjne, a nawet pisowni´
s∏ownictwa religijnego.
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Stopnie naukowe
Doktoraty:
Dr El˝bieta Che∏mecka Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki
Dr Beata Szymaƒska Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki
Dr Rafa∏ Korlacki Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki
Habilitacje:
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes Wydzia∏ Filologiczny
Dr hab. Barbara Machura Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Chemii
Dr hab. Ewa Jurczyk Wydzia∏ Filologiczny
Dr hab. Piotr Mamet Kolegium J´zyka Biznesu
Dr hab. Joachim Kusz Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki

Podzi´kowanie
Absolwenci

Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych
„Edukacja Informatyczna i Techniczna”

rocznik 2005/2006

sk∏adajà serdeczne podzi´kowania dla:
Pana prof. dr. hab. in˝. Zygmunta Wróbla - kierownika studiów,

Pani mgr Dobros∏awy Gruszki - zast´pcy kierownika
i dla wszystkich niewymienionych z nazwisk wyk∏adowców.

Ka˝dy, kto rozpoczà∏ studia podyplomowe oczekiwa∏ czegoÊ innego. 
Poszerzenie wiedzy i wytyczenie nowych kierunków myÊlenia sà najwi´kszym skarbem,

który mo˝emy otrzymaç od wyk∏adowców. 

Serdecznie dzi´kujemy za w∏o˝ony trud w pog∏´bianie naszych umiej´tnoÊci 
z zakresu techniki i informatyki.

W imieniu uczestników studiów
Bogumi∏a Musia∏ek

Âlàskie Stowarzyszenie Podró˝nicze „Garuda”
oraz

Studenckie Ko∏o Podró˝nicze „Denali”

zapraszajà na

V Festiwal Slajdów Podró˝niczych 
w Katowicach

7-11 marca 2007 - Uniwersytet Âlàski, Instytut Fizyki
W programie m.in.:

Agnieszka Stryczek i Piotr Chudzicki „Sri lanka”
Jakub Pajàk „Sahara”

Leszek Jonek „Wenezuela - nieznany raj”
Joanna i Artur Morawcowie „Tunezja z niemowlakiem”

Tomasz Noga „Kaszmir i Góry Ladakhu”
Piotr Strze˝ysz „Rowerem przez Tybet”

Asia i Edi Pyrek „Wszyscy jesteÊmy Indianami”
Jagoda Watrak „Afryka Zachodnia”

Jacek i ˚aneta Govenlock „Korea Pó∏nocna”
A ponadto:

pokaz taƒca brzucha; impreza podró˝nicza Etno-Party w Klubie 
& Galerii Czakram; pokaz szko∏y Tai-Chi; konkurs fotograficzny;

konkurs w ramach pokazów otwartych

regu∏ ortograficznych”. Takie opraco-
wanie wymaga∏o od profesora rozezna-
nia we wspó∏czesnych zjawiskach j´zy-
kowych, przeÊledzenia zmian zachodzà-
cych w s∏ownictwie, zaktualizowania
zasobu leksykalnego nowo powstajàce-
go s∏ownika. W zwiàzku z tym Wielki
s∏ownik ortograficzny PWN uwzgl´dnia
mi´dzy innymi najnowsze zapo˝ycze-
nia, nienotowane w innych s∏ownikach
rodzime i obce nazwy w∏asne, nazwiska
wybitnych twórców kultury, nauki
i znaczàcych polityków, powszechnie
u˝ywane skróty, trudne niejednokrot-
nie formy fleksyjne. Co istotne, w S∏ow-
niku uwzgl´dniono ustalenia Komisji
J´zyka Religijnego Rady J´zyka Pol-
skiego dotyczàce zasad pisowni s∏ow-
nictwa religijnego. Profesor Polaƒski
uczestniczy∏ w posiedzeniach Komisji
oraz bra∏ udzia∏ w pracach nad ujedno-
liceniem pisowni tego s∏ownictwa, pod-
porzàdkowaniem jej obowiàzujàcym
normom, uÊciÊleniem niektórych regu∏,
podaniem dodatkowego uzasadnienia
obowiàzujàcych norm. Wypracowane
przez zespó∏ ustalenia zosta∏y nast´p-
nie poddane pod dyskusj´ na zebra-
niach Komisji Ortograficzno-Onoma-
stycznej RJP, które profesor prowadzi∏.

Rada J´zyka Polskiego przy Prezy-
dium PAN na mocy art.13 Ustawy o j´-
zyku polskim z 7 paêdziernika 1999 ro-
ku zatwierdzi∏a ustalenia dotyczàce pi-
sowni s∏ownictwa religijnego na posie-
dzeniu plenarnym 7 maja 2004 roku.
Profesor Edward Polaƒski wprowadzi∏
je do drugiego wydania Wielkiego s∏ow-
nika ortograficznego PWN. Pojawi∏y si´
w nim zatem zarówno has∏a nowe, np.:
asyski (od Asy˝), Halloween, Trzech
Króli (Êwi´to), triduum, pawe∏ki, miko-
∏aj (cz∏owiek) oraz miko∏aj (zwyczaj; fi-
gurka wyobra˝ajàca Êw. Miko∏aja), jak
i has∏a obecne ju˝ we wczeÊniejszych
s∏ownikach, ale uzupe∏nione o nowe
ustalenia, uÊciÊlone, zmienione, np.:
anio∏: anio∏ stró˝ (opiekun, obroƒca;
iron. szpieg), ale: Anio∏ Stró˝ (rel. Anio∏
czuwajàcy nad ka˝dym cz∏owiekiem);
Anio∏ Paƒski; Gwiazdka (wigilia
i Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia) oraz
gwiazdka (zwyczaj obdarowywania
si´ prezentami); Ewangelia (tytu∏ ksi´-
gi; opis ˝ycia Chrystusa; jego nauki)
oraz ewangelia (zespó∏ niewzruszo-
nych zasad; cz´Êç mszy); Âroda Popiel-
cowa (dotychczas s∏owniki podawa∏y:
Êroda popielcowa).

W pracy nad kolejnymi s∏ownikami
przejawia si´ troska profesora Polaƒ-
skiego o podnoszenie kultury j´zyka
i wiedzy ortograficznej w spo∏eczeƒ-
stwie, ch´ç uporzàdkowania, ujednoli-
cenia, a niekiedy i uproszczenia obo-
wiàzujàcych regu∏ ortograficznych.

DANUTA KRZY˚YK
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ENGLISH LANGUAGE CENTRE
UNIWERSYTET ÂLÑSKI

Centrum Egzaminacyjne British Council
KATOWICE, UL.BANKOWA 14, TEL: 359-22-11
e-mail: elc@us.edu.pl, http://www.ucet.pl 

ORGANIZUJEMY INTENSYWNE KURSY 
JEZYKA ANGIELSKIEGO:

- wszystkie poziomy zaawansowania
- przygotowanie do egzaminów Cambridge

- kursy w soboty/niedziele

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

- KLUB KONWERSACYJNY

* zni˝ki dla pracowników UÂ oraz studentów studiów doktoranckich

GWARANTUJEMY WYSOKÑ JAKOÂå W ATRAKCYJNEJ CENIE

ANETA AUGUSTYN

W Uniwersytecie Âlàskim pracuje
od 1970 roku. W Dziale Na-
uczania zajmuje si´ sprawoz-

dawczoÊcià, programem mobilnoÊci stu-
dentów MOST oraz studiami podyplo-
mowymi. Lubi swojà prac´, zaÊ czas wol-
ny sp´dza aktywnie, spacerujàc lub na
wycieczkach rowerowych z córkà. Roz-
wiàzywanie ró˝nego rodzaju ∏amig∏ówek
umys∏owych to dla niej najlepszy relaks.

ALEKSANDRA KOCH

J est absolwentkà Wydzia∏u Nauk Spo-
∏ecznych Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach. Od poczàtku swojej ka-

riery zawodowej pracuje w Dziale Naucza-
nia. Jest konsekwentna w dà˝eniu do celu.
Lubi wyzwania i ch´tnie podejmuje si  ́no-
wych zadaƒ. Znajduje to swoje odbicie w jej
pasji - zdobywaniu górskich szczytów. Ka˝-
dego roku „zalicza” kolejne pasma. Wielkà
przyjemnoÊç daje jej podziwianie krajobra-
zów z wysokoÊci. Stara si  ́dostrzegaç u in-
nych przede wszystkim pozytywne cechy.
Ceni dobre towarzystwo, ch´tnie przebywa
wÊród osób, które sà uczciwe, szczere
i otwarte. Nie toleruje k∏amstwa. Bardzo
wa˝ne miejsce w jej ˝yciu zajmuje rodzina,
której poÊwi´ca ka˝dà wolnà chwil .́

IWONA TRZCI¡SKA

J ako socjolog znajduje w swojej 13-letniej
praktyce pokrycie wielu teorii zachowaƒ
mi´dzyludzkich. Twierdzi, i  ̋ specyfika

Dzia∏u Nauczania i charakter pracy pozwalajà
na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
Podró˝e i sp´dzanie wolnego czasu z przyja-
ció∏mi wpisa∏y si  ́na sta∏e w jej styl ˝ycia. Cz´-
ste wyjazdy pozwoli∏y jej poznaç zwyczaje i kul-
tur  ́wielu krajów. Aktywnemu wypoczynkowi
poÊwi´ca si  ́ w sposób zrównowa˝ony: zimà
narty, latem p∏ywanie i górskie w´drówki. Cza-
sami zaszywa si  ́ w zaciszu domowym nad
szkicem z o∏ówkiem w r´ku lub pogrà˝a si´
w dobrej sensacyjnej lekturze. Ostatnio odkry-
wa w sobie talenty planisty i architekta.

BEATA OLKIS

P racuje w Dziale Nauczania
od 6 lat. Lubi swojà prac´
i uwa˝a, ˝e osoby tu zatrud-

nione stanowià zgrany zespó∏.
Wolny czas najch´tniej sp´dza
z rodzinà. Uwielbia stare polskie
seriale i dobre kino w wydaniu Da-
vida Lyncha i Quentina Taranti-
no. Kocha s∏oƒce i ciep∏e pla˝e,
dlatego wakacje najch´tniej sp´-
dza nad morzem, a jej marzeniem
jest podró˝ na Malediwy. Jak tyl-
ko odbierze wygranà w Lotto to
wraz z rodzinà sp´dzi tam ca∏e
dwa miesiàce.
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P ierwszy kontakt z ˝aglami
mia∏ ju˝ w ogólniaku, gdy na
∏ódce wujka p∏ywa∏ po Prze-

czycach. Jednak tak na powa˝nie
wszystko zacz´∏o si´ na studiach. Jako
student Uniwersytetu Âlàskiego trafi∏
do AZS-u, gdzie ukoƒczy∏ kurs sternika
jachtowego. Póêniej by∏ kurs instrukto-
ra ˝eglarstwa i uzyskanie stopnia jach-
towego sternika morskiego. Kilka lat
temu trafi∏ do klubu „Maroko” na osie-
dlu Tysiàclecia w Katowicach. Tam do
dziÊ wspólnie z kolegami prowadzi dzie-
ci´cà szkó∏k´ ˝eglarskà.

Dzi´ki wielu latom organizowania
kursów ˝eglarskich naturalnà kolejà
rzeczy by∏o, ˝e po ka˝dym ktoÊ zosta∏
w klubie i nie ogranicza∏ si´ tylko do
zdobycia patentu. W ten sposób po-
wsta∏a ca∏kiem spora grupa pasjona-
tów, wÊród których jest jeden kapitan
jachtowy, trzech jachtowych sterników
morskich oraz wielu sterników jachto-
wych i ˝eglarzy.

- Z takà grupà mo˝na pokusiç si´
o bardziej presti˝owe wyzwania, czyli
rejsy morskie - mówi pan Szablicki. -
W ten sposób trzy lata temu dosz∏o
m.in. do zorganizowania Wielkiego Ma-
sowego Rejsu Majowego, którego celem
by∏a Kopenhaga. Ostatecznie w rejsie
wzi´∏o udzia∏ siedem jachtów. Jestem
bardzo z niego dumny, gdy˝ by∏ on spo-
rym przedsi´wzi´ciem, choçby pod
wzgl´dem organizacyjnym.

Za swój sukces na polu ˝eglarskim
pan Aleksy uwa˝a to, ˝e przez te
wszystkie lata prowadzenia kursów

i organizowania rejsów wszystkie za-
koƒczy∏y si´ szcz´Êliwie, bezwypadko-
wo oraz bez strat w sprz´cie. W najbli˝-
szej przysz∏oÊci, w ramach przygoto-
waƒ si´ do uzyskania stopnia kapitana
jachtowego, pan Szablicki pla-
nuje kolejny rejs – na ˝a-
glowcu Fryderyk Chopin
z St. Malo we Francji
przez Portsmouth do
Amsterdamu.

Drugà pasjà pana Alek-
sego jest bieganie.

- Wszystko zacz´∏o si´ od
tego, ˝e kilka lat temu
zauwa˝y∏em efekty
siedzàcego trybu
pracy – powiedzia∏
pan Szablicki. –
Mia∏em powa˝ne
problemy z kondy-
cjà. Nawet gdy
podbiega∏em do
tramwaju by∏em
zdyszany, jak-
bym pokona∏ dy-
stans co najmniej
kilometra. Posta-
nowi∏em zadbaç
o zdrowie i pora-
dzi∏em si´ kolegów
ze Studium WF-u.
To oni zasugerowali,
˝e kondycj´ najlepiej
poprawiç poprzez
bieganie.

I tak pan Aleksy
zaczà∏ biegaç po par-
ku w Chorzowie,
wpierw na krótkich
dystansach, potem co-
raz bardziej je wyd∏u˝a∏.
Szybko zauwa˝y∏, ˝e le-
piej si´ czuje, a przy tym
straci∏ kilka zb´dnych kilo-
gramów. Pewnego dnia,
przez przypadek, znalaz∏
w Internecie stron´ Sobot-
niego Bielaƒskiego Biegu
Porannego. Przeczyta∏ tam
o organizowanym pó∏mara-
tonie. Zaryzykowa∏, chocia˝
dziÊ z uÊmiechem wspomi-
na, jak inni zawodnicy dublo-
wali go na trasie. Póêniej
przysz∏y kolejne pó∏maratony
i maratony, a pan Aleksy po-
prawia∏ swoje wyniki, chocia˝
nigdy wynik nie by∏ dla niego
sprawà nadrz´dnà.

- Biegn´ dla przyjemnoÊci.

Dlatego nie mam zamiaru podkr´caç
wyników za wszelkà cen´ i padaç ze
zm´czenia. Je˝eli w trakcie biegu cz∏o-
wiek zaczyna widzieç tylko asfalt,
a przestaje zauwa˝aç otoczenie to nale-

˝y zwolniç – podkreÊla pan Szablicki.
Pan Aleksy za ka˝dym razem

stara si´ startowaç w innym
miejscu, a wi´c jego pasja po∏à-
czona jest z licznymi wyjazdami,
tak˝e zagranicznymi. W ten
sposób poznaje inne kraje, mia-
sta, regiony, ciekawych ludzi.

Udaje mu si´ równie˝ po-
∏àczyç obie pasje.

W ubieg∏ym roku,
prowadzàc rejs

do Amsterda-
mu, po dro-

dze „zali-
czy∏” ma-

r a t o n
na wy-
s p i e
H e l -
g o -

land.
- Mó-

wi si´, ˝e apetyt roÊnie
w miar´ jedzenia
i chyba jest w tym du-
˝o prawdy, gdy˝
w pewnym momencie
zaczà∏em po marato-
nach odczuwaç niedo-
syt. Obecnie nasta-
wiam si´ na biegi ultra-
d∏ugie. Przebieg∏em kil-
ka biegów 100-kilome-
trowych oraz 150 km
w biegu 24-godzinnym
w Austrii – powiedzia∏

pan Aleksy.
Za jedno ze swoich naj-

wi´kszych osiàgni´ç uwa˝a
udzia∏ w prawdziwym mara-

tonie w Grecji (z Maratonu do
Aten). Wspomina, ˝e by∏o to
dla niego ogromne prze˝ycie,
szczególnie meta u stóp Akro-
polu, na przepi´knym, wyko-

nanym z bia∏ego marmuru,
najstarszym stadionie Êwiata.

Jak nam zdradzi∏, ukonorowa-
niem jego kariery d∏ugodystan-

sowca b´dzie zakwalifikowanie
si´ i ukoƒczenie biegu non stop
z Aten do Sparty na dystansie 
246 km. Panu Aleksemu ˝yczymy

powodzenia.
AGNIESZKA SIKORA

Nie Êcigam si´. Biegam dla przyjemnoÊci

Na wodzie i na làdzie
Pierwszà wielkà pasjà
pana Aleksa Szablickie-
go – pracownika samo-
dzielnej komórki ds.
ochrony mienia w admi-
nistracji centralnej - by∏o
i jest do dzisiaj ˝eglar-
stwo. Drugà – bieganie.
Pierwsze traktuje jako
rekreacj´, drugie jako
form´ zadbania o swojà
kondycj´.
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Do 10 lutego br. zapraszamy do
Galerii Wystaw Czasowych
Muzeum w Bielsku-Bia∏ej

(ul. Wzgórze 16) na wystaw´ pedagogów
i goÊci Instytutu Sztuki Wydzia∏u Arty-
stycznego UÂ w Cieszynie zatytu∏owanà
„Noc i Dzieƒ”. Bielska ekspozycja jest kolej-
nà z prezentacji wystawy. Otwarcie cyklu
mia∏o miejsce w paêdzierniku 2006 roku
w Zgierzu k/¸odzi w galerii „Stacja Nowa
Gdynia”, ostatnia wystawa odb´dzie si´

w galerii „Pi´tro Wy˝ej” w GórnoÊlàskim
Centrum Kultury w Katowicach. Pomi´dzy
tymi prezentacjami „Noc i Dzieƒ” zostanie
jeszcze przedstawiona w Galerii Uniwersy-
teckiej w Cieszynie oraz w Centrum Kultu-
ry Zamek - Galerii Sztuki Wspó∏czesnej
PROFIL w Poznaniu.

Twórcy zaproszeni do udzia∏u w wysta-
wach zwiàzani sà pracà dydaktycznà z ró˝-
nymi oÊrodkami kszta∏cenia artystycznego
w Polsce, wÊród których sà Akademie
Sztuk Pi´knych: w Katowicach, Krakowie,
¸odzi, Poznaniu, Warszawie, we Wroc∏a-
wiu, Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej

w Lublinie, Uniwersytet im. Miko∏aja Ko-
pernika w Toruniu oraz gospodarz wysta-
wy – cieszyƒski Instytut Sztuki Uniwersy-
tetu Âlàskiego w Katowicach. Na ekspozy-
cj´ z∏o˝y∏y si´ prace, które stworzone na
przestrzeni kilkunastu, kilku i ostatnich
lat, wykonane zosta∏y w ró˝nych techni-

kach - zarówno tradycyjnych, wykorzystu-
jàcych stary warsztat dawnych mistrzów
p´dzla, o∏ówka i narz´dzi graficznych, jak
i najnowsze media s∏u˝àce wypowiedzi ar-
tystycznej. Prezentacja, wià˝àca wielorakie
osobowoÊci twórcze i postawy wykszta∏cone
w oÊrodkach kultywujàcych ró˝ne tradycje,

sta∏a si´ pretekstem do konfrontacji nie-
rzadko bardzo odmiennych orientacji arty-
stycznych. Jest ona prezentacjà grafiki: An-
drzeja Basaja, Eugeniusza Delekty, Leszka
Kiljaƒskiego, Józefa Knopka, Krzysztofa
Kuli, Ma∏gorzaty ¸uszczak, Miros∏awa
Paw∏owskiego, Ryszarda Pielesza, Zbignie-
wa Purczyƒskiego, Piotra Smolnickiego,
Witolda Warzywody, Andrzeja W´c∏awskie-
go i Leszka Zbijowskiego; rysunków Anny
Kowalczyk – Klus i Rafa∏a Strenta, fotogra-
fii Witolda Jacyków i Jerzego Pustelnika
oraz malarstwa: Krzysztofa Dadaka, Ma-
riusza Drzewiƒskiego, Józefa Ho∏arda, Ry-
szarda Hungera, Micha∏a Klisia, Lilii Kul-
ki, Romana Maciuszkiewicza, Marka Saka,
Lecha Wolskiego i Jagody Adamus.

Autorzy prezentowanych dzie∏, bazujàc na
w∏asnym warsztacie i osobistym j´zyku pla-
stycznej wypowiedzi, jeden temat, wspólny
dla wszystkich uczestników wystawy, zinter-
pretowali ró˝norodnie. Odwo∏ujàc si´ bezpo-
Êrednio do motywów zwiàzanych z symbola-
mi nocy i dnia albo te˝ wyra˝ajàc treÊci wià-
zane z tematem jedynie grà Êrodków dost´p-

nych w ramach uprawianej przez siebie tech-
niki artystycznej, przestawili szeroki zakres
rozumienia problemu, penetrowanego przez
setki lat na obszarze archaicznych intuicji, fi-
lozoficznych dociekaƒ a tak˝e literackich i ar-
tystycznych doÊwiadczeƒ.

JAGODA ADAMUS

Szeherezada rozpoczyna
swe opowieÊci przed Êwi-
tem; opowiadanie, zwiàza-
ne z erosem, demonami,
zjawami i tajnym j´zykiem,
rodzi si´ z nocy, ˝yje w no-
cy, ale pokonuje ciemnoÊç
i za ka˝dym razem spra-
wia, ˝e rodzi si´ dzieƒ dla
nas wszystkich, którzy mó-
wimy i s∏uchamy.
Pietro Citati „Âwiat∏o nocy”

Wystawa malarstwa, grafiki i fotografii pedagogów i goÊci Instytutu Sztuki UÂ

Dzieƒ i noc

Jagoda Adamus, Sen, olej na papierze, 1997 Józef Ho∏ard, Wed∏ug Umberto Eco, kola˝, 2004

Witold Jacyków, Rozmowa kamieni i wiatru,

druk cyfrowy, 2006

Roman Maciuszkiewicz, Ulica René Magritte’a, olej, p∏ótno, 1998

Witold Warzywoda, Trzy Gracje, litografia barwna, 2002
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W uroczystoÊci wzi´li udzia∏:
w∏adze Uczelni i Wydzia∏u
Filologicznego, prezydent

i wiceprezydent Sosnowca, przedstawi-
ciele generalnego wykonawcy firmy Bu-
dimex-Dromex oraz liczni zaproszeni go-
Êcie.

- Historia tej budowy rozpocz´∏a si´
ju˝ w marzeniach i inicjatywach po-
przedniego rektora Uniwersytetu Âlà-
skiego prof. zw. dr. hab. Tadeusza S∏aw-
ka i ówczesnego dziekana Wydzia∏u Filo-
logicznego, a obecnie Prorektora UÂ ds.
Nauki i Informatyzacji, prof. dr. hab.
Wies∏awa Banysia – przypomnia∏ JM
Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Jane-
czek, dzi´kujàc tym wszystkim, którzy
przyczynili si´ do realizacji tych marzeƒ.

Nowoczesny, pi´ciokondygnacyjny
budynek Centrum Dydaktyczno-Nauko-
wego Instytutów Neofilologicznych Uni-
wersytetu Âlàskiego powstaje na terenie
by∏ego Szpitala Dzieci´cego w Sosnowcu
przy ulicy Grota Roweckiego 5. MieÊciç
si´ w nim b´dà: sala Rady Wydzia∏u Filo-

RoÊnie nowy budynek Uniwersytetu Âlàskiego

NowoczesnoÊç 
i funkcjonalnoÊç

▲Wizualizacja Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicz-

nych Uniwersytetu Âlàskiego

Stan budowy Centrum z 30 stycznia 2007 roku

30 stycznia 2007 ro-
ku odby∏o si´ uroczyste
wmurowanie kamienia
w´gielnego pod budo-
w´ Centrum Dydaktycz-
no-Naukowego Instytu-
tów Neofilologicznych
Uniwersytetu Âlàskiego.

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

▲
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logicznego, sale wyk∏adowe i seminaryj-
ne, laboratorium t∏umaczeƒ, restauracja,
parking podziemny oraz pomieszczenia
biurowo-gospodarcze. W nowym gmachu
znajdzie swojà siedzib´ 6 z 10 instytutów
Wydzia∏u Filologicznego UÂ: Instytut J´-
zyka Angielskiego, Instytut Kultury i Li-
teratury Brytyjskiej i Amerykaƒskiej, In-
stytut Filologii Germaƒskiej, Instytut Fi-
lologii Romaƒskiej, Instytut Filologii S∏o-
wiaƒskiej oraz Instytut Filologii Wschod-
nios∏owiaƒskiej. Pomieszczenia badaw-
cze i dydaktyczne zajmà w sumie 9578
m2 powierzchni. Tak˝e teren wokó∏ no-
wo powsta∏ego gmachu zostanie zago-

spodarowany. Zaplanowano tu wielki
parking podziemny na 101 miejsc.

- Centrum Dydaktyczno-Naukowe In-
stytutów Neofilologicznych Uniwersyte-
tu Âlàskiego stworzy godne warunki do
pracy naukowcom, a m∏odzie˝y do nauki.
Istotna jest tak˝e jego lokalizacja - na te-
renie dzielnicy Pogoƒ, z którà wià˝emy
wielkie nadzieje. ChcielibyÊmy, aby po-
wsta∏o tu w przysz∏oÊci wielkie centrum
akademickie – powiedzia∏ prezydent So-
snowca Kazimierz Górski.

Nowy obiekt uniwersytecki, spe∏niajà-
cy wymogi europejskie, wyposa˝ony b´-
dzie w odpowiednie pochylnie i platfor-
my umo˝liwiajàce osobom niepe∏no-
sprawnym dost´p do wszystkich po-
mieszczeƒ. Ponadto w Centrum Dydak-
tyczno-Naukowym znajdowaç si´ b´dzie

ponad 700 stanowisk z dost´pem do sze-
rokopasmowej sieci szybkiego przesy∏u
danych. Dzi´ki przeprowadzce do nowej,
wi´kszej siedziby zwi´kszona zostanie
liczba godzin na studiach licencjackich
z 2 tys. na 2,7 tys. Powstanie tu ponadto
biblioteka wydzia∏owa, w której zmieÊci
si´ 500 tys. woluminów. W murach no-
wego budynku znajdzie si´ równie˝ miej-
sce dla nowoczesnego centrum konferen-
cyjnego, dzi´ki czemu wzroÊnie atrakcyj-
noÊç gospodarcza i inwestycyjna miasta
i regionu.

Budowa nowoczesnego Centrum b´-
dzie kosztowa∏a 63.651.517 z∏. Ponad
32 mln z∏ wy∏o˝y konsorcjum Gminy
Sosnowiec i Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach, zaÊ 31.399.887 z∏ stano-
wi dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego uzy-
skanego z programu ZPORR.

Termin oddania do u˝ytku nowego
gmachu przewidziany jest na marzec
2008 roku.

AGNIESZKA SIKORA

Wiceprezydent Sosnowca Ryszard ¸ukawski, dyrektor Oddzia∏u Po∏udniowego w Krakowie

firmy Budimex-Dromex Alojzy Malczak oraz prezydent Sosnowca Kazimierz Górski

W uroczystoÊci wmurowania kamienia w´gielnego wzi´li udzia∏ Prorektorzy Uniwersytetu Âlà-

skiego. Na zdj´ciu od lewej: Prorektor ds. Kszta∏cenia prof. UÂ dr hab. Anna ¸abno, Prorek-

tor ds. Wspó∏pracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik i Prorektor ds. Finansów i Roz-

woju prof. dr hab. Jerzy Zio∏o

Uczestnicy uroczystoÊci podpisali si´ na liÊcie,

która zosta∏a do∏àczona do tuby z aktem erek-

cyjnym. Na zdj´ciu Prorektor UÂ ds. Nauki

i Informatyzacji prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ

Wiceprezydent Sosnowca Ryszard ¸ukawski
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O to opowieÊç o budynku-molo-
chu, obecnej siedzibie Wydzia-
∏u Filologicznego mieszczàcej

si´ przy placu Sejmu Âlàskiego 1 w Ka-
towicach. 

Zacznijmy od czasów sprzed powsta-
nia planów budowy przysz∏ego gmachu

Wydzia∏u. Lata 20. XX wieku by∏y okre-
sem burzliwym i niespokojnym, wa˝-
nym dla Polski, ale chyba szczególnie
istotnym dla Górnego Âlàska i dla Ka-
towic. Miasto niemal z dnia na dzieƒ
sta∏o si´ stolicà autonomicznego regio-
nu szarpanego narodowymi niepokoja-
mi, miastem, które nagle musia∏o za-

dbaç o swój presti˝ i wizerunek. Jego
dawne – i co tu kryç prowincjonalne –
granice wydawa∏y si´ zbyt ciasne. Bra-
kowa∏o budynków na nowe urz´dy, no-
wych reprezentacyjnych domów miesz-
kalnych, s∏owem – nale˝a∏o wybudowaç
centrum godne stolicy Górnego Âlàska.
W dwudziestoleciu mi´dzywojennym
z wizjonerskim rozmachem stworzono
ogromne, reprezentacyjne, funkcjonal-
ne i mo˝e tylko nazbyt monumentalne
centrum miasta. Rzadko przypomina
si´, ˝e to w∏aÊnie w tym czasie powsta∏
dworzec lotniczy na Muchowcu, kate-
dra, budynek Banku Gospodarstwa
Krajowego, pierwsze Targi Katowickie,
pierwszy w Polsce sztuczny tor ∏y˝wiar-
ski, KoÊció∏ Garnizonowy, Dom OÊwia-
towy (stary budynek Biblioteki Âlà-
skiej), Urzàd Miejski, budynek Âlàskich
Technicznych Zak∏adów Naukowych
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Zabytkowe budynki Uniwersytetu Âlàskiego

Ascetyczny moloch

Budynki uczelniane nie sà najcz´Êciej bohaterami
burzliwych historii. Ich czas liczony jest w innym ryt-
mie – w rytmie kolejnych sesji, egzaminów, wyk∏a-
dów, przychodzàcych i odchodzàcych roczników
studentów. Historia gmachu, o którym b´dzie tu mo-
wa, jest znacznie bardziej gorzka, ni˝ mo˝na wnio-
skowaç na pierwszy rzut oka.
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P olskie Towarzystwo Filolo-
giczne – ko∏o katowickie, Ka-
tedra Filologii Klasycznej

oraz Zak∏ad Historii Literatury Âre-
dniowiecza i Renesansu w Instytucie
Nauk o Literaturze Polskiej im. Irene-
usza Opackiego by∏y organizatorami
wyk∏adu „Laurentius Corvinus and
the Progress of Central European Hu-
manism”, który dr McDonald wyg∏osi∏
11 stycznia br.

˚yjàcy w latach ok. 1465-1527 Co-
rvinus, pochodzàcy ze Âlàska poeta
nowo∏aciƒski, geograf, przyjaciel Mi-
ko∏aja Kopernika, wychowanek i wy-
k∏adowca Akademii Krakowskiej,
rektor szkó∏ w Âwidnicy i Wroc∏awiu,

jest dzisiaj postacià prawie zapo-
mnianà. W 1997 roku ksià˝k´ na jego
temat zatytu∏owanà Wawrzyniec
Korwin. Wczesnorenesansowy huma-
nista Êlàski opublikowa∏ w Katowi-
cach prof. UÂ dr hab. Dariusz Rott.
Publikacja ta zapoczàtkowa∏a wspó∏-
prac´ badaczy z dwóch odleg∏ych
kontynentów.

Podczas swojego pobytu dr McDo-
nald spotka∏ si´ tak˝e z dziekanem
Wydzia∏u Filologicznego UÂ prof. dr.
hab. Piotrem Wilczkiem oraz dyrekto-
rem Instytutu Kultury i Literatury
Brytyjskiej i Amerykaƒskiej UÂ prof.
dr. hab. Wojciechem Kalagà. Omawia-
no m.in. mo˝liwoÊç wspó∏pracy naszej
anglistyki z uniwersytetami w Austra-
lii. GoÊç wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat pro-

blemów wspó∏czesnej Australii dla stu-
dentów I roku kierunku filologia ze
specjalnoÊcià j´zyk angielski stosowa-
ny i j´zyk francuski stosowany, a tak˝e
odby∏ kwerend´ w Bibliotece Âlàskiej
oraz zwiedzi∏ Muzeum Auschwitz.

Dr McDonald jest filologiem klasycz-
nym (uzyska∏ stopieƒ doktora na pod-
stawie rozprawy na temat renesanso-
wego filozofa Marsilo Ficino) i cenio-
nym solistà (wyst´powa∏ m.in.
w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Da-
nii, Francji i Wielkiej Brytanii, a przez
wiele lat kierowa∏ chórem Queens Col-
lege na Uniwersytecie w Melbourne).
Obecnie przygotowuje angloj´zycznà
ksià˝k´ o Corvinusie oraz ∏aciƒsko-an-
gielskà edycj´ jego poezji.

(RED.)

Australijczyk o Êlàskim humaniÊcie

Zapomniany
Corvinus

Od 10 do 13
stycznia br. na Wy-
dziale Filologicznym
goÊci∏ dr Grantley
McDonald z University
of Melbourne.

i inne budowle, z których wiele do dziÊ
pe∏ni swoje pierwotne funkcje. Sercem
Katowic, swoistym forum, mia∏ byç ob-
szar mi´dzy poczàtkowo dwoma, a póê-
niej trzema budynkami: powsta∏ym
w 1929 roku gmachem Urz´du Woje-
wódzkiego (najwi´kszym w ówczesnej
Polsce!), ukoƒczonym w 1939 roku Mu-
zeum Âlàskim oraz gmachem Urz´dów
Niezespolonych z 1937 roku, w których
dziÊ mieÊci si´ katowicka filologia.
Prawdopodobnie w 1935 roku istnia∏
ju˝ projekt architektoniczny, bowiem 
9 kwietnia 1936 roku uchwa∏à Âlàskiej
Rady Wojewódzkiej rozpocz´to prace
budowlane.

Plac po zachodniej stronie Urz´du
Wojewódzkiego zamkni´to wi´c no-
wym funkcjonalistyczny budynkiem,
przeznaczonym na urz´dy, które nie
mieÊci∏y si´ w g∏ównym gmachu woje-
wództwa. Znalaz∏y si´ tu Kuratorium
Szkolne, Prokuratoria Generalna
i Wojewódzki Urzàd Budowlany.
W „Przewodniku na miasto Katowice”
z 1938 roku mi´dzy czterema postoja-
mi doro˝ek, oÊmioma szpitalami i je-
denastoma kinami (!) interesujàcy nas
budynek figuruje pod adresem Jagiel-
loƒska 23. Projektantami prostego
i tak naprawd´ szlachetnego gmachu
byli Lucjan Sikorski i Witold K∏´bow-
ski, kierownik Oddzia∏u Architekto-
niczno-Konstrukcyjnego w Urz´dzie

Wojewódzkim. Zbudowa∏a go firma
Telesfora Borasa z Katowic. Równy
i jednostajny rytm okien tworzàcych
poziome pasy i brak nadmiernej orna-
mentyki wydawa∏ si´ równowa˝yç du-
˝o bardziej odwa˝ne operowanie zdo-
bieniem w budynku naprzeciwko. Je-
dynym jawnie dekoracyjnym elemen-
tem prze∏amujàcym horyzontalnoÊç
ca∏oÊci by∏a ogromna p∏askorzeêba
i towarzyszàcy jej ryzalit. P∏askorzeê-
ba przedstawia∏a zamkni´tego w pier-
Êcieniu zgeometryzowanego, wr´cz
stylizowanego, or∏a piastowskiego. Je-
go autorem by∏ rzeêbiarz Stanis∏aw
Szukalski – barwna postaç.

Wojenne losy budynku rozpocz´∏y
nie∏atwy okres w jego historii. Gdy
tylko Katowice sta∏y si´ cz´Êcià 
III Rzeszy na Jagielloƒskiej 23 na do-
bre zadomowi∏a si´ niemiecka policja.
Zniszczono polskiego or∏a zast´pujàc
go – ku haƒbie i nieukrywanej zgrozie
katowiczan – mechanicznymi kuran-
tami z miÊnieƒskiej porcelany (tzw.
glockenspiel). Budynek na zawsze
straci∏ swój charakter. Po wojnie ze
Êwietnie zaprojektowanej fasady
oczywiÊcie znikn´∏y niemieckie ku-
ranty, ale nigdy nie odzyska∏ dawnej
ÊwietnoÊci i nie odrestaurowano ju˝
p∏askorzeêby. Pozosta∏ szary i zanie-
dbany. W przewodniku po Katowi-
cach z 1945 roku pod adresem Jagiel-

loƒska 23 znajduje si´ Komenda Mili-
cji. A jednak w Êlàskiej ksi´dze adre-
sowej z 1949 roku pod tym samym ad-
resem znajdziemy ju˝ Kuratorium
Okr´gu Szkolnego Âlàskiego i Woje-
wódzki Urzàd Zatrudnienia.

Przez ca∏y okres powojenny w bu-
dynku mieÊci∏o si´ biuro KC PZPR.
O lokalizacji zadecydowa∏a bliskoÊç
urz´dów, wielkoÊç i okaza∏oÊç samego
gmachu. Poma∏u ascetyczny w formie,
rozleg∏y budynek zacz´to b∏´dnie uto˝-
samiaç z socrealistycznà rzeczywisto-
Êcià. I by∏oby tak mo˝e do dziÊ, gdyby
nie – szalony jak na owe czasy – po-
mys∏ przeniesienia tu z Sosnowca cz´-
Êci Wydzia∏u Filologicznego Uniwersy-
tetu Âlàskiego. Dziekanem Wydzia∏u
by∏ w tym okresie prof. dr hab. Jan
Malicki, który w 1990 roku podjà∏
szybkà i zdecydowanà decyzj´, aby
w opuszczonym przez parti´ gmachu
znalaz∏y si´ polonistyka, biblioteko-
znawstwo, kulturoznawstwo i filologia
klasyczna. Wydzia∏ uroczyÊcie wróci∏
do Katowic, a rok 1991 studenci zain-
augurowali ju˝ w nowym budynku.
Profesor wspomina, ˝e gdy po raz
pierwszy oglàda∏ pomieszczenia w piw-
nicach, na najni˝szej kondygnacji od-
nalaz∏ napis „Jeszcze Polska nie zgin´-
∏a 1945” – pamiàtk´ po burzliwej i nie-
∏atwej historii tego miejsca.

AM
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M arta Giglok jest studentkà
drugiego roku kulturo-
znawstwa oraz pierwszego

roku teologii w Uniwersytecie Âlàskim.
Jej ostatnim osiàgni´ciem jest zwyci´-
stwo w konkursie literackim „Gliwice
i Górny Âlàsk jako wspólne polsko-nie-
mieckie dziedzictwo kulturowe. Poszu-
kujemy nowego Horsta Bienka.”, zor-
ganizowanym przez Dom Wspó∏pracy
Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

- Opowiadanie pt. Powrót, które zo-
sta∏o tak docenione przez jury, jest dla
mnie bardzo cenne, poniewa˝ jego mo-
tywy oparte sà na historii mojej rodzi-
ny. Poza tym, jest to moje pierwsze
osiàgniecie literackie! Wzi´∏am udzia∏
w konkursie, bo od dawna pasjonuje
mnie historia Âlàska i szeroko rozumia-
na kultura. Wygrana to dla mnie du˝a
niespodzianka – wyznaje Marta.

Wygrany konkurs zdemaskowa∏ kolej-
ny talent m∏odej bytomianki. Marta bo-
wiem od zawsze interesowa∏a si´ muzykà
powa˝nà. By∏a finalistkà XXXIV Olimpia-
dy Artystycznej w sekcji historii muzyki.
Doskonaleniu si´ w teorii muzycznej to-
warzyszy∏ rozwój umiej´tnoÊci praktycz-
nych w tym obszarze. Marta ukoƒczy∏a
klas´ skrzypiec w Spo∏ecznym Ognisku
Artystycznym w Bytomiu. Obecnie
ucz´szcza na lekcje Êpiewu do pani Kry-
styny Kasprzak. Pasj´ muzycznà student-
ka realizuje Êpiewajàc w scholi liturgicz-
nej parafii pod wezwaniem Bo˝ego Cia∏a
w Bytomiu Miechowicach. Na niedawno
zakoƒczonym XIII Ogólnopolskim Festi-
walu Kol´d i Pastora∏ek w B´dzinie jury
przyzna∏o zespo∏owi pierwszà nagrod´
w kategorii scholi m∏odzie˝owych.

- Zapewne komisj´ oczarowa∏a magia
wykonywanego przez nas chora∏u gre-
goriaƒskiego – kwituje Marta.

JeÊli ktoÊ w tym miejscu uzna∏, ˝e ma
do czynienia z osobà, która wolny czas
sp´dza s∏uchajàc wy∏àcznie powa˝nej
muzyki i wspierajàc swym g∏osem scho-
l´ liturgicznà, by∏by w sporym b∏´dzie.
Marta uwielbia bowiem humor absur-
dalny - Latajàcy Cyrk Monthy Pythona,
Grzegorza Halam´, Kabaret Mumio,
¸owców.B. By odpoczàç, wcià˝ powraca
na Mazury – ˝agle, szantowa nuta
i bosmaƒskie tawerny pozwalajà jej za-
pomnieç o troskach i k∏opotach co-
dziennych dni. Si∏´ dajà jej równie˝ gó-
ry - piesze w´drówki z przyjació∏mi, za-
pach lasu i ogniska niejednokrotnie sta-
jà si´ inspiracjà do dalszej pracy twór-
czej. Kiedy jednak trzeba odnaleêç na-
tchnienie wÊród ha∏d i t∏umów miej-
skich, Marta uÊmiecha si´ do popisku-
jàcych w klatce zeberek i wspólnie wy-
Êpiewujà kolejne partie nut.

AGNIESZKA TURSKA

Mog∏oby si´ wyda-
waç, ˝e zwyk∏emu
Êmiertelnikowi trudno
by∏oby pogodziç pasj´
do muzyki powa˝nej
i zainteresowanie ab-
surdalnym humorem, mi-
∏oÊç do szant, mazur-
skich tawern, w´drówek
wysokogórskich, gry na
skrzypcach, profesjo-
nalnego Êpiewu, pisa-
nia, a w tym wszystkim
osiàgaç du˝e sukcesy
i czerpaç z tego nieod-
partà satysfakcj´.
A jednak mo˝na…
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Powaga 
z uÊmiechem
na twarzy

Bytomianka Marta Giglok potrafi pogodziç ze sobà liczne pasje i talenty
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M inister wicepremier Roman Giertych jest niczym
pomys∏owy Dobromir, postaç z kreskówek, dla któ-
rej nie by∏o ˝adnych problemów z niczym (to brzmi

jak cytat z os∏awionego pana Kononowicza, ale mo˝e p. Gier-
tych te˝ oglàda∏ te kreskówki). Gdy zmru˝´ oczy, to potrafi´
nawet nad g∏owà ministra zobaczyç charakterystycznà
chmurk´, w której pojawiajà si´ kolejne koncepcje. Niestety,
McGyver polskiej oÊwiaty miewa pomys∏y, które nie do koƒ-
ca si´ sprawdzajà, albo raczej: nie znajdujà uznania u mniej
pomys∏owych kompatriotów. A to dziennikarze coÊ obÊmiejà,
a to obdarowani najnowszym wynalazkiem nie potrafià si´
z niego cieszyç, a to zawistny Trybuna∏ Konstytucyjny ka˝e
wyrzuciç amnesti´ do kosza. Gdyby minister by∏ uczniem, to
na pewno potrzebowa∏by wsparcia pedagoga szkolnego i psy-
chologa z powodu powszechnego niezrozumienia. Na szcz´-
Êcie minister tego nie potrzebuje, bo on sobie pora˝ek nie bie-
rze do g∏owy. On ma g∏ow´ zaj´tà czym innym, w jego g∏owie
rodzi si´ nowy pomys∏. Czasem wraca do starych: jeÊli nie po-
zwolà na zaliczanie matur z jednym przedmiotem oblanym,
to skreÊli si´ ten przedmiot z listy obowiàzkowych.,,Ten
przedmiot” to znaczy matematyk´, do której najwi´kszy pol-
ski polityk czuje specjalnà awersj´. I tu rzeczywiÊcie przyda∏-
by si´ psycholog, ˝eby wyt∏umaczyç skomplikowanà osobo-
woÊç wicepremiera. Z jednej strony zdawa∏oby si´, ˝e uwa˝a
on naród polski za lepszy od innych. Z drugiej strony wyda-
je si´, ˝e nie wierzy, aby ten naród by∏ w stanie opanowaç ma-
tematyk´ na poziomie podstawowym. Ale nawet wiara nie-
mieckiego okupanta w mo˝liwoÊci polskiego narodu by∏a so-
lidniejsza: dlatego zapewne zakaza∏ nauki poza najprostszy-
mi rachunkami.

Amo˝e chodzi o to, ˝e prawdziwy Polak nie powinien si´
zbytnio przyk∏adaç do dziedziny, która wymaga konse-
kwencji, czyli cechy uniemo˝liwiajàcej prowadzenie ja-

kiejkolwiek polityki? Jakkolwiek by by∏o, minister rzadko mie-
wa pomys∏y dotyczàce jakoÊci wykszta∏cenia i wyposa˝enia m∏o-
dych ludzi w wiedz´ pozwalajàcà na konkurowanie z rówieÊni-
kami z innych krajów. Ju˝ pr´dzej skupi si´ na zagadnieniu
mundurków. Ten pomys∏, wcale zresztà nie taki g∏upi, spotka∏
si´ z doÊç ciep∏ym przyj´ciem. Podobno w niektórych szko∏ach
nawet nauczyciele zamierzajà ubraç si´ w uniformy. Czekam,
kiedy uka˝e si´ rozporzàdzenie okreÊlajàce krój munduru mini-
sterialnego, koniecznie z galonami i lampasami. Nareszcie pol-
ska oÊwiata b´dzie si´ mia∏a czym wykazaç, g∏ównie dzi´ki pra-
cy polskich krawców. Ale uwaga! ˚eby tylko si´ nie okaza∏o, ˝e
na tych mundurkach najwi´cej zarobià Chiƒczycy. Po pierwsze
oni ju˝ produkujà niemal wszystko i to du˝o taniej, a ponadto
ten dzielny naród (choç nie tak dzielny jak naród polski, rzecz
jasna) by∏ jeszcze niedawno najbardziej umundurowanà nacjà
Êwiata, wi´c pewnie z sentymentu umunduruje teraz te par´ mi-
lionów miedzy Bugiem a Odrà. Mo˝e te˝ podsunà wicepremie-
rowi pomys∏ opublikowania,,Czerwonej Ksià˝eczki”, która za-
stàpi wszystkie matematyki Êwiata.

STEFAN OÂLIZ¸O

Pisanie aktualnego felietonu z miesi´cznym wyprzedze-
niem przypomina bezradne przyglàdanie si´ z wysokoÊci
12 pi´tra, jak rozkradajà nam zaparkowany pod domem

samochód. Kiedy wreszcie zbiegniemy (kto by tam liczy∏ na win-
d´) na dó∏, po najcenniejszych rzeczach nie ma nawet Êladu,
a nam pozostaje jedynie zwietrza∏y zapach wiszàcej u lusterka
choineczki - o ile oczywiÊcie nie buchn´li i lusterka. I tak samo
jest z aktualnoÊcià takiego tekstu. Po miesiàcu wszelkie, co sma-
kowitsze awantury, afery, skandale zosta∏y sprane do cna ze swej
atrakcyjnoÊci. Konkurencja bezlitoÊnie wykorzysta∏a wi´kszoÊç
dowcipów, kalamburów i bon motów, które my te˝ wymyÊliliÊmy.
I w zasadzie zostaje nam tylko nieÊwie˝y zapaszek. Dlatego mile
zaskoczy∏a mnie inicjatywa Rady G∏ównej Komisji Etyki Me-
diów, polegajàca na rozes∏aniu zainteresowanym urz´dowego pi-
sma, którego fragmenty pozwol´ sobie teraz przytoczyç.

Rada G∏ówna Komisji Etyki Mediów, wychodzàc naprze-
ciw licznym postulatom wydawców magazynów i czaso-
pism ukazujàcych si´ w cyklu miesi´cznym lub dwumie-

si´cznym, postanawia.(...) Aby uniknàç powtarzajàcych si´ zarzu-
tów o faworyzowanie gazet codziennych i tygodników: uprzedzaç
– poprzez informacje zamieszczane w „Biuletynie Specjalnym” –
o wszelkich nadchodzàcych aferach i skandalach (o charakterze
polityczno-spo∏ecznym) z miesi´cznym wyprzedzeniem. (...) Infor-
macje te mo˝na b´dzie przytaczaç i n e x t e n s o, bàdê traktowaç
jako materia∏ wyjÊciowy do dalszych publikacji(...). Oto nasze pro-
pozycje na marzec 2007.

13.03.07. – Podczas rutynowej kontroli pomieszczeƒ magazyno-
wych IPN, stra˝nicy zaskoczyli (in flagranti) pos∏ank´ Krystyn´

B., gdy ta stosowa∏a przemoc o pod∏o˝u seksualnym wobec zas∏u-
˝onego pracownika placówki magistra Henryka D∏ubanego. Za-
trzymana przez s∏u˝by pos∏anka przyzna∏a si´ do pope∏nienia czy-
nu lubie˝nego, t∏umaczàc, i˝ celowo uciek∏a si´ do przemocy, a to
w celu uzyskania prywatnych korzyÊci. Swym haniebnym czynem
chcia∏a omamiç pracownika IPN-u, by ten pozwoli∏ jej wejÊç w po-
siadanie w∏asnej teczki osobowej, konkretnie zaÊ umo˝liwi∏ wy-
mian´ znajdujàcego si´ w aktach zdj´cia pos∏anki na aktualne.

- Jak znajdà na mnie jakiego haka, to poka˝à te papiery w tele-
wizji, a ja tam na zdj´ciach wyglàdam jak stara szantrapa – po-
wiedzia∏a zatrzymana. Ofiara napaÊci - magister D∏ubany,
oÊwiadczy∏, ˝e musia∏ ulec agresji, gdy˝ na skutek szamotaniny
noga uwi´z∏a mu w kartonie z dokumentami afery „˚elazo”, co
znacznie ograniczy∏o jego swobod´ w dysponowaniu cz∏onkami.
Wst´pne wyniki badaƒ Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej po-
twierdzi∏y alibi pos∏anki. Faktycznie, na zdj´ciach znajdujàcych
si´ w dokumentacji Krystyna B. wyglàda wyjàtkowo szkaradnie.

21.03.07. – Mimo wczeÊniejszych zapowiedzi nie dosz∏o do za-
planowanej uroczystoÊci przekazania warszawskiemu ZOO, spro-
wadzonego w ramach wymiany z ogrodem w Hajfie, s∏onia
o imieniu Hannibal. Od wczesnych godzin rannych bram´ ZOO
pikietowa∏a grupa mi∏oÊniczek przyrody ojczystej z organizacji
„Gadzina”. Skupione wokó∏ transparentu „No pasaran!” agre-
sywnym zachowaniem i okrzykami: „Polskie ZOO dla polskich
s∏oni” uniemo˝liwi∏y transport zwierz´cia. Dziennikarz „Gazety
Wyborczej” Adam Wajrak, który na miejscu usi∏owa∏ przekonaç
protestujàce, ̋ e w polskich lasach s∏onie w stanie dzikim wyst´pu-
jà nader rzadko, zosta∏ pobity parasolkami.

27.03.07. – John Malkovich nie zagra roli Jana Rokity w filmie
„Nelly wróç”, do którego zdj´cia mia∏y si´ rozpoczàç w tym tygo-
dniu w PiSkowej skale. Na wieÊç o tym Donald Tusk mia∏ ponoç
powiedzieç, ˝e za takie pieniàdze to on jest gotów zagraç nie tylko
Rokit´, ale i obu Kaczyƒskich plus Gosiewskiego jako bonus.

JERZY PARZNIEWSKI

Kreatywny
minister

Biuletyn
specjalny
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16 stycznia 2007 roku na
Wydziale Nauk Spo∏ecz-
nych UÂ odby∏o si´ spo-

tkanie zorganizowane przez Ko∏o Na-
ukowe Politologów. Jego celem by∏a roz-
mowa na temat projektu powo∏ania do
˝ycia aglomeracji Silesia oraz przedsta-
wienie zalet i wad nowego podzia∏u ad-
ministracyjnego naszego regionu przez

zaproszonych goÊci: wojewod´ Êlàskiego
dr. Tomasza Pietrzykowskiego, socjologa
dr. Marcina Gacka oraz przewodniczàce-
go Ruchu Autonomii Âlàska Jerzego Go-
rzelika. Wed∏ug projektu w sk∏ad aglo-
meracji wesz∏yby: Katowice, Chorzów,
Siemianowice Âlàskie, Bytom, Âwi´to-
ch∏owice, Sosnowiec, Dàbrowa Górnicza,
Czeladê, B´dzin, Gliwice, Zabrze, Ruda
Âlàska, Mys∏owice, Tychy, Piekary Âlà-
skie, Jaworzno i Knurów. Jednak goÊcie
podkreÊlali, ˝e pomys∏ nie polega na fi-
zycznym po∏àczeniu miast, lecz na stwo-
rzeniu zwiàzku, w którym ∏atwiej by∏oby
im wspó∏pracowaç.

- Mówimy o projekcie, który po-
wszechnie funkcjonuje jako „aglomera-
cja Êlàska”. Ja sam si´ tym terminem

pos∏uguj´ ca∏kiem Êwiadom jego niepre-
cyzyjnoÊci - powiedzia∏ wojewoda Êlà-
ski. - JeÊli chodzi o Êcis∏oÊç terminolo-
gicznà mamy do czynienia nie z „aglo-
meracjà” a „konurbacjà”; równie˝ nie
tylko „Êlàskà”, bo przecie˝ w sk∏ad tego
zwiàzku wchodzi∏yby miasta tak˝e
z Zag∏´bia Dàbrowskiego, co zresztà
wprowadza spory niepokój zarówno na
Âlàsku jak i w Zag∏´biu.

Dotychczasowe rozwiàzania, które sà
konstruowane z myÊlà o typowych ob-
szarach metropolitarnych na ogó∏ ca∏-
kowicie pomijajà specyfik´ naszego re-
gionu. Tak jest choçby z ideà powiatu
metropolitarnego, czyli scalenia kom-
petencji powiatowych dla ca∏ego obsza-
ru aglomeracji w mieÊcie centralnym.
Trzeba pami´taç, ˝e w odró˝nieniu od
innych obszarów aglomeracyjnych nasz
region charakteryzuje si´ strukturà ty-
powo policentrycznà - w jego sk∏ad
wchodzi ok. 20 miast porównywalnych
wielkoÊcià do Katowic. Zatem nie mo˝-
na mówiç o jednym centralnym mie-
Êcie, wokó∏ którego skupiajà si´ inne
mniejsze miejscowoÊci. Co wi´cej, nie
mo˝emy mówiç równie˝ o jakiejkolwiek

ekspansji mniejszych oÊrodków - g∏ów-
nie z powodów geograficznych, gdy˝
wszystkie ÊciÊle sàsiadujà ze sobà.
Jednak musimy zauwa˝aç rosnàcà kon-
kurencj´ takich miast, jak Wroc∏aw czy
Rzeszów, a tzw. Êciana wschodnia b´-
dzie si´ na pewno szybko rozwijaç
w najbli˝szej przysz∏oÊci, gdy˝ w∏aÊnie
na oÊrodki z tamtego regionu sà prze-
znaczone du˝e pieniàdze. Miasta te za

O projekcie stworzenia aglomeracji Silesia

Wi´kszemu ∏atwiej?
DziÊ najwi´ksze miasto
na Âlàsku - Katowice -
liczy ok. 320 tys. miesz-
kaƒców. Jednak ju˝
wkrótce siedemnaÊcie
miast naszego regionu
mo˝e po∏àczyç si´ 
w aglomeracj´ - Silesia,
która liczy∏aby ponad 
2 mln mieszkaƒców.
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ok. 10 lat mogà stanowiç powa˝nà kon-
kurencj´ dla naszego regionu.

Podczas swojego wystàpienia dr To-
masz Pietrzykowski wielokrotnie pod-
kreÊla∏ liczne zalety powo∏ania aglome-
racji, szczególnie te praktyczne. Dzi´ki
takiemu rozwiàzaniu ∏atwiej mo˝na so-
bie poradziç z wieloma problemami po-
nadlokalnymi, takimi jak: komunikacja
miejska, zagospodarowanie przestrzen-
ne, kanalizacja i wodociàgi, budowa dróg
- np. Drogowej Trasy Ârednicowej - lot-
niska czy pozyskiwanie dotacji unijnych.
Wspólny organizm miejski by∏oby ko-
rzystny dla wszystkich mieszkaƒców.
OczywiÊcie wymaga∏by wspó∏pracy
i wspólnego podejmowania decyzji, po-
noszenia ci´˝arów i odpowiedzialnoÊci
rzutujàcych na sytuacj´ nie tylko miesz-

kaƒców w∏asnej gminy, ale równie˝ in-
nych wchodzàcych w sk∏ad zwiàzku.
Niestety, dotychczasowe form wspó∏pra-
cy miast aglomeracji Êlàskiej nie spraw-
dzajà si´ w stu procentach. Jako przy-
k∏ad nieskoordynowanej polityki lokal-
nej wojewoda poda∏ pomys∏ zbudowania
w Gliwicach wielkiej hali widowiskowo-
sportowej, która stanowi∏aby niepo-
trzebnà konkurencj´ dla „Spodka”.

Istotny jest równie˝ powód marketin-
gowy. Wa˝ne jest abyÊmy doprowadzili
to tego, by nasz potencja∏ by∏ dostrzega-
ny i doceniany, by widziano jednà funk-
cjonalnà ca∏oÊç, która dysponuje
ogromnymi zasobami ludzkimi, nauko-
wymi i kulturowymi. Musimy stawiaç

na zdrowà konkurencyjnoÊç „na ze-
wnàtrz” i „wewnàtrz”. Przyk∏adem
niedostrzegania w nas ca∏oÊci, a co za
tym idzie naszego potencja∏u jest we-
d∏ug wojewody pora˝ka Chorzowa
w staraniach o organizacj´ Euro 2012.

Nie mo˝emy tak˝e nie wspomnieç
o aspekcie mentalnym. Musimy sobie
uÊwiadomiç, jak wielkim dysponujemy
potencja∏em. Bo w∏aÊnie to uÊwiado-
mienie sobie, ˝e jesteÊmy mieszkaƒca-
mi ogromnej, liczàcej si´ w Polsce i Eu-
ropie metropolii determinuje pewne
oczekiwania w stosunku do w∏adz sa-
morzàdowych. Mamy potencja∏ i mo˝e-
my wymagaç.

AGNIESZKA SIKORA

Na poczàtku stycznia br. Minister Spraw
Wewn´trznych i Administracji Ludwik Dorn
powo∏a∏ zespó∏ roboczy do uregulowania
statusu obszarów metropolitarnych. Cz∏on-
kiem zespo∏u zosta∏ m.in. wojewoda Êlàski.
Równie˝ dr Tomasz Pietrzykowski powo∏a∏
specjalny podzespó∏, który przygotowuje
za∏o˝enia do projektu ustawy. Sà w nim
m.in. prof. Irena Lipowicz, jedna z twór-
czyƒ obecnie obowiàzujàcej ustawy samo-
rzàdowej oraz prof. Czes∏aw Martysz. Byç
mo˝e ustawa zostanie uchwalona ju˝ wio-
snà 2007 roku.

GLACIOLOGICAL RESEARCH
IN ARCTIC ALASKA

23 stycznia Wydzia∏ Nauk o Ziemi UÂ zaprosi∏ na spo-
tkanie z serii „Zaproszone wyk∏ady z glacjologii”, w ra-
mach którego prof. dr Matt Nolan z Institute of Northern
Engineering, University of Alaska Fairbanks (USA) wy-
g∏osi∏ wyk∏ad Glaciological research in Arctic Alaska, bo-
gato ilustrowany unikatowymi animacjami teledetekcyj-
nymi 3D.

WYBRANE PROBLEMY
EKOLOGII I OCHRONY

ÂRODOWISKA
Centrum Studiów nad Cz∏owiekiem i Ârodowiskiem UÂ

zaprosi∏o na spotkania, organizowane w ramach XV cyklu
wyk∏adów: Wybrane problemy ekologii i ochrony Êrodowi-
ska: 11 stycznia „Oko w oko z modliszkà – reality show
w Êwiecie owadów”, po∏àczony z projekcjà filmu Królestwo
owadów 3D (wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. dr hab. Pawe∏ Migula
z Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ); 18 stycznia
„Co w trawie piszczy? Konik polny jako informator ds. mo-
nitoringu Êrodowiska” (wyk∏ad wyg∏osili dr Maria Augusty-
niak i mgr Tomasz Sawczyn z Wydzia∏u Biologii i Ochrony
Ârodowiska UÂ); 25 stycznia „Tajemnice dna Ba∏tyku” (wy-

k∏ad wyg∏osi∏ dr Eugeniusz Andrulewicz z Morskiego Insty-
tutu Rybackiego w Gdyni).

TAJEMNICE
EGZORCYZMÓW

16 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UÂ zadebiu-
towa∏a Prawnicza Akademia Filmowa – cykl spotkaƒ majà-
cych na celu przedstawienie prawa nie tylko jako dziedziny
naukowej, ale tak˝e ˝ywej struktury wp∏ywajàcej na ˝ycie
ka˝dego cz∏owieka. Tematem pierwszego spotkania by∏y „Ta-
jemnice egzorcyzmów”.

Prawnicze Akademie Filmowe b´dà odbywaç si´ cyklicznie
co 2 miesiàce. Sà jednym z istotnych elementów dzia∏alnoÊci
stowarzyszenia ELSA, b´dàcego organizatorem cyklu.

HISTORIA I PAMI¢å
Mi´dzynarodowy Dom Spotkaƒ M∏odzie˝y w OÊwi´cimiu

by∏ jednym z organizatorów polsko-niemiecko-szwajcarskie-
go seminarium dla dziennikarzy „Historia i pami´ç”, które
odby∏o si´ w dniach 19-28 stycznia w OÊwi´cimiu. Warszta-
ty zosta∏y zorganizowane z okazji 62. rocznicy wyzwolenia
obozu zag∏ady Auschwitz-Birkenau. Ich celem by∏o przygo-
towanie dwóch zespo∏owych oryginalnych publikacji inter-
netowych, dotyczàcych wielokulturowego spotkania, obser-
wacji miasta i rozmów z goÊçmi odwiedzajàcymi obóz.

Wyk∏ady, spotkania, konferencje

Wed∏ug projektu w sk∏ad aglomeracji wesz∏yby: Katowice, Chorzów, Siemianowice Âlàskie,

Bytom, Âwi´toch∏owice, Sosnowiec, Dàbrowa Górnicza, Czeladê, B´dzin, Gliwice, Zabrze,

Ruda Âlàska, Mys∏owice, Tychy, Piekary Âlàskie, Jaworzno i Knurów.
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Z ainteresowanie funduszami
europejskimi z roku na rok ro-
Ênie. Wzrasta równie˝ Êwiado-

moÊç, jak Polacy mogà z nich korzystaç,
a co si´ z tym wià˝e - absorpcja Êrodków
unijnych. Coraz wi´cej jest na ten te-
mat szkoleƒ i publikacji. Niemniej jed-
nak wcià˝ pozostaje wiele wàtpliwoÊci
i pytaƒ. Zw∏aszcza teraz, bo czas jest
szczególnie trudny – nowy okres pro-
gramowania na lata 2007-2013 ju˝ si´
rozpoczà∏, pojawi∏o si´ du˝o zmian oraz
zapowiedzi zmian. Ârodki wspólnotowe
dla Polski w nowym okresie wynoszà
67 mld euro. W ramach funduszy
strukturalnych b´dzie pi´ç ogólnokra-
jowych programów operacyjnych –
„Rozwój Polski wschodniej”, „Infra-
struktura i Êrodowisko”, „Kapita∏
ludzki”, „Innowacyjna gospodarka”
i „Pomoc techniczna” oraz 16 progra-
mów regionalnych. Nadal trwajà prace
nad tym, by u∏atwiç aplikowanie
o Êrodki (np. ocena merytoryczna mia-
∏aby poprzedzaç formalnà, planuje si´
równie˝ uproszczenie formularzy), spo-
ro dyskutowano nad mo˝liwoÊciami
skrócenia czasu oceny projektów, wpro-
wadzeniem zasady crossfinancing-u,
wzrostem poziomu ich dofinansowania
z 75 proc. do 85 proc. wydatków kwali-
fikowanych. Natomiast wcià˝ jeszcze
brak odpowiedzi na wiele wa˝nych py-
taƒ. Nie wiadomo na przyk∏ad, kiedy
zostanà og∏oszone pierwsze konkursy

Fundusze strukturalne szansà dla Uczelni

Trzymaç r´k´ na pulsie
Przygotowania do no-
wego okresu programo-
wania trwajà prawie od
roku – od wiosny regu-
larnie odbywa∏y si´ spo-
tkania w∏adz uczelni
i pracowników nauko-
wych, w czasie których
rozmawiano o potrze-
bach uczelni w kontek-
Êcie mo˝liwego dofinan-
sowania z pieni´dzy
unijnych.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE,
WSPÓ¸FINANSOWANE 

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

PROGRAM: ZPORR, dzia∏anie 1.3

„Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego neofilologii Uniwersytetu Âlàskiego 
w Sosnowcu”
Bud˝et: 60 498 453 z∏
Uniwersytet Âlàski realizuje projekt na podstawie Umowy Konsorcjum wraz z Miastem So-

snowiec. Celem projektu jest budowa nowoczesnego i funkcjonalnego, w pe∏ni wyposa˝one-
go obiektu dydaktycznego neofilologii, w którym znajdà si´ m.in. sale wyk∏adowe i semina-
ryjne, laboratorium t∏umaczeƒ, sala Rady Wydzia∏u.

PROGRAM SPO-WKP, dzia∏anie 1.4

„Wyposa˝enie Laboratorium „Zdrowie” w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii”
Bud˝et ca∏ego projektu - 3.5 mln z∏
Bud˝et UÂ w projekcie: 1.685.000 z∏
Projekt jest realizowany wraz z GIG, Fundacjà Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Celem jest wyposa˝enie laboratoriów
w najnowoczeÊniejszy sprz´t badawczy, który podniesie konkurencyjnoÊç podmiotów uczest-
niczàcych w projekcie.

PROGRAM SPO-WKP, dzia∏anie 1.4

„Wyposa˝enie Centralnego Laboratorium Ârodowiskowego”
Lider projektu GIG – bud˝et 15 477 687 z∏
Bud˝et UÂ w projekcie - 4 331 000 z∏
Liderem projektu jest GIG, a pozosta∏ymi partnerami: Instytut Podstaw In˝ynierii Ârodowi-

ska PAN, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprze-
mys∏owionych, Politechnika Cz´stochowska. Celem projektu jest stworzenie kompleksowej
oferty prac badawczych s∏u˝àcych racjonalnemu zarzàdzaniu terenami zdegradowanymi
i poprzemys∏owymi. W ramach projektu UÂ zakupi wielofunkcyjny mikroskop skaningowy,
magnetometr SQUID, proszkowy dyfraktometr rentgenowski.

EFS, PROGRAM: SPO-RZL, dzia∏anie 1.5

„Cykl szkoleƒ ustawicznych dla profesjonalnej kadry pomocy spo∏ecznej”
Bud˝et: 961 096,84 z∏
Projekt polega na profesjonalnym przeszkoleniu 160 pracowników instytucji pomocy spo-

∏ecznej zgodnie z wymogami nowoczesnej pomocy spo∏ecznej, której celem jest pog∏´bianie
wiedzy i doskonalenie umiej´tnoÊci pracy z wybranymi grupami osób. Zaj´cia sà prowadzo-
ne przy u˝yciu nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych form edukacji, k∏adà-
cych nacisk na kszta∏towanie umiej´tnoÊci praktycznych. W projekcie mia∏y miejsce dwa na-
bory na roczne cykle.

W trakcie przygotowywania wniosków pomocny b´dzie kontakt z cz∏onkami Zespo∏u
Programów Mi´dzynarodowych. Zespó∏ nadzoruje, koordynuje i wspomaga jednostki or-
ganizacyjne Uniwersytetu w przygotowaniu i realizacji projektów. W zakres jego obo-
wiàzków wchodzi równie˝ wyszukiwanie i pozyskiwania informacji o mo˝liwoÊciach
udzia∏u w projektach finansowanych lub wspó∏finansowanych z funduszy strukturalnych
lub z innych Êrodków europejskich i mi´dzynarodowych, a tak˝e projektów finansowa-
nych z tych funduszy lub Êrodków, o które Uniwersytet mo˝e si´ ubiegaç w trybie proce-
dury zamówieƒ publicznych. Ponadto Zespó∏ prowadzi ewidencj´ oraz gromadzi dane
o projektach realizowanych na UÂ.
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w ramach poszczególnych programów –
prawdopodobnie najbardziej optymi-
styczna wersja to czwarty kwarta∏ 2007 r.
Dlatego te˝ warto na bie˝àco Êledziç
strony internetowe, bo to zazwyczaj
najbardziej aktualne êród∏o informacji.

W latach 2004-2006 Uniwersytet Âlà-
ski realizowa∏ siedem projektów finan-
sowanych ze Êrodków unijnych – jeden
z nich ju˝ si´ zakoƒczy∏ („Startuj´
w biznesie”), kolejny zakoƒczy si´
w najbli˝szych dniach (Studia podyplo-
mowe dla nauczycieli ICT, j´zyków ob-
cych oraz drugiego przedmiotu – w ra-
mach tego projektu zosta∏o przeszkolo-
nych 940 nauczycieli, z czego 500 za-
trudnionych w województwie Êlàskim).

Przygotowania do nowego okresu
programowania trwajà prawie od roku
– od wiosny regularnie odbywa∏y si´
spotkania w∏adz uczelni i pracowników
naukowych, w czasie których rozma-
wiano o potrzebach uczelni w kontek-
Êcie mo˝liwego dofinansowania z pie-
ni´dzy unijnych. Nowe fundusze sà
ogromnà szansà dla uczelni. Ju˝ dziÊ
wiadomo, ˝e wiele si´ zmieni. Na liÊcie
14 projektów kluczowych (czyli bardzo
wa˝nych dla regionu) Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Âlàskiego na lata 2007-2013 znalaz∏ si´
wspólny projekt Uniwersytetu Âlàskie-
go i Akademii Ekonomicznej – Bibliote-
ka Akademicka i Centrum Informacji
Naukowej. Jego planowane dofinanso-
wanie wynosi 15 mln euro. Dwa inne
projekty kluczowe zosta∏y wpisane na
tzw. List´ Indykatywnego Planu Inwe-
stycyjnego, przygotowanà przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
– sà to projekty Hali Sportowej Uniwer-
sytetu Âlàskiego oraz Âlàskiego Mi´-
dzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badaƒ Interdyscyplinarnych w Cho-
rzowie. Planowane dofinansowanie dla
obu przedsi´wzi´ç wynosi 120 mln z∏o-
tych. Projekty te majà byç realizowane
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Ârodowisko 2007-2013.
Uniwersytet Âlàski jest ponadto part-
nerem w dwóch bardzo du˝ych projek-
tach – „Centrum Edukacji i Badaƒ
Energo-chemicznego Wykorzystania
W´gla” oraz „Âlàskiej BIOFARMIE.
Centrum Biotechnologii, Bioin˝ynierii
i Bioinformatyki”.

MARTA MARGIEL

Gdzie znaleêç potrzebne 
informacje o funduszach

strukturalnych?
www.us.edu.pl/uniwersytet/programy
www.mrrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.efs.gov.pl
www.rpo.silesia-region.pl

Granty promotorskie przyznawane
sà na podstawie ustawy o zasadach fi-
nansowania nauki (Dz.U. z 2004 r. Nr
238, poz. 2390). Szczegó∏owe przepisy
dotyczàce projektów promotorskich
zawarte sà w rozporzàdzeniu Prze-
wodniczàcego Komitetu Badaƒ Na-
ukowych z 30 listopada 2001 r.
w sprawie kryteriów i trybu przy-
znawania i rozliczania Êrodków fi-
nansowych ustalanych w bud˝ecie
paƒstwa na nauk´ (Dz. U. Nr 146,
poz. 1642).

Umow´ na realizacj´ projektu ba-
dawczego zawiera si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ trzy lata. Z wa˝nych przy-
czyn, niezale˝nych od jego wykonaw-
ców, czas realizacji projektu badaw-
czego mo˝e byç przed∏u˝ony, nie wi´-
cej jednak ni˝ o dwa lata. W tym roku,
podobnie jak w latach poprzednich,
konkursy sà zamykane dwa razy w ro-
ku: 31 stycznia i 31 lipca. Jak wynika
z dotychczasowej praktyki, czas od za-

mkni´cia konkursu do podj´cia
uchwa∏y o finansowaniu projektu wy-
nosi do 6 miesi´cy.

Cechà charakterystycznà tej formy fi-
nansowania pracy badawczej jest pod-
miot zarzàdzajàcy przyznanym fundu-
szem. Sama nazwa tego grantu sugeru-
je ju˝, ˝e nie doktorant ale promotor
pracy doktorskiej zarzàdza projektem.
W praktyce jednak jego rola ogranicza
si´ do ukierunkowania prac oraz pro-
wadzenia czynnoÊci nadzorczych. Fak-
tyczne wykonawstwo spoczywa w r´-
kach doktoranta.

Granty promotorskie mogà istotnie
wesprzeç zaplecze badawcze jedno-
stek prowadzàcych studia doktoranc-
kie, tym bardziej, ˝e w lutym 2006
roku zwi´kszono pul´ Êrodków prze-
znaczonych na ten cel. Wniosek mo˝e
obejmowaç zakup aparatury nauko-
wo-badawczej, Êrodków trwa∏ych,
ksià˝ek itp., przy czym nale˝y pami´-
taç, ˝e przyznane Êrodki mogà byç
wykorzystane wy∏àcznie na przygoto-
wanie rozprawy doktorskiej, co nale-
˝y potwierdziç stosownym oÊwiadcze-
niem. Trzeba równie˝ wiedzieç, ˝e
wszystkie Êrodki trwa∏e zakupione
w ramach grantów stanowià w∏a-
snoÊç uczelni, a nie doktoranta bàdê
promotora.

Kwestià dyskusyjnà dla m∏odych
naukowców sà nak∏adane przez
uczelnie tzw. koszty obs∏ugi prowa-
dzonych grantów, które wynoszà
Êrednio 15-20 proc. ich wysokoÊci.
Bez wàtpienia ka˝dy projekt badaw-
czy pociàga za sobà koszty generowa-
ne przez obs∏ug´ administracyjnà
w ramach struktur uczelni. Jednak
w przypadku grantów promotorskich
tak wysoka stawka procentowa mo˝e
byç czynnikiem zniech´cajàcym do
pozyskiwania zewn´trznych êróde∏
finansowania.

Stosunkowo bogata tabela dyscyplin
lub dziedzin badaƒ, w których mo˝na
sk∏adaç wnioski o finansowanie projek-
tów, czyni granty promotorskie poten-
cjalnie powszechnym êród∏em finanso-
wania badaƒ.

Problemy z finansowaniem prac doktorantów

Granty 
promotorskie
- co dalej?
Stosunkowo popularnà
formà finansowania pra-
cy naukowej doktoran-
tów sà tzw. granty pro-
motorskie. Zachodzi du-
˝e prawdopodobieƒ-
stwo, ˝e ten rok jest
ostatnim, w którym funk-
cjonujà na dotychczaso-
wych zasadach. Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego przymierza
si´ do ich likwidacji.
Warto przyjrzeç si´
ewentualnym konse-
kwencjom proponowa-
nych zmian.

➥
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Aby uzyskaç grant nale˝y spe∏niç sze-
reg obowiàzków, w tym m.in. otworzyç
przewód doktorski. Dotychczasowa
tendencja otwierania przewodów pod
koniec studiów doktoranckich na pew-
no hamuje ubieganie si´ i wykorzysty-
wanie tych grantów.

W ostatnim czasie coraz cz´Êciej mó-
wi si´ o projektowanej przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego li-
kwidacji grantów promotorskich po-
przez zmian´ ustawy o zasadach finan-
sowania nauki (Dz.U. z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390). Ârodowisko doktorantów,
w tym Krajowa Reprezentacja Dokto-
rantów, wyra˝a zaniepokojenie projek-
towanymi zmianami. Owe zaniepokoje-
nie mo˝e byç uzasadnione niepewno-
Êcià co do szczegó∏ów projektu oraz bra-
kiem wiedzy o alternatywach dla tego
êród∏a finansowania pracy naukowej.

Nale˝y pami´taç, ˝e jednym z warun-
ków przyznania grantu promotorskiego
jest otwarcie przewodu doktorskiego,
czyli spe∏nienie szeregu wymogów
okreÊlonych przez rad´ jednostki orga-
nizacyjnej prowadzàcej studia dokto-
ranckie. Konieczne jest wykazanie od-
powiedniego dorobku naukowego w po-
staci napisanych artyku∏ów, udzia∏ów
w konferencjach czy oddanych frag-

mentach dysertacji. Wymogi te, któ-
rych sensu istnienia nikt nie podwa˝a,
powodujà jednak, i˝ w praktyce otwar-
cie przewodu nast´puje dopiero na 3-4
roku studiów doktoranckich. Nasuwa
si´ w tym miejscu pytanie: jak zatem
finansowaç prac´ doktorantów na po-
czàtkowym jej etapie? 

Fakt przyznania stypendium dokto-
ranckiego na podstawie art. 200 usta-
wy Prawo o szkolnictwie wy˝szym ju˝
od pierwszego roku studiów dokto-
ranckich decyduje o tym, jakà Êcie˝k´

rozwoju obejmie doktorant. Uzyskanie
stypendium, którego wysokoÊç oscylu-
je w granicach minimum socjalnego,
pozwala na realizowanie pracy nauko-
wej i dydaktycznej na uczelni. Brak
stypendium powoduje, i˝ doktoranci
koncentrujà swój czas i wysi∏ki na ryn-
ku pracy poza nià. Pogodzenie tematy-
ki pisanej pracy naukowej z wykony-
wanà „na rynku” udaje si´ wàskiej
grupie doktorantów w ramach nielicz-
nych dziedzin nauki. Uzyskujàcy sty-
pendia doktoranci najszybciej otwiera-
jà przewody doktorskie, mogàc w krót-
szym czasie spe∏niç konieczne w tym
celu wymogi. Nie jest równie˝ tajemni-
cà, ˝e w∏aÊnie stypendyÊci majà naj-
wi´ksze szanse uzyskaç dodatkowe
Êrodki finansowe na nauk´ z funduszy
europejskich, czy uczestniczà w zespo-
∏owych projektach badawczych.

Obserwujàc i porównujàc osiàgni´cia
doktorantów w obydwu grupach nasu-
wa si´ wniosek o subsydiarnej roli
grantów promotorskich w stosunku do
stypendiów doktoranckich, które po-
winny stanowiç podstawowe êród∏o fi-
nansowania pracy m∏odych naukow-
ców. Patrzàc na problematyk´ finanso-
wania pracy doktorantów przez pry-
zmat powy˝szych obserwacji, mo˝na
dostrzec pozytywne efekty proponowa-
nych zmian. Ewentualne przesuni´cie
Êrodków finansowych, proponowane
przez resort, mog∏oby przyczyniç si´ do
poprawy efektywnoÊci i jakoÊci pisa-
nych prac doktorskich. Zwi´kszenie
dost´pnoÊci stypendiów mo˝e byç ko-
rzystnym rozwiàzaniem pod warun-
kiem, ˝e ca∏oÊç Êrodków zostanie prze-
kazana na ten cel w ramach funduszu
celowego.

Alternatywà dla ewentualnej likwidacji
grantów mogà si´ staç coraz powszech-
niejsze programy finansowania nauki
z funduszy europejskich i w∏aÊnie ten ob-
szar finansowania powinien byç szczegól-
nie popularyzowany przez uczelnie.

MICHA¸ OCHWAT

Wi´cej informacji o studiach doktoranckich 
w Uniwersytecie Âlàskim udziela

Dzia∏ Nauki i Wspó∏pracy z Gospodarkà
Pion Prorektora ds. Nauki, Wspó∏pracy 

i Promocji Uniwersytetu

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
I pi´tro, pok. 35, 36

Telefony: 
centrala 0 32 359 24 00, wew. 16 10, 18 75

bezpoÊrednie: 0 32 359 16 10, 0 32 359 18 75
Faks: 0 32 359 20 43



NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Miko-
∏aj Rej na nowo odczytany. Red. Jan
M a l i c k i , Agnieszka B u d z y ƒ s k a -
D a c a ,  w s p ó ∏ u d z . Agnieszka T u -
∏ o w i e c k a , indeks

Ma∏gorzata K i t a : „Szeptem albo
wcale”. O wyznawaniu mi∏oÊci, bi-
bliogr., summ., rés.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
Ewa G ´ b i c k a : Mi´dzy paƒstwo-
wym mecenatem a rynkiem. Pol-
ska kinematografia po 1989 roku
w kontekÊcie transformacji
ustrojowej, bibliogr., indeksy,
summ., rés., 35 z∏

PRAWO. Z dziejów prawa. Cz. 8.
Red. Adam L i t y ƒ s k i , Marian M i -
k o ∏ a j c z y k , Wojciech O r g a n i -
Ê c i a k , summ., Zsfg., 32 z∏

Podr´czniki i skrypty

KULTURA I J¢ZYK POLSKI DLA
CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po pol-

sku. Materia∏y pomocnicze do na-
uki j´zyka polskiego jako obcego.
Edycja dla poczàtkujàcych. T. 1:
Boles∏aw Prus: „Kamizelka”, „Z le-
gend dawnego Egiptu”. Wyd. 2. zm.
Red. Romuald C u d a k , Wioletta H a j -
d u k - G a w r o n , Jolanta T a m b o r

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. ks. Andrzej P a s t w a :
Istotne elementy ma∏˝eƒstwa
w nurcie odnowy personalistycznej

HISTORIA. Maciej F i c : Wilhelm
Szewczyk (1916–1991). Âlàski poli-
tyk i dzia∏acz spo∏eczny

Idzi P a n i c : Zachodnios∏owiaƒs-
ka nazwa „Niemcy” w Êwietle êró-
de∏ Êredniowiecznych

J¢ZYKOZNAWSTWO. Andrzej ¸ y -
d a : Concessive Relation in Spoken
Discourse. A Study into Academic
Spoken English

Jadwiga S t a w n i c k a : Aspekt –
iteratywnoÊç – okreÊlniki kwanty-

fikacyjne (na materiale form czasu
przesz∏ego w j´zyku polskim)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
Antropologia kultury – Antropolo-
gia literatury. Red. Ewa K o s o w -
s k a , Anna G o m ó ∏ a , Eugeniusz J a -
w o r s k i

PRAWO. „Problemy Prawa Pry-
watnego Mi´dzynarodowego”. T. 1.
Red. Maksymilian P a z d a n

ZARZÑDZANIE i TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE. Joachim F o l t y s :
Wieloaspektowy model outsourcin-
gu na przyk∏adzie sektora hutnic-
twa ˝elaza i stali

NAUKI o ZIEMI. Monika F a b i a ƒ -
s k a : Geochemia organiczna w´gli
brunatnych wybranych z∏ó˝ polski

Podr´czniki i skrypty

KULTURA i J¢ZYK POLSKI DLA
CUDZOZIEMCÓW. Aldona S k u -
d r z y k , Krystyna U r b a n : Znaleêç
s∏owo trafne... Stylistyczno-komuni-
kacyjny obraz wspó∏czesnej polsz-
czyzny. Podr´cznik dla cudzoziem-
ców na poziomie zaawansowanym
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

S wojà popularnoÊç oraz dyna-
miczny rozwój ÂBC zawdzi´-
cza przede wszystkim inno-

wacyjnej formule organizacji. Uczest-

nicy – instytucje z terenu Górnego
Âlàska i obecnego województwa Êlà-
skiego – wspó∏tworzà zasób ÂBC

w sposób rozproszony i same decydu-
jà o wyborze oraz liczbie publikowa-
nych materia∏ów. Dzi´ki czterem

wersjom j´zykowym (w tym czeskiej
i niemieckiej, opracowanych w Biblio-
tece Âlàskiej w Katowicach) ÂBC zna-
na jest tak˝e za granicà i skutecznie
promuje cenne zbiory zgromadzone
na Âlàsku oraz biblioteki, które je
przechowujà.

Uczestnictwo w ÂBC reguluje po-
rozumienie o wspó∏tworzeniu Âlà-
skiej Biblioteki Cyfrowej, którego
tekst zosta∏ uzgodniony wspólnie
przez instytucje deklarujàce wspó∏-
udzia∏ w projekcie dnia 24 paêdzier-
nika 2006 roku. Obecnie zasób Âlà-
skiej Biblioteki Cyfrowej jest tworzo-
ny przez 22 uczestników: paƒstwowe
i prywatne uczelnie wy˝sze oraz bi-
blioteki publiczne. Koordynatorem
dzia∏aƒ organizacyjnych zwiàzanych
z powstaniem i rozwojem ÂBC jest
Biblioteka Âlàska w Katowicach.

Wi´cej informacji o ÂBC pod adresem
www.sbc.org.pl

Ponad 1000 publikacji
w Âlàskiej Bibliotece Cyfrowej
22 stycznia 2007 ro-
ku Âlàska Biblioteka Cy-
frowa – jedna z najm∏od-
szych bibliotek cyfrowych
w Polsce – osiàgn´∏a licz-
b´ 1000 wirtualnych pu-
blikacji i zanotowa∏a po-
nad pó∏ miliona odwie-
dzin strony internetowej.
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PROFESOR
LESZEK BALCEROWICZ
GOÂCIEM UÂ

4 stycznia goÊciem Uniwersytetu Âlà-
skiego by∏ Prezes NBP profesor Le-
szek Balcerowicz, który wyg∏osi∏ wy-
k∏ad Cz∏onkostwo w UE a perspektywy
rozwoju Polski. Spotkanie, w którym
wzià∏ udzia∏ JM Rektor prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek i Prorektorzy UÂ, odby-
∏o si´ w auli Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych
UÂ w Katowicach. Za pomocà telemostu
wyk∏adu mogli wys∏uchaç równoczeÊnie
studenci i pracownicy Wy˝szej Szko∏y
BankowoÊci i Finansów w Bielsku-Bia∏ej.

Wi´cej na str. 8-9.

NAUKOWCY WYDZIA¸U
NAUK O ZIEMI W KOMISJI
ZASOBÓW KOPALIN
Minister Ârodowiska Jan Szyszko po-

wo∏a∏ dwóch naukowców Wydzia∏u Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego: prof.
dr. hab. Les∏awa Tepera i dr. Leszka
Marynowskiego w sk∏ad Komisji Za-
sobów Kopalin. Zadaniem komisji, b´-
dàcej organem doradczym ministra, jest
czuwanie nad prawid∏owoÊcià gospodaro-
wania bogactwami naturalnymi kraju.
Zajmuje si´ ona analizà i opiniowaniem
projektów przepisów i metod prac geolo-
gicznych u˝ywanych w toku ustalania za-
sobów surowców mineralnych oraz ocenà
wyników dokumentowania z∏ó˝ polskich.
Prof. Les∏aw Teper na Wydziale pe∏ni
funkcj´ kierownika Zak∏adu Geologii Z∏ó˝
a dr Leszek Marynowski jest adiunktem
w Zak∏adzie Geochemii.

NAUKOWCY Z UÂ I USA
NA DRODZE POSZUKIWA¡
SKUTECZNEJ TERAPII
NOWOTWORÓW
9 stycznia 2007 r. Uniwersytet Âlàski

podpisa∏ umow´ o wspó∏pracy nauko-
wej z agendà rzàdu Stanów Zjedno-
czonych National Cancer Institute,
dotyczàcà badaƒ nad poszukiwaniem mo-
dyfikowanych fotouczulaczy, które sà sto-
sowane w fotodynamicznej terapii nowo-
tworów (PDT). Umowa zosta∏a podpisana
9 stycznia. Metoda ta wykorzystuje zjawi-
sko fizyczne, w którym substancje, tzw. fo-
touczulacze, wzbudzane pod wp∏ywem
Êwiat∏a, przekazujà cz´Êç swej energii oto-

czeniu, wytwarzajàc na przyk∏ad wolne
rodniki czy tlen singletowy. Rozpoczynajà
one procesy oksydacji, niszczenie organelli
komórek nowotworowych, w których ku-
mulowany jest fotouczulacz, doprowadza-
jàc w efekcie do ich Êmierci. Terapia ta jest
ma∏o skuteczna w przypadku, gdy guz no-
wotworowy zlokalizowany jest g∏´boko
w ciele, gdy˝ wskutek poch∏aniania Êwia-
t∏a przez tkank´, tylko jego niewielka
cz´Êç uczestniczy w procesie fotouczula-
nia. Poszukiwania innych metod wzbu-
dzania fotouczulaczy stanowià przedmiot
wspólnych badaƒ realizowanych przez ze-
spó∏ z National Cancer Institute kierowa-
ny przez prof. Jacka Capa∏´ i grup´ chemi-
ków i fizyków z Uniwersytetu Âlàskiego,
pracujàcych pod kierunkiem prof. dr hab.
Alicji Ratusznej i dr. hab. Piotra Kusia. Do
otrzymywanych syntetycznych fotouczu-
laczy porfirynowych pod∏àczone zostanà
nanoczàsteczki, takie jak pó∏przewodniko-
we tlenki cynku czy tytanu lub dopowane
bifluorki lantanu, lutetu i wapnia. Wzbu-
dzone przenikliwym promieniowaniem
rentgenowskim lub gamma emitujà pro-
mieniowanie z zakresu widzialnego, które
z kolei b´dzie wzbudzaç pod∏àczony do na-
noczàsteczki fotouczulacz rozpoczynajàc
proces fotodynamiczny. Taki uk∏ad scyn-
tylator-nanoczàsteczka i fotouczulacz-por-
firyna mo˝e stanowiç prze∏om w fotodyna-
micznej terapii nowotworów, gdy lokaliza-
cja guza nowotworowego nie b´dzie stano-
wiç ograniczenia w jej stosowaniu.

Wi´cej na str. 4-5.

UÂ DLA DZIECIAKÓW

Zakoƒczy∏a si´ prowadzona przez stu-
dentów Wydzia∏u Informatyki i Nauki
o Materia∏ach oraz kó∏ naukowych: Socjo-
logii Reklamy i Komunikacji Spo∏ecznej
oraz Studium Pracy Socjalnej, dzia∏ajà-
cych na Wydziale Nauk Spo∏ecznych, ak-
cja UÂ dla Dzieciaków, w ramach któ-
rej zbierano dary dla dzieci z Domu Dziec-
ka nr 2 w Sosnowcu. 19 grudnia dla dzie-
ci zorganizowana zosta∏a miko∏ajowa im-
preza w czeladzkim skateparku Traffic

z udzia∏em Krzysztofa Jankowskiego –
prezentera Radia Eska i cz∏onków stowa-
rzyszenia „Green”, które przygotowa∏o
dla dzieci m.in. pokaz rolkarski oraz kon-
kursy z nagrodami.

CERN DLA POLSKIEJ SZKO¸Y
11 stycznia goÊciem Uniwersytetu

Âlàskiego by∏ przebywajàcy z wizytà
w Polsce dr Mick Storr, odpowiedzial-
ny za programy edukacyjne Europejskiej
Organizacji Badaƒ Jàdrowych CERN
w Genewie, który spotka∏ si´ z przedstawi-
cielami Êlàskiego kuratorium i w∏adz Uni-
wersytetu Âlàskiego oraz zaprezentowa∏
zainteresowanym nauczycielom program
i ofert´ wspó∏pracy CERN-u ze Êrodowi-
skami szkolnymi. Zwiedzi∏ te˝ prezento-
wanà na UÂ interaktywnà wystaw´ Nauki
dawne i niedawne i wzià∏ udzia∏ w lekcji
pokazowej dla nauczycieli: Innowacyjne
techniki nauczania – mo˝liwoÊci PRS-u.

SOCRATES
– RUSZA STUDENCKIE
BIURO OBS¸UGI STUDENTA
22 stycznia na Uniwersytecie Âlà-

skim rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç Studenc-
kie Biuro Obs∏ugi Studenta Socra-
tesa, oferujàce studentom praktycznà
pomoc zwiàzanà z wyjazdami na stypen-
dia zagraniczne w ramach programu So-
crates/Erasmus oraz opiek´ nad studen-
tami goszczàcymi na uczelni w ramach
programu. Biuro jest czynne w ponie-
dzia∏ki w godz. 11.30-16.00 i czwartki
w godz. 14.00-17.00 w dawnym budynku
NBP w Katowicach przy ul. Bankowej 5,
pok. 216 (ostatnie pi´tro).

KAMIE¡ W¢GIELNY POD
INSTYTUTY NEOFILOLOGII
30 stycznia w Sosnowcu przy ul. Gro-

ta Roweckiego 5 odby∏a si´ uroczystoÊç
podpisania aktu erekcyjnego i wmu-
rowania kamienia w´gielnego pod
budow´ Centrum Naukowo-Dydak-
tycznego Instytutów Neofilologii
Uniwersytetu Âlàskiego. W uroczysto-
Êci wzi´∏y udzia∏ w∏adze Uczelni, przed-
stawiciele Wydzia∏u Filologicznego, w∏a-
dze Sosnowca, przedstawiciele firmy Bu-
dimex, cz∏onkowie spo∏ecznoÊci akade-
mickiej oraz zaproszeni goÊcie. Budowa
obejmuje pi´ciokondygnacyjny budynek
Centrum Naukowo-Dydaktycznego,
w którym b´dzie si´ mieÊciç sala Rady
Wydzia∏u, sale wyk∏adowe i seminaryjne,
laboratorium t∏umaczeƒ, restauracja,
parking podziemny oraz pomieszczenie
biurowo-gospodarcze. Zagospodarowany
zostanie równie˝ teren wokó∏ budynku,
na którym powstanie ponad 100 miejsc
parkingowych.

OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC

BIURO PROMOCJI I KARIER UÂ



Nauki dawne i niedawne
Ekspozycja interaktywna

W ystawa „Na-
uki dawne
i niedawne”

– ekspozycja interak-
tywna Muzeum Uni-
wersytetu Jagielloƒ-
skiego - odwiedzi∏a
Uniwersytet Âlàski
w Katowicach.
E k s p o z y c j a
otwarta b´dzie
do 16 lutego
2007 w budyn-
ku by∏ej sie-
dziby NBP
przy ul.
Bankowej
5. Zosta∏a
zorgani-
zowana
p r z e z
Pracowni´ Dy-
daktyki Fizyki UÂ.
Projekt „Nauki dawne i nie-
dawne” pozwala lepiej zrozumieç z∏o-
˝onoÊç Êwiata, którego cz´Êcià jest cz∏owiek.
Ponadto wystawa daje odwiedzajàcym mo˝liwoÊç sa-
modzielnego przeprowadzenia badaƒ okreÊlonych zja-
wisk fizycznych czy problemów matematycznych.
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