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Laudacj´ wyg∏osi∏ prof. dr hab. Krystian Roleder,
dyrektor Instytutu Fizyki UÂ

UroczystoÊç odby∏a si´ w sali Sejmu Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego w Katowicach

Konferencja prasowa po uroczystoÊci

W numerze

Drodzy Czytelnicy!
W tym miesiàcu odnotowaliÊmy szczególne wydarzenie w naszej Uczelni –
nadanie tytu∏u doktora honoris causa dr. Johannesowi
Georgowi Bednorzowi, laureatowi Nagrody Nobla, którà (wspólnie z K. A. Müllerem) otrzyma∏ w 1987 r. za odkrycie wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa
w nowej klasie materia∏ów.
„Szczególnie ekscytujàcym aspektem ˝ycia
uczonego jest nieprzewidywalnoÊç rozwoju
nauki. Ju˝ od 35 lat, poczynajàc od moich studenckich czasów w laboratorium badawczym
IBM w Zürychu, jestem zafascynowany naukà. Przez te lata by∏em Êwiadkiem projektów badawczych inspirowanych bàdê ograniczeniami technologicznymi lub po prostu powodowanych zwyk∏à ciekawoÊcià. Uwa˝am
jednak, ˝e prze∏omowych odkryç dokonujà ci,
którzy potrafià inaczej spojrzeç na to, co niemo˝liwe” – powiedzia∏ Noblista podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ w Âlàskim Urz´dzie Wojewódzkim. Wszystkich, którzy nie
mogli uczestniczyç w ceremonii zapraszamy
do przeczytania relacji z tego wydarzenia.
Znajdziecie tu równie˝ Paƒstwo znakomità
laudacj´ prof. Krystiana Roledera.
W naszym cyklu artyku∏ów „W zaciszu
gabinetów i laboratoriów” w tym miesiàcu
prezentujemy wyniki badaƒ prof. dr. hab.
Henryka Morawca i dr. Zdzis∏awa Lekstona
z Instytutu Nauki o Materia∏ach Wydzia∏u
Informatyki i Nauki o Materia∏ach UÂ, których celem jest stworzenie podstaw do klinicznego stosowania w kraju implantów
wykorzystujàcych efekty pami´ci kszta∏tu
i nadspr´˝ystoÊci stopów nikiel-tytan. Wynikami badaƒ zainteresowane sà okreÊlone
kliniki chirurgiczne w kraju.
W maju br. Wszechnica Âlàska rozpoczyna
realizacj´ dwóch bardzo znaczàcych projektów, finansowanych ze Êrodków pozyskanych
z Europejskiego Funduszu Strukturalnego.
W ich realizacji uczestniczy osiem wydzia∏ów
Uniwersytetu Âlàskiego i Szko∏a Zarzàdzania
UÂ. Wi´cej na ten temat mówi dr Eugenia Rostaƒska, dyrektor Wszechnicy Âlàskiej, Uniwersyteckiego Centrum Umiej´tnoÊci.
Ostatnio wiele mówi si´ o nowych formach kszta∏cenia. Jednym z takich nowatorskich pomys∏ów jest kszta∏cenie na odleg∏oÊç. OczywiÊcie koncepcja edukacji elektronicznej nie jest ideà ca∏kowicie nowatorskà. Zrodzi∏a si´ ju˝ kilkadziesiàt lat temu.
Od poczàtku mia∏a swoich przeciwników
i zwolenników. O projekcie, jego zaletach
i wadach oraz o trudnoÊciach zwiàzanych
z wprowadzeniem mo˝ecie Paƒstwo przeczytaç w rozmowie z prof. zw. dr. hab. in˝.
Janem Piechà, dyrektorem Centrum Technik Kszta∏cenia na Odleg∏oÊç UÂ.
Zapraszam do lektury!
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Rozmowa

Powsta∏o Uniwersyteckie Centrum Umiej´tnoÊci

Sukces na starcie
Rozmowa z dr Eugenià Rostaƒskà, dyrektorem Wszechnicy Âlàskiej

W
szechnica Âlàska
rozpoczyna w maju realizacj´ dwóch bardzo
znaczàcych projektów,
finansowanych ze Êrodków pozyskanych z Europejskiego Funduszu
Strukturalnego. Nauczyciele z naszego regionu
rozpocznà studia podyplomowe w specjalnoÊciach: szkolnego doradcy zawodowego (256
s∏uchaczy) oraz przygotowania do nauczania
drugiego przedmiotu
(2000 s∏uchaczy). W realizacji projektu uczestniczy osiem wydzia∏ów
Uniwersytetu Âlàskiego
i Szko∏a Zarzàdzania.
Wszechnica zdystansowa∏a konkurencj´, otrzyma∏a zlecenie na najwi´kszà liczb´ uczestników projektu.
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- Data 15 marca 2007 roku jest
bardzo wa˝na w kalendarium wydarzeƒ Uniwersytetu Âlàskiego, inauguruje dzia∏alnoÊç Wszechnicy.
- To poczàtek wielkiej pracy i zarazem
du˝e wyzwanie. Inicjatorkà i dobrym
duchem tego organizmu jest prof. UÂ
Anna ¸abno, Prorektor ds. Kszta∏cenia.
Jest pomys∏odawczynià funkcjonowania
opartego na reagowaniu na potrzeby
wspó∏czesnych czasów, odpowiedzià na
to, co oferowane jest z zewnàtrz w ramach programów europejskich. Na Uniwersytecie Âlàskim jest to nowoÊç. Dotychczas wszystkie elementy studiów

i programów nauczania, które znajdujà
si´ poza kszta∏ceniem systemowym,
zwiàzanym z tokiem studiów by∏y organizowane w formie studiów podyplomowych. One nadal pozostajà i sà niezale˝ne, wynikajà z inicjatyw wydzia∏ów, ich
aktywnoÊci, toku studiów.
Natomiast coraz cz´Êciej trafiajà do
nas projekty z zewnàtrz. Potrzebujàcy
kierujà swoje propozycje i zapotrzebowanie do okreÊlonych instytucji a te organizujà dla nich studia, kszta∏cenie,
warsztaty, szkolenia, konferencje itp.
- Co sprowokowa∏o powo∏anie
Wszechnicy?
- Z jednej strony pojawi∏y si´ nowe
êród∏a finansowania, z drugiej potrzeby, na które nale˝y niezw∏ocznie odpowiadaç. Wymusi∏o to koniecznoÊç powo∏ania jednostek pozawydzia∏owych.
Takie centra kszta∏cenia ma wiele
uczelni w kraju, sà one ró˝nie nazywane. My wzorowaliÊmy si´ na Wszechnicy powo∏anej w 2005 roku w Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie, która
nawiàzuje do amerykaƒskiej formu∏y
„University Extensions”, tj. uniwersyteckich jednostek udost´pniajàcych naukowà wiedz´ eksperckà w formie
kszta∏cenia ustawicznego (lifelong learning). Jest to proces sta∏ego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki,
trwajàcy ca∏e ˝ycie.
To jest odpowiedê na potrzeby chwili, reakcja na to, co w 1996 roku by∏o
zapowiedziane w raporcie Europejskiej
Komisji do Spraw Edukacji, w którym
by∏a mowa o tym, ˝e zmiany cywilizacyjne wyprzedzajà nasze przygotowania do mo˝liwoÊci kszta∏cenia ludzi.
Potrzeby
wyprzedzajà
struktury
kszta∏cenia. W efekcie mamy mnóstwo
miejsc pracy a jednoczeÊnie sporà liczb´ osób, które poszukujà zatrudnienia.
Istnieje wi´c koniecznoÊç elastycznoÊci
kszta∏cenia, aby tym ludziom umo˝liwiç, na bazie posiadanego ju˝ wykszta∏cenia, uzyskanie nowych uprawnieƒ zawodowych w sposób w∏aÊciwy
i zgodny z przepisami.
- Dotychczas zajmowa∏y si´ tym
wydzia∏y…
- Wszystkie zamówienia i zlecenia, na
przyk∏ad w przypadku Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego, kierowane sà do
uprawnionej jednostki, czyli Uniwersytetu. Rektor osobiÊcie reaguje na wszystkie oferty, podpisuje umowy. Musia∏a

wi´c powstaç jednostka, która zajmie si´
organizacjà tej skomplikowanej procedury. Oferty wymagajà zgromadzenia
bardzo wielu dokumentów, uruchomienia dzia∏aƒ, którym wydzia∏y nie sà
w stanie sprostaç, choçby spe∏nienie warunku 12 lat archiwizowania dokumentów. Wymusza to powo∏anie odr´bnego
koordynatora, osoby odpowiednio przygotowanej do pisania projektów i sta∏ego
nadzorowania realizacji programu. Jaka
to jest skala dzia∏aƒ? W tym roku, w ramach programu operacyjnego na lata
2007-08 „Kapita∏ ludzki” z europejskich
funduszy strukturalnych przeznaczono
9,7 miliarda euro. Sà to zadania zwiàzane ze szkoleniami i studiami podyplomowymi, których organizacj´ w szczególny
sposób powierza si´ paƒstwowym uczelniom, jest o co walczyç.
- Wszechnica to nie tylko szkolenia?
- Wszechnica Âlàska ma bardzo szerokie zadania, do ich zakresu nale˝y projektowanie, organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych, podyplomowych kursów dokszta∏cajàcych –
szkoleƒ, warsztatów edukacyjnych i innych form edukacyjnych (w ramach
programów europejskich, samorzàdowych, w∏asnych i innych, tak˝e projektowanie, organizowanie oraz prowadzenie dzia∏aƒ na rzecz wspó∏pracy z podmiotami edukacyjnymi, samorzàdowymi i gospodarczymi, takich jak konsulting edukacyjny i gospodarczy).
Wszechnica organizuje i wspó∏organizuje konferencje i seminaria, prowadzi
tak˝e ewaluacj´ szkoleƒ, czyli oceny
przydatnoÊci i skutecznoÊci podejmowanych dzia∏aƒ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuƒczych w odniesieniu
do za∏o˝onych celów. Do jej zadaƒ nale˝y tak˝e inicjowanie przedsi´biorczoÊci
w regionie i w Uniwersytecie Âlàskim.
Polega to mi´dzy innymi na monitoringu rynku w aspekcie potrzeb pracodawców w regionie, doskonaleniu umiej´tnoÊci kadry naukowej w zakresie zarzàdzania, monitoringu aktywnoÊci zawodowej studentów i absolwentów, projektowaniu, organizowaniu i prowadzeniu
dzia∏aƒ analitycznych na rzecz strategii
rozwoju regionalnego oraz marketingu
us∏ug Êwiadczonych przez Wszechnic´.
Zadaniem Wszechnicy jest tak˝e inspirowanie kontaktów z jednostkami, które zg∏aszajà konkretne zapotrzebowanie, poprzez zwiàzek z gospodarkà,

Foto: Agnieszka Sikora

Rozmowa

przemys∏em, Izbà Gospodarczà. Pokazujemy, ˝e mamy bardzo dobrych fachowców, znakomità kadr´, warunki do
realizacji zg∏aszanych projektów i co
najwa˝niejsze gwarantujemy jako Uniwersytet wysokà jakoÊç uczenia.
- Jest to nowoÊç w systemie
kszta∏cenia?
- Obecnie sà dwie formy kszta∏cenia
podyplomowego – albo ludzie p∏acà za
swojà nauk´, albo jest to zlecane Uniwersytetowi z zewnàtrz. Dróg jest wiele – projekt mo˝e przechodziç przez ministerstwo i ono kieruje go do w∏aÊciwych jednostek, lub przez samorzàdy
wojewódzkie, które og∏aszajà konkursy
na poszczególne, konkretne zadania,
do których przypisane sà pieniàdze. To
nie jest tak, ˝e Wszechnica ma sama
organizowaç studia. Studia podyplomowe sà absolutnà w∏asnoÊcià wydzia∏ów, nasza uczelnia jest znakomicie
przygotowana do realizacji tych programów. Zadaniem Wszechnicy jest

wyszukiwanie propozycji, pomoc
w gromadzeniu dokumentacji wymaganej przez organizatorów konkursów.
Uwa˝am, ˝e wspó∏praca pomi´dzy
Wszechnicà i wydzia∏ami jest jednoznaczna. Do nas nale˝y strona organizacyjna, która jest bardzo trudna. Wykorzystuj´ swoje doÊwiadczenie, jakie
zdoby∏am b´dàc dwukrotnie koordynatorem studiów w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
WczeÊniej by∏am autorem projektów,
które otrzyma∏y dydaktyczne granty
z ówczesnego MENiS w zakresie edukacji elementarnej (studia podyplomowe) i na studia licencjacie przygotowujàce do uczenia dwóch przedmiotów
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
- Wszechnica musi zatrudniaç
sztab ludzi?
- Dwie osoby, jeÊli chodzi o Êcis∏y
sztab, ale otrzymujemy ogromnà pomoc ze strony naszych rektorów,
wspierajà nas: dzia∏ finansowy, dzia∏

zamówieƒ publicznych, które pilnujà,
aby wszystko by∏o zgodne z przepisami
i obowiàzujàcym prawem, ogromne
wspomaga nas Wydzia∏ Nauczania
i osobiÊcie prof. Anna ¸abno, wspierajà
nas wydzia∏y, które widzà we Wszechnicy partnera w wyszukiwaniu nowych
form pracy, kszta∏cenia podyplomowego i posystemowego, partnera, który
uzupe∏nia wykszta∏cenie, bàdê popiera
nowe pomys∏y. Mamy ju˝ szereg atrakcyjnych ofert.
- Jakie sà plany Wszechnicy?
- Wszechnica jest w trakcie tworzenia, mamy wi´c si∏à rzeczy bardzo rozleg∏e plany, na przyk∏ad stworzenia
oÊrodka badawczego, monitoringu potrzeb rynku pracy. Jest on prowadzony
przez urz´dy pracy, ale uwa˝am, ˝e
warto si´ do niego w∏àczyç, poniewa˝
by∏aby to cenna informacja – jak myÊleç
o profilowaniu naszego kszta∏cenia na
Uniwersytecie.
ROZMAWIA¸A MARIA SZTUKA
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34. tytu∏ doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach

Noblista J.G. Bednorz
nowym cz∏onkiem
spo∏ecznoÊci akademickiej
24
kwietnia br.
w Sali Sejmu Âlàskiego
Urz´du Wojewódzkiego
odby∏a si´ uroczystoÊç
nadania tytu∏u doktora
honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego dr. Johannesowi Georgowi Bednorzowi, laureatowi Nagrody Nobla, którà
(wspólnie z K. A. Müllerem) otrzyma∏ w 1987 r.
za odkrycie wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa w nowej klasie materia∏ów.

C
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eremonia przebiega∏a w niezwykle donios∏ej atmosferze. Przewodniczy∏ jej JM Rektor UÂ prof.
zw. dr hab. Janusz Janeczek. Dostojny
GoÊç zasiad∏ wÊród cz∏onków Senatu
Uczelni. W lo˝ach honorowych wÊród zaproszonych goÊci byli m.in.: ˝ona Doktoranta, dr Mechthilda Wennemer Bednorz, przedstawiciel Ambasady Szwajcarii, wojewoda Êlàski dr Tomasz Pietrzykowski, prezydent Katowic Piotr Uszok
i rektorzy Êlàskich uczelni.
JM Rektor powiedzia∏ m.in.:
- Doktor Georg J. Bednorz w moim najg∏´bszy przekonaniu jest nie tylko wybitnym, wielkim uczonym, który zdo∏a∏ ju˝
na sta∏e wpisaç si´ do anna∏ów nauki,
a szczególnie fizyki, ale mo˝e s∏u˝yç jako
wzór dla nas wszystkich tu zgromadzonych. Dlatego z radoÊcià witamy Georga
Bednorza wÊród cz∏onków naszej spo∏ecznoÊci akademickiej oraz wÊród 33 dotychczas w∏àczonych do tego grona honorowych doktorów.

Po odczytaniu przez prof. dr. hab. Krystiana Roledera laudacji, Rektor dokona∏
uroczystego nadania tytu∏u doktora honoris causa, a dziekan Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UÂ dr hab. Maciej
Sablik odczyta∏ tradycyjnà formu∏´. Ceremonii towarzyszy∏ cieszyƒski chór akademicki „Harmonia”, który odÊpiewa∏ pieÊƒ
Feliksa Mendelssona „Richte mich...”
specjalnie dedykujàc jà dr. Bednorzowi.
Na zakoƒczenie g∏os zabra∏ Laureat:
- Uczestniczàc w tej dostojnej uroczystoÊci i otrzymujàc zarazem tytu∏ doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach, prze˝ywa si´ chwile wielkich
emocji. Przystàpienie do znakomitego grona cz∏onków spo∏ecznoÊci akademickiej
Uniwersytetu jest dla mnie wielkim i nieoczekiwanym wyró˝nieniem. Dzi´kuj´
serdecznie Senatowi Uniwersytetu Âlàskiego, dzi´ki któremu to wielkie dla mnie
wydarzenie mo˝e si´ dzisiaj ziÊciç.
W szczególnoÊci pragn´ podzi´kowaç
wszystkim kolegom, których wysi∏ki dopomog∏y w realizacji dzisiejszej uroczystoÊci. Z pewnà dumà spostrzegam, jak
bardzo mój wk∏ad w nauk´ jest doceniany przez spo∏ecznoÊç naukowà waszego
Uniwersytetu. Ten honorowy tytu∏ ma
dla mnie wyjàtkowe znaczenie. Z jednej
strony ustanawia on nowy i szczególny
zwiàzek z Uniwersytetem, gdy˝ staj´ si´
jednym z cz∏onków jego spo∏ecznoÊci,
z drugiej – w zadziwiajàcy sposób prowadzi mnie i ∏àczy z miejscem, z którego wywodzi si´ moja rodzina. To w∏aÊnie w Katowicach odmieni∏ si´ znaczàco jej los. Mój ojciec w wieku 20 lat, po
uzyskaniu zawodu nauczyciela, podobnie jak wielu jego kolegów szkolnych,
doÊwiadczy∏ niezwykle trudnego okresu
bezrobocia. Wówczas zosta∏ chwilowo
zatrudniony w kopalni w´gla „Bobrek”
w Bytomiu. Przekonujàc urz´dnika
w∏adz administracyjnych województwa
o swojej znajomoÊci j´zyka polskiego,
zosta∏ skierowany do pracy w szkole,
w której mia∏ prowadziç wszystkie lekcje w j´zyku polskim. Podjà∏ to wyzwanie i przyjà∏ posad´ nauczyciela w ma∏ej
wiosce Boronów. Jak si´ póêniej okaza∏o by∏a to znaczàca decyzja, która zawa˝y∏a o jego 40–letniej karierze jako na-

uczyciela, i która okaza∏a si´ brzemienna dla losów naszej rodziny.
(...) Szczególnie ekscytujàcym aspektem
˝ycia uczonego jest nieprzewidywalnoÊç
rozwoju nauki. Ju˝ od 35 lat, poczynajàc
od moich studenckich czasów w laboratorium badawczym IBM w Zürychu, jestem
zafascynowany naukà. Przez te lata by∏em
Êwiadkiem projektów badawczych inspirowanych bàdê ograniczeniami technologicznymi lub po prostu powodowanych
zwyk∏à ciekawoÊcià. Uwa˝am jednak, ˝e
prze∏omowych odkryç dokonujà ci, którzy
potrafià inaczej spojrzeç na to, co niemo˝liwe. Mo˝e to brzmi butnie, lecz charakteryzuje tych, którzy spoglàdajàc na to samo, co inni, potrafià myÊleç inaczej. Wyobraênia – czy te˝ zdolnoÊç do marzeƒ prowadziç mo˝e do zupe∏nie nowych, wr´cz
rewolucyjnych koncepcji, uwa˝anych
przez innych za nierealne, a nawet g∏upie.
Podà˝anie za marzeniami mo˝e okazaç si´
trudne, wymaga ogromnego poÊwi´cenia
i uporu, szczególnie, gdy realizacja pomys∏ów nastr´cza k∏opotów lub brakuje post´pów. Dylemat polega na tym, ˝e czasem
naprawd´ potrzeba wiele si∏y, aby porzuciç
swoje marzenia. Czy˝ nie jest jednak˝e
wspania∏ym to, ˝e w naukach Êcis∏ych
w ogóle jest miejsce na marzenia? Przyk∏ady odkrycia nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz mikroskopu STM
i nieoczekiwany wp∏yw, jaki wywar∏y na
nauk´, czynià niesamowite wra˝enie i sà
tego najlepszym przyk∏adem.
˚ycz´ Wszystkim Wam tu zgromadzonym, abyÊcie z wystarczajàcà swobodà
mogli podejmowaç w∏aÊciwe i trafne projekty badawcze, znajdujàc zarazem czas
na marzenia w oczekiwaniu na ten ∏ut
szcz´Êcia w naszej przygodzie z naukà.
Oby przygody te przynios∏y Wam wiele
uznanych osiàgni´ç i oby kiedyÊ pozwoli∏y
Paƒstwu prze˝yç to, co dzisiaj jest moim
udzia∏em.
Dzi´kuj´ za te pami´tne chwile, jestem
g∏´boko poruszony i dumny z otrzymania
tytu∏u doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach – w mieÊcie,
które dla mnie jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko
zwyk∏ym miastem w Polsce.
OPRACOWA¸A
MARIA SZTUKA

Inicjatywa nadania Dr. J.G. Bednorzowi tytu∏u doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego, przedstawiona Jego Magnificencji przez Dziekana Wydzia∏u MFiCh prof. UÂ Macieja Sablika,
prof. UÂ Krzysztofa Szota i dyrektora
Instytutu Fizyki w osobie mówiàcej te
s∏owa, spotka∏a si´ z pe∏nym poparciem
w∏adz Uczelni. Szczegó∏owo zaprezentowana na posiedzeniu Rady Instytutu Fizyki 14 listopada 2006 r., zosta∏a przyj´ta przez Rad´ jednomyÊlnie. W dniu
9 stycznia 2007 roku, zaprezentowana
na posiedzeniu Rady Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii, zosta∏a zaakceptowana bez zastrze˝eƒ. Na obu wspomnianych posiedzeniach, zgodnie z wymogami §15 ust.2 Statutu Uczelni, zostali przedstawieni Kandydaci na recenzentów i na promotora w proponowanym przewodzie. Uchwa∏à Senatu z dnia
23 lutego 2007 roku na recenzentów powo∏ani zostali:
1. Profesor Alicja Ratusza – z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.
2. Profesor Hans Th – z Forschungszentrum Jülich w Niemczech.
3. Profesor Jim F. Scott – z University
of Cambridge z Wielkej Brytanii.
Zosta∏em prawnie wybrany przez
Êwietnà Rad´ Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii i Senat Uniwersytetu Âlàskiego promotorem dostojnego doktoranta Pana Doktora Johannesa Georga
Bednorza, doktora honoris causa Uniwersytetu w Salzburgu w Austrii i doktora honoris causa Uniwersytetu w Regensburgu, cz∏onka szeregu mi´dzynarodowych instytucji i organizacji naukowych.
Jako promotor prawnie wybrany
przedstawiam Paƒstwu Laudatio, na
którego wyg∏oszenie zgod´ wyrazi∏ PrzeÊwietny Senat Uniwersytetu Âlàskiego,
po zapoznaniu si´ z wszystkimi recenzjami i podj´ciu uchwa∏y o przyznaniu
Panu Doktorowi Johannesowi Georgowi
Bednorzowi najwy˝szego wyró˝nienia,
tytu∏u doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.
WÊród 33 doktorów honorowych naszej uczelni, do tej pory dwóch reprezentowa∏o dziedzin´ fizyki. Byli nimi: fizyk
jàdrowy Profesor Adam Strza∏kowski
z Uniwersytetu Jagielloƒskiego, który

Breakthroughs were achieved by those
who regarded nothing as being impossible
J. Georg Bednorz, Katowice 2007
Prze∏omowych odkryç dokonujà Ci,
którzy inaczej spoglàdajà na to, co niemo˝liwe.
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Magnificencjo,
Dostojny Doktorancie,
PrzeÊwietny Senacie,
Wysoka Rado Wydzia∏u
Matematyki, Fizyki i Chemii,
Czcigodni GoÊcie
dzisiejszej uroczystoÊci,
Szanowni Studenci
i Doktoranci Instytutu Fizyki,
Panie i Panowie!

LAUDATIO
wyg∏oszone podczas uroczystoÊci nadania
tytu∏u doktora honoris causa Uniwersytetu
Âlàskiego Dr. Johannesowi Georgowi Bednorzowi

Promotor dostojnego Doktoranta Johanessa Georga Bednorza - prof. dr hab. Krystian Roleder
tytu∏ dr. honoris causa otrzyma∏ w 1996
roku i fizyk-teoretyk, Profesor Peter
Hänggi z Uniwersytetu w Augsburgu
w Niemczech, wyró˝niony tym zaszczytnym tytu∏em podczas obchodów Âwiatowego Roku Fizyki w 2005 roku.
Propozycja nadania tytu∏u doktora honoris causa Dr. J. G. Bednorzowi, wybitnemu specjaliÊcie z fizyki doÊwiadczalnej, fizyki wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa, fizyki przejÊç fazowych i ferroelektrycznych w∏aÊciwoÊci perowskitów
tlenkowych, fizyki tlenków metali
i ich zastosowaƒ w mikroelektronice oraz fizyki cienkich warstw i hetero-struktur typu metal-izolatormetal, wynik∏a co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich, to niewàtpliwy
wk∏ad Dr. Bednorza do rozwoju nauki,
polegajàcy na odkryciu wespó∏ z K. Ale-

xem Müllerem wysokotemperaturowego
nadprzewodnictwa w nowej klasie materia∏ów i potwierdzony uzyskaniem
w 1987 roku nagrody o najwy˝szej randze naukowej w dziedzinie fizyki, jakà
jest Nagroda Nobla. „The Nobel Prize in
Physics for the discovery of high-Tc superconductivity in a new class of compounds” – The Nobel Foundation, Stockholm, Sweden 1987.
Najwa˝niejsza publikacja z tego zakresu ukaza∏a si´ w czasopiÊmie Zeitschrift
für Physik B Condensed Matter w 1986
roku i do dzisiaj cytowana by∏a kilka tysi´cy razy.
Drugim powodem jest to, i˝ Dr Bednorz jest wcià˝ niezwykle aktywnym
uczonym, nakreÊlajàcym nowe kierunki
badaƒ w fizyce cia∏a sta∏ego. Prowadzi
badania naukowe polegajàce na poszukiwaniu nowych tlenków metali
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przejÊciowych i metod pozwalajàcych
w kontrolowany sposób zmieniaç ich
w∏aÊciwoÊci fizyczne pod kàtem zastosowaƒ w mikroelektronice. Obecnie
swojà aktywnoÊç naukowà skoncentrowa∏ na badaniu cienkich warstw,
w tym w szczególnoÊci na badaniu
w∏aÊciwoÊci struktur typu metal-izolator-metal. Badania te doprowadzi∏y
do odkrycia przejÊcia fazowego typu
metal-izolator i zjawiska prze∏àczania
stanu lokalnej opornoÊci elektrycznej
w perowskitach tlenkowych.
Warto podkreÊliç, ˝e Dr Bednorz jest
przedstawicielem g∏ównie fizyki eksperymentalnej, a przedmiot Jego badaƒ jest w du˝ej mierze przedmiotem
badaƒ naukowych prowadzonych od
wielu lat w kilku zak∏adach Instytutu
Fizyki: Zak∏adzie Fizyki DoÊwiadczalnej, Zak∏adzie Fizyki Teoretycznej, Zak∏adzie Fizyki Cia∏a Sta∏ego i Zak∏adzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej.
Nadanie Dr. Bednorzowi zaszczytnego
tytu∏u honoris causa naszej Uczelni
wià˝e si´ z jednej strony z ogromnym
uznaniem Jego wybitnego wk∏adu do
rozwoju fizyki cia∏a sta∏ego, z drugiej
strony symbolizuje dzisiejsze intensywne dzia∏ania Instytutu Fizyki
w kierunku rozwijania badaƒ naukowych i kierunków kszta∏cenia z zakresu nanotechnologii i nanofizyki.
Dotychczasowy dorobek naukowy
Dr. Bednorza liczy wi´cej ni˝ 120 publikacji w czasopismach o najwi´kszym presti˝u naukowym, a miarà ich
wybitnoÊci jest liczba kilku tysi´cy cytowaƒ. Jest laureatem wielu presti˝owych nagród mi´dzynarodowych towarzystw i instytucji naukowych.
Obok wspomnianej ju˝ Nagrody Nobla, Dr Bednorz otrzyma∏ wiele innych mi´dzynarodowych nagród i wyró˝nieƒ, z których cz´Êç dzieli∏ wspólnie z K. Alexem Müllerem. Nale˝à do
nich:
• The Marcel-Benoist Prize 1986
(Marcel-Benoist Foundation, Switzerland)
• The 13th Fritz London Memorial
Award 1987 (University of California)
•The Dannie Heineman Prize 1987
(Academy of Sciences Goettingen)
• The Robert Wichard-Pohl Prize
1987 (German Physical Society)
• The Hewlett-Packard Europhysics Prize 1988 (European Physical
Society)
• The IBM International Prize for
New Materials 1988 (American Physical Society)
•The Aldo-Villa Prize 1991 (Italian
Ceramic Society)
• The Viktor Moritz Goldschmidt
Prize 1987 (German Mineralogical Society)

• The Otto-Klung Prize 1987 (Free
University of Berlin)
• The Ross Coffin Purdy Award
1988 (American Ceramic Society)
• The “Distinguished Order of Merit with Star and Shoulderband” 1988
(Minister of Research and Technology
of Germany)
Cz∏onkostwo
mi´dzynarodowych instytucji naukowych:
• American Physical Society APS
• Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG
• Deutsche Mineralogische Gesellschaft DMG
• Material Research Society MRS
• Schweizerische Kristallografische
Gesellschaft SKG
• Gesellschaft Deutscher Chemiker
GDCh
Honorowe cz∏onkostwo uczelni
i instytucji naukowych:
• Honorary Fellow, Fudan University, Shanghai, China, 1988
• Distinguished Member, Academy
of Ceramics, 1992
• Honorary Member, American Ceramic Society ACS, 1997
• Fellow, American Physical Society
APS, 1998
• Honorary Fellow, Institute of
Physics, Singapore, 2001
Z pewnoÊcià ramy dzisiejszej uroczystoÊci nie pozwalajà na szczegó∏owe przedstawienie kariery naukowej
Dr. Bednorza. Specjalistom trudno b´dzie dorównaç w przedstawieniu zawi∏oÊci mechanizmów fizycznych badanych zjawisk, a zbyt ogólna prezentacja mog∏aby zrobiç wra˝enie z∏udnej
prostoty dokonanych odkryç. Pewnym
wyjÊciem z tego dylematu jest przedstawienie drogi, a w zasadzie dróg
prowadzàcych do tak wielkiego uznania i presti˝u w mi´dzynarodowym
Êrodowisku uczonych. Prosz´ jednak
nie sàdziç, ˝e curriculum vitae Dr.
Bednorza jest ju˝ zamkni´tà ca∏oÊcià.
Pierwsza niejako cz´Êç prowadzàca do
odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, zawierajàca wybrane fragmenty Jego biografii, przedstawia si´ nast´pujàco:
Dr Bednorz urodzi∏ si´ 16 maja 1950
roku w Neuenkirchen, Pó∏nocna Nadrenia-Westfalia, w Republice Federalnej Niemiec, jako czwarte dziecko Antona i Elisabeth Bednorz. Jego rodzice, pochodzàcy ze Âlàska, w burzliwych latach drugiej wojny Êwiatowej
prze˝yli czas rozstania, a jego siostra
i dwaj bracia opuÊcili dom rodzinny
i przenieÊli si´ na Zachód. Johannes
Georg urodzi∏ si´ w rok po szcz´Êliwym po∏àczeniu si´ rodziny w 1949
roku. W dzieciƒstwie zarówno ojciec,
który by∏ nauczycielem w szkole po-

wszechnej, jak i matka, nauczycielka
gry na fortepianie, starali si´ zainteresowaç go muzykà powa˝nà. Z powodu o wiele bardziej rozwini´tego zmys∏u technicznego, zamiast çwiczyç gr´
na fortepianie wola∏ pomagaç swoim
braciom przy naprawianiu motocykli
i samochodów. W szkole okaza∏o si´,
˝e nie kto inny lecz nauczyciel sztuki
stara∏ si´ dalej rozwijaç jego zmys∏
techniczny, nie zaniedbujàc przy tym
rozwijania umiej´tnoÊci pracy zespo∏owej, zach´cajàc uczniów do udzia∏u
w teatralnych przedstawieniach, nawet po godzinach nauki. W wieku 13
lat J. Georg Bednorz odkry∏ jednak w
sobie zainteresowanie muzykà klasycznà i zaczà∏ grywaç w orkiestrze
szkolnej na skrzypcach i tràbce.
Jego fascynacja naukami przyrodniczymi rozpocz´∏a si´ od nauki chemii, a nie fizyki. Tej drugiej uczono
w sposób bardziej teoretyczny, podczas gdy w chemii mo˝liwoÊç wykonywania samodzielnych doÊwiadczeƒ,
czasem z nieprzewidywalnymi wynikami, sz∏a w parze z jego predyspozycjami do eksperymentowania. W roku
1968 rozpoczà∏ studia chemii w Uniwersytecie w Münster, lecz czu∏ si´
tam nieco zagubiony z uwagi na anonimowoÊç wynikajàcà z ogromnej liczby studentów. Wkrótce po tym zmieni∏ swoje zainteresowania i studiowa∏
krystalografi´, dziedzin´ mineralogii
z pogranicza chemii i fizyki. W roku
1972 profesor Wolfgang Hoffmann
oraz Dr Horst Böhm, jego nauczyciele, skierowali Go do laboratorium badawczego IBM w Zurychu na trzymiesi´cznà letnià praktyk´ studenckà.
Móg∏ wówczas skonfrontowaç swojà
wiedz´ teoretycznà z umiej´tnoÊciami praktycznymi. Ten wyjazd do
Szwajcarii zdecydowa∏ jednak o Jego
przysz∏oÊci. Zosta∏ zatrudniony w laboratorium fizyki kierowanym przez
K. Alexa Müllera, którego darzy∏ g∏´bokim szacunkiem. W tamtym czasie
J. Georg Bednorz pracowa∏ pod kierunkiem Hansa Jörga Scheela, zapoznajàc si´ z ró˝nymi metodami hodowli kryszta∏ów, badaniem ich w∏aÊciwoÊci fizycznych oraz studiujàc
chemi´ cia∏a sta∏ego. Du˝e wra˝enie
wywar∏a na nim swoboda, z jakà student móg∏ prowadziç badania naukowe. Pracujàc samodzielnie, uczy∏ si´
na w∏asnych b∏´dach, ale te˝ pozbywa∏ si´ obaw przed podejmowaniem
nowych wyzwaƒ.
Po dwóch pobytach w roku 1973, Dr
Bednorz przyjecha∏ ponownie do
Rüschlikonu w 1974 roku, tym razem
na szeÊç miesi´cy, w celu wykonania
prac eksperymentalnych do swojej
pracy dyplomowej na temat wzrostu

Choç rozdzia∏ dzia∏alnoÊci naukowej
Dr. Bednorza, zwiàzany z wysokotemperaturowym nadprzewodnictwem
mo˝na – tak mi si´ przynajmniej wydaje obserwujàc tematyk´ publikacji
po roku 2000 – uznaç za zakoƒczony,
to 20 lat po jednym z najbardziej
prze∏omowych odkryç w fizyce cia∏a
sta∏ego, „ostateczna” teoria tego zjawiska wcià˝ nie jest znana. Na dowód
tego przytaczam notatk´ internetowà,
towarzyszàcà sympozjum poÊwi´conemu 20. rocznicy odkrycia wysokotemperaturowego
nadprzewodnictwa,
która w kilku zdaniach charakteryzuje najwa˝niejsze zagadnienia fizyczne z tym odkryciem zwiàzane:
Sympozjum poÊwi´cone jest Dr. J.G.
Bednorzowi oraz Prof. K.A. Müllerowi, którzy 20 lat temu, w roku 1986,
odkryli nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w tlenkach zawierajàcych miedê. Odkrycie to, uhonorowane
w rok póêniej nagrodà Nobla, sta∏o si´
ogromnym prze∏omem w fizyce cia∏a
sta∏ego, wywo∏ujàc ca∏à lawin´ badaƒ
w dziedzinie nadprzewodnictwa. Mimo olbrzymich wysi∏ków podejmowanych w celu wyjaÊnienia mikroskopowego mechanizmu nadprzewodnictwa
wysokotemperaturowego w tlenkach o
strukturze perowskitu, wcià˝ brakuje
ostatecznej teorii.
Odkrycie tych materia∏ów wiàza∏o
si´ z przekonaniem, ˝e wy˝sze temperatury przejÊcia fazowego do stanu nadprzewodnictwa (T c) mo˝na uzyskaç
dzi´ki obecnoÊci jonu miedzi (Cu)
w z∏o˝onej strukturze perowskitu, indukujàcego zjawisko Jahna-Tellera.
Konsekwencjà tej idei, przedstawionej równie˝ w wyk∏adzie wyg∏oszonym
podczas wr´czania nagrody Nobla
w roku 1987, jest przejÊcie fazowe do
stanu nadprzewodnictwa wywo∏ane
istnieniem polaronu. Osiàgni´cie wy˝szych temperatur przejÊç fazowych Tc
jest mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e w odpowiedniej skali to nie energia fononu,
lecz energia wiàzania polaronu decyduje o mechanizmie przejÊcia fazowego. W przeciwieƒstwie do konwencjonalnej teorii BCS, scenariusz ten dopuszcza istnienie niestabilnej sieci
krystalicznej (potrzebnej do zaistnienia przejÊcia fazowego), a ograniczenie wartoÊci temperatury przejÊcia
wynika jedynie z dost´pnej skali energii polaronu. Wiele wyników doÊwiadczalnych sugeruje, ˝e opis ten
jest s∏uszny dla zwiàzków zawierajàcych miedê, lecz wi´kszoÊç dzisiejszych modeli teoretycznych pos∏uguje
si´ uk∏adem elektronów silnie skorelowanych ze sztywnà siecià krystalicznà. Dzisiaj zwraca si´ uwag´ na oddzia∏ywania elektronu z siecià krysta-

licznà w uk∏adach, w których mamy
do czynienia z niejednorodnoÊcià
i komplikacjà strukturalnà, z ró˝nymi skalami poziomów energetycznych
i konkurencyjnymi mechanizmami fizycznymi.
Mo˝na by rzec, ˝e odkrycie z 1986
roku nie utraci∏o nic ze swojej donios∏oÊci. Heike Kamerlingh-Onnes, Walther Meissner, Robert Ochsfeld, Frits
i Heinz Londonowie, John Barden,
Leon Cooper, John Schrieffer, Yoichiro Nambu, John Hulm, Berndt Matthias, Ching-Wu Chu, Maw-Kuen Wu,
to grono najwybitniejszych uczonych,
zmagajàcych si´ z nadprzewodnictwem na przestrzeni ca∏ego minionego wieku, do którego – z niezwykle
mocnym akcentem – do∏àczyli J. Georg
Bednorz i K. Alex Müller.
Od dwudziestu lat Dr J.G. Bednorz
pozostaje wierny Instytutowi IBM Research Division, Zürich Research Laboratory, Rüschlikon w Szwajcarii.
Chyba warto zauwa˝yç, ˝e laboratorium to sta∏o si´ miejscem pracy
i miejscem prze∏omowych odkryç naukowych czterech noblistów: Heinricha Rohrera i Gerda Binniga (1986)
oraz Karla Alexandra Müllera i otrzymujàcego dziÊ tytu∏ doktora honoris
causa Âlàskiej Alma Mater, Johannesa Georga Bednorza (1987).
Wydawa∏oby si´, ˝e po zdobyciu
Nagrody Nobla, po tak ogromnym
wk∏adzie wniesionym do fizyki, mo˝na przejÊç w stan „jakiegoÊ naukowego spoczynku”. Dr Bednorz nie tylko
tego nie uczyni∏, nie tylko nie zamknà∏ si´ w kokonie zjawiska nadprzewodnictwa, lecz rozpoczà∏ zupe∏nie inny, nowy rozdzia∏ swojego ˝yciorysu naukowego, swojej kariery
naukowej. Zajà∏ si´ badaniami w∏aÊciwoÊci fizycznych uk∏adów niskowymiarowych, w szczególnoÊci tzw.
cienkich warstw, pod kàtem ich zastosowaƒ w mikroelektronice. Jego
pionierskie prace w dziedzinie pami´ci rezystywnych wywo∏a∏y fal´ zainteresowaƒ nie tylko macierzystej
firmy IBM, lecz tak˝e innych firm
elektronicznych, jak Intel, Hewlett
Packard, Sony i Samsung. Co wi´cej,
w dziedzinie fizyki rozwija si´ „moda” na badanie zjawiska zmiany oporu elektrycznego zwiàzków o strukturze perowskitu w zale˝noÊci od kierunku zewn´trznego pola elektrycznego. Cel jest niezwykle przejrzysty:
chodzi o zbudowanie zewn´trznych
pami´ci elektronicznych o pojemnoÊci 1Tbita, to jest pojemnoÊci tysiàc
razy wi´kszych od obecnie dost´pnych. Czy˝ nie jest to znakomite powiàzanie badaƒ podstawowych z zastosowaniami praktycznymi?

Wydarzenia

kryszta∏ów i w∏aÊciwoÊci SrTiO3. Prac´ t´ wykonywa∏ pod kierunkiem
Hansa Jörga Scheela. Zwiàzki typu
perowskitu by∏y g∏ównym przedmiotem zainteresowania Alexa Müllera,
który obserwujàc prac´ Bednorza, zach´ci∏ go do kontynuacji badaƒ nad tà
w∏aÊnie klasà materia∏ów.
W roku 1977, po roku sp´dzonym
w Münster, rozpoczà∏ prac´ w Laboratorium Fizyki Cia∏a Sta∏ego
w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (Swiss Federal Institute of Technology – ETH) w Zürychu
oraz rozpoczà∏ wykonywanie pracy
doktorskiej pod kierunkiem Profesora Heini Gränichera oraz K. Alexa
Müllera. Z wdzi´cznoÊcià wspomina
czas sp´dzony w ETH i rodzinnà atmosfer´ w zespole, w którym Hanns
Arend – niezwyk∏y specjalista od
wzrostu kryszta∏ów – nieustannie
podsuwa∏ nowe pomys∏y. W tym czasie Dr. Bednorz zaczà∏ bli˝ej wspó∏pracowaç z K. Alexem Müllerem,
uczàc si´ sposobu jego myÊlenia
i umiej´tnoÊci dochodzenia do nowych koncepcji naukowych.
W roku 1978, Mechthild Wennemer,
uczestniczàca tak˝e w dzisiejszej ceremonii, wraz z Dr. Bednorzem pojecha∏a do Zürychu by rozpoczàç doktorat w ETH, lecz co wa˝niejsze, zosta∏a
Jego ˝onà. Georg Bednorz pozna∏ Panià Wennemer w roku 1974 podczas
wspólnych studiów w Uniwersytecie
w Münster. Od tamtego czasu jest dla
Niego mocnym oparciem, najlepszym
doradcà, dzielàc wspólnie sukcesy
i niepowodzenia m´˝a.
Dr Bednorz, po zakoƒczeniu prac
naukowych nad wzrostem kryszta∏ów
roztworów sta∏ych o strukturze typu
perowskitu (badajàc ich w∏aÊciwoÊci
strukturalne, dielektryczne i ferroelektryczne), uzyska∏ w ETH stopieƒ
naukowy doktora i w 1982 roku zaczà∏
prac´ w laboratorium IBM. Od 1983
roku rozpocz´∏a si´ zarazem intensywna wspó∏praca z K.A. Müllerem
polegajàca na poszukiwaniu tlenków
o w∏aÊciwoÊciach nadprzewodzàcych
w wysokich temperaturach. Dla Dr.
Bednorza by∏a to d∏uga i ciernista droga, ostatecznie zakoƒczona ogromnym
powodzeniem.
T´ cz´Êç swojego ˝yciorysu Dr. Bednorz zakoƒczy∏ nast´pujàco: „Obydwaj
(JGB i AKM) zdawaliÊmy sobie spraw´
z donios∏oÊci naszego odkrycia w roku
1986, lecz byliÊmy zadziwieni niesamowitymi zmianami, jakie zasz∏y w nauce
i w naszym ˝yciu osobistym”.
Sentencja ta raz jeszcze potwierdza
to, ˝e skromnoÊç w ocenie w∏asnych
dokonaƒ jest cechà uczonych wielkiego formatu.
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I nie chodzi tu tylko o noszenie
w kieszeni popularnego dziÊ „pendrive’a” z dwustu filmami o agencie
007 (nota bene Bond, James Bond,
nie stroni∏ od korzystania z osiàgni´ç
nauki).
GdybyÊmy chcieli skomponowaç,
tak jak to czynimy w publikacjach naukowych, abstract (streszczenie) drugiej ods∏ony niezwyk∏ej aktywnoÊci
naukowej Dr Bednorza, brzmia∏by on
nast´pujàco:
Dzia∏alnoÊç naukowa Dr. Bednorza
koncentruje si´ na badaniach nowych
z∏o˝onych tlenków oraz ich modyfikacji
pod kàtem zastosowania w mikroelektronice. W zwiàzku z tym Jego zainteresowania koncentrujà si´ na w∏aÊciwoÊciach cienkich warstw epitaksjalnych, w szczególnoÊci hetero-struktur
typu metal-izolator-metal, poddanych
dzia∏aniu silnego pola elektrycznego.
Badania te doprowadzi∏y ju˝ do odkrycia przejÊcia fazowego typu izolatormetal oraz zjawiska prze∏àczania oporu elektrycznego w tlenkach o strukturze perowskitu. Materia∏y te sà znakomitymi kandydatami do wytwarzania
pami´ci elektronicznych.
Szczególne zas∏ugi Dr. Bednorza na
polu rozwoju fizyki zosta∏y zauwa˝one
i opisane we wszystkich trzech recenzjach. O ile te, zwiàzane z odkryciem
nadprzewodnictwa niskotemperaturowego, pojawi∏y si´ a priori, to szczególna uwaga recenzentów skoncentrowana zosta∏a na tej, wspomnianej ju˝,
drugiej cz´Êci curriculum vitae Dr.
Bednorza.
Profesor Lüth pisze:
a) Fantazji, intuicji, wnikliwej analizie naukowej oraz uporowi Bednorza
i Müllera zawdzi´czamy, ˝e pod koniec
1985 r, po ró˝nych niepowodzeniach,
powsta∏ z∏o˝ony tlenek baru, lantanu
i miedzi, który w 35K przechodzi∏
w stan nadprzewodzàcy. Trudno jest
rozseparowaç wzajemny wk∏ad naukowy obu Noblistów w to odkrycie, jedno
jest pewne, ˝e perfekcyjne opanowanie
technologii syntezy z∏o˝onych tlenków
by∏o i jest domenà Dr. J.G. Bednorza.
b) „W swoich pracach naukowych
oraz artyku∏ach utrzymywanych w tonie popularno-naukowym Dr Bednorz
próbuje przedstawiç nieznany wymiar
perowskitów, a mianowicie mo˝liwoÊç kszta∏towania ich struktury krystalicznej na zasadzie podobnej do
budowli otrzymywanych z klocków
„LEGO”.
Profesor Ratuszna z naszego Instytutu zauwa˝a, ˝e:
a) Od przyznania Bednorzowi
i Müllerowi nagrody Nobla za ich donios∏e odkrycie nadprzewodnictwa
w materia∏ach ceramicznych, min´∏o

20 lat. Szczególnie w ostatnich latach
wykorzystanie tego odkrycia w zastosowaniach praktycznych, np. w magnesach, akceleratorach, wysokosprawnych silnikach i pràdnicach,
transformatorach a tak˝e w liniach
przesy∏owych wysokiego napi´cia, niezwykle wzros∏o. Donios∏oÊci tego odkrycia nie sposób wi´c nie doceniç.
Zmieni∏o ono nie tylko podejÊcie uczonych do samego zjawiska nadprzewodnictwa w materia∏ach ceramicznych, nieuporzàdkowanych oraz wielofazowych, lecz zmienia tak˝e obraz
dzisiejszej cywilizacji.
b) Dr Bednorz, któremu Senat Uniwersytetu Âlàskiego pragnie nadaç honorowy doktorat, nie zadowoli∏ si´
„sukcesem” sprzed lat. Do dziÊ jest
jednym z wybitnych i twórczych fizyków cia∏a sta∏ego. Jego zainteresowania naukowe skupiajà si´ dziÊ wokó∏
tlenków o strukturze perowskitu i spinelu – materia∏ach o wielkich mo˝liwoÊciach aplikacyjnych. Prowadzi badania ich w∏aÊciwoÊci elektrycznych,
magnetycznych, strukturalnych, zarówno ceramik, monokryszta∏ów, jak
i cienkich warstw, przy u˝yciu wielu
technik eksperymentalnych.
Profesor Scott wymieniajàc w swojej
recenzji dziesi´ç, jego zdaniem, najwa˝niejszych publikacji Dr. Bednorza,
pokaza∏, ˝e a˝ trzy z nich wkrótce zdob´dà ponad 1000 cytowaƒ. Praca
z 1986 roku nale˝y do jednej z najcz´Êciej cytowanych wÊród wszystkich
prac, które napisano w historii fizyki.
Niezwykle ciekawy fragment recenzji
Profesora Scotta tyczy si´ jednak tej
drugiej cz´Êci curriculum vitae Dr.
Bednorza. Brzmi on tak:
Na Uniwersytecie w Cambridge popularna sta∏a si´ ocena badaƒ naukowych przy pomocy tzw. indeksu Hirscha. Jest indeksem okreÊlajàcym
liczb´ publikacji, z których ka˝da ma
liczb´ cytowaƒ równà co najmniej
liczbie tych publikacji. Np. osobiÊcie
mam 48 publikacji i ka˝da z nich ma
48 lub wi´cej cytowaƒ. Zatem w moim
przypadku
wartoÊç
indeksu
Hirscha wynosi 48. WartoÊç tego indeksu dla Dr. Bednorza wynosi 40
i jest to Êrednia wartoÊç indeksu dla
fizyków wybieranych do Amerykaƒskiej Narodowej Akademii Nauk (US
National Academy of Sciences). Dodam, ˝e wartoÊç indeksu w moim
przypadku jest wy˝sza ni˝ dla Bednorza dlatego, ˝e po prostu jestem od
Niego du˝o starszy. Widaç zatem, ˝e
nawet bez uwzgl´dniania Nagrody
Nobla, wartoÊç wk∏adu wniesionego
przez Dr. Bednorza do fizyki jest wystarczajàca, by byç wybranym do grona Amerykaƒskiej Akademii Nauk.

Przywo∏aniem tego fragmentu recenzji Profesora Scotta chcia∏bym
zmierzaç do koƒca niniejszego Laudatio. Nie jestem pewien, czy wyczerpuje ono wszystkie, zas∏ugujàce na wyró˝nienie osiàgni´cia naukowe naszego Doktora Honorowego. Pewien jednak jestem, ˝e nieustanna aktywnoÊç
naukowa Dr. Bednorza, rozleg∏oÊç Jego zainteresowaƒ i nies∏ychanie silny
wp∏yw Jego ostatnich prac naukowych
na zrozumienie przejÊç fazowych typu
metal-izolator zas∏ugujà na szczególne wyró˝nienie i dowodzà Jego wybitnych uzdolnieƒ.
Jestem tak˝e pewien, ˝e przyznanie
Dr. J. Georgowi Bednorzowi tego zaszczytnego tytu∏u jest dowodem przywiàzywania przez Uniwersytet Âlàski
ogromnej wagi do rozwoju nauk Êcis∏ych i uznania ich trudnej do przecenienia roli w kszta∏towaniu dawnej,
obecnej i przysz∏ej cywilizacji. Dzisiejsza uroczystoÊç jest tak˝e niecodziennà okazjà do ukazania wspó∏czesnemu uczniowi, studentowi i doktorantowi wybitnej kariery naukowej.
Kariery, która sui generis jest przygodà z fizykà, przygodà, w której dominuje uczucie niezwyk∏ej satysfakcji
z czystego poznawania i ze zdobywania wiedzy, z poznawania niezak∏óconego ˝adnym fa∏szywym poÊcigiem za
impact factorami i nieska˝onego statystycznà ocenà post´pu naukowego.
Nie chcàc dalej nadu˝ywaç uprzejmej cierpliwoÊci Pana Doktora Bednorza i wszystkich Paƒstwa, nie zwlekam ju˝ z wypowiedzeniem, zgodnie
z przys∏ugujàcym mi prawem, nast´pujàcej sentencji:
Og∏aszam, i˝ w uznaniu dla
Twoich wybitnych osiàgni´ç naukowych i zas∏ug w wytyczaniu
nowych kierunków badaƒ naukowych w dziedzinie fizyki, PrzeÊwietny Senat Uniwersytetu Âlàskiego
postanowi∏
przyznaç
i nadaç Tobie, Dostojny Doktorancie, prawomocnà uchwa∏à
z dnia 6 marca 2007 roku, najwy˝szà godnoÊç doktora honoris
causa.
Zapewniam Pana, Szanowny
Panie Doktorze, ˝e Spo∏ecznoÊç
Akademicka Uniwersytetu Âlàskiego poczytuje sobie za ogromny zaszczyt, honor i wyró˝nienie
fakt przyj´cia Pana do grona swoich doktorów honorowych. Wszyscy tutaj zgromadzeni, swojà
obecnoÊcià na dzisiejszej uroczystoÊci, wyra˝amy Panu nasz najwy˝szy podziw i szacunek, ˝yczàc zarazem kolejnych prze∏omowych odkryç naukowych.
KRYSTIAN ROLEDER

rzy by∏o to niezapomniane prze˝ycie. Nawet bariera j´zykowa
nie zak∏óci∏a serdecznej
atmosfery. BezpoÊredni
kontakt z Noblistà potwierdzi∏ tez´, przytoczonà przez prof. dr.
hab. Krystiana Roledera
w laudacji – „skromnoÊç
w ocenie w∏asnych dokonaƒ jest cechà uczonych
wielkiego formatu”.

D

zisiejsza uroczystoÊç to ogromny
zaszczyt i wielkie Êwi´to dla Uniwersytetu Âlàskiego – tymi s∏owami JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek powita∏ zgromadzonych.
Dostojny GoÊç od razu zyska∏ sympati´
dziennikarzy. Z uÊmiechem opowiada∏,
jak bardzo poruszy∏a go wiadomoÊç o zaszczycie, jakim obdarzy∏ go Uniwersytet
Âlàski w Katowicach.
- By∏em ogromnie wzruszony. Ponadto
to pewnego rodzaju powrót do miejsca,
z którego wywodzi si´ moja rodzina. Pozna∏em dok∏adnie jej zawi∏à histori´ i jestem g∏´boko przekonany, ˝e mój ojciec
by∏by teraz dumny ze mnie tak samo, jak
wówczas, kiedy przed dwudziestoma laty,
w Sztokholmie odbiera∏em Nagrod´ Nobla.
Z za˝enowaniem przytacza∏ rodzinnà
opowieÊç o pomy∏ce urz´dnika, który sporzàdzajàc akt urodzenia dziadka, zmieni∏
jednà liter´ w jego nazwisku, co spowodowa∏o wiele, czasami zabawnych nieporozumieƒ. Po raz pierwszy do Polski dr Bednorz przyjecha∏ 35 lat temu. Rodzice pragn´li odwiedziç miejsca zapami´tane
z m∏odoÊci.
- PojechaliÊmy w okolice Gliwic, odwiedziliÊmy ˝yjàcych jeszcze wówczas krewnych. Rodzice odbyli wycieczk´ do miejsc,
w których si´ wychowali. Na trasie póêniejszych wizyt w Polsce, ju˝ w celach naukowych, znalaz∏y si´: Kraków, Warszawa, Cz´stochowa, Katowice; rok 1997 by∏
pami´tny, na Zjeêdzie Fizyków Polskich
spotka∏o si´ a˝ czterech Noblistów.
Rektor Janeczek zapewni∏, ˝e ka˝da
uczelnia kieruje si´ w∏asnà politykà przyznawania tytu∏ów doktora honorowego.
WyjaÊni∏, ˝e sà one dowodem wdzi´cznoÊci

Niezwyk∏a konferencja prasowa

Mój ojciec by∏by
ze mnie dumny
za szczególne zas∏ugi dla uczelni,
wyjàtkowà wspó∏prac´ lub
inne cenne formy oddzia∏ywania na nià, ale tak˝e
przyznaje si´ je osobom
niezwiàzanym z uczelnià, która tytu∏ nadaje.
Dzieje si´ tak wówczas,
gdy w sposób szczególny
wp∏ywajà one na rozwój i post´p
naszej
cywilizacji,
a tak˝e
posiad a j à
wielkie
zas∏u-

Êci jest coraz wi´cej. W tym roku Instytut
pozyska∏ znakomità aparatur´ badawczà, która zosta∏a skonstruowana
w miejscu, gdzie na co dzieƒ pracuje Noblista. Tak˝e studenci i doktoranci w coraz szerszym zakresie
uczestniczà w projektach mi´dzynarodowych.
Wojewoda Êlàski dr Tomasz Pietrzykowski z nieukrywanym zadowoleniem podkreÊli∏ symboliczny wymiar
ceremonii, która
odby∏a si´ w∏aÊnie tu, w gmachu
Urz´du
Wojewódzkiego w Katowic a c h ,
w miejscu
– jego
zda-

gi na polu nauki. – Zwrócenie uwagi szerokiej spo∏ecznoÊci na takie osoby i ich wk∏ad
w rozwój nauki jest powinnoÊcià Uniwersytetu – stwierdzi∏ Rektor.
PodkreÊli∏ on wag´ i nieocenione pozytywne skutki odkrycia dokonanego przez
dr. Bednorza, które skierowa∏o nauk´ na
nowe tory, sprowokowa∏o przyspieszenie
badaƒ i przyczyni∏o si´ do wielu wynalazków na ca∏ym Êwiecie. – Honorujemy
przede wszystkim cz∏owieka, który przyczyni∏ si´ do post´pu cywilizacji – doda∏
Rektor UÂ.
O zaawansowanej wymianie doÊwiadczeƒ, sta∏ym kontakcie naukowym z Instytutem w Szwajcarii, w którym prowadzi badania dr J.G. Bednorz, mówi∏ dyrektor Instytutu Fizyki UÂ prof. dr hab.
Krystian Roleder: – My otwieramy drzwi
do jeszcze lepszej wspó∏pracy, a mo˝liwo-

niem – najbardziej w∏aÊciwym dla tak wa˝nej i presti˝owej nie tylko dla Uczelni ale
i dla ca∏ego regionu uroczystoÊci. Symbolizuje bowiem potrzeb´ integracji Uniwersytetu ze Êrodowiskiem zewn´trznym. PodkreÊli∏ wag´ wspó∏pracy Uczelni z przemys∏em i Êwiatem biznesu, czyli potencjalnymi sponsorami cennych badaƒ. Nauka
– powiedzia∏ – w nowej rzeczywistoÊci odzyskuje w∏aÊciwe dla siebie miejsce.
Na zakoƒczenie dr J.G. Bednorz zapewni∏, ˝e pragnie lepiej poznaç nasz kraj.
– Zaprasza∏ mnie nie tylko prezydent Katowic, na pewno przyjad´, bardzo chcia∏bym bli˝ej poznaç miejsca, w których urodzili si´, mieszkali i sp´dzili m∏odoÊç moi
rodzice – powiedzia∏ Noblista.
Nic wi´c dziwnego, ˝e zamiast po˝egnania
dr J.G. Bednorz us∏ysza∏ – do zobaczenia!
MARIA SZTUKA

Wydarzenia

D
la uczestniczàcych
w spotkaniu dziennika-
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50. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich

Razem od 1957 roku
2 kwietnia br. na Wy-

Na
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konferencj´ pracowników naszej Uczelni,
m∏odzie˝ studenckà
i szkolnà zaprosili: JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, dziekan Wydzia∏u Prawa i Administracji UÂ prof. dr hab.
Zygmunt Tobor oraz pose∏ do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Genowefa Grabowska. Honorowy patronat objà∏ dr Tomasz Pietrzykowski, wojewoda Êlàski.
Podczas swojego wystàpienia prof. Genowefa Grabowska mówi∏a o wizji Unii
Europejskiej w Êwietle Traktatu Konstytucyjnego. Pani pose∏ przypomnia∏a,
˝e projekt Traktatu ustanawiajàcego
Konstytucj´ dla Europy, przedstawiony
zosta∏ Radzie Europejskiej w Salonikach
20 czerwca 2003 roku. Po oprotestowaniu niektórych postanowieƒ Traktatu
(g∏ównie przez Hiszpani´ i Polsk´) podczas kolejnego, grudniowego szczytu Rady w Brukseli, paƒstwa sp´dzi∏y kolejne
szeÊç miesi´cy na dyskusjach i poszukiwaniu kompromisu. Cel osiàgni´to
w czerwcu 2004 roku, kiedy to szefowie
rzàdów paƒstw cz∏onkowskich UE ostatecznie uzgodnili tekst przysz∏ej Konstytucji dla Europy (lub Konstytucji Europejskiej, jak zacz´to potocznie nazywaç
ten Traktat). Traktat Konstytucyjny zosta∏ uroczyÊcie podpisany 29 paêdziernika 2004 roku w Rzymie.
Prof. Grabowska stwierdzi∏a, ˝e Konstytucja nie jest dokumentem idealnym,
ale stanowi satysfakcjonujàcy kompromis wprowadzajàcy znaczàce zmiany
w stosunku do ju˝ istniejàcych Traktatów. Wed∏ug prof. Grabowskiej wnosi
ona wiele korzyÊci, w tym m.in.: Unia
staje si´ bardziej przejrzysta i przyjazna

Foto: Agnieszka Sikora

dziale Prawa i Administracji UÂ odby∏a si´
konferencja pt. „Jaka
Unia Europejska, jaka
Polska, jaki Âlàsk
w 2020 roku?” zorganizowana z okazji 50.
rocznicy podpisania
Traktatów Rzymskich.

O perspektywach rozwoju nauki polskiej i szkolnictwa wy˝szego w kontekÊcie cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej mówi∏ JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
obywatelowi, przyniesie popraw´ skutecznoÊci tego organizmu, w znaczàcym
stopniu zosta∏y wzmocnione kompetencje Parlamentu Europejskiego, lepiej b´dà chronione prawa obywatelskie, ponadto znacznej poprawie ulegnie pozycja
samych paƒstw cz∏onkowskich – Konstytucja zapewnia im równe traktowanie oraz potwierdza poszanowanie ich
to˝samoÊci narodowej, ich ustroju politycznego i struktury wewn´trznej. Pani
pose∏ podkreÊli∏a, ˝e Traktat Konstytucyjny jest du˝ym krokiem naprzód
w procesie integracji europejskiej i stanowi prawdziwie demokratycznà baz´
dla funkcjonowania Unii Europejskiej.
Swoje wystàpienie zakoƒczy∏a mottem
prezydencji niemieckiej, które brzmi:
„Europa uda nam si´ tylko wtedy, kiedy
b´dziemy pracowali wspólnie”.
Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobaƒski,
kierownik Zak∏adu Prawa Kanoniczego
WPiA UÂ, w swoim wystàpieniu zatytu∏owanym „Aksjologiczne podstawy Unii
Europejskiej” powiedzia∏, ˝e integracja
europejska nale˝y do jednych z najwa˝niejszych wydarzeƒ naszego kontynentu, zaÊ podpisanie Traktatów Rzymskich jest kolejnym ogniwem w procesie
formowania si´ Europy. Ks. Sobaƒski
podkreÊli∏ jednak, ˝e poj´cia (o du˝ym
nasyceniu aksjologicznym), którymi

operujà Traktaty Rzymskie nie sà „wynalazkiem” wspó∏czesnej Europy. Takie
terminy jak „wolnoÊç”, „prawo” czy
„demokracja” wymyÊlono znacznie
wczeÊniej ni˝ powsta∏a idea integracji
Europy. Âwiadczy to jednak o wa˝noÊci
i uniwersalnoÊci tych poj´ç. Sà to bowiem fundamentalne zasady Unii, które powinny byç wspólne dla wszystkich
krajów cz∏onkowskich. Unia pozostaje
tak˝e otwarta dla tych paƒstw, które sà
gotowe przestrzegaç owych wartoÊci,
zaÊ kryterium geograficzne ma znaczenie wtórne. Wspomniane przez ks. Sobaƒskiego wartoÊci wynikajà ponadto
z jednej podstawowej i nadrz´dnej –
godnoÊci cz∏owieka, gdy˝ to w∏aÊnie
cz∏owiek powinien byç wartoÊcià najwy˝szà. Ponadto Unia to wspólnota
paƒstw – nie obywateli (nie ma obywatela europejskiego, sà obywatele paƒstw
w Unii), ale ma na oku ich dobro.
Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobaƒski
zauwa˝y∏, ˝e „Europa” jako poj´cie polityczne i prawne powsta∏o w wyniku
napi´ç. Z jednej strony wyros∏a na wieloÊci i ró˝norodnoÊci, ale z drugiej tak˝e na otwartoÊci i ch∏onnoÊci. Ponadto
wcià˝ zmienia si´, organizuje, jest procesem. Od nas wszystkich zatem zale˝y
jak si´ ostatecznie ukszta∏tuje. Ksiàdz
profesor zakoƒczy∏ swoje wystàpienie

W auli Wydzia∏u Prawa i Administracji UÂ zgromadzi∏ si´ t∏um
m∏odzie˝y

dà˝à do poszerzenia wspó∏pracy mi´dzy uniwersytetami i do promowania
akademickiej mobilnoÊci wÊród studentów i ich nauczycieli, a tak˝e do
przeobra˝enia uniwersytetu w przestrzeƒ, w której europejskie wartoÊci
demokratyczne b´dà przestrzegane
i wspó∏wyznawane, a bogata ró˝norodnoÊç kultur, j´zyków i systemów edukacyjnych b´dzie mog∏a swobodnie si´
rozwijaç. Jest to zatem wielka szansa,
ale i wielka odpowiedzialnoÊç, gdy˝
polskie uniwersytety stajà przed fundamentalnym pytaniem „umi´dzynarodowienie czy zaÊciankowoÊç?” Rektor Janeczek podkreÊli∏, ˝e polscy rektorzy opowiadajà si´ za umi´dzynarodowieniem.
W tej cz´Êci konferencji Prorektor ds.
Nauki i Informatyzacji UÂ prof. dr hab.
Wies∏aw BanyÊ przedstawi∏ tak˝e za∏o˝enia i dzia∏ania Programów Ramowych (V, VI i VII) oraz scharakteryzowa∏ uczestnictwo w nich naszego kraju.
W VII Programie Ramowym wskaza∏
m.in. na korzyÊci p∏ynàce dla m∏odych
uczonych, programy strukturalne
wspierajàce rozwój edukacji i nauki
oraz sytuacj´ nauk humanistycznych.
O perspektywach województwa Êlàskiego w Unii Europejskiej wypowiedzia∏ si´ wojewoda Êlàski dr Tomasz
Pietrzykowski. Wskaza∏ na potrzeb´
przeobra˝enia si´ Âlàska, które mo˝e
przynieÊç ogromne korzyÊci dla nas
wszystkich. Jednak na drodze tych

przemian znajdujà si´ opóênienia historyczno-spo∏eczne, które wpierw trzeba
nadgoniç. Wed∏ug wojewody, jesteÊmy
na dobrej drodze ku temu, gdy˝ ju˝ dziÊ
mo˝na mówiç o du˝ym tempie rozwoju
naszego regionu.
Na koniec konferencji nastàpi∏o oficjalne og∏oszenie wyników konkursu
zatytu∏owanego „A jaka – Twoim zdaniem – b´dzie Unia Europejska w 2020
roku?” b´dàcego kolejnà inicjatywà realizowanà w ramach cyklu przedsi´wzi´ç zatytu∏owanych „Bli˝ej Unii”.
Tym razem akcja by∏a adresowana do
studentów szkó∏ wy˝szych oraz
uczniów szkó∏ Êrednich z województwa
Êlàskiego. Zwyci´zcà konkursu zosta∏
Marcin Nowak – student Uniwersytetu
Âlàskiego, który w nagrod´ odb´dzie
miesi´czny sta˝ w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pawe∏ Kozak –
uczeƒ III LO w Zawierciu oraz Yousif
Rasheed – uczeƒ II LO w Katowicach
zaj´li II miejsce i w nagrod´ na zaproszenie profesor Genowefy Grabowskiej
pojadà na studyjnà wizyt´ do Brukseli.
Ponadto wyró˝niono pi´ç prac: Macieja
Chrapkiewicza – ucznia V LO w Bielsku Bia∏ej, Moniki Duszyƒskiej – studentki Uniwersytetu Âlàskiego, Micha∏a Grzàdziela – studenta Uniwersytetu
Âlàskiego, Nastazji Piàtek – uczennicy
I LO w B´dzinie oraz Mateusza Wrony
– studenta Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
AGNIESZKA SIKORA
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s∏owami: „nie mówmy o Unii w trzeciej
osobie, ale jako o NASZEJ wartoÊci”.
Podczas konferencji o perspektywach rozwoju nauki polskiej i szkolnictwa wy˝szego w kontekÊcie cz∏onkostwa w Unii Europejskiej mówili tak˝e
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz
Janeczek oraz Prorektor ds. Nauki
i Informatyzacji UÂ prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ. JM Rektor m.in. wymieni∏
liczne korzyÊci dla szkolnictwa wy˝szego, jakie p∏ynà z naszego cz∏onkostwa
w UE. KorzyÊci te mo˝na rozpatrywaç
w kilku aspektach, np. w aspekcie: infrastrukturalnym (wzrost nak∏adów na
szkolnictwo wy˝sze); edukacyjnym
(np. program TEMPUS wspierajàcy reformy w krajach Europy ÂrodkowoWschodniej, a którego liderem jest w∏aÊnie Uniwersytet Âlàski w Katowicach.
Do jego rezultatów nale˝à m.in.: zmiana programów studiów, modernizacja
systemu finansowego i Biblioteki UÂ,
udzia∏ pracowników i studentów
w wielu programach mi´dzynarodowych, np. Socrates-Erasmus); europejskim (otwarcie Europy na studentów,
tzw. Proces Boloƒski, b´dàcy „rewolucyjnà” reformà kszta∏cenia w Europie
i powrotem do korzeni europejskich
uniwersytetów). Rektor przypomnia∏,
˝e Deklaracja Boloƒska z 1999 roku
sformu∏owa∏a ide´ tzw. Europejskiego
Obszaru Edukacji Wy˝szej. Od tego
momentu narodowe cia∏a ministerialne i instytucje kszta∏cenia wy˝szego
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Rozwa˝ania z rozmaitych perspektyw

Wietrzenie
dwudziestowiecznego
kanonu
doktorantów czterech
uniwersytetów: im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jagielloƒskiego
w Krakowie, Warszawskiego i Âlàskiego.
Opiek´ nad nimi sprawujà prof. Przemys∏aw
Czapliƒski, prof. Hanna
Gosk, prof. Jerzy Jarz´bski, prof. Józef
Olejniczak oraz prof.
Andrzej Zieniewicz.

W
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tym roku (2–4 kwietnia) prelegentów goÊci∏ Uniwersytet
Âlàski. Debaty na temat poj´cia kanonu toczy∏y si´ w auli im. prof.
Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale
Filologicznym UÂ. Postanowiono zapytaç
o kanon z∏o˝ony – jak mo˝na by przypuszczaç – do lamusa. Nie ma bowiem
jednego, uniwersalnie akceptowalnego
wzorca czy zbioru dzie∏, kszta∏càcych
smak literacki publicznoÊci czytajàcej,
który by∏by od lat niezmienny. Spadek
znaczenia literatury (przeformu∏owania
jej roli) oraz zmiany zewnàtrzliterackie
pociàgn´∏y za sobà – co oczywiste – przewartoÊciowanie myÊlenia o kanonie,
w szerokim uj´ciu definiowanego jako
ogólnie przyj´tà norm´, powszechnie obowiàzujàcà zasad´. Kanon jest wi´c nade
wszystko zbiorem dzie∏ stanowiàcych
wzór, tekstów, do których nale˝y odnosiç
bie˝àcà produkcj´ literackà. Organizatorzy konferencji postanowili zweryfikowaç
wiedz´ na ten temat, majàc na uwadze
przemiany spo∏eczno-rynkowe, wymuszajàce nowe zasady preselekcji dzie∏.

Foto: Józef Olejniczak

Jbywajà
u˝ od czterech lat odsi´ konferencje
Prof. Przemys∏aw Czapliƒski i prof. Hanna Gosk
Punktem wyjÊcia sta∏a si´ teza Jerzego
Jarz´bskiego, który w Metamorfozach kanonu („Znak” 1994, nr 7) zauwa˝y∏, ˝e nowoczeÊnie mo˝na mówiç o trojakim funkcjonowaniu tego poj´cia: jako „gmach kultury”, ∏atwo przyswajalny „towar” oraz
„narz´dzie socjopolityki”. W uj´ciu autora
Apetytu na Przemian´ kanon jawi si´ przeto jako „wieloÊcienna bry∏a lub kryszta∏
o skomplikowanej formie, którego kszta∏t
«obiektywny» nikomu nie jest dost´pny,
z ka˝dej strony widaç go bowiem nieco inaczej”. Potwierdzeniem tego by∏a ró˝norodnoÊç spojrzeƒ na problem istnienia dwudziestowiecznego kanonu.
Rozwa˝ania snute by∏y z rozmaitych
perspektyw. Jedni starali si´ do zagadnienia podejÊç z teoretycznoliterackiego punktu widzenia (Anna Szczepaƒska, UJ; Jakub Momro, UJ; Piotr Karwowski, UW).
Inni na kanon patrzyli przez pryzmat
wspó∏czesnej sytuacji spo∏eczno-rynkowej
(Jerzy Franczak, UJ; Agnieszka N´cka,
UÂ; Sonia Gwóêdê, UÂ) czy wp∏ywu na
niego mediów elektronicznych (Emilia
Branny, UJ). Byli i tacy, którzy pokusili si´
o swoistà „gr´” w kanon, pokazujàc, jak
czasami s∏abo warsztatowe utwory mog∏yby byç czytane w∏aÊnie przez pryzmat dzie∏a kanonicznego. I tak Damian Strzeszewski (UW) na przyk∏adzie opowiadaƒ Or∏osia mówi∏ o niektórych próbach modelowania kanonu prozy powojennej, Katarzyna
Misztal (UW) dywagowa∏a na temat Lali
Jacka Dehnela, jako „kanonu odnalezionego: powrotu literatury ∏atwej”. Dokonywano równie˝ reinterpretacji poszczególnych
tekstów: Tomasz KaliÊciak (UÂ) przypomnia∏ OpowieÊç o papierowej koronie Józe-

fa Czechowicza, Olga Romaƒska-Malina
(UÂ) zastanawia∏a si´ nad sytuowaniem
poza kanonem Stanis∏awa Vincenza, Jagoda Wierzejska (UW) pokusi∏a si´ z kolei
o nie-kanoniczne odczytanie dzienników
Bobkowskiego z lat 1947–60, zaÊ Anna
Marchewka (UJ) pyta∏a o nieobecnoÊç
w kanonie szkolnym Ewy Szelburg-Zarembiny. W kr´gu rozwa˝aƒ znalaz∏y si´ tak˝e
Proza inteligencka jako rodzaj artykulacji
doÊwiadczenia nowoczesnoÊci (Maciej
Chojnowski, UW), diagnozowanie literatury lat pi´çdziesiàtych (Lidia Koszka∏o, UJ;
Marcin Wilk, UÂ), Wietrzenie uwiecznionego kanonu macierzyƒstwa (Renata Pawlak, UAM), kanon literatury holokaustu
(Bart∏omiej Krupa, UAM) oraz zawartoÊç
szkolnych podr´czników (Lidia AdamczykJóskow, UÂ).
Mimo burzliwych dyskusji i ró˝norodnych stanowisk uczestnikom konferencji
nie uda∏o si´ wypracowaç kompromisu. Byç
mo˝e jest to niemo˝liwe zwa˝ywszy, i˝ sytuacj´ utrudnia znoszenie stabilnej hierarchii i ciàg∏e przemieszczanie si´ pisarzy
mi´dzy „centrum” i peryferiami, czego konsekwencjà jest przewartoÊciowywanie ich
tekstów. Ale nawet jeÊli nie sposób dziÊ mówiç o kanonie ogólnym (osobnà bowiem –
jak dowodzono – sprawà jest istnienie tzw.
kanonu indywidualnego), to nie da si´
ukryç, ˝e potrzeba jego poszukiwania okaza∏a si´ byç bardzo silna. Byç mo˝e nie idzie
o to, by z∏apaç króliczka (wskazaç bezdyskusyjny kanon), ale o to, by go goniç (poszukiwaç, reinterpretowaç, wietrzyç i odÊwie˝aç). A to uda∏o si´ w czasie sesji bez
najmniejszych wàtpliwoÊci osiàgnàç...
AGNIESZKA N¢CKA

30 lat od momentu powstania Zak∏adu Geomorfologii Krasu, utworzonego w ramach ówczesnego Instytutu Geografii na Wydziale Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego. Jego twórcà by∏
Profesor Marian Pulina
(1936-2005). Profesor
nie lubi∏ laurek i rozpami´tywania przesz∏oÊci.
Zawsze myÊla∏ o przysz∏oÊci, planach badawczych i kolejnych wyprawach. Dlatego o jubileuszu za∏o˝onego przez
siebie zespo∏u naukowodydaktycznego myÊla∏
w kategoriach szukania
pomys∏u na przysz∏oÊç,
nowego paradygmatu
badawczego.

P

odejmujàc wyzwanie Profesora rzucone na czas jubileuszu,
grono jego wychowanków
i przyjació∏ przygotowa∏o mi´dzynarodowe sympozjum „Karst and cryokarst”, w ramach 25. Szko∏y Speleologicznej, która odbywa∏a si´ od 19 do
26 marca br. By∏a ona poÊwi´cona zagadnieniom zjawisk krasowych i jaskiniom w lodowcach. G∏ówne sesje naukowe mia∏y miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi UÂ w Sosnowcu i na Uniwersytecie Wroc∏awskim. By∏y one
uzupe∏nione sesjami terenowymi:
w Podlesicach na Wy˝ynie Cz´stochowskiej oraz w Boles∏awowie i Kletnie w Masywie Ânie˝nika K∏odzkiego
(szczegó∏owy program Szko∏y i streszczenia prezentowanych wystàpieƒ zamieszczone sà na stronie internetowej
Katedry Geomorfologii UÂ, http://geomorf.wnoz.us.edu.pl).
W Szkole wzi´∏y udzia∏ 132 osoby, reprezentujàce oÊrodki naukowe z 15 krajów, w tym tak odleg∏ych zakàtków, jak

25. Szko∏a Speleologiczna dedykowana
pami´ci Profesora Mariana Puliny

„By∏em tu”
Kanada, Syberia czy po∏udniowe Chiny.
Dzi´ki mo˝liwoÊciom lokalowym, jakie
stwarza Aula Mi´dzywydzia∏owa na
WNoZ w Sosnowcu, sesje referatowe
i posterowe by∏y otwarte dla wszystkich
pracowników naszego Uniwersytetu.
Wzi´∏o w nich udzia∏ ponad 200 osób.
25. Szko∏a Speleologiczna odbywa∏a
si´ pod honorowym patronatem Rektorów: Uniwersytetu Âlàskiego – profesora Janusza Janeczka i Uniwersytetu Wroc∏awskiego – profesora Leszka Pacholskiego. Zarówno w Sosnowcu, jak i we Wroc∏awiu Profesor Marian Pulina zostawi∏ czàstk´ siebie,
rozwijajàc najpierw w Uniwersytecie
Wroc∏awskim, a póêniej Âlàskim silne
oÊrodki badaƒ krasowych i polarnych.
Wspó∏organizatorem tegorocznej
edycji Szko∏y by∏ Instytut Zoologiczny
Uniwersytetu Wroc∏awskiego, a za organizacj´ jej wroc∏awskiej cz´Êci odpowiedzialni byli Krzysztof Stefaniak
i Pawe∏ Socha z Zak∏adu Paleozoologii tego Instytutu. By∏y ku temu
szczególne powody. W niespe∏na trzy
miesiàce po Êmierci Mariana Puliny
zmar∏a Profesor Teresa Wiszniowska,
wybitny paleozoolog, badacz kopalnej
fauny jaskiƒ, kierownik wspomnianego Zak∏adu Paleozoologii. By∏a ona
wspó∏za∏o˝ycielkà i wspó∏organizatorkà pierwszych Szkó∏ Speleologicznych, odbywajàcych si´ w Jaskini
Niedêwiedziej w Kletnie oraz w Làdku Zdroju.
Mi´dzynarodowa Szko∏a Speleologiczna Uniwersytetu Âlàskiego jest
cyklicznie organizowanà imprezà pod
auspicjami Mi´dzynarodowej Unii
Speleologicznej (UIS) afiliowanej
przy UNESCO oraz Mi´dzynarodowej
Unii Geograficznej (IGU). Komisje
krasu i jaskiƒ lodowcowych obu tych
mi´dzynarodowych gremiów mia∏y
w czasie tegorocznej edycji swoje
wspólne sympozjum i by∏y reprezentowane przez wybitnych specjalistów
z ca∏ego Êwiata. W tym miejscu warto
zaznaczyç, ˝e Profesor Marian Pulina
by∏ (w 1989 roku) wspó∏za∏o˝ycielem
Komisji Jaskiƒ Lodowcowych i Krasu
Regionów Polarnych (GLACKIPR)
przy UIS, która mia∏a w trakcie naszej Szko∏y Speleologicznej osiem kolejnych sympozjów. Przed 15. laty,
równie˝ w ramach Szko∏y Speleologicznej, odby∏o si´ drugie Sympozjum
GLACKIPR.

Specyfikà Szko∏y Speleologicznej
Uniwersytetu Âlàskiego, w skali mi´dzynarodowej, jest w∏àczenie w zakres zainteresowania naukowców zajmujàcych si´ jaskiniami i krasem,
równie˝ jaskiƒ w lodowcach Arktyki.
Profesor Marian Pulina w ciàgu trzydziestoletniej pracy na Uniwersytecie
Âlàskim stworzy∏ silny, jeden z pierwszych na Êwiecie i jedyny w Europie
Ârodkowej, oÊrodek naukowo-dydaktyczny zwiàzany z badaniami krasu
i jaskiƒ lodowcowych.
Jednym z podstawowych celów naukowych i edukacyjnych Szko∏y Speleologicznej jest wymiana doÊwiadczeƒ
specjalistów z wielu dyscyplin naukowych zwiàzanych ze specyficznym Êrodowiskiem jaskiƒ, krasu i lodowców
w oÊrodkach naukowych w ró˝nych
zakàtkach Êwiata oraz przekazanie tej
wiedzy studentom i m∏odym adeptom
nauki. Organizatorzy zaprosili wybitnych wyk∏adowców speleologii,
zjawisk krasowych, paleogeografii
i paleozoologii, którzy 22 marca,
w trakcie sesji na Wydziale Nauk
o Ziemi w Sosnowcu mieli wiodàce referaty. WÊród nich znalaz∏o si´ wystàpienie profesora Derka C. Forda
z Kanady, wspó∏autora najnowszego
podr´cznika akademickiego w dziedzinie speleologii i zjawisk krasowych, wydanego w lutym 2007 roku
przez wydawnictwo naukowe Wiley.
W trakcie Szko∏y podr´cznik ten zosta∏ po raz pierwszy publicznie zaprezentowany. Egzemplarz z dedykacjà autora trafi∏ do Biblioteki Wydzia∏u Nauk o Ziemi.
Z inicjatywy by∏ych studentów
Profesora, Rada Wydzia∏u Nauk
o Ziemi i Senat Uniwersytetu Âlàskiego podj´li uchwa∏´ upami´tnienia Jego trzydziestoletniej pracy naukowej i dydaktycznej w murach
Uniwersytetu Âlàskiego tablicà
wmurowanà w holu Katedry Geomorfologii, w budynku Wydzia∏u
w Sosnowcu. TreÊç inskrypcji na tablicy wykonanej z marmuru „Bia∏a
Marianna” z kamienio∏omu w Stroniu Âlàskim o brzmieniu: „By∏em tu
M. Pulina (Pami´ci Profesora Mariana Puliny – geografa (1936-2005)”,
b´dzie dobrze oddawaç legend´ tego
charyzmatycznego naukowca i nauczyciela akademickiego.
ANDRZEJ TYC

Z ˝ycia wydzia∏ów

W 2006 roku min´∏o
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rganizacja w Uniwersytecie Âlàskim Szko∏y Speleologicznej ma nie tylko wymiar
naukowy i edukacyjny, ale równie˝ spo∏eczny. Jednym z podstawowych jej celów
w tym aspekcie jest próba przeniesienia doÊwiadczeƒ sudeckich na teren Jury
Krakowsko-Cz´stochowskiej w zakresie zrównowa˝onego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych jaskiƒ i krasu dla rozwoju ekonomicznego tego regionu. Temu
poÊwi´cona by∏a pierwsza, terenowa cz´Êç 25. Szko∏y Speleologicznej w Podlesicach, Podzamczu i Smoleniu k. Pilicy. Jaskinie przechowa∏y do naszych czasów dziedzictwo minionych epok geologicznych, zapisanych w specyficznych podziemnych archiwach. W naszym regionie dotyczy to równie˝ najstarszego dziedzictwa kulturowego, zwiàzanego
z pobytem na Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej cz∏owieka ju˝ przed kilkuset tysiàcami
lat. Walory przyrodnicze i kulturowe jaskiƒ stanowià dla wielu regionów w Polsce i na
Êwiecie podstaw´ rozwoju gospodarczego. Doskona∏ym tego przyk∏adem jest Jaskinia
Niedêwiedzia w Sudetach, której udost´pnienie dla ruchu turystycznego sta∏o si´, po
upadku przemys∏u wydobywczego dawnego województwa wa∏brzyskiego, podstawà rozwoju jednego z najpopularniejszych w kraju regionów turystycznych. Du˝a w tym zas∏uga zespo∏u ludzi zwiàzanych ze Szko∏à Speleologicznà, zarówno z Uniwersytetu Wroc∏awskiego, jak i z Âlàskiego. Przed ponad 20. laty, w okresie pe∏nego rozkwitu górnictwa
skalnego i w´glowego ówczesnego województwa wa∏brzyskiego, wskazali oni decydentom
koniecznoÊç wstrzymania eksploatacji marmurów w kamienio∏omach na rzecz ochrony
Jaskini Niedêwiedziej i mo˝liwoÊç zmiany opcji gospodarczej regionu. DziÊ widaç, ˝e to
si´ wszystkim op∏aci∏o. W∏aÊciwe wykorzystanie Jaskini, której jubileusz 40-lecia odkrycia obchodziliÊmy niedawno, jest wzorem do naÊladowania w naszym regionie.
ANDRZEJ TYC

Nacieki w sali pa∏acowej w Jaskini Niedêwiedziej w Kletnie

Sztolnia fluorytowa w nieczynnej kopalni uranu. Studentki WNoZ UÂ sprawdzajà licznikiem Geigera poziom promieniowania rudy uranowej prezentowanej przez prof. Wojciecha Ci´˝kowskiego z Politechniki Wroc∏awskiej

Foto: Agnieszka Sikora

Tablica dedykowana pami´ci Profesora
Mariana Puliny, ods∏oni´ta
w trakcie 25.
Szko∏y Speleologicznej
w holu Katedry
Geomorfologii
na Wydziale
Nauk o Ziemi
w Sosnowcu,
gdzie Profesor
sp´dzi∏ niemal
30 lat swego
˝ycia

Foto: Andrzej Tyc

Foto: Leszek Kolondra
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Dyskusja przed Jaskinià
Niedêwiedzià w Kletnie
w trakcie sesji terenowej
w Masywie Ânie˝nika
K∏odzkiego. Stojà od lewej: prof. J. G∏azek
(UAM w Poznaniu),
prof. P. Bosak (Czeska
Akademia Nauk w Pradze), dr A. Tyc (UÂ),
prof. P. Migoƒ i dr S. Buczyƒski (Uniw. Wroc∏awski), prof. W. Ci´˝kowski
(Politechnika
Wroc∏awska) i J.M. Burdukiewicz (Uniw. Wroc∏awski)

Foto: Archiwum Katedry Geomorfologii UÂ

Dziedzictwo minionych epok

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prof. Derek C. Ford
z Uniwersytetu w Hamilton (Kanada)

17

W zaciszu gabinetów i laboratoriów

Projekt badawczy prof. dr. hab. Henryka Morawca
i dr. Zdzis∏awa Lekstona z Instytutu Nauki o Materia∏ach,
Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach UÂ

Implanty medyczne
z pami´cià kszta∏tu
Bwejrakprodukcji
mo˝liwoÊci krajozarówno
stopów, jak i gotowych
wyrobów medycznych
w istotny sposób hamuje
rozwój techniki medycznej w kraju. Ceny importowanych, nielicznych implantów sà bardzo wysokie, co podnosi koszt
leczenia. Uruchomienie
prostszych wyrobów ze
stopów NiTi le˝y w granicach technologicznych
mo˝liwoÊci krajowych.

C

18

elem prowadzonych badaƒ jest
stworzenie podstaw do klinicznego stosowania w kraju implantów
wykorzystujàcych efekty pami´ci kszta∏tu
i nadspr´˝ystoÊci stopów nikiel-tytan.
Stopy te stanowià obecnie istotnà sk∏adowà rozwoju nowoczesnej techniki medycznej w Êwiecie. Badania w tym obszarze
majà charakter interdyscyplinarny, zatem dotyczà zarówno nauki o materia∏ach, jak i medycyny.
Zjawiska pami´ci kszta∏tu zwiàzane sà
ÊciÊle z odwracalnà przemianà martenzytycznà, której towarzyszy zmiana struktury (zmiana rozmieszczenia atomów sieci
krystalicznej) podczas ch∏odzenia i nagrzewania w okreÊlonym zakresie temperatur
lub w wyniku przy∏o˝enia i zdj´cia zewn´trznego napr´˝enia. Uzasadnieniem
dla realizacji przedsi´wzi´cia jest wprowadzenie nowych, prostszych i skuteczniejszych technik zabiegów i operacji chirurgicznych pozwalajàcych na skrócenie ich
czasu i leczenia oraz poprawa komfortu
pacjenta. Wszystkie te czynniki prowadzà
równie˝ do oszcz´dnoÊci finansowej.

Brak mo˝liwoÊci krajowej produkcji zarówno stopów, jak i gotowych wyrobów
medycznych w istotny sposób hamuje rozwój techniki medycznej w kraju. Ceny importowanych, nielicznych implantów sà
bardzo wysokie, co podnosi koszt leczenia.
Uruchomienie prostszych wyrobów ze
stopów NiTi le˝y w granicach technologicznych mo˝liwoÊci krajowych. Podj´to
zatem badania w celu opracowania implantów z pami´cià kszta∏tu, których zastosowaniem zainteresowane sà okreÊlone kliniki chirurgiczne w kraju. Oryginalnym osiàgni´ciem zespo∏u, wraz z prof.
Janem Drugaczem z Kliniki Chirurgii
Szcz´kowo-Twarzowej Âlàskiej Akademii
Medycznej w Katowicach, jest opracowanie klamer z jednokierunkowym efektem
pami´ci kszta∏tu i ich zastosowanie w leczeniu z∏amaƒ ˝uchwy. Zasad´ dzia∏ania
takiej klamry przedstawia rys. 1.

Rys.1 Klamra z pami´cià kszta∏tu do ∏àczenia z∏amaƒ koÊci przed i po nagrzaniu do
temperatury cia∏a pacjenta
Temperatur´ odzyskiwanego kszta∏tu
dobiera si´ w ten sposób, ˝e odgi´te po
och∏odzeniu w ciek∏ym azocie ramiona
klamry, po w∏o˝eniu do wywierconych
w koÊci otworów samoczynnie powracajà
do pierwotnego kszta∏tu pod wp∏ywem
ciep∏a cia∏a pacjenta. Zaginajàce si´ ramiona klamry Êciàgajà obydwa od∏amy
z∏amanej ˝uchwy, likwidujàc szczelin´
i wywierajà nacisk na koÊç przyspieszajàc
proces gojenia. Zastosowanie tej metody
w klinicznym leczeniu oko∏o stu pacjen-

Od lewej: dr Zdzis∏aw Lekston
i prof. dr hab Henryk Morawiec

Rys. 2 Spr´˝yna dystrakcyjna w postaci pierÊcienia do korekcji zniekszta∏conej czaszki

Znaczàcy udzia∏ w realizacji projektu majà: dr hab. J. Lelàtko – mikroskopowe badania
struktury spasywowanej powierzchni, dr E. Rówiƒski – badania struktury powierzchni spektroskopià elektronów Augera, dr A. Winiarski (Instytut Fizyki) – badania struktury spasywowanej powierzchni spektroskopià fotoelektronów, dr hab. Z. Paszenda (Pol. Âl) – badania
potencjodynamiczne spasywowanych warstw, dr T. Goryczka – rentgenograficzne badania
struktury stopów, M. Brzycki – prace technologiczne.
niami czàstek fazy Ni4Ti3. Zasada dzia∏ania dystraktora o kszta∏cie pierÊcienia
przedstawiona jest na rys. 2.
PierÊcieƒ ÊciÊni´ty do kszta∏tu elipsy
zostaje przyszyty do sklepienia czaszki
wywo∏ujàc wyd∏u˝enie w po˝àdanym kierunku i Êciskanie w kierunku prostopad∏ym. Efekty korekcyjne w postaci regularnego kszta∏tu czaszki przedstawiono
na rys. 3.

Rys. 3 Zastosowanie spr´˝yn NiTi w plastyce czaszki u dzieci
Zasady kszta∏towania struktury stopów NiTi celem uzyskania okreÊlonych
w∏asnoÊci implantów oraz wyniki badaƒ
klinicznych zosta∏y opublikowane w szeregu znaczàcych czasopism o mi´dzynarodowym obiegu i zaprezentowane na
kilku mi´dzynarodowych konferencjach
w USA, Kanadzie, Japonii, Austrii i Grecji. Ponadto na technologie wytwarzania
implantów uzyskano i zg∏oszono 5 patentów.

Aktualnie prowadzone sà badania nad
klamrami z pami´cià kszta∏tu s∏u˝àcymi
do zespalania mi´kkich tkanek np. jelita
grubego i trwajà przygotowania do przeprowadzenia ich badaƒ klinicznych w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego –
Âlàskiej Akademii Medycznej, którà kieruje prof. dr hab. Pawe∏ Lampe. Ponadto prowadzone sà badania w celu opracowania
narz´dzi do chirurgii ma∏oinwazyjnej i robotyki chirurgicznej w ramach wspó∏pracy
z Fundacjà Kardiochirurgii w Zabrzu, kierowanej przez dr Zbigniewa Nawrata.
Tematyka z zakresu zastosowaƒ w medycynie stopów NiTi wykazujàcych pami´ç kszta∏tu jest uj´ta w programie badawczym Centrum Zaawansowanych
Technologii, koordynowanym przez
G∏ówny Instytut Górnictwa w Katowicach. Program badawczy CZT obejmuje
trzy problemy: Energia, Ârodowisko,
Zdrowie. Wymieniona wy˝ej tematyka dotyczàca stopów NiTi wchodzi w zakres
problematyki „Zdrowie”.
Wdro˝enie wyników projektu i potencjalnego producenta implantów widzimy
w firmie BHH-Mikromed w Dàbrowie
Górniczej. Firma jest doÊwiadczonym
i znaczàcym producentem implantów stalowych i narz´dzi chirurgicznych.
HENRYK MORAWIEC

W zaciszu gabinetów i laboratoriów

tów wykaza∏o jej wy˝szoÊç w stosunku do
konwencjonalnej techniki opartej na stosowaniu p∏ytek mocowanych do koÊci
przy pomocy wkr´tów.
Drugim przyk∏adem klinicznego zastosowania sà implanty o w∏asnoÊciach nadspr´˝ystych (przemiana martenzytyczna
zachodzi pod wp∏ywem przy∏o˝onych napr´˝eƒ) do dystrakcji (wyd∏u˝ania) koÊci –
celem przeprowadzenia korekcji zniekszta∏ceƒ czaszki u dzieci. Badania te prowadzone sà z udzia∏em prof. dr hab. Kazimierza Kobusa i dr Marka W´grzyna ze
Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy
Zdroju. Podstawowym za∏o˝eniem i celem
by∏o uzyskanie spr´˝yn dystrakcyjnych zapewniajàcych sta∏à wielkoÊç si∏y dzia∏ajàcej
na wyd∏u˝anà koÊç w d∏ugim okresie czasu
(3-6 tygodni). Opracowano dwa rodzaje takich spr´˝yn: jeden oparty o zaindukowanie nadspr´˝ystoÊci poprzez obróbk´ termo-mechanicznà w prostych drutach wyginanych nast´pnie do kszta∏tu liter U lub Ω
i drugi w postaci pierÊcieni wykonanych ze
stopów o podwy˝szonej zawartoÊci niklu –
celem zaindukowania nadspr´˝ystoÊci
w wyniku umocnienia osnowy wydziele-

Dni Kultury Kanadyjskiej
10-11 maja 2007 r. ju˝ po raz kolejny Centrum Studiów Kanadyjskich oraz Instytut Kultury i Literatury
Brytyjskiej i Amerykaƒskiej UÂ organizujà w budynku
Neofilologii przy ul. ˚ytniej 10 w Sosnowcu „Dni Kultury Kanadyjskiej”. W ramach Dni odbywaç si´ b´dà wyst´py rdzennych artystów kanadyjskich, wyk∏ady, mini
festiwal filmów o tematyce kanadyjskiej oraz sympozjum
i warsztaty akademickie – a wszystko to pod has∏em:
„Kultura i Literatura Rdzennej LudnoÊci Kanady”. Organizatorzy, a szczególnie spiritus movens imprezy, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich dr Eugenia Sojka, wÊród g∏ównych celów tego wydarzenia wymieniajà
pog∏´bienie wiedzy na temat kanadyjskiej ludnoÊci
rdzennej, obalenie stereotypów oraz nawiàzanie dialogu
kulturowego. Spotkanie b´dzie niezwyk∏à szansà dla
polskiego Êrodowiska akademickiego, studentów oraz
szerokiej publicznoÊci na bezpoÊredni kontakt z przedstawicielami „Pierwszych Narodów Kanady”. Pisarze,
artyÊci, dziennikarze, pedagodzy, profesorowie i starszyzna plemienna (elders) pomogà nam zweryfikowaç tradycyjne wyobra˝enia o Indianach obecne w literaturze,
sztuce, historii oraz wielu innych dziedzinach nauki.
Tradycyjnie ju˝ goÊciem honorowym oraz patronem im-

prezy b´dzie ambasador Kanady w Polsce. WÊród artystów, którzy potwierdzili swój udzia∏ w „Dniach Kultury
Kanadyjskiej” sà m.in.: Thomson Highway, Armand
Garnet Ruffo, Mary Lou Smoke i Dan Smoke, Napes
Ashini, Angelina Wennie, Jo-Ann Episkenew, Laura
Cranmer oraz Dawn Martin-Hill. Wszyscy goÊcie reprezentujà rdzenne kultury kanadyjskie. Tomson Highway,
goszczàcy ju˝ wczeÊniej w Polsce dramatopisarz, powieÊciopisarz oraz muzyk, reprezentant narodu Cree, jest
twórcà pierwszego w Kanadzie teatru autochtoƒskiego,
Armand Garnet Ruffo to poeta, dramatopisarz oraz scenarzysta, by∏y dyrektor Centre for Aboriginal Education, Research and Culture, zdobywca presti˝owej nagrody CrAngelina Weenie jest dyrektorem Wydzia∏u
Edukacji LudnoÊci Rdzennej na Uniwersytecie Rdzennych Narodów w Kanadzie w Regina, Saskatchewan
oraz wyk∏adowcà j´zyka Cree.
Dok∏adny program Dni Kultury Kanadyjskiej zosta∏
podany na stronie internetowej Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykaƒskiej Uniwersytetu
Âlàskiego: www.fil.us.edu.pl/ibacl oraz na stronie g∏ównej UÂ www.us.edu.pl.
AGNIESZKA GO¸DA-DEREJCZYK
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Informacje

Kontrowersyjna ustawa
U
stawa lustracyjna
wzbudzi∏a sporo emocji
w Êrodowisku uniwersyteckim. Poni˝ej prezentujemy stanowisko Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia
23 marca 2007 roku
oraz informacje z posiedzenia Senatu UÂ
17 kwietnia br.

Stanowisko
Konferencji
Rektorów
Uniwersytetów
Polskich
z dnia 23 marca
2007 roku
w sprawie tzw.
ustawy
lustracyjnej
Rektorzy zgromadzeni na spotkaniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich stwierdzajà, ˝e przepisy dotyczàce sk∏adania oÊwiadczeƒ
lustracyjnych wprowadzone przez
ustaw´ z dnia 18 paêdziernika 2006
roku o ujawnianiu informacji o doku-

mentach bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944-90 oraz o treÊci tych dokumentów, budzà zastrze˝enia natury
prawnokonstytucyjnej i stawiajà osoby poddane lustracji przed trudnymi
dylematami moralnymi. Szczególny
sprzeciw budzà:
1) niewspó∏miernoÊç sankcji oraz
brak prawa do sàdu w przypadku
niez∏o˝enia oÊwiadczenia lustracyjnego,

niez∏o˝enia oÊwiadczenia naruszajà
zasady autonomii szkó∏ wy˝szych
i swobod´ prowadzenia badaƒ naukowych,
a
tak˝e
pozostajà
w sprzecznoÊci z ustawà „Prawo
o szkolnictwie wy˝szym”. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich wyra˝a nadziej´, ˝e rozstrzygni´cia Trybuna∏u Konstytucyjnego
doprowadzà do nowelizacji ustawy
lustracyjnej usuwajàcej jej wàtpliwe

Powstanie Komisja
Historyczna
Zgodnie z ustawà lustracyjnà nauczyciele akademiccy zostali przez JM Rektora UÂ prof.
zw. dr. hab. Janusza Janeczka poproszeni o sk∏adanie oÊwiadczeƒ. 17 kwietnia na posiedzeniu Senatu UÂ podj´to uchwa∏´ o powo∏aniu Komisji Historycznej, która b´dzie „przeÊwietla∏a” przesz∏oÊç pracowników naszej Uczelni. Jej zadaniem b´dzie rzetelne zbadanie
materia∏u dost´pnego w Instytucie Pami´ci Narodowej i Archiwum Uczelni oraz wskazania
nie tylko negatywnych przyk∏adów zachowaƒ, ale tak˝e heroicznych postaw pracowników
UÂ w latach 1968-90. Uchwa∏a ta by∏a pozytywnà reakcjà senatorów na apel Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Uniwersytetu Âlàskiego, która (w porozumieniu i przy poparciu JM Rektora UÂ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka) wystàpi∏a z formalnym wnioskiem
o powo∏anie Komisji. Sk∏ad Komisji zostanie ustalony przez Rektora. Intencjà Senatu UÂ i
zwiàzkowców jest, by przesz∏oÊç Uczelni zosta∏a oceniona oraz przedstawiona w sposób obiektywny i fachowy. Podobne komisje pracujà ju˝ w KUL-u oraz UJ i Uniwersytecie
M. Kopernika w Toruniu.
2) zobowiàzywanie osób podlegajàcych lustracji do sk∏adania oÊwiadczeƒ o charakterze wspó∏pracy lub
jej braku w sytuacji, gdy ustawodawca wprowadzajàc 17 rodzajów wspó∏pracy nie definiuje w sposób jednoznaczny ich charakteru.
Rektorzy uwa˝ajà równie˝, ˝e procedury przewidziane w zakresie sk∏adania oÊwiadczeƒ i konsekwencje

zapisy prawne, a równoczeÊnie wyra˝ali ˝al, ˝e terminy realizacji ustawy
praktycznie uniemo˝liwiajà nadzór
Trybuna∏u Konstytucyjnego nad
tworzonym prawem, które dotyczy
setek tysi´cy obywateli.
PRZEWODNICZÑCY KONFERENCJI REKTORÓW
UNIWERSYTETÓW POLSKICH
PROF. DR HAB. STANIS¸AW LORENC
REKTOR UAM

Stopnie naukowe
Doktoraty:
Dr Wojciech Burian
Dr Armand Cholewka
Dr Lidia Szymczak
Dr Barbara Podeszwa
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Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki

Dr Aleksandra Kosz
Dr Anita Gostomska
Dr Joanna Darda-Gramatyka
Dr Magdalena Perz

Wydzia∏
Wydzia∏
Wydzia∏
Wydzia∏

Filologiczny
Filologiczny
Filologiczny
Filologiczny

Habilitacje:
Dr hab. Janusz Spyra

Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji

Plewnia i Damian Bielicki
z Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Âlàskiego reprezentowali
Polsk´ w Telders International Law Moot Court
Competition, na mi´dzynarodowym, niezwykle
presti˝owym konkursie
m∏odych adeptów prawa.

B

ezlitosna selekcja kandydatów
rozpocz´∏a si´ ju˝ w czerwcu
2006 roku. Wymagania: rozleg∏a
wiedza z zakresu prawa mi´dzynarodowego, doskona∏e CV, nienaganna znajomoÊç j´zyka angielskiego, dyspozycyjnoÊç,
pewnoÊç siebie. Po przeanalizowaniu
ogromnej iloÊci aplikacji i wnikliwej ocenie kandydatów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej we wrzeÊniu, og∏oszono wyniki.
WÊród szcz´Êliwców znalaz∏a si´ czwórka
studentów WPiA UÂ.
Konkurs obejmowa∏ dwa etapy. Pierwszy polega∏ na stworzeniu pisemnego memoria∏u dotyczàcego tzw. case. Jest to fikcyjna sytuacja, której rozwiàzanie wymaga z jednej strony g∏´bokiej znajomoÊci
prawa mi´dzynarodowego, a z drugiej –
kreatywnoÊci i pomys∏owoÊci. Opis sytuacji dru˝yna otrzyma∏a we wrzeÊniu ubieg∏ego roku. Dotyczy∏a ona obszaru prawa
medycznego oraz zagadnieƒ opieki dyplomatycznej i prawa traktatów.
- PrzejrzeliÊmy tysiàce artyku∏ów, ksià˝ek w poszukiwaniu niezb´dnych materia∏ów. SpotykaliÊmy si´ tak cz´sto, jak to
by∏o mo˝liwe – w przerwach mi´dzy zaj´ciami, po zaj´ciach, nie istnia∏y dla nas godziny dziekaƒskie. Nawet w Êwi´ta otwierano dla nas Uczelni´. Po prostu ˝yliÊmy
tym konkursem – opowiada Jarek Rudy.
Drugi etap, ustny, odbywa∏ si´ w dniach
12-14 kwietnia w Hadze w Mi´dzynarodowym Trybunale SprawiedliwoÊci. Studenci musieli wykazaç si´ nie tylko znajomoÊcià prawa, ale i cechami doskona∏ych
prawników – opanowaniem, pewnoÊcià
siebie, zimnà krwià, stanowczoÊcià.
- Kiedy stan´liÊmy przed cz∏onkami komisji, którzy mieli zadawaç nam pytania
konkursowe, naszà uwag´ przyku∏ wiszàcy nad nimi ogromny obraz s´dziego Manfreda Lachsa, wiceprzewodniczàcego Trybuna∏u, wielkiego Polaka, który naszemu
Uniwersytetowi ofiarowa∏ cenne ksi´go-

Uniwersytecka dru˝yna w Hadze

WyÊcig o presti˝

zbiory. UznaliÊmy to za dobry znak –
wspomina Jarek.
Ogólna klasyfikacja nie jest jeszcze znana, jednak ju˝ wiadomo, ˝e polska dru˝yna nie znalaz∏a si´ w pierwszej dziesiàtce.
- Pozostaje oczywiÊcie pewien niedosyt.
LiczyliÊmy na wi´cej, w koƒcu to osiem
miesi´cy ˝mudnych przygotowaƒ. Jednak
w porównaniu z ubieg∏orocznym konkursem, w którym równie˝ nasz Uniwersytet
mia∏ zaszczyt reprezentowaç Polsk´, zauwa˝am ogromny post´p. Trzeba te˝ podkreÊliç, ˝e taki konkurs jest du˝ym doÊwiadczeniem dla tych m∏odych ludzi –
mogà sprawdziç i wzbogaciç swoje umiej´tnoÊci praktyczne i wiedz´. A to na pewno zaprocentuje – ocenia dr Jacek Barcik,
opiekun dru˝yny. Przebieg konkursu niejednokrotnie jest monitorowany przez
cz∏onków ró˝nych organizacji mi´dzynarodowych, którzy poszukujà nowej si∏y zasilajàcej ich szeregi.
- Nie graliÊmy po to, ˝eby wygraç, ale
˝eby graç, byç tam, sprawdziç si´. Drugi
etap da∏ nam mo˝liwoÊç obserwacji zmagaƒ innych dru˝yn. PoznaliÊmy ich pomys∏y, rozwiàzania i postawy. I nie chodzi tu
o rywalizacj´, ale o inne spojrzenie, nowà
wiedz´ – mówi z przekonaniem Barbara
Powolny. Studenci poznali równie˝ szczegó∏owe opinie wybitnych s´dziów, którzy
zasiadali w komisji, na temat swoich wystàpieƒ. Opinie by∏y ˝yczliwe i bardzo pozytywne.
- Tym bardziej jesteÊmy z siebie zadowoleni i wiemy, ˝e nasza praca i d∏ugie
przygotowania nie posz∏y na marne. PodkreÊlam raz jeszcze, ˝e nie jechaliÊmy by
wygraç. Sam proces przygotowywania si´,
wiele nam da∏. DziÊ wiem, ˝e chc´ si´ specjalizowaç w prawie mi´dzynarodowym –
dopowiada z dumà Basia.
- Uczelnia bardzo wspiera∏a studentów.
Wydzia∏ Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Âlàskiego pokry∏ koszty wyjazdu oraz
wszelkie op∏aty konferencyjne.
- Wydzia∏ zainwestowa∏ w studentów.
I z pewnoÊcià nie jest to bezpodstawne. To
sà wyjàtkowi pasjonaci, wi´kszoÊç z nich
chce w przysz∏oÊci zawodowo zajmowaç
si´ prawem mi´dzynarodowym – pracowaç w instytucjach i organizacjach mi´dzynarodowych. Zatem to nie tylko inwestycja w tych m∏odych ludzi, ale w przysz∏e
kadry naszego paƒstwa – mówi dr Barcik.
Podobnà ˝yczliwoÊç okaza∏a równie˝
Polska Ambasada w Hadze.
- Jako jedyna dru˝yna mieliÊmy tak nieocenionà pomoc – czuliÊmy si´ bardzo wyró˝nieni, kiedy wys∏ano po nas samochód,
który zawióz∏ nas na audiencj´ do ambasadora, ugoszczono nas prawdziwie po
królewsku – wspomina Jarek.
- DziÊ, po konkursie mog´ z pewnoÊcià
stwierdziç, ˝e mamy Êwietnych studentów. Sà niezwykle aktywni, tylko trzeba
do nich dotrzeç i pobudziç ich ducha zdrowej rywalizacji i poÊwi´cenia. To jest jak
gra na dwóch fortepianach – z jednej strony trzeba stosowaç ˝yczliwà zach´t´,
z drugiej jednak, przy takiej dawce materia∏u, jakà nale˝a∏o posiàÊç przed konkursem, trzeba by∏o si´gnàç po jakieÊ instrumenty dyscyplinujàce. Ta dru˝yna jednak
od razu z∏apa∏a bakcyla, sami prosili mnie
o dodatkowe spotkania, pan Jarek proponowa∏ nawet kolokwium weryfikujàce
zdobytà wiedz´ – opowiada z uÊmiechem
opiekun dru˝yny.
Studenci zapytani o dalsze plany nie
odpowiadajà chórem o zas∏u˝onym odpoczynku. Chocia˝ w kolejnym konkursie
Telders International Law Moot Court
Competition nie mogà ju˝ wziàç udzia∏u,
to jednak ju˝ myÊlà o innych turniejach
prawniczych i nie przera˝ajà ich kolejne
godziny sp´dzane nad ksià˝kami.
AGNIESZKA TURSKA-KAWA
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Dla przodków Êwi´te istoty, dla nas lustrzane odbicie

Drzewo jak cz∏owiek
16 kwietnia br. kilkanaÊcie osób na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UÂ uczestniczy∏o
w warsztacie ekologicznym po∏àczonym z akcjà
sadzenia drzew.

Z

wykle myÊlimy, ˝e nasze ˝ycie zale˝y od samochodów, komputerów, telefonów komórkowych
i wielu innych urzàdzeƒ, z którymi mamy
kontakt na co dzieƒ. Ulegamy te˝ z∏udzeniu, ˝e jesteÊmy wolni, samowystarczalni,
niezale˝ni i jakby co, to z ró˝nych opresji
uratuje nas technika i wiedza jakà zgromadzi∏ cz∏owiek.
Zapominamy jednoczeÊnie, ˝e nikt z nas
nie prze˝y∏by pi´ciu minut, gdyby nagle zabrak∏o tlenu, który jest produkowany przez
drzewa oraz inne zielone roÊliny. Zapominamy te˝, ˝e znajdujemy si´ u progu globalnej katastrofy zwiàzanej ze zmianami klimatycznymi, które w du˝ym stopniu sà
konsekwencjà procesu wylesiania planety
i nadmiaru dwutlenku w´gla w atmosferze.
Drzewa, bo na nie kierujemy dzisiaj
szczególnà uwag´, od zawsze by∏y dla ludzi
wa˝ne. Stanowi∏y pierwsze Êrodowisko ˝ycia naszych przodków, budzi∏y podziw, by∏y
uosobieniem bóstw, pierwszymi Êwiàtynia-

mi. Drzewa inspirowa∏y i stanowi∏y odzwierciedlenie podstawowej prawdy o ˝yciu:
korzenie wnikajà w ziemi´, penetrujàc g∏´bi´ mrocznych czeluÊci tego, co niskie i tajemnicze; pieƒ jest mocnym i stabilnym
∏àcznikiem tego, co zakorzenione w ziemi
z tym, co strzela ku górze, do Êwiat∏a; korona drzewa dotyka nieba, jej liÊcie komunikujà si´ ze s∏oƒcem czerpiàc z niego o˝ywczà energi´. Tak oto to, co ziemskie, niskie,
ciemne i materialne ∏àczy si´ w jednej istocie z tym, co niebieskie, duchowe, jasne
i wysokie. Drzewo ˝ycia, w którym dwa staje si´ jednym, oddzielone na powrót ∏àczy si´
w jednej ca∏oÊci. Czy˝ mo˝e dziwiç, ˝e dla
naszych przodków drzewa by∏y Êwi´tymi
istotami.
A dzisiaj, czym sà dla nas drzewa? To pytanie skupi∏o w poniedzia∏ek 16 kwietnia
kilkanaÊcie osób na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii, które uczestniczy∏y w warsztacie po∏àczonym z sadzeniem drzew niedaleko Wydzia∏u. Ale zanim udaliÊmy si´ do
pracy, usiedliÊmy w kr´gu po to by wyraziç
siebie w rysunku drzewa. Tak, drzewo jest
metaforà cz∏owieka, stanowi jego lustrzane
odbicie, jego korzenie, pieƒ, korona i liÊcie
wiele mówià o naszych emocjach, przekonaniach, doÊwiadczeniach, o naszej kondycji. Gdy wi´c ka˝dy z nas narysowa∏ swoje
drzewo, kolejno opowiadaliÊmy o nim tak,
jakbyÊmy nim byli.
Oto jedna z wypowiedzi uczestnika
warsztatu: – Jak widzicie jestem smutnym
drzewem. Wprawdzie mam mocne korzenie i silny pieƒ, to jednak moja korona zosta∏a przyci´ta. Nie mog´ ju˝ teraz wycià-

gaç moich ramion do ˝yciodajnego s∏oƒca
i czerpaç z jego energii. Chocia˝ próbuj´ wypuÊciç w miejscach ran nowe p´dy, to jednak jestem s∏aby i okaleczony. Ludzie mówià, ˝e mnie w ten sposób piel´gnujà, ale ja
cierpi´ i powoli umieram. Tak to jest ˝yç tutaj, w mieÊcie: coraz mniej wolnoÊci, coraz
wi´cej cierpienia. Chcia∏bym, ˝eby ludzie
przyjrzeli mi si´ bardzo dok∏adnie, ˝eby
spojrzeli bardzo g∏´boko, bo wtedy mo˝e zobaczà, ˝e okaleczajàc mnie okaleczajà samych siebie. Tak, ja miejskie drzewo jestem
lustrem, w którym cz∏owiek mo˝e si´ przejrzeç, mo˝e zobaczyç, jak sam odcina si´ od
tego, co naturalne, dzikie i pi´kne. Spójrzcie
na mnie, mo˝e wtedy obudzicie si´ do prawdziwego ˝ycia, którego symbolem jest moja
roz∏o˝ysta korona strzelajàca ku niebu, stabilny pieƒ oraz korzenie mocno zroÊni´te
z ziemià.
Po cz´Êci warsztatowej udaliÊmy si´ na
skwer przed Wydzia∏em, gdzie mieliÊmy
okazj´ zasadziç ka˝dy swoje drzewo oraz po
kilka krzewów. UmówiliÊmy si´, ˝e wszystkim zasadzonym roÊlinom b´dziemy nadawaç imiona. Tak oto, na wiele lat zwiàzaliÊmy si´ z tymi póki co niepozornymi roÊlinami wi´zami emocji, braterskimi i siostrzanymi zwiàzkami, które gwarantujà, ˝e
z pewnoÊcià uczestnicy warsztatu nie b´dà
oboj´tni na to, co b´dzie si´ dzia∏o na wybranym przez nas skwerze.
Oby zasadzone w tym dniu drzewa
i krzewy mog∏y do˝yç pe∏ni swoich dni nie
niepokojone, wolne od okaleczeƒ i dziwnych zabiegów „piel´gnacyjnych”.
RYSZARD KULIK

Rybnicka Frankofonia

D
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wa kwietniowe dni (19 i 20) up∏yn´∏y na Uniwersytecie Âlàskim w Rybniku pod znakiem Rybnickiej
Frankofonii, przygotowanej przez studentów III roku j´zyka francuskiego, Rad´ Samorzàdu Studenckiego UÂ
OD w Rybniku oraz Alliance Fran˜aise. Pierwszy by∏ prawdziwà ucztà nie tylko dla oka, ale tak˝e dla podniebienia.
Spotkanie z kuchnià rozpocz´∏a prezentacja regionalnej
kuchni Francji, po czym Jean-Pierre Darcel, wyk∏adowca
z rybnickiego Alliance Fran˜aise, przybli˝y∏ zwyczaje kulinarne Normandii, regionu, z którego pochodzi. Du˝ym powodzeniem cieszy∏a si´ degustacja tradycyjnych potraw i deserów francuskich, takich jak quiche lorraine, gâteau basque czy croque monsieur oraz ró˝nego rodzaju serów.
Licznie zgromadzona publicznoÊç mia∏a równie˝ okazj´ do
zapoznania si´ z ˝yciem i twórczoÊcià wykonawców muzyki
francuskiej. W mi´dzyczasie odbywa∏ si´ tak˝e konkurs wiedzy o Francji, dla najlepszych czeka∏y atrakcyjne nagrody.

Zakoƒczeniem pierwszego dnia Frankofonii by∏ koncert muzyki Georges’a Brassensa w klubie „NIE” w wykonaniu Bertrand Redonnet oraz zabawa nie tylko w rytmach francuskich. Bertrand Redonnet jest autorem ksià˝ek o twórczoÊci
Brassensa oraz wykonawcà jego poezji Êpiewanej.
Wyk∏ad Micha∏a Roso∏a, studenta politologii Uniwersytetu Âlàskiego, poÊwi´cony monarchii absolutnej we
Francji rozpoczà∏ drugi dzieƒ Rybnickiej Frankofonii.
Uczestnicy mieli okazj´ zakupiç s∏owniki, podr´czniki
i inne ksià˝ki na kiermaszu prowadzonym przez ksi´garni´ „Albion” z Rybnika i po raz kolejny sprawdziç swojà
wiedz´ na temat Francji podczas konkursu. Ostatnim
punktem programu by∏a projekcja filmu „l’Auberge
Espagnole” („Smak ˝ycia”), poprzedzona prezentacjà,
która przybli˝y∏a wa˝ne i znane postacie kina francuskiego oraz festiwale filmowe.
AGNIESZKA RUDKA
ALEKSANDRA JAWORSKA

III Studencki Festiwal Nauki
runki studiów. Przedstawiciele wydzia∏ów
udzielali informacji w rektoracie oraz przy
specjalnie przygotowanych na t´ okazj´ stoiskach umiejscowionych na Êwie˝ym powietrzu. W tym samym czasie odbywa∏y si´ ju˝
prezentacje kó∏ naukowych, dzi´ki czemu
przyszli studenci mieli okazj´ porozmawiaç
ze starszymi kolegami. Specjalnie dla nich
Studenckie Ko∏o Seksuologii przygotowa∏o
warsztat dotyczàcy komunikacji uczuç. Elementy treningu komunikacji interpersonalnej. Tak˝e tego dnia odbywa∏a si´ „Wiosenna Wampiriada”. Od godzin rannych pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zach´cali do oddawania krwi
w specjalnie przygotowanych autokarze.
Choç kampus akademicki t´tni∏ ˝yciem ju˝ od wtorku, uroczyste otwarcie
III Studenckiego Festiwalu Nauki odby∏o si´ 18 kwietnia w kinie Âwiatowid, wyst´pem studenckich kabaretów: „To za
Du˝e S∏owo” oraz „Klinkiernia”.
Tego te˝ dnia przy ulicy Bankowej rozstawiona zosta∏a scena, na której zaprezentowali si´ mi´dzy innymi cz∏onkowie Ko∏a
Naukowego Etnologii z Cieszyna, umilajàc
nam czas grà na indyjskich instrumentach.
Odby∏ si´ tak˝e pokaz Aikido oraz wystàpi∏
zespó∏ XPRSS. Podobnie jak w roku poprzednim du˝ym sukcesem okaza∏a si´ prezentacja przygotowana przez Ko∏o Naukowe Biotechnologów. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ tak˝e konferencja przygotowana przez Ko∏o Naukowe Komunikacji
Kulturowej pt. „K∏amstwo jako element

Podobnie jak w minionych edycjach ideà Festiwalu by∏a promocja i prezentacja naukowej dzia∏alnoÊç studenckiej. Podczas jego trwania cz∏onkowie kó∏ naukowych mieli
okazj´ wymieniç si´ wiedzà z ró˝nych dyscyplin,
a tak˝e doÊwiadczeniami,
jakie zdobyli podczas
prowadzonych badaƒ,
wyjazdów i konferencji.
By∏a to tak˝e okazja dla
maturzystów, którzy odwiedzili nas podczas Dnia
Otwartych Drzwi, do
przekonania si´, czy wymarzona dyscyplina naukowa zajmuje si´ rzeczywiÊcie tym, co ich interesuje i pasjonuje.

Reprezentant Wydzia∏u Filologicznego UÂ
zach´ca∏ do studiowania polonistyki

Foto: Agnieszka Sikora

T

egoroczny Festiwal Nauki ró˝ni∏ si´
do poprzednich edycji. Przede wszystkim po raz pierwszy prezentacje odbywa∏y si´ w jednym miejscu, którego sercem
by∏a ulica Bankowa. Poszczególne warsztaty,
wyk∏ady i pokazy mo˝na by∏o zobaczyç w rektoracie, na wydzia∏ach: Nauk Spo∏ecznych,
Prawa i Administracji oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. Do wspó∏pracy w∏àczyli si´ nasi
koledzy z Akademii Sztuk Pi´knych z wystawà swoich prac oraz pokazem projektowania
na ˝ywo. Ca∏a akcja odbywa∏a si´ pod patronatem w∏adz miasta i województwa, a tak˝e
Âlàskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Wydawnictwa Âlàsk, OÊrodka Alliance
Francaise, kina „Âwiatowid” oraz „Entuzji”
firmy szkoleniowo- rekrutacyjnej.
W ramach Festiwalu Nauki, 17 kwietnia,
odby∏ si´ Dzieƒ Otwartych Drzwi, podczas
którego odwiedzili nas maturzyÊci. Celem
by∏o zaprezentowanie oferty edukacyjnej
oraz zasad rekrutacji na poszczególne kie-

komunikacji kulturowej”, na której goÊcinnie wystàpi∏ prof. Dariusz Doliƒski. Odwiedzi∏ nasz tak˝e Adam P∏ona, redaktor
www.wiadomoÊci24.pl zaproszony przez
Mi´dzywydzia∏owe Stowarzyszenie Dziennikarzy MOSTY oraz pan Tomasz Konior,
którego goÊci∏o Ko∏o Naukowe Estetyków.
Na amatorów sztuki czeka∏y liczne wystawy.
Ci, którzy mieli ochot´ spróbowaç swoich si∏
w roli fotografa, mieli okazj´ zrobiç to w specjalnie zbudowanym, profesjonalnym studiu fotograficznym, przygotowanym przez cz∏onków
grupy www.warsztaty-fotograficzne.org lub
skonsultowaç swoje zdj´cia i us∏yszeç opini´
profesjonalistów.
Na uwag´ zas∏uguje tak˝e pokaz przygotowany przez Amnesty Intermational, który zaprezentowa∏ los uchodêców z Korei
Pó∏nocnej, gromadzàc przy tym rzesz´
osób zainteresowanych tematykà obrony
praw cz∏owieka, a tak˝e prezentacja Wydzia∏u Radia i Telewizji UÂ, która odby∏a
si´ 19 kwietnia w Kinoteatrze „Rialto”.
Podczas ca∏ego festiwalu trwa∏y warsztaty ruchowe m.in. salsy, taƒca ˝ydowskiego,
flamenco oraz warsztat choreoterapeutyczny, a tak˝e warsztaty rozwijajàce zdolnoÊç twórczego myÊlenia, poprawiajàce
dykcj´ i emisj´ g∏osu, czy dotyczàce wzmacniania i odkrywania swoich mocnych stron.
Festiwal zakoƒczy∏ spektakl-happening
Ko∏a Naukowego Teatrologów b´dàcy owocem warsztatów odbywajàcych si´ w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki.
MILENA NOWAK
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Akademicki campus t´tni∏ ˝yciem
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Rozmowa

„Dajcie mi punkt podparcia, a przesun´ ziemi´!”

Kszta∏cenie na odleg∏oÊç:
marzenia czy realia?
30
marca odby∏o si´
w Uniwersytecie Âlàskim
seminarium zatytu∏owane: „Projekt kszta∏cenia
na odleg∏oÊç”, zorganizowane przez Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr. hab. Wies∏awa Banysia, Centrum
Technik Kszta∏cenia na
Odleg∏oÊç UÂ oraz dziekana Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. UÂ dr. hab. Macieja Sablika.

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. in˝. Janem Piechà, dyrektorem
Centrum Technik Kszta∏cenia na Odleg∏oÊç UÂ
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- Nauczanie wspomagane przez
komputer nie jest pomys∏em nowym. Koncepcja edukacji elektronicznej, nazywanej popularnie e-learning, zdaje si´ jednak traktowaç
proces nauczania szerzej ni˝ dotychczas. Czym szczególnym wyró˝nia si´ ta technika kszta∏cenia?
- Kszta∏cenie elektroniczne lub internetowe, jak si´ zwyk∏o je teraz nazywaç,
korzysta z wieloletnich doÊwiadczeƒ
w obszarze rozwoju technicznych Êrodków nauczania. W latach 70. i wczeÊniej
mówi∏o si´ o programowanym nauczaniu
tam, gdzie podejÊcie algorytmicznego poruszania si´ po obszarze wiedzy by∏o ju˝
realizowane. Pierwsze elementy kszta∏cenia programowanego dotyczy∏y konstruowania podr´czników, które zawiera∏y zró˝nicowane porcje materia∏u dydaktycznego, dozowane czytelnikowi na
podstawie wyników uzyskanych w kolejnych fazach sprawdzania jego wiedzy.
Dobre odpowiedzi powodowa∏y przejÊcie
do bardziej zaawansowanego materia∏u.
B∏´dne lub s∏abe oznacza∏y koniecznoÊç

si´gni´cia do bardziej szczegó∏owych partii materia∏ów. Ta koncepcja zosta∏a
przeniesiona na komputer, gdy jego cena
zacz´∏a spadaç. Do tej nowej, komputerowej metody sterowania procesem kszta∏cenia, w∏àczyli si´ pedagodzy, poczàtkowo nieufni tej metodzie, wkrótce stali si´
jej zwolennikami. Zauwa˝yli bowiem
bardzo istotny aspekt zastosowaƒ komputera w procesach kszta∏cenia – mo˝liwoÊç indywidualizacji programu. A to pozostawa∏o w zgodzie z lansowanà przez
nich ideà kszta∏cenia dopasowanego do
indywidualnych umiej´tnoÊci, czy potrzeb ucznia.
- Jednà z zalet studiowania stacjonarnego jest sta∏y, bezpoÊredni kontakt mi´dzy studentem i wyk∏adowcà. Czy nauka na odleg∏oÊç nie doprowadzi do zanikni´cia tradycyjnych wi´zi decydujàcych o charakterze uniwersytetu?
- Gdyby w procesie nauczania osobisty
kontakt ucznia z nauczycielem najsilniej
wp∏ywa∏ na uzyskiwane wyniki, mielibyÊmy powa˝ny dylemat, jak znaleêç moty-

wacj´ dla kszta∏cenia na odleg∏oÊç. Proces poznawania jest bardzo z∏o˝ony, a jego efektywnoÊç zale˝y g∏ównie od dost´pu do dobrych materia∏ów edukacyjnych,
mówi si´ wr´cz o technologiach edukacyjnych. Ze wzgl´du na ogrom materia∏ów informacyjnych z dowolnej dziedziny, na pozyskanie ich tracimy bardzo du˝o czasu. Bieganie po bibliotekach, trudny dojazd na uczelni´, kiepski nauczyciel, który niejednokrotnie sam ma braki
merytoryczne, sprawiajà, ˝e uczeƒ (student) nie jest w stanie zg∏´biç wiedzy na
zadany temat w stopniu satysfakcjonujàcym jego samego i egzaminatora.
Usprawnienie wspomnianych dzia∏aƒ
mo˝e zaoszcz´dziç du˝o cennego czasu
i wykorzystania go na nauk´. Wreszcie
nauczyciel nie realizuje zaj´ç wed∏ug tradycyjnych „∏opatologicznych” schematów. Maszyna pozwala przekazaç materia∏ w sposób plastyczny, wariantowo,
problemowo i interesujàco.
Nauczyciel nie straci kontaktu
z uczniem, jedynie czas na rozmowy
z nim wykorzysta w inny, bardziej inte-

edukacji nie wiedzà, jak si´ nale˝y do tego wszystkiego zabraç.
- W ramach Uniwersytetu Âlàskiego funkcjonuje kierowane przez pana Centrum Technik Kszta∏cenia
na Odleg∏oÊç. Na czym polega jego
dzia∏alnoÊç?
- W tym nies∏ychanie ˝mudnym przedsi´wzi´ciu, przy totalnym braku Êrodków, mimo wszystko staramy si´ jakoÊ
sobie radziç. Dzi´ki wsparciu kilku „fanatyków” kszta∏cenia na odleg∏oÊç, próbujemy zorganizowaç narz´dzia „uprzyjaêniajàce” proces przygotowania materia∏ów dydaktycznych. OpracowaliÊmy
elementy programu organizujàcego elementy prezentacji oraz sprowadzajàcego
proces projektowania aplikacji edukacyjnych do wpisywania tekstów i rysunków
w formy animacji, symulacji skomplikowanych uk∏adów, urzàdzeƒ, zjawisk.
Z takich pó∏produktów mogà korzystaç
nasi wspó∏pracownicy z pracowni kszta∏cenia elektronicznego, które winny zostaç zorganizowane na ka˝dym wydziale.
Wtedy proces projektowania aplikacji zostaje znacznie uproszczony. CTKO ma
równie˝ za zadanie kszta∏ciç u˝ytkowników naszych opracowaƒ i zapoznaç ich
z innymi niezb´dnymi narz´dziami pracy programisty.
- Czy studenci poszczególnych wydzia∏ów UÂ mogà skorzystaç z oferty e-learningu?
- Centrum nie prowadzi dzia∏alnoÊci
dydaktycznej dla studentów, ale wspomaga w tym zadaniu pracownie kszta∏cenia elektronicznego. Studenci kierunku informatyka naszego uniwersytetu
mogà korzystaç z opracowaƒ pracowni
e-learning Zak∏adu Systemów Kompute-

rowych dla kilku przedmiotów. JeÊli
znajdziemy Êrodki na op∏acenie wykonawców oprogramowania i podr´czników do tego modelu kszta∏cenia, umo˝liwimy studentom realizacj´ wi´kszoÊci
zadaƒ w domu. Uczelnia stanie si´ miejscem spotkaƒ warsztatowych, gdzie b´dziemy jedynie „dogrywali” elementy
naszej edukacji, b´dzie wydawa∏a certyfikat wiedzy. W niej powinien si´ odbywaç sprawdzian wiedzy studiujàcego samodzielnie. Niestety ten moment, gdy
studenci Uniwersytetu Âlàskiego b´dà
mogli korzystaç z dobrodziejstwa kszta∏cenia na odleg∏oÊç, jest jeszcze bardzo
odleg∏y. Jednym z liderów takiego nowoczesnego nauczania sà Stany Zjednoczone. Tam jednak na rozwój technologii
kszta∏cenia internetowego przeznaczane
sà corocznie ogromne Êrodki, o których
nam si´ nawet nie Êni. Wed∏ug statystyk
amerykaƒskich ka˝dy dolar zainwestowany w edukacj´, w okresie pi´ciu lat
zwraca si´ co najmniej dziesi´ciokrotnie.
Jak widaç pozostaje nam jedynie marzyç
o dobrym wujku, który nas zechce sponsorowaç. Ch´ci i wiedza sà, jak zwykle
brak Êrodków.
- A wi´c, marzenia czy realia?
- Niestety to jeszcze sfera marzeƒ.
Newton rzek∏: dajcie mi punkt podparcia, a przesun´ ziemi´! Jak „wujek” da
Êrodki to b´dzie system kszta∏cenia na
odleg∏oÊç, na razie w Uniwersytecie Âlàskim sà tylko skromne elementy. Jeszcze jedno: niech czytelnicy niniejszego
wywiadu nie wierzà w oferty kszta∏cenia na odleg∏oÊç w innych szko∏ach – to
sà oferty „na wyrost”, bardzo dalekie od
prawdy.
ROZMAWIA¸A MAGDALENA BUSZEK

Rozmowa

raktywny sposób. B´dzie móg∏ podyskutowaç z uczniem zamiast prowadziç tradycyjny monolog. Powiem wi´cej –
wreszcie uniwersytet b´dzie móg∏ realizowaç swojà misj´, obejmujàcà studia
z∏o˝onych problemów i wariantów ich
rozwiàzaƒ. Komputer da nam przyk∏ady
rozwiàzaƒ ró˝nych, nawet dla kontrowersyjnych za∏o˝eƒ, tradycyjnie nie rozwiàzalnych. Zresztà trudno sobie wyobraziç zaniechania zastosowaƒ tych
wszystkich zdobyczy informatycznych,
u˝ywanych w chwili obecnej w systemach przekazywania informacji. Czy
mo˝na zrezygnowaç z telewizji cyfrowej,
zapomnieç o istnieniu internetu, wyeliminowaç komputery z banków? Potrzeba wprowadzania internetu do procesu
dydaktycznego nie budzi ˝adnych wàtpliwoÊci. Sprzeciwiaç si´ b´dà jedynie ci,
którzy nie majà ochoty podnosiç swoich
kwalifikacji. Znam takie przypadki nauczycieli akademickich, dla których kreda i tablica jest ciàgle jedynym sposobem
nauczania. A po co przepisywaç tekst na
tablic´, skoro mo˝na go wyÊwietliç na
ekranie? Po co studenci majà przepisywaç wyk∏ad z tablicy, skoro mogà „Êciàgnàç” z portalu internetowego gotowy
tekst? Czy nie lepiej, aby nauczyciel wyjaÊnia∏ zjawiska, problemy, pewne metody pojmowania i rozumienia zagadnieƒ,
zamiast trwoniç czas na bezmyÊlne przepisywanie tekstów, wzorem Êredniowiecznych kaligrafów przepisujàcych
dzie∏a naukowe?
- Do kogo przede wszystkim jest
adresowana oferta tego typu kszta∏cenia?
- Nie ma szczególnej dedykacji. Mog´
jedynie stwierdziç, ˝e tradycyjny wyk∏ad
wkrótce zniknie. Pojawi si´ natomiast
nowa forma wspó∏pracy – tele-klasa,
w której nauczyciel b´dzie wspó∏pracowa∏ z uczniem na odleg∏oÊç, Êledzàc
i „podpowiadajàc” mu kolejne kroki.
Uczàcy zyskuje wi´cej czasu na indywidualizacj´ procesu kszta∏cenia. Wreszcie
inteligentna maszyna mo˝e lepiej przygotowaç ucznia do finalnego egzaminu –
w szkole, pod okiem nauczyciela.
- Jakie sà najwi´ksze zalety i wady nauczania na odleg∏oÊç?
- WÊród plusów tej metody znajdujà si´
przede wszystkim: szybki dost´p do materia∏ów, mo˝liwoÊç bie˝àcego sprawdzania stopnia wiedzy kursanta, indywidualizacja procesu kszta∏cenia, mo˝liwoÊç
pracy w grupie oraz bezpoÊredniego
wspó∏dzia∏ania ucznia i nauczyciela. Zalet jest znacznie wi´cej. Powiedzia∏bym:
same zalety. Trudno znaleêç wady. Mo˝e
tylko tyle, ˝e opracowanie dobrych materia∏ów edukacyjnych dla komputera to
bardzo z∏o˝ony i kosztowny proces. No
i brak Êrodków na ich sfinansowanie.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e w∏adze resortu
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Felietony

ie jestem pewien, czy mo˝na ju˝ nie pisaç o Euro
2012. Eu(ro)foria, jaka zapanowa∏a po og∏oszeniu
decyzji w sprawie rozegrania mistrzostw pi∏karskich
kontynentu w Polsce i na Ukrainie, usun´∏a w cieƒ wszelkie
inne tematy. Na wszelki wypadek ja te˝ si´ do∏àcz´, ˝eby potem
nie by∏o oskar˝eƒ, i˝ ,,Gazeta Uniwersytecka UÂ” jest zbyt
ma∏o patriotyczna.
ak si´ bowiem okazuje, kwestia wiary w s∏usznoÊç
postanowienia europejskich w∏adz futbolowych oraz
nieugi´te przekonanie, ˝e za pi´ç lat przyjadà tu miliony
ludzi, którzy z rozdziawionymi ustami b´dà oglàdaç… no
w∏aÊnie, co b´dà oglàdaç? Skàdinàd mo˝na by przypuszczaç,
˝e bramkarskie parady, strzeleckie popisy, dryblingi, g∏ówki i
tym podobne elementy pi∏karskiego widowiska. Jednak ju˝ w
ciàgu pierwszych kilku nanosekund po Big Bangu, czyli
anonsie prezesa Platiniego o wyborze Polski i Ukrainy,
okaza∏o si´, ˝e pi∏ka no˝na jest zaledwie pretekstem. ˚eby
zachowaç pozory, mówi si´ co prawda o budowie stadionów
pi∏karskich, ale ta kwestia nie jest g∏ównym problemem,
przynajmniej w naszym kraju.
naszym kraju od razu si´ zorientowano, ˝e podobnie
jak Pan Bóg stworzy∏ Êwiat, aby Polacy mieli si´
gdzie pojawiç, tak Platini z kolegami stworzyli Euro
2012 w Polsce, aby Polacy mogli si´ po swym kraju poruszaç.
˚eby si´ poruszaç, trzeba mieç drogi. ˚eby mieç drogi, trzeba
je wybudowaç. NajproÊciej by∏oby wziàç si´ do roboty wtedy,
gdy inni si´ zabierali, czyli jakieÊ kilkadziesiàt lat temu i
zmasowanym atakiem ∏opat, traktorów, walców, koparek i
ci´˝arówek ujarzmiç dzikà polskà przyrod´. Ale ju˝
kilkadziesiàt lat temu wiadomo by∏o, ˝e epoka husarskich
szar˝ przesz∏a do historii. Polacy tyle razy robili coÊ dla innych
i guzik z tego mieli, ˝e od jakiegoÊ czasu skupiajà si´ raczej na
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Cieƒ Êwistaka
programie Moniki Olejnik „Kropka nad i”, pani prof.
Jadwiga Staniszkis pytana o protest przeciwko
wszechobecnej lustracji, powiedzia∏a m.in.: „Biedni
historycy z IPN, zamiast pisaç pi´kne ksià˝ki pokazujàce wielostronnoÊç tego procesu, b´dà s´dziami tylko dlatego, ˝e urodzili
si´ po 1972 r.”.
aktycznie, mnie te˝ ˝al si´ zrobi∏o tych IPN-owskich biedaków, tym bardziej, ˝e dzi´ki decyzjom swych prze∏o˝onych, ∏a˝à teraz niczym podejrzana sekta somnambulików. G∏owy zadarte do góry, g´by rozdziawione, d∏onie Êlepo
macajàce Êciany budynków..., jednym s∏owem – zaj´cia terenowe. Szukajà nieprawomyÊlnych nazw ulic i obiektów publicznych. Tymczasem tu˝ pod ich nogami, bezkarnie ryje nory przewrotny gryzoƒ, który nie doÊç, ze zagra˝a pozycji lustratorów
(mogà si´ o te nory wykopyrtnàç) to jeszcze gwi˝d˝à sobie na ca∏y IPN-owski autorytet. Ten obrzydliwie bezczelny gryzoƒ to
Êwistak – na dodatek obj´ty ochronnym immunitetem. Pami´tacie Paƒstwo takà reklam´, w której Êwistak zawija∏ czekoladki w sreberka? Zdanie – o zwijaniu w sreberka – wesz∏o do potocznego j´zyka i u˝ywa∏o si´ go wtedy, gdy podwa˝ano wiarygodnoÊç jakiejÊ nieprawdopodobnej opowieÊci. Oj panie Kurtyka! Zlekcewa˝y∏ pan to ostrze˝enie. A trzeba by∏o sprawdziç, co
te˝ takiego Êwistak stara∏ si´ ukryç pod tymi sreberkami. Teraz
ju˝ za póêno.
ciàgu ostatnich miesi´cy dosz∏o bowiem do bezprzyk∏adnej ingerencji w wewn´trzne sprawy Polski. Bezceremonialnie zaatakowano nasz narodowy etos, m´czeƒskà histori´ i pami´ç. Co gorsza, perfidnie sàczona trucizna
ma zainfekowaç najm∏odszych obywateli IV RP, którzy i tak cu-
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Cud
mniemany
wykorzystaniu reszty Êwiata dla w∏asnych celów. Jak
wiadomo, Polska jest krajem immanentnych cudów (to z
Normana Daviesa) oraz immanentnej niemo˝noÊci w zakresie
poprawy stanu dróg (to na podstawie d∏ugoletnich
obserwacji). Istniejà dwie metody pokonania niemo˝noÊci.
Jedna jest naturalna w naszym cudami s∏ynàcym kraju i
polega na tym, ˝e brygada anielska w∏o˝y kaski i zbuduje te
autostrady w któryÊ czwartek. Druga, nadprzyrodzona, to
rozwój sieci dróg przez nas samych (te warianty to trawestacja
starego dowcipu o sposobach pozbycia si´ wojsk radzieckich z
naszej cz´Êci Europy). W dobie nieograniczonych mo˝liwoÊci
pojawi∏ si´ jednak trzeci sposób: organizacja du˝ej imprezy
sportowej, na którà b´dzie chcia∏o przyjechaç wielu kibiców. A
jak b´dà chcieli, to sobie szosy wytyczà. Przed paru laty
próbowa∏o tego Zakopane, które jest nieosiàgalne od strony
Krakowa, wi´c chcia∏o mieç u siebie olimpiad´ (a tak
naprawd´ porzàdnà drog´). Wtedy si´ nie uda∏o, ale teraz
mo˝e zaskoczy. Zw∏aszcza, ˝e entuzjazm otwiera najbardziej
szczelne drzwi i portfele. Pani minister finansów w try miga
znalaz∏a miliard z∏otych na pi∏k´ no˝nà.
Zapewne niestosowne, ale aktualne pytanie brzmi: jaka
impreza sk∏oni∏aby panià wicepremier do znalezienia
dodatkowego miliarda na potrzeby szkolnictwa wy˝szego?
STEFAN OÂLIZ¸O

dem wyszli z aborcyjnego pogromu jaki szykowali im: postkomuniÊci, feministki, ZNP, rektorzy wy˝szych uczelni, lekarze, Trybuna∏ Konstytucyjny i „Gazeta Wyborcza”. Oto na pó∏kach naszych
sklepów pokaza∏a si´ seria czekolad firmy Milka, które to s∏odycze
nie doÊç, ˝e psujà uz´bienie naszym pociechom to dodatkowo niweczà ca∏y pedagogiczny wysi∏ek pana ministra Giertycha i jego
wiernego zast´pcy. Pozwol´ sobie teraz obna˝yç ca∏à brutalnà antypolskà kampani´ kryjàcà si´ pod nazwami tych czekolad: „Lata
50-te. Bluesowy budyƒ”, „Lata 60-te. Bigbitowa ambrozja”, „Lata 70-te. Rock& rollowe ciastko”, „Lata 80-te. Dyskotekowy przek∏adaniec” itd. To wyjàtkowo odra˝ajàca manipulacja, której celem ma byç zak∏amanie narodowej historii. Wszyscy (a zw∏aszcza
urodzeni po 1972 roku) doskonale przecie˝ wiedzà jak to rzeczywiÊcie by∏o. Czy˝ nie znajdzie si´ ˝aden producent – patriota, gotowy opowiedzieç prawd´ o przesz∏oÊci s∏odyczami z czysto polskim rodowodem? Np. „Lata 50-te. Ubecka cela – czekolada
o smaku zgni∏ych ziemniaków i brukwi”, „Lata 60-te. Pa∏ka i gazrurka – smak spleÊnia∏ego razowca i sportów”, „Lata 70-te. Zad∏u˝eniowa – twór czekoladopodobny nadziewany stalowymi wiórami z Huty Katowice”, „Lata 80-te. Konspiracyjna – czekolada
o smaku bibu∏y”. Z jakà˝ radoÊcià maleƒstwa prze˝uwa∏yby t´
gorzkà prawd´ – ale prawd´ – o naszej przesz∏oÊci.
iestety, dokonujàc dalszej samodzielnej lustracji sklepów cukierniczych, natknà∏em si´ na kolejne dowody
indoktrynacji najm∏odszego pokolenia, tym razem dokonanej przez Êrodowiska gejowskie. Jako notoryczny krótkowidz naby∏em czekolad´, która mia∏a staç pretekstem do codziennej poobiedniej, rodzinnej dyskusji o korzeniach naszej
paƒstwowoÊci. Dopiero w domu – po bli˝szych ogl´dzinach – zauwa˝y∏em, ˝e nazwa owego wyrobu to nie „Kasztanka”, ale
„Z∏oty Kasztanek”. I jak coÊ takiego wziàç o ust?
JERZY PARZNIEWSKI
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Fina∏ XI Konkursu Wiedzy Technicznej

W drodze po indeksy

K

Laureatowi I miejsca Wojciechowi Ka∏u˝y gratuluje prof. dr hab. Jan Ilczuk

Foto: Agnieszka Sikora

onkurs Wiedzy Technicznej,
organizowany przez Wydzia∏
Informatyki i Nauki o Materia∏ach Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach, to jedna z form popularyzowania wiedzy technicznej wÊród
uczniów ponadgimnazjalnych szkó∏
ogólnokszta∏càcych i techniczno-zawodowych województwa Êlàskiego. Dzi´ki
niemu mogà oni doskonaliç umiej´tnoÊci dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczajàcego Êwiata.
Celem Konkursu jest te˝ poszukiwanie
uczniów szczególnie uzdolnionych
w przedmiotach technicznych, których
mog∏aby zainteresowaç oferta edukacyjna Wydzia∏u na kierunku Edukacja
Techniczno-Informatyczna lub Informatyka.
Konkurs, którego pomys∏odawcà
jest prof. dr hab. Jan Ilczuk – kierownik Zak∏adu Dydaktyki Przedmiotów
Technicznych na Wydziale Informatyki i Nauki o Materia∏ach, organizowany jest od 1997 roku. Jest on podzielony na dwa etapy. Pierwszy, który odbywa si´ na terenie szkó∏, ma na celu
wy∏onienie czteroosobowej reprezentacji szko∏y. W roku 2007 ten etap
Konkursu odby∏ si´ na terenie poszczególnych szkó∏ w terminie od 22
stycznia do 9 lutego br. Nast´pnie
zwyci´zcy eliminacji szkolnych 21
marca br. w auli budynku Wydzia∏u
Informatyki i Nauki o Materia∏ach
w Sosnowcu przy ulicy ˚eromskiego 3
przystàpili do II etapu. Do udzia∏u w
nim zosta∏o zakwalifikowanych 117
uczniów z 30 szkó∏ ponadgimnazjalnych znajdujàcych si´ na terenie 12
miast województwa Êlàskiego. Pytania
do II etapu zosta∏y, jak co roku, opracowane przez nauczycieli akademickich
Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach pod kierunkiem prof. dr. hab.
Jana Ilczuka. Zagadnienia konkursowe, w formie testów, obejmowa∏y takie
dziedziny, jak: fizyka, matematyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne. Uroczyste og∏oszenie wyników
oraz wr´czenie nagród i wyró˝nieƒ laureatom i finalistom XI Konkursu Wiedzy Technicznej mia∏o miejsce 20
kwietnia br.
XI Konkurs Wiedzy Technicznej odbywa∏ si´ pod patronatem JM Rektora
Uniwersytetu Âlàskiego i prezydentów
miast – Sosnowca i Dàbrowy Górniczej.
JAN ILCZUK

Finalistom gratulowali przedstawiciele w∏adz Sosnowca i Dàbrowy Górniczej

Lista laureatów XI Konkursu
Wiedzy Technicznej:
Wojciech Ka∏u˝a – ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, I miejsce; Rados∏aw Michalak – I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach, II miejsce; Micha∏ Adamczyk – II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, III miejsce; Piotr Idzik – II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, finalista;
Agnieszka Jaskólska – ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, finalistka; ¸ukasz Olejnik – II LO im. Stefana ˚eromskiego w Dàbrowie Górniczej, finalista; ¸ukasz J´da – ZSO nr
15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, finalista; Karol Kurcok – I LO im. L. Kruczkowskiego
w Tychach, finalista; Rafa∏ Findziƒski – Zespó∏ Szkó∏ Technicznych w Dàbrowie Górniczej, finalista; Grzegorz Nowicki – Zespó∏ Szkó∏ Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, finalista; Pawe∏ Bieroƒski – ZSO Nr 2, VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu, finalista; Mi∏osz Bro˝ek – ZSO nr 15, IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu, finalista; Krzysztof Zobek – Zespó∏
Szkó∏ Technicznych w Dàbrowie Górniczej, finalista; Maciej D∏ugosz – II LO im. St. Wyspiaƒskiego w B´dzinie, finalista.
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STYPENDYÂCI FUNDACJI
NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
26 marca 2007 r. Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej podj´∏a decyzj´ o przed∏u˝eniu stypendiów krajowych na 2007 r.
WÊród laureatów znaleêli si´ dr Andrzej
Bàk z Zak∏adu Chemii Organicznej Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii oraz
mgr Micha∏ Zatoƒ – doktorant Wydzia∏u
Nauk o Ziemi.

w Uniwersytecie Âlàskim (prof. zw. dr
hab. in˝. Jan Piecha), platformy wspomagania systemu kszta∏cenia na odleg∏oÊç
(mgr Pawe∏ Pawe∏czyk), elementy standaryzacji zasobów i oprogramowania pracowni e-learning ZSK (dr Jaros∏aw Zygu∏a) oraz warsztaty e-learning (dr hab.
Piotr Porwik, mgr Marcin BernaÊ, mgr
Tomasz Para, mgr Robert Król).
Wi´cej na str. 24-25

JUBILEUSZ JÓZEFA SZAJNY
Józef Szajna, wybitny scenograf, re˝yser teatralny, malarz i grafik, uhonorowany tytu∏em doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach,
27 marca obchodzi∏ jubileusz swych 85.
urodzin w Teatrze Âlàskim im. Stanis∏awa Wyspiaƒskiego w Katowicach. Okazjà
do tej uroczystoÊci by∏ dodatkowo Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru. WÊród goÊci Józefa Szajny by∏ m.in. JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz
Janeczek, który otrzyma∏ z ràk Jubilata
piramidk´ – pamiàtk´ modlitwy w intencji pokoju.

NOWA SPECJALNOÂå
NA KIERUNKU FIZYKA
- STUDIA POLSKO-FRANCUSKIE
Od 15 lutego br. uruchomiona zosta∏a
we wspó∏pracy z Uniwersytetem w Le
Mans (Francja) nowa specjalnoÊç. Studenci fizyki, którzy ukoƒczyli III rok studiów, obok proponowanych dotychczas
specjalnoÊci, od nowego roku akademickiego 2007/08 mogà podjàç polsko–francuskie studia, na specjalnoÊci Nanofizyka
i materia∏y mezoskopowe–modelowanie
i zastosowanie, po ukoƒczeniu której uzyskajà dyplomy magisterskie obu uczestniczàcych w programie uczelni. Warunkiem
przyj´cia na t´ specjalnoÊç jest znajomoÊç
j´zyka angielskiego na poziomie dobrym.
Zaj´cia semestru VII i VIII odbywaç si´
b´dà w macierzystych uczelniach i j´zykiem wyk∏adowym b´dzie j´zyk ojczysty.
Pod koniec VIII semestru (maj-czerwiec)
studenci polscy wyjadà do uczelni francuskiej, a studenci z Francji do Instytutu Fizyki do Katowic, na sta˝ zagraniczny,
w trakcie którego poznajà techniki badawcze nano- i mezomateria∏ów dost´pne
w obu partnerskich jednostkach. Na
ostatnim roku studiów wszystkie wyk∏ady
odbywaç si´ b´dà w j´zyku angielskim,
niektóre z nich w systemie e-learning.
W ostatnim semestrze studenci ponownie
wyjadà do partnerskich uczelni i tam
przygotujà swoje prace magisterskie.

PROF. STANIS¸AW JUSZCZYK
W RADZIE NAUKOWEJ
UNIWERSYTETU W NITRZE
Prof. zw. dr hab. Stanis∏aw Juszczyk,
dziekan Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Âlàskiego zosta∏ cz∏onkiem Rady Naukowej Wydzia∏u Pedagogicznego Uniwersytetu im. Konstantina
Filozofa w Nitrze (S∏owacja). Rada Naukowa zajmuje si´ m.in.: ustalaniem kierunków badaƒ naukowych Wydzia∏u,
wspó∏pracà naukowo-badawczà z zagranicà, tworzeniem mi´dzynarodowych zespo∏ów badawczych, zatwierdzaniem stopni
naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz poparciem wniosków w procedurze o nadanie tytu∏u naukowego
w dziedzinie nauk humanistycznych, kierowanych do S∏owackiego CK i Ministerstwa Szkolnictwa Wy˝szego.
Dziekan Wydzia∏u Pedagogicznego
Uniwersytetu Ostrawskiego zg∏osi∏ kandydatur´ pana prof. Stanis∏awa Juszczyka do Wielkej Vedeckej Rady Uniwersytetu Ostrawskiego.
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SEMINARIUM
„PROJEKT KSZTA¸CENIA
NA ODLEG¸OÂå
W UNIWERSYTECIE ÂLÑSKIM”
30 marca w sali 221 przy ul. Bankowej
14 odby∏o si´ seminarium projekt kszta∏cenia na odleg∏oÊç, organizowane przez
Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji
prof. dr. hab. Wies∏awa Banysia, Centrum
Technik Kszta∏cenia na Odleg∏oÊç UÂ
oraz dziekana Wydzia∏u Matematyki, Fizyki i Chemii prof. UÂ dr. hab. Macieja
Sablika. Dyskutowano i prezentowano
m.in. system kszta∏cenia na odleg∏oÊç

ZMAR¸A PROFESOR
OKTAWIA GÓRNIOK
2 kwietnia 2007 r. zmar∏a prof. zw. dr
hab. Oktawia Górniok, emerytowany
nauczyciel akademicki Wydzia∏u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Âlàskiego,
wybitny specjalista z zakresu prawa
karnego
materialnego,
zwiàzana
z Uczelnià od poczàtku jej istnienia. Pani Profesor w latach 1982-83 pe∏ni∏a
funkcj´ dziekana Wydzia∏u Prawa i Administracji, a wczeÊniej prodziekana.
Przez wiele lat by∏a tak˝e kierownikiem
Katedry Prawa Karnego i Kryminologii.
Autorka wielu publikacji naukowych,
monografii, komentarzy. Pe∏ni∏a funkcj´ prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich, by∏a cz∏onkiem Komitetu Naukowego PAN. Pani Profesor by∏a promotorem wielu prac magisterskich i doktoranckich, a tak˝e wyjàtkowo lubianym
i cenionym wyk∏adowcà. Odznaczona

Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma
innymi nagrodami.
Ârodowisko akademickie utraci∏o wybitnego naukowca i cz∏owieka o wielkim
sercu.
KONFERENCJA Z OKAZJI
50-LECIA UNII EUROPEJSKIEJ
Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof. dr
hab. Janusz Janeczek, dziekan Wydzia∏u
Prawa i Administracji UÂ prof. dr hab.
Zygmunt Tobor oraz pose∏ do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Genowefa
Grabowska wzi´li udzia∏ w konferencji
naukowej „Jaka Unia Europejska – jaka
Polska – jaki Âlàsk w 2020?”. Konferencja
odby∏a si´ 2 kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach. Patronat honorowy nad
konferencjà, organizowanà z okazji
50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, sprawowa∏ dr Tomasz Pietrzykowski, wojewoda Êlàski.
Wi´cej na str. 12-13
KONSORCJUM BIOFARMA
– ÂLÑSKIE CENTRUM
BIOTECHNOLOGII,
BIOIN˚YNIERII
I BIOINFORMATYKI
3 kwietnia w Sali Senatu Politechniki
Âlàskiej w Gliwicach JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek wzià∏ udzia∏ w uroczystym podpisaniu umowy Konsorcjum BIOFARMA –
Âlàskie Centrum Biotechnologii, Bioin˝ynierii i Bioinformatyki.
Uniwersytet Âlàski wraz z Politechnikà
Âlàskà, Âlàskà Akademià Medycznà oraz
Instytutem Onkologii w Gliwicach uczestniczy w projekcie „Âlàska BIO-Farma.
Centrum Biotechnologii, Bioin˝ynierii
i Bioinformatyki”. Celem projektu jest
stworzenie w regionie po∏udniowym Polski
sieci zintegrowanych i ÊciÊle wspó∏pracujàcych specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki ju˝ posiadajàce ogromne doÊwiadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinformatyki i biomedycyny. Projekt b´dzie obejmowa∏ realizacj´ i wyposa˝enie inwestycji budowlanych
zlokalizowanych w Gliwicach i Chorzowie.
STYPENDIA ZAG¸¢BIOWSKIE
- SUKCES STUDENTÓW UÂ
W gronie 27 laureatów tegorocznej, piàtej ju˝ edycji konkursu Fundacji Otwarty
Zag∏´biowski Fundusz Stypendialny, tradycyjnie znaleêli si´ studenci Uniwersytetu Âlàskiego.
Zdobywcami stypendiów zostali:
• Eleonora Dec – III r. informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale
Filologicznym

STUDENCI UÂ
NA MI¢DZYNARODOWYM
KONKURSIE PRAWNICZYM
Od 12 do 14 kwietnia 2007 r. w siedzibie Mi´dzynarodowego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w Hadze Uniwersytet Âlàski
reprezentowa∏ Polsk´ na mi´dzynarodowym konkursie prawniczym „Telders International Law Moot Court Competition”. Konkurs ma zasi´g ogólnoeuropejski, ka˝de paƒstwo mo˝e byç reprezentowane tylko przez jednà dru˝yn´.
W tym roku zaszczyt reprezentowania
Polski przypad∏ czwórce studentów Wydzia∏u Prawa i Administracji UÂ: Barbarze Powolny, Damianowi Bielickiemu,
Przemys∏awowi Plewni i Jaros∏awowi Rudemu. Opiek´ naukowà nad studentami
sprawuje dr Jacek Barcik – adiunkt w Katedrze Prawa Mi´dzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydzia∏u Prawa i Administracji UÂ.
Wi´cej na str. 21
XV DNI ZIEMI W SOSNOWCU
13 kwietnia rozpocz´∏y si´ XV Dni
Ziemi w Sosnowcu organizowane przez
Wydzia∏ Nauk o Ziemi UÂ, Wydzia∏ Kultury, Sportu i Rekreacji Urz´du Miejskiego w Sosnowcu, Wydzia∏ Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa, Âlàski OÊrodek
Doradztwa Rolniczego w Cz´stochowie.
Obchody Dni Ziemi b´dà trwaç ponad
miesiàc i zakoƒczà si´ 19 maja.

STUDENTKA UÂ
ZDOBY¸A PUCHAR POLSKI
14 kwietnia 2007 r. na Hali Chocho∏owskiej odby∏y si´ zawody im. Józefa
Oppenheima b´dàce fina∏owà imprezà
Pucharu Polski w narciarstwie wysokogórskim 2006/2007. W kategorii kobiet
Puchar Polski w narciarstwie wysokogórskim 2006/2007 zdoby∏a Aleksandra
Dzik (tegoroczna mistrzyni Polski), studentka MISH Uniwersytetu Âlàskiego.
Tym samym po raz pierwszy Puchar Polski w kategorii kobiet pow´drowa∏ poza
Zakopane!
ZWYCI¢SKI WEEKEND AZS UÂ
14 i 15 kwietnia 2007 r. – te dni nale˝a∏y do Akademickiego Zwiàzku Sportowego Uniwersytetu Âlàskiego. Reprezentanci Uczelni odnieÊli szereg sukcesów w ró˝nych dyscyplinach.
Na Mistrzostwach Polski Seniorów
w karate Kyokushin reprezentacja AZS
UÂ zdoby∏a:
- Agata Zjawiƒska (studentka psychologii) I miejsce (z∏oto) w kat. 65 kg
- Agnieszka Heliƒska (studentka filologii hiszpaƒskiej) II miejsce (srebro) w kat.
55 kg
- Magdalena Lewiƒska II miejsce (srebro) w kat. 65 kg
- mgr Micha∏ Krzak (pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
I miejsce (z∏oto) w kat. 80 kg
- Dru˝ynowo kobiety zaj´∏y I miejsce.
Na Akademickich Mistrzostwach Polski w judo Micha∏ Kubieniec zajà∏ III miejsce w kat. do 73 kg.
Akademickie Mistrzostwa Âlàska w kolarstwie górskim to I miejsce Ilony CieÊlar. II miejsce – Maji Michalskiej. Dru˝ynowo Uniwersytet Âlàski zajà∏ II miejsce.
Na Akademickich Mistrzostwach Âlàska w badmintonie Uniwersytet Âlàski
zajà∏ tak˝e II miejsce.
JUBILEUSZOWE DRZEWKA
16 kwietnia na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii w ramach obchodów 30-lecia
Wydzia∏u odby∏y si´ warsztaty ekologiczne prowadzone przez dr. Ryszarda Kulika, w ramach których studenci posadzili
drzewka w parku, w okolicy Centrum
Sztuki Filmowej Silesia. Organizatorem
akcji by∏o Ko∏o Naukowe Psychoterapii
i Treningu Psychologicznego we wspó∏pracy z Zak∏adem Zieleni Miejskiej Urz´du Miasta Katowice. W ramach obchodów
30-lecia Wydzia∏u Samorzàd Studencki
Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii zaprosi∏ tak˝e na szereg wyk∏adów otwartych.
Wi´cej na str. 22
POSIEDZENIE SENATU UÂ
17 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach
odby∏o si´ posiedzenie Senatu Uniwersy-

tetu Âlàskiego. W porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in. zatwierdzenie zmian
w strukturze organizacyjnej, zatwierdzenie Regulaminu Uczelnianej Rady Samorzàdu Studenckiego i uchwa∏a w sprawie
zmian w Regulaminie Studiów.

Kronika UÂ

• Katarzyna Gruszka – II r. pedagogiki
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
• Dominika Janeta – III r. politologii na
Wydziale Nauk Spo∏ecznych (OD w Rybniku)
• Katarzyna Jelonek – V r. matematyki
i III r. informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
• Jacek Kijas – II r. teologii nauczycielskiej na Wydziale Teologicznym
• Anna Kopeç – II r. geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
• Ewa Âmiech – IV r. prawa na Wydziale Prawa i Administracji
• Tomasz S∏onka – II r. Mi´dzywydzia∏owych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
Zag∏´biowskie stypendia sà adresowane do niezamo˝nych studentów, zamieszka∏ych w woj. Êlàskim i wyró˝niajàcych
si´ bardzo dobrymi wynikami w studiowaniu. Ca∏a ósemka naszych triumfatorów (stypendia zdobyli wszyscy, którzy
zostali rekomendowani przez uczelni´)
legitymuje si´ Êrednià ocen zbli˝onà lub
równà 5,00. Uroczyste wr´czenie dyplomów odby∏o si´ 4 kwietnia w Urz´dzie
Miejskim w Sosnowcu, a patronowali mu
prezydent miasta Kazimierz Górski
i przewodniczàcy Rady Fundatorów Tadeusz Wnuk. Uniwersytet by∏ reprezentowany przez kanclerza dr. Jana Jelonka.

DNI OTWARTE UÂ
I FESTIWAL NAUKI
Dzieƒ Otwartych Drzwi Uniwersytetu
Âlàskiego odby∏ si´ we wtorek 17 kwietnia. Dwa kolejne dni, 18 i 19 kwietnia, to
„III Studencki Festiwal Nauk”. Uroczyste otwarcie nastàpi∏o w kinie „Âwiatowid” w Katowicach, a uÊwietni∏ je wyst´p kabaretu „To Za Du˝e S∏owo”.
W programie Festiwalu znalaz∏y si´
m.in. interesujàce wyk∏ady, wystawy,
prezentacje, warszaty, konkursy. Dodatkowo w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Âlàskiego oraz Studenckiego Festiwalu Nauki Samorzàd Studentów Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska zaprosi∏ do udzia∏u w zaj´ciach przygotowanych przez Pracowników Wydzia∏u.
Zosta∏y one zorganizowane dla uczniów
szkó∏ Êrednich zainteresowanych zagadnieniami zwiàzanymi z biologià, biotechnologià lub ochronà Êrodowiska.
Wi´cej na str. 23
XI KONKURS
WIEDZY TECHNICZNEJ
20 kwietnia w auli Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach w Sosnowcu
przy ul. ˚eromskiego 3 odby∏o si´ wr´czenie nagród i wyró˝nieƒ XI Konkursu
Wiedzy Technicznej, nad którym patronat obj´li JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
oraz prezydenci Sosnowca i Dàbrowy
Górniczej.
Konkurs podzielony by∏ na dwa etapy. Pierwszy odby∏ si´ na terenie poszczególnych szkó∏, w terminie od 22
stycznia do 9 lutego br. Zwyci´zcy eliminacji szkolnych przystàpili 21 marca do II etapu w auli budynku Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach.
Do udzia∏u w uczelnianym, drugim
etapie Konkursu zosta∏o zakwalifikowanych 116 uczniów z 29 szkó∏ ponadgimnazjalnych znajdujàcych si´ na terenie 11 miast województwa Êlàskiego.
Pytania do II etapu zosta∏y, jak co roku, opracowane przez nauczycieli akademickich Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach pod kierunkiem
prof. dr hab. Jana Ilczuka (pomys∏odawcy konkursu). Zagadnienia konkursowe, w formie testów, obejmowa∏y
takie dziedziny jak: fizyka, matematyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne.
Wi´cej na str. 22
OPRACOWA¸: ¸UKASZ ADAMCZYK
BIURO PROMOCJI I KARIER
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NowoÊci

Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

Z Wydzia∏u
Teologicznego
do Spodka

P

30

rzez trzy dni (od 31 maja do 02
czerwca br.) w katowickim
„Spodku” odbywaç si´ b´dzie III
Kiermasz Wydawców Katolickich oraz
I Mi´dzynarodowe Targi Ksià˝ki SILESIA
BOOK. W 2005 i 2006 roku wydawcy katoliccy przedstawiali swoje publikacje
w budynku Wydzia∏u Teologicznego UÂ,
a impreza cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem. Kiermasz jednak rozrós∏ si´:

przyby∏y nowe oficyny wydawnicze i firmy
wystawiennicze, z co za tym idzie zdecydowanie zwi´kszy∏a si´ powierzchnia przeznaczona na tegorocznà ekspozycj´. Mamy nadziej´, ˝e zmiana miejsca oraz po∏àczenie dwóch znaczàcych imprez ksià˝kowych w jednà, pozytywnie wp∏ynie na
zwi´kszenie zainteresowania ksià˝kà
w ca∏ej po∏udniowej Polsce.
G∏ównym organizatorem przedsi´wzi´cia jest Stowarzyszenie Wydawców Kato-

lickich i Ksi´garnia Êw. Jacka sp. z o.o. Wydawnictwo Êw. Jacka od lat wspó∏pracuje
z Wydzia∏em Teologicznym UÂ, dzi´ki czemu przygotowywane na Wydziale prace
naukowe w znacznej cz´Êci trafiajà do ksi´garƒ tego Wydawnictwa.
To kulturalne wydarzenie swoim patronatem honorowym obj´li: arcybiskup Damian Zimoƒ metropolita katowicki oraz
wojewoda Êlàski dr Tomasz Pietrzykowski.
BOGUMI¸A WARZÑCHOWSKA

Nowe
ekspozycje
Muzeum
WNoZ

Foto: Agnieszka Sikora

Muzeum Geologiczne na Wydziale
Nauk o Ziemi UÂ udost´pni∏o zwiedzajàcym trzy nowe wystawy tematyczne,
których autorkà jest Ewa Budziszewska-Karwowska (na zdj.): „Pochodzenie
ska∏ magmowych”, „Geneza paliw kopalnych” i „W Êwiecie Êlàskich dinozaurów”. Wystawa o charakterze dioramy
przedstawia rekonstrukcj´ paleoÊrodowiska obszaru Âlàska
sprzed 240 milionów lat. Na
wysokoÊci oczu ukazuje
nam si´ epizod z ˝ycia najstarszego na Êwiecie dinozaura Silesaurus opolensis (wg. prof. Jerzego
Dzika, PAN). Wystawy
powsta∏y dzi´ki dotacjom: Urz´du Miasta
B´dzina, Urz´du
Miasta Sosnowca
oraz Wojewódzkiemu Fundus z o w i
Ochrony
Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Du˝à bry∏´
w´gla podarowa∏a kopalnia „Weso∏a” z Mys∏owic.

