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13 marca br. w ramach warsztatów arty-

stycznych „Sztuka-nauka - nauka-sztu-

ka”, grupa studentów Instytutu Sztuki

z Cieszyna (graficy, fotografowie, ry-

sownicy i multimedialiÊci) odwiedzi∏a

niektóre katowickie i sosnowieckie wy-

dzia∏y UÂ. Celem wizyty by∏o poszukiwa-

nie w nauce artystycznych inspiracji. Ma-

my nadziej´, ˝e dzia∏ania naukowe na-

szych pracowników stanà si´ impulsem

do powstania ciekawych prac. Organi-

zatorem warsztatów by∏ adiunkt Krzysz-

tof Marek Bàk z Instytutu Sztuki, opiek´

artystycznà sprawowali: prof. Witold Ja-

cyków, dr ¸ukasz KliÊ, asys. Hanna

Grzonka, asys. Katarzyna Kroczek oraz

asys. Agnieszka Pyka. 

Nauka inspiracjà sztuki
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STANOWISKO KONFERENCJI
REKTORÓW W SPRAWIE 
TZW. USTAWY LUSTRACYJNEJ

Rektorzy zgromadzeni na spotkaniu Konfe-
rencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która
odby∏a si´ 23 marca br. zaj´li stanowisko
w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej, podkreÊla-
jàc i˝ szczególny sprzeciw budzà:

1) niewspó∏miernoÊç sankcji oraz brak pra-
wa do sàdu w przypadku niez∏o˝enia
oÊwiadczenia lustracyjnego,

2) zobowiàzywanie osób podlegajàcych
lustracji do sk∏adania oÊwiadczeƒ o charakte-
rze wspó∏pracy lub jej braku w sytuacji, gdy
ustawodawca wprowadzajàc 17 rodzajów
wspó∏pracy nie definiuje w sposób jedno-
znaczny ich charakteru.

Pe∏ny tekst oÊwiadczenia zamieÊcimy w ko-
lejnym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”.

Drodzy Czytelnicy!
Miniony miesiàc obfitowa∏

w szereg znaczàcych dla Uni-
wersytetu wydarzeƒ. Po raz
pierwszy na Wydziale Mate-
matyki, Fizyki i Chemii zor-

ganizowano Âwi´to Liczby Pi i okaza∏o si´
ono ogromnym sukcesem. Ró˝norodne wy-
k∏ady popularnonaukowe, pokazy, warszta-
ty i zabawy przyciàgn´∏y ogromnà rzesz´
studentów i m∏odzie˝y szkolnej. Dzi´ki nim
mogli si  ́oni przekonaç, ˝e matematyka, fi-
zyka, chemia i informatyka sà naprawd  ́pa-
sjonujàcymi dziedzinami wiedzy. 

W Cieszynie goÊciliÊmy prof. Richarda Pi-
pesa, doradc  ́prezydenta Reagana oraz dok-
tora honoris causa naszej Uczelni, który wy-
g∏osi∏ wyk∏ad „Bia∏y Dom Prezydenta Re-
agana i wprowadzenie stanu wojennego”.
Konferencja Wydzia∏u Etnologii i Nauk
o Edukacji pt. „Stan wojenny w Polsce – dy-
lematy i kontrowersje po up∏ywie çwierçwie-
cza” ukaza∏a, jak wiele jest jeszcze faktów do
odkrycia dotyczàcych tego okresu historii.

Tym razem w dziale „W zaciszu gabine-
tów i laboratoriów” prezentujemy wyniki
badaƒ dr. Andrzeja Woênicy, pracownika
naukowego Katedry Biochemii Wydzia∏u
Biologii i Ochrony Ârodowiska Uniwersyte-
tu Âlàskiego. Jest ona autorem automa-
tycznego biodetektora toksycznoÊci ogólnej
wód. Pomys∏ skonstruowania tego urzàdze-
nia powsta∏, kiedy Uniwersytet Âlàski na-
wiàza∏ wspó∏prac  ́z GórnoÊlàskim Przed-
si´biorstwem Wodociàgów. Na spotkaniach
z zarzàdem GPW cz´sto pojawia∏y si  ́infor-
macje o nieszczelnych instalacjach przesy-
∏owych ró˝nych chemikaliów. Automatycz-
ny biodetektor zosta∏ stworzony, by zapo-
biegaç skutkom tego typu uchybieƒ. 

MyÊl ,́ ˝e wielu z Paƒstwa zainteresuje
te  ̋dobra wiadomoÊç – wirtualne drzwi Âlà-
skiej Biblioteki Cyfrowej przekroczy∏
w marcu milionowy czytelnik.

Zapraszam do lektury!
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mocji naszej Uczelni. Przeobra˝eniu ulegnà

m.in. odpowiednie jednostki administracji –
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i informacjà. Pierwsze kroki ju˝ zosta∏y podj´-
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Wspó∏pracy i Promocji prof. dr hab. Barbara

Ko˝usznik ................................................. str. 4-5

WYDARZENIA
Profesor Richard Pipes goÊciem UÂ .......... str.6-7

Âwi´to Liczby Pi ........................................ str. 8-10

30-lecie wypraw polarnych UÂ ........... str. 12-15

W ZACISZU GABINETÓW I LABORATORIÓW
Bakterie w s∏u˝bie ludzkoÊci

Standardowe badania toksykologiczne w uk∏a-

dach biologicznych zazwyczaj zaw´˝ajà si´ do
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- W najbli˝szym czasie zmieni si´
sposób promocji naszej Uczelni.
Przeobra˝eniu ulegnà tak˝e odpo-
wiednie jednostki administracji –
dzia∏y zajmujàce si´ promocjà,
wspó∏pracà i informacjà. Pierwsze
kroki ju˝ zosta∏y podj´te. Co na
tym zyskamy? 

- Chcia∏abym podkreÊliç, ˝e zmiany
organizacyjne dotyczà wi´kszoÊci ko-
mórek administracji. Wymusza to na
nas nowy System Zintegrowanego Za-
rzàdzania Uczelnià. Jednak w du˝ym
stopniu dotknà one dzia∏aƒ, które sà
zwiàzane z promocjà i wspó∏pracà Uni-
wersytetu. Od poczàtku powo∏ania
funkcji prorektora ds. wspó∏pracy i pro-
mocji zastanawialiÊmy si´, co zrobiç,
aby te dzia∏ania by∏y spójne i ˝eby sta-
nowi∏y rzeczywisty filar wspierajàcy
nauk´ czy kszta∏cenie. Nie mo˝emy ist-
nieç bez dobrej promocji i przebiegu in-
formacji, bo taki jest wymóg obecnych
czasów. Na rynku edukacyjnym pojawi-
∏a si´ silna konkurencja, zmniejsza si´
liczba kandydatów, którzy mogà zasiliç
uczelnie. Zatem du˝o zale˝y od tego, ja-
ki b´dzie nasz wizerunek, jak wypro-
mujemy to, w czym jesteÊmy dobrzy.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e cz´Êç kandyda-
tów pozyskujemy nie tylko z okolicz-
nych miast, ale równie˝ z regionów bar-
dziej oddalonych. Musimy zaoferowaç
coÊ naprawd´ atrakcyjnego, aby taki
kandydat wybra∏ Uniwersytet Âlàski
a nie innà uczelni´. 

Dla realizacji tych celów konieczne
jest przebudowanie odpowiednich jed-
nostek. W nowej strukturze b´dziemy
funkcjonowaç jako jeden Dzia∏ Wspó∏-
pracy i Promocji, w ramach którego zo-
stanà powo∏ane poszczególne biura po-
wsta∏e z dotychczasowych jednostek,
m.in.: Biura Promocji i Karier, Dzia∏u
Wspó∏pracy z Zagranicà czy Centrum
Technik Informatycznych. Z Biura Pro-
mocji i Karier wydzielone zostanie Biu-
ro Karier, które b´dzie zajmowa∏o si´
wszystkimi sprawami, zwiàzanymi
z pomocà absolwentom w wejÊciu na ry-
nek pracy oraz np. wypracowywa∏o me-

tody wspó∏pracy w zakresie organizo-
wania inkubatorów przedsi´biorczoÊci.
Ponadto w jego zakresie dzia∏aƒ znaj-
dzie si´ wspó∏praca z przysz∏ymi praco-
dawcami oraz w ramach komercjaliza-
cji nauki. Powstanie równie˝ biuro,
które b´dzie zajmowa∏o si´ promocjà
i organizacjà imprez, w tym profesjo-
nalnà promocjà „zewn´trznà”. Szcze-
gólnà wag´ chcemy nadaç tak˝e wspó∏-
pracy z zagranicà. Chodzi nam o to, aby
docelowo Uniwersytet pokazywaç
w Europie (i nie tylko) jako jednostk´,
która prowadzi tak˝e kierunki w j´zyku
angielskim i mo˝e podejmowaç mi´dzy-
narodowe projekty.

- Wa˝nym elementem zmian ma-
jà byç tak˝e przeobra˝enia, jakim
podlegaç b´dzie szeroko rozumia-
na wspó∏praca… 

- Wspó∏praca wymaga szczególnej
uwagi, bo bez niej zarówno kszta∏cenie
jak i nauka nie b´dà nale˝ycie realizo-
wane. MyÊl´ tu o dwóch rodzajach
wspó∏pracy. Po pierwsze, o wspó∏pracy
poszczególnych jednostek w obr´bie
Uniwersytetu. Obecnie istniejàcy po-
dzia∏ na wydzia∏y, instytuty, jednostki
dydaktyczne jest oczywiÊcie prawid∏o-
wy, wynikajàcy choçby z historycznych
i praktycznych uwarunkowaƒ. Tego
zmieniaç nie nale˝y. Z drugiej strony

Przychodzà czasy nowych struktur

Promocja i wspó∏praca
Uniwersytetu Âlàskiego
pod lupà

Rozmowa z Prorektor ds. Wspó∏pracy 
i Promocji UÂ prof. dr hab. Barbarà Ko˝usznik
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jednak, na t´ struktur´ musimy na∏o-
˝yç innà, która umo˝liwi interdyscypli-
narne podejÊcie i wspó∏dzia∏anie ludzi
z ró˝nych dziedzin nauki.

Ca∏y ten system nie zacznie perfekcyj-
nie dzia∏aç od jutra, bo najpierw my sa-
mi musimy nauczyç si´ wspó∏pracowaç.
A wspó∏praca oparta jest na pewnych
umiej´tnoÊciach pracy grupowej, prze∏a-
mywaniu barier czy uprzedzeƒ. Uwa-
˝am, ˝e umiej´tnoÊç harmonijnego
wspó∏dzia∏ania powinna staç si´ inte-
gralnà cz´Êcià wyposa˝enia ka˝dego ba-
dacza, tak samo jak jego wiedza. Dotyczy
to tak˝e studentów, którzy umiej´tnoÊç
wspó∏pracy powinni zdobyç na studiach.

Stajemy przed zadaniami komplekso-
wymi, a nie rozwià˝emy ich za pomocà
tylko naszej, nawet najlepszej, nauki.
Dlatego musimy wychodziç nie tylko do
naszych kolegów-naukowców, ale i do
otoczenia – to jest w∏aÊnie nowa idea
wspó∏pracy! Musimy wiedzieç, kto b´-
dzie klientem naszych dzia∏aƒ, czyli
musimy wyjÊç poza zale˝noÊci hierar-
chiczne w Uczelni. Z jednej strony hie-
rarchicznoÊç jest dobra, gdy˝ autorytet
naszych mistrzów pozwala nam zacho-
waç pokor´ i dystans wobec samych sie-
bie, z drugiej jednak bardzo ogranicza.
Jest ogromnà sztukà, aby na tradycyj-
ne, hierarchiczne struktury na∏o˝yç
partnerskie, luêne struktury projekto-
we. To wyzwanie naszych czasów i do-
tyczy nie tylko Uczelni. 

Dodatkowo przed Uniwersytetem
kszta∏tuje si´ koniecznoÊç uruchomie-
nia trzeciego, obok kszta∏cenia i nauki,
nurtu dzia∏aƒ – jest to komercjalizacja.
Oznacza ona budowanie takich instytu-
cji, które w sposób wyraêny poka˝à
u˝ytecznoÊç tego, co robimy dla otocze-
nia. Pierwszym krokiem w tym kierun-
ku by∏o powo∏anie Fundacji Uniwersy-
tetu Âlàskiego. Jest to pierwsza organi-
zacja, która b´dzie przekaênikiem po-
mi´dzy biznesem i ró˝nymi instytucja-
mi a Uczelnià. I tu tak˝e musimy uczyç
si´ wspó∏dzia∏ania. Bo czym innym jest
wspó∏praca pomi´dzy naukowcami,
a czym innym pomi´dzy naukowcem
a biznesmenem. 

- Mówiàc o wspó∏pracy wewn´trz-
nej trzeba pami´taç, ˝e mamy ju˝
jednostki, które mogà s∏u˝yç swoim
doÊwiadczeniem, np. Mi´dzywy-
dzia∏owe Indywidualne Studia Hu-
manistyczne czy Mi´dzywydzia∏o-
we Indywidualne Studia Matema-
tyczno-Przyrodnicze. Jak widaç
z liczby przyznawanych co roku
stypendiów Ministra NiSzW funk-
cjonujà one z wielkimi sukcesami.
Czy mo˝na si´ na nich wzorowaç? 

- Uwa˝am, ˝e samo powo∏anie tych
jednostek by∏o wspania∏à sprawà. Ich
kierownicy na pewno mogà podzieliç si´

swoimi doÊwiadczeniami i wskazaç,
gdzie mogà pojawiaç si´ pewne bariery,
problemy organizacyjne czy biurokra-
tyczne. Przecie˝ to jak realizuje si´ po-
mys∏y, idee i na jakie najcz´Êciej prze-
szkody mo˝na natrafiç najlepiej jest
sprawdziç na przyk∏adzie tego, co ju˝
istnieje. PowinniÊmy propagowaç ide´
wspó∏pracy. Musimy jednak reagowaç
bardzo szybko, bo przysz∏oÊç wcià˝ sta-
wia przed nami nowe wymagania. Nie
mo˝emy czekaç, a˝ nagle staniemy
przed jakimÊ wielkim projektem i sobie
z nim nie poradzimy. Takim wielkim
sprawdzianem i wyzwaniem jednocze-
Ênie b´dzie w najbli˝szym czasie pro-
jekt Researchers Night – Noc Naukow-
ców, który da okazj´ do pokazania po-
tencja∏u Uczelni przy wspó∏pracy wielu
wydzia∏ów. I z pewnoÊcià b´dzie to
wielka intelektualna przygoda dla
wszystkich. 

- Zbli˝a si´ jubileusz 40-lecia na-
szej Uczelni. To wyjàtkowa okazja
do promocji. Jakiego typu akcje
i dzia∏ania sà w zwiàzku z tym pla-
nowane?

- Trzeba zaczàç od tego, ˝e JM Rektor
UÂ powo∏a∏ do ˝ycia Komitet Obcho-
dów 40-lecia UÂ. W tym zespole sà za-
równo pracownicy nauki, jak i admini-
stracji, którzy majà czuwaç nad prze-
biegiem jubileuszu. Kontaktujemy si´
ponadto z przedstawicielami ró˝nych
cia∏ zwiàzanych z naszà Uczelnià, np.
zaprosiliÊmy do wspó∏pracy Stowarzy-

szenie Przyjació∏ Uniwersytetu Âlàskie-
go. RozmawialiÊmy ponadto ze studen-
tami z NZS-u, ciekawe projekty przed-
stawili nam studenci z Uczelnianej Ra-
dy Samorzàdu Studenckiego. 

ChcielibyÊmy, aby nasze 40-lecie by∏o
obchodzone w sposób bardzo wyrazisty,
˝ebyÊmy rzeczywiÊcie zaistnieli w Êro-
dowisku. W tym celu musimy zaprezen-
towaç ró˝ne wymiary funkcjonowania
Uniwersytetu. Planujemy tzw. klasycz-
ne imprezy, np. inauguracj´ nowego ro-
ku akademickiego 2007/2008, która b´-
dzie wyjàtkowo uroczyÊcie przebiegaç
w Teatrze Âlàskim w Katowicach oraz
Konferencj´ Rektorów Uczelni Pol-
skich. Z drugiej strony, chcemy si´ po-
kazaç poprzez coÊ nowego. Mam tu na
myÊli wspomniany ju˝ projekt Resear-
chers Night, czyli Noc Naukowców,
która ma mieç miejsce 28 wrzeÊnia
2007 roku. Jego koordynatorem jest
prof. Pawe∏ Migula. Ju˝ teraz otrzyma-
liÊmy 20 projektów zg∏oszonych na t´
imprez´. Naszym g∏ównym celem jest
pokazanie nauki i naukowca od innej
strony – atrakcyjnej i widowiskowej.
Jest to konieczne, jeÊli chcemy zainte-
resowaç spo∏ecznoÊç Katowic i nie tyl-
ko. OczywiÊcie czeka nas mnóstwo ró˝-
nych innych imprez w czasie ca∏ego ro-
ku akademickiego. MyÊl´, ˝e na ich
omówienie w „Gazecie Uniwersyteckiej
UÂ” b´dzie jeszcze okazja.

ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SIKORA

Z wyrazami wspó∏czucia

Jego Magnificencji Rektorowi 
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach 

Panu Profesorowi zw. dr. hab. 

Januszowi Janeczkowi 
z Rodzinà 

wyrazy g∏´bokiego ˝alu i wspó∏czucia 
z powodu Êmierci 

Matki
sk∏ada 

Senat oraz spo∏ecznoÊç akademicka 
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
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S potkanie otworzy∏a dziekan
Wydzia∏u prof. dr hab. Halina
Rusek, prezentujàc licznie

przyby∏ym goÊciom sylwetk´ prof. Ri-
charda Pipesa, przytoczy∏a m.in. „cie-
szyƒskie” fragmenty jego ksià˝ki ˚y-
∏em. Wspomnienia niezale˝nego. 

Profesor Pipes wyg∏osi∏ wyk∏ad pt.
„Bia∏y Dom Prezydenta Reagana
i wprowadzenie stanu wojennego”. Ju˝
na wst´pie zadeklarowa∏ si´ nie jako
polityk, ale jako „uczony, który najle-
piej czuje si´ w bibliotece”. Od razu da∏
si´ poznaç jako znamienity sowietolog,
przytaczajàc wyg∏oszonà w roku 1981,
a wÊród cz∏onków Departamentu Sta-
nów niepopularnà opini´, i˝ u progu lat
80. „Rosja by∏a krajem bardzo s∏abym”,
wobec którego prowadziç nie tylko
mo˝na, ale i nale˝y agresywnà polityk´.
Prezydent Ronald Reagan by∏ tym, któ-
ry uwierzy∏ wówczas s∏owom prof. Ri-
charda Pipesa, co mia∏o swoje okreÊlo-
ne konsekwencje – skutkowa∏o opraco-
waniem strategicznego programu z∏a-
mania ZSRR, którego cz´Êcià by∏ plan
pomocy Waszyngtonu dla „Solidarno-
Êci” (podczas wyk∏adu prof. Pipes przy-
wo∏a∏ cztery elementy tego programu,
m.in. maksymalne utrudnienie budowy
gazociàgu z Syberii do Europy i plano-
wanych stàd zysków). Prof. Pipes wspo-
mnia∏ równie˝ w swym wystàpieniu
o poczàtkowo niezbyt przychylnych re-
akcjach Europy Zachodniej na politycz-
ny kurs Bia∏ego Domu wobec stanu wo-
jennego (uwa˝ano, ˝e sytuacja jaka za-
istnia∏a w Polsce jest wy∏àcznie jej spra-
wà wewn´trznà) i o znacznych wysi∏-
kach podejmowanych przez Prezydenta

Stanów Zjednoczonych o akceptacj´
przez aliantów wybranego wobec
Zwiàzku Radzieckiego kierunku. Sama
osoba Ronalda Reagana po wielokroç
pojawi∏a si´ w jego wystàpieniu jako ta,
która powa˝nie „przyczyni∏a si´ do
koƒca komunizmu”. 

Wyk∏ad, ujawniajàcy nieznane fakty
polityczne, zainspirowa∏ bynajmniej
nieu∏adzonà, ale chwilami wr´cz nader
burzliwà dyskusj´. WÊród pytaƒ doty-
czàcych stanu wojennego najcz´Êciej
przewija∏a si´ kwestia bezpoÊredniej
interwencji sowieckiej w grudniu 1981
roku. W przeÊwiadczeniu profesora za-
gro˝enia w sensie operacji wojskowej
nie by∏o, o czym Êwiadczà dokumenty;
a w przypadku nie wprowadzenia sta-
nu wojennego Polsce grozi∏y jedynie
sankcje ekonomiczne, które przy po-
mocy Ameryki mo˝liwe by∏yby jednak
do przezwyci´˝enia. Kilkakrotnie

w toku dyskusji ujawni∏y si´ kontro-
wersje wobec osoby gen. Wojciecha Ja-
ruzelskiego, jako w pe∏ni odpowie-
dzialnego za wprowadzenie stanu wo-
jennego w Polsce. Zdaniem profesora,
„komunisty myÊlàcego kategoriami
dobra ZSRR”, a nie Polski”. W nast´p-
stwie pytaƒ uszczegó∏owieniu uleg∏a
kwestia stosunku Brytyjczyków do
spraw polskich w grudniu 1981 roku.
Profesor podkreÊli∏, i˝ ujawni∏y si´
wówczas dwie filozofie wobec Polski:
filozofia Zachodniej Europy i filozofia
Ameryki, z jednoczesnym wskazaniem
przez profesora êróde∏ tej postawy:
„Brytyjczycy przyj´li Ja∏t´ jako fakt,
Stany Zjednoczone nigdy Ja∏ty nie
uzna∏y”. Pojawi∏a si´ tak˝e kategoria
pytaƒ kierowanych do sowietologa.
Dotyczy∏y one zarówno samej istoty
komunizmu i postawy Gorbaczowa
wobec niego. Uczestnicy dyskusji –
wÊród nich m.in. reprezentujàcy dzie-
kana Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych UÂ,
historyk prof. dr hab. Idzi Panic –
wzbogacili jà poprzez ujawnienie tak˝e
innych, w wyk∏adzie nieporuszonych,
faktów dotyczàcych stanu wojennego,
a ogó∏owi – zw∏aszcza m∏odzie˝y stu-
denckiej – nieznanych. 

Podczas dalszych obrad, prowadzo-
nych przez prodziekana ds. nauki

Profesor Richard Pipes z Harvard University goÊciem Uniwersytetu Âlàskiego

Od Reagana do Reagana
15 marca br. w Sali
Konferencyjnej Wydzia∏u
Etnologii i Nauk o Eduka-
cji Uniwersytetu Âlàskie-
go w Cieszynie odby∏a
si´ konferencja naukowa
z udzia∏em prof. Richar-
da Pipesa pt. „Stan wo-
jenny w Polsce – dyle-
maty i kontrowersje po
up∏ywie çwierçwiecza”. 

Richard Pipes
Historyk, politolog, sowietolog, filozof. 

Ur. 11 VII 1923 r. w Cieszynie w zasymilowa-
nej rodzinie ˝ydowskiej; od 1940 roku w USA
(obecnie w Cambridge w stanie Massachus-

sets). Absolwent Muskingam College i Cornell University. Doktorat na Uniwersytecie Harvar-
da (1950). Profesor historii na Uniwersytecie Harvarda (1963 – 1996). Dyrektor Centrum
Badaƒ nad Rosjà (Uniw. Harvarda, 1968 –1973). Przewodniczàcy Rady Prezydenckiej do
Spraw Stosunków Amerykaƒsko-Radzieckich, doradca prezydenta USA Ronalda Reagana
i dyrektor ds. Europy Ârodkowowschodniej i ZSRR w Radzie Bezpieczeƒstwa Narodowego
USA (1981 – 1982). Cz∏onek Amerykaƒskiej Akademii Sztuki i Nauki, Polskiej Akademii Na-
uk, Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci w Krakowie.

Doktor honoris causa Muskingam College, Adelphi College i Uniwersytetu Âlàskiego (god-
noÊç nadania: Cieszyn, 19 maja 1994 roku). Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna. Odzna-
czony Krzy˝em Komandorskim Orderu Zas∏ugi RP.

Publikacje:
Formation of the Soviet Union (1963) 
Struve. Liberal on the Left (1970)
Russia under the Old Regime (1974); wyd. polskie – Rosja carów (1990)
Struve. Liberal on the Right (1905 – 1944) (1980)
U.S.-Soviet Relations in the Era of Detente (1981) 
The Russian Revolution (1990); wyd. polskie – Rewolucja Rosyjska (1994)
Russia under the Bolshevik Regime (1994); wyd. polskie – Rosja bolszewików (2005) 
˚y∏em. Wspomnienia niezale˝nego (2004)
Cz∏onek kolegiów redakcyjnych pism Strategic Reviev, Journal of Strategic Studies i innych.
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i wspó∏pracy z zagranicà WEiNoE 
prof. dr. hab. Zygmunta K∏odnickiego,
wystàpili referenci reprezentujàcy: Za-
miejscowy wydzia∏ Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wielkopolskim, poznaƒ-
skiej AWF (dr Ryszard Botwina, mgr
Renata Kurpel), Uniwersytet im. Kar-
dyna∏a Wyszyƒskiego w Warszawie
(mgr Tomasz Sypniewski), Akademi´
Ekonomicznà (dr Zdzis∏aw Janeczek),
Akademi´ Wychowania Fizycznego
w Katowicach (dr Tomasz Dubrawski),
Uniwersytet Âlàski (dr Marek Rem-
bierz) i Uniwersytet Opolski (dr Marek
Bia∏okur). Referaty dotyczy∏y proble-
matyki: „M∏odzie˝ a wiedza o stanie
wojennym” (mgr Kurpel), „Stosunek
do stanu wojennego klasy robotników
najemnych w 5, 8 i 20 lat po jego og∏o-
szeniu” (dr Botwina), „Rada Paƒstwa
a stan wojenny” (mgr Sypniewski),
„Polityka rolna a rzeczywistoÊç gospo-
darcza 1944-81 (z perspektywy siemia-
nowickich PGR–ów)” (dr Janeczek),
„WolnoÊç – w∏adza – samostanowie-
nie” w polskich doÊwiadczeniach (dr
Rembierz). Wyraênie o˝ywienie na sa-
li, zw∏aszcza wÊród studentów, wywo-
∏a∏o wystàpienie dr Bia∏okura, który
podda∏ analizie materia∏ ikonograficz-
ny ilustrujàcy stan wojenny w Polsce
na kartach szkolnych podr´czników hi-
storii. Ostatni referat wyg∏oszony
przez dr. Dubrawskiego traktowa∏
o Ronaldzie Reaganie i idei spo∏eczeƒ-
stwa obywatelskiego. Tym samym kon-
ferencja zatoczy∏a tematyczne ko∏o.
Swoimi przemyÊleniami i refleksjami

odnoÊnie stanu wojennego podzieli∏ si´
ze s∏uchaczami równie˝ Ryszard Ci-
skowski, jako dawny dzia∏acz NSZZ
„SolidarnoÊç” (organizator strajku
w Bydgoszczy w marcu 1981 roku), pre-
zentujàc uczestnikom konferencji uni-
katowe dokumenty z tamtych lat (m.in.
otrzymanà od prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego oryginalnà list´ cz∏onków
KOR–u). Obrady zakoƒczy∏a dyskusja,
którà równie˝ zdominowa∏a postaç
oraz postawa polityczna i etyczna Ro-
nalda Reagana. Nadto podczas dyskusji
prodziekan Wydzia∏u Artystycznego ds.
studiów zaocznych prof. dr hab. Jadwi-
ga Uchy∏a – Zroski poruszy∏a problem
podczas konferencyjnych wystàpieƒ
nieuwzgl´dniony, a niewàtpliwie wy-
magajàcy naukowych penetracji, jak
konsekwencje stanu wojennego dla ˝y-
cia artystycznego w Polsce.

Opraw´ artystycznà konferencji (uro-
czysty koncert, w programie którego
znalaz∏a si´ muzyka polska, wystawa
grafik) zapewnili pracownicy Wydzia∏u
Artystycznego: Instytutu Muzyki i In-
stytutu Sztuki. Nie mog∏o byç inaczej,
to wszak w roku 1994 Wydzia∏ (wów-
czas) Pedagogiczno – Artystyczny Filii
Uniwersytetu Âlàskiego, wystàpi∏
z wnioskiem o nadanie urodzonemu
w Cieszynie prof. Richardowi Pipesowi
tytu∏u doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Âlàskiego. Po trzynastu latach
zadbano o równie przychylnà i sprzyja-
jàcà naukowej refleksji atmosfer´.

W dniu poprzedzajàcym konferencj´
w Sali Sesyjnej Ratusza odby∏o si´ uro-

czyste spotkanie profesora – Honoro-
wego Obywatela Miasta Cieszyna
z przedstawicielami w∏adz miejskich
i powiatowych oraz z zaproszonymi
goÊçmi, w tym – dziekanem WeiNoE
prof. dr hab. Halinà Rusek i prodzie-
kanem prof. UÂ dr. hab. Zygmuntem
K∏odnickim, a tak˝e przedstawicielami
Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci z Kra-
kowa. Podczas spotkania cz∏onkowie
Stowarzyszenia Naukowego „Polska
w Êwiecie” wr´czyli profesorowi Pipe-
sowi zadedykowanà mu ksi´g´ Z dzie-
jów Rosji i Polski w XX wieku.

W konferencji uczestniczyli: przedsta-
wiciele w∏adz samorzàdowych Cieszyna
i powiatu cieszyƒskiego, dyrektorzy in-
stytucji kultury i placówek oÊwiatowych,
prezesi stowarzyszeƒ. Rektora Uniwer-
sytetu Âlàskiego prof. zw. dr. hab. Janu-
sza Janeczka reprezentowa∏a Prorektor
UÂ ds. Kszta∏cenia prof. UÂ dr hab. An-
na ¸abno. W swym wystàpieniu podkre-
Êli∏a, i˝ w osobie prof. Richarda Pipesa
witamy nie tylko uczonego, ale i uczest-
nika wydarzeƒ, „Êwiadka historii”, któ-
ra wielu z nas – obecnych na sali dotkn´-
∏a osobiÊcie. 

Zza oceanu przybyli na konferencj´: ˝o-
na prof. Eugenia Pipes i Ryszard Ciskow-
ski – prezes United Polish Society, dyrek-
tor krajowy Kongresu Polonii Amerykaƒ-
skiej, pomys∏odawca i organizator wraz
z Stowarzyszeniem Naukowym „Polska
w Âwiecie” tygodniowego (12-19 III) po-
bytu prof. R. Pipesa w Polsce (Bielsko –
Bia∏a, Cieszyn, Kraków, Bydgoszcz).

MIROS¸AWA PINDÓR
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Od lewej: Dziekan Wydzia∏u Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek, prof. Richard Pipes, Prorektor UÂ ds. Kszta∏cenia 

- prof. UÂ dr hab. Anna ¸abno, Richard Ciskowski P.A.C. - National Director United Polish Society
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M o˝na jednak zapytaç, czym
w∏aÊciwie jest π? Tu poja-
wia si´ problem, bo nie

otrzymamy dok∏adnej odpowiedzi, gdy˝
π = 3,141592... W∏aÊnie, te trzy kro-
peczki od setek lat sp´dzajà sen z oczu
tysiàcom naukowców. Liczba π jest
przest´pna, czyli taka, której nie da si´
tak zapisaç, aby podaç jej dok∏adnej
wartoÊci.

Pomys∏ Âwi´ta Liczby Pi pochodzi
z USA, gdzie obchodzi si´ dodatkowo
jeszcze Dzieƒ Przybli˝enia Liczby Pi
(22 lipca, gdy˝ w przybli˝eniu π= 22/7)
oraz inne niezwyk∏e Êwi´ta jak Dzieƒ
Mola (2 czerwca). Dzieƒ Pi (Pi Day) po
raz pierwszy obchodzono w 1988 roku
w Instytucie Exploratorium. Wybór da-
ty by∏ nieprzypadkowy, gdy˝ w amery-
kaƒskim zapisie daty jest to 3.14, czyli
pierwsze trzy cyfry rozwini´cia π. Âwi´-
towanie mia∏o i ma obecnie na celu po-
pularyzowanie wszystkich nauk Êci-
s∏ych (nie tylko matematyki). Ponadto,
trzeba dodaç, ˝e w∏aÊnie 14 marca jest
dniem urodzin Alberta Einsteina, któ-
rego znaczenia dla nauki nie sposób
podwa˝yç.

W tym roku w dniach 14-16 marca
Âwi´to Liczby Pi po raz pierwszy zosta-
∏o zorganizowane w Katowicach na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Âlàskiego. Ró˝norodne
wyk∏ady popularnonaukowe, pokazy,
warsztaty, zabawy adresowane by∏y do
starszych i m∏odszych, studentów
i uczniów, do osób zajmujàcych si´ za-
wodowo naukami Êcis∏ymi oraz tych,
którzy nie majà z nimi nic wspólnego.
Studenci innych wydzia∏ów i kierun-
ków mogli na w∏asne oczy zobaczyç, ˝e

matematyka, fizyka, chemia i informa-
tyka sà naprawd´ pasjonujàcymi dzie-
dzinami. M∏odzie˝ szkolna mog∏a uzy-
skaç informacje na temat Wydzia∏u,
a tak˝e porozmawiaç ze studentami. 

Âwi´to rozpocz´∏o si´ 3.14 (π) o godzi-
nie 9:42 (3π) wyk∏adem inauguracyj-
nym, podczas którego matematyk –
dziekan Wydzia∏u Matematyki, Fizyki
i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik
spiera∏ si´ z fizykiem – dyrektorem In-
stytutu Fizyki prof. dr. hab. Krystia-
nem Rolederem, kto ma wi´kszy wk∏ad
w poznawanie π– matematycy czy fizy-
cy. S∏uchajàc prelegentów mogliÊmy
poznaç kilka ciekawostek z historii tej
liczby oraz dowiedzieç si´, ˝e jej bada-
niem zajmowali si´ prawie wszyscy naj-
wi´ksi uczeni, a wielu z nich by∏o i fizy-
kami i matematykami, co powoduje, ˝e
nie da si´ jednoznacznie powiedzieç,
która z tych dyscyplin ma wi´cej sukce-
sów na polu badania π.

Âwi´towanie odbywa∏o si´ w trzech
miejscach: budynkach Instytutów Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii. Przy wejÊciu
do siedziby Instytutu Matematyki wita∏
wszystkich ogromny fraktal oraz d∏ugie
na ca∏y korytarz rozwini´cie liczby π.
Cyfr by∏o tyle, ˝e trzeba by byç wielkim
umys∏em, ˝eby je wszystkie zapami´taç,

Jedna liczba i jej tysiàce mi∏oÊników

Âwi´to Liczby Pi
Liczba π – jedna z naj-
wa˝niejszych sta∏ych ma-
tematycznych – opano-
wa∏a nasz Êwiat. Zaka-
muflowana jest w prawie
ka˝dym wzorze matema-
tycznym czy fizycznym,
potrzebujemy jej korzy-
stajàc z komputera oraz
liczàc cokolwiek majàce-
go zwiàzek z ko∏em.

Na imprezy towarzyszàce Âwi´tu Liczby Pi przyby∏y t∏umy
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jak np. Japoƒczyk Akira Haraguchi,
który w paêdzierniku zesz∏ego roku wy-
recytowa∏ 100 tys. cyfr z rozwini´cia π. 

W ramach obchodów goÊcie byli za-
praszani do Banku, który emitowa∏
specjalnà π – walut´: 1 miar´. Mo˝na
by∏o zostaç maklerem, wygraç ogromne
π – pieniàdze w Kasynie, choç studenci
t∏umaczyli, dlaczego nie warto upra-
wiaç hazardu. Po zabawie czeka∏y jesz-
cze inne zagadki logiczne z zawsze k∏a-
miàcym Bellinim i zawsze prawdomów-
nym Cellinim, pomagajàcymi w wybo-
rze szkatu∏ki, w której znajduje si´ na-
groda. OczywiÊcie za ka˝de dobrze roz-
wiàzane zadanie, czy wygranà gr´ mo-
gliÊmy zarobiç miary i kupiç w sklepie
pyszne π – ciasteczka.

- Jest rok 1722. Zamo˝ny hrabia Geo-
rges de Buffon póênà nocà wraca do do-
mu ze z∏otà szpilkà do w∏osów w r´ku,
zabranà kochance na bankiecie. Idàc

korytarzem zauwa˝a swojà ˝on´, która
pyta: „Co robisz o tak póênej godzinie?”
Zaskoczony wypuszcza szpilk´ z r´ki,
a po chwili mówi: „Przeprowadzam
eksperyment naukowy, polegajàcy na
rzucaniu szpilkà na pod∏og´!” Tak roz-
poczà∏ si´ wyk∏ad dr. Krzysztofa ¸osko-
ta. I gdzie tu matematyka? Otó˝ rzuca-
jàc ig∏à na pod∏og´ zbudowanà z po-
d∏u˝nych desek mo˝emy oszacowaç,
u˝ywajàc teorii prawdopodobieƒstwa,
liczb´ π. 

Podczas innych wyk∏adów policzyli-
Êmy d∏ugoÊç brzegu Wielkiej Brytanii,
dowiedzieliÊmy si´, co jest najwi´kszà
si∏à Êwiata i o jakim kapeluszu marzy∏
jeden z najwi´kszych matematyków –
Carl Gauss. Dr Machura opowiedzia∏,
co ∏àczy π z Talmudem, a Micha∏ Sto-
lorz zademonstrowa∏, co s∏ychaç w ma-
tematyce. Wychodzàc z wyk∏adów, ka˝-
dy móg∏ zaczerpnàç rady u wszechwie-

dzàcej wró˝ki, a w∏aÊciwie wró˝bity,
który poprzez kolejne zagadki logiczne
z dymu kadzide∏ek potrafi∏ bezb∏´dnie
przepowiedzieç ka˝demu, jakim zosta-
nie w przysz∏oÊci matematykiem. 

Po dwóch dniach korytarze budynku
Instytutu Matematyki zosta∏y odstà-
pione informatykom. Na poczàtku us∏y-
szeliÊmy o budowie komputera
i wszystkich pu∏apkach, z którymi spo-
tykamy si´ sk∏adajàc w∏asne narz´dzie
pracy, nauki i rozrywki. Jednak pre-
zentacja informatyków nie zakoƒczy∏a
si´ na suchej teorii. Szcz´Êciarze, któ-
rym uda∏o si´ zapisaç na warsztaty,
mogli poczuç si´ jak pracownicy Micro-
softu i stworzyç swojà pierwszà gr´ –
wielkiego tetrisa.

Interesujàce rzeczy odbywa∏y si´ nie
tylko na matematyce. Po wejÊciu do bu-
dynku Instytutu Fizyki ka˝dy mia∏
okazj´ zobaczyç kilka ciekawo-

π=3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117
06798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038
19644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412
73724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609
43305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912
9833673362440656643086021394946395224737...

Wyk∏ad inauguracyjny dziekana Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UÂ dr. hab. Macieja Sablika oraz dyrektora Instytutu Fizyki 

prof. dr. hab. Krystiana Roledera
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stek z tej dziedziny. Prawdziwa nauka
czeka∏a jednak dopiero w auli, gdzie
pracownicy Instytutu Fizyki przedsta-
wiali zainteresowanym wiele zjawisk fi-
zycznych i ich zastosowaƒ. Nad wszyst-
kim oczywiÊcie czuwa∏a bohaterka tych
dni – π, której nie mog∏o zabraknàç na
wyk∏adach. DowiedzieliÊmy si´, co ma
wspólnego liczba π ze sztucznym ser-
cem oraz co to jest ujemne ciÊnienie.
Prelegenci w ciekawy sposób przekazy-
wali wiedz´ na temat Êwiat∏oterapii
w chorobach nowotworowych oraz krio-
terapii. Nie zabrak∏o te˝ pokazów, pod-
czas których zademonstrowano si∏´ ci-
Ênienia. Sami mogliÊmy spróbowaç ro-
zerwaç pó∏kule magdeburskie i zoba-
czyç jak dzia∏a poduszkowiec. Trzy-
dniowy blok wyk∏adów zakoƒczy∏ 
prof. dr hab. Jerzy Warczewski, który
opowiedzia∏, na jakim etapie rozwoju
aktualnie znajduje si´ fizyka i które
prawa fizycy uwa˝ajà za najwa˝niejsze. 

Podczas Âwi´ta Liczby Pi odby∏y si´
dwa konkursy. Jeden, kryjàcy si´ pod
wdzi´cznà nazwà e-π gra MAT, adreso-
wany by∏ do licealistów – matematy-
ków. Drugi, jedna z najbardziej widowi-
skowych cz´Êci Êwi´ta, mia∏ formu∏´ ∏à-
czàcà wiedz´ uczniów i studentów. M∏o-
dzie˝ z czterech Êlàskich szkó∏ zosta∏a
wsparta przez studenckie grupy szyb-
kiego myÊlenia wywodzàce si´ ze
wszystkich kierunków Wydzia∏u Mate-
matyki, Fizyki i Chemii. Zawodnicy za-
liczali slalom na hulajnodze, mierzyli
wysokoÊç auli, odczytywali tekst napi-
sany niewidocznym atramentem. Zor-
ganizowane grupy kibiców zagrzewa∏y
dru˝yny do boju w przerwach mi´dzy
konkurencjami. Nie lada gratkà dla
studentów Wydzia∏u by∏a konkurencja,
w której prodziekani poszczególnych
kierunków strzelali z wiatrówki do
umieszczonych po drugiej stronie auli
baloników. Bezb∏´dnymi snajperami
okazali si´ dr hab. Alfred Czoga∏a zdo-

bywajàcy punkty dla matematyków
i prof. dr hab. Marek Siemaszko pro-
dziekan ds. studentów kierunku infor-
matyka. Na koniec turnieju powróci∏a
liczba π, gdy˝ ostatnia i decydujàca
konkurencja polega∏a na wypisaniu jak
najwi´kszej liczby cyfr po przecinku
z jej rozwini´cia dziesi´tnego. Zdecydo-
wani faworyci – matematycy – musieli
pogodziç si´ z remisem, bo okaza∏o si´,
˝e informatycy poznali prawd´ o π tak
samo dobrze. Ca∏y turniej wygrali
uczniowie LO w Jaworznie wspierani
przez studentów matematyki, wykazu-
jàc si´ m.in. niesamowitym instynktem
chemicznym.

Podczas ca∏ego Êwi´ta korytarzami
budynków Wydzia∏u Matematyki, Fizy-
ki i Chemii przewija∏y si´ setki uczniów
i studentów, a aule cz´sto nie mieÊci∏y
wszystkich ch´tnych. Tak ogromne za-
interesowanie pokazuje, ˝e wbrew obie-
gowym opiniom dzisiejsza m∏odzie˝ wy-
kazuje ch´ç zarówno zg∏´biania tajem-
nic nauki, jak i dzielenia si´ swojà wie-
dzà z innymi. Mimo ˝e pierwsze Âwi´to
Liczby Pi ju˝ za nami, z niecierpliwo-
Êcià czekamy na drugie, podczas które-
go mamy nadziej´ zajàç si´ kolejnymi
problemami matematyczno – fizyczno –
chemicznymi.

¸UKASZ DAWIDOWSKI

Liczba Pi 
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry te˝ sà poczàtkowe,
pi´ç dziewi´ç dwa poniewa˝ nigdy si´ nie koƒczy.
Nie pozwala si´ objàç szeÊç pi´ç trzy pi´ç spojrzeniem
osiem dziewi´ç obliczeniem
siedem dziewi´ç wyobraênià,
a nawet trzy dwa trzy osiem ˝artem, czyli porównaniem
cztery szeÊç do czegokolwiek
dwa szeÊç cztery trzy na Êwiecie.
Najd∏u˝szy ziemski wà˝ po kilkunastu metrach si´ urywa
podobnie, choç troch´ póêniej, czynià w´˝e bajeczne.
Korowód cyfr sk∏adajàcych si´ na liczb´ Pi
nie zatrzymuje si´ na brzegu kartki,
potrafi ciàgnàç si´ po stole, przez powietrze,
przez mur, liÊç, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,

przez ca∏à nieba wzd´toÊç i bezdennoÊç.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wàt∏y promieƒ gwiazdy, ˝e zakrzywia si´ w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy pi´tnaÊcie trzysta dziewi´tnaÊcie
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiàc dziewi´çset siedemdziesiàty trzeci szóste pi´tro
iloÊç mieszkaƒców szeÊçdziesiàt pi´ç groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym s∏owiczku mój a leç, a piej
oraz uprasza si´ zachowaç spokój,
a tak˝e ziemia i niebo przeminà,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wcià˝ swoje niez∏e jeszcze pi´ç,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglajàc, ach, przynaglajàc gnuÊnà wiecznoÊç
do trwania.

WIS¸AWA SZYMBORSKA

Takiego obl´˝enia Instytut Chemii jeszcze nie widzia∏! Przysz∏y setki m∏o-
dych ludzi – i chocia˝ impreza adresowana by∏a w zamyÊle g∏ównie do tych, któ-
rzy ju˝ nied∏ugo b´dà wybierali si´ na studia, pojawi∏o si´ te˝ ca∏kiem sporo
m∏odszych uczniów. 

15 marca od rana do póênego popo∏udnia Instytut Chemii oferowa∏ odwiedza-
jàcym wyk∏ady, pokazy oraz zwiedzanie pracowni specjalistycznych. Na wyk∏a-
dach o charakterze popularno-naukowym m∏odzie˝ mog∏a zg∏´biç tajemnic´
czerwonej barwy pomidora, pos∏uchaç o przemianach fazowych podczas brzyd-
kiej pogody czy wreszcie uczestniczyç w rozwa˝aniach: po co chemikowi w ogó-
le potrzebna jest liczba π. Na pokazy (powtarzane dwukrotnie z powodu du˝ego
zainteresowania) sk∏ada∏a si´ godzina prostych, ale bardzo efektownych do-
Êwiadczeƒ z dziedziny chemii nieorganicznej – zwiàzanych z barwà i jej zmiana-
mi. Mo˝na by∏o m.in. obserwowaç, jak roÊnie chemiczny kolorowy ogródek, jak
zmienia barw´ p∏omieƒ, jeÊli wprowadziç do niego popularne sole, by∏y te˝
i „magiczne” eksperymenty z mieszaniem ró˝nokolorowych cieczy w probów-
kach. Po wyk∏adach i pokazach uczniowie zwiedzali a˝ 8 wybranych pracowni
Instytutu: pracowni´ NMR, chromatografii gazowej i cieczowej, chemii anali-
tycznej, organicznej, fizycznej, nieorganicznej i koordynacyjnej. Atrakcjà by∏o
nie tylko obejrzenie specjalistycznego sprz´tu, ale i tego, co praktycznego przy
jego pomocy mo˝na zrobiç. A zatem uczniowie zaglàdali w g∏àb czàsteczki i in-
teresowa∏o ich wszystko: cieszàca oko spektrometria emisyjna, bombardowanie
czàsteczek elektronami, chromatograficzne metody analizy chemicznej, otrzy-
mywanie aspiryny czy wykrywanie platyny w marchewce. M∏odzie˝ z pewnoÊcià
doÊwiadczy∏a wielu atrakcji w Instytucie Chemii i powróci∏a do swych szkó∏
z ciekawymi spostrze˝eniami i poszerzonà wiedzà.

KATARZYNA CIÑ˚Y¡SKA – HALAREWICZ

Âwi´to Liczby Pi 
w Instytucie Chemii
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W pracach Komisji wzi´li
udzia∏ prorektorzy zajmujà-
cy si´ problematykà finan-

sowà w swoich macierzystych uniwersy-
tetach, kwestorzy oraz przedstawiciel
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝-
szego. Gospodarzem spotkania by∏ prof.
zw. dr hab. Jerzy Zio∏o, Prorektor ds.
Finansów i Rozwoju UÂ, zaÊ obrady po-
prowadzi∏ przewodniczàcy UKF – prof.
UG dr hab. Jerzy Bieliƒski, Prorektor
ds. Rozwoju i Finansów. W pierwszej
cz´Êci spotkania uczestniczy∏ równie˝
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz
Janeczek. 

Tematami obrad by∏y m.in.:
• informacja o zasadach przyznania do-

tacji dydaktycznej w roku bie˝àcym (skut-
ki wdro˝enia nowego algorytmu na zmia-
ny wielkoÊci dotacji bud˝etowej) – Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego;

• prezentacja sposobów planowania
i rozliczania bud˝etów uczelnianych
uwzgl´dniajàcych podzia∏ Êrodków na stu-
dia stacjonarne i studia niestacjonarne
(konsekwencje wdra˝ania ustawy – Pra-

wo o szkolnictwie wy˝szym) – kwestorzy
uczelni; 

• wymiana doÊwiadczeƒ na temat
sposobów obliczania kosztoch∏onnoÊci
studiów oraz zasady ustalania odp∏atno-
Êci za nie;

• wymiana doÊwiadczeƒ dotyczàcych
sposobu wyodr´bnienia kosztów zwiàza-
nych z kszta∏ceniem kadr naukowych; 

• wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie fi-
nansowania projektów z funduszy struk-
turalnych.

Idea utworzenia Uniwersyteckiej Ko-
misji Finansowej zrodzi∏a si´ podczas spo-
tkania prorektorów uniwersytetów pol-
skich odpowiedzialnych za sprawy finan-
sowe uczelni. Z inicjatywà powo∏ania ta-
kiej komisji wystàpi∏ w 2003 roku Prorek-
tor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu
Gdaƒskiego – prof. dr hab. Janusz Neider,
który zosta∏ tak˝e jej pierwszym przewod-
niczàcym. Jako podstawowe zadania Ko-
misji uznano wymian´ doÊwiadczeƒ w za-
kresie zarzàdzania finansami uniwersyte-
tów w Polsce. Specyfika zarzàdzania fi-
nansami uczelni publicznych w Polsce po-
lega bowiem na koniecznoÊci gospodaro-
wania Êrodkami pieni´˝nymi pozyskiwa-
nymi przez uczelnie z ró˝nych êróde∏,
z których niemal ka˝de posiada odmienne
regulacje dotyczàce sposobu pozyskiwa-
nia i zasad wydatkowania. 

Komisja Finansowa zosta∏a afiliowana
przy Konferencji Rektorów Uniwersyte-
tów Polskich i jako dat´ jej utworzenia na-
le˝y uznaç decyzj´ z dnia 19 marca 2004
roku. Spotkania UKF odbywajà si´ dwa,
trzy razy w roku. Za ka˝dym razem orga-
nizatorem jest inny uniwersytet. Posie-
dzenia UKF poÊwi´cone sà wybranym
problemom, którymi przyk∏adowo by∏y:
wdra˝anie Systemu Boloƒskiego – skutki

organizacyjne i finansowe, wp∏yw nowej
ustawy „Prawo o szkolnictwie wy˝szym”
na sytuacj´ finansowà uniwersytetów,
wdra˝anie systemów informatycznych
czy budowa planu strategicznego rozwoju
uczelni.

Na posiedzenia UKF zapraszani sà go-
Êcie specjalizujàcy si´ w problematyce b´-
dàcej przedmiotem obrad. Byli nimi przy-
k∏adowo: prof. Marek Rocki, by∏y Rektor
SGH, przewodniczàcy specjalnej komisji
KRASP, powo∏anej dla opracowania algo-
rytmu; prof. Jerzy B∏a˝ejowski, przewod-
niczàcy Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝-
szego, prof. Maria Romanowska, Prorek-
tor SGH ds. Dydaktyki i Studentów.

W posiedzeniach UKF uczestniczà
przedstawiciele Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego. W ostatnim
okresie cz´stym goÊciem by∏ Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego Stefan Jurga. Z Komisjà
stale wspó∏pracuje pani El˝bieta Bobrow-
ska, radca ministra. Szczególnym zada-
niem UKF jest sta∏e monitorowanie
zmian sytuacji finansowej polskich uni-
wersytetów. Rezultat tych prac zawarty
jest w corocznie wykonywanym opraco-
wywaniu pt. „Analiza sytuacji finansowej
uniwersytetów publicznych”. Przedmio-
tem obrad UKF jest tak˝e dyskusja doty-
czàca zmian w rozporzàdzeniach zwiàza-
nych z gospodarkà finansowà uczelni.

W kadencji w∏adz rektorskich 2004-07
prorektorzy uniwersytetów polskich wy-
brali: prof. UG dr. hab. Jerzego Bieliƒ-
skiego, Prorektora ds. Rozwoju i Finan-
sów jako przewodniczàcego oraz prof. zw.
dr. hab. Jerzego Zio∏o, Prorektora ds. Fi-
nansów i Rozwoju Uniwersytetu Âlàskie-
go jako zast´pc´ przewodniczàcego.

JERZY BIELI¡SKI

Nie tylko wymiana doÊwiadczeƒ

Uniwersytecka 
Komisja Finansowa
Uniwersytet Âlàski by∏
organizatorem kolejnego
spotkania Uniwersyteckiej
Komisji Finansowej KRUP.
Jej obrady odbywa∏y si´
od 4 do 6 marca br.
w Hotelu GoÊcinnym UÂ
przy ul. Bytkowskiej 1a. 
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O bszarem badaƒ by∏ rejon Lo-
dowca Antonia (Antoniabre-
en) na po∏udniowym wybrze˝u

Fiordu Van Keulen. Mgr Leszkiewicz
zdoby∏ ju˝ wczeÊniej doÊwiadczenie po-

larne. B´dàc studentem uczestniczy∏
w roku 1975 w I Toruƒskiej Wyprawie
Polarnej w rejon Kaffiöyra na Ziemi
Oskara II (NW Spitsbergen), organizo-
wanej przez Instytut Geografii Uniwer-
sytetu Miko∏aja Kopernika, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania PAN oraz Studenckie Ko∏o
Naukowe Geografów UMK. 

II Wyprawa Uniwersytetu Âlàskiego
na Spitsbergen (i pierwsza samodzielna)
odby∏a si´ latem 1978 roku. Kierowni-
kiem by∏ dr Jacek Jania, a w wyprawie
uczestniczyli: dr Andrzej Kamiƒski, 
mgr Jan Leszkiewicz i mgr in˝. Andrzej
Kozik. Badania geomorfologiczne, mete-
orologiczne oraz hydrologiczne prowa-
dzono w krasowym masywie Tsjebysjov-
fjellet na po∏udniowym wybrze˝u Fiordu
Hornsund oraz na Lodowcu Nordfall. Ba-
zà wyprawy by∏ stary traperski domek
stojàcy w pobli˝u ruin stacji „Konstanti-
novka” w Gˆshamna (Zatoce G´si).
W tym samym roku geomorfolog, mgr
Kazimierz Sendobry, bra∏ udzia∏ w III
Wyprawie Toruƒskiej na Spitsbergen or-
ganizowanej przez Instytut Geografii
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w To-
runiu. Obszarem badaƒ wypraw toruƒ-
skich by∏ rejon lodowców Irenebreen
i Elisebreen na Ziemi Oskara II.

Polarnicy z Uniwersytetu Âlàskiego
Budzik Tomasz; Bukowska-Jania El˝bieta; Burzyk Jerzy; Burzyk Maciej; Czylok Andrzej; åmiel

Stanis∏aw; Dobiƒski Wojciech; Dolnicki Piotr; Gawor ¸ukasz; Gàdek Bogdan; Gibas Justyna;
G∏owacki Piotr; Grabiec Mariusz; Idziak Adam; Janeczek Janusz; Jania Jacek; Jania Jacek
Grzegorz; Kamiƒski Andrzej; Klimek Kazimierz; Kolondra Leszek; Kozik Andrzej; Krawczyk Wie-
s∏awa Ewa; Kropka Janusz; Leszkiewicz Jan; Ma∏olepszy Zbigniew; Ma∏uszyƒska Jolanta; Mo-
czad∏owska Sylwia; Niedêwiedê Tadeusz; Opo∏ka-Gàdek Jolanta; Perski Zbigniew; Piechota
Agnieszka; Piwowar Bogumi∏a; Puchejda Wojciech; Ró˝kowski Andrzej; Salamon Tomasz; Sen-
dobry Kazimierz; Szafraniec Joanna; Szczypek Tadeusz; Ânieszko Zbigniew; Tondera Agniesz-
ka; Tyc Andrzej; Wach Jerzy; Waga Jan Maciej.

30-lecie wypraw polarnych Uniwersytetu Âlàskiego

Poczàtek d∏ugiej historii
TrzydzieÊci lat temu, latem 1977 roku pracownicy Wy-
dzia∏u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego – asystenci
mgr Jan Leszkiewicz i mgr Jerzy Wach – wzí li udzia∏ w
wyprawie polarnej na Spitsbergen. By∏a to wyprawa
zwana „szczeciƒskà”, gdy˝ uczestniczyli w niej równie˝
pracownicy Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Szczecinie oraz
Akademii Rolniczej w Szczecinie. 

Dziekan Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ, prof. dr hab. Jacek Jania w Hornsundzie (2005 rok)
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W czerwcu 1979 roku do Zatoki G´si
przyp∏yn´∏a kolejna wyprawa UÂ pod
kierownictwem dr Andrzeja Kamiƒ-
skiego. Pozostali jej uczestnicy to: dr
Tadeusz Szczypek, mgr Jerzy Wach
i mgr Zbigniew Lentowicz, studenci
geografii: Jan Maciej Waga i Romuald
Ptaszny i pierwsza kobieta – mgr Wie-
s∏awa Ewa Krawczyk, która organizo-
wa∏a laboratorium chemiczne w Pol-
skiej Stacji Polarnej i wykonywa∏a
analizy próbek wody. Wyprawie towa-
rzyszy∏ Janusz Karkoszka, dziennikarz
„Trybuny Robotniczej”, który pe∏ni∏
tak˝e obowiàzki obserwatora meteoro-
logicznego. Domek traperski by∏ za ma-
∏y dla tak du˝ej grupy, w jego pobli˝u

stan´∏y zatem dwa wojsko-
we namioty. Uczestnicy
kontynuowali rozpocz´te w
poprzednim roku badania,
poszerzajàc ich zakres. 

Latem 1979 przebywa∏a
w rejonie Fiordu Hornsund
najwi´ksza grupa naukow-
ców ze Âlàska. Kierowni-
kiem II Wyprawy Instytutu
Geofizyki PAN na Spitsber-
gen by∏ geograf z UÂ, 
doc. dr hab. Marian Pulina.
Oprócz badaƒ naukowych
kontynuowano te˝ remont
i rozbudow´ Polskiej Stacji
Polarnej w Zatoce Bia∏ego
Niedêwiedzia. W grupie let-
niej tej wyprawy uczestni-
czyli doc. dr hab. Andrzej
Ró˝kowski z Instytutu Geo-
logicznego oraz mgr Stani-
s∏aw åmiel z UÂ. Doc. Puli-
na przebywa∏ w rejonie
Hornsundu przez 12 mie-
si´cy. Zimowanie w Polskiej
Stacji Polarnej pozwoli∏o na
przeprowadzenie badaƒ de-
nudacji chemicznej w nie-
zlodowaconej zlewni Fugle-
bekken oraz zlodowaconej

zlewni Werenskioldbreen w pe∏nym ro-
ku hydrologicznym. Z dalekiego Spits-
bergenu przychodzi∏y do wspó∏pracow-
ników doc. Puliny karteczki z opisem
prowadzonych badaƒ a czytelnicy Êlà-
skich gazet otrzymywali barwne rela-
cje red. Karkoszki uzupe∏nione zdj´cia-
mi bia∏ych niedêwiedzi. 

W roku 1980 Uniwersytet Âlàski na
Spitsbergenie reprezentowa∏a tylko
mgr Wies∏awa Ewa Krawczyk, która
uczestniczy∏a w III Wyprawie Instytutu
Geofizyki PAN. Kontynuowa∏a ona roz-
pocz´te rok wczeÊniej badania denuda-
cji chemicznej.

W roku 1981 wyprawa na Spitsbergen
si´ nie oby∏a natomiast Êlàscy polarnicy

1977 Ustanowienie decyzjà Rektora Uniwer-
sytetu Âlàskiego formalnych ram organizacji eks-
pedycji polarnych pod nazwà „Wyprawy Polar-
ne Uniwersytetu Âlàskiego” – kierownik nauko-
wy: doc. dr hab. Marian Pulina, sekretarz – mgr
Jacek Jania 

1977 I Wyprawa Uniwersytetu Âlàskiego na
Spitsbergen, we wspó∏pracy z Uniwersytetem
Miko∏aja Kopernika i Wy˝szà Szko∏à Morskà;
Malbukta, Fiord Van Keulen, lipiec – sierpieƒ
1977; Uczestnicy wyprawy z UÂ: mgr Jan Lesz-
kiewicz, mgr Jerzy Wach

1978 II Wyprawa Polarna Uniwersytetu Âlà-
skiego; Gˆshamna, czerwiec – wrzesieƒ 1978;
Uczestnicy: dr Jacek Jania, dr Andrzej Kamiƒski,
mgr Jan Leszkiewicz, mgr Andrzej Kozik

1979 III Wyprawa Polarna Uniwersytetu Âlà-
skiego; Gˆshamna, czerwiec – wrzesieƒ 1979;
Uczestnicy: dr Andrzej Kamiƒski, dr Tadeusz
Szczypek, mgr Jerzy Wach, mgr Zbigniew Len-
towicz, mgr Wies∏awa Krawczyk, Jan Maciej
Waga, Romuald Ptaszny, Janusz Karkoszka

1982 IV Wyprawa Glacjologiczna Uniwersy-
tetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polarna,
sierpieƒ 1982; Uczestnicy: dr Jacek Jania, 
mgr in˝. Leszek Kolondra

1983 V Wyprawa Glacjologiczna Uniwersy-
tetu Âlàskiego i Uniwersytetu Wroc∏awskiego;
Hornsund, Polska Stacja Polarna, lipiec – sierpieƒ
1983; Stacja Glacjologiczna Uniwersytetu Wro-
c∏awskiego, lipiec – paêdziernik 1983; Uczestni-
cy: dr Jacek Jania, mgr El˝bieta Bukowska-Jania,
mgr in˝. Leszek Kolondra, prof. dr hab. Marian
Pulina, mgr Piotr G∏owacki, mgr Wies∏awa Ewa
Krawczyk, dr Jacek Piasecki (UWr), dr Jerzy Pe-
reyma (Uwr), Janusz Karkoszka – dziennikarz
oraz grupa speleologów: Stanis∏aw Misztal, Bo-
les∏aw KapuÊciƒski, Boles∏aw Walawski

1984 VI Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Po-
larna, sierpieƒ 1984; Uczestnicy: mgr in˝. Le-
szek Kolondra

1985 VII Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Stacja Glacjologiczna Uni-
wersytetu Wroc∏awskiego, Barentsburg, Linne-
dalen, sierpieƒ - paêdziernik 1985; Uczestnicy:
prof. dr hab. Marian Pulina, dr Jacek Jania, 
dr Juan R. Fagundo, dr Julio Valdes. Wspó∏pra-
ca z Wyprawà Geologicznà ZSRR – dr Igor
Postnov i zespó∏

1986 VIII Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Stacja Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Wroc∏awskiego, czerwiec – paêdziernik
1986; Uczestnicy: mgr in˝. Leszek Kolondra, mgr
Janusz Kropka, mgr Wies∏awa Ewa Krawczyk,
Jolanta Opo∏ka, Josef Rehak (Czechy)

1988 IX Wyprawa Glacjologiczna Uniwersy-
tetu Âlàskiego; Stacja Glacjologiczna Uniwersyte-
tu Wroc∏awskiego, lipiec – sierpieƒ 1988; Uczest-
nicy: dr Jacek Jania, Wojciech Dobiƒski, Marek
Zich, Jacek Trynda, Dariusz Mochnacki (studenci
UÂ). Pierwsze g∏´bokie wiercenia w lodowcach.

1989 X Wyprawa Glacjologiczna Uniwersy-
tetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polarna,

Wyprawy Polarne Uniwersytetu
Âlàskiego na Spitsbergen
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kwiecieƒ – maj 1989; Uczestnicy: prof. dr hab.
Marian Pulina, dr Jacek Jania, mgr Dariusz
Mochnacki, mgr Jacek Trynda; Wspó∏praca: 
dr A. Glazovsky i dr Yu. Moskalevsky – IG AN
ZSRR, Instytut Geofizyki PAN oraz zimownicy –
dr P. G∏owacki i mgr D. Mochnacki. 

1989 XI Wyprawa Glacjologiczna Uniwersy-
tetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polarna,
wrzesieƒ 1989; Uczestnicy: dr Jacek Jania, 
mgr Dariusz Mochnacki

1990 XII Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polar-
na, kwiecieƒ/maj 1990; Uczestnicy: prof. dr hab.
Marian Pulina, dr Piotr G∏owacki, mgr in˝. Leszek
Kolondra

1991 XIII Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polar-
na, kwiecieƒ/maj 1991; Uczestnicy: dr Piotr G∏o-
wacki, mgr in˝. Leszek Kolondra

1992 XIV Wyprawa Glacjologiczna Uniwersy-
tetu Âlàskiego; Uczestnicy: prof. dr hab. M. Pulina,
doc. dr hab. J. Jania, dr Piotr G∏owacki; Warszta-
ty Glacjologiczne w Hornsundzie – Glaciological
Workshop in Hornsund organizowane przez UÂ

1993 XV Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polar-
na, kwiecieƒ-maj 1993; Uczestnicy: mgr Bogdan
Gàdek 

1994 XVI Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polar-
na, kwiecieƒ-maj 1994; Uczestnicy: dr hab. J. Ja-
nia, dr Piotr G∏owacki, mgr D. Mochnacki (dokto-
rant ETH-Zurich), mgr Jacek Trynda 

1996 XVII Wyprawa Glacjologiczno-Geo-
morfologiczna Uniwersytetu Âlàskiego we wspó∏-
pracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza
i Uniwersytetem Szczeciƒskim. Hornsund, Polska
Stacja Polarna oraz Stacja Glacjologiczna 
im. Baranowskiego, lipiec-sierpieƒ 1996; Uczest-
nicy: dr hab. J. Jania, prof. dr hab. Kazimierz Kli-
mek, mgr Krzysztof Wojcicki (UÂ), prof. dr hab.
Andrzej Karczewski, mgr Grzegorz Rachlewicz
(UAM); dr Wies∏aw Stochmal, mgr Janusz Miel-
nik (USz); Wspó∏praca IGF PAN dr J. Gi˝ejewski
– kierownik wyprawy

1997 XVIII Wyprawa Glacjologiczna Uni-
wersytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Po-
larna, kwiecieƒ-maj 1997; Uczestnicy: mgr Bog-
dan Gàdek, mgr Marzena Kaczmarska (dokto-
rantka UÂ, stypendystka UNIS i NPI)

1998 XIX Wyprawa Glacjologiczna Uni-
wersytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja
Polarna, lipiec-sierpieƒ 1998; Uczestnicy: 
prof. dr hab. Marian Pulina, prof. dr hab. Jacek
Jania, dr El˝bieta Bukowska-Jania, ¸ukasz Ga-
wor (student), Piotr Dolnicki (student), Jacek
Grzegorz Jania (woluntariusz), Stanis∏aw Misztal
Jr. (woluntariusz) oraz mgr Andreas Vieli (dokto-
rant z ETH Zurich, Szwajcaria)

1999 XX Wyprawa Glacjologiczna Uni-
wersytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja
Polarna, lipiec-sierpieƒ 1999; Uczestnicy:
prof. dr hab. Marian Pulina, prof. dr hab. Jacek

Wyprawy Polarne Uniwersytetu
Âlàskiego na Spitsbergen

Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen
II Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1979/1980; Hornsund, czerwiec –

wrzesieƒ 1979 (wyprawa letnia); Uczestnicy z UÂ: doc. dr hab. Marian Pulina (kierownik wy-
prawy); doc. dr hab. Andrzej Ró˝kowski, mgr Stanis∏aw åmiel; Hornsund, czerwiec 1979 –
lipiec 1980 (zimowanie); Uczestnik z UÂ: doc. dr hab. Marian Pulina (kierownik wyprawy), 

III Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1980/1981; Hornsund, czerwiec –
wrzesieƒ 1980; Uczestnik z UÂ: mgr Wies∏awa Ewa Krawczyk

VIII Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1985/1986; Hornsund, czerwiec
1985 – lipiec 1986 (zimowanie); Uczestnicy z UÂ: dr Piotr G∏owacki, dr Jerzy Wach

XI Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1988/1989; Hornsund, czerwiec
1988 – lipiec 1989 (zimowanie); Uczestnicy z UÂ: dr Piotr G∏owacki, dr Jan Leszkiewicz 

XII Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1989/1990; Hornsund, czerwiec
– wrzesieƒ 1989 (wyprawa letnia); Uczestnik z UÂ: mgr Andrzej Tyc; Hornsund, czerwiec
1989 – lipiec 1990 (zimowanie); Uczestnik z UÂ: prof. dr hab. Tadeusz Niedêwiedê

XV Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1992/1993; Hornsund, czerwiec
1992 – lipiec 1993 (zimowanie); Uczestnik wyprawy z UÂ: dr Jan Leszkiewicz 

XVI Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1993/1994; Hornsund, czerwiec
1993 – lipiec 1994 (zimowanie); Uczestnik z UÂ: dr Jerzy Burzyk

XXI Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 1998/1999; Hornsund, czerwiec
1998 – lipiec 1999 (zimowanie); Uczestnik z UÂ: mgr Maciej Burzyk

XXIII Wyprawa Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen 2000/2001; Hornsund, czerwiec
2000 – lipiec 2001 (zimowanie); Uczestnik z UÂ: mgr Piotr Dolnicki; Hornsund, czerwiec –
wrzesieƒ 2000; Uczestnik z UÂ: dr Jerzy Burzyk

PAN na Antarktyd´ 
III Wyprawa Antarktyczna PAN do Stacji im. H. Arctowskiego; King George,

1979/1980; Uczestnik z UÂ: mgr in˝. Andrzej Kozik; XX Wyprawa Antarktyczna do Stacji
im. H.Arctowskiego; King George, 1995/1997; Uczestnik z UÂ: mgr Zbigniew Caputa

Udzia∏ w
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Jania, dr El˝bieta Bukowska-Jania, Jacek Grze-
gorz Jania (woluntariusz)

2000 XXI Mi´dzynarodowa Wyprawa Gla-
cjologiczna Uniwersytetu Âlàskiego; Hornsund,
Polska Stacja Polarna, Hornbreen – Brepollen,
kwiecieƒ – maj 2000; Uczestnicy wyprawy:
prof. dr hab. Jacek Jania, dr Piotr G∏owacki (IGF
PAN), dr John Moore + 2 doktorantki (University
of Lapland, Rovaniemi Finlandia).

2000 XXII Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Kaffiöyra, lipiec 2000; Uczest-
nicy: prof. dr hab. Marian Pulina, prof. dr hab.
Jacek Jania, dr El˝bieta Bukowska-Jania, Jacek
Grzegorz Jania; Wspó∏praca z Wyprawà Po-
larnà Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika – kie-
rownik dr Krzysztof Lankauf

2000 XXIII Wyprawa Glacjologiczna Uniwer-
sytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja Polarna,
sierpieƒ 2000; Uczestnik: mgr in˝. Leszek Kolondra

2001 XXIV Mi´dzynarodowa Wyprawa
Glacjologiczna Uniwersytetu Âlàskiego GEOCA-
LVEX; Ny Ålesund – Kaffiöyra, marzec – maj
2001; Uczestnicy: prof. dr hab. J. Jania, dr Zbi-
gniew Perski, mgr Agnieszka Lulek, mgr Mariusz
Grabiec oraz Prof. Manfred Stober (Technical
University of Stuttgart, Niemcy) i prof. dr hab.
Marek GrzeÊ (UMK Toruƒ)

2002 XXV Wyprawa Glacjologiczna Uni-
wersytetu Âlàskiego; Kaffiöyra, kwiecieƒ – maj
2002; Uczestnicy: mgr Mariusz Grabiec, mgr To-
masz Budzik

2003 XXVI Mi´dzynarodowa Wyprawa Gla-
cjologiczna Uniwersytetu Âlàskiego; Hornsund,
Polska Stacja Polarna, lipiec – sierpieƒ 2003;
Uczestnicy: prof. dr hab. J. Jania, mgr B.A. Piwo-
war, dr Andrey Glazovsky, dr Evgeny Vasilenko,
dr Yuriy Macheret (IG RAN, Moskwa), dr P. Glo-
wacki (IGF PAN) i dr Adam Bau∏ut (AGH, Kraków)

2004 XXVII Mi´dzynarodowa Wyprawa
Glacjologiczna Uniwersytetu Âlàskiego; Hornsund,
Polska Stacja Polarna, sierpieƒ 2003; Uczestnicy:
mgr Bogumi∏a Piwowar (UÂ), prof. Francisco Na-
varro (Technical University, Madrid), badacze ro-
syjscy, dr Piotr G∏owacki (IGF PAN)

2005 XXVIII Wyprawa Glacjologiczna Uni-
wersytetu Âlàskiego; Hornsund, Polska Stacja
Polarna; Bellsund, Calypsobyen; Uczestnicy:
prof. dr hab. J. Jania, dr M. Grabiec, dr P. G∏o-
wacki (IGF PAN), mgr D. Puczko (IGF PAN), mgr
Grzegorz Gajek (UMCS)

2006 XXIX Mi´dzynarodowa Wyprawa
Glacjologiczna Uniwersytetu Âlàskiego; Horn-
sund, Polska Stacja Polarna (Hansbreen, Amund-
senisen, Renardbreen); Uczestnicy: prof. dr hab.
J. Jania, dr M. Grabiec, Prof. Garry Clarke
(UBC Vancouver, Canada), dr Evgeny Vasilen-
ko, dr Yuriy Macheret (IG RAN, Moskwa), 
dr John Moore (University of Lappland, Finlan-
dia), prof. J.O. Hagen i student (University of
Oslo), dr P. G∏owacki (IGF PAN), mgr D. Puczko
(IGF PAN), mgr Grzegorz Gajek (UMCS) 

OPRACOWANIE
WIES¸AWA EWA KRAWCZYK

Wyprawy Polarne Uniwersytetu
Âlàskiego na Spitsbergen

zorganizowali ogólnopolskie VIII Sym-
pozjum Polarne. Brak du˝ej sali wyk∏a-
dowej na Wydziale Nauk o Ziemi, zdol-
nej pomieÊciç 300 badaczy polarnych
z ró˝nych oÊrodków w Polsce spowodo-
wa∏, ˝e uroczyste otwarcie Sympozjum
odby∏o si´ w auli Wydzia∏u Nauk Spo-
∏ecznych UÂ. Natomiast tradycyjne spo-
tkanie Klubu Polarnego mia∏o miejsce
w Planetarium Âlàskim, pod rozgwie˝-
d˝onym pó∏nocnym niebem. 

Sprawozdania z tych pierwszych
wypraw opublikowano w dwóch ze-

szytach, pod redakcjà J. Jani i M. Pu-
liny: „Field investigations performed
during the Spitsbergen Expedition of
the Silesian University in the sum-
mer of 1978” oraz „Field investiga-
tions performed during the Spitsber-
gen Expedition of the Silesian Uni-
versity in the summer of 1979”. Wy-
niki badaƒ ukaza∏y si´ w tomie „Wy-
prawy Polarne Uniwersytetu Âlàskie-
go 1977-1980” wydanym przez Wy-
dawnictwo UÂ. 

WIES¸AWA EWA KRAWCZYK

Innych oÊrodków:
2001 VII Wyprawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Spitsbergen; Petuniabukta,

Billefjorden, lipiec 2001; Uczestnik z UÂ: mgr Maciej Burzyk
2002 VIII Wyprawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Spitsbergen, 2002; Petunia-

bukta, Billefjorden, lipiec 2002; Uczestnik z UÂ: mgr Maciej Burzyk
2003 IX Wyprawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Spitsbergen, 2003; Petunia-

bukta, Billefjorden, lipiec 2003; Uczestnik z UÂ: mgr Justyna Gibas
2007 Dry Valleys, Antarctica: 3-D dynamics of the Ferrar Magmatic Mush Column; 31

grudnia 2006 – 28 stycznia 2007; Uczestnik z UÂ: dr Zbigniew Ma∏olepszy

Udzia∏ w badaniach na Spitsbergenie 
w ramach projektów w 5PR UE

Projekt Large Scale Facility Ny-Ålesund 2000 ”Chemical denudation rates in Arctic”;

Ny- Ålesund, Kongsfjord, sierpieƒ – wrzesieƒ 2000; dr Wies∏awa Ewa Krawczyk (kierownik),
mgr Maciej Burzyk 

Projekt Large Scale Facility Ny-Ålesund 2001”Calving intensity of tidewater glaciers

in NW Spitsbergen and its importance for contemporary evolution of glacier system”; Ny-
Ålesund, Kongsfjord, maj 2001; Uczestnicy: prof. dr hab. Jacek Jania (kierownik), dr Zbi-
gniew Perski, mgr Mariusz Grabiec, mgr Agnieszka Lulek

Udzia∏ w warsztatach
2003 Warsztaty Geomorfologiczne „Spitsbergen 2003”; 10-21 lipiec 2003; Uczestnicy

z UÂ: prof. dr hab. Jacek Jania, prof. dr hab. Marian Pulina, dr Zbigniew Perski, dr Wies∏a-
wa Ewa Krawczyk, mgr Joanna Szafraniec, mgr Tomasz Salamon

2004 Warsztaty Glacjologiczne „Spitsbergen 2004”; lipiec 2004; Uczestnicy z UÂ: 
prof. dr hab. Marian Pulina, prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Jacek Jania, 
prof. dr hab. Andrzej Czylok, prof. dr hab. Jolanta Ma∏uszyƒska, dr hab. El˝bieta Bukow-
ska-Jania, mgr Agnieszka Piechota, dr Maciej Burzyk

Doc. dr hab. M. Pulina na Spitsbergenie, maj 1980 r.

wyprawach 
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Dialog Apolla 
z Dionizosem 

Na ekspozycji zobaczyç mo˝na obrazy
Alicji Jakimów, Justyny Karasiƒskiej,
Marii K´py, Moniki Kierepki, Bo˝eny Pi-
larczyk, Doroty Trojan i Doroty Urban –
studentek III roku Grafiki oraz Dominiki
Piechy – studentki II roku Edukacji Arty-
stycznej.

Wystawa stanowi prezentacj´ kilku
postaw w sposób ró˝norodny realizujà-
cych swój w∏asny dialog z dwoma od-
miennymi sposobami wyrazu ludzkiej
aktywnoÊci twórczej – apoliƒskiej, kon-
templatywnej, której istota opieraç si´
mia∏a na spokojnym, dajàcym wglàd
w poznanie, przyglàdaniu si´ Êwiatu
oraz ekspresyjnej, dionizyjskiej, wyp∏y-
wajàcej z duszy i na dusz´ majàcej
wp∏yw.

JAGODA ADAMUS

TwórczoÊç m∏odych
W marcu br. w Bielsku-Bia∏ej odby∏y si´ dwie ekspozycje prac studentów z Pra-
cowni Malarstwa dr hab. Jagody Adamus z Instytutu Sztuki Wydzia∏u Artystycznego
UÂ w Cieszynie: „Dialog Apolla z Dionizosem” w Galerii Zamkowej Muzeum oraz
„Mi´dzy Malarstwem a Rysunkiem” w Ksià˝nicy Beskidzkiej.

Mi´dzy malarstwem 
a rysunkiem

Na wystawie pokazane zosta∏y obrazy stu-
dentów III roku Grafiki – Alicji Jakimów, An-
ny Kalety, Justyny Karasiƒskiej, Marii K´py,
Moniki Kierepki, Moniki Nowak, Bo˝eny Pi-
larczyk, Magdaleny Starowicz, Doroty Trojan,
Doroty Urban, Krystiana ˚elazo i Izabeli ˚e-
raƒskiej oraz studentów II roku Edukacji Ar-
tystycznej Katarzyny Kuczery, Katarzyny Li-
sek, Ma∏gorzaty Pawlus, Dominiki Piechy,
Marii Seku∏y, Sabiny Szopy, Marty Szudygi
i Frantiska Szymczysko.

Obrazy, choç wyrastajà z rzetelnej obserwa-
cji natury i realizowane sà z wykorzystaniem
tradycyjnego warsztatu s∏u˝àcego wypowie-
dziom twórczym, nie sà ani precyzyjnà reje-
stracjà wyglàdu oglàdanych rzeczy, ani te  ̋za-
pisem dokonywanym Êrodkami wiàzanymi
ÊciÊle albo z malarstwem, albo z rysunkiem. 
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U rzàdzenie to jest biosensorem,
czyli czujnikiem opartym na
wykorzystaniu ˝ywych orga-

nizmów. Sà w nim zainstalowane gàbki
poliuretanowe, na których rosnà bakte-
rie. Przez detektor przepompowuje si´
napowietrzonà wod´. 

- Bakterie, na których bazujemy, to
bakterie nitryfikacyjne-litoautotrofy,
które wykorzystujà jony amonowe
i azotanowe (III) do pozyskiwania ener-
gii. Je˝eli do wody dodaç jon amonowy
wówczas bakterie pobierajà elektrony
z jego azotu na minus trzecim stopniu
utlenienia i utleniajà go do plus piàtego
stopnia, równoczeÊnie wykorzystujàc

tlen - t∏umaczy dzia∏anie detektora 
dr Andrzej Woênica. – Je˝eli stan prze-
pompowywanej wody nie budzi zastrze-
˝eƒ, wtedy bakterie zu˝ywajà tlen. My
z kolei obserwujemy jego zawartoÊç
w przep∏ywajàcej wodzie, dzi´ki kilku
sondom tlenowym. 

Kiedy bakterie, które sà cz´Êcià urzà-
dzenia, zostajà podtrute toksynami za-
wartymi w przep∏ywajàcej wodzie, ich
metabolizm zostaje spowolniony albo
zahamowany, co rejestrowane jest
przez elektrody tlenowe. Pierwsza
z nich prezentuje zawartoÊç tlenu
w wodzie, jaka wp∏ywa do reaktora, ko-
lejne ukazujà jego zu˝ycie. W momen-
cie dodania toksyn do wody po kilku-
dziesi´ciu sekundach ekran komputera
pokazuje, ˝e zu˝ycie tlenu zosta∏o
zmniejszone. To sygna∏, ˝e woda, która

dosta∏a si´ do detektora jest ska˝ona.
Urzàdzenie ma ju˝ swojà trzyletnià

histori´, która w du˝ej mierze koncen-
truje si´ z jednej strony na udoskonala-
niu biodetektora, a z drugiej na pozy-
skiwaniu Êrodków finansowych na jego
pe∏nà realizacj´. 

– Pomys∏ skonstruowania urzàdzenia
powsta∏ w momencie, kiedy Uniwersy-
tet Âlàski nawiàza∏ wspó∏prac´ z Gór-
noÊlàskim Przedsi´biorstwem Wodo-
ciàgów. Na spotkaniach z zarzàdem
GPW cz´sto pojawia∏y si´ informacje
o nieszczelnych instalacjach przesy∏o-
wych ró˝nych chemikaliów. Automa-
tyczny biodetektor zosta∏ stworzony, by
zapobiegaç skutkom tego typu uchy-
bieƒ - mówi dr Woênica. Po chwili
wspomina – S∏ysza∏em kiedyÊ histori´
o cysternie przewo˝àcej szkodliwy roz-

Prezentujemy wyniki badaƒ dr. Andrzeja Woênicy 
z Katedry Biochemii Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska UÂ

Bakterie 
w s∏u˝bie ludzkoÊci
Standardowe badania
toksykologiczne w uk∏a-
dach biologicznych za-
zwyczaj zaw´˝ajà si´
do oznaczenia obecnoÊci
toksyn w Êrodowisku.
Wówczas potrzebny jest
niezale˝ny toksykolog,
który mo˝e oceniç czy ta
iloÊç i nat´˝enie substan-
cji sà znaczàce dla funk-
cjonowania organizmów
˝ywych czy nie. Tego ro-
dzaju pomiary wià˝à si´
z ryzykiem pope∏nienia
wielu b∏´dów. Fascynu-
jàcà i skutecznà próbà
ich pokonania okaza∏ si´
automatyczny biodetek-
tor toksycznoÊci ogólnej
wód, autorstwa dr. An-
drzeja Woênicy.

Przy realizacji projektu 
aktywnie wspó∏pracuje zespó∏ w sk∏adzie:

Czes∏aw KliÊ - Instytut Ekologii Terenów Uprzemys∏owionych (Katowice) – modelowanie mate-
matyczne i programowanie, Micha∏ Górny - Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii - elektroni-
ka, Henryk Duda - Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii - programowanie, Roman Maƒka -
konstrukcja i budowa urzàdzenia, Kazimierz Kosz - GórnoÊlàskie Przedsi´biorstwo Wodocià-
gów S.A. - konsultacje i konstrukcja urzàdzenia, Janusz Dzirba - Wydzia∏ Biologii i Ochrony
Ârodowiska - udzia∏ w immobilizacji bakterii, Agnieszka P∏onka, Dominika KliÊ – magistrant-
ki Katedry Biochemii Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska - obs∏uga urzàdzenia
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R ozmowy dotyczy∏y miejsca
i roli cieszyƒskich wydzia∏ów
w strukturze organizacyjnej

Uniwersytetu Âlàskiego oraz zmian
administracyjnych zmierzajàcych do
rozbudowy cieszyƒskiego kampusu
o Centrum Kongresowe. Istotnym
wàtkiem spotkania by∏o omówienie
form wspó∏pracy pomi´dzy Uczelnià
a powiatem i miastem Cieszyn. Zapro-
ponowano zawiàzanie pomi´dzy stro-
nami porozumienia konsorcjum. 

Postanowiono, ˝e Centrum Kongre-
sowe b´dzie wspólnym przedsi´wzi´-
ciem w∏adz lokalnych i UÂ. List inten-
cyjny zostanie przygotowany w naj-
bli˝szym czasie.

W tym samym dniu na Wydziale
Artystycznym UÂ w Cieszynie odby∏o

si´ uroczyste otwarcie galerii „36.6”.
Nowa przestrzeƒ wystawiennicza ist-
nieje od dawna, gdy˝ jest nià kory-
tarz ∏àczàcy cz´Êç dydaktycznà
z obiektami sportowymi cieszyƒskie-
go campusu. Miejsce obecnie nazwa-
ne „36.6” to dawna przewiàzka,
w której od lat prezentowano prace
studentów. Teraz dzi´ki moderniza-
cji uzyska∏o ono rang´ profesjonalnej
galerii. Przy wejÊciu do galerii stoi
posàg Doryforosa, a w jej wn´trzu
mo˝na zobaczyç wystaw´ inaugura-
cyjnà pt. „Po pierwsze”, którà tworzà
dzie∏a pracowników Instytutu Sztu-
ki. Kuratorami galerii sà: dr hab.
Krzysztof Kula, dr hab. El˝bieta Ku-
raj, adi. II stopnia Krystyna Paster-
czyk, a opiekunem Karolina Fojcik. 

KAROLINA FOJCIK

Wspólne przedsi´wzi´cie 
w∏adz lokalnych Cieszyna i UÂ

20 marca br. na Wydziale Etnologii i Nauk
o Edukacji w Cieszynie JM Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. Nauki i In-
formatyzacji prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ uczestni-
czyli w roboczym spotkaniu z dziekanami i prodzie-
kanami cieszyƒskich wydzia∏ów oraz z przedstawi-
cielami w∏adz lokalnych. Odby∏o si´ te˝ uroczyste
otwarcie galerii „36.6” na Wydziale Artystycznym.

Powstanie 
Centrum 
Kongresowe

puszczalnik, która mia∏a wypadek. Du-
˝a iloÊç toksyny wyciek∏a, dostajàc si´
do Êrodowiska. Nast´pnie uda∏o jej si´
przep∏ynàç rzek´ i nie zosta∏a zauwa˝o-
na przez ˝adnà stacj´ monitoringu! 

Okaza∏o si´, ˝e substancja niezauwa-
˝ona przedosta∏a si´ pomi´dzy punkta-
mi kontroli wody prowadzonymi przez
te stacje. Podobna sytuacja nie mog∏aby
mieç miejsca, gdyby na tej rzece by∏o
zainstalowane urzàdzenie dr. Woênicy,
poniewa˝ odnotowuje ono informacje
o stanie wody co 10 sekund. Tu˝ po do-
p∏yni´ciu substancji do reaktora po
oko∏o minucie jej obraz ukazuje si´ na
ekranie komputera. 

– W tej chwili znamy reakcj´ urzàdze-
nia na oko∏o 9 toksyn. Sà one ró˝ne. To
nie jest te˝ tak, ˝e detektor nie infor-
muje nas, jaka toksyna pojawi∏a si´
w systemie, ale alarmuje o prawdziwej
reakcji uk∏adu biologicznego na t´ tok-
syn´. Przyk∏adowo ró˝nice wyst´pujà,
gdy aplikujemy zwiàzki s∏abo rozpusz-
czalne - wówczas detektor reaguje s∏a-
biej - dopowiada pan Andrzej.

Docelowo urzàdzenie ma zostaç za-
montowane w miejscach poboru wody. 

– Mi´dzy innymi chcieliÊmy zamon-
towaç urzàdzenie w Strumieniu, gdzie
znajduje si´ jedna z najnowoczeÊniej-
szych stacji uzdatniania wody GPW.
Stacja ta pobiera wod´ z Wis∏y, a nasze
urzàdzenie mia∏o kontrolowaç jej stan -
mówi dr Woênica. 

Pojawi∏y si´ tak˝e intencje zamonto-
wania detektora w stacji przesy∏owej
w okolicach Miko∏owa, która zaopatru-
je w wod´ du˝y obszar Âlàska. Niestety,
realizacja tych planów wymaga znacz-
nego zaplecza finansowego. Uniwersy-
tet Âlàski stara si´ wspomagaç odkrycie
naukowca z Katedry Biochemii. Po-
czàtkowo autor detektora otrzyma∏
grant JM Rektora na badania naukowe,
a ostatnio odby∏o si´ wa˝ne spotkanie
z w∏adzami Uczelni. Obiecano wów-
czas, ˝e Uniwersytet wspomo˝e finan-
sowo budow´ prototypu urzàdzenia. 

- Model laboratoryjny, którym dyspo-
nujemy nie jest wolny od pewnych nie-
dociàgni´ç i musimy je wyeliminowaç.
Przyk∏adowo bakterie, które sà jego
cz´Êcià, wytwarzajà tak zwany biofilm,
b´dàcy specyficznà warstwà gleju, po-
wodujàcà, ˝e zawory w tym uk∏adzie
cz´sto zacinajà si´. Mamy nadziej´, ˝e
przy pomocy i wsparciu Uczelni ju˝ nie-
d∏ugo b´dziemy mogli wyjÊç z urzàdze-
niem poza teren naszego laboratorium.

W czerwcu 2006 roku zosta∏o ono
zg∏oszone do Urz´du Patentowego.
W Polsce jednak sama procedura trwa
tak d∏ugo, ˝e trudno okreÊliç, kiedy zo-
stanie uhonorowane zas∏u˝onym doku-
mentem. 

AGNIESZKA TURSKA-KAWA
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WYDZIA¸ BIOLOGII 
I OCHRONY ÂRODOWISKA

ANNA MARZEC - biologia, MARTA
MIKOSZ - biologia

WYDZIA¸ FILOLOGICZNY
MA¸GORZATA BIENIOSZEK - filologia

s∏owiaƒska, JUDYTA CICHO¡SKA - filo-
logia angielska, MAGDALENA GUNIA - fi-
lologia polska, IWONA IGNASIAK - j´zyk
hiszpaƒski, xx - filologia polska, KAROLI-
NA J¢DRYCH - filologia polska,
AGNIESZKA LACH-DRZYMALSKA - j´-
zyk rosyjski, ANNA MANKIEWICZ - filolo-
gia polska, KAROL MAREK - filologia s∏o-
wiaƒska, TERESA RÑCZKA - filologia

polska (2x), KAROL ROSI¡SKI – j´zyk
hiszpaƒski, PIOTR RYBKA - filologia pol-
ska, KATARZYNA STELMACH - kulturo-
znawstwo, MAGDALENA SZCZEPOC-
KA - kulturoznawstwo (2x), ARKA-
DIUSZ TRZEBUNIAK - filologia polska

MI¢DZYWYDZIA¸OWE 
INDYWIDUALNE STUDIA 

HUMANISTYCZNE
PIOTR BOGALECKI (3x), AGATA

BRATEK, JUSTYNA BUDZIK (3x),
MAGDALENA CEBULA, MAJA DRZA-
ZGA, ALEKSANDRA DZIK (3x), DO-
MINIK GAW¢DA (3x), KATARZYNA
GUTKOWSKA (3x), MAGDALENA
HADA¸A (2x), EDYTA JANUS (3x),
RYSZARD KNAPEK, MAGDALENA
KEMPNA (2x), MA¸GORZATA KO-
˚USZNIK (2x), WIKTORIA LECH
(2x), NATALIA ¸UKOMSKA (2x),
BEATA NOWICKA (2x), EDYTA
MIELCZAREK, xx, KAROLINA PAW-
LIK (2x), MARIOLA PAWLIK, PRZE-
MYS¸AW PIWOWARCZYK (2x),
MARTA STRZODA (2x), ̊ ANETA RA-
CHWANIEC, xx, AGNIESZKA TUR-
SKA (3x), MA¸GORZATA WOèNICA

MI¢DZYWYDZIA¸OWE 
INDYWIDUALNE STUDIA 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
MICHA¸ JANUSZEWSKI, ¸UKASZ

LUPA

WYDZIA¸ NAUK 
SPO¸ECZNYCH

MAGDALENA BUSZEK - politolo-
gia (3x), ANNA DUSZY¡SKA - socjolo-
gia, KRZYSZTOF KAKOWSKI - politolo-
gia, TOMASZ ANDRZEJ KORDYS - poli-
tologia, xx - politologia (3x), xx - poli-
tologia (2x), MICHA¸ ¸YSZCZARZ -
socjologia (3x), ANDRZEJ MAJEW-
SKI - politologia (3x), KATARZYNA
OSYRA - socjologia (2x), KAMIL PIE-
TRALA - politologia (3x), AGNIESZ-
KA SE¡CZUK - politologia, KATARZY-
NA SEPIELAK - socjologia, xx - socjolo-
gia, ¸UKASZ SOSNOWSKI - politologia,
MONIKA STERNAK - socjologia
(2x), WOJCIECH TROJANOWSKI - so-
cjologia, AGNIESZKA TURO¡ - politolo-
gia, AGNIESZKA WANOT - politologia,
KAROLINA WOJTASIK - socjologia, MI-
CHA¸ ZIELI¡SKI - politologia, OLGA
˚URAWSKA - socjologia

WYDZIA¸ PEDAGOGIKI 
I PSYCHOLOGII

MARTA CHUPTYÂ - pedagogika, MI-
CHA¸ JOHN - psychologia, ALICJA LI-
ZUREJ - psychologia (2x), MAGDA-
LENA SZYSZKO - psychologia (styp. za
wybitne osiàgn. sportowe)

WYDZIA¸ MATEMATYKI, 
FIZYKI I CHEMII

AGNIESZKA KLAMA - matematy-
ka (3x), POLA SIWEK - matematyka
(2x), WIRGINIA WYROBEK - mate-
matyka (2x)

WYDZIA¸ NAUK O ZIEMI 
JUSTYNA SMOLICH - geografia (styp.

za wybitne osiàgn. sportowe)

xx Osoba, która nie wyrazi∏a zgody na og∏o-
szenie imienia i nazwiska w przypadku otrzy-
mania stypendium lub nie z∏o˝y∏a we wniosku
stypendialnym stosownego oÊwiadczenia.

Uniwersytet Was potrzebuje! – powiedzia∏ JM
Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

StypendyÊci 
Ministra Nauki
i Szkolnictwa
Wy˝szego
9marca br. w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku
rektoratu odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia dyplomów te-
gorocznym zdobywcom stypendiów Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy˝szego za osiàgni´cia w nauce oraz za wybit-
ne osiàgni´cia sportowe. Wzi´li w niej udzia∏: laureaci
i ich bliscy oraz opiekunowie naukowi, w∏adze uczelni i za-
proszeni goÊcie. W roku akademickim 2006/07 stypendia
ministra uzyska∏o 74 studentów, co pozwoli∏o obroniç ubie-
g∏orocznà, najlepszà w historii Uniwersytetu Âlàskiego,
czwartà pozycj´ wÊród ponad stu polskich uczelni.
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E cha tej dyskusji s∏ychaç jeszcze
do dziÊ, choç ambitne i rewolu-
cyjne plany zreformowania

struktury kó∏ okaza∏y si´ du˝o trudniej-
sze do zrealizowania ni˝ sàdziliÊmy,
w zwiàzku z czym od∏o˝one na boczny
tor czekajà wcià˝ na bardziej sprzyjajà-
cy moment. Ca∏e zamieszanie wokó∏ tej
kwestii mia∏o jednak swoje dobre stro-
ny. Pozwoli∏o nam krytycznie spojrzeç
na problem i wys∏uchaç wszystkich ar-
gumentów. Podczas wielu burzliwych
spotkaƒ doszliÊmy do jednego pewnego
wniosku: podj´cie wià˝àcych decyzji wy-
maga jeszcze wielu konsultacji i prze-
myÊleƒ. Próba usprawnienia dzia∏aƒ
administracyjnych nie mo˝e bowiem od-
bywaç si´ kosztem studentów, którzy
korzystajàc z przys∏ugujàcego im prawa
do zrzeszania si´ poprzez swoje zainte-
resowania i pasje promujà Uniwersytet

nie tylko na arenie ogólnopolskiej ale
tak˝e bardzo cz´sto i Êwiatowej. 

Pomimo narastajàcych wcià˝ wàtpli-
woÊci Samorzàd nie zarzuci∏ ca∏kowicie
prac nad reformowaniem dzia∏alnoÊci
studenckiej. W ciàgu ostatnich kilku
miesi´cy bardzo wyt´˝onej pracy komisji
socjalno – ekonomicznej uda∏o si´ przy-
gotowaç i wprowadziç w ˝ycie projekt re-
formy przyznawania Êrodków na dzia-
∏alnoÊç kó∏ naukowych oraz organizacji
studenckich. Jej g∏ównym za∏o˝eniem
by∏a ca∏kowita zmiana sposobów finan-
sowania przedsi´wzi´ç organizowanych
przez studentów. Zamiast Êrodków przy-
znawanych na ca∏orocznà dzia∏alnoÊç
wprowadzono dotacje celowe na okreÊlo-
ne projekty, które ko∏a i organizacje
przedk∏ada∏yby Samorzàdowi Studenc-
kiemu. Dzi´ki temu uda∏o nam si´ uzy-
skaç wi´kszà kontrol´ nad sposobami
wydawania pieni´dzy i, co najwa˝niej-
sze, bardzo du˝à wiedz´ na temat pla-
nów dzia∏ania kó∏ naukowych na naj-
bli˝szy semestr. A b´dzie si´ dzia∏o bar-
dzo wiele. Aktywnie dzia∏ajàce na Uczel-
ni ko∏a (jest ich obecnie oko∏o siedem-
dziesi´ciu – nie ma sensu rozpisywaç si´
nad liczbà kó∏ b´dàcych jedynie wpisami
w uniwersytecki rejestr) przygotowujà
imponujàcà liczb´ przedsi´wzi´ç, z któ-
rych wiele zas∏uguje na uwag´. 

W nadchodzàcym semestrze w Uni-
wersytecie odb´dzie si´ kilkanaÊcie
konferencji, których tematyka jest
ogromnie zró˝nicowana. Na Wydziale
Etnologii i Nauk o Edukacji Ko∏o Na-
ukowe Pedagogów organizuje cykl spo-

tkaƒ, podczas których poruszaç b´dzie
tematy takie, jak: obraz polskiego
szkolnictwa i system wartoÊci wspó∏-
czesnych dzieci i m∏odzie˝y. Ko∏o Na-
ukowe Edukacji Mi´dzykulturowej za-
stanawiaç si´ b´dzie nad stereotypami
krà˝àcymi na temat ró˝nych narodowo-
Êci; pod lup´ weêmie na przyk∏ad ˚y-
dów i Francuzów. Ko∏o Naukowe Filo-
zofów Kultury przedstawi ró˝ne aspek-
ty cia∏a w kulturze, Rada Samorzàdu
Studenckiego w Rybniku tematem swo-
ich rozwa˝aƒ uczyni postrzeganie natu-
ry ludzkiej, Ko∏o Naukowe Fizyków
przygotowuje ogromne przedsi´wzi´cie,
jakim b´dzie Piknik Naukowy nato-
miast Ko∏o Naukowe WolnoMISHlicieli
zaprosi zainteresowanych na konferen-
cj´ dotyczàcà staro˝ytnoÊci.

Studenci naszej Uczelni, jak co roku,
reprezentowaç jà b´dà podczas licznych
wyjazdów. Przedstawiciel Ko∏a Nauko-
wego Matematyków weêmie udzia∏
w mi´dzynarodowym konkursie
w Ostrawie. Studenci dzia∏ajàcy w Kole
Naukowym Teorii Kultury odwiedzà
Lwów, cz∏onkowie Ko∏a Naukowego
Kulturoznawców wraz z grupà ch´tnych
studentów ruszà tropem naszych przod-
ków do Francji, a Ko∏o Naukowe Geo-
grafów zagoÊci na kongresie w Kijowie.

Nale˝y te˝ wspomnieç o licznych pu-
blikacjach, jakie co roku wydawane sà
przez naszych studentów, b´dàcych od-
zwierciedleniem ogromnej pracy, w∏o˝o-
nej w prowadzone przez nich badania.
W tym roku „Zeszyty Naukowe” opubli-
kowaç planujà: Ko∏o Naukowe Komuni-
kacji Kulturowej, Ko∏o Naukowe Ro-
mantyzmu i Rada Samorzàdu Studenc-
kiego Wydzia∏u Filologicznego. 

Konferencje, publikacje, wyjazdy, or-
ganizacja konkursów, warsztatów, wy-
k∏adów, spotkaƒ ze znanymi ludêmi ze
Êwiata polityki i kultury... Wszystko to
Êwiadczy o nies∏abnàcym zainteresowa-
niu studentów naukà oraz ch´ciach
przedstawienia szerszej publicznoÊci
swoich poglàdów na otaczajàcy ich Êwiat. 

W imieniu kó∏ naukowych zapra-
szam wszystkich zainteresowanych do
uczestniczenia w organizowanych
przez nich imprezach. Aktualne infor-
macje zamieszczane b´dà na stronie
www.studenci.us.edu.pl.

REGINA WATYCHA

Kolejny etap reformowania dzia∏alnoÊci studenckiej

Ca∏a prawda o ko∏ach
naukowych w UÂ
Na poczàtku roku
akademickiego, wraz
z nastaniem nowych
w∏adz w Samorzàdzie
Studenckim, rozgorza∏a
dyskusja na temat kó∏
naukowych na Uniwersy-
tecie Âlàskim – ich liczby
i sposobu dzia∏ania.
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Pojawi∏y si´ w mediach doniesienia, cz´Êciowo dementowa-
ne przez wiadome s∏u˝by ministerialne, ˝e b´dà zmieniaç
ustaw´ o szkolnictwie wy˝szym. Mi´dzy innymi media do-

nios∏y uprzejmie, ˝e majà zlikwidowaç prace magisterskie, bo po
pierwsze ich wartoÊç poznawcza nader cz´sto jest znikoma, po
drugie dziÊ wszystko jest w Internecie, wi´c Êciàgajà mimo post´-
pów w konstrukcji wyszukiwarek plagiatów, a po trzecie jest
z tym roboty co nie miara. W dyskusji na temat pog∏osek praso-
wych wzi´li udzia∏ wywo∏ani do odpowiedzi przedstawiciele wie-
lu szkó∏ wy˝szych; jedni byli za, inni przeciw. WÊród licznych ar-
gumentów do felietonu nadaje si´ zw∏aszcza ten, który lansowali
przedstawiciele niektórych kierunków, ich nazwy przez litoÊç po-
min´. Otó˝ twierdzili oni, ˝e inicjatywa jest godna uznania, bo
u nich na jednego pracownika przypada tyle prac magisterskich,
˝e nie ma fizycznej mo˝liwoÊci aby rzetelnie sprawowaç opiek´.

W Êwiecie pozauczelnianym firma, która wygrywa prze-
targ i zobowiàzuje si´ do wykonania za okreÊlonà ce-
n´ okreÊlonego zadania, w razie jego niewykonania

lub wykonania bubla nie do przyj´cia, p∏aci kary umowne

i koƒczy jako bankrut. Uczelnia, przyjmujàc kandydatów na
studia zobowiàzuje si´ do ich kompetentnego wyedukowania
zgodnie z obowiàzujàcymi standardami, co wed∏ug dotychcza-
sowego prawa potwierdza nadanie stopnia magistra na pod-
stawie sprawiedliwie ocenionej pracy magisterskiej. JeÊli wi´c
ktoÊ przyznaje, ˝e nie daje rady, to znaczy, ˝e rzuci∏ si´ z moty-
kà na S∏oƒce, mierzy∏ si∏y na zamiary, albo za wszelkà cen´
chcia∏ nabraç (dwuznacznoÊç nieprzypadkowa) tylu kandyda-
tów, ilu si´ da. Zazwyczaj limity regulowane sà jedynie pojem-
noÊcià sal wyk∏adowych i zdolnoÊcià uczelni do p∏acenia sta-
wek za nadgodziny (ta ostatnia kwestia jest tym mniej proble-
matyczna, im wi´cej m∏odzie˝y ˝eƒskiej i m´skiej uda si´ zwa-
biç na p∏atne studia niestacjonarne). Zdaje si´, ˝e na ogó∏ igno-
ruje si´ staro˝ytnà zasad´ ,,respice finem” i nikt nie myÊli
o tym, ˝e za par´ lat tych pierwszoroczniaków trzeba b´dzie ob-
jàç opiekà i doprowadziç do udanej finalizacji nauki. Ponie-
wa˝ ,,po drodze” selekcja jest minimalna, to nic dziwnego, ˝e
albo praca nad pracà przypomina ork´ na ugorze, albo za pra-
c´ magisterskà uznaje si´ cokolwiek, czyli byle co. Czy ktoÊ pil-
nuje, aby w ciàgu roku uprawniony pracownik opiekowa∏ si´
takà iloÊcià prac, która nie przekracza jego mo˝liwoÊci? 

N ie jestem fanatycznym zwolennikiem prac magister-
skich, dyplomowe w ogóle uwa˝am za strat´ czasu. Jed-
nak nie cierpi´ postawy przyjmowania na siebie obo-

wiàzków, a potem szukania pomocy w odgórnych regulacjach.
W ten sposób znowu ci, którzy traktujà serio zobowiàzania, zosta-
jà wystawieni do wiatru. I tak z wiatrem przemijajà wszelkie
marzenia o wysokim poziomie.

STEFAN OÂLIZ¸O

D obry wieczór. Witam Paƒstwa serdecznie...dzi´kuj´,
dzi´kuj´ za brawa...Nawiasem mówiàc mog∏o byç ich
wi´cej. Cha, cha, cha, to taki ˝art oczywiÊcie. Witam

raz jeszcze na pierwszym pokazie mody politycznej, sezon
2007 – 2012 (o ile nie b´dzie amnestii) cha, cha, cha, to te˝
˝art. Ale teraz ju˝ powa˝nie. Na poczàtek pozwol´ sobie na
chwil´ poetyckiej zadumy: Jak pi´kna kobieta przeglàda si´
w oczach kochajàcego m´˝czyzny, tak màdry polityk przeglà-
da si´ w swej IPN-owskiej teczce. Prosz´ Paƒstwa! Wiosna
2007 zosta∏a zdominowana przez d∏ugo oczekiwane trendy lu-
stracyjne. Lustracja zaÊ – od ∏aciƒskiego lustratio, to nic inne-
go jak oczyszczenie przez..., prosz´, prosz´ pan z czwartego
rz´du...przez, no.., Tak! Donoszenie! Rzecz jasna, ˝e nie starej
odzie˝y. Cha, cha. Brawo dla pana. Z góry uprzedzam: nie b´-
dziemy prezentowaç jakichÊ wyuzdanych, dwuznacznych mo-
ralnie golizn. Bo ubiór nie mo˝e odwracaç uwagi od naszego
has∏a: Mobilizacja i...? I.....? Prosz´, ta pani w drugim rz´-
dzie... I... Tak jest: Prokreacja! Sàdzàc z wyglàdu jest pani
wiodàcà prokreatorkà mody w swoim regionie. Cha, cha, cha,
˝art, oczywiÊcie. Zaraz zobaczycie Paƒstwo kilka propozycji
lustracyjnych 2007. Z pewnoÊcià ju˝ od 15 marca b´dziecie
mieli szans´ rozpoznaç te kreatury, och sorry – kreacje (cha,
cha) na swej codziennej drodze do najbli˝szej siedziby IPN-u.

A oto i pierwszy model: PiSssss, czyli „Przegoƒ ich
Stàd”. I có˝ widzimy: osobnik o woskowej cerze,
dr˝àcych r´kach, be∏kotliwej wymowie. Jednym s∏o-

wem – domyÊla si´ ju˝ zawartoÊci swojej teczki. Nie, nie
m∏ody przyjacielu, to jeszcze nie alkoholik. Be∏kotliwa wy-
mowa powstaje na skutek przetrzymywania pod j´zykiem
(od 15 marca) szklanej fiolki z tajemniczà zawartoÊcià. Co?
Co? Cholera znowu po∏knà∏ zamiast przegryêç. Z kim ja tu
musz´ pracowaç!

Model drugi. Ja wo∏am: 3,14 Paƒstwo zaÊ: sssssss. „Pogme-
raj i Sprzedaj” Model lekko smrodliwy, z pogrzebaczem
i workiem w brudnych ∏apach. Specjalizacja: z∏om, butelki,

makulatura. Recyclinger polustracyjny. Efekt zatajenia
przed komisjà zdobytej specjalnoÊci „Wydry” na obozie prze-
st´pczego ZHP

N ast´pna kreacja. Uwaga: 3,14! Ssssss „Przebacz
i Sàdê” Sylwetka pochylona mocno do przodu, wypi-
najàca tylnà cz´Êç cia∏a z niemà proÊbà o biczowanie.

Prosz´ Êmia∏o panienko, prosz´. Laç go drania mocno. On so-
bie to wliczy w poczet kary za podpisanie lojalki. 

A teraz, uwaga! „Przekr´t i Skandal” czyli sympatycy „Ga-
zety Wyborczej”. Klasyka. Plecak pe∏en s∏oików ze smalcem,
cebula, czosnek, fragmenty powielacza, egzemplarz „Konsty-
tucji” i aktualny rozk∏ad jazdy PKS w kierunku na Bia∏o∏´k´.

Co, co mi tu wnosicie. No, panie Heƒku! Z tego zrezygno-
waliÊmy. Prosz´ Paƒstwa ta prezentacja wypad∏a ze scena-
riusza. To by∏ projekt „Pokój ich Sumieniom”, czyli propozy-
cja dla tych, którzy uciekli nam przed lustracjà. Niestety, le-
˝àcego w trumnie pozoranta nie uda∏o nam si´ pozbawiç bez-
czelnego uÊmiechu od ucha do ucha.

A oto i coÊ na wskroÊ (ale˝ mi si´ rym∏o) optymistycz-
nego: „Przejmij ich Salon”. Elegancja w ka˝dym ca-
lu, nie myliç z celem ataków. M∏odzi, zdrowi, przebo-

jowi. Pod pachami troch´ pijà egzemplarze „Dziennika”
i „Rzeczpospolitej”. Na dodatek to ciàg∏e przebieranie noga-
mi z niecierpliwoÊci by przejàç sched´ po Michniku. Pano-
wie, coÊ oczka podkrà˝one. Czy wy si´ czasem codziennie nie
lustrujecie?

Drogie Panie! Drogie Panie! „Perfumeria i Szambo” mia∏y
byç dopiero w sezonie pielgrzymkowym...Gdzie mi t´ klamer-
k´ na nos zak∏ada... Panie Heƒku, koƒczymy. A Paƒstwu
dzi´kuj´ i zapraszam na pokaz mody ekologicznej „Autostra-
da w Krainie Ob∏udy”.

JERZY PARZNIEWSKI

Abolicja dla
skazanych 
na roboty

Pr˘t - ∫ - porter
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P asjà do pi∏ki no˝nej zarazi∏ go oj-
ciec, wielki kibic tej dyscypliny.
Nic zatem dziwnego, gdy jako

ch∏opiec postanowi∏, ˝e zostanie pi∏karzem.
Wyst´powa∏ we wszystkich szkolnych re-
prezentacjach, gra∏ blisko 5 lat w klubie Za-
g∏´bianka Dàbrowa Górnicza, w dru˝ynie
trampkarzy, juniorów, w turniejach szó-
stek. Z biegiem czasu musia∏ jednak podjàç
powa˝nà decyzj́  – nauka albo sport wyczy-
nowy. Wybra∏ to pierwsze, sport pozosta∏

amatorski. Jak mówi nigdy si  ́ nie dowie
czy dobrze zrobi∏.

Z czasem pi∏k  ́no˝nà zastàpi∏ tenis sto-
∏owy, bo ∏atwiej jest znaleêç jednego kom-
pana ni  ̋21 osób. Lubi∏ wygrywaç i im cz´-
Êciej mu si  ́to udawa∏o, tym bardziej gra
stawa∏a si  ́atrakcyjna. 

- Gra∏o si  ́ systemem: mistrz zostaje
przy stole, stàd cz´sto od niego nie odcho-
dzi∏em. Uczestniczy∏em w ró˝nego rodza-
ju zawodach szkolnych i mi´dzyszkolnych
zajmujàc dobre miejsca. By∏em mistrzem
chyba wszystkich szkó∏, do jakich chodzi-
∏em, w∏àcznie z technikum, a potem UÂ –
mówi Mariusz Grzesiczak. 

Zaczà∏ ucz´szczaç do klubu sportowego
MKS Dàbrowa na treningi. Z ubolewaniem
przyznaje, ̋ e by∏y to treningi „zimowe” i ze
wzgl´du na pierwszà sportowà mi∏oÊç nie-
regularne latem. 

- Tak naprawd  ́pasja tenisa sto∏owego do-
pad∏a mnie dopiero na uczelni. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e do tej pory gra∏em nieêle w „ping –
ponga”. Dopiero tu zobaczy∏em co to jest

prawdziwy tenis sto∏owy. By∏ to przeskok
o kilka klas sportowych wy˝ej. Spotka∏em za-
wodników, którzy grali nawet w ekstrakla-
sie, pozna∏em tajniki techniki i taktyki gry
na wy˝szym poziomie oraz doceni∏em rol´
profesjonalnego sprz´tu do tej dyscypliny. 

Przez rok pan Mariusz by∏ reprezentan-
tem dru˝yny z Myszkowa. W 2005 roku
ukoƒczy∏ kurs trenerski na Katowickiej
AWF. Jest obecnie grajàcym trenerem 3 ligo-
wej dru˝yny tenisa sto∏owego w klubie UKS
Dàbrowiak Dàbrowa Górnicza oraz uczest-
niczy w ˝yciu uniwersyteckiego AZS-u (by∏
jednym z instruktorów na obozie sportowym
organizowanym dla naszych studentów
przez AZS UÂ, gdzie zajmowa∏ si  ́sporà gru-
pà tenisistów sto∏owych). Wcià  ̋stara si  ́wy-
grywaç, ale jak mówi – m∏odzie  ̋si  ́rozwija
i powoli dogania. Nadal jednak jest najlep-
szym zawodnikiem w klubie.

- Dbam o swój organizm zgodnie z zasa-
dà „w zdrowym ciele zdrowy duch” i wyda-
je mi si ,́ ˝e spowalniam up∏yw czasu – mó-
wi Grzesiczak. – Nadal czuj́  si  ́ m∏ody,
zdrowy i wysportowany. Koncentracja na
treningu powoduje, ˝e wy∏àczam si  ́ ze
Êwiata zewn´trznego, zapominam o wszel-

kich k∏opotach, odreagowuj́  stresy i do do-
mu wracam jak nowo narodzony. Oczywi-
Êcie wygrane powodujà radoÊç, a przegrane
wywo∏ujà zdrowà sportowà z∏oÊç i ch´ç jak
najszybszego zrewan˝owania si .́ 

Ka˝da pasja zabiera czas, co wp∏ywa na
˝ycie rodzinne. Po dwóch, trzech latach ˝o-
na pana Mariusza w koƒcu zaakceptowa∏a,
a nawet polubi∏a jego zainteresowanie teni-
sem. Có ,̋ dzi´ki niemu wraca do domu spo-
kojny i zrelaksowany. Córki te  ̋si  ́powoli
zara˝ajà pasjà ojca. Starsza ucz´szcza do
szko∏y podstawowej o profilu sportowym
i zaczyna z ochotà chodziç na treningi. 

AGATA KO¸ODZIEJCZYK

Pasjà Mariusza Grzesiczaka, asystenta w Zak∏adzie 
Komputeryzacji Zarzàdzania Instytutu Informatyki Wydzia∏u 
Informatyki i Nauki o Materia∏ach jest tenis sto∏owy.

Spowalniam up∏yw czasu
Koncentracja na trenin-
gu powoduje, ˝e zapo-
mina o wszelkich k∏opo-
tach, odreagowuje stre-
sy i do domu wraca jak
nowo narodzony. 

Do najwa˝niejszych osiàgni´ç sportowych 
Mariusz Grzesiczak zalicza:
- zwyci´stwo w otwartych mistrzostwach Helu w 2005 r.,
- zwyci´stwo w mistrzostwach o Puchar Dobrodzienia w 2005 i 2006 r.,
- kilkukrotne akademickie mistrzostwo Âlàska w dru˝ynie AZS UÂ,
- medale w zawodach uniwersyteckich,
- bezproblemowe utrzymywanie dru˝yny w 3 lidze tenisa sto∏owego (z nadziejà,
˝e nied∏ugo rozpocznie si´ walka o 2 lig´),
- z∏oty medal akademickich mistrzostw Polski zdobyty z dru˝ynà w 1998 r. w ¸odzi.
Osobistym sukcesem jest fakt, ˝e od poczàtku wyst´pów w dru˝ynie AZS UÂ, czy-
li od 1993 r., zawsze by∏ jednym z czterech najlepszych zawodników i reprezen-
tuje UÂ na wszystkich najwa˝niejszych zawodach akademickich wraz z m∏odszymi
kolegami, studentami.
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F estiwal odby∏ si´ w dniach 8-11
marca br. w Instytucie Fizyki
UÂ. W tym roku liczba goÊci

dochodzi∏a do 300. Tradycyjnie orga-
nizatorami Festiwalu by∏y: Âlàskie
Stowarzyszenie Podró˝nicze „Garu-
da” oraz Studenckie Ko∏o Podró˝nicze
„Denali”. 

Pokazy slajdów rozpocz´∏y si´ w 8 mar-
ca od goràcych klimatów, bowiem Jakub
Pajàk przeniós∏ nas na Sahar´ (mogliÊmy
zobaczyç obrazy z Mali, Nigru, Algierii
i Libii), a nast´pnie Leszek Jonek zapre-
zentowa∏ nam równie goràcà, chocia˝ wil-
gotnà Wenezuel´. Na zakoƒczenie pierw-
szego dnia, dzi´ki prelekcji Marka Górne-
go pt. „Symbolika gniewnej formy w bud-
dyzmie tybetaƒskim”, odbyliÊmy te˝ po-
dró˝ duchowà. 

Drugi dzieƒ Festiwalu rozpoczà∏ po-
kaz Agnieszki Stryczek i Paw∏a Chu-
dzickiego poÊwi´cony Sri Lance. Od-
wiedziliÊmy zarówno pi´kne pla˝e,
gwarne miasta jak i pozosta∏oÊci daw-
nych stolic Cejlonu. W kolejnà podró˝ –
tym razem z niemowlakiem – zabrali
zgromadzonych w auli Joanna i Artur
Morawiec. Atrakcyjnym punktem pro-
gramu by∏ pokaz taƒca brzucha w wy-
konaniu szko∏y taƒca NOVA. Tego dnia
zobaczyliÊmy równie˝ slajdy Tomasza
Nogi z wyjazdu do Kaszmiru i w góry
Ladakhu. Nast´pnie wszyscy bawili si´
do póênych godzin nocnych przy ryt-
mach etnicznej muzyki. 

10 marca pierwszym punktem progra-
mu by∏ pokaz techniki Tai-Chi w wykona-
niu akademii sztuk walki DAO. Nast´p-
nie Piotr Strze˝ysz opowiada∏ o swoich ro-
werowych w´drówkach przez Tybet. Dru-
gim pokazem slajdów sobotniego spotka-
nia by∏y „Indonezyjskie impresje” Jagody
Watrak. Dzieƒ zakoƒczy∏ si´ wieczorem
z Asià i Edim Pyrkami, na który sk∏ada∏y
si´ dwa pokazy slajdów: „Wszyscy jeste-
Êmy Indianami” i „Miejsce gdzie nie ma
artystów” oraz krótki film o Irlandii. 

11 marca odby∏y si´ pokazy otwarte
bioràce udzia∏ w konkursie. Festiwal
zakoƒczy∏ si´ prezentacjà slajdów hi-
malaisty Tomasza Kobielskiego, który
opowiada∏ o zdobywaniu Everestu.

Festiwalowi towarzyszy∏y wystawy fo-
tografii: „Przez Kontynenty” Âlàskiego
Stowarzyszenia Podró˝niczego „Garu-
da” w Bibliotece Âlàskiej w Katowicach,
„Barwy Dalekiego Wschodu” Agnieszki
Stryczek i Paw∏a Chudzickiego w Klubie
Marcho∏t w Katowicach oraz „Dusza
Gangesu” Joanny i Artura Morawców
w Galerii „Czakram” w Katowicach.

JOANNA I ARTUR MORAWIEC

Taniec brzucha, etniczna muzyka, pokazy slajdów czyli…

V Festiwal Slajdów 
Podró˝niczych w Katowicach
Patronat honorowy nad
tegorocznà imprezà ob-
j´li: JM Rektor Uniwersy-
tetu Âlàskiego prof. zw.
dr hab. Janusz Janeczek,
dyrektor Biblioteki Âlà-
skiej prof. zw. dr hab.
Jan Malicki i dziekan
Wydzia∏u Nauk o Ziemi
prof. dr hab. Jacek Jania.

Pokazy otwarte bioràce udzia∏ w konkursie (11 marca)
Dominika Wronka i Jakub Daron „Chiny od Êrodka”, Waldemar Józwa „Czarnobyl”, Ja-

kub Momatiuk „Maroko – kraj kontrastów”, Magdalena Bregin „Zapomniany kraniec Êwiata
– Ural Polarny”, Mieczys∏aw Bieniek „KKH”, Monika Wojtasiƒska „Estonia”, Kamil Michnol
„www.rtw.pl – 20 miesi´cy zakr´conego Âwiata”, Krzysztof Filla „Nepal”, Marian Stràczek
„Kailas kora i Czomolungma od strony Tybetu”, Marcin Merde i Micha∏ Wiesner „ociàg(a)
nas Polska 2600/82/60”, Pawe∏ Ochman „Po co komu wiza – StaÊ i Nel w Afryce”, Bart∏o-
miej Szewczyk, Jakub Paciorek „Iran – sex, drugs & rock’n’roll”, Tomasz Cukiernik „Fid˝i”.

Na zdj´ciu: przedstawiciele organizatorów Festiwalu: Joanna i Artur Morawiec.
Wyniki konkursu 
pokazów otwartych: 

I miejsce i bon o wartoÊci 1000 z∏ ufun-
dowany przez sklep podró˝niczy Carpa-
thia zdoby∏ Pawe∏ Ochman;

II miejsce i bon o wartoÊci 600 z∏ ufundo-
wany przez sklep podró˝niczy Carpathia
zdoby∏ Mieczys∏aw Bieniek;

III miejsce i bon o wartoÊci 300 z∏ ufundo-
wany przez sklep podró˝niczy Carpathia
zdobyli Marcin Mende i Micha∏ Wiesner.

Wyniki Konkursu 
Fotograficznego: 

I miejsce i namiot ufundowany przez fir-
m´ Marabut oraz bon na bezp∏atne wywo-
∏anie 200 zdj´ç (w firmie Inter-Foto) zdo-
by∏ Mateusz Górecki;

II miejsce i cyfrowy aparat fotograficzny
ufundowany przez Inter-Foto oraz bon na
bezp∏atne wywo∏anie 100 zdj´ç (w firmie
Inter-Foto) Pawe∏ Ochman;

III miejsce i narty ufundowane przez
Sklep Podró˝nika, a tak˝e bon na bezp∏at-
ne wywo∏anie 50 zdj´ç (w firmie Inter-Foto)
zdoby∏ Micha∏ RoÊ.
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II Dzieƒ Socjologii odbywa∏ si´
pod has∏em uczczenia pa-
mi´ci klasyków. I klasykowi

w∏aÊnie poÊwi´ciliÊmy pierwszy panel
konferencji. 5 marca br. uroczystego
otwarcia festiwalu dokona∏ dyrektor
Instytutu Socjologii prof. dr hab. Ma-
rek S. Szczepaƒski. Wspomnia∏ na-
szych wielkich zas∏u˝onych, którzy
oprócz wielkich idei miewali ci´˝kie ˝y-
cie, prostytutki za ˝ony, próby samo-
bójcze i pobyty w szpitalach psychia-
trycznych na koncie. Brutalne odczaro-
wanie klasyków, mo˝na by rzec. Max
Weber, swoista magiczna postaç, zain-
spirowa∏ do rozwa˝aƒ grono prelegen-
tów. Dr Krzysztof ¸´cki rozwa˝a∏ feno-
men fascynacji klasykami i sposoby od-
czytywania tych˝e. Postmodernistyczny
klimat, klimat rozwa˝aƒ o odczarowy-
waniu Êwiata, weberowskim umagicz-
nieniu i teorii symulakrów Baudrillarda
zaproponowa∏ mgr Robert Fia∏kowski.
I mo˝na tylko si´ zastanowiç, czego by-
∏o wi´cej; naukowej refleksji, filozoficz-
nej zadumy, czy wybuchów Êmiechu
przy prelegentów celnych pointach.

Czyniàc zadoÊç pami´ci klasyków, nie
mo˝na zapomnieç o teraêniejszoÊci;
twardej konfrontacji z ˝yciem codzien-
nym i wymaganiami rynku pracy. Tak
wi´c aktualna sytuacja spo∏eczna nieja-
ko wymusi∏a debat´ oxfordzkà nad stu-
diowaniem i formà tego˝. Dwa zespo∏y
studentów pod przewodnictwem dr hab.

Adama Bartoszka i dr. Marcina Gacka
zastanawia∏o si´, czy studia powinny
skupiç si´ na praktyce. Sala sympozjalna
zmieni∏a si´ w pole bitwy na argumenty.
Temat niezwykle noÊny i aktualny wy-
wo∏a∏ nie tylko ciekawe problemy, które
wysz∏y podczas dysput adwersarzy, ale
tak˝e ˝ywio∏owe reakcje publicznoÊci. 

W∏aÊciwym uzupe∏nieniem przedmio-
tu debaty by∏ panel poÊwi´cony pasjom
przysz∏ych socjologów, którzy w ró˝-
nych formach przedstawiali wyniki
swoich badaƒ, zainteresowaƒ, czy po-
szukiwaƒ twórczych. Tym sposobem

kilkanaÊcie osób wzi´∏o udzia∏ w warsz-
tacie poÊwieconym metodom projekcyj-
nym w badaniach wizerunku, prowa-
dzonym przez Barbar´ Lewickà i Zofi´
Masny. Równie du˝à grup´ zaintereso-
wanych zgromadzi∏ warsztat dotyczàcy
stereotypów i uprzedzeƒ, przygotowany
przez Mariol´ Lenart i Joann´ Sojk´.
RównoczeÊnie, studentki socjologii opo-
wiada∏y o w∏asnych pasjach i socjolo-
gicznych fascynacjach. Socjologia Hono-
riusza Balzaka i próba odpowiedzi na
pytanie: jak kochajà balzakowskie la-
dacznice? by∏y przedmiotem rozwa˝aƒ
Karoliny Wojtasik, która przybli˝y∏a so-
cjologiczne aspiracje i badawcze zakusy
pisarza, który mistrzowsko opowiada∏
o Pary˝u i „paryskim piekle” czyniàc
z niego fascynujàcy obszar badawczy
dla socjologa literatury. Prelekcja Mai
Drzazgi z kolei dotyka∏a problemu stylu
narodowego w muzyce polskiej, jego wy-
znaczników, spo∏ecznego funkcjonowa-
nia w muzyce dwóch wieków. Poruszo-
na tematyka pokazuje dobitnie, jak sze-

rokie jest spektrum zainteresowaƒ
przysz∏ych socjologów.

Niebezpieczeƒstwa i dylematy, jakie
towarzyszà wszystkim badaczom ˝ycia
spo∏ecznego by∏y przedmiotem rozwa-
˝aƒ popo∏udniowej cz´Êci obchodów
Êwi´ta. W ramach panelu „Socjologia
na srebrnym ekranie” publicznoÊç mia-
∏a okazje przyjrzeç si´ przyk∏adowi naj-
bardziej dyskusyjnego, a zarazem bodaj
najbardziej drastycznego eksperymen-
tu przeprowadzonego w ramach bada-
nia zachowaƒ. Poprzedzony prelekcjà
dr Macieja Witkowskiego film „Ekspe-

ryment” dotyczy∏ swoistej wiwisekcji
na tkance organizmu spo∏ecznego; ba-
daniu przeprowadzonemu w wiezieniu,
które do dzisiaj budzi kontrowersje. 

Ukoronowaniem Êwi´ta by∏ wieczor-
ny wyk∏ad dr Tomasza Nawrockiego 
i dr Paw∏a åwik∏y, którzy przybli˝ali hi-
stori´ naszej cywilizacji widzianà oczami
Jacka Kaczmarskiego. W piosenkach je-
go szukali poczàtku Êwiata, burz dziejo-
wych, okrucieƒstw cz∏owieka i historii,
by zakoƒczyç t´ swoistà podró˝ w post-
modernistycznym klimacie. W blasku
Êwiec, przy wygaszonych Êwiat∏ach i ka-
meralnej atmosferze dope∏ni∏ si´ zamiar
organizatorów i sympatyków, którzy
chcieli by celebrowanie Êwi´ta socjologii
wiàza∏o si´ z czymÊ wi´cej ni˝ przywo∏y-
waniem sylwetek, teorii czy dzie∏ uczo-
nych; by sta∏o si´ wspólnym doÊwiadcza-
niem otaczajàcej rzeczywistoÊci, docho-
dzeniem, analizà otoczenia i kontempla-
cjà Êwiata oraz tego wszystkiego, co
sk∏ada si´ na kultur´. 

KAROLINA WOJTASIK

II Dzieƒ Socjologii 

Odczarowywanie klasyków
Obchody Dnia Socjolo-
gii wysz∏y poza ramy
zwyk∏ego festiwalu i sta∏y
si´ swoistym Êwi´tem
w Instytucie. Âwi´tem
z uroczystymi deklaracja-
mi, b∏yskotliwymi przemo-
wami, ˝yczeniami i pla-
nami na przysz∏oÊç. Za-
poczàtkowana rok temu
tradycja upami´tniania
wybitnych klasyków so-
cjologii stanie si´ sta∏ym
wydarzeniem.
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S woimi doÊwiadczeniami dzielili
si´ z goÊçmi Uniwersytetu Âlà-
skiego w ramach konferencji

„Wspieranie przedsi´biorczoÊci i za-
trudniania osób wchodzàcych na rynek
pracy elementem rozwoju miasta”.
Spotkanie stanowi∏o element wspó∏fi-
nansowanego przez Komisj´ Europej-
skà projektu „Zatrudnienie i lokalny
rozwój spo∏eczno-gospodarczy w Stra-
tegii Lizboƒskiej. G∏os spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego”, z∏o˝onego z czterech
odbywajàcych si´ cyklicznie konferencji
lokalnych w ró˝nych miastach Polski.

Otwierajàc konferencj´ JM Rektor
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek pod-
kreÊli∏, i˝ zorganizowanie katowickiego
spotkania by∏o bardzo trafnym wybo-
rem. – Kszta∏cimy w tych murach 40
tyÊ. studentów, b´dàc pod tym wzgl´-
dem czwartà uczelnià w Polsce. Jedno-
czeÊnie jesteÊmy jednym z najwi´k-
szych pracodawców w regionie – za-
trudniamy oko∏o 4,5 tysiàca osób
w szeÊciu miastach województwa. Ja-
kiÊ czas temu zdaliÊmy sobie spraw´
z tego, ˝e odpowiedzialnoÊç uczelni za
studentów i absolwentów nie koƒczy
si´ wraz z wr´czeniem dyplomu ukoƒ-
czenia studiów, ale w swoisty sposób
rozciàga si´ na ca∏e ˝ycie zawodowe.
Stàd te˝ szczególna rola Biura Promo-
cji i Karier UÂ, które ma pobudzaç stu-
dentów i absolwentów do Êwiadomego
i aktywnego uczestnictwa w rynku pra-
cy poprzez poszukiwanie zatrudnienia
zgodnego z zainteresowaniami oraz po-
dejmowania dzia∏aƒ przedsi´biorczych
i innowacyjnych, prowadzàcych do za-
∏o˝enia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w Polsce – przypomnia∏ Rektor.

Na zaproszenie Stowarzyszenia
France Pologne pour l’Europe, Urz´-
du Miasta Katowic i Uniwersytetu
Âlàskiego w konferencji wzi´li udzia∏:
prezydent Katowic Piotr Uszok, Ja-
cques Bri¯re, cz∏onek zarzàdu Stowa-
rzyszenia France-Pologne pour l’Eu-
rope, Tomasz Nowakowski, podsekre-

W spotkaniu, które odby∏o si´
5 marca br. na Wydziale
Nauk Spo∏ecznych wzi´li

udzia∏ prof. dr hab. Jacek Wódz, 
dr Franciszek Szpor, rzecznik prasowy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach podinspektor Andrzej Gàska,
podinspektor Artur Kubiak z Wydzia∏u
do Walki z Przest´pczoÊcià Gospodar-

czà KWP w Katowicach oraz przedsta-
wiciele Partii Piratów z Gdaƒska. Spe-
cjalnie na t´ okazj´ ca∏à Polsk´ przeje-
chali wzd∏u˝ B∏a˝ej Kaczorowski, Ro-
bert Zejler, Jaros∏aw Jakubczyk i Ma∏-
gorzata Leszczyƒska. Na wst´pie przed-
stawili s∏uchaczom krótkà prezentacj´
dotyczàcà praw autorskich i dzia∏alno-
Êci partii, która za swój cel postawi∏a so-
bie lobowanie na rzecz ∏atwiejszego do-
st´pu do tworzonej muzyki, filmów,
ksià˝ek itp. Nast´pnie przystàpili do
dyskusji z pozosta∏ymi goÊçmi. 

- JakiÊ czas temu na forum naszego
ko∏a zrodzi∏ si´ pomys∏ g∏´bszego prze-
myÊlenia zasadnoÊci obowiàzywania
praw autorskich w obecnym kszta∏cie.
Poczàtkowo chcieliÊmy poruszyç t´
kwesti´ w formie tradycyjnej ju˝ dla
nas debaty oksfordzkiej. Kiedy zacz´li-
Êmy rozwijaç temat okaza∏o si´ jed-
nak, ˝e znacznie ciekawsze b´dzie uj´-
cie go w ramy debaty ogólnej. Cenimy
sobie ró˝ne zdanie zaproszonych przez
nas goÊci i chcemy, aby swobodnie mo-
gli oni broniç w∏asnego stanowiska –
powiedzia∏a przewodniczàca „Mo-
stów” Magda Michulec.

Uczestnicy spotkania mieli okazj´
poznaç z∏o˝onoÊç zjawiska i przekonaç
si´, jak ró˝nie mo˝na postrzegaç
wspó∏czesne piractwo. 

MAGDALENA BUSZEK

Neopiraci – czy prawa autorskie 
przetrwajà prób´ ponowoczesnoÊci?

Wspó∏czesne
piractwo
Spotkanie zorganizo-
wane przez Mi´dzywy-
dzia∏owe Stowarzysze-
nie Dziennikarzy „Mo-
sty” nie dotyczy∏o mor-
skich wojowników. Swe
racje przedstawiali
wspó∏czeÊni piraci, pro-
wadzàcy boje o ∏a-
twiejszy dost´p do ró˝-
nych przejawów twór-
czoÊci oraz obroƒcy
praw autorskich.
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2 marca br. specjali-
Êci majàcy praktycznà
wiedz´ dotyczàcà
przedsi´biorczoÊci spo-
tkali si´, by rozmawiaç
na temat wspierania jej
w ramach samorzàdów
oraz na szczeblu ogól-
noeuropejskim.
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tarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, Jean Fran˜ois Pascal,
przedstawiciel merostwa Saint-Etien-
ne, Alicja Tardy z Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Górniczej w Saint-Etien-
ne, Maria Chojnacka, przedstawiciel-
ka Komisji Europejskiej oraz Jacek
Sufata, dyrektor Biura Informacyjne-
go Parlamentu Europejskiego w Pol-
sce. Do moderowania dyskusji zapro-
szono redaktora naczelnego magazy-
nu Unia&Polska Marka Saryusza-
Wolskiego oraz prof. dr. hab. Jacka
Wodza, dyrektora Mi´dzynarodowej
Szko∏y Nauk Politycznych. 

W takim gronie prelegenci przystàpi-
li do wymiany doÊwiadczeƒ, by okreÊliç
mo˝liwoÊci przysz∏ego, jak najbardziej
efektywnego i sprzyjajàcego przedsi´-
biorczoÊci, rozwoju Katowic. Celem
dyskusji by∏o przede wszystkim pobu-
dzenie na Âlàsku mi´dzyÊrodowiskowej
i mi´dzypokoleniowej debaty, która do-
tyczy∏aby inwestycji w kapita∏ ludzki
oraz wskaza∏aby kierunki dzia∏aƒ
sprzyjajàce powstaniu nowych miejsc
pracy w regionie. Ma to obecnie szcze-
gólne znaczenie, gdy˝ mo˝liwoÊç pozy-
skania znacznych Êrodków z funduszy
unijnych na rozwój kapita∏u ludzkiego
poprzez edukacj´, kszta∏cenie i podno-
szenie kwalifikacji zawodowych zgod-
nie z wymaganiami rynku pracy, stano-
wi dla Katowic szans´ na dynamiczny

rozwój. W swych wystàpieniach goÊcie
z Polski i Francji opowiadali o doÊwiad-
czeniach samorzàdów we wspieraniu
przedsi´biorczoÊci oraz o za∏o˝eniach
Strategii Lizboƒskiej, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem perspektyw rozwoju,
priorytetów i narz´dzi europejskich
przewidzianych na lata 2007-13.

Z zainteresowaniem spotka∏y si´
m.in. zaprezentowane przez Alicj´
Tardy doÊwiadczenia Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Górniczej, dzia∏ajàcej
we francuskim mieÊcie partnerskim
Katowic – Saint-Etienne. Prelegentka
rozpocz´∏a wystàpienie od stwierdze-
nia: Chcia∏abym zejÊç troszk´ na zie-
mi´. Mówimy o wielkich projektach,
o doskonaleniu terytorium, o przedsi´-
wzi´ciach d∏ugofalowych. A przecie˝
nale˝a∏oby mówiç g∏ównie o ludziach,
o tym, co nale˝y uczyniç, by masowo
wyje˝d˝ajàcà m∏odzie˝ zatrzymaç na
miejscu. M∏odym ludziom trzeba
przedstawiç projekt ukazujàcy, ˝e po-
zostajàc w kraju zapewniajà sobie do-
brà przysz∏oÊç. 

Francuska szko∏a, której absolwenci
nie majà trudnoÊci ze znalezieniem
miejsca pracy, opracowa∏a specyficzny
sposób kszta∏cenia in˝ynierów, który
móg∏by zostaç zaadaptowany tak˝e
przez inne dziedziny uniwersyteckie.
W ramach szko∏y, oprócz studiów dzien-
nych, dzia∏a twór majàcy na celu kszta∏-

cenie in˝ynierów w specjalnych cyklach.
Dzi´ki trójstronnym kontraktom zawie-
ranym mi´dzy zatrudnianym studen-
tem, przedsi´biorstwem i uczelnià,
umo˝liwia on m∏odym ludziom natych-
miastowe poj´cie pracy i jednoczeÊnie
ukoƒczenie studiów. Kszta∏cenie jest
w tym przypadku ÊciÊle dostosowane do
potrzeb przedsi´biorstwa, tak, aby m∏o-
dy cz∏owiek, w zamian za cz´Êciowe fi-
nansowanie studiów, móg∏ pomóc
w rozwiàzywaniu jego strategicznych
problemów. W czasie ca∏ego okresu na-
uki studenci wykonujà jeden projekt
strategiczny, którego obrona jest wa-
runkiem uzyskania dyplomu. Stanowi
to gwarancj´ pe∏nego zaanga˝owania
ucznia, które w ponad 50 proc. procen-
tuje sta∏ym zatrudnieniem w przedsi´-
biorstwie. 

W dalszej cz´Êci spotkania do dysku-
sji na temat przysz∏oÊci Katowic i cha-
rakteru lokalnego rynku pracy w∏àczy-
li si´ studenci. Przedstawili oni m.in.
swoje opinie na temat systemu eduka-
cji, mówili o potrzebie lepszego dosto-
sowania sposobów kszta∏cenia do po-
trzeb rynku. Umo˝liwi∏o to skonfron-
towanie obaw i nadziei m∏odych ludzi
zwiàzanych z perspektywà wejÊcia na
lokalny rynek pracy z oczekiwaniami
przedsi´biorców wobec przysz∏ych
pracowników.

MAGDALENA BUSZEK

Konferencja „Wspieranie przedsi´biorczoÊci i zatrudniania osób 
wchodzàcych na rynek pracy elementem rozwoju miasta”

By zatrzymaç m∏odzie˝
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Â làska Biblioteka Cyfrowa
(www.sbc.org.pl) dzia∏a na mocy
porozumienia podpisanego 20

lipca 2006 roku przez Uczestników-Za∏o-
˝ycieli, czyli Uniwersytet Âlàski oraz Bi-
bliotek´ Âlàskà. Z czasem przyst´powa∏y
do niego inne instytucje (wi´kszoÊç
uczelni paƒstwowych, uczelnie niepaƒ-
stwowe i najwi´ksze biblioteki publiczne
regionu). Obecnie jest ich 24. Projekt jest
otwarty; w ka˝dej chwili mo˝e zostaç po-
szerzony o kolejne. Ka˝dy z uczestników
porozumienia dzia∏a autonomicznie –
sam decyduje co publikowaç i w jakiej ko-
lejnoÊci, sam tak˝e rozwiàzuje kwesti´
praw autorskich (stwierdza wygaÊni´cie
lub podpisuje odpowiednià umow´ z w∏a-
Êcicielem praw autorskich).

Âlàska Biblioteka Cyfrowa dzia∏a od
niedawna (pierwsza publikacja zosta∏a
dodana 19 sierpnia 2006 r.), ale zyska∏a
wa˝ne miejsce wÊród bibliotek cyfro-
wych. Od tego czasu uczestnicy projek-
tu dodali 2619 publikacji (dane z 15
marca br.), a w ciàgu pó∏ roku bibliote-
k´ odwiedzi∏o ju˝ milion u˝ytkowników. 

Biblioteka j´zykowo wyposa˝ona jest
(oprócz wersji polskiej i angielskiej)
w dwie nowe wersje – czeskà oraz nie-
mieckà, a w przygotowaniu jest francu-
ska. T∏umaczenie wykonane zosta∏o
przez pracowników Biblioteki Âlàskiej
oraz Biblioteki Uniwersytetu Âlàskie-
go. Obcoj´zyczne interfejsy z pewnoÊcià
u∏atwiajà poruszanie si´ i wyszukiwa-
nie informacji przez czytelników, któ-
rzy nie znajà j´zyka polskiego. Pewnie
dlatego ÂBC ma stale kilkuset odwie-
dzajàcych, a najpopularniejsze publika-
cje otwierane by∏y w ciàgu paru miesi´-
cy ponad 1000 razy.

Ze wzgl´du na ograniczenia wynikajàce
z Ustawy o prawie autorskim, wi´kszoÊç

opublikowanych materia∏ów to druki
XIX-wieczne i z poczàtku XX wieku. Ale
nie ma ˝adnych przeszkód w umieszcza-
niu publikacji nowych, pod warunkiem
podpisania odpowiedniej umowy mi´dzy
w∏aÊcicielem praw autorskich a instytu-
cjà, która wprowadza zasób do ÂBC.

Z ramienia Uniwersytetu Âlàskiego
pracami w tworzeniu Âlàskiej Bibliote-
ki Cyfrowej zajmuje si´ Biblioteka Uni-
wersytetu Âlàskiego. Jej pracownicy ty-
pujà ksià˝ki do digitalizacji, skanujà je,
przetwarzajà na potrzeby ÂBC, wresz-
cie umieszczajà publikacje na odpo-
wiedniej platformie. Oprogramowanie
dLibra, na którym dzia∏a ÂBC oraz
wi´kszoÊç bibliotek cyfrowych realizo-
wanych w Polsce, stworzone zosta∏o
przez Poznaƒskie Centrum Superkom-
puterowo-Sieciowe. 

Do 15 marca Uniwersytet Âlàski
umieÊci∏ 172 publikacje, czyli blisko 
31 tys. stron. Materia∏y te zosta∏y wy-
Êwietlone ok. 24 tys. razy. Te skromne
statystyki obrazujà, jak wa˝na dla u˝yt-
kowników sta∏a si´ mo˝liwoÊç dost´pu
do zasobów bez koniecznoÊci odwiedze-
nia murów biblioteki.

Bioràc pod uwag´ te oczekiwania Bi-
blioteka Uniwersytetu Âlàskiego b´dzie
si´ stara∏a umieszczaç tak˝e ksià˝ki
i czasopisma publikowane przez Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego
oraz inne materia∏y wa˝ne z punktu wi-
dzenia kultury, nauki i edukacji. 

Zainteresowaniem u˝ytkowników
cieszà si´ tak˝e prace doktorskie. Do-
st´p do nich jest utrudniony i wymaga
uzyskania stosownych pozwoleƒ. Sy-
tuacj´ t´ na pewno poprawi obowiàzu-

jàce od 8 grudnia 2006 roku Zarzàdze-
nie nr 57/2006 Rektora Uniwersytetu
Âlàskiego w sprawie publicznego udo-
st´pniania niepublikowanych prac dy-
plomowych i rozpraw doktorskich
zgromadzonych w Archiwum Uniwer-
sytetu Âlàskiego oraz rozpraw doktor-
skich zgromadzonych w Bibliotece
Uniwersytetu Âlàskiego. Zgodnie
z nim autor pracy doktorskiej mo˝e
udzieliç licencji na „rozpowszechnia-
nie pracy poprzez publiczne udost´p-
nianie pracy w wersji elektronicznej
w sieci internet w domenie us.edu.pl
oraz w innych serwisach interneto-
wych, tworzonych z udzia∏em Uniwer-
sytetu Âlàskiego”. W najbli˝szym cza-
sie pierwsze prace doktorskie dost´p-
ne b´dà w Âlàskiej Bibliotece Cyfro-
wej. Udzielenie licencji dotyczyç mo˝e
tak˝e starszych prac doktorskich. Za-
ch´camy ich autorów do wyra˝enia pi-
semnej zgody na ich umieszczenie. Na
stronie Uniwersytetu Âlàskiego zna-
leêç mo˝na wzór takiej zgody
(http: / /www.us.edu.pl /uniwersy-
tet/prawo/tekst/zal20065701.doc).

Zapraszamy tak˝e wszystkich auto-
rów do publikowania w ÂBC materia∏ów
dydaktycznych, wyk∏adów, artyku∏ów
oraz wszelkich innych prac przydatnych
w edukacji i prowadzonych badaniach.

W tworzeniu Âlàskiej Biblioteki Cy-
frowej jesteÊmy otwarci na wszelkie su-
gestie naszych czytelników. W miar´
naszych mo˝liwoÊci b´dziemy je reali-
zowaç. Zach´camy do wymiany myÊli
na forum internetowym Biblioteka 2.0
(http://forum.biblioteka20.pl/).

ANETA DRABEK

Milionowy czytelnik przekroczy∏ wirtualne
drzwi Âlàskiej Biblioteki Cyfrowej

Ksià˝ki w sieci
Do 15 marca Uni-
wersytet Âlàski umieÊci∏
w ÂBC 172 publikacje,
czyli blisko 31 tys. stron.
Materia∏y te zosta∏y wy-
Êwietlone ok. 24 tys. ra-
zy. Te skromne statystyki
obrazujà, jak wa˝na dla
u˝ytkowników sta∏a si´
mo˝liwoÊç dost´pu do
zasobów bez konieczno-
Êci odwiedzenia murów
biblioteki.
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

 

 

 

 

 

 

Doktoraty:

Dr Marcin Zabawa Wydzia∏ Filologiczny
Dr Sonia Szramek-Karcz Wydzia∏ Filologiczny
Dr Beata Âmigielska Wydzia∏ Filologiczny
Dr Halina Kabot Wydzia∏ Etnologii 

i Nauk o Edukacji
Dr Anna Chorà˝ewska Wydzia∏ Prawa 

i Administracji
Dr Aleksandra Minczanowska Wydzia∏ Etnologii 

i Nauk o Edukacji
Dr Monika Sulik Wydzia∏ Pedagogiki 

i Psychologii
Dr Wioletta Hajduk-Gawron Szko∏a J´zyka 

i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Âlàskiego

Dr Agnieszka Majewska-Kafarowska Wydzia∏ Pedagogiki 
i Psychologii

Dr Katarzyna Czajka Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki

Dr Marcin KoÊmider Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki

Dr Jacek Ko∏oczek Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki

Dr Eligiusz Sze∏´g Wydzia∏ Nauk o Ziemi
Dr Martyna Liber Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych
Dr Monika Gnieciak Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych
Dr Aleksander Baƒka Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych
Dr Iwona Kania Wydzia∏ Biologii 

i Ochrony Ârodowiska
Dr Maria Paliƒska Wydzia∏ Biologii 

i Ochrony Ârodowiska
Dr Karina Chodaƒ Wydzia∏ Prawa

i Administracji

Habilitacje:

Dr hab. Jolanta Tambor Wydzia∏ Filologiczny
Dr hab. Zofia Piotrowska-Seget Wydzia∏ Biologii 

i Ochrony Ârodowiska
Dr hab. Irena Bielaƒska-Grajner Wydzia∏ Biologii 

i Ochrony Ârodowiska
Dr hab. Evgeny Galuskin Wydzia∏ Nauk o Ziemi
Dr hab. Bo˝ena Cetnarowska Wydzia∏ Filologiczny
Dr hab. Krystyna Doktorowicz Wydzia∏ Radia 

i Telewizji
Dr hab. Józef Deniszczyk Wydzia∏ Informatyki 

i Nauki o Materia∏ach

Stopnie naukowe
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SUKCESY UÂ 
NA MISTRZOSTWACH 
POLSKI SZKÓ  ̧WY˚SZYCH 
Reprezentacja Uniwersytetu Âlàskiego

w Katowicach na zakoƒczonych 2 marca
XXIV Mistrzostwach Polski Szkó∏ Wy˝szych
w Zakopanem odnios∏a szereg sukcesów.
W konkurencji narciarstwo alpejskie, roz-
grywanej od 26 lutego do 2 marca, m´ska re-
prezentacja UÂ zaj́ ∏a dru˝ynowo III miejsce
w typie uniwersytetów, a II miejsce indywi-
dualnie w typie uniwersytetów zajà∏ student
UÂ Michal Wykrota. W konkurencji snow-
board, rozgrywanej od 27 lutego do 2 marca,
w typie uniwersytetów m´ska reprezentacja
UÂ zaj́ ∏a III miejsce dru˝ynowo. By∏y rów-
nie  ̋sukcesy indywidualne: Ma∏gorzata Ja-
chym, studentka studiów doktoranckich
UÂ, zdoby∏a III miejsce indywidualnie w ty-
pie uniwersytetów, natomiast mgr Adam
Suchaƒski, pracownik Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu UÂ zajà∏ I miejsce
indywidualnie w typie uniwersytetów.

UNIWERSYTECKA 
KOMISJA FINANSOWA
Uniwersytet Âlàski by∏ organizatorem kolej-

nego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Fi-
nansowej. Obrady Komisji odbywa∏y si´
w dniach 4-6 marca br. w Hotelu GoÊcinnym
Uniwersytetu Âlàskiego przy ul. Bytkowskiej
1a. W pracach Komisji wzí li udzia∏ prorekto-
rzy zajmujàcy sí  problematykà finansowà
w swoich macierzystych uniwersytetach, kwe-
storzy oraz przedstawiciel Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego. Gospodarzem spotka-
nia by∏ prof. dr hab. Jerzy Zio∏o, Prorektor ds.
Finansów i Rozwoju UÂ, obrady poprowadzi∏
przewodniczàcy UKF – prof. UG dr hab. Jerzy
Bieliƒski, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów.
W pierwszej cz´Êci obrad uczestniczy∏ tak˝e
JM Rektor UÂ, prof. dr hab. Janusz Janeczek.

AZS UÂ W CZO¸ÓWCE!
Zarzàd G∏ówny Akademickiego Zwiàz-

ku Sportowego w Warszawie podsumo-
wa∏aktywnoÊç wszystkich uczelni wy˝-
szych w roku akademickim 2005/2006.
Uniwersytet Âlàski w Katowicach zajà∏
9 miejsce wÊród 271 uczelni wkraju!
Dzi´ki bogatej i ró˝norodnej ofercie sek-
cji sportowych w AZS UÂzrzeszonych
jest ponad 1500 cz∏onków.

WSZECHNICA ÂLÑSKA 
– UNIWERSYTECKIE 
CENTRUM UMIEJ¢TNOÂCI
Senat Uniwersytetu Âlàskiego na posie-

dzeniu 6 marca br. powo∏a∏ Wszechnic  ́Âlà-
skà – Uniwersyteckie Centrum Umiej́ tno-
Êci. Nowa jednostka UÂ b´dzie m.in. orga-
nizowa∏a i prowadzi∏a studia podyplomowe,
a tak˝e wspó∏pracowa∏a z w∏adzami regio-
nu w zakresie monitorowania rynku pracy.
Jej dzia∏anie stanowiç b´dzie przygotowa-
nie Uczelni do kszta∏cenia ustawicznego.
Pierwszà ofertà Wszechnicy Âlàskiej b´dà

studia podyplomowe dla nauczycieli w za-
kresie doradztwa zawodowego oraz na-
uczania drugiego przedmiotu. Studia b´dà
nieodp∏atne, poniewa  ̋ na sfinansowanie
ich programu edukacyjnego pozyskano
Êrodki unijne. Dzia∏alnoÊç WÂ b´dzie nad-
zorowa∏a Prorektor ds. Kszta∏cenia prof. dr
hab. Anna ¸abno.

IX OGÓLNOPOLSKIE 
TARGI EDUKACJA 2007
Uniwersytet Âlàski by∏ jednym z uczest-

ników IX Ogólnopolskich Targów Edukacja
2007, które odby∏y si  ́ od 6 do 8 marca
w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”
w Katowicach. Przedstawiciele Uczelni za-
prezentowali ofert  ́edukacyjnà, a studenci
opowiedzieli o ˝yciu studenckim.

STYPENDIA MINISTRA 
NAUKI I SZKOLNICTWA 
WY˚SZEGO
W piàtek 9 marca o godz. 13.30 w auli im.

Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu
odby∏a si  ́uroczystoÊç wr´czenia dyplomów
tegorocznym zdobywcom stypendiów Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego za osià-
gni´cia w nauce oraz za wybitne osiàgni´cia
sportowe. Wzi´li w niej udzia∏, oprócz laure-
atów, ich bliskich i opiekunów naukowych,
w∏adze Uczelni i zaproszeni goÊcie. W roku
akademickim 2006/2007 stypendia mini-
stra uzyska∏o 74 studentów, co pozwoli∏o
obroniç ubieg∏orocznà, najlepszà w historii
Uniwersytetu Âlàskiego, czwartà pozycj́
wÊród ponad stu polskich uczelni.

Wi´cej na str. 20

ÂWI¢TO LICZBY PI
Od 14 do 16 marca br. w budynkach In-

stytutów Matematyki, Fizyki i Chemii oraz
przed Instytutem Fizyki odby∏y si´ Dni
Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii UÂ
pod nazwà Âwi´to Liczby Pi. Obchody
Âwi´ta mia∏y charakter otwarty – Uniwer-
sytet Âlàski goÊci∏ nie tylko mi∏oÊników na-
uk Êcis∏ych, ale tak˝e tych, którzy nie czu-
jà si´ najlepszymi matematykami, fizyka-
mi czy chemikami, a mimo to chcieliby do-
wiedzieç si´ czegoÊ ciekawego o tych nie-
zwyk∏ych dziedzinach nauki. W trakcie
Âwi´ta Liczby Pi mo˝na by∏o wziàç udzia∏
w konkursach, wys∏uchaç ciekawych wy-
k∏adów popularnonaukowych, zobaczyç
niezwyk∏e eksperymenty fizyczne i che-
miczne lub po prostu doÊwiadczyç, w jaki
sposób mo˝na bawiç si´ naukà. 

Wi´cej na str. 8-10

PROF. RICHARD PIPES 
NA UNIWERSYTECIE ÂLASKIM
15 marca na Uniwersytecie Âlàskim go-

Êci∏ prof. Richard Pipes – doradca prezyden-
ta USA Ronalda Reagana, historyk, polito-
log, filozof, profesor Uniwersytetu Harvar-
da, dyrektor Centrum Badaƒ nad Rosjà,
przewodniczàcy Rady ds. Stosunków Ame-

rykaƒsko-Sowieckich, cz∏onek Amerykaƒ-
skiej Akademii Sztuk i Nauki, znawca hi-
storii Rosji. Prof. Richard Pipes to tak˝e
doktor honoris causa Uniwersytetu Âlà-
skiego – tytu∏ ten otrzyma∏ 19 maja 1994
roku. Prof. Richard Pipes wzià∏ udzia∏
w konferencji naukowej „Stan wojenny
w Polsce – dylematy i kontrowersje po up∏y-
wie çwierçwiecza”, która odby∏a si  ́w auli
Wydzia∏u Etnologii i Nauk o Edukacji Uni-
wersytetu Âlàskiego w Cieszynie. 

Wi´cej na str. 6-7

TARGI EDUKACJI W RYBNIKU
15 marca w Rybniku, w Laboratorium

Nowoczesnych Technologii Przemys∏o-
wych Politechniki Âlàskiej – Centrum
Kszta∏cenia In˝ynierów odby∏y si  ́ Targi
Edukacji 2007. Podczas Targów organizo-
wanych przez Zespó∏ Szkó∏ Wy˝szych
w Rybniku pracownicy i studenci Uniwer-
sytetu Âlàskiego, Politechniki Âlàskiej
i Akademii Ekonomicznej zaprezentowali
ofert  ́ swoich uczelni na kierunkach stu-
diów prowadzonych w Rybniku i system re-
krutacji na rok akademicki 2007/2008.

REGIONALNA KONFERENCJA
REKTORÓW UCZELNI 
AKADEMICKICH 
Prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ, Prorektor

ds. Nauki i Informatyzacji, wzià∏ udzia∏
w spotkaniu cz∏onków Regionalnej Konfe-
rencji Rektorów Uczelni Akademickich,
które odby∏o si  ́ 16 marca w Szczyrku,
w OÊrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
Politechniki Âlàskiej „Cis”. W programie,
oprócz spraw bie˝àcych, znalaz∏y si  ́wystà-
pienia Marsza∏ka Województwa Âlàskiego
oraz prezesa Oddzia∏u PAN w Katowicach,
a tak˝e dyskusja nt. projektu dokumentu
Dobre praktyki w szko∏ach wy˝szych.

JUBILEUSZOWA SZKO¸A 
SPELEOLOGICZNA
Od 19 do 25 marca odby∏a si  ́„25th Spe-

leological School – Karst and Cryokarst”
wspó∏organizowana przez Katedr  ́Geomor-
fologii Wydzia∏u Nauk o Ziemi Uniwersyte-
tu Âlàskiego oraz Instytut Zoologii Uniwer-
sytetu Wroc∏awskiego. Honorowy patronat
nad konferencjà obj́ li Rektorzy obu uniwer-
sytetów – prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
i prof. dr hab. Leszek Pacholski.

TABLICA UPAMI¢TNIAJÑCA 
PROF. MARIANA PULIN¢
22 marca br. na Wydziale Nauk o Ziemi

odby∏a si  ́ uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy
pamiàtkowej upami´tniajàcej Profesora
Mariana Pulin ,́ geografa, groto∏aza, bada-
cza zjawisk krasowych i obszarów polar-
nych, by∏ego Prorektora Uniwersytetu Âlà-
skiego, wieloletniego kierownika Katedry
Geomorfologii Wydzia∏u Nauk o Ziemi. 

OPRACOWA  ̧¸UKASZ ADAMCZYK
BIURO PROMOCJI I KARIER



IX Ogólnopolskie 
Targi Edukacja 2007

6-7-8 marca 2007
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