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Mistrzostwa Polski
w Narciarstwie

Wysokogórskim
24 lutego 2007 r. – Pilsko
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Drodzy Czytelnicy!
Zapraszam do przejrze-

nia kolejnego numeru
„Gazety Uniwersyteckiej
UÂ” z nadziejà, ˝e zainte-
resujà Paƒstwa zawarte

w niej artyku∏y. Polecam rozmow´ z Mi-
cha∏em Rosà, re˝yserem, prodziekanem
Wydzia∏u Radia i Telewizji UÂ. W lutym
„Dziennik Zachodni” uhonorowa∏ go za
twórczy dorobek corocznie przyznawa-
nym „Miodem”, co pan Micha∏ Rosa
przyjà∏ z du˝à dozà skromnoÊci, podob-
nie jak szereg innych nagród, a by∏o ich
∏àcznie 10. W wywiadzie mówi∏ nie tyl-
ko o bohaterach swoich filmów, ale rów-
nie˝ o godzeniu obowiàzków prodzieka-
na z tworzeniem i jego stosunku do stu-
diujàcej na Wydziale m∏odzie˝y.

MyÊl´, ˝e dla wielu wa˝na b´dzie
równie˝ rozmowa z Markiem K∏oskiem
poÊwi´cona Zintegrowanemu Systemo-
wi Wspomagania Zarzàdzania Uczel-
nià, który jest w∏aÊnie wdra˝any. Nie-
sie on ze sobà nowe obowiàzki, nowy
zakres wiedzy, którà b´dzie musia∏ opa-
nowaç niemal ka˝dy pracownik Uni-
wersytetu. Na szcz´Êcie, jak przekonuje
w rozmowie Marek K∏osek, roz∏o˝enie
wdro˝enia systemu w czasie na okres
prawie czterech lat pozwoli na dokona-
nie tych zmian w sposób ewolucyjny.

W tym numerze rozpocz´liÊmy nowy
cykl artyku∏ów poÊwi´cony przysz∏oÊci
uniwersytetów. O zwiàzanych z tym
oczekiwaniach studentów pisze Maciej
Biskupski, przewodniczàcy Samorzàdu
Studenckiego UÂ. W kolejnych pragnie-
my zaprezentowaç ten temat z innych
punktów widzenia. Dlatego zaprosimy do
dyskusji przedstawicieli nauk Êcis∏ych,
humanistycznych oraz wydzia∏ów arty-
stycznych.

Sporo miejsca w gazecie poÊwi´ciliÊmy
promocji dzia∏aƒ proekologicznych
w Uniwersytecie Âlàskim i dzia∏alnoÊci
na tym polu Centrum Studiów nad Cz∏o-
wiekiem i Ârodowiskiem dzia∏ajàcym na
Wydziale Biologii i Ochrony Ârodowiska. 

W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ jubile-
uszem 40-lecia Uniwersytetu Âlàskiego
postanowiliÊmy przybli˝yç i wspomnieç
tych, który w wyjàtkowy sposób przy-
czynili si´ do powstania i rozwoju na-
szej Uczelni. Nowy cykl rozpoczynamy
wspomnieniem o Prof Kazimierzu Lep-
szym, bo w∏aÊnie w czasie Jego rektury
w 1963 roku utworzono w Katowicach
fili´ UJ, która nast´pnie stworzy∏a pod-
waliny, pod powsta∏y w 1968 roku Uni-
wersytet Âlàski. Po Êmierci Profesora
w∏adze UJ nada∏y Jego imi´ auli w ka-
towickiej filii ( obecnie w budynku rek-
toratu UÂ).

Zapraszamy do lektury!

W
 num

erze

3

Polecamy

Pismo ukazuje si´ od 1992 roku za zgodà JM Rektora.
ISSN 1505-6317

Ok∏adka: Umierajàcy las w Górach Izerskich
foto: Agnieszka Sikora

REDAKTOR NACZELNY: Iwona Kolasiƒska
REDAGUJE ZESPÓ¸: Agnieszka Sikora, Aleksandra Kielak
WSPÓ¸PRACOWNICY: Ma∏gorzata Krasuska-Korzeniec, Magdalena
Buszek, Agnieszka Turska

ADRES REDAKCJI: ul. Bankowa 12, pokój 419a (Klub „KubuÊ), 
40-007 Katowice, e-mail: gazeta@us.edu.pl 
lub gazetauniwersytecka@op.pl

JesteÊmy w internecie: http//gu.us.edu.pl

OBS¸UGA POLIGRAFICZNA: Oficyna Wydawniczo-Projektowa 
„Markan” Marcin Kandziora, ul. Piastów 7/204, 40-866 Katowice 
tel. (032) 254-28-09, e-mail: markan6@o2.pl

Nak∏ad: 1000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji i redagowania tek-
stów. Redakcja nie identyfikuje si´ ze wszystkimi przedstawionymi poglà-
dami Autorów. Niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji.

ROZMOWY
• W lutym br. „Dziennik Zachodni” uhonorowa∏

Micha∏a Ros´ za twórczy dorobek corocznie

przyznawanym „Miodem”. „Filmy to moje dzie-

ci, gdy je chwalà jestem bardzo dumny, gdy sà

chore biegam szukajàc pomocy, gdy je bijà,

sam jestem gotów wyskoczyç z pi´Êciami” – po-

wiedzia∏ prodziekan ds. studenckich Wydzia∏u

Radia i Telewizji Uniwersytetu Âlàskiego dr in˝.

Micha∏ Rosa. ………........................……. Str. 4-5

• Spojrzenie w przysz∏oÊç

Czym jest Zintegrowany System Wspomagania

Zarzàdzania Uczelnià? …........................... Str. 8-10

DYSKUSJA
Jaka przysz∏oÊç uniwersytetów? 

Oczekiwania studentów ………...……….. Str. 6-7

WYDARZENIA
Dzieƒ Polarny inaugurowa∏ IV Mi´dzynarodowy

Rok Polarny .................................................. Str.15-17

Mi´dzynarodowy Dzieƒ 

J´zyka Ojczystego w UÂ ……………....…. Str. 23

W ZACISZU GABINETÓW I LABORATORIÓW
Innowacje spo∏eczne…

…czyli o tym jak lokalna w∏oska myÊl integruje

Europ´ w walce z bezrobociem. I o tym, jak wal-

k´ t´ wspomaga zespó∏ Katedry Psychologii

Pracy i Organizacji Uniwersytetu Âlàskiego, któ-

ry za namowà i pod bacznym przewodnictwem

prof. dr hab. Zofii Ratajczak przystàpi∏ do pro-

jektu EQUAL-WIS .................................. Str. 10-11

FELIETONY
Kolor w∏osów przyrody ……………...…… Str. 21

Ubijany ……………………..……………. Str. 21

PONADTO
Konferencje, wyk∏ady, spotkania …….……. Str. 7

Stopnie naukowe ………………...……….. Str. 11

Cz∏owiek i jego Êrodowisko. Promocja dzia∏aƒ pro-

ekologicznych w UÂ ….............................. Str. 12-14

Wizja nowego centrum Katowic …..….. Str. 18-19

Kobieta pod lupà …………………….. Str. 19-20

J´zyk – Styl – Gatunek ………….…..…… Str. 22

Mam pasj´. W∏adys∏aw Borgie∏ …...…. Str. 24-25

I Konkurs Chemiczny w UÂ ………….…….. Str. 25

Skarby w ksià˝nicach ……………….……. Str. 26

Sukcesy m∏odych. Aleksandra Dzik …....….. Str. 27

Wydawnictwo UÂ ………………….…….. Str. 29

Biblioteka UÂ przypomina ………..……… Str. 29

Kronika UÂ ………………….......………… Str. 30

I Konkurs Chemiczny w UÂ 
- str. 25



Ro
zm

ow
a

4

W lutym br. „Dziennik Zachodni” uhonorowa∏ dr. in˝. Micha∏a Ros´ za
twórczy dorobek corocznie przyznawanym „Miodem”.

Nie ma miejsca na Êwi´to

- Jest pan re˝yserem, którego
filmy - od debiutanckiego „Gorà-
cego czwartku” do ubieg∏orocz-
nego, b´dàcego ostatnim w do-
robku „Co s∏onko widzia∏o”, sà
nagradzane. Ostatnio „Dziennik
Zachodni” uhonorowa∏ pana za
twórczy dorobek corocznie przy-
znawanym „Miodem”. Czym sà
dla pana te wszystkie - a naliczy-
∏am ich 10 w ciàgu 13. lat - na-
grody?

- Traktuj´ je jako wyraz sympatii ze
strony innych ludzi. To mi∏e.

- Ale chyba majà one jeszcze ja-
kieÊ znaczenie?

- Nie, to jest mi∏e i nic wi´cej.
- Paƒskie filmy ∏àczy pewien typ

bohatera. Najkrócej rzecz ujmujàc
jest nim cz∏owiek postawiony
w trudnej, niejednokrotnie bar-
dzo, sytuacji.

- W ˝yciu i literaturze cz´sto spotyka-
my ludzi, których los najpe∏niej chyba
oddaje zdanie prof. Henryka Elzember-
ga – „˚ycie jest nieustannà opresjà. Mi-
strzem jest ten, który pomo˝e drugiemu
cz∏owiekowi, przejÊç przez nie z godno-
Êcià”. Moim bohaterom, jak wi´kszoÊci
z nas, nie uda∏o si´ spotkaç Mistrza,
a jednak jest w nich jakiÊ twardy rdzeƒ,

wewn´trzna prawoÊç, która mimo i˝ ∏a-
two ich z∏amaç, mimo ˝e cz´sto b∏àdzà
i upadajà, ostatecznie ka˝e zachowywaç
si´ przyzwoicie. To sà ludzie, którzy oca-
lili jasnà ocen´ swojego post´powania.

- Przychodzi mi na myÊl hemin-
gway’owskie „Cz∏owieka mo˝na
zniszczyç, ale nie pokonaç”.

- Hemingway nie jest pisarzem, któ-
rego ceni´ w szczególny sposób. Bli˝si
mi sà Pascal, Szestow, Camus czy Si-
mone Weil. Proponujà oni pewien spo-
sób refleksji o Êwiecie, w którym, naj-
ogólniej rzecz bioràc, cz∏owiek odpowia-
da za swoje ˝ycie; mam poczucie, ˝e
dwudziestowieczne nauki humani-
styczne zdejmujà z nas odpowiedzial-
noÊç za czyny, a wymienieni przeze
mnie myÊliciele, wbrew odwiecznym

Filmy to moje dzieci,
gdy je chwalà jestem
bardzo dumny, gdy sà
chore biegam szukajàc
pomocy, gdy je bijà,
sam jestem gotów wy-
skoczyç z pi´Êciami.

Rozmowa z dr. in˝. Micha∏em Rosà, re˝yserem 
filmowym, prodziekanem ds. studenckich Wydzia∏u
Radia i Telewizji Uniwersytetu Âlàskiego

Prodziekan ds. studenckich Wydzia∏u Radia i Telewizji UÂ dr in˝. Micha∏ Rosa
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modom, wyznaczajà granice ludzkiemu
post´powaniu i postawom. Moi bohate-
rowie - ludzie pogubieni, przekraczajà-
cy cz´sto owe granice, ˝eby móc funk-
cjonowaç w ˝yciu - majà jednak Êwiado-
moÊç ich przekraczania.

- Ale nie osàdza pan swoich bo-
haterów. Raczej patrzy si´ pan na
nich z pe∏nym uwagi zaciekawie-
niem.

- Bo ludzie budzà moje zaciekawienie
jako grupa „nieÊpiesznych przechod-
niów”, jak to okreÊla∏ w swojej twórczo-
Êci Jerzy Stempowski, jeden z najbli˝-
szych mi pisarzy, podobnie jak Andrzej
Dobosz, czy Andrzej Kijowski, którego
„Dzienniki” sà dla mnie codziennà
strawà ostatnich lat.

- W swojej twórczoÊci proponuje
pan widzom rozmow´, do której
zaprasza pan odchodzàc od formu-
∏owania sàdów czy wyroków. Czy
taki dialog z widzem jest dla pana
wa˝ny?

- Nie chc´ znajdowaç wspólnego mia-
nownika dla tego Êwiata. I bardzo lubi´
rozmawiaç. Istotà ˝ycia jest dla mnie po
pierwsze przebywanie z drugim cz∏o-
wiekiem, po drugie rozmowa z nim –
rozmowa traktowana jako wymiana
myÊli. To tak˝e jest mój sposób pracy
z aktorami - jestem tzw. s∏abym re˝yse-
rem, tzn. takim, który s∏ucha. Majàc
swojà wizj´ filmu, i pewne sta∏e punkty
odniesienia, z których nie rezygnuj´ bo
sà kluczowe, uwa˝am, ˝e ostateczny
efekt jest wynikiem starcia poglàdów
ró˝nych ludzi, spotykajàcych si´ na pla-
nie.

- To truizm, ˝e ka˝dy akt twórczy
jest swego rodzaju ekshibicjoni-
zmem. Kino autorskie, które pan
preferuje mo˝e jeszcze bardziej
obna˝a twórc´, ni˝ pozosta∏e dzie-
dziny sztuki. Nie boi si´ pan takie-
go ods∏aniania siebie?

- Bardzo si´ boj´. Filmy to moje dzie-
ci, gdy je chwalà jestem bardzo dumny,
gdy sà chore biegam szukajàc pomocy,
gdy je bijà, sam jestem gotów wysko-
czyç z pi´Êciami. Ale prawd´ mówiàc,
nie czuj´ si´ w takiej postawie odosob-
niony. Robiàc film szukam ludzi, z któ-
rymi móg∏bym rozmawiaç. Zdarza si´
to na spotkaniach z publicznoÊcià w ki-
nach studyjnych. Niestety, takich szans
nie daje krytyka filmowa, bo jej w Pol-

sce nie ma. Skoƒczy∏a si´ z odejÊciem
Eberharda i Micha∏ka. Ale jako twórca
musz´ si´ zgodziç na konfrontacj´ z od-
biorcà. Nie tylko z widzem – co uwiel-
biam - ale i z tymi, którzy zajmujà si´
kinem, np. w tzw. magazynach filmo-
wych, w których nie ma miejsca na kry-
tyk´ filmowà z prawdziwego zdarzenia.
I nie ma miejsca na Êwi´to, jakim jest
obcowanie z ka˝dym rodzajem sztuki,
w tym z filmem.

- Czy jest mo˝liwe godzenie obo-
wiàzków prodziekana z tworze-
niem?

- Tego si´ nie da pogodziç. Mówiàc se-
rio - taka jest specyfika naszego Wy-
dzia∏u, ˝e pracujà tu ludzie, którzy sà
zaanga˝owani w tworzenie filmów
i bardzo zaj´ci. Ma to swoje dobre i z∏e
strony. Dobre to te, które dajà studen-
tom wiedz´ i rozeznanie w tym, co ak-
tualnie, na dziÊ, dzieje si´ w sztuce fil-
mowej na Êwiecie. Z∏e, ˝e jest mniej cza-
su dla studentów tzn., ˝e nie zawsze
mo˝emy byç do ich dyspozycji poza wy-
znaczonym programem zaj´ç. A co do
mnie - prowadzenie Wydzia∏u poch∏a-
nia tak wiele czasu, ˝e na tworzenie nie
ma go prawie wcale. Mo˝na coÊ przygo-
towaç, nakr´ciç jakiÊ ma∏y filmik, ale
o robieniu pe∏nometra˝owego filmu
mo˝na jedynie pomarzyç. Na szcz´Êcie
kadencja prodziekana trwa przez okre-
Êlony czas. Ale w sumie warto - to jest
fantastyczny Wydzia∏, pe∏en znakomi-
tej, pe∏nej energii m∏odzie˝y.

- Z czego to wynika?
- Oni trafiajà tu nieprzypadkowo.

Mamy egzaminy w starym stylu i przez
tydzieƒ obserwujemy kandydatów, ich
predyspozycje, zaanga˝owanie i wiedz´.
Wielkà pomocà jest udzia∏ w selekcji eg-
zaminacyjnej takich ludzi, jak Fidyk,
Bajon, Stuhr czy Joanna Krauze, któ-
rzy majà dar wy∏awiania zdolnej, roku-
jàcej m∏odzie˝y. Tu si´ nie zdarzajà stu-
denci, którzy z przyczyn pozameryto-
rycznych liczà na przeczekanie jakichÊ
okolicznoÊci. Przychodzà m∏odzi ludzie,
którzy ju˝ zdecydowali co b´dà robiç
w ˝yciu i chcà to robiç. A my mamy ich
nauczyç porzàdnego warsztatu filmo-
wego, otoczyç ˝yczliwoÊcià i rozbudziç
zainteresowanie Êwiatem. I tyle. Mo˝e
a˝ tyle, nie wiem.

ROZMAWIA¸A
KAROLINA DRWAL

Micha∏ Rosa (ur. 27 wrzeÊnia 1963 r. w Zabrzu) - absolwent Wydzia∏u Architektury

Politechniki Âlàskiej w Gliwicach (1988) i Wydzia∏u Radia i Telewizji Uniwersytetu Âlà-

skiego (1992), na którym pe∏ni funkcj´ prodziekana ds. studenckich. Twórca filmów:

„Goràcy czwartek” (1994), trzy lata póêniejszego „Farba”, „Cisza” (2001) oraz ubie-

g∏orocznego „Co s∏onko widzia∏o”. Wszystkie zosta∏y kilkakrotnie nagrodzone, z wy-

jàtkiem pojedynczej nagrody za najlepszy debiut. Od maja tego roku zamierza rozpo-

czàç w Krakowie zdj´cia do filmu, którego scenariusz napisa∏ specjalnie dla odtwórczy-

ni g∏ównej roli, znakomitej polskiej aktorki Jadwigi Jankowskiej-CieÊlak.

Og∏oszenie
Pracownia Dokumentacja Botanicznej

Katedry Botaniki Systematycznej Wydzia-
∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska Uniwersy-
tetu Âlàskiego w Katowicach uzyska∏a na
lata 2006/2007 subwencj´ w wysokoÊci
40.000 z∏ z Funduszu Nauki Polskiej w ra-
mach programu BIOS w zakresie „zabez-
pieczenia prawid∏owego przechowywania
i warunków ekspozycji zbiorów kolekcji
Zielnika Naukowego Uniwersytetu Âlàskie-
go” (Umowa „BIOS” nr 1/2006).
Zadania obejmowa∏y m.in.:

1. Instalacj´ systemu zaciemnienia po-
mieszczeƒ zbiorów
2. Zakup 2 szaf ekspozycyjnych
3. Zakup szafek szufladowych do
przechowywania zbiorów
4. Zakup tekturowych segregatorów
do porzàdkowania okazów.

Dar dla 
Biblioteki
Uniwersytetu
Âlàskiego

Paƒstwo Bo˝ena i Tadeusz Gronio-
wie przekazali Bibliotece Uniwersyte-
tu Âlàskiego Dzie∏a Ignacego Krasic-
kiego: dziesi´ç tomów w jednym, wy-
drukowane w Pary˝u w 1830 roku.
Pani Bo˝ena Groƒ jest nauczycielkà
nauczania poczàtkowego w Szkole
Podstawowej nr 21 im. Jana Paw∏a II
w Nowym Sàczu, a Pan Tadeusz
Groƒ pracuje jako nauczyciel akade-
micki w Instytucie Fizyki Uniwersy-
tetu Âlàskiego.

Konkurs
Ko∏o Naukowe Politologów Uniwersy-
tetu Âlàskiego w Katowicach og∏asza
konkurs na logo i papier firmowy. Pra-
ce nale˝y przysy∏aç w wersji elektro-
nicznej na adresy mailowe: agakan-
dzia@onet.eu, drzazga@granice.pl.

• Logo musi zawieraç pe∏nà nazw´
ko∏a (Ko∏o Naukowe Politologów Uni-
wersytetu Âlàskiego), bàdê te˝ jego
skrót (KNP UÂ), a tak˝e byç w tonacji
czarnej lub odcieniach szaroÊci;
• prace nale˝y przysy∏aç do 30 mar-

ca 2007 r.;
• organizatorzy konkursu powiadomià
o wynikach do 4 kwietnia 2007 r.;
• dla zwyci´zcy przewidziana cenna

nagroda: Tablet Pentagram Quadpen.
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P roblemy te dotykajà równie˝
nasz Uniwersytet, bowiem
ju˝ dziÊ widzimy nasilajàcà

si´ walk´ o studenta mi´dzy uczelnia-
mi publicznymi, w naszym regionie

wzrasta te˝ rola prywatnych szkó∏
wy˝szych. To zmusza do refleksji i za-
dania sobie kilku pytaƒ o to, jaka jest
pozycja Uniwersytetu Âlàskiego na tle
innych szkó∏ wy˝szych w kraju, jaki
jest jego po˝àdany wizerunek (tak˝e
wizerunek spo∏eczny), co nale˝y zro-
biç i jakie wybraç drogi, ˝eby nadà˝a∏
za zmieniajàcym si´ Êwiatem i wresz-
cie, czego oczekujà od niego studenci?

Nie sposób w tak krótkim tekÊcie
wymieniç wszystkich oczekiwaƒ, dla-
tego skupi´ si´ na niektórych, wed∏ug
mnie, i zapewnie wielu moich kole˝a-
nek oraz kolegów, najwa˝niejszych.
Dotyczà one procesu kszta∏cenia, roz-
woju wspó∏pracy mi´dzynarodowej,
modernizacji uczelni oraz planów do-
prowadzenia jej bazy materialnej do
standardów europejskich.

Jedno z wa˝niejszy wyzwaƒ przed
którym w ju˝ teraz staje Uniwersytet
jest odpowiednie dostosowanie oferty
edukacyjnej do wymogów rynku pra-
cy. W dzisiejszych czasach zbyt wielu
kszta∏ci si´ humanistów - socjologów
czy politologów. Dzi´ki badaniom
Mi´dzyresortowego Zespo∏u do Pro-
gnozowania Popytu na Prac´, mo˝e-
my zauwa˝yç, ˝e najmniej przysz∏o-
Êciowymi kierunkami sà np. poloni-
styka czy filozofia. Najwi´ksze zaÊ za-
potrzebowanie na fachowców b´dzie
w dziedzinie informatyki, w której ju˝

teraz kszta∏ci si´ m∏odych ludzi prak-
tycznie na ka˝dej wy˝szej uczelni
w Polsce. Kolejnym obszarem,
w w którym specjaliÊci b´dà mogli
znaleêç prac´ to biotechnologia,
ochrona Êrodowiska oraz bran˝a fi-
nansowa. Te w∏aÊnie kierunki zacznà
powoli wypieraç najpopularniejsze
obecnie, a w naszym wspólnym inte-
resie jest to, aby jak najszybciej dosto-
sowaç si´ do podobnych prognoz.
Wa˝ne jest wi´c, aby tworzenie no-
wych kierunków by∏o owocem dog∏´b-
nej analizy mo˝liwoÊci zatrudnienia.

Kolejnym wyzwaniem nie tylko dla
naszej Uczelni, ale wszystkich szkó∏
publicznych, jest rywalizacja na ryn-
ku edukacji z uczelniami niepublicz-
nymi. Wymaga to odpowiedniej pro-
mocji, która sprawi, ˝e Uniwersytet
zyska dobrà mark´ na rynku eduka-
cyjnym. Z pewnoÊcià ka˝dy student
oczekiwa∏by, aby nazwa naszej
Uczelni by∏a jednoznacznie kojarzo-
na z bardzo wysokim poziomem
kszta∏cenia, najlepiej wyposa˝onymi
salami wyk∏adowymi oraz mo˝liwo-
Êcià zdobywania podpisów zalicze-
niowych drogà elektronicznà. Warto
tu przypomnieç, ˝e ju˝ od nowego ro-
ku akademickiego studenci pierw-
szych lat b´dà mogli korzystaç z legi-
tymacji elektronicznej. Mo˝na wi´c
stwierdziç, ˝e kwestia informatyza-

Jaka przysz∏oÊç uniwersytetów?

Oczekiwania studentów
CiekawoÊç, ch´ç po-
znania i zrozumienia
Êwiata, pragnienie wie-
dzy i racjonalne myÊlenie
o przysz∏ej pracy, to ce-
chy wyró˝niajàce wspó∏-
czesnych m∏odych, ambit-
nych ludzi. W tej sytuacji
uczelnie, w szczególnoÊci
publiczne, nie mogà po-
zwoliç sobie na zanie-
dbania, stagnacj´, brak
nowoczesnoÊci, poniewa˝
pr´dzej czy póêniej sta-
nà si´ dla nich ma∏o
atrakcyjne.

Przewodniczàcy Samorzàdu Studenckiego UÂ Maciek Biskupski
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cji, której obecne w∏adze naszej
Uczelni poÊwi´cajà bardzo wiele
uwagi i pracy b´dzie jednym z prio-
rytetów rozwoju Uniwersytetu, co
niewàtpliwie przyczyni si´ do zwi´k-
szenia jego szans w rosnàcej rywali-
zacji o studenta. Bowiem ka˝dy m∏o-
dy, wspinajàcy si´ po szczeblach edu-
kacji obywatel, ch´tniej zechce prze-
bywaç w miejscu, w którym po-
wszechny jest dost´p do Internetu,
a szczegó∏owe informacje dotyczàce
studiów b´dzie mo˝na znaleêç w zin-
tegrowanym systemie informatycz-
nym. Pami´tajmy, ˝e wspó∏czeÊnie
Internet oprócz szerokich mo˝liwo-
Êci w dziedzinie komunikacji, pe∏ni
tak˝e bardzo wa˝nà rol´ w dost´pie
do mi´dzynarodowych baz danych
i portali naukowych.

Pragn´ zwróciç jeszcze uwag´ na
istotnà w moim przekonaniu kwe-
sti´, jakà jest wspó∏praca zagranicz-
na na p∏aszczyênie naukowej,
a szczególnie tworzenie korzystnych
kontaktów mi´dzynarodowych
z uczelniami ca∏ego Êwiata w dzie-
dzinie programów stypendialnych,
takich jak chocia˝by najpopularniej-
szy Sokrates - Erasmus. Mog´ jako
student cieszyç si´ z faktu, ˝e i ten
problem jest ju˝ na naszej Uczelni
doskonale zdiagnozowany i mo˝na
z wielkimi nadziejami oczekiwaç co-
raz bogatszych zagranicznych ofert
edukacyjnych, a co za tym idzie du-
˝ych sukcesów studentów i pracow-
ników na arenie mi´dzynarodowej.
Ch´ç poznawania Êwiata jest w m∏o-
dych ludziach tak bardzo zakorze-
niona, ˝e ju˝ dziÊ mo˝na zaobserwo-

waç tendencj´ do wyboru tych uczel-
ni, które majà najbardziej rozwini´-
tà ofert´ zagranicznych programów
edukacyjnych i stypendialnych. Dla-
tego nale˝y robiç wszystko aby pod
tym wzgl´dem Uniwersytet rozwija∏
si´ jak najpr´˝niej.

Uwa˝am, ˝e Uczelnia powinna byç
przede wszystkim przyjazna studen-
tom. M∏odzi ludzie nie tylko chcà si´
uczyç, ale pragnà przede wszystkim
zbieraç potrzebne doÊwiadczenie, któ-
re pozwoli im znaleêç zadawalajàcà,
zgodnà z ich umiej´tnoÊciami i wiedzà
prac´. To wi´cej ni˝ studiowanie. 

Dzisiejsze ˝ycie ˝aka bardzo si´ ró˝-
ni od tego sprzed 20 lat, gdy zaj´cia
mog∏y odbywaç si´ w plenerze i pubie,
o czym niejednokrotnie s∏ysza∏em od
starszych kolegów. My studenci nie
znamy i nie oczekujemy takich zacho-
waƒ wyk∏adowców. Chcemy, aby zaj´-
cia prowadzone by∏y rzetelnie, zgod-
nie z przedstawionym wczeÊniej pla-
nem, w mi∏ej i przyjaznej atmosferze.
OczywiÊcie daleki jestem od stwier-
dzenia, ˝e ich poziom na Uniwersyte-
cie jest niezadowalajàcy. Uwa˝am jed-
nak, ˝e sta∏e doskonalenie jakoÊci
kszta∏cenia z pewnoÊcià zaowocuje
w przysz∏oÊci.

Pomijajàc, wydawa∏oby si´ b∏ahe
oczekiwania studentów zwiàzane cho-
cia˝by z komfortem parkowania sa-
mochodów pod Uczelnià czy problem
z ma∏à iloÊcià sal wyk∏adowych,
chcia∏bym wskazaç na pozytywy
aspekt rozwoju Uniwersytetu, jakim
jest ch´ç i potrzeba inwestowania
w∏adz w rozwój infrastruktury akade-
mickiej. MyÊlàc o tym fakcie, zastana-

wiam si´ jednak, co zrobiç, aby za pa-
r´ lat nowe i wspania∏e wyposa˝one
pomieszczenia nie Êwieci∏y pustkami. 

Przy za∏o˝eniu, ˝e Uczelnia pod
ka˝dym wzgl´dem dostosuje si´ do
m∏odych ludzi, nale˝y pami´taç
o wa˝nej sprawie, jakà jest wypraco-
wanie w by∏ych i obecnych studen-
tach potrzeby silnej z nià wi´zi. Mo-
im marzeniem jest, aby ka˝dy absol-
went Uniwersytetu mówi∏ o nim
w samych superlatywach. Przecie˝
najlepszym ambasadorem uczelni
jest ten, który wyniós∏ z niej wiedz´
i cenne doÊwiadczenia. Uwa˝am, ˝e
w niedalekiej przysz∏oÊci bardzo
wa˝nà rol´ zacznà odgrywaç wszel-
kiego rodzaju biura karier. Poziom
ich funkcjonowania mo˝e staç si´
najwa˝niejszym aspektem przy wy-
borze szko∏y wy˝szej.

Wymienione przeze mnie kwestie
sà z pewnoÊcià jednym z podstawo-
wych warunków, jakie powinny spe∏-
niaç uczelnie publiczne w Polsce, aby
nie stan´∏y przed problemem braku
studentów. Bo w dobie ni˝u demogra-
ficznego rywalizacja stanie si´ ko-
nieczna.

Pozostaje ˝yczyç sobie i wszystkim
cz∏onkom spo∏ecznoÊci akademickiej
naszego Uniwersytetu, aby jak naj-
pr´dzej ka˝dy dostrzeg∏ fakt, ˝e
Uczelnia jest dla studentów i dzi´ki
nim. Uwa˝am, ˝e dajàc ˝akom mo˝li-
woÊç wspólnego tworzenia jej oblicza
nie tylko uzyska on prawdziwych,
zwiàzanych z nim przyjació∏, ale
przede wszystkim przyczyni si´ do
rozwoju regionu.

MACIEK BISKUPSKI

Wolny rynek a rozwój Polski
Rada Samorzàdu Studenckiego Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych

zaprosi∏a 9 lutego br. na spotkanie z Januszem Korwin-Mikke,
który wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat: „Wolny rynek a rozwój Pol-
ski”. Spotkanie odby∏o si´ w sali sympozjalnej I na Wydziale
Nauk Spo∏ecznych UÂ przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Bóg i przyroda 
w perspektywie 
filozofii procesu

9 lutego br. na terenie Klasztoru Franciszkanów w Kato-
wicach-Panewnikach odby∏o si´ seminarium z cyklu Bóg
i przyroda w perspektywie filozofii procesu. Przedmiotem
spotkania by∏a analiza koƒcowego rozdzia∏u najwa˝niejszej
ksià˝ki Whiteheada Process and Reality pt. „Bóg i Êwiat”.
Poruszano kwesti´ „Dynamiczne spe∏nienie Âwiata w Bogu

i Boga w Âwiecie”. Seminarium organizowane jest przez Za-
k∏ad Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UÂ, Towa-
rzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada oraz Wy˝sze
Seminarium Duchowne Braci Mniejszych.

Pomi´dzy przesz∏oÊcià 
a historià

Rybnicka sekcja Studenckiego Ko∏a Naukowego History-
ków Uniwersytetu Âlàskiego, Muzeum w Rybniku oraz Sa-
morzàd Studencki OÊrodka Dydaktycznego UÂ w Rybniku
zaprosili na spotkanie z cyklu „Pomi´dzy przesz∏oÊcià a hi-
storià” poÊwi´cone Celtom. Prowadzàcy wyk∏ad Adam
Adamczyk i Bartosz Szymon skoncentrowali si´ g∏ównie na
zagadnieniach: Sodalicis adstricti consortiis w rzymskich
przekazach oraz tradycji celtyckiej. Druidae czy kap∏ani?
i Sztuka iryjska - na podstawie Êredniowiecznej ksià˝ki ir-
landzkiej.

Konferencje, wyk∏ady, spotkania
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- Czym jest Zintegrowany System
Wspomagania Zarzàdzania Uczel-
nià?

- Uniwersytet Âlàski jest du˝ym
przedsi´biorstwem dysponujàcym bu-

d˝etem rocznym 300 mln z∏otych. Za-
trudnia 3,5 tysiàca pracowników
i kszta∏ci oko∏o 41 tysi´cy studentów.
Zarzàdzanie tak z∏o˝onà organizacjà
wymaga, wziàwszy pod uwag´ wymaga-

nia formalno-prawne dotyczàce kszta∏-
cenia w szkolnictwie wy˝szym, prowa-
dzenia badaƒ naukowych oraz zarzà-
dzania infrastrukturà, u˝ycia odpo-
wiednich systemów informatycznych.

W chwili obecnej u˝ytkujemy kilka
narz´dzi informatycznych wspomagajà-
cych prace w zakresie zarzàdzania. Na-
le˝à do nich m.in. system finansowo-
ksi´gowy, kadrowo-p∏acowy, obs∏ugi to-
ku studiów USOS i obs∏ugi zakupów
ZAMUÂ. Rozwiàzania te, wspomagajàc
realizacj´ wycinkowych procesów, two-
rzà tzw. „wyspy informacyjne”. Prze-
p∏yw informacji pomi´dzy systemami
nie istnieje bàdê jest realizowany r´cz-
nie. Ma to negatywny wp∏yw na jakoÊç,
terminowoÊç i pracoch∏onnoÊç realizo-
wanych procesów. Jednak kluczowym
argumentem przemawiajàcym za zmia-
nà tego stanu by∏a informacja od produ-
centa systemu finansowo-ksi´gowego
i kadrowo-p∏acowego o zaprzestaniu je-
go rozwoju.

Od 2002 roku rozpocz´to prace majà-
ce na celu wybór nowego systemu. Rok
póêniej Uniwersytet podpisa∏ porozu-
mienie z Politechnikà Warszawskà oraz
Uniwersytetem Jagielloƒskim (nast´p-
nie do∏àczy∏ Uniwersytet Marii Curie-
Sk∏odowskiej) w sprawie utworzenia
konsorcjum, którego celem by∏ wspólny
zakup bezpiecznego i nowoczesnego
systemu informatycznego wspierajàce-

Czym jest Zintegrowany System Wspomagania Zarzàdzania Uczelnià?

Spojrzenie w przysz∏oÊç
SYSTEM niesie ze sobà
nowe obowiàzki, nowy
zakres wiedzy, którà
trzeba b´dzie opanowaç.
Roz∏o˝enie wdro˝enia
w czasie na okres prawie
czterech lat pozwoli na
dokonanie tych zmian
w sposób ewolucyjny.

Rozmowa z mgr 
Markiem K∏oskiem,
kierownikiem Dzia∏u
Informatyki Systemów
Zarzàdzania UÂ
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go najwa˝niejsze procesy uczelni. 
30 kwietnia 2004 roku rozpocz´to pro-
cedur´ przetargowà, która mimo wielu
problemów formalno-prawnych zakoƒ-
czy∏a si´ podpisaniem umowy 6 listopa-
da 2006 roku z konsorcjum firm SAP,
Prokom SA i Siemens. Na bazie stan-
dardowego oprogramowania firmy SAP
powstanie Zintegrowany System Wspo-
magania Zarzàdzania Uczelnià. G∏ów-
nymi cechami nowego rozwiàzania sà:
centralna baza danych obejmujàca ca∏à
Uczelni´, dost´p do danych przez prze-
glàdark´ internetowà, zdefiniowanie
modelu procesowego Uczelni i jego im-
plementacja w SYSTEMie, wsparcie dla
decyzji zarzàdczych i realizacji strategii
Uczelni, platforma integracyjna zawie-
rajàca nowoczesne technologie typu:
hurtownia danych (DW), portal korpo-
racyjny (CP), zaawansowane narz´dzia
analizy danych (BI), zarzàdzanie doku-
mentami (DMS) i pracà grupowà (WF).

- Kiedy zostanie wprowadzony
w ˝ycie?

- Po pierwsze trzeba podkreÊliç, ˝e re-
alizowany projekt jest z∏o˝onym przed-
si´wzi´ciem techniczno-organizacyj-
nym. Wp∏yw na to ma z jednej strony
bardzo szeroki zakres funkcjonalny
SYSTEMu, obejmujàcy wi´kszoÊç
aspektów ˝ycia Uczelni, oczywiÊcie
z punktu widzenia procesów zarzàdza-
nia. Z drugiej, ogromna liczba u˝ytkow-
ników - docelowo oko∏o 50 tysi´cy.
Z tych wzgl´dów proces wdro˝enia po-
dzielono na etapy i roz∏o˝ono w czasie:
Analiza Przedwdro˝eniowa – 4 miesià-
ce, etap I: procesy podstawowe realizo-
wane obecnie przez system finansowo-
ksi´gowy, kadrowo-p∏acowy – 12 miesi´-
cy, etap II: obs∏uga badaƒ naukowych,
procesy samoobs∏ugi, zarzàdzanie stra-
tegiczne – 12 miesi´cy i etap III: obs∏u-
ga toku studiów – 20 miesi´cy.

Ka˝dy kolejny etap b´dzie si´ rozpo-
czyna∏ po zakoƒczeniu poprzedniego.
Nie dotyczy to jednak etapu III, którego
start jest planowany na 4 miesiàce
przed zakoƒczeniem etapu II. Ze wzgl´-
du na wymogi prawne dotyczàce cz´Êci
finansowej przewidujemy start produk-
tywny I etapu na poczàtku stycznia
2008 roku.

- Obecnie trwajà przygotowania
do wdro˝enia?

- Wdro˝enie ju˝ si´ rozpocz´∏o. Powo-
∏ano odpowiednià struktur´ organiza-
cyjnà majàcà zrealizowaç projekt. Jej
g∏ównym organem jest Komitet Sterujà-
cy, którego przewodniczàcym zosta∏
Prorektor d/s finansów i rozwoju prof.
dr hab. Jerzy Zio∏o. Prace prowadzone
sà w dziewi´ciu obszarach funkcjonal-
nych. W tej chwili realizowana jest faza
projektu zwana analizà przedwdro˝e-
niowà. W efekcie powstanie dokument

opisujàcy procesy obecne jak i przysz∏e
oraz sposób ich odzwierciedlenia w SYS-
TEMie. Opisana zostanie architektura
oraz infrastruktura techniczna niezb´d-
na do poprawnego funkcjonowania
SYSTEMu. Zakoƒczenie tej fazy jest
przewidziane na 6 kwietnia 2007 roku.
Po odbiorze analizy przedwdro˝eniowej
przystàpimy do realizacji nast´pnych
faz etapu I. Sà to: „Szczegó∏owa Kon-
cepcja Wdra˝ania Systemu”, „Konfigu-
racja Systemu”, „Testowanie i doku-
mentacja” oraz „Start produktywny”.
Podobne fazy wystàpià w pozosta∏ych
etapach wdro˝enia. Jak widaç post´pu-
jemy zgodnie z przyj´tà w tego typu pro-
jektach metodykà, planujàc maksymal-
nie precyzyjnie wszystkie dzia∏ania
i czynnoÊci.

- Jak wiele b´dziemy musieli si´
nauczyç, aby sprawnie poruszaç
si´ w SYSTEMie?

- Na wst´pie nale˝y podkreÊliç, ˝e wa-
runkiem koniecznym do prawid∏owego
funkcjonowania SYSTEMu jest odpo-
wiednio przygotowany u˝ytkownik. Za-
kres i intensywnoÊç szkoleƒ w oczywisty
sposób zale˝eç b´dà od roli, jakà b´dzie
on spe∏nia∏ w SYSTEMie. Od u˝ytkow-
nika koƒcowego nie oczekuje si´ jakiejÊ
specjalistycznej wiedzy informatycznej.
Aby przystàpiç do szkolenia wystarcza-

jàce b´dà podstawowe umiej´tnoÊci z za-
kresu u˝ytkowania komputera osobiste-
go. Jednym z podstawowych efektów,
które chcemy uzyskaç w czasie zaj´ç,
jest uÊwiadomienie u˝ytkownikowi roli,
jakà b´dzie spe∏nia∏ w SYSTEMie. Jakie
skutki wywo∏ajà dzia∏ania bàdê zanie-
chanie przez niego dzia∏aƒ. Jak efekty
pracy jednego u˝ytkownika b´dà wp∏y-
waç na SYSTEM i prac´ innych u˝yt-
kowników.

- Jakie szkolenia si´ przewiduje?
- Przyj´ta metodyka wdro˝enia prze-

widuje przeszkolenie wszystkich u˝yt-
kowników SYSTEMu. Mo˝na ich podzie-
liç na trzy kategorie: administratorzy
i programiÊci (pracownicy informatyki),
u˝ytkownicy kluczowi (wybrani pracow-
nicy merytoryczni UÂ, zapewniajàcy
wsparcie i szkolenia pozosta∏ym pracow-
nikom), u˝ytkownicy koƒcowi (pozostali
pracownicy UÂ oraz studenci).

Szkolenia odbywaç si´ b´dà w salach
komputerowych Uniwersytetu lub, jeÊli
zajdzie taka potrzeba, w oddziale Pro-
kom Katowice. Poczàwszy od etapu II
dla pracowników UÂ oraz studentów
przewidujemy uruchomienie szkoleƒ 
e-learningowych dotyczàcych sposobu
korzystania z SYSTEMu w zakresie sa-
moobs∏ugi, badaƒ naukowych oraz ob-
s∏ugi toku studiów. ➥
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I dea projektu EQUAL-WISP,
czyli tzw. Wirtualnego Inkuba-
tora Gospodarki Spo∏ecznej po-

chodzi z Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, koordynujàcej mi´dzynarodo-
wy program wdra˝ania nowych form
przeciwdzia∏ania bezrobociu w ramach
organizacji pozarzàdowych. Pojawi∏a
si´ ona na poczàtku lat 90. ubieg∏ego
wieku, poczàtkowo jako lokalna inicja-
tywa w∏oska, która jednak szybko roz-
przestrzenia∏a si´ we wszystkich kra-
jach europejskich, g∏ównie w Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Portugalii. Dwa
lata temu do programu przystàpi∏a
Polska. W naszym regionie zacz´∏o
dzia∏aç Stowarzyszenie Wspó∏pracy
Regionalnej, którego projekt zosta∏
w∏àczony do programu europejskiego
i finansowany jest jednoczeÊnie przez
Europejski Fundusz Spo∏eczny oraz
Êrodki bud˝etowe RP. W tym celu na-
le˝a∏o wprowadziç pewne unormowa-
nia prawne i akty wykonawcze. – Jest
to interesujàcy problem, jak idea, po-

czàtkowo spontaniczna znajduje swoje
wcielenie w aktach legislacyjnych i to-
ruje sobie drog´ do praktyki spo∏ecznej
– kwituje proces rozwoju przedsi´-
wzi´cia prof. dr hab. Zofia Ratajczak,
przewodniczàca zespo∏u zaanga˝owa-
nego w projekt z ramienia Uniwersyte-
tu Âlàskiego.

Idea tzw. gospodarki spo∏ecznej jest
jednà z najwi´kszych innowacji spo-
∏ecznych ostatniego 15-lecia. - Istniejà
ró˝ne okreÊlenia, dotyczàce tego rodza-
ju przedsi´biorczoÊci – mówi si´ o tzw.
trzecim sektorze gospodarki, obok pry-
watnego i paƒstwowego, który jedno-
czeÊnie ∏àczy elementy obu, o ekonomii
spo∏ecznej, o ekonomii opartej na zasa-
dach solidarnoÊci spo∏ecznej, o sekto-
rze nienastawionym na zysk, wreszcie
– o przedsi´biorstwie spo∏ecznym,
a w ramach tego˝ – o spó∏dzielczoÊci
socjalnej. Przedsi´biorstwa spo∏eczne
powstajà na styku spó∏dzielni oraz sto-
warzyszeƒ – mówi prof. Ratajczak.

Coraz bardziej wyraêna ekspansja
tego rodzaju inicjatyw w wielu kra-
jach wymaga z jednej strony teore-
tycznej refleksji, z drugiej – pomocy
ze strony przedstawicieli ró˝nych
dyscyplin naukowych, g∏ównie z za-
kresu nauk spo∏ecznych. Psychologia
jest jednà z nich. Mi´dzy innymi by-
∏o to powodem przystàpienia psycho-
logów pracy i organizacji do tego pro-
jektu. - CiekawoÊç poznawcza z jed-
nej strony oraz ch´ç w∏àczenia si´ do
praktyki zwalczania bezrobocia 
– z drugiej. Nasza katedra, która od
lat zajmowa∏a si´ problematykà bez-
robocia, teraz ma okazj´ przyczyniç
si´ do wdra˝ania nowatorskich me-
tod walki z bezrobociem. To rdzeƒ
naszej motywacji – z dumà t∏umaczy
prof. Ratajczak.

Obecnie projekt jest na etapie groma-
dzenia wyników badaƒ z trzech obsza-
rów: zaradnoÊci osób bezrobotnych, po-
tencjalnych beneficjentów projektu,
którzy deklarujà gotowoÊç przystàpie-

W trakcie wdro˝enia zostanà przygoto-
wane instrukcje stanowiskowe opisujàce
sposób i zasady pracy z SYSTEMem. Od
momentu startu produktywnego prze-
widywane jest równie˝ uruchomienie
centrum wsparcia (help-desk), którego
zadaniem jest wspomaganie u˝ytkowni-
ków w czasie pracy z SYSTEMem.

- Czy nasza praca si´ zmieni?
- Ka˝de wdro˝enie narz´dzia infor-

matycznego tej klasy wprowadza
zmiany w zakresie i rodzaju czynnoÊci
wykonywanych przez pracowników.
Jest to nieuchronne wskutek automa-
tyzacji dzia∏aƒ oraz pojawienia si´ no-
wych funkcjonalnoÊci. SYSTEM niesie
ze sobà nowe obowiàzki, nowy zakres
wiedzy, którà trzeba b´dzie opano-
waç. Roz∏o˝enie wdro˝enia w czasie
na okres prawie czterech lat pozwoli
na dokonanie tych zmian w sposób
ewolucyjny.

- Co usprawni SYSTEM w centra-
li a co na wydzia∏ach?

- Podzia∏ na central´ i wydzia∏y wyda-
je si´ byç sprzeczny z filozofià systemu
zintegrowanego. Zakupiona licencja po-
zwala ka˝demu pracownikowi pe∏niç
w nim dowolnà rol´. Jednym z g∏ównych
wymogów stawianych SYSTEMowi jest
wyeliminowanie wielokrotnego wprowa-
dzania danych oraz wprowadzanie ich
w miejscu powstawania. Dzi´ki usuni´-
ciu bariery czasu i przestrzeni, u˝ytkow-
nicy b´dà mieli dost´p do informacji na
bie˝àco i niezale˝nie od miejsca ich po-
wstawania. Przyk∏adowo mechanizm sa-
moobs∏ugi pracowniczej realizowany
przez przeglàdark´ internetowà umo˝li-
wi dost´p ka˝demu uprawnionemu pra-
cownikowi do w∏asnych danych osobo-
wych, informacji o urlopie, pasków p∏a-
cowych, Êrodkach trwa∏ych itp.

Wdro˝enie z sukcesem SYSTEMu
uporzàdkuje i uproÊci procesy realizo-
wane w zakresie obs∏ugi toku studiów,
badaƒ naukowych oraz gospodarki
w∏asnej. Wynikajàca z tego racjonali-
zacja pozwoli podnieÊç jakoÊç obs∏ugi
studentów i pracowników. SYSTEM
dostarczy wydajnych narz´dzi dla ka-
dry zarzàdzajàcej ka˝dego szczebla,
wspomagajàcych podejmowanie decy-
zji dzi´ki rachunkowi kosztów, bud˝e-
towania i kontrolingu. SYSTEM b´-
dzie wspiera∏ najwa˝niejsze procesy
biznesowe Uczelni w sposób umo˝li-
wiajàcy kontynuowanie jej rozwoju
oraz wype∏nianie statutowych zadaƒ
na najwy˝szym dost´pnym poziomie.
Pozwoli nie tylko monitorowaç bie˝à-
cy stan Uczelni, ale równie˝ realizo-
waç takie procesy, jak tworzenie stra-
tegii, planowanie i symulacja konse-
kwencji decyzji zarzàdczych.

ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SKO¸UCKA

Wyzwania i motywacje

Innowacje 
spo∏eczne…
… czyli o tym jak lo-
kalna w∏oska myÊl inte-
gruje Europ´ w walce
z bezrobociem. I o tym,
jak walk´ t´ wspomaga
zespó∏ Katedry Psycho-
logii Pracy i Organizacji
Uniwersytetu Âlàskiego,
który za namowà i pod
bacznym przewodnic-
twem prof. dr hab. Zofii
Ratajczak przystàpi∏ do
projektu EQUAL-WISP.

Projekt jest adresowany do potencjalnych beneficjentów, tj. osób trwale pozostajàcych

bez pracy, ale tak˝e wszystkich, którzy interesujà si´ strategià wdra˝ania do praktyki no-

wej idei gospodarki spo∏ecznej, a wi´c samego Stowarzyszenia Wspó∏pracy Regionalnej,

przedstawicieli urz´dów pracy, innych dyscyplin spo∏ecznych oraz potencjalnych nast´p-

ców obecnego zespo∏u, który sk∏ada si´, poza prof. dr hab. Zofià Ratajczak, z trzech

osób: dr El˝biety Turskiej, mgr Jolanty Filipczyk oraz mgr Anny Borkowskiej-KuÊ.



nia do organizacji przedsi´biorstwa
spo∏ecznego (spó∏dzielni), tzw. kontrak-
tu psychologicznego, jaki nawiàzujà
przy tworzeniu takiego przedsi´bior-
stwa oraz wsparcia spo∏ecznego, jakiego
potrzebujà i jakie mogà otrzymaç
w trakcie tworzenia tej wspólnej inicja-
tywy. PodkreÊliç nale˝y, ˝e Êrodki na
utworzenie takiego przedsi´wzi´cia nie
mogà byç „przejadane” ani wykorzysty-
wane w postaci zysku na konsumpcj´
w jakiejkolwiek formie. - Istotne jest to,
by nie dosz∏o do rozbudzenia nadmier-
nych nadziei na b∏yskawiczne sukcesy

w tej formie dzia∏alnoÊci na rzecz bez-
robotnych i by nie powsta∏o wÊród nich
przekonanie o dodatkowym êródle
Êwiadczeƒ socjalnych. W tym wypadku
chodzi o pobudzanie podmiotowoÊci lu-
dzi, pragnàcych godnie zapewniç sobie
Êrodki na byt i przetrwanie – mówi
prof. Ratajczak. Jest to psychologiczna
bariera dla beneficjentów, ale pokona-
nie jej prowadzi do uzyskania wielu ko-
rzyÊci, nie tylko materialnych.

Projekt ma szans´ na realizacj´
w zamierzonym kszta∏cie. - Obecnie je-
steÊmy na tzw. pó∏metku. Zbieramy
owoce pierwszych badaƒ i wkrótce
uka˝e si´ monografia podsumowujàca
ten w∏aÊnie etap – uzupe∏nia prof. Ra-
tajczak. A po chwili dodaje - Poniewa˝
tematyka projektu jest przedmiotem
wzrastajàcego zainteresowania w lite-
raturze Êwiatowej, niema∏à cz´Êç cza-
su poÊwi´camy na studiowanie no-
wych pozycji. Jednà z pozytywnych
stron uczestniczenia w projekcie jest
mo˝liwoÊç konfrontowania nie tylko
poglàdów, ale i uczenia si´ na doÊwiad-
czeniach takich krajów, jak: Wielka
Brytania, Niemcy, Portugalia oraz
W∏ochy. Jest to znakomita okazja do
przypatrywania si´ budowie solidarnej
Europy i ∏àczenia si´ w strukturach
poziomych w ide´ na najni˝szym po-
ziomie organizacyjnym, tym najbar-
dziej fascynujàcym.

AGNIESZKA TURSKA-KAWA

W
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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

Stopnie
naukowe
Doktoraty:
Dr Sebastian PAWLUS

Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Bo˝ena KOLANO

Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
Dr Natalia CIEÂLAR

Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Anna SZCZERBA-ZUBEK

Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Izabela GRE¡

Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
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C entrum Studiów nad Cz∏owie-
kiem i Ârodowiskiem zosta∏o
powo∏ane w 1992 roku przez

Rektora Uniwersytetu Âlàskiego jako
jednostka wspólna Uniwersytetu Âlà-
skiego, dla zintensyfikowania i zinte-
growania dzia∏aƒ Uczelni na rzecz
ochrony Êrodowiska przyrodniczego

i edukacji ekologicznej. Jego powstanie
by∏o mo˝liwe m.in. dzi´ki mi´dzynaro-
dowemu programowi TEMPUS/PHA-
RE, obejmujàcemu kooperacj´ z Uni-
wersytetami: w Aarhus (Dania), Gre-
enwich (Wielka Brytania) i Warszaw-
skim. Równie˝ obecnie Centrum wspó∏-
pracuje z wieloma krajowymi i zagra-
nicznymi oÊrodkami zajmujàcymi si´
edukacjà ekologicznà.

Swoje cele polegajàce na promowaniu
dzia∏aƒ dla osiàgni´cia zrównowa˝onej
Êrodowiskowo aktywnoÊci cz∏owieka
Centrum realizuje poprzez trzy g∏ówne
filary dzia∏alnoÊci. Pierwszym wa˝nym
elementem sà cykliczne wyk∏ady inter-
dyscyplinarne odbywajàce si´ ju˝ od 15
lat (w ka˝dy czwartek o godzinie 16-tej)
pod has∏em „Wybrane problemy ekolo-
gii i ochrony Êrodowiska”. Skierowane
sà one przede wszystkim dla studentów
i m∏odzie˝y szkolnej, ale równie˝ pra-
cowników naszej Uczelni (majà charak-
ter otwarty i sà bezp∏atne).

- Tematyka wyk∏adów jest bardzo
zró˝nicowana - mówi dyrektor Cen-
trum Studiów nad Cz∏owiekiem i Âro-
dowiskiem dr Miros∏aw Nakonieczny. 
- Generalnie, w centrum naszego zain-

teresowania stoi cz∏owiek i jego Êrodo-
wisko. Dlatego poruszamy tematy z za-
kresu nauk przyrodniczych, ekologii,
techniki, ale tak˝e dotykamy spraw
zwiàzanych z filozofià czy psychologià,
nie uciekajàc tym samym od proble-
mów dotyczàcych bezpoÊrednio cz∏o-
wieka. Ponadto staramy si´ pami´taç
o tzw. tematach interwencyjnych, czyli
chcemy mówiç o wa˝nych, najbardziej
aktualnych sprawach, cz´sto niepoko-
jàcych. Stàd w tym semestrze zaplano-
waliÊmy wyk∏ad mgr. in˝. Jana Jakiela
(ze Stowarzyszenia SISKOM w War-
szawie) o Dolinie Rospudy, ale tak˝e
o innych b∏´dach, jakie pope∏niono
i pope∏nia si´ przy wytyczaniu dróg,
w tym Via Baltica.

Centrum stara si´ tak˝e promowaç
pracowników naukowych, którzy wy-
je˝d˝ajà w ciekawe regiony Êwiata
i realizujà wa˝ne projekty. Sà to nie
tylko uznani profesorowie z du˝ym
dorobkiem naukowym, ale tak˝e dok-
toranci, którzy pod okiem swoich pro-
motorów prowadzà oryginalne i cieka-
we badania.

- Chcemy prezentowaç pracowni-
ków, którzy majà osiàgni´cia na polu
popularyzacyjnym - twierdzi dr Nako-

Promocja dzia∏aƒ proekologicznych 
w Uniwersytecie Âlàskim

Cz∏owiek
i jego 
Êrodowisko

Najnowszym du˝ym
projektem Centrum Stu-
diów nad Cz∏owiekiem
i Ârodowiskiem dzia∏a-
jàcym na Wydziale Bio-
logii i Ochrony Ârodowi-
ska by∏o zorganizowa-
nie I Biennale Fotogra-
ficznego Uniwersytetu
Âlàskiego w Katowicach
„Nauka w obiektywie”.

Dr Monika Tarnawska prowadzi badania nad prosionkiem szorstkim (Porcellio scaber), o któ-

rym mówi∏a w ramach IV cyklu wyk∏adów CSnCiÂ
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nieczny. - Dlatego w tym semestrze za-
planowano wyk∏ad dr. hab. Piotra
Skuba∏y (Wydzia∏ Biologii i Ochrony
Ârodowiska UÂ) i dr. Ryszarda Kulika
(Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii UÂ),
którzy byli zaproszeni do Dubaju na
Globar Environmental Youth Conven-
tion, gdzie prowadzili warsztaty na-
ukowe.

Dyrektor Centrum podkreÊla, ˝e co
roku odbywa si´ osiem wyk∏adów pod
has∏em „Forum Natura” (patrz: pro-
gram XV cyklu), sponsorowanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodo-
wiska, co daje mo˝liwoÊç zaproszenia
wielu ciekawych goÊci spoza naszej
Uczelni. Ponadto w tym roku akade-
mickim zainaugurowano jeszcze jeden
cykl. Centrum rozpocz´∏o bowiem
wspó∏prac´ z kinem Oragne IMAX
w Katowicach, co umo˝liwia prowadze-
nie wyk∏adów zwiàzanych tematycznie
z filmem, którego projekcja (w wersji
3D) odbywa si´ po spotkaniu. Warto
tak˝e dodaç, ˝e istotnym „pok∏osiem”
wyk∏adów sà publikacje wydawane
w serii „Problemy Êrodowiska i jego
ochrony”.

Drugim wa˝nym elementem dzia∏al-
noÊci Centrum by∏y „Mi´dzynarodowe
i Krajowe Szko∏y Ochrony Ârodowi-
ska”. W ich ramach odby∏o si´ ju˝ 
10 Szkó∏ Polsko-Duƒskich. Organizato-
rzy ze strony duƒskiej wspominajà, ˝e
oficjalna wspó∏praca z Polskà „ruszy-
∏a” latem 1988 roku, gdy Mogens Gis-
sel Nielsen, przekraczajàc Sudety od
strony by∏ej Czechos∏owacji zobaczy∏
przygn´biajàcy widok ginàcego lasu
w Górach Izerskich.

„Wkrótce zdaliÊmy sobie spraw´, ˝e
Polska to kraj, który powinniÊmy od-

wiedziç. Le˝y ona w naszym sàsiedztwie
i jest „krajem kontrastów” z najpi´k-
niejszà i niezniszczonà przyrodà w Eu-
ropie, jak i z terenami zanieczyszczo-
nymi w bardzo du˝ym stopniu. Dlatego
te˝ skontaktowaliÊmy si´ w Polsce z dr
Annà Kalinowskà z Uniwersytetu War-
szawskiego oraz z prof. Paw∏em Migulà
z Uniwersytetu Âlàskiego w Katowi-
cach” – napisali w artykule wspomnie-
niowym Dorthe Birkmose i prof. Mo-
gens Gissel Nielsen.

Podczas dziesi´cioletniej wspó∏pracy
z Centrum naukowcy z Danii odwiedzi-
li wiele pi´knych, choç zagro˝onych de-
gradacjà regionów Polski, w tym: Ta-
try, Pieniny czy Szklarskà Por´b´,

gdzie szokujàce wra˝enie wywar∏ na
nich wymar∏y las w górach. Tak˝e pra-
cownicy naszej Uczelni goÊcili w Danii,
gdzie zwiedzali parki narodowe, labora-
toria i instytuty naukowe oraz zak∏ady
przemys∏owe. Zdobyte w czasie organi-
zacji „szkó∏” doÊwiadczenie obecnie po-
zwala nam organizowaç nie tylko szko-
lenia i wyjazdy terenowe, ale tak˝e kon-
ferencje oraz warsztaty naukowe – co
znajduje si´ w sta∏ej ofercie Centrum.

Kolejnym elementem dzia∏alnoÊci
Centrum sà kursy organizowane we
wspó∏pracy z Uppsala University w ra-
mach mi´dzynarodowego programu
„The Baltic University Programme”:
„The Baltic Sea Environment” oraz
„A Sustainable Baltic Region”. The Bal-
tic University jest projektem wspó∏pra-
cy mi´dzynarodowej ponad 150 uniwer-
sytetów z 14 paƒstw regionu Morza
Ba∏tyckiego. Celem kursu „Ârodowisko
Morza Ba∏tyckiego” („The Baltic Sea
Environment”) jest wskazanie podsta-
wowych faktów i zrozumienie przyczyn
pogorszenia stanu Êrodowiska regionu
ba∏tyckiego. W ramach tego mi´dzyna-
rodowego programu Centrum przygoto-
wa∏o publikacj´ pod redakcjà Miros∏awa
Nakoniecznego i Paw∏a Miguli, b´dàcà
suplementem do serii „The Baltic Sea
Environment” zatytu∏owanà Âlàsk – in-
tegralny element Êrodowiska zlewni Mo-
rza Ba∏tyckiego. Autorzy zauwa˝yli, ˝e
sprawy Âlàska i jego oddzia∏ywania na
Morze Ba∏tyckie w wielu zeszytach tej
serii potraktowano marginalnie lub na-
wet pomini´to. Stàd zaistnia∏a potrzeba
osobnego opracowania tego tematu.
Cz´stokroç po raz pierwszy zosta∏y tu
nakreÊlone pewne uwarunkowania
funkcjonowania Êrodowiska

Dyrektor Centrum Studiów nad Cz∏owiekiem i Ârodowiskiem dr Miros∏aw Nakonieczny
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Gacek brunatny (Plecotus auritus) – zdj´cie bra∏o udzia∏ w konkursie fotograficznym „Nauka

w obiektywie”
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w aspekcie globalnym poprzez pryzmat
zmian zachodzàcych na niewielkim ob-
szarze, jakim jest Górny Âlàsk. Autorzy
podkreÊlali tak˝e, ˝e Êrodowisko przy-
rodnicze nie zna granic, które tak cz´sto
sà wytyczane.

Najnowszym du˝ym projektem Cen-
trum by∏o zorganizowanie I Biennale
Fotograficznego Uniwersytetu Âlàskie-
go w Katowicach „Nauka w obiekty-
wie”. Jego zadaniem jest promocja osià-
gni´ç naukowych pracowników naszej
Uczelni. Pierwszej jego edycji, zwiàza-
nej tematycznie z Górnym Âlàskiem
i województwem Êlàskim, towarzyszy∏o
has∏o „Âlàsk okiem naukowca”. Trzeba
podkreÊliç, ˝e do konkursu najwi´cej
prac zg∏oszono w∏aÊnie z Wydzia∏u Bio-
logii i Ochrony Ârodowiska. Kolejna
edycja b´dzie mia∏a miejsce w 2008 roku
i zgodnie z ˝yczeniem organizatorów do
konkursu dopuszczone zostanà tak˝e
prace naukowców spoza naszej Uczelni.
Szczegó∏y regulaminu II Biennale po-
znajà Paƒstwo podczas inauguracji no-
wego roku akademickiego 2007/08.

AGNIESZKA SIKORA
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Centrum Studiów nad Cz∏owiekiem
i Ârodowiskiem Uniwersytetu Âlàskiego

zaprasza w semestrze letnim na drugà cz´Êç
XV cyklu wyk∏adów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII
I OCHRONY ÂRODOWISKA

08.03.2007
Mgr Dominika Stygar, mgr Maria ˚aak, dr hab. Bogdan Dole˝ych, prof. dr hab. Pawe∏

Migula, Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ. „Ma∏y zabójca wielkich drzew - histo-
ria naturalna szrotówka kasztanowcowiaczka”
15.03.2007
Forum Natura Mgr in˝. Jan Jakiel, Stowarzyszenie SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Sto-
∏ecznej Komunikacji), Warszawa. „Via Baltica - beton w bagnie”
22.03.2007
Dr hab. Piotr Skuba∏a, Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ; dr Ryszard Kulik, Wy-
dzia∏ Pedagogiki i Psychologii UÂ. „Dokàd zmierza Êwiat? Refleksje z Global Environmental
Youth Convention w Dubaju”
29.03.2007
Dr Jagna Karcz, Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ. „Nowoczesna mikroskopia
elektronowa w diagnostyce Êrodowiska”
12.04.2007
3W - Widzieç i Wiedzieç Wi´cej; kino Orange IMAX w Katowicach. Mgr Aleksandra Ja-

b∏oƒska, Uniwersytet ¸ódzki; Piotr Jab∏oƒski „Rafa koralowa - zagro˝one bogactwo”; film
„˚ycie oceanów 3D”
19.04.2007
Forum Natura Prof. dr hab. in˝. Stefan Koz∏owski, Komitet „Cz∏owiek i Êrodowisko” PAN.
„Rozwój zrównowa˝ony - wyzwanie wspólnej Europy”
26.04.2007
Dr hab. Irena Bielaƒska-Grajner, Wydz. Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ. „Niestrudzeni
w´drowcy podwodnego Êwiata wszechoceanów i... naszych Êlàskich zbiorników“
10.05.2007
Dr Magdalena Tkacz, Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach UÂ. „Sztuczna inteligen-
cja a modelowanie geoÊrodowiskowych uk∏adów dynamicznych“
17.05.2007
Forum Natura Dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Âlàska, Katowice.
„Reliktowa kolonia roÊlin górskich w rezerwacie Ochojec - 25 lat koegzystencji z miastem
Katowice”
24.05.2007
3W - Widzieç i Wiedzieç Wi´cej; kino Orange IMAX w Katowicach. Mgr Karol Sabath, In-
stytut Paleobiologii PAN, Warszawa. „Tyranozaur - od skamienia∏oÊci do kariery w filmie”;
film „T-Rex 3D. Powrót do okresu kredowego”
31.05.2007
Dr Maria Augustyniak, dr El˝bieta G∏owacka, prof. dr hab. Pawe∏ Migula, dr Miros∏aw

Nakonieczny, mgr Tomasz Sawczyn, dr Monika Tarnawska, Wydzia∏ Biologii i Ochrony
Ârodowiska UÂ. „Przyroda Po∏udniowej Afryki - przedwakacyjne reminiscencje z 6 lat ba-
daƒ naukowych”

WÊród goÊci zapraszanych przez CSnCiÂ

by∏o wiele postaci lubianych i znanych

z ekranu telewizyjnego. Na zdj´ciu: paƒ-

stwo Hanna i Antoni Gucwiƒscy
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Naukowcy UÂ w wielkim programie badawczym Arktyki i Antarktydy

Rozpoczà∏ si´ 
IV Mi´dzynarodowy
Rok Polarny

I dea po∏àczenia wysi∏ków wielu
krajów w badaniach polarnych
oraz tworzenia mi´dzynarodo-

wych organizacji pojawi∏a si´ ok. 125 lat
temu. W badaniach I Mi´dzynarodowe-
go Roku Polarnego (IPY) w latach 1882-
1883 uczestniczy∏o 12 paƒstw. W okre-
sie tym za∏o˝ono 15 stacji polarnych (13
w Arktyce i 2 w Antarktyce). W II Mi´-
dzynarodowym Roku Polarnym w la-
tach 1932-1933 za∏o˝ono 40 stacji ba-
dawczych. Trzech Polaków: Czes∏aw
Centkiewicz, Jan ¸ysakowski i Stani-
s∏aw Siedlecki prowadzi∏o obserwacje
i pomiary na Wyspie Niedêwiedziej
w Arktyce. W ramach programu reje-
strowano zjawiska z dziedziny meteoro-
logii i magnetyzmu, badano atmosfer´
oraz zjawiska jonosferyczne. Kolejny,
III Mi´dzynarodowy Rok Polarny na-
zwany Mi´dzynarodowym Rokiem Geo-
fizycznym, odby∏ si´ w latach 1957-
1958, a w prowadzonych badaniach
zjednoczy∏ 67 krajów. Polska w∏àczy∏a
si´ w nie, budujàc Stacj´ Polarnà w Za-
toce Bia∏ego Niedêwiedzia w fiordzie
Hornsund na Spitsbergenie i zak∏adajàc
stacj´ geofizycznà w Wietnamie. Do naj-
wa˝niejszych osiàgni´ç naukowych Mi´-

dzynarodowego Roku Geofizycznego
nale˝a∏y: odkrycie pasów radiacji Van
Allena, pierwsze oszacowanie masy lodu
na Antarktydzie i potwierdzenie teorii
dryftu kontynentów. W trudnych
i skomplikowanych pod wzgl´dem poli-
tycznym latach 50. uda∏o si´ jednak
wa˝ne przedsi´wzi´cie - utworzenie
i ratyfikacja Uk∏adu Antarktycznego, co
sta∏o si´ dowodem, ˝e naukowcy z ca∏e-
go Êwiata mogà wspólnie pracowaç dla
dobra ludzkoÊci, pomimo ró˝nic syste-
mów paƒstwowych, jakie reprezentujà.

Obecny – IV Mi´dzynarodowy Rok
Polarny 2007/2008 zorganizowano
w 50. rocznic´ Mi´dzynarodowego Roku
Geofizycznego. G∏ównymi obszarami
zainteresowania naukowców z ponad 
60 krajów realizujàcych ponad 200 pro-
jektów badawczych majà byç przede
wszystkim: stan Êrodowiska obszarów
polarnych, zrozumienie dotychczaso-
wych zmian Êrodowiska polarnego i pro-
gnozowanie przysz∏ych zmian, powiàza-
nie procesów polarnych z globalnymi,
obserwacje Ziemi i przestrzeni wokó∏-
ziemskiej z biegunów, zrównowa˝ony
rozwój ludów polarnych. Przewidziane
sà badania w Arktyce i Antarktyce przy
wykorzystaniu istniejàcych stacji polar-
nych oraz licznych statków, w tym lodo-
∏amaczy nowej generacji. Planuje si´,
pod patronatem Unii Europejskiej, bu-

dow´ superlodo∏amacza „Aurora Bore-
alis” oraz wykonanie g∏´bokich wierceƒ
w lodowcach Arktyki i Antarktydy.

Podczas obchodów Dnia Polarnego
na Wydziale Nauk o Ziemi UÂ zapre-
zentowano wiele filmów oraz zdj´ç ar-
chiwalnych z licznych wypraw polar-
nych (w tym wypraw uniwersyteckich).
Dosz∏o równie˝ do po∏àczenia „na ˝y-
wo” ze stacjà polarnà w Hornsundzie
Panowie Piotr Modzel i Tomasz Petel-
ski, uczestnicy XIX Wyprawy Instytu-
tu Geofizyki PAN na Spitsbergen,
zgromadzonym w auli WNoZ opowia-
dali o prowadzonych tam badaniach.
Swoje s∏owa uznania dla wcià˝ heroicz-
nej i niezwykle wa˝nej pracy polarni-
ków wyrazi∏ JM Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek. W mi∏ej atmos-
ferze, pod troskliwym okiem dr Wies∏a-
wy Krawczyk, odby∏a si´ impreza to-
warzyszàca - spotkanie polarników.
W nieoficjalnych rozmowach i wspo-
mnieniach mo˝na by∏o us∏yszeƒ wiele
zabawnych a tak˝e „mro˝àcych krew
w ˝y∏ach” historii z ˝ycia wypraw po-
larnych. By∏a to równie˝ okazja do spo-
tkania si´ „starej gwardii” z m∏odymi
polarnikami i polarniczkami, bo prze-
cie˝ nasi pracownicy podczas 30 lat
swoich badaƒ uczestniczyli w 29 wy-
prawach polarnych!

AGNIESZKA SIKORA

1 marca br. na Wy-
dziale Nauk o Ziemi UÂ
radoÊnie obchodzono
Dzieƒ Polarny inauguru-
jàcy IV Mi´dzynarodo-
wy Rok Polarny. Na ofi-
cjalnym otwarciu w Pa-
ry˝u Polsk´ reprezento-
wa∏ cz∏onek Narodowe-
go Komitetu ds. IV Mi´-
dzynarodowego Roku
Polarnego prof. dr hab.
Jacek Jania.
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Pi´kna i wcià˝ pe∏na tajemnic

Arktyka
Polarnicy z Uniwersytetu 

Âlàskiego w Katowicach nale˝à

do Êwiatowej czo∏ówki w zakre-

sie badaƒ glacjologicznych i che-

mii wód obszarów polarnych.

P ozyskiwanie informacji o klimacie
Arktyki i Antarktydy, ich pokrywie
lodowej czy ˝yciu biologicznym jest

mo˝liwe tylko dzi´ki ekspedycjom nauko-
wym oraz pracy stacji badawczych. W nich
w∏aÊnie ju˝ od 30 lat naukowcy z naszej
Uczelni prowadzà badania glacjologiczne.
Uczeni wykonujà m.in. radarowe sondowa-
nia gruboÊci lodowców, pomiary ruchu lodu
geodezjà satelitarnà GPS, analizujà reakcje
lodowców na ocieplenie klimatu w ostatnich
dekadach. Szczególnie wnikliwie interesujà
si´ Lodowcem Hansa w pobli˝u Polskiej Sta-
cji Polarnej w Hornsundzie oraz najgrub-
szym, liczàcym ponad 800 m polem lodowym
Archipelagu Svalbard-Amundsenisen na po-
∏udniowym Spitsbergenie. W wolnym czasie
mogà jednak podziwiaç pi´kno tego nieska-
˝onego cywilizacjà obszaru.

Horyzont II w fiordzie Hornsund, w tle góra Hohenlohefjellet

Lodowiec 

Renard 

w fiordzie 

Bellsund

Polska Stacja 

Polarna 

w Hornsundzie

podczas nocy

polarnej

Lodowiec Konow

w fiordzie St Jons

Czo∏o Lodowca Hans
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R oli, jakà Êrodowiska te odegra-
jà w rozwoju aglomeracji, po-
Êwi´cono spotkanie zorganizo-

wane 1 lutego w rektoracie Uniwersy-
tetu Âlàskiego. Impulsem do g∏´bszego
zastanowienia si´ nad specyfikà Âlàska

i sposobami kreowania jego przysz∏oÊci,
sta∏o si´ rozstrzygni´cie przed kilkoma
miesiàcami konkursu na zagospodaro-
wanie centrum miasta Katowice. Zwy-
ci´˝y∏a w nim koncepcja zaproponowa-
na przez zespó∏ architektoniczny pod
kierownictwem Tomasza Koniora, za-
k∏adajàca ulokowanie centrum miasta
w rejonie obecnej Alei Korfantego.

- Postrzegam ten konkurs jako wielkà
szans´ dla Katowic. Jego najwi´kszà
wartoÊcià jest chyba to, ˝e o mieÊcie za-
cz´to rozmawiaç, zacz´to dyskutowaç
nad konkretnym materia∏em. Po d∏ugim
czasie nie przyglàdania si´ tej przestrze-
ni w sposób komplementarny, obejmujà-
cy ró˝norakie aspekty, pojawi∏ si´ punkt
odniesienia. Za nies∏ychanie wa˝ne uwa-
˝am skonfrontowanie wizji czym jest
miasto dla architekta, z tym, jak t´ wizj´
postrzegajà mieszkaƒcy, inwestorzy, go-
Êcie. Daje mi to niesamowity potencja∏
i si∏´, by dalej pracowaç nad projektem –
powiedzia∏ autor zwyci´skiej pracy.

Dyskutanci mieli okazj´ zapoznaç si´
z zasadniczymi za∏o˝eniami projektu,

przedstawionego w postaci materia∏ów
pokonkursowych. Wed∏ug architekta,
w dobrze skonstruowanym mieÊcie
w ciàgu 15 minut mo˝na si´ dostaç pie-
chotà do ka˝dej instytucji, czy te˝ miej-
sca zamieszkania. Przysz∏e Katowice
majà spe∏niaç te wytyczne.

Wizja nowego centrum zak∏ada zmia-
ny w wielu wymiarach. - Rozwój ka˝dego
miasta opiera si´ na trzech filarach: pra-
cy, mieszkaniach i szeroko rozumianych
us∏ugach, w tym tak˝e z zakresu kultu-
ry, sportu. W moim przekonaniu projekt,
który ma wnieÊç w Katowicach dodatko-
we wartoÊci miastotwórcze i centrotwór-
cze, musi byç równomiernie na nich osa-
dzony. MyÊl´, ˝e ten projekt spe∏nia to
kryterium – skomentowa∏ prezydent
miasta Katowic Piotr Uszok.

W ramach zwyci´skiej pracy opraco-
wanych zosta∏o kilka propozycji zwià-
zanych bezpoÊrednio z naukà, kulturà
i sztukà. W oparciu o te wartoÊci ma
byç bowiem budowany charakter mia-
sta i one majà stanowiç o jego szczegól-
nej atrakcyjnoÊci. W przebudowanym

Wizja nowego centrum Katowic

W duchu m∏odoÊci
Katowice, a wraz z ni-
mi ca∏y Âlàsk, czekajà
zmiany. Region stanà∏
w obliczu koniecznoÊci
stworzenia spójnego wi-
zerunku rozpoznawalne-
go w ca∏ej Polsce i na
Êwiecie. Dotyczy to za-
równo sfery architekto-
niczno-urbanistycznej,
jak i kwestii okreÊlenia
charakteru miast aglo-
meracji. W zwiàzku
z tym warto zastanowiç
si´ nad tym, jakie miej-
sce w „nowych” Katowi-
cach zajmà Êrodowiska
twórcze, akademickie
i naukowe.
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Od lewej:  JM Rektor UÂ prof. zw dr hab. Janusz Janeczek, rektor ÂAM prof. dr hab. n. med.  Ewa Ma∏ecka-Tendera i Zbigniew Widera

Prorektor UÂ d/s Wspó∏pracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik i prezydent Katowic Piotr Uszok
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S potkanie poÊwi´cone proble-
mom uczestnictwa kobiet w po-
lityce i spo∏eczeƒstwie odby∏o

si´ w dniach 21-22 lutego br. na Wy-
dziale Nauk Spo∏ecznych UÂ. Jego or-
ganizatorzy za cel postawili sobie zna-
lezienie odpowiedzi na kilka pytaƒ: Czy
kobiety majà pe∏ny dost´p do w∏adzy?
Jak przejawia si´ ich aktywnoÊç w ˝y-
ciu spo∏ecznym i politycznym? Czy po-
trzebujà parytetów? Aby znaleêç na nie
zaproszono goÊci, którzy – zapewne
w oczach organizatorów – najlepiej zna-
jà si´ na tematyce feministycznej: panià
wicepremier (wed∏ug feministek - wice-
premierk´) Izabel´ Jarug´-Nowackà
oraz panià prezes Stowarzyszenia Ak-
tywne Kobiety (wed∏ug feministek –
prezesk´) Halin´ Sobaƒskà. I rzeczywi-
Êcie, okaza∏o si´, ˝e kwestia nazewnic-
twa jest bardzo wa˝na dla feministek,
bo choç – jak si´ wyrazi∏ jeden z przyby-
∏ych na spotkanie studentów – od tego
nie przyb´dzie kromki chleba, a pro-
blem nazw jest stosunkowo b∏ahy, to

jednak w oczach wielu kobiet Êwiadczy
o ich nieobecnoÊci w poszczególnych
dziedzinach ˝ycia – stàd brak ˝eƒskich
koƒcówek w nazwach takich profesji,
jak premier, minister, dyplomata, ˝o∏-
nierz.

Spotkanie jednak rozpocz´∏o si´ od
wyra˝enia przez Izabel´ Jarug´-No-
wackà dezaprobaty „konstrukcjà” auli
im. K. Popio∏ka na Wydziale Nauk Spo-
∏ecznych. By∏a wicepremier stwierdzi∏a,
˝e feminizm nie znosi hierarchii, a na-
sza aula z wielkà katedrà na Êrodku za-
s∏aniajàcà ka˝dego, kto nie ma mini-
mum 190 cm wzrostu, jest przyk∏adem
jej wprowadzania. Dlatego pani wice-
premier postanowi∏a nie przemawiaç
z mównicy i z mikrofonem „wysz∏a” do
zgromadzonych studentów. I rzeczywi-
Êcie, ujrzeliÊmy wówczas drobnà kobie-
t´ w d˝insach, sportowych butach i ma-
rynarce, która nie sprawia∏a ju˝ wra˝e-
nia zajadle walczàcej feministki. Trze-
ba te˝ obiektywnie przyznaç, ˝e ca∏-
kiem dobrze radzi∏a sobie w dyskusji
z naszymi studentami, w znacznej cz´-
Êci nieprzychylnie odbierajàcymi poglà-
dy obu paƒ.

Izabela Jaruga-Nowacka w swoim
krótkim wyk∏adzie wypunktowa∏a naj-
wa˝niejsze problemy, przed którymi
stojà wspó∏czesne kobiety. Wysz∏a od
stwierdzenia, ˝e w naszych czasach ko-
biety i m´˝czyêni powinni byç partne-
rami, zaÊ has∏o „kobiety do domu” nie
tylko od dawna nie jest has∏em real-
nym, ale równie˝ nie jest aspiracjà
wi´kszoÊci m´˝czyzn. Jej zdaniem
znaczna cz´Êç z nich woli mieç u swego
boku partnerk´, z którà mo˝na poroz-
mawiaç, ma swoje zdanie i jest wy-
kszta∏cona. Ponadto ci sami m´˝czyêni
w wi´kszym stopniu chcieliby wp∏ywaç
na wychowywanie w∏asnych dzieci, co
dotychczas by∏o domenà kobiet. A mi-
mo to (oraz zagwarantowanej w Kon-
stytucji RP równoÊci p∏ci), wed∏ug by∏ej
wicepremier, panie wcià˝ otrzymujà
ni˝sze wynagrodzenie za t´ samà prac´
co panowie.

Pani Jaruga-Nowacka z racji swojego
zawodu polityka (wed∏ug feministek
chyba polityczki) przedstawi∏a

Konferencja Ko∏a Naukowego Politologów
Uniwersytetu Âlàskiego oraz Stowarzyszenia
Konserwatywno-Liberalnego KoLiber

Kobieta 
pod lupà
Pani wicepremier czy
wicepremierka, pani
prezes czy wicepreze-
ska? Kwestia nazewnic-
twa jest bardzo wa˝na
dla feministek, bo choç –
jak si´ wyrazi∏ jeden
z przyby∏ych na spotka-
nie studentów – od tego
nie przyb´dzie kromki
chleba, to jednak
w oczach wielu kobiet
Êwiadczy o ich nieobec-
noÊci w poszczególnych
dziedzinach ˝ycia.

➥

centrum Katowic planowane jest utwo-
rzenie w pobli˝u Teatru Wyspiaƒskiego
drugiej sceny, która by∏aby rodzajem
teatru impresaryjnego - miejscem orga-
nizowania wystaw i festiwali. W jed-
nostk´ kulturalno-muzealnà ma byç
tak˝e przekszta∏cony budynek obecne-
go Pa∏acu Âlubów. Przedstawicielom
Êwiata nauki i sztuki szczególnie przy-
pad∏ do gustu pomys∏ zorganizowania -
w okolicy pomnika Powstaƒców Âlà-
skich i oddanego Akademii Sztuk Pi´k-
nych w Katowicach Ronda Sztuki - cen-
trum nauki i edukacji, zwanego Âlà-
skim Eksploratorium. Jego funkcja po-
lega∏aby na uczeniu poprzez doÊwiad-
czenie, przy wykorzystaniu bezpoÊred-
niego kontaktu uczestników z ekspona-
tami przedstawiajàcymi ró˝norakie zja-
wiska. W organizacj´ interaktywnych
wystaw mogliby si´ w∏àczyç studenci
ró˝nych uczelni i kierunków, prezentu-
jàc przyk∏adowo specyfik´ zjawisk fi-
zycznych, matematycznych, histori´
medycyny czy muzyki.

Kwestie zwiàzane bezpoÊrednio
z Uniwersytetem Âlàskim zostanà po-
ruszone na osobnym spotkaniu, doty-
czàcym uzupe∏nienia zabudowy uczel-
ni, by spe∏nia∏a ona tak˝e funkcje, któ-
rych brak odczuwajà obecnie studenci.
Projekt zawiera m.in. propozycj´ uzu-
pe∏nienia campusu uniwersyteckiego
o akademiki i mieszkania studenckie.
Za podsumowanie spotkania mo˝na
uznaç zdanie wypowiedziane przez
Rektora prof. zw. dr hab. Janusz Ja-
neczka: Katowice – akademickie, zielo-
ne miasto m∏odych ludzi, t´tniàce ˝y-
ciem kulturalnym. Zawiera ono w sobie
nadziej´ na „wyp´dzenie” stàd nudy
i szarzyzny, bo ducha miasta majà two-
rzyç ludzie m∏odzi i twórczy. Szczegól-
na rola uczelni wy˝szych ma polegaç
m.in. na przyciàgni´ciu ich w∏aÊnie do
tego miejsca. W takim mieÊcie, posiada-
jàcym dusz´ i korzystny klimat, b´dzie
si´ chcia∏o ˝yç.

Na spotkanie zorganizowane przez re-
dakcj´ „Goƒca GórnoÊlàskiego” przybyli
równie˝: Rektorzy Âlàskiej Akademii Me-
dycznej prof. dr hab. n. med. Ewa Ma∏ec-
ka –Tendera, Akademii Muzycznej prof.
zw. Eugeniusz Knapik, Akademii Sztuk
Pi´knych w Katowicach prof. Marian
Oslislo, Prorektorzy UÂ prof. dr hab. Bar-
bara Ko˝usznik i prof. dr hab. Wies∏aw
BanyÊ, Przewodniczàcy Samorzàdu Stu-
denckiego UÂ Maciej Biskupski, specjali-
sta do spraw marketingu Zbigniew Wide-
ra, wiceprezes Polskiej Izby Przemys∏o-
wo-Handlowej Budownictwa Andrzej
Królicki oraz deweloper Piotr P∏asko.
Wnioski p∏ynàce z dyskusji zostanà przed-
stawione w „Raporcie Âlàsk 2007”, które-
go wydanie zaplanowano na marzec b.r.

MAGDALENA BUSZEK
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tak˝e sytuacj´ kobiet dzia∏ajàcych w po-
lityce.

- Przede wszystkim jest za ma∏o ko-
biet w Sejmie – stwierdzi∏a pani wice-
premier. – A tych które sà nie docenia
si´ albo postrzega jako histeryczki (jeÊli
tylko podniosà g∏os na mównicy sejmo-
wej). To prawda, ˝e obecnie w rzàdzie
sà tak˝e kobiety niekompetentne, ale
tak samo jak wielu niekompetentnych
m´˝czyzn. Szkoda, ˝e wielu wcià˝ widzi
niekompetentne kobiety, a nie dostrze-
ga niekompetentnych m´˝czyzn.

WÊród innych problemów, przed
którymi stojà kobiety dzia∏ajàce w po-
lityce jest tak˝e niedopuszczanie ich
do powa˝nych dyskusji politycznych,
np. o tarczy antyrakietowej. Wed∏ug
pani wicepremier obecnie polityka jest
Êwiatem bez kobiet, a przecie˝ wp∏ywa
na ich los. Ponadto na Êwiecie jest ok.
52 proc. kobiet, a to oznacza, ˝e po∏o-
wa argumentów nie jest w ogóle roz-
patrywana. W Sejmie kobiety repre-
zentowane sà jedynie w ok. 20 proc.,
to znaczy, ˝e nasza demokracja jest
z∏ej jakoÊci. Za dobry przyk∏ad poda∏a
Szwecj´, gdzie w rzàdzie od wielu lat
stanowiska po równo podzielone sà
pomi´dzy obie p∏cie. By∏a wicepremier
uwa˝a te˝, ˝e panie wchodzàce do po-
lityki powinny pozostaç kobietami,
nie byç gorszymi m´˝czyznami!

Halina Sobaƒska ze Stowarzyszenia
Aktywnych Kobiet zauwa˝y∏a, ˝e
znacznie trudniej jest pracowaç kobie-

tom ju˝ na stopniu lokalnym. Ostatnie
wybory samorzàdowe pokaza∏y jak ma-
∏o z nich dosta∏o si´ do rad miejskich.
Ze zgrozà przyzna∏a, ˝e sà tak˝e mia-
sta, w których nie ma ani jednej kobie-
ty, np. w Sosnowcu. Postawi∏a sobie za-
tem pytanie: dlaczego? Wed∏ug pani So-
baƒskiej g∏ównym powodem by∏o nie
wprowadzanie kobiet na pierwsze lub
drugie miejsca list wyborczych. Wed∏ug
jej badaƒ, do rad miejskich dosta∏y si´
jedynie te osoby, które by∏y na dwóch
pierwszych miejscach. W okr´gach wy-
borczych Sosnowca w ani jednym przy-
padku nie by∏o kobiety na pierwszym
miejscu. Natomiast na 12 kobiet ubie-
gajàcych si´ o fotel prezydenta wygra∏a
jedynie jedna – w Zabrzu.

- W partiach politycznych jest zaled-
wie 17-20 proc. kobiet – stwierdzi∏a Ha-
lina Sobaƒska. – Ch´tniej anga˝ujà si´
do pracy w organizacjach pozarzàdo-
wych i w dzia∏alnoÊç charytatywnà.
Dlaczego? Bo jest to praca o charakte-
rze wolontariatu, za którà nie ma wy-
nagrodzenia, a taka dzia∏alnoÊç znacz-
nie mniej interesuje m´˝czyzn.

Prezeska Stowarzyszenia wspo-
mnia∏a tak˝e o doÊç kontrowersyjnym
projekcie op∏acania kobiet pracujà-
cych w domu jako gospodynie. Wed∏ug
badaƒ ich praca zosta∏a oceniona na
2500 z∏. Pomys∏ ten wi´kszoÊci zgro-
madzonych w auli wyda∏ si´ absurdal-
ny. Studenci byli ciekawi, kto ma p∏a-
ciç za prac´ kobiet w dobie du˝ego

bezrobocia i czy nie b´dzie to ich za-
ch´ca∏o do pozostawania w domu. Po-
nadto zastanawiali si´, co b´dzie z ko-
bietami, które pracujà zawodowo, a po
pracy wykonujà drugi „etat domowy”.
Dla Êcis∏oÊci trzeba dodaç, ˝e pani Ja-
ruga-Nowacka jest przeciwna temu
projektowi.

Na zakoƒczenie spotkania z sali pa-
da∏y liczne pytania – g∏ównie od m´-
skiej cz´Êci studentów. Dotyczy∏y pro-
gramu nowo powsta∏ej Partii Kobiet
(za∏o˝onej przez Manuel´ Gretkowskà)
i bezproduktywnego sporu o koƒcówki
˝eƒskie. Wed∏ug studentów w polityce
powinny byç brane pod uwag´ kompe-
tencje kandydatów na wysokie stanowi-
ska rzàdowe, a nie p∏eç. Studenci-m´˝-
czyêni stwierdzili tak˝e, ˝e kobiety
wcale nie sà dyskryminowane w polity-
ce, a raczej po prostu nie garnà si´ do
niej. Po co je zatem tam pchaç na si∏´?
Za przyk∏ad podali sytuacj´ z wyborów
do samorzàdu studenckiego, do którego
kandydowa∏y jedynie dwie studentki.
Obie si´ dosta∏y. Po tych stwierdze-
niach pani Jaruga-Nowacka zaapelowa-
∏a do studentek Uniwersytetu Âlàskie-
go, aby nie rezygnowa∏y ze swoich praw
i wp∏ywania na losy swojej Uczelni, bo
ich rola w ˝yciu spo∏ecznym zaczyna si´
od samorzàdu studenckiego, potem jest
szczebel lokalny, a˝ wreszcie stanowi-
ska w zarzàdach firm, partiach poli-
tycznych czy rzàdzie.

AGNIESZKA SIKORA

GoÊç konferencji „Kobieta pod lupà” – pani Izabela Jaruga - Nowacka
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Nauniwersytecie nietrudno spotkaç geologów, filolo-
gów, biologów, kryminologów, politologów. Wszyscy
ci dzielni ludzie uprawiajà ró˝ne dziedziny wiedzy:

poczàtek s∏owa wskazuje na dziedzin ,́ a koƒcówka,,log” mówi, ˝e
chodzi o wiedz .́ Poza uniwersytetem znajdziemy astrologów
i ekologów. Choç s∏owa te brzmià jak nazwy gatunków z rodziny
uczonych, to jednak wra˝enie jest mylne. W przypadku astrologii
chodzi mo˝e o jakàÊ wiedz ,́ ale nie ma dziedziny. Ekolodzy zaÊ
majà dziedzin ,́ ale s∏uchajàc ich trudno przyzwyczaiç si  ́do myÊli,
˝e uprawiajà wiedz .́ Szlachetni mi∏oÊnicy przyrody oraz wyznaw-
cy Matki Ziemi w ka˝dej konfliktowej sytuacji wyrzucajà z siebie
mieszank  ́informacji, zakl´ç i aktów strzelistych, z którymi nie da
si  ́polemizowaç. JeÊli zaÊ nie da si  ́polemizowaç, to nie mamy do
czynienia z wiedzà, ale z wierzeniami.

Nie chc  ́poni˝aç ekologii, bo przecie  ̋mo˝na równie dobrze za
wierzenie uznaç poglàd, ˝e wiedza – tak jak jà rozumiemy na uni-
wersytecie – lepiej s∏u˝y ˝yciu ni  ̋dzia∏ania instynktowne. Akurat
obcowanie z przyrodà przekonuje, ˝e wiedza nie jest do ˝ycia ko-
nieczna. Przyroda jest bowiem z ludzkiego punktu widzenia raczej
g∏upia, powiedzia∏bym, ˝e przyroda jest blondynkà, ale wystarczy,
˝e nara˝am si  ́ekologom. Najlepiej widaç to podczas takiej zimy
jak w tym roku: drzewa wypuszczajà pàczki, trawa si  ́zieleni, po-
dobno w styczniu gdzieÊ widziano bociana – jeÊli nie g∏upota, to
w ka˝dym razie brak przezornoÊci. Gdyby wi´c ekolodzy oparli
swojà argumentacj́  na tym, ̋ e natura jest obiektem specjalnej tro-
ski i nasze cz∏owieczeƒstwo wymaga, abyÊmy si  ́nià czule zaj́ li,
to by∏oby pó∏ biedy. Niestety: w grupie niez∏omnych obroƒców do-
lin, lasów i rzek nie brak i takich, którzy przywo∏ujà argumen-
ty,,naukowe”, b´dàce nazbyt cz´sto jedynie pasujàcymi do ideolo-

gii hipotezami. W dodatku ekolodzy majà charakterystycznà cech´
wy∏àczania niektórych elementów Êrodowiska, bo nie pasujà do
modelu. Dok∏adniej chodzi o wy∏àczenie gatunku ludzkiego. Âro-
dowisko naturalne jest tylko wtedy naturalne, gdy nie ma w nim
cz∏owieka. JakoÊ nie s∏ychaç, by wÊród ekologów dzia∏a∏a frakcja
przyjació∏ cz∏owieka, która by zajmowa∏a si  ́organizowaniem pro-
testów w obronie ginàcej na drogach ludnoÊci Augustowa. 

Rzekomo w interesie ludzi ekolodzy od lat wyst´pujà przeciw
budowie w Polsce elektrowni jàdrowych, ucinajàc wszelkà dysku-
sj´ oklepanymi frazesami o Czarnobylu i odpadach. Czarnobyl by∏
dramatyczny, ale jego b∏ysk nie by∏ a˝ tak oÊlepiajàcy, ̋ eby nie wi-
dzieç w∏aÊciwych proporcji. Alternatywà dla uranu jest w Polsce
w´giel. Czy ktoÊ z ekologów próbowa∏ kiedyÊ policzyç, ilu ludzi
umiera∏o i nadal umiera z powodu czerpania energii z w´gla?
OczywiÊcie ekolodzy natychmiast opowiadajà o energii,,odnawial-
nej”, tyle, ̋ e u nas ani tyle wiatrów nie wieje, ani rzeki nie tak by-
stre, zaÊ do produkcji biomasy potrzeba bardzo wiele energii,
o czym rzadko si´ pami´ta, a zw∏aszcza nigdy si´ nie liczy jej ce-
ny. Pewnie dlatego ekologów trudno na uniwersytecie spotkaç:
aby tu byç, trzeba umieç liczyç. I nie dotyczy to tylko spraw czy-
sto naukowych.

STEFAN OÂLIZ¸O

Polatach pogardy i ubezw∏asnowolnienia, reglamentowa-
nej wolnoÊci i szykanowania wyrobów mi´snych, pozo-
sta∏o mi do dzisiaj niezmywalne pi´tno (spokojnie mini-

strze Macierewicz), pi´tno..., znami .́.., a w∏aÊciwie typowa blizna.
Ów stygmat peerelowskiej przesz∏oÊci, umiejscowiony jest w rejo-
nach koÊci piszczelowej nogi lewej. Dramatyczny splot okolicznoÊci,
który sta∏ si  ́przyczynà powstania tej̋ e (blizny, a nie nogi), by∏ re-
zultatem dzieci´cej gry w ubijanego. Otó ,̋ na skutek gwa∏townego
uderzenia pi∏kà, utraci∏em dotychczasowà pozycj́  wertykalnà i na-
wiàza∏em kontakt (spokojnie ministrze) z pod∏o˝em o charakterze
˝wirzasto-˝u˝lowym. Jako kombatant, który przypiecz´towa∏ swój
wk∏ad w rozwój tej dyscypliny krwià i bliznà, chcia∏bym podzi´ko-
waç wszystkim odpowiedzialnym czynnikom tej bezinteresownej
troski, z jakà ho∏ubià dzisiaj t  ́naszà narodowà specjalnoÊç. W IV
RP, gra ta przesz∏a znaczàcà metamorfoz  ́jeÊli chodzi o obowiàzu-
jàce kiedyÊ archaiczne przepisy. Dobrze te ,̋ ˝e przestaje funkcjono-
waç eufemizm: „gra w dwa ognie”, co jak wiadomo, mia∏o zabarwie-
nie dwuznaczne, a nawet gejowskie. Obecne regu∏y zmieni∏y zasad-
niczo proporcje na boisku. Ju  ̋nie dwóch przeciwstawnych sobie
graczy stara si  ́trafiç w milczàcà wi´kszoÊç unikajàcà cielesnej od-
powiedzialnoÊci, ale to w∏aÊnie wyborcza wi´kszoÊç usytuowana na
biegunach placu gry, ubija w majestacie przepisów jednostk ,́ de-
monstracyjnie obnoszàcà swà rzekomà niezale˝noÊç.

Od kilku tygodni nasza kadra narodowa rozgrywa mecz z dru-
˝ynà „Gazety Wyborczej”, reprezentowanej indywidualnie przez
Adama Michnika. Niestety, musimy sobie szczerze powiedzieç: po-
ziom umiej́ tnoÊci naszych kadrowiczów nie jest stabilny. Nawet
tacy sprawdzeni miotacze jak: Zaremba („Newsweek”), Michalski
(„Dziennik”), Wróbel („Dziennik”), czy choçby czo∏owy zawodnik
medialnego m∏yna Semka („Rzeczpospolita”), nie wykazujà ani
wystarczajàcego zdecydowania ani koniecznej agresji. Ca∏e szcz´-
Êcie, ˝e opoka kadry, Rafa∏ Ziemkiewicz, seriami celnych rzutów

w Michnika stara przechyliç szal  ́na naszà korzyÊç. Jego „Michni-
kowszczyzna. Zapis choroby” to majstersztyk. Przeciwstawienie
zaÊ Michnika Gomu∏ce, który siedzia∏ w stalinowskim wi´zieniu,
a nie jak Michnik w gierkowskich kurortach FWP by∏o strza∏em
w okienko. To technika podpatrzona u sponsora duchowego kadry
Ojca Dyrektora, który przed laty podobnym rzutem za∏atwi∏ Jac-
ka Kuronia wytykajàc mu koniunkturalne wi´zienne odsiadki.
Gdzie im tam jednak do czo∏owego napastnika „Gazety Polskiej”
Waldemara ¸ysiaka. On to w „Salonie” na 338 stronach (jak obli-
czy∏ T. Lis) trafia Michnika 319 razy! Do tych pi´knych tradycji na-
wiàzuje nasz niezawodny snajper Maciej Rybiƒski. Jego przecud-
nej urody wolej: „Koniec Polski Kiszczaka i Michnika” idealnie
trafi∏ poni˝ej granicy, jakà stanowi pas zawodnika. Niestety, komi-
sja antydopingowa Mi´dzynarodowej Organizacji Ubijanego (MO-
Ub) dopatrzy∏a si  ́pewnych nieprawid∏owoÊci w karierze zawodni-
ka. Do komisji wp∏ynà∏ wniosek o zbadanie próbek stylu Rybiƒ-
skiego. W roku 2005 Bohdan Herbich (ówczesny trener dru˝yny
„Forum”) podda∏ pod wàtpliwoÊç czystoÊç gry felietonisty. Oto
fragment zeznaƒ: „...przygotowany przez nas do przedruku artyku∏
z „Frankfurter Allgemaine Zeitung” zosta∏ zamieszczony w „Rzecz-
pospolitej”. ZrezygnowalibyÊmy po prostu z publikacji, gdyby nie
fakt, ˝e artyku∏ ten zosta∏ dos∏ownie przet∏umaczony z niemieckiej
gazety i podpisany...Maciej Rybiƒski. Zdanie po zdaniu, s∏owo
w s∏owo zosta∏y „zer˝ni´te” i przedstawione jako w∏asne.” Teraz ko-
misja bada zgodnoÊç tekstu „Koniec Polski...” z tekstami „bazowy-
mi” drukowanymi kiedyÊ w „˚o∏nierzu WolnoÊci” i „Trybunie Lu-
du”. Najbardziej jednak martwi nas nie wynik meczu, ale postawa
Adama Michnika. Nie chce uczestniczyç w grze. Nie protestuje, nie
prostuje, nie atakuje, nie odgryza si ,́ nie grozi...Wstyd! Psuje pan
kibicom panie Michnik ca∏e widowisko. Polak tak nie post´puje.
Prawda redaktorze Michalkiewicz?

P.s. Podziwianie mojej blizny: codziennie w godz. 7.30-15.30
(Chyba, ˝e wyjd  ́troch  ́wczeÊniej). Grupy zorganizowane korzy-
stajà ze zni˝ki.

JERZY PARZNIEWSKI

Kolor w∏osów
przyrody

Ubijany
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K onferencja „J´zyk – Styl – Gatu-
nek” w za∏o˝eniu ma byç pierw-
szym z cyklu spotkaƒ, prezentu-

jàcych obszary naukowych zainteresowaƒ
m∏odych badaczy j´zyka i kultury. Jej te-
mat zosta∏ pomyÊlany w taki sposób, aby
mogli w niej uczestniczyç doktoranci re-
prezentujàcy zarówno ró˝norodne dzie-
dziny wiedzy (od kulturoznawstwa po fi-
lologi´ angielskà), jak i wieloÊç perspek-
tyw badawczych w obr´bie jednego zagad-
nienia. Ze wzgl´du na ograniczenia czaso-
we, w dniu konferencji mia∏o okazj´ wy-
stàpiç tylko trzynastu prelegentów. Tek-
sty, które nie zosta∏y przedstawione b´dà
jednak˝e opublikowane w przygotowywa-
nym obecnie tomie pokonferencyjnym.

Program spotkania podzielono na trzy
cz´Êci. Pierwszà otworzy∏ Wojciech Hepek,
który poruszy∏ problem genologii zoriento-
wanej interpretacyjnie (tytu∏ prezentacji:
„Gatunek jako narz´dzie interpretacji”).
Tematem kolejnego referatu, autorstwa
Beaty Rusek, by∏o zjawisko symetrii w j´-
zyku na przyk∏adzie palindromu, czyli

konstrukcji s∏ownej, powsta∏ej w wyniku
eksperymentowania z j´zykiem. Nast´p-
nie wys∏uchaliÊmy Ma∏gorzaty Krzyszto-
fik, omawiajàcej „Sposoby wyra˝ania emo-
cji w tekÊcie literackim na przyk∏adzie pro-
zy Andrzeja Sapkowskiego”. Jako czwarta
wystàpi∏a Maria Czempka z referatem
„Pami´ç w j´zyku, j´zyk pami´ci”, w któ-
rym rozpatrywa∏a kwesti´ pami´ci w kon-
tekÊcie specyficznego gatunku medialne-
go, jakim jest wywiad. Pierwszà cz´Êç spo-
tkania zamknà∏ referat Marii Wac∏awek,
ukazujàcy przydatnoÊç znajomoÊci chwy-
tów retorycznych w ˝yciu codziennym,
szczególnie w kontakcie ze wspó∏czesnymi
komunikatami reklamowymi. Sesj´ po-
rannà zakoƒczy∏a o˝ywiona dyskusja
z udzia∏em dr hab. Ewy S∏awkowej oraz 
dr Iwony Loewe.

Na drugà cz´Êç konferencji z∏o˝y∏y si´
cztery wystàpienia. Pierwsze z nich, au-
torstwa Magdaleny B∏aszak, dotyczy∏o po-
równania statusu nekrologów w prasie
polskiej i macedoƒskiej. Nast´pnie ¸ucja
Staniczkowa podzieli∏a si´ ze s∏uchaczami
w∏asnymi refleksjami na temat obecnoÊci
gwary Êlàskiej w literaturze (m.in. na
przyk∏adzie twórczoÊci Gustawa Morcin-
ka, Kazimierza Kutza, czy ks. Jerzego Szy-
mika). Jako kolejny zaprezentowa∏ si´
Bartosz Czajkowski w referacie „Zapo˝y-
czenia angielskie w polskim j´zyku me-
dycznym”. Celem wystàpienia by∏o okre-
Êlenie cech j´zyka medycznego, kwalifiku-
jàcych go jako j´zyk specjalistyczny oraz
przedstawienie pewnych mechanizmów
przechodzenia terminów angielskich do
polskiego s∏ownictwa medycznego. Ostat-

nia w tej cz´Êci spotkania zabra∏a g∏os
Magdalena Âlawska, wyg∏aszajàc referat
zatytu∏owany „O pewnym politycznym
pojedynku, czyli Najsztub pyta tak, jak nie
powinien”. Autorka, analizujàc wywiady
dziennikarza z politykami Donaldem Tu-
skiem i Lechem Kaczyƒskim, ukaza∏a
stronniczoÊç oraz brak dziennikarskiego
obiektywizmu w przebiegu rozmów.

Trzecià cz´Êç konferencji rozpocz´∏a
Anna Guzy tekstem „J´zyk a Êwiat dzie-
ci´cej wyobraêni”. Prelegentka zaprezen-
towa∏a przeprowadzone przez siebie do-
Êwiadczenie, w którym poleci∏a dzieciom
zobrazowaç plastycznie, a nast´pnie opi-
saç s∏ownie przeczytanà im wczeÊniej baj-
k´. W efekcie dowiod∏a istnienia silnego
zwiàzku pomi´dzy rzeczywistoÊcià i j´zy-
kiem a wyobraênià dziecka. Nast´pnie
wys∏uchaliÊmy referatu Justyny Dudek –
Cholewy. Autorka podzieli∏a si´ z audyto-
rium wnioskami dotyczàcymi roli dziecka,
jako nietypowego autora tekstu. Jako
trzecia zaprezentowa∏a si´ Izabela Bugdo∏
z referatem „Literatura i teologia w eku-
menicznym wymiarze twórczoÊci ks. Je-
rzego Szymika”. Ostatnia w kolejnoÊci
wystàpi∏a zaÊ Iwona Szatkowska, oma-
wiajàc kategori´ punktu widzenia w cha-
rakterystyce typologicznej gatunku. Zda-
niem autorki, wy˝ej wymieniona katego-
ria mo˝e stanowiç podstaw´ do wyznacza-
nia stylów j´zykowych i gatunków. Sesj´
uwieƒczy∏a burzliwa dyskusja zgroma-
dzonych wyk∏adowców, prelegentów i s∏u-
chaczy.

ALEKSANDRA JANKOWSKA
JOANNA MADEJ

Konferencja naukowa doktorantów Wydzia∏u Filologicznego UÂ

„J´zyk - Styl - Gatunek”
Spotkanie mia∏o miej-
sce 17 stycznia br., 
a jego pomys∏odawczy-
nià i organizatorkà 
by∏a prof. UÂ dr hab.
Ma∏gorzata Kita.
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W ramach obchodów Mi´dzyna-
rodowego Dnia J´zyka Ojczy-
stego Oddzia∏ Katowicki To-

warzystwa Mi∏oÊników J´zyka Polskiego
zorganizowa∏ na Wydziale Filologicznym
UÂ sesj´ naukowà, poÊwi´conà w∏aÊnie
zagadnieniom j´zykoznawczym.

Obrady otworzy∏ dyrektor Instytutu J´-
zyka Polskiego UÂ – prof. dr hab. Jacek
Warchala. Przypomnia∏ on, ˝e j´zyk pol-
ski jest szóstym j´zykiem Unii Europej-
skiej, ˝e stale si´ rozwija i niewàtpliwie
jest wartoÊcià, którà nale˝y ceniç i piel´-
gnowaç. Spotkanie mia∏o dwie cz´Êci, któ-
rym przewodniczyli: dr Artur Rejter
i prof. dr hab. Piotr ˚migrodzki.

Pierwszy referent prof. Piotr ̊ migrodz-
ki w wystàpieniu zatytu∏owanym Czy jest
nam potrzebny Dzieƒ J´zyka Ojczystego?
Kilka s∏ów o sytuacji polszczyzny na po-
czàtku XXI wieku zwróci∏ uwag´ s∏ucha-
czy na fakt, ̋ e j´zyk polski nie jest obecnie
w sytuacji zagro˝enia, ̋ e rozwija si´ dyna-
micznie, a liczba jego u˝ytkowników stale
roÊnie. Dzieƒ J´zyka Ojczystego mia∏by
wi´c staç si´ okazjà do promocji j´zyka ja-
ko wartoÊci, a nie do bronienia go przed
cz´sto jedynie wyimaginowanymi zagro-
˝eniami.

Dr Magdalena Pastuchowa w referacie
Tradycja j´zykowa w leksyce – formy obec-

noÊci przypomnia∏a natomiast, ˝e „ka˝de
j´zykowe dzia∏anie jest zakorzenione
w tradycji”. Wskazujàc jej wielorakà obec-
noÊç we wspó∏czesnej leksyce, pokaza∏a
jak bardzo namys∏ historycznoj´zykowy
potrzebny jest do zrozumienia wspó∏cze-
snoÊci.

Z kolei Katarzyna Mazur, studentka
katowickiej polonistyki, wyg∏osi∏a referat
pt. Co rzàdzi polskà sk∏adnià, w którym,
analizujàc s∏ownikowe definicje po∏àcze-
nia „dlatego ˝e” oraz ich egzemplifikacje,
zwróci∏a uwag´ na nieÊcis∏oÊci w formu∏o-
wanych regu∏ach interpunkcyjnych, które
mogà wypaczaç znaczenie poszczególnych
zdaƒ.

W dalszej cz´Êci spotkania student V ro-
ku polonistyki, Piotr Rybka, zaprezento-
wa∏ drobiazgowà analiz´ mi´dzynarodo-
wego alfabetu fonetycznego, ukazujàc je-
go zalety i u˝ytecznoÊç w badaniu i opisy-
waniu zagadnieƒ dotyczàcych fonetyki j´-
zyka polskiego. Prof. dr hab. Ma∏gorzata
Kita, przypominajàc Listy Simone de Be-
auvoir, pokaza∏a natomiast jak ró˝ne mo-
gà byç Relacjonemy mi∏osne. Pani Profe-
sor zauwa˝y∏a, ˝e relacjonemy majà cha-
rakter idiolektyczny, znany tylko parze
zakochanych, a s∏owa takie jak „mój ty
ma∏poludzie” nie muszà nieÊç negatywne-
go ∏adunku emocjonalnego, a wr´cz prze-
ciwnie byç dowodem przywiàzania. Z ko-
lei Iwona S∏omak, studentka IV roku filo-
logii polskiej, przypatrujàc si´ tekstowi
Hilariona Fal´ckiego Woyska serdecznych
afektów ukaza∏a amorficznoÊç obrazu po-
j´cia cia∏o i jego wielorakie uj´cia w pisar-
stwie Fal´ckiego.

Dr Katarzyna Wyrwas przypominajàc
etymologi  ́s∏owa most mówi∏a o zale˝noÊci
pomi´dzy technikà budowania mostów
(a wi´c czynnikami zewnàtrzj́ zykowmi)
a znaczeniem tego leksemu. Ukaza∏a jedno-
czeÊnie jak owo znaczenie ewoluowa∏o, któ-
re znaczenia zanik∏y, a jakie nowe odnoto-
wane sà we wspó∏czesnych s∏ownikach.

Dr hab. Aldona Skudrzyk poruszy∏a te-
mat grzecznoÊci j´zykowej, gdzie zwróci∏a
uwag´ na pewnà „dziur´ pokoleniowà”,
jako êród∏o grzecznoÊciowych wpadek.
Zwróci∏a równie˝ uwag´ na niezr´cznoÊç
sytuacji, w jakiej znajduje si´ osoba, która
zosta∏a ura˝ona, i której trudno broniç
w∏asnej twarzy.

Studenci Teresa Ràczka i Marcin Ma-
cio∏ek wyg∏osili referat dotyczàcy s∏ownic-
twa komputerowego. Udowodnili w nim,
˝e procesy anglicyzacji terminologii kom-
puterowej widoczne sà nie tylko w j´zyku
polskim. Zagadnienie to dotyczy równie˝
innych j´zyków s∏owiaƒskich, tylko ró˝ny
jest stopieƒ przyswojenia zapo˝yczonych
s∏ów w j´zyku oraz ró˝ne sposoby zapo˝y-
czania.

˚ywa dyskusja, liczne pytania oraz spora
liczba s∏uchaczy Êwiadczà o aktualnoÊci po-
ruszanej tematyki. Jest to równie˝ dowód,
˝e j´zyk polski jest wartoÊcià, o której war-
to rozmawiaç, aby móc o nià lepiej dbaç. 

Prof. dr hab. Edward Polaƒski zamyka-
jàc konferencj´ podkreÊli∏, jak wa˝nym by-
∏a ona wydarzeniem i wyrazi∏ nadziej´, ˝e
przyczyni si´ do sta∏ej dba∏oÊci o j´zyk pol-
ski, tak aby „ka˝dy z 365 dni w roku móg∏
byç Dniem J´zyka Ojczystego”.

ALICJA PODSTOLEC

Mi´dzynarodowy Dzieƒ J´zyka Ojczystego w Uniwersytecie Âlàskim

Bez wyimaginowanych
zagro˝eƒ
W 1956 roku w Ban-
gladeszu zgin´∏o pi´ciu
studentów, którzy doma-
gali si´ nadania j´zyko-
wi bengalskiemu statusu
j´zyka urz´dowego. Dla
upami´tnienia tych wy-
darzeƒ UNESCO ustano-
wi∏o dzieƒ 21 lutego
Mi´dzynarodowym
Dniem J´zyka Ojczyste-
go, którego idea ma s∏u-
˝yç „ochronie dziedzic-
twa j´zykowego”.
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P oczàtki mojej pasji si´gajà
lat 50. Dziwne to by∏y lata.
Wówczas nie mo˝na by∏o

swobodnie u˝ywaç urzàdzeƒ nadaw-
czych. Zacz´∏o si´ od prymitywnie
zdalnie sterowanej ∏ódki, gdy by∏em
jeszcze nastolatkiem. Potem mo˝li-
woÊç po∏àczenia si´ z ludêmi przy
pomocy radia na ca∏ym Êwiecie wcià-
gn´∏a mnie na dobre – mówi profesor
Borgie∏.

DziÊ CB Radio, czyli najprostszy
sposób wejÊcia w eter, to powszechne
urzàdzenie. Nie jest wymagana ˝ad-
na jego rejestracja. KiedyÊ jednak
komunikacja tà drogà by∏a zakaza-
na, z czasem wymagano specjalnego
zezwolenia. Profesor przyznaje, ˝e
atmosfera niedost´pnoÊci w du˝ej
mierze odpowiedzialna jest za roz-
wój jego specyficznych zaintereso-
waƒ zwiàzanych z krótkofalarstwem
i CB. – PiraciliÊmy troch´, nadajàc
z boku pasma CB i niedozwolonymi
emisjami. Zakazany owoc smakuje
lepiej. DziÊ zdaj´ sobie spraw´, ˝e
krótkie fale bardzo wciàga∏y moje
pokolenie, byç mo˝e w du˝ej mierze
dlatego, ˝e nadawanie tà drogà nie
by∏o powszechnie dozwolone.

Wi´kszoÊç uniwersytetów zachod-
nich posiada dziÊ stowarzyszenia
hobbystów i fanatyków krótkofalar-
stwa. Ka˝da z tych osób ma swój
znak rozpoznawczy. W Polsce rów-
nie˝ istniejà tego rodzaju organiza-
cje. Jednà z najpopularniejszych
jest Polski Zwiàzek Krótkofalow-
ców, który zrzesza radioamatorów
od ponad 77 lat. I choç jego dzia∏al-
noÊç obejmuje mi´dzy innymi obozy
i zawody krótkofalarskie, szkole-
nia, wszelkà pomoc amatorom, re-
dakcj´ w∏asnego pisma, to bardzo
trudno zaraziç tym hobby m∏odych
ludzi.

- Dla nich to inna epoka, inna rze-
czywistoÊç. Zainteresowania m∏o-
dych raczej koncentrujà si´ wokó∏
mikrofal z uwagi na trudniejsze do
spe∏nienia wymagania techniczne.
No i jest Internet, który pokona∏
krótkie fale – t∏umaczy profesor.

Ale i jego dopad∏a era Internetu. 
– Internet zabija t´ pasj´. KiedyÊ, by
porozmawiaç czy us∏yszeç kogoÊ na
drugim koƒcu Êwiata musieliÊmy
konstruowaç skomplikowane urzà-
dzenia. Cz´sto w tajemnicy. DziÊ ta
mo˝liwoÊç jest ogólnodost´pna,
szybsza i wygodniejsza. Jak jej nie

Na drzwiach wi´k-
szoÊci gabinetów pra-
cowników naukowych
Uniwersytetu Âlàskiego
widniejà tabliczki z da-
nymi personalnymi oraz
terminami dy˝urów.
W Instytucie Fizyki Teo-
retycznej znajdujà si´
jednak drzwi wyjàtkowo
opisane: prof. dr hab.
W∏adys∏aw Borgie∏
SP9WAE. Studenci si´
dziwià. Znawcy i pasjo-
naci krótkofalarstwa
mrugajà do siebie zna-
czàco okiem… To znak
rozpoznawczy.

Zakazane fale s∏yszy
si´ najlepiej

Amatorska ∏àcznoÊç krótkofalowa i dziÊ bywa niezastàpiona, jednak…
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17 i 31 stycznia br. odby∏
si´ I Konkurs Chemicz-
ny dla m∏odzie˝y szkó∏

ponadgimnazjalnych z regionu Êlàskie-
go, zorganizowany przez Instytut Che-
mii Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu Âlàskiego, Oddzia∏
Katowicki Polskiego Towarzystwa Che-
micznego oraz Pa∏ac M∏odzie˝y w Ka-
towicach. Patronat nad nim obj´li: dzie-
kan Wydzia∏u Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Âlàskiego prof.
dr hab. Maciej Sablik oraz dyrektor In-
stytutu Chemii prof. dr hab. Stanis∏aw
Kucharski.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z dwóch cz´Êci 
- pisemnej i laboratoryjnej. Pierwsza
mia∏a charakter eliminacji, natomiast za-
danie laboratoryjne stanowi∏o fina∏ Kon-
kursu. W eliminacjach wzi´∏o udzia∏ 396
uczennic i uczniów z 60 szkó∏ Êrednich.
Co ciekawe (i wa˝ne dla organizatorów)
uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu
Âlàska, ale tak˝e z Opola, Tarnowa, Wa-
dowic, Cieszyna i innych miast po∏u-
dniowej cz´Êci Polski (reprezentowane
by∏y województwa: opolskie, Êlàskie, ma-
∏opolskie i podkarpackie).

Do fina∏u zakwalifikowa∏o si´ 38 osób.
W cz´Êci pisemnej m∏odzie˝ rozwiàzy-
wa∏a zadania problemowe, natomiast
w finale niezbyt skomplikowane manu-
alnie zadanie laboratoryjne. Przed elimi-
nacjami odby∏ si´ wyk∏ad popularnonau-
kowy wyg∏oszony przez prof. dr hab. Ja-
ros∏awa Polaƒskiego „Moleku∏a na za-
mówienie czyli skàd biorà si´ nowe leki”.

Dla uczestników i nauczycieli Kon-
kurs by∏ okazjà do rozmów z w∏adzami,
pracownikami i studentami Instytutu
Chemii. Na zakoƒczenie pierwszego
dnia m∏odzie˝ i opiekunowie mieli rów-
nie˝ okazj´ uczestniczyç w pokazach
efektownych eksperymentów chemicz-
nych oraz zwiedziç wybrane pracownie
Instytutu Chemii i Instytutu Fizyki. 

Trzy pierwsze miejsca w Konkursie
uzyskali: I - ¸ukasz Skórka z III LO im.
A. Mickiewicza w Tarnowie, II - Dawid

Lichosyt z I LO im. K. Wielkiego w Ol-
kuszu (ex aequo) i III - Anna Kelm z II
LO im. M. Kopernika w K´dzierzynie-
Koêlu (ex aequo).

Laureaci i finaliÊci otrzymali nagrody:
pierwszych szeÊciu promesy stypendium
ufundowanego przez Centrum Kszta∏ce-
nia Akademickiego z Gliwic oraz przez
Instytut Chemii UÂ. Zgodnie z regulami-
nem stypendium, otrzyma je ten spoÊród
posiadaczy promesy, który rozpocznie
studia na naszym Wydziale w bie˝àcym
roku. W przypadku, gdy studia rozpocz-
nie wi´cej ni˝ jeden posiadacz promesy,
stypendium otrzyma ten, który zajà∏ wy˝-
sze miejsce w Konkursie. Stypendium
wynosi 200 z∏ miesi´cznie i b´dzie wyp∏a-
cane przez pierwszy rok studiów. Laure-
aci i finaliÊci otrzymali równie˝ nagrody
rzeczowe ufundowane przez: POCH S.A.
- g∏ównego sponsora konkursu, Firm´
„Merck” - drugiego sponsora konkursu
oraz pozosta∏ych sponsorów: („SYN-
TAL”, „CELT” Ltd., „Chempur”, „Savo-
na-Pollen´”, PTChem, ZNP i NSZZ “So-
lidarnoÊç”). By∏y to: cyfrowy aparat foto-
graficzny, odtwarzacze MP-4 i MP-3,
ksià˝ki o tematyce chemicznej, zestaw
kosmetyków firmy Pollena Savona, ko-
szulki firmowe Uniwersytetu Âlàskiego
i inne upominki. FinaliÊci oraz ich opie-
kunowie byli równie˝ podejmowani obia-
dem przez organizatorów. Wyró˝niono
równie˝ specjalnymi nagrodami nauczy-
cieli chemii: Teres´ Jarosz z III LO im.
A. Mickiewicza w Tarnowie, za wk∏ad
pracy w przygotowanie zwyci´zcy Kon-
kursu (nagrod´ ufundowa∏ ZNP), Mari´
Mistygacz z I LO im. K. Wielkiego
w Bochni, za wk∏ad pracy w przygotowa-
nie najwi´kszej liczby finalistów (funda-
torzy nagrody: PTChem i NSZZ „Soli-
darnoÊç”).

Sponsorzy Konkursu mieli mo˝liwoÊç
promowania swojej dzia∏alnoÊci podczas
trwania zawodów. Np. Firma „Chem-
pur” przygotowa∏a niewielkà wystaw´
swoich produktów – odczynników che-
micznych i sprz´tu laboratoryjnego.

STANIS¸AW KROMPIEC

ulec? – zastanawia si´ profesor Bor-
gie∏. Choç trzeba przyznaç, ˝e reszt-
kami si∏ broni si´ przed tà wygodnà
niszczycielskà si∏à nowoczesnoÊci,
gdy˝ jego domek na wsi zaopatrzony
jest w kilka anten na fale krótkie.

W pewnych sytuacjach jednak
amatorska ∏àcznoÊç radiowa i dziÊ
okazuje si´ niezastàpiona. Kiedy kil-
ka lat temu przez polskie ziemie
przesz∏a jedna z najwi´kszych powo-
dzi ∏àcznoÊç awaryjnà w du˝ej mie-
rze przej´∏y nadajniki amatorskie. 
– Wówczas wysoka technologia za-
wiod∏a. Powszechne telefony komór-
kowe szybko si´ wy∏adowywa∏y lub
potopi∏y, stacje bazowe zamilk∏y.
A amatorska ∏àcznoÊç krótkofalowa
u∏atwia∏a ludziom kontakt. Wiele
osób zapewne zosta∏o dzi´ki temu
odnalezionych, uratowanych – wspo-
mina profesor.

- Pierwsze rozmowy przez krót-
kie fale rozpami´tuj´ dziÊ z senty-
mentem. By∏o troch´ sztywno, obo-
wiàzywa∏a specyficzna formu∏a
i etykieta. Niektórzy po prostu si´
bali normalnie rozmawiaç. Ale ten
dreszcz emocji, który podsycany
by∏ przez odgórny zakaz rozmawia-
nia o wszystkim (oprócz warunków
s∏yszalnoÊci i pogody) sprawi∏, ˝e
w∏aÊnie te kontakty pami´tam do
teraz – mówi profesor, który doce-
nia swojà pasj´ równie˝ za inny
cenny skarb, który po sobie pozo-
stawi∏a. – To fakt, ˝e zawali∏em
troch´ naukowych spraw przez to
moje hobby. Ale mi´dzynarodowe
∏àcznoÊci radiowe pomog∏y mi
w nauce j´zyków obcych. W szumie
radiowym trzeba bardziej wyt´˝aç
s∏uch, dbaç o akcent i poprawne
mówienie. Zaczyna∏o si´ od poje-
dynczych s∏ówek, bardzo szybko
jednak pojawi∏ si´ poziom konwer-
sacyjny. DziÊ wiem, ˝e dzi´ki mojej
pasji o wiele lepiej pos∏uguj´ si´ an-
gielskim i niemieckim. Dzi´ki niej
zawar∏em te˝ wiele niesamowitych
przyjaêni - dodaje.

ZnajomoÊci te, pozostajà na za-
wsze, o czym profesor mia∏ okazj´
przekonaç si´ niedawno. Podczas in-
ternetowych zakupów na popularnej
wirtualnej aukcji profesor z pewnych
przyczyn musia∏ skontaktowaç si´
telefonicznie ze sprzedawcà. Po kil-
ku s∏owach w s∏uchawce us∏ysza∏:
czy my si´ przypadkiem nie znamy?
Chwil´ póêniej obaj panowie przypo-
mnieli sobie swoje imiona i z rado-
Êcià wspomnieli dawne czasy ∏àczno-
Êci na innych falach, koƒczàc rozmo-
w´ amatorskim 73. Szkoda, ˝e dziÊ
to jedynie wspomnienia…

AGNIESZKA TURSKA-KAWA

I Konkurs 
Chemiczny
w Uniwersytecie
Âlàskim
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U roczystej inauguracji dokona∏
prodziekan ds. studentów Wy-
dzia∏u Teologicznego ks. dr hab.

Antoni Reginek, który przybli˝y∏ znacze-
nie ksi´gozbiorów koÊcielnych w struktu-
rze istniejàcych bibliotek wydzia∏ów teolo-
gicznych w Polsce. Oficjalne otwarcie Fo-
rum przypad∏o w udziale Wielkiemu
Kanclerzowi Wydzia∏u Teologicznego Ar-
cybiskupowi Damianowi Zimoniowi, któ-
ry odniós∏ si´ do potrzeby istnienia nauk
teologicznych wÊród innych nauk akade-
mickich, podkreÊlajàc równoczeÊnie istot-
ny wk∏ad ksi´gozbioru teologicznego
w systemie biblioteczno-informacyjnym
Uniwersytetu.

„Biblioteka jest prawdziwym skarbem
klasztoru. Bez niej jest on jak kuchnia bez
kot∏a, stó∏ bez potraw, rzeka bez ryb,
ogród bez kwiatów, sakiewka bez pieni´-
dzy, winnica bez winogron, wie˝a bez
stra˝nika, dom bez sprz´tów” – w tak p∏o-

miennym stylu wieku XIV rozwijano ∏a-
ciƒskà sentencj´ Monasterium sine arma-
rio est quasi castrum sine armamentario
/klasztor bez biblioteki jest jak armia bez
broni/”. Tymi s∏owami rozpocz´∏a swoje
wystàpienie dr Jolanta Gwioêdzik z Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej UÂ. W referacie zatytu∏owanym
„Historyczne ksi´gozbiory klasztorne
i koÊcielne” prelegentka wprowadzi∏a s∏u-
chaczy w problematyk´ powstania i roz-
woju bibliotek klasztornych oraz w orga-
nizacj´ ˝ycia zakonnego.

Z monumentalnych bibliotek klasztor-
nych przenieÊliÊmy si  ́w Êwiat ksià˝ki ko-
Êcielnej, zw∏aszcza w bogate XIX i XX-
wieczne kolekcje kap∏aƒskie. Wiele jest
ogólnych opracowaƒ dotyczàcych bibliotek
koÊcielnych, jednak niewiele prac poÊwi´co-
nych prywatnym bibliotekom kap∏anów,
tym bardziej cieszy fakt, ˝e swoimi spo-
strze˝eniami na temat „Ksi´gozbiorów ka-
p∏aƒskich na Âlàsku w XIX i XX wieku” po-
dzieli∏a si  ́dr Weronika Paw∏owicz z Biblio-
teki Âlàskiej. Prelegentka stwierdzi∏a, ˝e
w zbiorach Biblioteki Wy˝szego Semina-
rium Duchownego oraz Biblioteki Kurii
Diecezjalnej w Katowicach znajduje si  ́wie-
le ksià˝ek nale˝àcych niegdyÊ do Êlàskich
kap∏anów. Przeprowadzi∏a tak˝e kwerend´
w Bibliotece Âlàskiej, jako ˝e i tam trafia∏y
fragmenty ksi´gozbiorów ksi´˝y.

Druga cz´Êç IX Forum zosta∏a zapre-
zentowana przez pracowników Biblioteki
Teologicznej UÂ. „Dzia∏alnoÊç Federacji
Bibliotek KoÊcielnych FIDES” przedsta-
wi∏a mgr Gabriela ̧ àcka. Federacj´ powo-

∏a∏a do ˝ycia Konferencja Episkopatu Pol-
ski w 1995 r., obecnie zrzesza ona 88 bi-
bliotek, w wi´kszoÊci sà to ksià˝nice wy-
dzia∏ów teologicznych, wy˝szych semina-
riów duchownych, biblioteki zakonne
i parafialne. Ukoronowaniem 15 - letniej
dzia∏alnoÊci Federacji by∏o utworzenie
w 2006 r. biblioteki cyfrowej. 

Zagadnienie „Ksi´gozbioru Wirtualne-
go Federacji Bibliotek KoÊcielnych FI-
DES” przybli˝y∏a s∏uchaczom mgr Agata
Muc. Obecnie teologiczny ksi´gozbiór wir-
tualny liczy zaledwie 85 pozycji, ale jest
stale uzupe∏niany.

Ostatnie wystàpienie podczas IX Fo-
rum w postaci prezentacji multimedial-
nej, przygotowane zosta∏o przez mgr in˝.
Andrzeja Jurka, informatyka Wydzia∏u
Teologicznego. Tematem pokazu by∏
„FIDKAR – nowe narz´dzie internetowe
dla bibliotekarzy”.

Zwieƒczeniem Forum by∏a o˝ywiona
dyskusja, podsumowanie obrad i wnioski.
Zastanawiano si´ zatem nad digitalizacjà
cennych XIX i XX - wiecznych kolekcji ka-
p∏aƒskich oraz pokaênych zasobów biblio-
tek klasztornych. Podzielono si´ uwagami
i spostrze˝eniami dotyczàcymi cyfryzacji
w∏asnych zbiorów bibliotecznych. Nie
brak∏o tak˝e g∏osów zwiàzanych z praca-
mi nad Âlàskà Bibliotekà Cyfrowà.

IX Forum towarzyszy∏a interesujàca
wystawa zagranicznej literatury nauko-
wej przygotowanej przez IPS – Internatio-
nal Publishing Service - dla ca∏ego Êrodo-
wiska bibliotecznego.

BOGUMI¸A WARZÑCHOWSKA

Ksi´gozbiory klasztorne i koÊcielne w Bibliotece Teologicznej

Skarby w ksià˝nicach
15 lutego br. w sie-
dzibie Biblioteki Teolo-
gicznej UÂ odby∏o si´ 
IX Forum Sekcji Bibliotek
Szkó∏ Wy˝szych Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Katowicach.
„Problematyka ksi´go-
zbiorów klasztornych
i koÊcielnych” przycià-
gn´∏a nie tylko bibliote-
karzy szkó∏ wy˝szych ca-
∏ego Êrodowiska Êlàskie-
go, ale równie˝ przed-
stawicieli Federacji Bi-
bliotek KoÊcielnych FIDES
i instytucji pokrewnych
bibliotekom – archiwów,
muzeów i instytutów na-
ukowo-badawczych oraz
ksi´˝y profesorów z ma-
cierzystego Wydzia∏u.
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Ch ´ç pogodzenia ze sobà wie-
lu fascynacji sk∏oni∏a jà do
rozpocz´cia kszta∏cenia

w ramach Mi´dzywydzia∏owych Indywi-
dualnych Studiów Humanistycznych.
Umo˝liwi∏o jej to nie tylko ∏àczenie ró˝-
nych specjalnoÊci i rozwijanie zaintereso-
waƒ, ale tak˝e godzenie tego wszystkiego
ze sportowym ˝yciem poza Uczelnià. Taki
sposób studiowania stanowi∏ tak˝e impuls
do dalszych samodzielnych poszukiwaƒ
i do podejmowania kolejnych wyzwaƒ.

Ju  ̋ podczas pierwszego roku studiów
rozpocz´∏a kolejnà przygod  ́intelektualnà,
zwiàzanà z Akademià „Artes Liberales”.
W ramach tego programu, równolegle
z kszta∏ceniem w Uniwersytecie Âlàskim,
realizowa∏a wybrane kursy z zakresu psy-
chologii, socjologii, historii sztuki czy reli-
gioznawstwa na innych uczelniach (Uni-
wersytet Jagielloƒski i Wroc∏awski). Sze-
Êciokrotnie bra∏a udzia∏ w interdyscyplinar-
nych sesjach naukowych organizowanych
przez poszczególne uniwersytety zrzeszone
w Akademii. Na ka˝dej z tych uczelni ze-
tkn´∏a si  ́ ze znakomitymi osobistoÊciami
polskiej nauki. Pod kierunkiem wielu z nich
mia∏a okazj́  pisaç prace czy eseje.

Ola dzia∏a równie  ̋w swojej macierzystej
Uczelni. Jest wspó∏za∏o˝ycielkà Sekcji Hi-
storii Sztuki Ko∏a Naukowego „WolnoMI-
SHliciele”. Ponadto bra∏a udzia∏ w przygo-
towaniu jednej z sesji Akademii „Artes Libe-
rales”, organizowanej przez Uniwersytet
Âlàski. Jest równie  ̋ trzykrotnà laureatkà
stypendium ministra za osiàgní cia nauko-
we (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).
W czerwcu 2006 roku uzyska∏a tytu∏ magi-
stra psychologii. Prac ,́ pisanà pod kierun-
kiem prof. dr hab. Katarzyny Popio∏ek,
obroni∏a z wynikiem bardzo dobrym z wy-
ró˝nieniem. W grudniu 2006 roku zda∏a,
równie  ̋z wynikiem bardzo dobrym z wy-
ró˝nieniem, koƒcowy egzamin w Akademii
„Artes Liberales”. Obecnie prowadzi w∏asne
badania w ramach pracy magisterskiej z so-
cjologii. Od przysz∏ego roku akademickiego
planuje rozpoczàç studia doktoranckie.

„Drugie ˝ycie” Oli to sport. Trenuje
narciarstwo wysokogórskie (skialpinizm),
ekstremalne rajdy przygodowe, bierze
udzia∏ w wyprawach w góry wysokie,
wspina si´. Nale˝y do kadry narodowej
Polski w tej dyscyplinie, zaÊ w roku 2006
otrzyma∏a klas´ mistrzowskà. Reprezen-
tuje katowicki Klub Skialpinistyczny
„Kandahar”. Do swych najwa˝niejszych
osiàgni´ç skialpinistycznych zalicza
I miejsce w Mistrzostwach S∏owacji JA-
MES (2006), dwukrotnie II miejsce w Pu-
charze Polski (2005 i 2006) oraz III miej-
sce w Mistrzostwach Polski (2006). 24 lu-

tego 2007 roku wraz z Magdalenà Dere-
ziƒskà zdoby∏a Mistrzostwo Polski
w skialpinizmie. W sezonie letnim startu-
je w ekstremalnych rajdach przygodo-
wych. Za swój najwi´kszy sukces rajdowy
uwa˝a zdobycie wraz z zespo∏em Davis
Trezeta Adventure Team II miejsca w Old
Spice Adventure Race - Mistrzostwach
Czech w rajdach przygodowych (2005).

Ola uprawia tak˝e wspinaczk ,́ nale˝y do
sekcji AZS UÂ. Ponadto jest cz∏onkiem Stu-
denckiego Ko∏a Przewodników Beskidz-
kich w Katowicach. Jednak jej prawdziwà
pasjà sà góry wysokie. Majàc ju  ̋spore do-
Êwiadczenie alpejskie (Mont Blanc 4808
m n.p.m. od strony w∏oskiej /2004/, Monte
Rosa 4634 m n.p.m., Dom 4545 m n.p.m.
granià Festigrat, Breithorn 4164 m n.p.m.
/2005/), w roku 2006, wraz z wyprawà zor-
ganizowanà pod patronatem KS „Kanda-
har” i SKPB Katowice, stan´∏a na szczycie
Piku Niepodleg∏oÊci (d. Pik Lenina, 7134
m n.p.m) w Pamirze kirgiskim. Obecnie
wspó∏organizuje wypraw  ́na kolejne sied-
miotysi´czniki Pamiru: Pik Kor˝eniewskiej
(7105 m n.p.m) i Pik Somoni (d. Pik Kom-
munizma, 7495 m n.p.m.) w Tad˝ykistanie.

Na pytanie, jak potrafi to wszystko ze
sobà pogodziç, odpowiada, ˝e to w du˝ej
mierze kwestia odpowiedniej organizacji
czasu. Przede wszystkim jednak wa˝ne
jest wyznaczanie sobie celów, wiara
w mo˝liwoÊç ich realizacji oraz determi-
nacja w dà˝eniu do nich.

Wa˝ne jest wyznaczanie sobie celów, wiara w mo˝liwoÊç ich realizacji
oraz determinacja w dà˝eniu do nich

WszechstronnoÊç 
na wysokim poziomie
Aleksandra Dzik, stu-
dentka szóstego roku
MISH, nie nale˝y do
osób, które poÊwi´cajà
si´ wy∏àcznie jednej
dziedzinie ˝ycia. Jej za-
interesowania naukowe
dotyczà ró˝norodnych
zagadnieƒ z psychologii
i socjologii. Od najm∏od-
szych lat zwiàzana jest
tak˝e z górami, które
traktuje jak coÊ wi´cej
ni˝ sposób sp´dzania
wolnego czasu.
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Za ka˝dym razem wzrok
mój mechanicznie pada
na portret patrona tej

dostojnej sali. Nikt jednak nie wie, ˝e
w moim spojrzeniu jest ukryte dyskretne
powitanie „Kazika” - tak w∏aÊnie fami-
liarnie nazywaliÊmy Profesora Kazimie-
rza Lepszego, wyk∏adajàcego nam, stu-
dentom polonistyki, histori´ Polski. Nota
bene inny nasz wielki profesor, Kazimierz
Wyka, nosi∏ - mówiàc nieco familiarnie -
miano „Kazio”.

Zaj´cia z historii Polski przez dwa se-
mestry w roku akademickim 1953/1954
mia∏ prowadziç na drugim roku naszych
polonistycznych studiów Kazimierz Lep-
szy. CieszyliÊmy si´, poniewa˝ nale˝a∏ do
uczonych wielkiego formatu; mia∏ posta-
w´ hetmana a przede wszystkim posiada∏
swoistà sacr´ jako by∏y wi´zieƒ, przez
Niemców aresztowany w 1939 roku w ra-
mach Sonderaktion Krakau. By∏ wielkim
uczonym. Jego dzie∏a: Obl´˝enie Krakowa
przez arcyksi´cia Maksymiliana (1929),
Prusy Ksià˝´ce a Polska w latach 1576-
1578 (1932), Stra˝nicy morza Stefana Ba-
torego (1934), „Dominium maris Baltici”

Zygmunta Augusta (1946), Dzieje floty
polskiej (1947), Zarys dziejów marynarki
polskiej (1947), Jan Zamoyski - wróg
Habsburgów... (1949), Organizacja si∏
zbrojnych na morzu za Zygmunta III
(1952) pociàga∏y nas jeszcze przed studia-
mi. Niestety, kiedy w 1953 zosta∏ prorek-
torem, mia∏ ma∏o czasu. Skutkiem tego,
na jego zlecenie, wyk∏ady podjà∏ m∏ody
asystent Miros∏aw Françiç, cz∏owiek, któ-
ry by∏ rzeczowy, ale nieco nieÊmia∏y.
Zresztà póêniej wyrós∏ na wybitnego
uczonego; z nieÊmia∏ego przekszta∏ci∏ si´
w „dusz´ towarzystwa”. Skutkiem nasze-
go „buntu” Kazimierz Lepszy od czasu do
czasu prowadzi∏ z nami zaj´cia. Zaj´cia
ciekawe, niekiedy fascynujàce. W dorobku
Kazimierza Lepszego interesowa∏y nas
sprawy morskie. Rzecz by∏a aktualna, po-
niewa˝ po wojnie uzyskaliÊmy 550 kilo-
metrów Wybrze˝a. To nie to, co dawniej:
zaledwie 144 kilometry. Stàd ciàg∏e pyta-
nia i rzeczowe, wyczerpujàce wyjaÊnienia.
Interesowa∏y nas te˝ sprawy ̋ ycia studen-
tów naszej Almae Matris w minionych
wiekach. Z ducha tych rozmów zrodzi∏y
si´ w latach pi´çdziesiàtych nowo˝ytne
Juvenalia; tak˝e tom zbiorowy, jaki reda-
gowa∏ Profesor Lepszy w 1964 roku Stu-
dia z dziejów m∏odzie˝y Uniwersytetu
Krakowskiego w dobie Renesansu. 

Swoje wyk∏ady niekiedy inkrustowa∏
rozmowami z nami na ró˝ne tematy. Kie-
dyÊ zapyta∏ naszà kole˝ank´ Wandzi´
Szmit, skàd pochodzi. Mówiàc, ˝e „z B´-
dzina”, pragn´∏a Profesorowi wyt∏uma-
czyç nieporadnie, gdzie le˝y ów gród. Ka-
zimierz Lepszy szczerze rozbawiony, do-
brotliwie powiedzia∏, ˝e nie by∏by history-
kiem, gdyby nie wiedzia∏, gdzie le˝y b´-
dziƒskie zamczysko Kazimierza Wielkie-
go. Zresztà co krok legitymowa∏ si´ dowci-
pem sytuacyjnym. KiedyÊ w Krynicy na
deptaku zosta∏ przez przyjació∏ przedsta-
wiony Ludwikowi Solskiemu:

- Bardzo mi mi∏o przedstawiç si´. Je-
stem Kazimierz Lepszy... - rzek∏. 

Solski na to filuternie:
- A ja by∏em przekonany, ˝e to ja jestem

LEPSZY... 
Na to profesor z niejakim uporem:
- Ja na prawd´ jestem Lepszy. A Pan,

Mistrzu jest po prostu... NAJ-LEPSZY.
Mój Wielki Profesor, Rektor czasu 

600-lecia Uniwersytetu, zmar∏ w Krako-
wie 30 maja 1964 roku niemal w trakcie
uroczystoÊci jubileuszowych Wszechnicy
Jagielloƒskiej. Mimo jego odejÊcia, ja co
pewien czas witam si´ z Nim. Pozdra-
wiam Go; pozdrawiam jego portret 
- w auli Jego imienia...

W¸ODZIMIERZ WÓJCIK

Kazimierz Lepszy

Mój wielki Profesor
Zwiàzany przez 34 la-
ta z Uniwersytetem Âlà-
skim pracà dydaktycznà,
naukowo-badawczà
i organizacyjnà wiele-
kroç zjawia∏em si´ w Au-
li imienia Kazimierza
Lepszego. Pi´kne wizyty:
inauguracje roku akade-
mickiego, promocje dok-
torskie i habilitacyjne,
konferencje i sympozja
naukowe, jubileusze
Uczelni i jubileusze kole-
gów, doroczne spotka-
nia wielkanocne i bo˝o-
narodzeniowe, Wieczory
Akademickie. Sporo tych
pi´knych spotkaƒ.
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

W ostatnim okresie odnotowaliÊmy kil-
ka przypadków przekroczenia warunków
licencji podczas korzystania z prenume-
rowanych przez Uniwersytet Âlàski êró-
de∏ elektronicznych. Dlatego przypomi-
namy jeszcze raz zasady obowiàzujàce
u˝ytkowników korzystajàcych z baz da-
nych i czasopism elektronicznych, które
Uniwersytet Âlàski prenumeruje lub
otrzyma∏ do testowania.

Zasady dost´pu do licencjonowa-
nych êróde∏ elektronicznych

Korzystanie z baz danych i czasopism
elektronicznych rozpowszechnianych w sie-
ci komputerowej Uniwersytetu Âlàskiego
jest zwiàzane z przestrzeganiem wymogów
licencji i respektowaniem praw autorskich.
Biblioteka Uniwersytetu Âlàskiego podpisu-
je oddzielne licencje na korzystanie z baz
danych, serwisów i pojedynczych tytu∏ów
czasopism elektronicznych, które szczegó∏o-

wo okreÊlajà, kto i w jakim zakresie mo˝e
korzystaç z licencjonowanego zasobu.

Ze êróde∏ obj´tych licencjà majà prawo
korzystaç pracownicy naukowi, dokto-
ranci, studenci, inni pracownicy etatowi
oraz kontraktowi Uniwersytetu Âlàskie-
go. Zezwala si´ na udost´pnianie zbiorów
u˝ytkownikom publicznym, korzystajà-
cym z bibliotek sieci uczelnianej. Autory-
zowany u˝ytkownik ma prawo korzystaç
z zasobów elektronicznych do w∏asnych
celów naukowych, dydaktycznych i edu-
kacyjnych, drukowaç i przegrywaç
w ograniczonych, rozsàdnych iloÊciach
artyku∏y, rekordy lub fragmenty. Wyszu-
kany materia∏ mo˝e byç u˝ywany do spo-
rzàdzania raportów, notatek, materia∏ów
dydaktycznych pod warunkiem, ˝e b´-
dzie podane êród∏o ka˝dego dokumentu.

Zabrania si  ́znacznego lub systematycz-
nego powielania zasobów elektronicznych,

tworzenia lokalnych archiwów, u˝ywania
programów typu „spider”, „web-crawling”
i innego oprogramowania s∏u˝àcego do cià-
g∏ego i automatycznego wyszukiwania za-
wartoÊci dost´pnej w trybie online.

Pe∏ne teksty licencji na dost´p do
baz danych i czasopism elektronicz-
nych zgromadzone sà w Oddziale In-
formacji Naukowej Biblioteki Uniwer-
sytetu Âlàskiego, a tak˝e sà dost´pne
na stronach baz danych i czasopism
online („Terms and Conditions”). Ko-
rzystanie z baz danych i czasopism
elektronicznych jest stale monitorowa-
ne na serwerach, z których dany mate-
ria∏ jest udost´pniany, a przekroczenie
warunków licencji powoduje zabloko-
wanie dost´pu.

ALEKSANDRA KASZPER
ODDZIA¸ INFORMACJI NAUKOWEJ BIBLIOTEKI

UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

Biblioteka UÂ przypomina
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OBRADY KRUÂ
JM Rektor Uniwersytetu Âlàskie-

go prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
wzià∏ udzia∏ w odbywajàcym si´ od 1 do 2
lutego posiedzeniu Konferencji Rekto-
rów Uniwersytetów Âlàskich. Obrady
konferencji poÊwi´cone by∏y m.in. omó-
wieniu problemów zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem Mi´dzynarodowego Centrum
Studiów Âlàskich oraz mo˝liwoÊciami na-
wiàzania wspó∏pracy z Komisjà Stosun-
ków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii
Nauk. Gospodarzem konferencji by∏a
Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
a obrady mia∏y miejsce w Zespole Parko-
wo-Pa∏acowym AE Trzebini – M∏oszowej.

MIÓD DLA PRODZIEKANA 
DR. MICHA¸A ROSY
2 lutego podczas uroczystej gali odbywa-

jàcej si  ́z okazji 62. urodzin „Dziennika Za-
chodniego” wr´czono doroczne nagrody
Miody, Chrzany oraz Z∏ote Kolumny. Jed-
nym z laureatów nagrody Miód, przyznawa-
nej za wybitne osiàgni´cia, osobom szczegól-
nie zas∏u˝onym dla regionu, zosta∏ dr Mi-
cha∏ Rosa, prodziekan Wydzia∏u Radia
i Telewizji im. K. KieÊlowskiego UÂ. Dr M.
Rosa otrzyma∏ nagrod  ́za ciekawy i bliski
tej ziemi sposób pokazania Âlàska w filmie
„Co s∏onko widzia∏o”. Film by∏ jednym
z najlepszych na ubieg∏orocznym Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
gdzie zdoby∏ nagrod  ́specjalnà jury.

KONFERENCJA HSA
W dniach od 7 do 9 lutego na Wydziale

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Âlà-
skiego trwa∏a konferencja podsumowujàca
dzia∏alnoÊç projektu Human System Au-
dit in the Health Care Sector (HSA)
realizowanego w ramach unijnego progra-
mu Leonardo da Vinci. Partnerami w pro-
jekcie sà zespo∏y uniwersyteckie z∏o˝one ze
specjalistów w dziedzinie psychologii pracy
i organizacji: Universitat de Barcelona,
Aston University, Universidade de Coim-
bra oraz Uniwersytet Âlàski w Katowicach,
a tak˝e szpitale: CSM Hospital de Mataró,
Children’s Hospital, Birmingham, Hospi-
tals da Universidade de Coimbra oraz Cen-
tralny Szpital Kliniczny Âlàskiej Akademii
Medycznej w Katowicach. Koordantorem
projektu z ramienia Uniwersytetu Âlàskie-
go jest dr hab. Ma∏gorzata Górnik-Durose
z Instytutu Psychologii.

Konferencja mia∏a na celu zebranie i po-
równanie danych z czterech krajów europej-
skich (Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portu-
galii i Polski) odnoszàcych si  ́do ewaluacji
efektywnoÊci zarzàdzania zasobami ludzki-
mi w s∏u˝bie zdrowia. W ramach projektu
dokonana zosta∏a diagnoza jakoÊci zespo∏u
w wybranej jednostce medycznej, sposobu
zarzàdzania nim oraz zidentyfikowano ob-
szary krytyczne, w jakich po˝àdane by∏yby
zmiany. Na tej podstawie skonstruowano

program szkoleniowy on-line dla wybra-
nych osób, które zarzàdzajà ludêmi w szpi-
talu klinicznym. W trakcie konferencji oma-
wiane by∏y efekty programu szkoleniowego
oraz ustalane kierunki dalszych prac w tym
zakresie zmierzajàce do wykorzystania
zró˝nicowanych doÊwiadczeƒ partnerów
projektu w celu opracowania optymalnego
systemu oceny jakoÊci personelu w s∏u˝bie
zdrowia oraz stworzenia efektywnego pro-
gramu d∏ugofalowych szkoleƒ.

UÂ BENEFICJENTEM 
HONOROWEGO STYPENDIUM
NAUKOWEGO IM. ALEKSANDRA 
VON HUMBOLDTA
Uniwersytet Âlàski w Katowicach zo-

sta∏ jednym z laureatów jedenastej edycji
przyznawanego przez Zarzàd Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej Honorowego Sty-
pendium im. Aleksandra von Hum-
boldta. W ramach stypendium przez
okres 12 miesi´cy w Instytucie Fizyki Wy-
dzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii UÂ
goÊci∏ b´dzie wybitny specjalista w dzie-
dzinie fizyki cia∏a sta∏ego prof. dr Wol-
fgang Kleemann z Uniwersytetu w Du-
isburgu. Polskie Honorowe Stypendium
im. Aleksandra von Humboldta, przyzna-
wane wybitnym uczonym niemieckim
przez Fundacj´ na Rzecz Nauki Polskiej,
jest programem stypendialnym o szcze-
gólnym znaczeniu. Stypendium to stano-
wi odpowiednik Humboldt-Forschung-
spreise, presti˝owego wyró˝nienia dla
uczonych zagranicznych znanej niemiec-
kiej Fundacji Aleksandra von Humboldta
(Alexander von Humboldt Stiftung). Jego
celem jest uhonorowanie osiàgni´ç na-
ukowych laureatów oraz stymulowanie
d∏ugookresowej wspó∏pracy pomi´dzy pol-
skimi i niemieckimi badaczami.

MI¢DZYNARODOWY DZIE¡ 
J¢ZYKA OJCZYSTEGO
Oddzia∏ Katowicki Towarzystwa Mi∏o-

Êników J´zyka Polskiego by∏ organizato-
rem sesji naukowej odbywajàcej si´ 21 lu-
tego z okazji ustanowionego w 1999 r.
przez UNESCO Mi´dzynarodowego
Dnia J´zyka Ojczystego. Obrady mia∏y
miejsce na Wydziale Filologicznym UÂ
w Katowicach. Wi´cej na str. 23

7 PROGRAM RAMOWY 
BADA¡ I ROZWOJU 
TECHNOLOGICZNEGO 
– SPOTKANIE INFORMACYJNE
23 lutego prof. dr hab. Wies∏aw Ba-

nyÊ, Prorektor ds. Nauki i Informaty-
zacji, otworzy∏ spotkanie informacyjne do-
tyczàce 7. Programu Ramowego Badaƒ
i Rozwoju Technologicznego. Spotka-
nie prowadzone przez przedstawicieli Re-
gionalnego Punktu Kontaktowego Progra-
mów Badawczych przy Politechnice Âlà-
skiej w Gliwicach odby∏o si  ́ w auli im. 

K. Popio∏ka na Wydziale Nauk Spo∏ecz-
nych UÂ w Katowicach, ul. Bankowa 11.

7 Program Ramowy stwarza ogromne
mo˝liwoÊci finansowania wielu obszarów na-
uki, tak nauk matematyczno – przyrodni-
czych, spo∏ecznych jak i humanistycznych,
oraz zindywidualizowanego rozwoju kadry
naukowej. 7 PR rozpoczà∏ si  ́1 stycznia 2007
roku. Jest najwi´kszym mechanizmem fi-
nansowania i kszta∏towania badaƒ nauko-
wych na poziomie europejskim. Jest to pro-
gram siedmioletni (2007-2013) o bud˝ecie
wynoszàcym prawie 53 miliardy EUR, co
stanowi wzrost o oko∏o 63 proc. w porówna-
niu z 6PR. 7PR ma ró˝niç si  ́te  ̋od poprzed-
nich programów znaczàcym uproszeniem
zasad uczestnictwa. Dotyczyç to ma ca∏ego
cyklu finansowania, ∏àcznie z uproszczeniem
systemów finansowania, zasad i procedur ad-
ministracyjnych oraz finansowych, jak rów-
nie  ̋czytelnoÊci i przyst´pnoÊci dokumentów
dla u˝ytkownika. Sk∏ada si  ́ on z czterech
programów szczegó∏owych, uzupe∏nionych
o program obejmujàcy badania nuklearne
(EURATOM) i dzia∏ania Wspólnotowego
Centrum Badawczego (JRC).

HAPPENING 
ANTY¸APÓWKARSKI
W ramach ogólnopolskiej akcji „Nie da-

j´/nie bior´ ∏apówek” 23 lutego 2007 r. stu-
denci Uniwersytetu Âlàskiego uczestni-
czyli w happeningu, który odby∏ si´ w Ryb-
niku przy ul. Gliwickiej w Ksi´garni Anty-
kwariacie Tania Ksià˝ka. Ideà przewodnià
kampanii jest uÊwiadomienie obywatelom,
˝e walk´ z korupcjà warto zaczàç na naj-
ni˝szym stopniu organizacji spo∏eczeƒ-
stwa, a wi´c od w∏asnego podwórka; ha-
s∏em przewodnim jest Daj przyk∏ad - nie
bierz. Bierz przyk∏ad - nie dawaj. W kam-
pani´ zaanga˝owa∏y si´ urz´dy miast,
urz´dy skarbowe oraz organizacje poza-
rzàdowe w ca∏ej Polsce. Studenci organi-
zujà debaty, szkolenia i happeningi, by za-
manifestowaç swojà uczciwoÊç.

STUDIA PODYPLOMOWE 
NAUCZANIA KULTURY 
POLSKIEJ I J¢ZYKA 
POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Od 23 do 25 lutego 2007 r. w ramach

Studium organizowanego przez Szko∏´
J´zyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu
Âlàskiego odby∏ si´ kolejny zjazd dla s∏u-
chaczy z Republiki Federalnej Niemiec.
Zaj´cia odbywa∏y si´ w gmachu Hum-
boldt-Universität w Berlinie. W trakcie
tego zjazdu wyk∏ady poprowadzili: dr hab.
Jolanta Tambor (zaj´cia z podstaw fone-
tyki i poprawnej wymowy oraz praktycz-
nej gramatyki j´zyka polskiego z elemen-
tami gramatyki porównawczej) i dr hab.
Danuta Opacka-Walasek (zaj´cia z litera-
tury w nauczaniu cudzoziemców).

OPRACOWA¸ ¸UKASZ ADAMCZYK
BIURO PROMOCJI I KARIER UÂ



Piotr Grabowski – adiunkt Wydzia∏u Artystycznego UÂ w Cieszynie od 12 stycznia do 2 lutego br. wystawia∏ swoje plakaty i grafiki w katowic-

kiej Galerii „Art. Nowa 2”. Na wystawie mo˝na by∏o obejrzeç prace z ostatnich 5-6 lat jego twórczoÊci. By∏y to g∏ównie plakaty o tematyce

kulturalnej, w wi´kszoÊci do sztuk teatralnych Szekspira i Sofoklesa. „Czyste”, oszcz´dne w formie, niemajàce w sobie natarczywej gadatliwo-

Êci, w których cechà charakterystycznà by∏a dominacja jednego elementu (zawsze wa˝nego dla treÊci). Drugà grup´ stanowi∏y grafiki oparte

na fotografii, w których aparat fotograficzny pe∏ni∏ jedynie form´ szkicownika zapami´tujàcego kszta∏ty i inspirujàce motywy.

Plakaty i grafiki 
Piotra Grabowskiego






