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XI Koncert Akademicki

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz
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czerwca br. powo∏ano w Uniwersytecie Âlàskim nowà
jednostk´ administracyjnà
- Dzia∏ Wspó∏pracy, Promocji i Karier.
Do jego zadaƒ nale˝y: promocja Uniwersytetu Âlàskiego w kraju i za granicà, prowadzenie dzia∏alnoÊci popularyzatorskiej, informujàcej i reklamowej,
organizacja uroczystoÊci i imprez akademickich, prowadzenie PR wewn´trznego i zewn´trznego, kreowanie wizerunkiem Uniwersytetu, kontakty z lokalnà i ogólnokrajowà prasà, radiem
i telewizjà, zarzàdzanie treÊcià serwisu www, jego szatà graficznà oraz dba∏oÊç o dalekoplanowy rozwój, przygotowanie studentów i absolwentów do
uczestnictwa w rynku pracy, doradztwo zawodowe i organizacja szkoleƒ
dla studentów i absolwentów, wspó∏dzia∏anie z pracodawcami w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na
oferowane miejsca pracy, prowadzenie
dzia∏alnoÊci marketingowej, przygotowywanie planu rzeczowo finansowego
dla dzia∏u, sporzàdzanie planu zakupów materia∏ów reklamowych.
Kierownikiem
Dzia∏u
zosta∏a
mgr Agnieszka Sko∏ucka, absolwentka
Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.
W sk∏ad Dzia∏u wchodzà sekcje: Informacji i Serwisu WWW, Biuro Promocji
i Imprez Akademickich, Biuro Karier,
„Gazeta Uniwersytecka UÂ” oraz
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Âlàskiego. W tym numerze pisma w ramach rubryki „Poznajmy si´” prezentujemy osoby pracujàce w sekcji informacji i serwisu www.

Siedziba Dzia∏u
mieÊci si´
w dawnym
gmachu NBP,
ul. Bankowa 5
Kierownik Dzia∏u
mgr Agnieszka Sko∏ucka
pok. 217/10
e-mail:
agnieszka.skolucka@us.edu.pl
tel. 0 32 359 22 00
faks 0 32 359 20 32

Ambasador S∏owacji
goÊciem UÂ
str. 8-9
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Rozmowa

Rozmowa z rzecznikiem patentowym Uniwersytetu Âlàskiego,
mgr. Tadeuszem Szczepanikiem

Droga do certyfikatu
Rjestzecznik
patentowy
pe∏nomocnikiem wy-

- Patenty sà domenà uczelni
technicznych, a jednak na Uniwersytecie Âlàskim nie brakuje wynalazców.
- OczywiÊcie nie mo˝emy pod wzgl´dem iloÊci patentów porównywaç si´
z uczelniami politechnicznymi, natomiast na tle innych uniwersytetów
humanistycznych liczba uzyskanych
przez naszà uczelni´ patentów jest
wysoka - kilka rocznie, a sà uniwersytety, które nie posiadajà ich wcale.
Pierwszym twórcà, który zosta∏ odnotowany w repertorium, czyli centralnym rejestrze Uniwersytetu Âlàskiego
by∏ dr Marian Marczyk, autor projektu „Urzàdzenie w postaci suwaka
w analizie chemicznej”, by∏o to w lutym 1969 roku.
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- Uczelnie humanistyczne majà
ograniczone mo˝liwoÊci.
- Przedmiotem wynalazków podlegajàcych ochronie prawnej sà nowe rozwiàzania techniczne, czyli na przyk∏ad
nowatorskie konstrukcje maszyn, urzàdzeƒ, przyrzàdów materia∏ów, tak˝e
materia∏ów. Jest to grupa wynalazków
przedmiotowych, drugà grup´ stanowià
wynalazki czynnoÊciowe, czyli dotyczàce nowych metod, rozwiàzaƒ jakiejÊ

Foto: Agnieszka Sikora

nalazcy przed Urz´dem
Patentowym oraz ewentualnymi sàdami powszechnymi, jego zadaniem jest przygotowanie
i sporzàdzanie dokumentacji zg∏oszeniowej
w oparciu o materia∏y
dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje
z twórcami oraz w∏asne
poszukiwania w literaturze patentowej.

czynnoÊci, sposobu jej wykonania.
W dziedzinie nauk humanistycznych
patenty nie istniejà w dos∏ownym tego
s∏owa znaczeniu. Autorów nowatorskich myÊli twórczych chroni prawo autorskie od chwili opublikowania tekstu.
Sà to najcz´Êciej wyniki prac badawczych w danej dziedzinie. Rzecznik patentowy stwierdza, ˝e nie zawierajà one
wymaganych elementów wynalazku, ale
sà na tyle nowatorskie, ˝e nale˝y je opublikowaç i chroniç prawem autorskim.
Przodujàcymi w dziedzinie wynalazczoÊci sà wydzia∏y fizyki, chemii, informatyki i nauki o materia∏ach.
- PrzeÊledêmy drog´ do certyfikatu patentowego
- Jest ona dosyç d∏uga i ˝mudna. Po
zg∏oszeniu przez twórc´ projektu wynalazczego, rzecznik patentowy zaczyna
szczegó∏owà analiz´ w oparciu o bardzo

wnikliwe poszukiwania w literaturze
technicznej i patentowej, dotyczàcej danej dziedziny i konkretnego przedmiotu wynalazku, po czym podejmuje decyzj´ - czy i jaka jest skala nowoÊci projektu, czy proponowane rozwiàzanie ma
tak zwanà zdolnoÊç patentowà.
Opracowana przez rzecznika dokumentacja zg∏oszeniowa patentu, po akceptacji i podpisaniu przez rektora, trafia do Urz´du Patentowego RP, gdzie
przez pó∏tora roku le˝y zamkni´ta
w sejfie, nast´pnie zostaje opublikowana w Biuletynie. Przez szeÊç miesi´cy
Urzàd oczekuje na uwagi i informacje
o ewentualnych przeszkodach uniemo˝liwiajàcych udzielenia patentu lub
prawa ochronnego. JednoczeÊnie sztab
fachowców weryfikuje, w oparciu o wiedz´ z ca∏ego Êwiata, zasadnoÊç zg∏oszenia i sporzàdza informacj´ adresowanà
do rzecznika. Mo˝e ona zawieraç ze-

- Zdarzajà si´ odwo∏ania do sàdu.
- Ka˝demu przys∏uguje takie prawo,
poczàwszy od instytucji odwo∏awczych
przy Urz´dzie Patentowym, poprzez
Naczelny Sàd Administracyjny a nawet
po Trybuna∏. Jestem rzecznikiem od
1968 roku, a z Uniwersytetem Âlàskim
jestem zwiàzany od poczàtku jego istnienia. Nigdy nie dopuÊci∏em do takiej
sytuacji. Nasza uczelnia ma bardzo dobrà mark´ w Urz´dzie Patentowym.
I to procentuje. Na 100 zg∏oszonych wynalazków 95 uzyskuje certyfikaty.
Âwiadczy to o bardzo wysokim poziomie oÊrodków badawczych naszej uczelni. W skali krajowej jest to znakomita
pozycja, Êrednio oko∏o po∏owa sk∏adanych wniosków jest odrzucana.
- Jak d∏ugo chronione sà wynalazki?
- D∏ugoÊç ˝ycia patentu zale˝y od tego, czy proponowane rozwiàzanie ma
mo˝liwoÊci wdro˝eniowe. Je˝eli szanse
sà znikome, to czas ochrony jest krótki,
ale mo˝e trwaç nawet 20 lat. Z wdro˝eniami niestety jest coraz trudniej, wielki przemys∏ zanika, a ma∏e firmy nastawione sà na szybki zysk i, choç trudno
to zrozumieç, nie sà zainteresowane
nowatorskimi rozwiàzaniami.
- To nie jest na szcz´Êcie regu∏à...
- Obecnie przygotowujemy dokumentacj´ do wynalazku implantów i urzàdzeƒ diagnostycznych i nowej generacji
nanomateria∏ów. To na pewno zrewolucjonizuje neurochirurgiczne sale operacyjne. Niestety nie wszystkie wynalazki
majà takie szcz´Êcie, najcz´Êciej wype∏niajà szuflady dzia∏ów wdro˝eniowych.
Moim marzeniem jest, aby te szuflady
by∏y puste.
ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA

Nowe programy
ministra:

Informacje

staw tak zwanych materia∏ów przeciwstawnych, które z ró˝nych powodów nie
zezwalajà na udzielenie prawa ochronnego. To kolejny etap. Nie nale˝y si´
zniech´caç, co niestety mniej wytrwa∏ym si´ zdarza i odst´pujà od kontynuowania zabiegów o uzyskanie patentu.
Natomiast odporni, bàdê ju˝ zaprawieni w skomplikowanych procedurach,
toczà boje dalej. Rzecznik patentowy
wspólnie z twórcami analizuje argumenty i je˝eli sà niedostateczne, opracowuje obron´ lub replik´ do Urz´du
Patentowego RP. Czasami w materia∏ach przeciwstawnych zawarte sà tylko
pozorne podobieƒstwa, dotyczàce na
przyk∏ad jednego elementu wynalazku,
i nie wp∏ywajà na efekt koƒcowy.
Rzecznik patentowy jest adwokatem
twórcy i jego pe∏nomocnikiem przed
Urz´dem Patentowym RP.

„Patent PLUS”

Sliczby
zansa na wzrost
zg∏oszeƒ patentowych pochodzàcych
z polskich jednostek
naukowych.

Z

wi´kszenie liczby mi´dzynarodowych zg∏oszeƒ patentowych pochodzàcych z polskich jednostek naukowych oraz intensyfikacja procesu transferu technologii
z tych jednostek do gospodarki - to
g∏ówne cele nowego programu ministra nauki i szkolnictwa wy˝szego,
o nazwie „Patent PLUS. Wsparcie patentowania wynalazków powstajàcych
w jednostkach naukowych”. Ma to
umo˝liwiç m.in. sprawniejszy system

uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstajàcych w instytutach
i na uczelniach. Dodatkowym efektem
programu ma byç podniesienie ÊwiadomoÊci pracowników naukowych w zakresie znaczenia ochrony w∏asnoÊci
przemys∏owej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiàzaƒ i technologii.
Realizacja programu odbywaç si´ b´dzie na dwóch poziomach – poprzez
dofinansowywanie lub refundacj´
kosztów post´powania patentowego
oraz u∏atwianie pozyskiwania partnerów biznesowych, którzy wdro˝à wynalazki do powszechnego u˝ycia.
„Patent PLUS” zaadresowany jest do
wszystkich uczelni, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz
centrów transferu technologii, których
siedziby znajdujà si´ na terenie Polski.
Program obs∏ugiwany jest przez Departament Wdro˝eƒ i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.

Kreator innowacyjnoÊci

3 mln z∏ przeznaczy
w tym roku Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego na innowacyjne przedsi´wzi´cia
studentów oraz pracowników uczelni.

W

spieranie tworzenia innowacyjnych firm przez pracowników uczelni i studentów,
rozwój istniejàcych ju˝ jednostek, dzia∏ajàcych na rzecz wspó∏pracy pomi´dzy
sferà nauki i gospodarki, a tak˝e upowszechnienie wÊród przedsi´biorców informacji o projektach powstajàcych
w Êrodowisku akademickim – to g∏ówne
cele programu ministra nauki i szkolnictwa wy˝szego pod nazwà „Kreator innowacyjnoÊci. Wsparcie innowacyjnej
przedsi´biorczoÊci akademickiej”. W jego ramach finansowane mo˝e byç
np. tworzenie i wdra˝anie uczelnianych

systemów komercjalizacji technologii
oraz procedur zarzàdzania w∏asnoÊcià
intelektualnà, a tak˝e udost´pnienie
aparatury badawczej uczelni przedsi´biorstwom, prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w oparciu o wyniki badaƒ naukowych.
Dofinansowaniem mogà zostaç obj´te
zarówno uczelnie – w tym tak˝e niepubliczne – jak i akademickie inkubatory
przedsi´biorczoÊci, centra transferu
technologii, centra zaawansowanych
technologii, parki technologiczne, naukowo-technologiczne oraz konsorcja
badawczo-rozwojowe.
Program stanowi kontynuacj´ pilota˝owego przedsi´wzi´cia zrealizowanego
przez Departament Wdro˝eƒ i Innowacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego w 2006 r. Dzi´ki Êrodkom przeznaczonym na udzia∏ w pilota˝u uruchomiono m.in. Laboratorium Akademickiego
Biznesu oraz zrealizowano projekt szkoleniowy skierowany do nauczycieli akademickich. Z mo˝liwoÊci wsparcia swoich projektów skorzysta∏ ju˝ m.in. Wroc∏awski Park Technologiczny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloƒski i Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK w Gliwicach.
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Pskiego
rojekt budowy ÂlàMi´dzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badaƒ Interdyscyplinarnych cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem. W majowej GU
UÂ przekazaliÊmy relacje z konferencji prasowej poÊwi´conej temu
tematowi. Obecnie pragniemy przybli˝yç za∏o˝enia projektu, który jest
nie tylko nowoczesnym
w skali Êwiatowej oÊrodkiem dydaktycznym, ale
tak˝e niespotykanà dotàd ofertà kszta∏cenia.

W
6

spó∏czesny rynek pracy stawia przed uczelniami wysokie wymagania. Potrzebni
sà specjaliÊci o interdyscyplinarnym
wykszta∏ceniu. I tacy w∏aÊnie absolwenci b´dà opuszczaç mury ÂMCEiBI.
Przypomnijmy: projekt powsta∏ z inicjatywy Uniwersytetu Âlàskiego, jego
g∏ównym celem jest integracja mo˝liwoÊci dydaktyczno-badawczych Êrodowisk akademickich Êlàskich uczelni,
g∏ównie Politechniki Âlàskiej, Âlàskiego
Uniwersytetu Medycznego (do niedawna Akademii Medycznej) i Akademii
Ekonomicznej. Zak∏ada formu∏´ otwartà, zaprasza wi´c do uczestnictwa pozosta∏e uczelnie. Projekt integruje tak˝e

Âlàskie Mi´dzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badaƒ Interdyscyplinarnych na starcie

Unikatowa oferta
kszta∏cenia
instytucje partnerskie: G∏ówny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut
Onkologii w Gliwicach, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Psychicznego
w Sosnowcu, przewiduje wspó∏prac´
z zagranicznymi oÊrodkami, g∏ównie
we Francji i w Niemczech.
Âlàskie Mi´dzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych
b´dzie nowoczesnym oÊrodkiem badaƒ
i dydaktyki o znaczeniu krajowym i europejskim.
- Klasyczne kszta∏cenie uniwersyteckie mo˝e nie wystarczaç na nowoczesnym rynku pracy – powiedzia∏
JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek. - Idziemy wi´c w kierunku
przygotowywania studentów, którzy
b´dà posiadali holistyczne zrozumienie zjawisk i procesów, a przez to stanà si´ bardzo wartoÊciowymi na rynku pracy specjalistami.
Wiele emocji wzbudza∏a lokalizacja.
Centrum mieÊciç si´ b´dzie w Chorzowie, na terenie powojskowym, w pobli˝u campusu Szko∏y Zarzàdzania i, co
najwa˝niejsze, Drogowej Trasy Ârednicowej. Stanowiç b´dzie oÊ komunikacyjnà ∏àczàcà uniwersyteckie miasta: Sosnowiec, Katowice i Chorzów. Poza godzinami szczytu odcinek ten mo˝na pokonaç w kilkanaÊcie minut. U∏atwià to
równie˝ po∏àczenia komunikacji miejskiej. Teren spe∏nia tak˝e wszystkie
wymogi stawiane budynkom, które majà pomieÊciç supernowoczesnà aparatur´, nie ma tu ˝adnych zak∏óceƒ mecha-

nicznych. Obszar jest na tyle rozleg∏y,
˝e nie tylko nie ogranicza planowanej
budowy, ale wznoszenie nowej inwestycji nie zak∏óci funkcjonowania Uniwersytetu. To wybór wr´cz idealny.
Nowatorski program ma ju˝ kilkuletnià histori´, ale prace nad jego realizacjà nabra∏y rozp´du w 2006 r., kiedy
znalaz∏ uznanie w sferach rzàdowych
i zosta∏ wpisany na list´ projektów kluczowych.
Jego powstanie wià˝e si´ z niespotykanym dotàd rozwojem szkolnictwa
wy˝szego w naszym regionie i jednoczesnym powielaniem przez najwi´ksze Êlàskie uczelnie ofert edukacyjnych na tych samych kierunkach studiów, od dawna wi´c pomys∏ idei Êlàskiego obszaru edukacji wy˝szej
i skoncentrowanych badaƒ naukowych
by∏ obiektem zainteresowania Uniwersytetu. Wiele uczelni co prawda nawiàza∏o wspó∏prac´, ale ten program jest
pod ka˝dym wzgl´dem nowatorski jeÊli chodzi o myÊlenie o szkolnictwie
wy˝szym i badaniach naukowych na
Âlàsku.
- Centrum b´dzie mia∏o prawa wydzia∏u, ale b´dzie to jednoczeÊnie rodzaj
superuniwersytetu – powiedzia∏ Rektor
podczas odbywajàcej si´ w maju konferencji prasowej – w tym oÊrodku pracowaç b´dzie kadra naukowa z wymienionych uczelni i instytucji naukowych,
tutaj b´dziemy gromadziç unikatowà
aparatur´ badawczà. Pomo˝e to rozwiàzaç bardzo wa˝ny problem: w skali

Informacje

Uniwersytetu powielamy cz´sto zakupy
drogiej aparatury naukowej, ró˝ne instytuty, wydzia∏y majà ten sam sprz´t,
a efektywnoÊç jego wykorzystania nie
jest zadawalajàca. I na pewno dotyczy
to ca∏ego regionu Êlàskiego. Otó˝ skupienie takiej aparatury w laboratoriach
nazwijmy to Êrodowiskowych, s∏u˝àcych nie tylko tym uczelniom, ale ca∏emu Êrodowisku naukowemu w kraju,
z jednej strony mog∏oby si´ przyczyniç
do jej efektywnego zagospodarowania,
a jednoczeÊnie do wprowadzenia dzia∏alnoÊci us∏ugowej naszej uczelni na
rzecz innych instytucji badawczych.
MyÊlimy tutaj o aparaturze, która mog∏aby obs∏ugiwaç region po∏udniowej
Polski. Tego typu inicjatywy pojawiajà
si´ w ca∏ym kraju coraz cz´Êciej, budujemy wi´c oÊrodki centralne. Paƒstwa
nie staç jest na wyposa˝enie ka˝dego
uniwersytetu w unikatowà aparatur´,
zatem zacznijmy si´ specjalizowaç. JednoczeÊnie chcemy w tym miejscu skupiç specjalistów z ró˝nych dziedzin nauki i z ró˝nych uczelni, co pozwoli na
tworzenie tak zwanych makrokierunków studiów. Po tym poj´ciem kryjà si´
dzisiaj obszary edukacji ∏àczàce pokrewne kierunki studiów, nie jest to
proste sumowanie ale zupe∏nie nowa jakoÊç kszta∏cenia.
Centrum b´dzie pe∏ni∏o funkcj´
us∏ugowà wzgl´dem uczelni partycypujàcych w projekcie: powstanie
wspólna baza dla poszczególnych
szkó∏ wy˝szych i ich wydzia∏ów. JeÊli
chodzi o Uniwersytet Âlàski z oczywistych wzgl´dów najbardziej zaanga˝owane sà: Wydzia∏ Matematyki, Fizyki,
i Chemii, Wydzia∏ Biologii i Ochrony
Ârodowiska, Wydzia∏ Nauki o Ziemi,
Instytut Nauki o Materia∏ach. W Centrum znajdà si´ bowiem nowoczesne,
certyfikowane laboratoria oraz pracownie spe∏niajàce standardy UE.
Przewidziano tak˝e powo∏anie specjalistycznej jednostki prowadzàcej
niezb´dne analizy rynku pracy i zapo-

trzebowania na specjalistów. Ponadto
jednostka ta b´dzie odpowiedzialna za
identyfikacj´ badaƒ prowadzonych we
wspó∏pracujàcych uczelniach, których
wyniki mogà byç patentowane i transferowane drogà udzielania licencji.
Centrum b´dzie posiadaç wy∏àczne
prawo reprezentowania uczelni w komercyjnych kontaktach z podmiotami
gospodarczymi.
Wszystkich jednak najbardziej interesuje oferta kszta∏cenia. Zacznijmy
wi´c od planowanych makrokierunków.
B´dà to:
- Nauki o Êrodowisku ze specjalnoÊcià: poznanie i rozumienie Êrodowiska,
oddzia∏ywania na Êrodowisko, spo∏eczeƒstwo i Êrodowisko, gospodarowanie
Êrodowiskiem.
- Fizyka medyczna – specjalnoÊci na
pierwszym stopniu: fizyka diagnostyczna, dozymetria kliniczna, elektrokardiologia, optyka w medycynie; specjalnoÊci na drugim stopniu kszta∏cenia:
metody fizyki jàdrowej w medycynie,
metody fizyko-chemiczne i modelowanie komputerowe w medycynie, optometria.
W projekcie uwzgl´dniono nast´pujàce kierunki i specjalnoÊci:
- Biofizyka, a w jej ramach specjalnoÊci: biofizyka molekularna oraz biochemia.
- In˝ynieria materia∏owa ze specjalnoÊcià nauki o materia∏ach.
- In˝ynieria biomedyczna ze specjalnoÊciami: biomateria∏y, bioinformatyka, komputerowe systemy obrazowania
biomedycznego i komputerowe systemy
w in˝ynierii rehabilitacyjnej.
Pojawià si´ równie˝ nowe kierunki
kszta∏cenia w ramach ju˝ istniejàcych.
B´dà to m.in.: nano-karbo-technologia,
fizyka nanouk∏adów i kwantowe techniki informatyczne, nanofizyka i materia∏y mezoskopowe, chemia informatyczna, chemia leków, modelowanie
matematyczne, matematyka przemys∏owa, biomatematyka.

Przytoczona lista jest zaledwie niewielkà cz´Êcià rozleg∏ej oferty, ale nawet w tak okrojonym wymiarze Êwiadczy o niepodwa˝alnej konkurencyjnoÊci
projektu w skali daleko wybiegajàcej
poza granice regionu i kraju. Unikatowe specjalnoÊci i makrokierunki kszta∏cenia wzorowane sà na programach
edukacyjnych czo∏owych uniwersytetów najbardziej rozwini´tych krajów
Êwiata. W przypadku nauk o Êrodowisku wzorce zaczerpni´to z MIT, Harvardu, UCLA, Oxfordu, podobnie makrokierunek – fizyka medyczna tworzony jest w oparciu o programy studiów
prowadzonych przez najlepsze uniwersytety brytyjskie i amerykaƒskie.
Du˝y nacisk zostanie po∏o˝ony na
kszta∏cenie interdyscyplinarne zwiàzane z rozwojem medycyny, kszta∏ceniem
specjalistów, którzy w przysz∏oÊci spe∏niaç b´dà rol´ ekspertów w zakresie
zarzàdzania jakoÊcià bezpieczeƒstwa,
jakoÊcià procedur obrazu, przygotowaniem i obs∏ugà procedur niestandardowych. JednoczeÊnie w Centrum b´dà
prowadzone studia podyplomowe, zapewniajàce
poszerzenie
wiedzy
w ukoƒczonych specjalnoÊciach i podnoszàce nabyte kwalifikacje. Uruchomione b´dà tam równie˝ studia podyplomowe dla osób zmieniajàcych swoje
kwalifikacje w zwiàzku z unowoczeÊnianiem procesu technologicznego
i stosowaniem nowych materia∏ów czy
w wyniku nowego zapotrzebowania na
rynku pracy.
Dzia∏alnoÊç Âlàskiego Mi´dzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badaƒ Interdyscyplinarnych pozwoli na dostosowanie do przyj´tych priorytetów naukowych w Unii Europejskiej. Szacunkowy koszt budowy (I i II etap, 38 tys.
m.kw.), bez specjalistycznego wyposa˝enia, wyniesie 150 mln z∏. Obecnie
trwajà przygotowania do podpisania
umów z potencjalnymi partnerami
w realizacji projektu.
MARIA SZTUKA
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Uniwersytet Âlàski goÊci∏ Ambasadora
Republiki S∏owackiej Františka Ružičk´

Unia Europejska udost´pni∏a nam nowe mo˝liwoÊci wspó∏pracy, aby
nie zaprzepaÊciç szansy
musimy zademonstrowaç
indywidualne zdolnoÊci,
wtedy wszyscy b´dziemy korzystaç z tego
programu.

Mamy wiele
do zrobienia

Foto: Agnieszka Sikora

30

maja w Uniwersytecie
Âlàskim goÊci∏ Ambasador Republiki S∏owackiej František Ružička, który wyg∏osi∏
wyk∏ad na temat dwustronnej wspó∏pracy polsko-s∏owackiej na tle naszego
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Witajàc goÊcia JM Rektor prof. dr hab.
Janusz Janeczek powiedzia∏: - Ta wizyta szczególnie nas cieszy, poniewa˝
relacje mi´dzy Uniwersytetem Âlàskim a uczelniami w S∏owacji sà niezwykle przyjacielskie, czego odzwierciedleniem jest znakomita wspó∏praca,
wymiana studentów w ramach programu Sokrates oraz liczne kontakty mi´dzy naukowcami; naszym partnerskà
uczelnià jest Uniwersytet Matej Bel
w Baƒskiej Bystrzycy.
- Wed∏ug badaƒ opinii publicznych
obu krajów, wi´kszoÊç naszych rodaków jest bardzo zadowolona z przynale˝noÊci do Unii – powiedzia∏ ambasador - jednak mamy jeszcze du˝o do zrobienia i to w wielu dziedzinach. Najwa˝niejszym zadaniem jest dog∏´bne
i szczegó∏owe poznanie wszystkich zasad, oczekiwaƒ, przepisów i norm, którymi kieruje si´ wspólnota.
Wiele uwagi ambasador poÊwi´ci∏ demokratycznym zasadom wspó∏istnienia
cz∏onków Unii. Owa demokracja niesie
ze sobà przywileje ale nak∏ada tak˝e
rozliczne obowiàzki, z którymi nie

wszyscy potrafià sobie jeszcze poradziç.
Jednym z podstawowych pryncypiów
UE jest sta∏e dà˝enie do osiàgni´cia
konsensusów we wszystkich sprawach
poddawanych g∏osowaniu, wskaza∏
przy tym na ogromnà rol´ mediów, które kszta∏tujà opinie publiczne poszcze-

Posiedzenie Polsko-S∏owackiej Grupy
ds. Edukacji i Wymiany M∏odzie˝y
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W dniach 23-25 maja 2007 odby∏o si´ kolejne posiedzenie Polsko-S∏owackiej Grupy ds.
Edukacji i Wymiany M∏odzie˝y Polsko-S∏owackiej Mi´dzyrzàdowej Komisji ds. Wspó∏pracy
Transgranicznej.
G∏ównym tematem spotkania by∏o omówienie wspó∏pracy polskich i s∏owackich szkó∏ wy˝szych w regionie pogranicza oraz jej ocena w kontekÊcie tworzenia europejskiego obszaru
szkolnictwa wy˝szego. W trakcie posiedzenia zaproponowano utworzenie sieci polskich
i s∏owackich uniwersytetów z rejonu pogranicza pod nazwà: „Polsko-S∏owackie Forum Edukacji i Wymiany MyÊli Akademickiej”. Ma ono na celu wspieranie nauczania j´zyka s∏owackiego w uczelniach polskich i polskiego w uczelniach s∏owackich, utworzenie programu wspomagajàcego wymian´ studentów oraz m∏odych pracowników nauki.

gólnych paƒstw, a tym samym uczestniczà w ogólnonarodowych dyskusjach.
PoÊrednio wp∏ywajà wi´c na decyzje
swoich reprezentantów w Parlamencie
Europejskim. Dlatego tak wa˝ne jest –
zdaniem ambasadora - rzetelne przekazywanie informacji o wszystkich mo˝liwoÊciach, jakie dana propozycja niesie.
Ostatecznym instrumentem jest skorzystanie z prawa weta, do którego ka˝dy ma prawo, ale powinien byç to instrument ostateczny, nie Êwiadczy bowiem o sile danego kraju, lecz o tym, ˝e
dane paƒstwo nie posiada zdolnoÊci
przekonania pozosta∏ych do swojego
stanowiska.
- Sam fakt, ˝e uczestniczymy w przygotowaniach ustaw, które majà funkcjonowaç we wszystkich krajach cz∏onkowskich jest niezwykle wa˝ny, poniewa˝ daje mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia potrzeb ka˝dego. To jednak powinno sk∏aniaç do dyskusji mi´dzy parlamenta-

Drugie posiedzenie Senackiej Komisji Historycznej

W trosce o rzetelnoÊç
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si´ Senacka Komisja Historyczna Uniwersytetu Âlàskie-
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rzystami i merytorycznego uzasadnienia swoich stanowisk.
Ambasador podkreÊli∏ znaczenie
Grupy Wyszehradzkiej - z tak silnà
wspólnotà skupiajàcà cztery paƒstwa: Polsk´, S∏owacj´, Czechy i W´gry reszta cz∏onków Unii musi si´ liczyç. Ale i w tej dziedzinie wskaza∏
na niedomagania i koniecznoÊç pog∏´bienia wspó∏pracy. Przypomnia∏
jak wa˝nà rol´ odgrywajà porozumienia na szczeblach regionalnych i sta∏e poznawanie stanowisk partnerów
wobec wszystkich problemów, które
stawiane sà na forum Unijnego Parlamentu. Za priorytetowe uzna∏ poszukiwanie kompromisów, ale tak˝e
zdecydowane stanowisko w dziedzinie energetyki. Zapewni∏, ˝e S∏owacja
opowiada si´ za jak najszybszym
ustanowieniem traktatu i politykà
„otwartych drzwi” w oczekiwaniu na
nowych cz∏onków Unii.
- Wierz´, ˝e w roku 2007 uda nam si´
usunàç kolejne bariery administracyjne, b´dàce - byç mo˝e formalnym, ale
jednak - ograniczeniem dla rozwoju
handlu, turystyki czy mobilnoÊci pracowników. Mam tu na myÊli popraw´
jakoÊci infrastruktury oraz wejÊcie Polski i S∏owacji do Obszaru Schengen –
stwierdzi∏ F. Ružička
Mimo bardzo zadawalajàcej wspó∏pracy mi´dzy Polskà i S∏owacjà wiele
jest jeszcze do zrobienia. Odpowiadajàc
na pytanie – co stanowi przeszkod´ we
wzajemnych kontaktach – powiedzia∏
bez wahania: - Infrastruktura, komunikacja i trzydziestokilometrowy pas
przygraniczny, który od dziesi´cioleci
jest zaniedbany i niczym nie Êwiadczy
o naszym cz∏onkostwie w NATO. Niezw∏ocznie musimy ten stan zmieniç doda∏ z naciskiem.
Ambasador rozwia∏ tak˝e obawy studentów filologii s∏owiaƒskiej dotyczàce
zagro˝eƒ, jakie niesie wszechobecny j´zyk angielski.
- Szerokie otwarcie rynków pracy
w krajach cz∏onkowskich wzmaga zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W Wielkiej Brytanii,
Francji, Niemczech niezb´dna jest
umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ ich rodzimymi j´zykami, ale firmy zachodnie coraz cz´Êciej orientujà si´ na rynki Êrodkowoeuropejskie, znajomoÊç wielu j´zyków b´dzie podstawà znalezienia dobrej pracy.
Na zakoƒczenie ambasador zapewni∏,
˝e b´dzie wspiera∏ wszystkie projekty,
które przybli˝ajà integracj´ Europy
i goràco zach´ca∏ do podejmowania
wspólnych inicjatyw w dziedzinie badawczo-naukowej. Pogratulowa∏ tak˝e
Polsce organizacji EURO 2012.
MARIA SZTUKA

go, która zosta∏a powo∏ana przez JM Rektora UÂ na
mocy uchwa∏y Senatu UÂ (z 16 kwietnia 2007).

P

ierwsze, organizacyjne spotkanie
Komisji odby∏o si´ 29 maja br.
Zgodnie z intencjà uchwa∏y Senatu UÂ jej zadaniem jest zebranie obiektywnych informacji, które pomogà przedstawiç
w sposób rzetelny, jasne i ciemne karty
40-letniej historii uniwersytetu. Poniedzia∏kowe obrady odby∏y si´ udzia∏em JM Rektora UÂ prof. zw. dr hab. Janusza Janeczeka, pracowników Uczelni oraz zaproszonych goÊci z Instytutu Pami´ci Narodowej.
W trakcie obrad uczestnicy mogli zapoznaç
si´ ze stanem zasobów archiwalnych IPN oraz
problemami zwiàzanymi z kwerendà archiwalnà i jej zakresem. Ponadto omówiono mo˝liwoÊci i warunki wspó∏pracy obu instytucji. IPN
zadeklarowa∏ te˝ udzielenie Uniwersytetowi
Âlàskiemu daleko idàcej pomocy. Podczas posiedzenia uzgadniano dzia∏ania zmierzajàce do
organizowania wspólnych konferencji naukowych, których efektem koƒcowym by∏yby wydawnictwa naukowe. Oceniono, ˝e przed Komisjà stojà zadania na 10 lat pracy.
Ze strony naszej Uczelni równie˝ zosta∏y
przedstawione dotychczasowe badania
oraz stan zasobów uniwersyteckiego Archiwum. JM Rektor obieca∏ zapewniç niezb´dne Êrodki finansowe dla realizacji zadaƒ Senackiej Komisji Historycznej. Na zakoƒczenie jej drugiego posiedzenia ustalono zarys
planowanego zakresu prac na najbli˝sze

miesiàce. W ustalonym planie znalaz∏o si´
zbadanie nast´pujàcych zagadnieƒ:
1. zakres inwigilacji UÂ ze strony SB,
2. skala represji,
3. postawy pracowników,
4. rola PZPR,
5. w∏adze Uczelni,
6. Uniwersytet w stanie wojennym,
7. specjalne problemy jednostek UÂ
w Sosnowcu i Cieszynie,
8. geneza UÂ,
9. dorobek naukowy na wydzia∏ach
humanistyczno-spo∏ecznych,
10. Wydawnictwo UÂ,
11. obraz UÂ w mediach oficjalnych
oraz drugiego obiegu.
Powy˝szy wykaz ma charakter pierwszego spisu roboczego, czyli mo˝e zostaç zmieniony. Zebrani zobowiàzali si´ do prowadzenia indywidualnych rozmów z osobami, które mog∏yby pracowaç przy pozyskiwaniu
materia∏ów archiwalnych i innych. B´dà
one w przysz∏oÊci zaproszone na posiedzenie Komisji, gdy powstanà prawne mo˝liwoÊci korzystania z archiwum IPN. Po orzeczeniu Trybuna∏u Konstytucyjnego zosta∏o
to wstrzymane. Nast´pne posiedzenie Komisji zaplanowano na koniec wrzeÊnia br.
Cz∏onkowie Komisji zamierzajà jednak stale utrzymywaç ze sobà kontakt i omawiaç
na bie˝àco wy∏aniajàce si´ zagadnienia.
RED.

Konkurs na wspomnienia - Marzec 1968 r.
Zak∏ad Historii Najnowszej po 1945 r. Instytutu Historii
Uniwersytetu Âlàskiego og∏asza konkurs na wspomnienia
„Marzec 1968 r. w województwie katowickim”. Jego celem jest poznanie i utrwalenie wspomnieƒ uczestników
tych wydarzeƒ - by∏ych studentów i pracowników Êlàskich
uczelni (m.in. Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej, Filii Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Politechniki Âlàskiej i Politechniki
w Cz´stochowie, Szko∏y Nauczycielskiej w Cz´stochowie),
by∏ych uczniów i nauczycieli szkó∏ Êrednich, m∏odzie˝y robotniczej oraz przedstawicieli aparatu administracyjnego
i partyjnego. Konkursowi patronuje JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.
Organizatorzy zapraszajà do podzielenia si´ prze˝yciami osobistymi oraz indywidualnymi doÊwiadczeniami na ten temat. Pragnà poznaç:
- uczestnictwo w wydarzeniach marcowych,
- przebieg strajków lub próby ich zorganizowania,

- wp∏yw marca na losy mieszkaƒców województwa,
- stosunek wobec wydarzeƒ marcowych.
Wszystkie nades∏ane prace b´dà stanowi∏y cenny
materia∏, który pos∏u˝y do pog∏´bienia badaƒ naukowych, a najciekawsze, po zakwalifikowaniu przez
komisj´ historycznà, zostanà opublikowane w specjalnym rocznicowym (40 rocznica) wydawnictwie.
Prace konkursowe prosimy przesy∏aç do koƒca wrzeÊnia 2007 r. na adres:

Dr Kazimierz Miroszewski
Instytut Historii Uniwersytetu Âlàskiego
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
tel. kom. 602710517
* Praca powinna byç podpisana oraz zawieraç imi´
i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualny nr telefonu i e-mail.
Red.
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Z ˝ycia wydzia∏ów

Egzorcyzmy na Wydziale Teologicznym

To nie magia ani zabobon
Wi´kszoÊç domniemanych op´taƒ przez
z∏ego ducha to w rzeczywistoÊci choroby psychiczne.
Aby je odró˝niç wspó∏czeÊni egzorcyÊci muszà
ÊciÊle wspó∏pracowaç
z psychiatrami i psychologami.

24

10

maja w auli Wydzia∏u
Teologicznego UÂ w Katowicach odby∏a si´
konferencja naukowa „Egzorcyzmy
w tradycji KoÊcio∏a i jego wspó∏czesnym
duszpasterstwie”, zorganizowana przez
Zak∏ad Liturgiki i Homiletyki Uniwersytetu Âlàskiego oraz Katedr´ Liturgiki
i Hagiografii Uniwersytetu Opolskiego.
Konferencj´ otworzy∏ prodziekan
Wydzia∏u Teologicznego UÂ ds. studentów ks. dr Antoni Reginek, który na poczàtku przypomnia∏ zgromadzonym definicj´ egzorcyzmów. Wed∏ug nowego
Katechizmu KoÊcio∏a Katolickiego o egzorcyzmach mówimy wówczas, gdy
„KoÊció∏ publicznie na mocy swojej w∏adzy prosi w imi´ Jezusa Chrystusa, by
jakaÊ osoba lub przedmiot by∏y strze˝one od napaÊci Z∏ego i wolne od jego panowania” [KKK 1673]. Ks. Reginek
przedstawi∏ tak˝e dwa obrazy egzorcyzmów. Pierwszy, zaczerpni´ty z „Apokalipsy” Êw. Jana, ukazujàcy ciàg∏à
walk´ z mocami ciemnoÊci: „I rozgniewa∏ si´ Smok na Niewiast´, i odszed∏
rozpoczàç walk´ z resztà jej potomstwa,
z tymi, co strzegà przykazaƒ Boga i majà Êwiadectwo Jezusa”. Smok w tym
fragmencie symbolizuje opozycj´ wobec
dobra, walk´ przeciwko ca∏emu ludowi
Bo˝emu. Drugi obraz to ikonograficzne
przedstawienie egzorcyzmów na s∏ynnych drzwiach gnieênieƒskich z XII w.,
scena ukazuje osob´ op´tanà przez szatana i uzdrawiajàcy gest Êw. Wojciecha. Gest ten sprawia, ˝e szatan w postaci ma∏ego smoka opuszcza op´tanà
osob´. Ks. Reginek zauwa˝y∏, ˝e Chrystus da∏ swoim uczniom w∏adz´ „stàpania po w´˝ach i skorpionach”. Wiemy
te˝, ˝e Jezus przez swojà Êmierç i zmar-

twychwstanie doprowadzi∏ do kl´ski
szatana, ale walka wcià˝ trwa. Stàd powaga i znaczenie konferencji.
W tematyk´ obrad wprowadzi∏ dr Damian Zimoƒ, metropolita katowicki,
który wyrazi∏ wielkà radoÊç, z powodu
kolejnej konferencji dotyczàcej liturgii
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Âlàskiego.
- Temat jest niezwykle aktualny
i wa˝ny – powiedzia∏ arcybiskup – O zainteresowaniu nim nie tylko Êwiadczy
liczba osób przyby∏ych dziÊ do auli Wydzia∏u Teologicznego. Obserwuj´ to zainteresowanie w naszym duszpasterstwie - kiedy katecheci prowadzàcy rekolekcje dla m∏odzie˝y, dajà mo˝liwoÊç
wyboru ró˝nych tematów, w∏aÊnie ta
problematyka jest dla niej bardzo
atrakcyjna. Poza tym o egzorcyzmach
kiedyÊ nie mówiliÊmy w ogóle. Nie
wiem dlaczego, ale dziÊ rzeczywiÊcie
otwieramy si´ na ten temat. ˚yjemy
w czasach, kiedy wp∏yw z∏ego ducha
jest ogromny.
W pierwszej cz´Êci obrad wystàpi∏
ks. prof. dr hab. Janusz Czerski, który
mówi∏ o egzorcyzmach opisywanych
w PiÊmie Âwi´tym. Na samym poczàtku goÊç z Uniwersytetu Opolskiego zauwa˝y∏, ˝e o egzorcyzmach
mo˝na mówiç jedynie
wtedy, gdy zak∏ada
si´ istnienie z∏ych
duchów (demonów), czyli istot
duchowych, które
w jakiÊ sposób majà wp∏yw na ˝ycie
cz∏owieka. W Starym Testa-

mencie bardzo szeroko interpretowano
wp∏ywy owych z∏ych duchów, chocia˝
nie u˝ywano okreÊlenia „szatan” (szatan, wyst´pujàcy zawsze w liczbie pojedynczej, nie mo˝e byç uto˝samiany
z ró˝nymi istotami demonicznymi, które wywodzà si´ z religijnego folkloru).
Ks. Czerski zauwa˝y∏ tak˝e, ˝e szatan
by∏ uznany za „twór” Bo˝y, gdy˝ cz∏owiek nie móg∏ sobie go wyobraziç jako
autonomicznej istoty, która bez wiedzy
oraz woli Bo˝ej cokolwiek mo˝e uczyniç. Niemniej od zarania dziejów z szatanem uto˝samiano wszelkie z∏o dotykajàce cz∏owieka.
Poj´cie „egzorcyzmów” odnosi si´
wy∏àcznie do wyp´dzenia z∏ego ducha
z cz∏owieka op´tanego. Jednak w Starym Testamencie tak naprawd´ nie ma
opisów egzorcyzmów, sà jedynie dwa
przypadki do nich podobne. Wi´ksze
zainteresowanie egzorcyzmami znajdujemy we wspó∏czesnym judaizmie (poszerza si´ terminologia tego tematu).
Szersze opisy pojawiajà si´ dopiero
w Nowym Testamencie, gdy˝ uwa˝a
si´, i˝ egzorcyzmy praktykowa∏ Jezus
[Mk 1, 25n.], a KoÊció∏ przyjà∏ od Niego
w∏adz´ i obowiàzek wypowiadania egzorcyzmów [Mk 3,15; 6, 7. 13; 16, 17].
Wed∏ug Katechizmu KoÊcio∏a Katolickiego „w prostej formie egzorcyzmy wyst´pujà podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane „wielkimi”, mogà byç wypowiadane tylko
przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Egzorcyzmy nale˝y traktowaç
bardzo roztropnie, przestrzegajàc ÊciÊle ustalonych przez KoÊció∏ norm. Egzorcyzmy majà na celu wyp´dzenie
z∏ych duchów lub uwolnienie od ich
demonicznego wp∏ywu, mocà duchowej w∏adzy, jakà Jezus powierzy∏
KoÊcio∏owi. CzymÊ zupe∏nie innym jest choroba, zw∏aszcza
psychiczna, której leczenie
wymaga wiedzy medycznej.
Przed podj´ciem egzorcyzmów nale˝y wi´c upewniç
si´, ˝e istotnie chodzi
o obecnoÊç Z∏ego, a nie
o chorob´”.
Wed∏ug ks. Czerskiego powa˝nà chorob´ od op´tania pozwalajà
odró˝niç

Metropolita katowicki abp dr Damian Zimoƒ

Foto: Agnieszka Sikora

Z ˝ycia wydzia∏ów

Konferencja „Egzorcyzmy w tradycji KoÊcio∏a i jego wspó∏czesnym duszpasterstwie” w auli Wydzia∏u Teologicznego UÂ
istotne przes∏anki: przede wszystkim
niezwyk∏e zachowanie si´ op´tanego,
wynikajàce z ca∏kowitej zale˝noÊci od
szatana, walka z egzorcystà i destrukcyjny wp∏yw na otoczenie op´tanego.
Osoby takie wykazujà si´ niejednokrotnie niezwyk∏à, niestosownà do swojego
wieku i kondycji si∏à, wypowiadajà
zwroty w nieznanych sobie j´zykach
lub rozumiejà sformu∏owania w obcym
j´zyku, okazujà równie˝ wstr´t i nienawiÊç na widok rzeczy Êwi´tych.
Ks. prof. Helmut Jan Sobeczko z Uniwersytetu Opolskiego przypomnia∏, ˝e
egzorcyzmy majà bogatà histori´ w liturgicznej tradycji KoÊcio∏a i by∏y niegdyÊ stosowane w znacznie szerszym
zakresie, obejmujàc równie˝ wod´ czy
sól. Egzorcyzmami sà np. popularne
modlitwy „Pod Twojà obron´” czy
„Chwa∏a Ojcu i Synowi”.
Wed∏ug ks. Mario Sodi z rzymskiego
Uniwersytetu Salezjaƒskiego liczba
przypadków, które kiedyÊ uchodzi∏y za
op´tanie, pod wp∏ywem rozwoju psychologii i medycyny zmniejszy∏a si´
o ponad 90 proc. Dlatego wspó∏czesny
egzorcysta musi byç w Êcis∏ym kontakcie z psychologami i psychiatrami, by
odró˝niç op´tanie od choroby. Wielki
egzorcyzm, czyli liturgiczny akt wyp´dzenia z∏ego ducha z cz∏owieka, potrzebny jest zaÊ wtedy, gdy medycyna
jest bezsilna, a objawy ewidentnie

wskazujà na op´tanie. Nasze wyobra˝enia o tym, jak wyglàdajà egzorcyzmy
zwykle czerpiemy z filmów takich, jak
np. „Egzorcysta”, które przedstawiajà
nieprawdziwy obraz, ponadto mieszajà
elementy prawdziwych koÊcielnych obrz´dów z praktykami magicznymi czy
szamaƒskimi. KoÊcielny egzorcyzm jest

aktem liturgicznym i nie ma nic wspólnego z magià ani zabobonem.
W archidiecezji katowickiej dzia∏a
trzech egzorcystów. Zgodnie z zaleceniami Watykanu egzorcysta powinien
byç powo∏any w ka˝dej diecezji.
AGNIESZKA SIKORA

Przebieg obrz´du
wielkiego egzorcyzmu
Kap∏an egzorcysta przygotowuje si´ modlitwà, w której prosi, aby mocà Chrystusa zdo∏a∏ podjàç skutecznà walk´ z z∏ym duchem. Na poczàtku celebracji b∏ogos∏awi wod´ i kropi nià osoby uczestniczàce w obrz´dzie. Nast´pnie wzywa do modlitwy, która rozpoczyna
si´ litanià do Âwi´tych. Egzorcysta koƒczy modlitw´, wzywajàc Bo˝ego mi∏osierdzia nad
dr´czonà osobà. Nast´puje recytacja Ps 90 lub kilku psalmów, w których wyra˝a si´ proÊba o Bo˝e zwyci´stwo nad z∏ym duchem. Kolejnà czynnoÊcià jest czytanie Ewangelii J 1,114 albo innych fragmentów. Nast´pnie kap∏an nak∏ada r´ce na osob´ dr´czonà, wypowiadajàc ustalone wezwania. Uczestnicy recytujà teraz wyznanie wiary albo odnawiajà przyrzeczenia chrzcielne, po czym zanoszà modlitw´ „Ojcze nasz”. W tej chwili szafarz ukazuje
krzy˝, b∏ogos∏awi nim dr´czonà osob´ oraz spe∏nia gest „tchnienia”, mówiàc: „Panie, tchnieniem swoich ust odp´dê z∏e duchy: rozka˝ im, aby si´ stàd wynios∏y, bo przybli˝y∏o si´ Twoje Królestwo”.
Zbli˝amy si´ w ten sposób do kulminacyjnego momentu obrz´du egzorcyzmu, jakim sà
uroczyste modlitwy. Pierwsza ma charakter b∏agalny; w imi´ Chrystusa prosimy Boga, aby
z∏y duch odszed∏ od dr´czonej osoby. Modlitwa druga, rozkazujàca, zawiera skierowany do
szatana nakaz, aby opuÊci∏ t´˝e osob´. Wszystkie te czynnoÊci mogà byç wielokrotnie powtarzane, a˝ do wyzwolenia danej osoby, z uwzgl´dnieniem jednak jej stanu psychofizycznego. Obrz´d koƒczy si´ Êpiewem dzi´kczynnym - Magnificat albo Benedictus, oraz kap∏aƒskim b∏ogos∏awieƒstwem.
GIUSEPPE FERRARO SI
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Foto: Magdalena Jaworska

Z ˝ycia wydzia∏ów
Od lewej: Prorektor UÂ ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ, dziekan Wydzia∏u Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek,
Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach Josef Byrtus, prezydent Katowic Piotr Uszok

Ptwork”
rojekt „Slavic nenarodzi∏ si´
w zwiàzku z wstàpieniem do Unii Europejskiej
krajów s∏owiaƒskich. Nowe mo˝liwoÊci wzajemnych kontaktów gospodarczych, turystycznych,
naukowych i edukacyjnych wymusi∏y koniecznoÊç komunikacji we
wszystkich j´zykach tej
grupy oraz stworzy∏y
szans´ promocji j´zyków
s∏owiaƒskich wÊród
innych krajów UE.

Na
12

Wydziale Filologicznym odby∏a si´ 24-26
maja konferencja zamykajàca ostatni etap realizacji projektu promujàcego j´zyki i kultur´ s∏owiaƒskà „Slavic network”. Na spotkaniu obecni byli m.in.: Konsul General-

„Slavic network” na finiszu

J´zykowa
i kulturowa
integracja
ny Republiki Czeskiej dr in˝. Josef Byrtus, prezydent Katowic Piotr Uszok,
Prorektor prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ,
dziekan
Wydzia∏u
Filologicznego
prof. dr hab. Piotr Wilczek, prof. dr hab.
W∏adys∏aw LubaÊ. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
grup partnerskich, m.in. z Uniwersytetu im. Komenskiego w Bratys∏awie,
Uniwersytetu w Ljubljanie, Uniwersytetu w Sofii, Uniwersytetu im. Palackiego w O∏omuƒcu, bu∏garskiego radia
oraz Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle. Spotkanie prowadzi∏a profesor UÂ
dr hab. Ewa Jaskó∏a, kierownik Zak∏adu Dydaktyki Literatury Polskiej, koordynator projektu.
Prorektor prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ podkreÊli∏ znaczenie i wag´ projektu w aspekcie priorytetów przyj´tych
przez Uni´ Europejskà, w której nie
mo˝na narzekaç na brak ró˝norodnoÊci

kultur, natomiast pod wzgl´dem jednoÊci wcià˝ jest wiele do zrobienia. - Dlatego mam nadziej´ - podkreÊli∏ Prorektor - ˝e podj´te dzia∏ania sprzyjaç b´dà
osiàgni´ciu konsensusu nie tylko na
p∏aszczyênie naukowej. To program na
wiele lat, dlatego zach´cam do jego kontynuacji.
Dziekan Wydzia∏u Filologicznego
prof. dr hab. Piotr Wilczek wyrazi∏ zadowolenie z faktu, ˝e tak wartoÊciowy
projekt, jakim jest „Slavic Network”,
jest realizowany w Uniwersytecie Âlàskim i to na Wydziale Filologicznym,
który w realizacji takich programów
ma tradycje i bardzo du˝e mo˝liwoÊci.
- Ciesz´ si´, ˝e ta nasza wieloj´zycznoÊç jest wzmacniana przez przyjació∏
z Czech, S∏owacji, Bu∏garii, S∏owenii, ˝e
j´zyki te sà promowane - podsumowa∏
dziekan. - Realizacja tego projektu zaowocowa∏a wieloma korzyÊciami, jednà

acje komunikacyjne. Pokazane sà tam
podobieƒstwa i ró˝nice j´zykowe, promujàce multilingwialne poznawanie j´zyków s∏owiaƒskich. Ka˝dy modu∏ zawiera teksty eksponujàce specyfik´ tradycji danego kraju. Linki na stronie
tworzà sieç hipertekstów kulturowych.
Promocj´ medialnà wzmocni∏o radio
bu∏garskie (12 audycji promocyjnych
oraz wywiady) szczególnie w okresie
kolejnych rocznic przystàpienia do UE
krajów s∏owiaƒskich.
Uczestnicy projektu dokonali prezentacji swoich dokonaƒ, ilustrujàc je pokazem stron internetowych i zamieszczonych tam nowoÊci, przypomnieli
programy i akcje promocyjne zorganizowane w ich krajach, imprezy rocznicowe z wykorzystaniem radio-mostu,

Projekt Slavic Network - „J´zykowa i kulturowa integracja” realizowany jest w ramach
programu Socrates Lingua 1. Jest on wspólnym dzie∏em pracowników z szeÊciu uniwersytetów: Polski, Czech, S∏owacji, Bu∏garii, S∏owenii i Niemiec oraz radia bu∏garskiego. Pracom
merytorycznym, których efektem jest program internetowy, towarzyszà dzia∏ania promujàce projekt i ide´ multilingwialnego nauczania j´zyków s∏owiaƒskich, jak równie˝ dzia∏ania
ewaluacyjne, sprawdzajàce skutecznoÊç metody. G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest zach´cenie odbiorców z krajów s∏owiaƒskich i innych krajów europejskich do poznawania j´zyków s∏owiaƒskich (polskiego, czeskiego, s∏owackiego, s∏oweƒskiego i bu∏garskiego); ukazanie podobieƒstw i ró˝nic prezentowanych j´zyków i kultur s∏owiaƒskich. Projekt finansowany jest ze Êrodków unii Europejskiej.
- Obserwuj´ to na przyk∏adzie naszego miasta - powiedzia∏ - gdzie coraz cz´Êciej dokonujà si´ wymiany m∏odzie˝y
mi´dzy Polskà, S∏owacjà, Czechami.
Upowszechnianie j´zyków s∏owiaƒskich sprzyja nawiàzywaniu trwa∏ych
i cennych wi´zi. To w przysz∏oÊci zaowocuje nie tylko poprawà stosunków
spo∏ecznych, oddzia∏ywaç b´dzie tak˝e
w istotny sposób na gospodark´.
Recenzent projektu, prof. dr hab.
W∏adys∏aw LubaÊ, zauwa˝y∏, ˝e zach´ca on do uczenia si´ zaledwie pi´ciu j´zyków s∏owiaƒskich, pomijajàc jak˝e
wa˝nà grup´ wschodnio- i po∏udniowos∏owiaƒskà. Wyrazi∏ nadziej´, ˝e program ma charakter pilota˝owy i ju˝
wkrótce zostanie uruchomiony jego kolejny etap. Powstanie nowych paƒstw,
rozpad Zwiàzku Radzieckiego czy silnie
skonfliktowane Ba∏kany wymagajà
dzia∏aƒ upowszechniajàcych znajomoÊç
j´zyków s∏owiaƒskich sàsiadów, z którymi do niedawna ˝yli we wspólnocie.
- Chodzi o to - stwierdzi∏ prof. W. LubaÊ - aby na przyk∏ad m∏ody Rosjanin
zrozumia∏, ˝e j´zyki bia∏oruski czy
ukraiƒski sà w równym stopniu pi´kne,
jak jego rodzimy. Zrealizowany projekt
w sferze dydaktycznej mo˝e przywróciç
wspólnotom j´zykowym cz´sto utraconà ÊwiadomoÊç historycznego pokrewieƒstwa etnicznego.
W wyniku jego realizacji zosta∏a zbudowana strona internetowa, sk∏adajàca
si´ z 10 modu∏ów prezentujàcych sytu-

okazjonalne audycje radiowe. Polskà
stron´ internetowà prezentowa∏y
dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr hab. Jolanta Tambor.
- Projekt nie s∏u˝y uczeniu j´zyków
s∏owiaƒskich. Dlatego te˝ stosujemy nazw´ modu∏y, a nie lekcje, aby uniknàç
dydaktycznej terminologii - przypomnia∏a dr hab. Jolanta Tambor - Nasz
program s∏u˝y promocji, wskazuje podobieƒstwa, ró˝nice, cytuje ciekawostki,
s∏owem zach´ca do tego, abyÊmy porozumiewali si´ przy pomocy naszych j´zyków, nie angielskiego, poniewa˝ jesteÊmy jednà pot´˝nà rodzinà j´zykowà.
Prof. Maria Sobotkova z Uniwersytetu im. Palackiego w O∏omuƒcu, udzieli∏a krótkiej wypowiedzi GU UÂ
- Realizacja projektu zbli˝a si´ ku
koƒcowi. Strony internetowe, które
opracowaliÊmy w naszym czeskim zespole b´dà funkcjonowa∏y u nas do

wrzeÊnia, póêniej przejmie je Uniwersytet Âlàski i mam nadziej´, ˝e przetrwajà dziesi´ciolecia. To co zrobiliÊmy
jest zaledwie pierwszym krokiem i choç
trwa∏ on blisko trzy lata, stanowi trwa∏à podstaw´. Korzystajà z tych stron
przede wszystkim studenci i naukowcy
ale sàdz´, ˝e najwa˝niejszym adresatem sà slawiÊci rozproszeni na ca∏ym
Êwiecie. Pragn´libyÊmy aby dotar∏y
wsz´dzie tam, gdzie sà ˝ywe j´zyki,
które promujemy. Na strony zaglàdajà
w Tokio, Ameryce... To najlepiej uwidacznia fakt, ˝e istniejemy i, mam nadziej´, ˝e tworzymy tradycj´ tego odbioru. Moim marzeniem jest, abyÊmy
poszerzyli dzia∏ania o tereny na
wschód od Polski, czyli Rosj´ i Ukrain´. J´zyk angielski bardzo mocno zadomowi∏ si´ w naszym ˝yciu, podobnie
jak kiedyÊ ∏acina. Nie mo˝emy tylko
narzekaç, ˝e nas dominuje i przenika
do rodzimych j´zyków, musimy coÊ
zrobiç w obronie naszej kultury. Maleje motywacja do nauki j´zyków sàsiadów, a to bardzo êle. W miejscowoÊciach przygranicznych dzieci uczà si´
obu j´zyków, ale im dalej w g∏àb kraju,
tym bardziej ten program zanika - zakoƒczy∏a prof. Sobotkova.
O tym jak S∏owianie potrafià szybko
nawiàzaç kontakt najlepiej Êwiadczy∏
wyst´p zespo∏u „Katowice”, który poderwa∏ z miejsc wszystkich goÊci i s∏uchaczy, ˝adna bariera j´zykowa nie
przeszkodzi∏a we wspólnych Êpiewach.
Projekt po zakoƒczeniu b´dzie upowszechniany w akcjach promocyjnych.
Pierwsza z nich planowana jest w Sofii
(listopad 2007), kolejne w 2008 roku;
strona internetowa b´dzie aktywna po
zakoƒczeniu projektu (31.10.2007) ze
zwróceniem uwagi na zapisy w chat-roomie, oraz na wyniki testu, który zostanie zamieszczony w cz´Êci prezentujàcej j´zyki s∏owiaƒskie. Metoda multilingwalna, wypracowana w trakcie tworzenia strony internetowej, b´dzie upowszechniana w grupach studentów
uczàcych si´ j´zyków i kultur poszczególnych krajów partnerskich.
MARIA SZTUKA

Z ˝ycia wydzia∏ów

z nich jest wieloaspektowa wspó∏praca,
m.in. z panià prof. Marià Sobotkovà
z Uniwersytetu w O∏omuƒcu. Te nasze
cz´sto rozproszone wysi∏ki w zakresie
popularyzacji j´zyków s∏owiaƒskich znalaz∏y miejsce w ramach unijnego projektu, w ten sposób prowadzimy naszà
prawdziwà regionalnà polityk´ j´zykowà, integracyjnà, zbli˝ajàcà narody s∏owiaƒskie, które bardzo cz´sto ch´tniej
wspó∏pracujà z narodami nies∏owiaƒskimi ni˝ mi´dzy sobà. Dzi´ki takim projektom mo˝emy wzajemnie pog∏´biaç
naszà wiedz´ o swoich kulturach i pokazaç s∏owiaƒskà si∏´ w Europie.
Prezydent Katowic Piotr Uszok podzi´kowa∏ za podj´cie tak cennej inicjatywy i podkreÊli∏ jak wielkie znaczenia dla
przysz∏oÊci majà wi´zi mi´dzyludzkie.

Stopnie naukowe
Doktoraty:
Dr Agata Rzyme∏ka-Fràckiewicz
Dr Ma∏gorzata Rygielska
Dr Aleksander Marekwia
Dr S∏awomira Rucha∏a
Dr Lucjan Kozielski

Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii
Wydzia∏ Filologiczny
Wydzia∏ Prawa i Administracji
Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Habilitacje:
Dr hab. Marek Jachimowski

Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

13

Rozmowa

Szeroka oferta konwersatoryjna na Wydziale Prawa i Administracji UÂ

O prawie nie tylko po polsku
ków nie tylko zwyk∏ej
znajomoÊci j´zyków, która pozwala na zakup
hamburgera za granicà.
Studenci Wydzia∏u Prawa i Administracji UÂ,
wyje˝d˝ajàcy do kancelarii prawniczych w ca∏ej
Europie, muszà biegle
pos∏ugiwaç si´ j´zykiem
specjalistycznym.
- Od kilku lat na Wydziale Prawa
i Administracji UÂ funkcjonuje
ciekawy projekt, a mianowicie konwersatoria w j´zykach obcych.
Na czym dok∏adnie polegajà te zaj´cia?
- Chodzi tu o zaj´cia na studiach
stacjonarnych w trybie konwersatoryjnym. OczywiÊcie w ca∏ym Uniwersytecie Âlàskim studenci mogà uczestniczyç w ró˝nych konwersatoriach,
jednak na Wydziale Prawa i Administracji oferta ta jest poszerzona o zaj´cia w j´zykach: angielskim, francuskim i niemieckim. Mam tu na myÊli
specjalistyczne przedmioty prawnicze.
Najwi´cej z nich prowadzonych jest
w j´zyku angielskim (14) oraz po dwa
we francuskim i niemieckim. Wyk∏adowcami sà oczywiÊcie nasi pracownicy. W jednym semestrze odbywa si´ po
30 godzin lekcyjnych.
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- Jak ta oferta edukacyjna podoba si´ studentom?
- Na Wydziale Prawa i Administracji
pomi´dzy drugim a piàtym rokiem studiów trzeba zaliczyç pi´ç konwersatoriów. Studenci majà oczywiÊcie wolnoÊç
wyboru - mogà byç wszystkie w j´zyku
polskim, wszystkie w j´zykach obcych
albo mieszane. Pomys∏ takich zaj´ç zrodzi∏ si´ nie tylko ze wzgl´du na naszych
studentów, ale równie˝ dlatego, ˝e
przyje˝d˝ajà do nas m∏odzi ludzie z zagranicy - w ramach programu Erasmus. Musimy im zapewniç bogatà
ofert´ edukacyjnà w j´zykach obcych.

Foto: Agnieszka Sikora

Ssówpecyfika
naszych czawymaga od Pola-

Rozmowa z dr. Mariuszem Jagielskim,
kierownikiem Stacjonarnego Studium Prawa WPiA
I by∏ to pierwszy powód naszego zainteresowania si´ tà kwestià.
Potem okaza∏o si´, ˝e nasi studenci
równie˝ chcà w takich zaj´ciach uczestniczyç. Ponadto trzeba wspomnieç
o dodatkowych elementach tych konwersatoriów - wspó∏pracy i integracji.
Przecie˝ w tego typu wymianach mi´dzynarodowych w∏aÊnie o to chodzi,
aby m∏odzi ludzie si´ poznawali. Czasami, zdarza si´ tak w innych uczelniach
europejskich, studenci spotykajà si´
tylko we w∏asnym „sokratesowskim”
gronie. I to nie jest dobre, bo nie majà
poczucia, ˝e uczà si´ w innym kraju.
- Rozumiem, ˝e poczàtki by∏y du˝o skromniejsze...
- RzeczywiÊcie, projekt rodzi∏ si´ powoli. G∏ównym powodem by∏o skorelowanie wszystkich dzia∏aƒ z programem Socrates-Erasmus. Na poczàtku
mieliÊmy niewielu studentów z zagranicy, zatem nasza oferta by∏a du˝o
skromniejsza. Jednak z czasem przyje˝d˝a∏o ich coraz wi´cej, rozwin´liÊmy
wspó∏prac´ z wieloma uczelniami partnerskimi, a wi´c musia∏a si´ poszerzyç. Od 4-5 lat mamy ju˝ jà na dobrym, europejskim poziomie, czyli powy˝ej 10 przedmiotów (obecnie 18).
Tak naprawd´ „pomys∏odawcà” projektu by∏a potrzeba, chocia˝ inicjatywa
wysz∏a od samych studentów, bo to oni
chcieli wyje˝d˝aç za granic´. Ok. 6-7 lat
temu w Polsce zaczà∏ szybko rozwijaç
si´ ten sposób studiowania. Jest jednak
prawdà, ˝e wówczas Uniwersytet Âlà-

ski by∏ w tym temacie daleko poza innymi uczelniami. ZadaliÊmy sobie zatem
pytanie „robimy z tym coÊ, czy nie?”.
Poniewa˝ by∏em wówczas osobà odpowiedzialnà za kontakty zagraniczne na
naszym Wydziale, wi´c porozsy∏a∏em
oferty do uczelni partnerskich w ca∏ej
Europie. Efektem tego by∏o kilka pism
zwrotnych, w których pytano o naszà
ofert´ dla ich studentów. Niestety, my
takiej wówczas nie posiadaliÊmy. Dlatego trzeba by∏o jà stworzyç.
Obecnie studenci mogà wyje˝d˝aç na
praktyki zagraniczne. Z Wydzia∏u Prawa i Administracji g∏ównie do kancelarii
prawniczych, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Aby znaleêç si´ w takiej
kancelarii trzeba pos∏ugiwaç si´ j´zykiem specjalistycznym. Gdzie mogà si´
go nauczyç? W∏aÊnie na konwersatoriach. Zatem ci, którzy majà aspiracje,
aby takà praktyk´ odbyç wyjàtkowo
ch´tnie uczestniczà w naszych zaj´ciach.
- Czy oferta jest skierowana wy∏àcznie do studentów prawa?
- Nie. Prowadzimy polityk´ otwartà.
Wielu studentów jest z innych wydzia∏ów. Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie
wszystkie majà tak szerokà ofert´ skierowanà dla studentów z zagranicy.
Chocia˝ musz´ podkreÊliç, ˝e tematyka
naszych zaj´ç jest specyficzna i mogà
z nich korzystaç tylko ci, którzy majà
coÊ wspólnego z prawem, politologià,
ewentualnie ekonomià.
ROZMAWIA¸A
AGNIESZKA SIKORA
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Prof. W∏odzimierz Wójcik
laureatem Konkursu o Zag∏´biowskà Nagrod´ „Humanitas”

Za prac´ dla regionu
Pgrod´
rofesor otrzyma∏ naw kategorii hono-

P

rofesor W∏odzimierz Wójcik
jest autorem kilkuset prac
poÊwi´conych literaturze najnowszej, w tym pisarzom Êrodowiska
zag∏´biowskiego. Urodzi∏ si´ w B´dzinie-¸agiszy, mieszka w Sosnowcu. Od
lat zwiàzany jest zawodowo z Zag∏´biem Dàbrowskim, prodziekan (197375) i dziekan (1984-87) Wydzia∏u Filologicznego UÂ, wicedyrektor (198284) i dyrektor (1987-91) sosnowieckiej polonistyki. Wyk∏ada∏ w Pary˝u,
Neapolu, Budapeszcie i Bratys∏awie.
By∏ promotorem doktoratu honoris
causa przyznanego przez UÂ Tadeuszowi Ró˝ewiczowi. Cz∏onek GórnoÊlàskiego Towarzystwa Literackiego
i Zwiàzku Literatów Polskich. Dzia∏acz kultury, uczestnik zag∏´biowskich wydarzeƒ kulturalnych, m.in.
II Sosnowieckich Dni Literatury.
Uhonorowany Nagrodà Ministra Nauki, Nagrodà Wojewódzkà Katowic,
Nagrodà Miasta Sosnowca oraz wielokrotnie Nagrodà Rektora UÂ. Odznaczony m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej i Odznakà Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury.

Foto: Piotr Celej

rowej, w uznaniu jego
zas∏ug w dzia∏alnoÊci na
rzecz Zag∏´bia Dàbrowskiego, promowania regionu i budowania to˝samoÊci lokalnej. Konkurs
jest organizowany przez
Wy˝szà Szko∏´
Humanitas w Sosnowcu.
Wyró˝nienie wr´czono
15 czerwca w auli WSH,
podczas uroczystej gali
podsumowujàcej tegorocznà, drugà, edycj´.
Konkurs o Zag∏´biowskà Nagrod´
„Humanitas” ma na celu umacnianie
to˝samoÊci Zag∏´bia Dàbrowskiego, promowanie regionalnych osiàgni´ç kulturalnych i naukowych oraz integrowanie
mieszkaƒców wokó∏ lokalnych wartoÊci.
Laureatów wyró˝nienia wy∏ania Kapitu∏a Zag∏´biowskiej Nagrody „Humanitas”
z∏o˝ona z przedstawicieli samorzàdu województwa, samorzàdu gmin i powiatów
Zag∏´bia, Wy˝szej Szko∏y Humanitas
w Sosnowcu oraz innych instytucji regionu. W II edycji konkursu zaproszenie do
udzia∏u w pracach Kapitu∏y przyj´li: wojewoda Êlàski dr Tomasz Pietrzykowski,
Marsza∏ek Województwa Âlàskiego Janusz Moszyƒski, prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski, starosta zawierciaƒski Ryszard Mach, prezydent B´dzina
Rados∏aw Baran, burmistrz Czeladzi
Marek Mrozowski, starosta b´dziƒski
Adam Lazar, prezydent Dàbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, prezes Agencji
Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu Jan
Szot, zast´pca prezydenta Sosnowca Wilhelm Zych, a tak˝e wybitni naukowcy
i twórcy z regionu, m.in. dr in˝. W∏adys∏aw Cià˝yƒski z Politechniki Âlàskiej,
prof. UÂ dr hab. Dariusz Rott, dr hab.
Marian Gierula, dr hab. Zygmunt Woê-

niczka i dr Pawe∏ Majerski z Uniwersytetu Âlàskiego oraz prof. Jerzy Âwieca i dr
Waldemar Wojtasik z Wy˝szej Szko∏y
Humanitas.
Kandydatów do Konkursu o Zag∏´biowskà Nagrod´ „Humanitas” zg∏aszajà cz∏onkowie zwyczajni i honorowi
Kapitu∏y oraz organizacje pozarzàdowe. Kandydatur´ prof. W∏odzimierza
Wójcika zg∏osili: prof. UÂ dr hab. Dariusz Rott, dr Pawe∏ Majerski i dr Micha∏ Kaczmarczyk.
Zag∏´biowska nagroda ma charakter
honorowy lub promocyjny. Nagrody honorowe przyznawane sà najwybitniejszym, uznanym osobistoÊciom zag∏´biowskiego ˝ycia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi
osiàgni´ciami w sposób znaczàcy przyczyni∏y si´ do promowania Zag∏´bia.
Nagrody promocyjne otrzymujà lokalni
twórcy, dzia∏acze spo∏eczni, a tak˝e instytucje i organizacje pozarzàdowe,
fundacje, stowarzyszenia realizujàce
projekty zorientowane na promocj´ Zag∏´bia. Wyró˝nienia promocyjne majà
charakter nagrody pieni´˝nej, w tegorocznej edycji nagrod´ takà otrzyma∏
Teatr Dzieci Zag∏´bia w B´dzinie.
MICHA¸ KACZMARCZYK
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Twersytetem
egoroczny Piknik z UniÂlàskim odby∏ si´ 15 czerwca na
zielonych terenach Szko∏y
Zarzàdzania UÂ w Chorzowie. Impreza zorganizowana zosta∏a pod patronatem JM Rektora UÂ
prof. zw. dr. hab.
Janusza Janeczka
i prezydenta Chorzowa
mgr. in˝. Marka Kopla.

Piknik z Uniwersytetem Âlàskim

Wielkie biesiadowanie
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Foto: Agnieszka Sikora

W

programie imprezy znalaz∏y
si´: wyst´py Studenckiego Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Katowice”, pokazy taƒca irlandzkiego, koncert
zespo∏u biesiadnego, pokazy akrobatyki
oraz walk karate KYOKUSHIN w wykonaniu cz∏onków Akademickiego Zespo∏u
Sportowego UÂ. Ponadto naukowcy Pracowni Dydaktycznej Fizyki zaprezentowali ciekawe doÊwiadczenia fizyczne.
Szczególnie du˝o atrakcji przygotowano
dla dzieci: przeja˝d˝ki konne, zabawy
z Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem,
dmuchany zamek czy, dla odwa˝niejszych, skoki na batucie. Wszyscy, m∏odsi
i ci nieco starsi, mogli uczestniczyç w wielu zabawach i konkursach z nagrodami,
a tak˝e przejechaç si´ quadem. Ca∏oÊç dope∏ni∏y smakowite dania z grilla.
AGNIESZKA SIKORA
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W zaciszu gabinetów i laboratoriów

Polscy naukowcy w Republice Po∏udniowej Afryki

Foto: Pawe∏ Migula

Spe∏nione marzenia

Chwila odpoczynku podczas badaƒ na terenach serpentynitowych w okolicach Barberton (prowincja Mpumalanga). Od lewej:
dr Jolanta Mesjasz-Przyby∏owicz (kierownik projektu ze strony po∏udniowoafrykaƒskiej), mgr Tomasz Sawczyn (Katedra Fizjologii Zwierzàt
i Ekotoksykologii UÂ), dr Maria Augustyniak (Katedra Fizjologii Zwierzàt i Ekotoksykologii UÂ), dr El˝bieta G∏owacka (Katedra Zoologii UÂ)

W
2000 roku w Sopocie, podczas konferencji
naukowej dotyczàcej metali ci´˝kich, zrodzi∏a si´
wyjàtkowa wspó∏praca. Paƒstwo Przyby∏owiczowie
z iThemba LABS w Republice Po∏udniowej Afryki,
mieli pomys∏ na niesamowite przedsi´wzi´cie naukowe. Co wi´cej, mieli te˝ do dyspozycji nowoczeÊnie wyposa˝ony oÊrodek i laboratoria. Poszukiwali
jedynie kogoÊ kompetentnego do wspó∏realizacji
tego projektu. Na szcz´Êcie na konferencj´ wybrali
si´ naukowcy z Uniwersytetu Âlàskiego.

S
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zcz´Êliwcami okaza∏a si´ grupa
pracowników z Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska
Uniwersytetu Âlàskiego: dr Maria Augustyniak, dr Miros∏aw Nakonieczny
z Katedry Fizjologii Zwierzàt i Ekotoksykologii oraz dr El˝bieta G∏owacka

z Katedry Zoologii. Póêniej do∏àczyli dr
Monika Tarnawska oraz mgr Tomasz
Sawczyn. Grupie przewodniczy∏ kierownik Katedry, dziekan Wydzia∏u
prof. dr hab. Pawe∏ Migula.
- RPA bardzo ceni sobie statut niepodleg∏ego paƒstwa, które przesz∏o
t´czowà rewolucj´. Obecnie niezwy-

kle wa˝ne sà dla nich nie tylko dobra
kulturowe, historia ale równie˝ bogactwa naturalne. Przyrod´ traktujà
jako cenne bogactwo narodowe. Jednym z elementów naszego programu
sta∏o si´ w∏aÊnie badanie gatunków
endemicznych, w∏aÊciwych tylko dla
obszaru Republiki Po∏udniowej Afryki – opowiada dr Miros∏aw Nakonieczny.
Polscy naukowcy wyje˝d˝ali na tereny charakteryzujàce si´ wysokim stopniem endemizmu, wykszta∏cone na
platformie paleozoicznej (kilkaset milionów lat temu). Na tych terenach,
w wyniku procesów glebotwórczych,
wytworzy∏y si´ gleby serpentynitowe,
o bardzo du˝ej zawartoÊci niklu, a ubogie w wapƒ.
- To co roÊnie na tych obszarach jest
wynikiem bardzo specyficznego procesu ewolucji, który badacze oceniajà na
200-300 milionów lat. Paƒstwo Przyby∏owiczowie zainteresowali nas roÊlinà
o nazwie Berkheya coddii, która jest
bliskim krewniakiem naszych astrów.

sujàcy materia∏, zgromadzony przez naukowców, wymaga jeszcze opracowania,
publikacji, a to tak˝e kosztuje.
Kwestie finansowe nie zniech´cajà
jednak badaczy.
- Wyjazd w tak niezwyk∏y teren jest
zrealizowaniem marzeƒ ka˝dego biologa. I nie jest to tylko czyste doÊwiadczenie naukowe, estetyczne, osobiste, ale
równie˝ kreacja nowych elementów
rzeczywistoÊci. Nie zaanga˝owaliÊmy
si´ tylko po to, ˝eby zdobyç punkty do
dorobku naukowego i na tym zakoƒczyç dzia∏ania. Nasze przemyÊlenia, obserwacje i wnioski zaczynajà funkcjonowaç – opracowania sà publikowane, cytowane, dyskutowane, a przede wszystkich zauwa˝ane i doceniane. To du˝a
satysfakcja – zgodnie przyznajà naukowcy z Uniwersytetu Âlàskiego.
A po chwili dr Augustyniak dodaje:
- Podczas ka˝dego z siedmiu wyjazdów
zdarza∏y si´ ci´˝kie chwile. ByliÊmy
zm´czeni, wyczerpani, pracowaliÊmy
w niesamowitym upale i niejednokrotnie obiecywaliÊmy sobie, ˝e to ju˝ ostatni wyjazd. A potem cz∏owiek wraca do
Katowic i… t´skni za ciàgle pe∏nà tajemnic przyrodà Afryki.
AGNIESZKA TURSKA-KAWA
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przyj´∏a. Sà to kwestie ch∏odniejszego
klimatu i skomplikowanych procedur
prawnych. Zawsze istnieje przecie˝
prawdopodobieƒstwo, ˝e wraz z nowà
roÊlinà, majàcà przynieÊç okreÊlone korzyÊci, mo˝emy wprowadziç owady,
które spowodujà znacznie wi´cej szkód.
Dlatego przeniesienie jej do ska˝onych
gleb Êrodowiska Âlàska musi byç poprzedzone wszechstronnymi badaniami
– t∏umaczy dr Maria Augustyniak.
Te niezwyk∏e roÊliny sà równie˝
w polu zainteresowaƒ innych badaczy.
- Tak naprawd´ konkurujemy z ekipà
naukowców z USA i RPA, którzy podj´li równie˝ wspó∏prac´. Niestety ta walka jest nierówna. I nie dlatego, ˝e jesteÊmy gorsi czy mniej wiemy. Nauka polska jest po prostu biedna. Nie mamy
pieni´dzy, ˝eby aktywniej w∏àczaç si´
w tego typu przedsi´wzi´cia – ˝alà si´
uczestnicy projektu.
Umowa z RPA gwarantowa∏a im przelot, diety i zakwaterowanie. Ale dla biologa-naukowca to zdecydowanie za ma∏o
– badania wymagajà zakupu odczynników, czasami sprz´tu i innych materia∏ów, aby pójÊç krok dalej. Tu na szcz´Êcie nasza Uczelnia wspar∏a finansowo
grup´. Jednak bogaty i niezwykle intere-

RoÊlina ta jest hiperakumulatorem niklu – mówi dr Monika Tarnawska.
W∏aÊciwoÊci te nie sà czymÊ wyjàtkowym, podobnych roÊlin jest wiele, natomiast ta jako jedna z nielicznych mo˝e
dorastaç do dwóch metrów, ma tak˝e
du˝à biomas´. Mo˝na jà z powodzeniem
zastosowaç do oczyszczania ska˝onych
gleb. Grupa polskich biologów prowadzi∏a w tym kierunku badania i okaza∏o
si´, ˝e akumuluje ona nie tylko nikiel,
na którym roÊnie, ale i inne metale.
- A co dla nas w tym najistotniejszego?
Mianowicie to, ˝e na tej roÊlinie ˝yjà
owady. Zatem tworzy si´ pewien bardzo
specyficzny ∏aƒcuch troficzny. Bo jeÊli
zawiera ona Êrednio w liÊciach trzy procent czystego niklu, a owady go zjadajà
i im nie szkodzi, znaczy to, ˝e musia∏y
si´ w jakichÊ sposób przystosowaç – z pasjà opowiadajà uczestnicy projektu.
A zatem badania te mogà okazaç si´
znaczàce dla naszego regionu. Zasadzenie tej roÊliny na terenach ska˝onych
mo˝e mieç zbawienne skutki dla gleb.
- Potrafi ona „wyciàgnàç” metal
z ziemi, by nast´pnie po drobnych zabiegach mo˝na by∏o przywróciç tej glebie naturalnà nieskazitelnoÊç. Nie wiemy jeszcze czy ta roÊlina by si´ u nas

Wizyta goÊci
z Nadrenii-Westfalii

Foto: Agnieszka Sikora
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czerwca Uniwersytet
Âlàski goÊci∏ delegacj´
Niemiecko-Polskiej
Grupy Parlamentarnej Kraju Zwiàzkowego Pó∏nocnej Nadrenii-Westfalii
pod przewodnictwem pani Reginy van
Dinther - przewodniczàcej Landtagu
PNW. W spotkaniu udzia∏ wzi´li tak˝e: Andrzej Kaczorowski - Konsul Generalny RP w Kolonii, dr Helmut
Schops - Konsul Generalny Niemiec
we Wroc∏awiu oraz Krystyna Brzozowska-Eymar – p.o. dyrektora Wydzia∏u Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Âlàskiego. GoÊci podjà∏ JM Rektor
UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
oraz Prorektorzy UÂ prof. dr hab.
Barbara Ko˝usznik i prof. dr hab.
Wies∏aw BanyÊ.
Pó∏nocna Nadrenia-Westfalia jest od
2000 roku priorytetowym kierunkiem
wspó∏pracy zagranicznej województwa
Êlàskiego, którà prowadzi – obok samorzàdu województwa - wiele instytucji
i organizacji w naszym regionie. Wizyta

Przewodniczàca Landtagu PNW Regina van Dinther
Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Kraju Zwiàzkowego Pó∏nocnej
Nadrenii-Westfalii w Polsce odbywa si´

na zaproszenie wystosowane w 2006 r.
przez Marsza∏ka Sejmu RP.
RED.
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Krótka historia Muzeum Wydzia∏u Nauk o Ziemi

Szukajàc rozwiàzania
Tznaczyç
rudno wyraênie wydat´ powstania
Muzeum Wydzia∏u Nauk
o Ziemi, gdy˝ jego poczàtków nale˝y szukaç
w pasji zbierackiej prywatnych kolekcjonerów –
pracowników Wydzia∏u,
g∏ównie geologów.

Po

przeniesieniu
cz´Êci
Wydzia∏u Nauk o Ziemi
UÂ do budynku przy
ul. B´dziƒskiej w 1977 roku pojawi∏a
si´ mo˝liwoÊç ekspozycji. Prof. Erazm
Konstantynowicz zakupi∏ pierwsze gabloty, które ustawiono w holu budynku. Poszczególni kolekcjonerzy prezentowali tam swoje okazy, g∏ównie mineralogiczne. Znalaz∏y si´ tu m.in. zbiory
dr. Jerzego ˚aby i dr. ¸ukasza Karwowskiego. Organizowano tak˝e szereg wyjazdów naukowych w celu pozyskania
nowych okazów.
Jednak pod wzgl´dem formalnym
Muzeum zosta∏o powo∏ane do ˝ycia Za-
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rzàdzeniem Rektora nr 37/94 z 28 paêdziernika 1994 roku z inicjatywy najbardziej zaanga˝owanych w projekt
pracowników Wydzia∏u: ¸ukasza Karwowskiego, Iriny Ga∏uskiny, Evgenya
Ga∏uskina, Gra˝yny Bzowskiej, Jerzego
Caba∏y, Wojciecha Krawczyƒskiego, Justyny Ciesielczuk i Eligiusza Sze∏´ga.
Kierownictwo nad nim objà∏ dr ¸ukasz
Karwowski (obecnie profesor) i sprawuje t´ funkcje do dzisiaj. Muzeum Ziemi zmieni∏o nazw´ na Muzeum Wydzia∏u Nauk o Ziemi. Od samego poczàtku nowo powsta∏a jednostka boryka∏a si´ z problemami wynikajàcymi
z braku regulacji prawnej i finansowej.
Jej dzia∏alnoÊç ogranicza∏a si´ do wystawiania zbiorów indywidualnych
i ciekawszych okazów z kolekcji dydaktycznych. Okazy nie by∏y jednak zinwentaryzowane.
W latach 1989-90 sytuacja poprawi∏a
si´. Do dyspozycji Muzeum oddano by∏à
sal´ dydaktycznà, tzw. Sal´ Bukowego,
pierwszym pracownikiem zosta∏a Irina
Ga∏uskina, która wraz z m´˝em dokona∏a inwentaryzacji zbiorów. Uda∏o si´
równie˝ zakupiç minera∏y z Muzeum
im. Fersmana w Moskwie.
Po oddaniu Wydzia∏owi nowego budynku, Muzeum otrzyma∏o nowà sal´, do której zakupiono z inicjatywy
prof. Andrzeja Jankowskiego nowe ga-

bloty. Niestety, ich g∏ównym mankamentem jest nieszczelnoÊç i ju˝ po miesiàcu okazy pokrywajà si´ grubà warstwà kurzu.
W 2004 roku na stanie jednostki znajdowa∏a si´: jedna kolekcja mineralogiczna - oko∏o tysiàca eksponatów opisanych niejednolicie (stary spis inwentarzowy z 1998 roku zawiera∏ 466 okazów) oraz eksponaty innych kolekcji, tj.
ska∏ i skamienia∏oÊci, a tak˝e pozosta∏ych minera∏ów, znajdujàcych si´ magazynie (w du˝ym nie∏adzie). Priorytetowym zadaniem w tej sytuacji sta∏o si´
stworzenie kolekcji czysto dydaktycznych, systematycznie u∏o˝onych wed∏ug
klasyfikacji mi´dzynarodowych. Nasta∏
zatem czas ci´˝kiej pracy, polegajàcy na
oczyszczeniu i sklasyfikowaniu, a nast´pnie wyeksponowaniu wszystkich
okazów. Nale˝a∏o równie˝ w∏aÊciwie
opisaç gabloty, przede wszystkim w cz´Êci paleontologicznej, gdzie ka˝dy okres
geologiczny zaopatrzono w mapk´ paleogeograficznà, tabel´ stratygraficznà,
sekwencje litologiczne oraz informacje
o wyst´powaniu fauny i flory.
- Wszystkim tym dzia∏aniom towarzyszy∏o ogromne wsparcie pracowników Wydzia∏u – wspomina mgr Ewa
Budziszewska-Karwowska. – Dr Eligiusz Sze∏´g, dr Wojciech Krawczyƒski,
dr Irina Ga∏uskin, dr Evgeny Ga∏uskin,

Foto: Agnieszka Sikora
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dr Aleksander Gaw´da czy dr Justyna
Ciesielczuk – to ludzie, bez których nie
by∏oby Muzeum.
Efektem mozolnej pracy by∏o stworzenie na poczàtku 2005 roku kilku kolekcji sta∏ych - dydaktycznych: ska∏,
skamienia∏oÊci, systematyki minera∏ów, kryszta∏ów, minera∏ów wed∏ug lokalizacji i meteorytów, w∏aÊciwie i jednolicie opisanych wed∏ug klasyfikacji
mi´dzynarodowych. Ponadto kilku pracowników przekaza∏o w depozyt swoje
prywatne kolekcje, z których powsta∏y
wystawy czasowe, w tym m.in.: „Gipsy”
prof. Jerzego ˚aby, „G∏owonogi” dr.
Wojciecha Krawczyƒskiego, „Skamienia∏oÊci” Artura Padewskiego czy „Meteoryty” Kazimierza Mazurka. Niewàtpliwie spo∏ecznoÊç geologów by∏a ukontentowana. Równie˝ studenci ch´tnie
sp´dzali czas w salach muzealnych, pog∏´biajàc tam wiedz´ zdobytà na zaj´ciach.
W 2005 roku stworzono zatem podstaw´, na której mo˝na by∏o wreszcie
budowaç muzeum w prawdziwym tego
s∏owa znaczeniu. Pierwszym pomys∏em
przyczyniajàcym si´ do jego reorganizacji by∏o przygotowanie kilku wyk∏adów
dla uczniów szkó∏ licealnych. I w∏aÊnie
ta forma dzia∏alnoÊci jednostki sta∏a si´
jednym z jej filarów. Poczàtkowo sporadyczne wyk∏ady przekszta∏ci∏y si´ w regularne spotkania z m∏odzie˝à szkolnà.
Wpisa∏y si´ one trwale w program nauczania wielu szkó∏ regionu, z którymi
nawiàzano wieloletnià wspó∏prac´.
Obecnie wyk∏ady i warsztaty Muzeum
cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem, tak wielkim, ˝e zaczyna brakowaç miejsca (sal dydaktycznych) i czasu
na przeprowadzenie tylu lekcji muzealnych, na jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie.
W lutym 2007 roku, po wielu miesiàcach pracy, udost´pniono dwie nowe
wystawy: „Pochodzenie ska∏ magmowych” oraz „Geneza paliw kopalnych”.
Trzecia wystawa – w postaci dioramy –
zosta∏a oddana 30 marca 2007 roku.
Jest ona rekonstrukcjà paleoÊrodowiska Âlàska (g∏ównie Opolskiego) sprzed
240 milionów lat. Ewa BudziszewskaKarwowska nazwa∏a jà doÊç odwa˝nie
„W Êwiecie Êlàskich dinozaurów”, gdy˝
g∏ównym jej bohaterem sta∏ si´ Silesaurus opolensis. Wed∏ug prof. dr. hab. Jerzego Dzika (PAN) gatunek ten reprezentuje pierwsze dinozaury.
- Tamten Êwiat niczym nie przypomina∏ naszego – mówi Ewa Budziszewska-Karwowska. – By∏ przesmykiem làdu pomi´dzy morzem rozlewajàcym si´ na terenach Êrodkowej Polski a oceanem karpackim, ∏àczàcym
jednoczeÊnie wyspy Sudetów z obszarem krakowskim. Nie by∏ zbyt przyja-

Ewa Budziszewska-Karwowska pe∏ni obowiàzki kustosza Muzeum WNoZ
zny, w jego krajobrazie dominowa∏y
rozlewiska poros∏e skàpà roÊlinnoÊcià:
cykasami, paprociami, niewielkimi
skrzypami oraz araukariami (co wskazuje na klimat bardzo ciep∏y, choç suchy). RoÊlino˝erny silezaur ˝y∏ w ciàg∏ym strachu przed teratozaurem. Interpretacja Êrodowiska, oparta na wynikach badaƒ wielu paleontologów jest
poprawna, choç g∏ówny bohater budzi
dyskusje wÊród naukowców. Warto dodaç, ˝e w pracach wykopaliskowych na
stanowisku paleontologicznym w Krasiejowie, skàd pochodzi materia∏ badawczy, brali udzia∏ studenci naszego
Wydzia∏u.
Obecnie Muzeum Wydzia∏u Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego jest
muzeum geologicznym, planujàcym
w przysz∏oÊci gromadziç zbiory zwiàzane z naukami geograficznymi i oceanograficznymi. Trzon ekspozycji stanowià
cztery kolekcje g∏ówne: petrograficzna,
paleontologiczna, mineralogiczna, meteorytowa oraz prywatne (wystawiane
czasowo). Oprócz podstawowej dzia∏al-

noÊci, jakà jest gromadzenie, katalogowanie i przechowywanie zbiorów naukowych, prowadzi si´ tu szeroko zakrojonà dzia∏alnoÊç edukacyjnà, skierowanà g∏ównie do uczniów wszystkich
szczebli szkolnictwa. Studenci majà
mo˝liwoÊç codziennego kontaktu z wystawionymi zbiorami, zarówno w ramach çwiczeƒ, jak i indywidualnego dokszta∏cania. Rocznie przyje˝d˝a tu oko∏o 7,5 tysiàca zwiedzajàcych, w tym wycieczki szkolne, cz∏onkowie towarzystw
naukowych i goÊcie z zagranicy. Muzeum WNoZ czynne jest od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00–15.00.
Na pytanie, czego najbardziej potrzebuje Muzeum pani Ewa odpowiada, ˝e
nowych pomieszczeƒ, a dok∏adniej - nowej siedziby. Zbyt wiele eksponatów
z∏o˝onych jest w magazynie, a nawet le˝y w tekturowych pude∏kach wciÊni´tych pod szafki i biurka. ˚yczymy, wi´c,
aby Muzeum jak najszybciej zyska∏o
nowà siedzib´ przy budynku Wydzia∏u.
OPRACOWA¸A
AGNIESZKA SIKORA

Wi´kszoÊç muzeów uniwersyteckich (geologicznych) boryka si´ z problemami dotyczàcymi ich przynale˝noÊci i regulacji prawnych. Nie wiedzàc, jakie akty prawne regulujà ich dzia∏alnoÊç, szukajà ró˝nych rozwiàzaƒ, gdy˝ majàc niejednokrotnie przebogate zbiory, nie sà
w stanie konkurowaç z muzeami posiadajàcymi osobowoÊç prawnà. Prof. Stanis∏aw WaltoÊ,
dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego, definiuje muzeum uniwersyteckie jako wydzielonà jednostk´ w obr´bie uniwersytetu lub wydzia∏u (zatem nie ma osobowoÊci prawnej,
jest cz´Êcià sk∏adowà uczelni i jako taka podlega Ustawie o szkolnictwie wy˝szym) oraz jednostk´ organizacyjnà spe∏niajàcà cztery podstawowe funkcje: zbierania, przechowywania,
konserwacji i udost´pniania (jako taka podlega Ustawie o muzeach). Dlatego muzea uniwersyteckie dzia∏ajà w oparciu o regulaminy (statut posiada uczelnia). Brak osobowoÊci prawnej uniemo˝liwia wpisanie ich do Paƒstwowego Rejestru Muzeów. Wià˝e si´ to z gorszà sytuacjà finansowà, gdy˝ uzale˝nione sà od macierzystej uczelni lub ewentualnych sponsorów.
Kadra natomiast powinna spe∏niaç wymogi grupy zawodowej muzealników (w muzeach powinni byç zatrudnieni muzealnicy, podobnie jak w bibliotekach bibliotekarze).
Regulamin Muzeum WNoZ powsta∏ w maju br. i zosta∏ ju˝ zaakceptowany przez Rad´
Wydzia∏u. Teraz czeka na zatwierdzenie przez w∏adze Uniwersytetu Âlàskiego.
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Poznajmy si´

wszystkie europejskie ∏aƒcuchy górskie. Za najpi´kniejsze uznaje masywy Jotunheimen ze szczytem Galdhopiggen (Norwegia) oraz Sierra Nevada z Mulhacenem (Hiszpania). Wspina∏ si´ tak˝e na Mont Blanc, ale
szczytu nie zdoby∏ (kontuzja). Z górami ∏àczà si´ jego inne pasje - jest dumny z tego, ˝e by∏ w Polsce jednym
z pionierów snowboardu oraz kolarstwa górskiego – swojà przygod´ z deskà i rowerem MTB rozpoczà∏ niemal
15 lat temu. Ubolewa, ˝e z uwagi na
nawa∏ pracy nie ma teraz na nie zbyt
wiele czasu. W du˝ej cz´Êci to przez...
internet, który ju˝ od wielu lat jest
dla niego fascynujàcà pracà. Jego ˝y-

resuje si´ psychotronikà, medycynà naturalnà i edukacjà ekologicznà. W wolnych chwilach poÊwi´ca si´ genealogii
i heraldyce, tworzàc dla wnuka drzewo
genealogiczne swojej rodziny.

AGNIESZKA SKO¸UCKA
Kierownik Dzia∏u
Wspó∏pracy,
Promocji i Karier
est absolwentkà Wydzia∏u Nauk
Spo∏ecznych Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach. W 2004 roku ukoƒczy∏a studia podyplomowe
w Szkole Zarzàdzania w Chorzowie na
kierunku zarzàdzanie zasobami ludzkimi. Obecnie studiuje na trzecim roku
studiów doktoranckich i otworzy∏a
przewód doktorski na podstawie pracy
zatytu∏owanej „Wzory kulturowe autoprezentacji. Socjologiczna analiza dossier kandydatów na studia w latach
1950-2000”. Prac´ w Uniwersytecie
Âlàskim rozpocz´∏a 6 lat temu - jeszcze
jako studentka. W ludziach ceni otwartoÊç i szczeroÊç, a w ˝yciu najwa˝niejsze sà dla niej rodzina i przyjaciele.

BIANKA POR¢BSKA
Dzia∏ Wspó∏pracy,
Promocji i Karier

J

¸UKASZ ADAMCZYK
Dzia∏ Wspó∏pracy,
Promocji i Karier
Kierownik Sekcji
Informacji i Serwisu WWW
Uniwersytetem Âlàskim zwiàzany jest od wielu lat: tu ukoƒczy∏
filologi´ polskà i uzyska∏ stopieƒ
doktora nauk humanistycznych oraz
informatyczne studia podyplomowe na
by∏ym Wydziale Techniki. W Krakowie
na Akademii Ekonomicznej ukoƒczy∏
równie˝ studia podyplomowe public relations.
Uwielbia podró˝e, najbardziej te organizowane samodzielnie. Do tej pory
objecha∏ niemal ca∏à Europ´, by∏ tak˝e w Azji, Afryce, Ameryce – ∏àcznie
odwiedzi∏, obfotografowa∏ kilkadziesiàt krajów. Najwi´ksze wra˝enia zrobi∏y na nim: Kuba, Norwegia, Kanada, Haiti. Przeszed∏ równie˝ prawie
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Sekcja Informacji
i Serwisu WWW
Uniwersytecie Âlàskim pracuje
od 1980 roku. Do jej obowiàzków nale˝y mi´dzy innymi:
zbieranie, redagowanie i wprowadzanie
nowych
informacji
do
serwisu
www.us.edu.pl, aktualizacja treÊci znajdujàcych si´ w serwisie, przygotowywa-

W
ciowe motto to s∏owa Marka Aureliusza „˚ycie cz∏owieka ma kolor jego
wyobraêni”.

EWA UHLIG
Dzia∏ Wspó∏pracy,
Promocji i Karier
Sekcja Informacji
i Serwisu WWW
Uniwersytecie Âlàskim jest
zatrudniona od 1980 roku.
27 lat pracy w CTI (wczeÊniej w CTO) uwa˝a za kawa∏ historii
(od maszyny cyfrowej Riad do sieci internet) ma te˝ wiele ciep∏ych wspomnieƒ. Mia∏a szcz´Êcie pracowaç zawsze
ze wspania∏ymi ludêmi, którzy nie bali
si´ nowych wyzwaƒ i wykonywali swoje
obowiàzki z pasjà, a w trudnych chwilach zawsze mo˝na by∏o na nich liczyç.
Od 10 lat uczestniczy w budowie serwisu www UÂ. Ma nadziej´, ˝e jej doÊwiadczenie i wiedza przydadzà si´ w nowym
Dziale Wspó∏pracy, Promocji i Karier
przy pracach zwiàzanych z dalszym doskonaleniem i rozbudowà serwisu www.
Bardzo lubi ludzi, kontakt z naturà, las,
morze, gimnastyk´ Tai Chi i Jog´. Inte-

Na

nie fotoreporta˝y dotyczàcych Uniwersytetu Âlàskiego. Swój czas wolny sp´dza zale˝nie od nastroju: na wycieczkach rowerowych lub spacerach z psem
albo w zaciszu domowym z ksià˝kà ulubionej autorki. Latem lubi wypoczynek
nad wodà, zimà cz´sto wyje˝d˝a z rodzinà na narty na Podhale.

Kaniku∏a
akademicka

Ca∏kiem
niedawno
w nieodleg∏ej
galaktyce

afrykaƒskiego paƒstwa Êredniej wielkoÊci. Poza tym red. Semka
da∏ si´ poznaç jako zagorza∏y w boju polemista, któremu nikt jeszcze nie zdo∏a∏ przerwaç wypowiedzi. Ma∏o tego, nawet zwiàzany
i zakneblowany red. Semka potrafi doczo∏gaç si´ do mikrofonu
i sapaç doƒ znaczàco, tak by wszyscy s∏uchacze wiedzieli, ˝e on
tam jest, czuwa i ma zdanie ca∏kiem odmienne.
ako publicysta „Rzeczpospolitej” red. Semka ws∏awi∏ si´
niekonwencjonalnym odczytaniem najnowszych dziejów
Polski. Do tej pory – w swej prostackiej naiwnoÊci – mówiàc
o przemianach ustrojowych po 1989 roku zwykle wymienialiÊmy
trzy postaci: Jana Paw∏a II, prezydenta Reagana i Lecha Wa∏´s´.
Red. Semka dokona∏ znaczàcego przewartoÊciowania tych symboli solidarnoÊciowego zwyci´stwa. Któ˝ to powinien zostaç dopisany do tego panteonu chwa∏y? Jak to kto? Ju˝ podaj´: Luke Skywalker, Han Solo, ksie˝niczka Leia i Chewbacca... czyli bohaterowie „Gwiezdnych wojen” George`a Lucasa. Oto jak Semka uzasadnia swój wybór: Motyw wyzwania, jakie grupka Êmia∏ków rzuci∏a wszechpot´˝nemu imperium trafi∏ na swój czas. Wtedy powsta∏a antysystemowa opozycja: KOR, ROPCiO i studencki SKS”
(Rzeczp. 25.05.07). Teraz Michnik, Niesio∏owski, Romaszewski,
Borusewicz i wielu innych, mogà dzi´kowaç Bogu, ˝e siedzieli sobie spokojnie u Kiszczaka a nie wpadli w ∏apy okrutnego Jabby.
konfrontacji z hollywoodskim imperium ka˝dy wypada blado i wtórnie. Nawet nauki i kazania papie˝a to
remake lucasowskiej filozofii: „W historii kina niewiele jest przyk∏adów tak silnego wp∏ywu filmu fantastycznego na
atmosfer´ politycznà. By∏ zwiastunem kresu epoki sowieckiego
totalitaryzmu i renesansu odwagi Zachodu. Ponad rok póêniej
padnie papieskie wezwanie: Nie l´kajcie si´”.
utor tej niestereotypowej interpretacji najnowszej historii Polski mo˝e spaç spokojnie. ˚aden bandzior nie jest
na tyle g∏upi by zadzieraç z Semkà - kontynuatorem
w linii prostej sztuki rycerzy Jedi. Ma zresztà przewag´ nad filmowym pierwowzorem: jego mistrz Yoda ma jeszcze brata bliêniaka, a to stawia przed Lucasem i nami nowe wyzwania.
JERZY PARZNIEWSKI
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iczym kometa przemkn´∏a przez ∏amy naszej prasy informacja o 40 tys. z∏otych, które gangsterzy mieli zap∏aciç za
zlikwidowanie Piotra Najsztuba. WiadomoÊç ta szybko zosta∏a przyçmiona przez gwa∏towny wybuch - nie tak znowu nowej supernowej, czyli przez rozpraw´ pos∏anki Anny Sobeckiej z seksem
jako elementem zb´dnym i szkodzàcym naturze cz∏owieka. Eksplozja (Êmiechu), która towarzyszy∏a temu kosmicznemu zjawisku,
spowodowa∏a nieprzewidziane zmiany w trajektorii wielu planet,
stàd te˝ pozostawmy ten temat specjalistom od tego typu anomalii.
Najsztubem te˝ nie wysz∏o tak, jak pewnie zamierza∏ ów
nieznany „˚yczliwy”, któremu wiadomoÊç ta przeciek∏a
do prasy. Wi´kszoÊç czytelników zacz´∏a si´ goràczkowo
zastanawiaç – ile w takim razie mo˝na dostaç za Olejnik, ile za
Lisa, a ile za ˚akowskiego.
W Ministerstwie Czarnej Propagandy (pod wezwaniem Jacka
Kurskiego) awantura jak diabli:
- Panowie, kto rozpowszechnia takie bzdury. Czy naszego
ugrupowania nie staç na prorzàdowego dziennikarza, za którego mafijne korporacje wspierane przez „Gazet´ Wyborczà” mog∏yby zap∏aciç nawet i 200 tys?
OczywiÊcie zacz´∏y padaç ró˝ne propozycje, z których ja wybra∏bym t´ wskazujàcà na red. Piotra Semk´ z „Rzeczpospolitej”.
Uwa˝am, ˝e red. Semka jest wart przynajmniej tyle ile sam wa˝y,
a to jest ju˝ kwota, która mo˝e zachwiaç bud˝etem niejednego
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Felietony

aczynajà si´ uniwersyteckie wakacje, które z pewnoÊcià
budzà zawiÊç ludzi spoza uniwersytetu. W ka˝dym razie
gdybym ja si´ znalaz∏ poza uniwersytetem, to by∏bym zawistny. Normalni ludzie zasuwajà od rana do nocy, a ci akademicy co chwil´ majà wolne. Troch´ posiedzà w gabinetach (gdy
na dworze pada), ale niech tylko s∏onko wyjdzie, to zaraz opuszczajà mury i si´ obijajà. Nie mówiàc ju˝ o wakacjach zimowych,
wiosennych, feriach Êwiàtecznych, godzinach dziekaƒskich,
dniach rektorskich, kwadransach akademickich. A jeszcze studenci majà urlopy dziekaƒskie! Istna klasa pró˝niacza. To samo,,normalni” ludzie mówià czasem o nauczycielach. A jeÊli sami nie mówià, to mówià tak za nich dziennikarze. KiedyÊ s∏ysza∏em peror´ pewnego radiowca, który oburza∏ si´ na kilkunastogodzinne pensum, podczas gdy ludzie pracy harujà czterdzieÊci godzin od poniedzia∏ku do piàtku. Uspokoi∏ si´ dopiero wtedy, gdy zaproponowa∏em, ˝e ze stoperem w r´ku b´d´ mierzy∏, ile
minut na dob´ sp´dza przed mikrofonem – dla ,,normalnego”
cz∏owieka to w∏aÊnie ca∏a praca redaktora.
udziom radia nieobce jest poj´cie ,,radioty”; magia tego
medium urzeka niektórych (a mo˝e nawet wi´kszoÊç) pracujàcych tam dziennikarzy do tego stopnia, ˝e Ênià o radiu,
jedzà z radiem, radio jest w ich myÊlach ca∏à dob´, poza radiem
tracà na wadze, wypadajà im w∏osy, rosnà brody, z trudem ∏apià
powietrze i wykazujà wszelkie inne objawy uzale˝nienia. MyÊl´, ˝e
podobny syndrom daje si´ zauwa˝yç wÊród spo∏ecznoÊci akademickiej. Postronne osoby sàdzà, ˝e studenci ciàgle si´ bawià, a nauczyciele akademiccy majà klawe ˝ycie, niczym ów cysorz z piosenki: przede wszystkim ju˝ o Êwicie pijà pierwszà kaw´, z∏otà golà si´

˝yletkà, a jak im si´ nudzi, to zamiast cichcem zak∏uç stryjca, oblejà na egzaminie paru rozbawionych studentów. Byç mo˝e tak to
wyglàda, ale Ziemia te˝ wyglàda na p∏askà, a S∏oƒce? Wyglàda
na to, ˝e S∏oƒce obraca si´ wokó∏ Ziemi. Dopiero dok∏adniejsze badania pokazujà prawdziwà natur´ rzeczy. Gdyby ktoÊ zechcia∏ za
przedmiot badaƒ obraç,,homo universitatis”, to te˝ móg∏by dojÊç
do zdumiewajàcych wniosków. Przede wszystkim oni si´ kr´cà
wokó∏ uczelni, a gdy si´ od niej oddalajà w jednà stron´, to wracajà z drugiej. Ludzie myÊlà,,wakacje” i kojarzà: pla˝a, góry, napoje ch∏odzàce, ostrygi, palmy. A uczony na pla˝y liczy ziarnka
piasku i dni do 1 paêdziernika. Upa∏ kojarzy z globalnym ociepleniem. Góry – z orogenezà. Napoje – z wyk∏adem o chemii spo˝ywczej. Palmy – z profesorem X, który jest ma∏pà, ale swojskà ma∏pà
i z nikim si´ tak dobrze nie k∏óci jak z nim. Ostrygi êle si´ kojarzà
od czasu, gdy spróbowa∏ tego Êwiƒstwa podczas sta˝u naukowego
we Francji. Zachowujàc pozory st´ka w towarzystwie, bo zbli˝a si´
wrzesieƒ i egzaminy poprawkowe, ale w duchu obmyÊla pytania ˝eby by∏y troch´ ∏atwiejsze ni˝ w czerwcu, bo w koƒcu ci m∏odzi nie
sà tacy g∏upi i szkoda by∏oby ich oblaç. A wieczorem coÊ tam pisze,
bo w∏aÊnie przyszed∏ mu do g∏owy pomys∏ na nowà prac´. I tak
w∏aÊnie wyglàda wypoczynek uzale˝nionego.
STEFAN OÂLIZ¸O
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Sukcesy m∏odych
Entuzjazm w parze z sukcesami naukowymi

Paleontologiczna pasja
Chcia∏ zajrzeç w g∏´bokà przesz∏oÊç naszej
planety, a poznanie historii Ziemi, a zw∏aszcza
jej minionej biosfery, wyda∏o mu si´ na tyle interesujàce, ˝e zdecydowa∏
si´ studiowaç na Wydziale Nauk o Ziemi. Tu
zainteresowa∏ si´ paleontologià, która szybko
sta∏a si´ jego pasjà.

Dr
24

Micha∏ Zatoƒ ukoƒczy∏
studia magisterskie (kierunek geologia) na Wydziale Nauk o Ziemi UÂ w 2001 r. Zaraz
po nich zosta∏ zatrudniony na etacie
asystenta naukowo-dydaktycznego,
a w 2002 r. rozpoczà∏ studia doktoranckie na sosnowieckim wydziale. Jest
Êwie˝o „upieczonym” doktorem (obrona mia∏a miejsce w kwietniu 2007 r.).
Tematykà jego dysertacji doktorskiej
by∏a paleontologia amonitów z jury
Êrodkowej (wieku bajos – baton) Wy˝yny Krakowsko-Wieluƒskiej, a sama
praca zosta∏a zg∏oszona do nagrody.

- Wiedzia∏em, ˝e na geologii naucz´
si´ „czytaç” sekwencje skalne, co pozwoli mi zajrzeç w g∏´bokà przesz∏oÊç
naszej planety. Ju˝ samo poznanie historii Ziemi, a zw∏aszcza jej minionej
biosfery, wyda∏o si´ na tyle interesujàce, ˝eby studiowaç ten kierunek – powiedzia∏ dr Zatoƒ.
Tematykà paleontologicznà zainteresowa∏ si´ ju˝ na poczàtku studiów, lecz
powa˝niejsze badania rozpoczà∏ dopiero
w chwili zatrudnienia na etacie asystenta. Jak powiedzia∏ z uÊmiechem: - Paleontologia jest tak szerokà dziedzinà, zawierajàcà tyle ciekawych obszarów badawczych, ˝e grzechem jest koncentrowaç si´ tylko nad jednym zagadnieniem
i przechodziç oboj´tnie obok innych.
Stàd te˝ jego zainteresowania oscylujà zarówno wokó∏ paleozoologii, paleobotaniki, tafonomii, jak i paleoekologii. Zajmowa∏ si´ ju˝ osadami dewoƒ-

skimi, triasowymi, jurajskimi i kredowymi. Prace terenowe, które sà podstawà paleontologii i geologii, prowadzi∏
zarówno w kraju, jak i za granicà (Anglia, Szkocja, Irlandia, Litwa, Rosja
i Ukraina). Jego szeroka wspó∏praca
mi´dzynarodowa z badaczami zajmujàcymi si´ odr´bnymi dziedzinami (geochemia, sedymentologia) sprawia, i˝
nabierajà one charakteru interdyscyplinarnego, co jest bardzo wa˝nà cechà we
wspó∏czesnej, nowoczesnej paleontologii i geologii.
Pan Micha∏ jest autorem i wspó∏autorem 27 recenzowanych publikacji naukowych (9 jest obecnie na etapie druku), z których 16 znajduje si´ na tzw. liÊcie filadelfijskiej. Kolejnych 6 jest na
etapie recenzji. Za najbardziej znaczàce
dr Zatoƒ uwa˝a te opublikowane
w „Geobios”, „Review of Palaeobotany
& Palynology”, „Lethaia”, „Naturwis-

Najbardziej znaczàce
publikacje dr. Micha∏a Zatonia:
• Zatoƒ, M. & Salamon, M. 2007 (w druku). Durophagous predation on the Middle Jurassic molluscs, as evidenced from shell fragmentation, „Palaeontology”.
• Zatoƒ, M., Villier, L. & Salamon, M. 2007. Signs of predation in the Middle Jurassic clays
of south-central Poland - evidence from echinoderm taphonomy, „Lethaia”, 40 (2): 139-151.
• Marynowski, L., Otto, A., Zatoƒ, M., Philippe, M. & Simoneit, B. R.T. Biomolecules preserved in ca. 168 million year old fossil conifer wood, „Naturwissenschaften”, 94: 228-236.
• Zatoƒ, M. & Marynowski, L. 2006. Ammonite fauna from uppermost Bajocian (Middle
Jurassic) calcitic concretions from the Polish Jura - biogeographical and taphonomical implications, „Geobios”, 39 (3): 426-442.

Sportowe osiàgni´cia
studentów UÂ

13 czerwca odby∏o si´ coroczne spotkanie
JM Rektora prof. zw. dr hab. Janusza Janeczka ze
studentami-sportowcami, medalistami Mistrzostw Polski Szkó∏ Wy˝szych w roku akademickim 2006/07.
Snowboard:

Judo:

Indywidualnie: Adam Suchaƒski:
I miejsce slalom (typ Uniwersytety);
Ma∏gorzata Jachym: III miejsce slalom
(typ Uniwersytety).
Dru˝ynowo: III miejsce dru˝ynowo
slalom (typ Uniwersytety): Adam Suchaƒski, Micha∏ Wykrota, Jaros∏aw J´draszak, Piotr Morawiec.

Indywidualnie: Micha∏ Kubieniec III
miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Narciarstwo alpejskie:
Indywidualnie: Micha∏ Wykrota: II
miejsce slalom gigant (typ Uniwersytety)
Dru˝ynowo: III miejsce dru˝ynowo
(typ Uniwersytety): Micha∏ Wyrota,
Micha∏ Broƒka, Maciej Szewczyk.

Karate kyokushin:
Indywidualnie: Kamila ˚urek II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski, Agnieszka Heliƒska II miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorów, Agata Zjawiska I miejsce w Mistrzostwach
Polski Seniorów, Micha∏ Krzak I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów.

Narciarstwo wysokogórskie:
Indywidualnie: Aleksandra Dzik:
Puchar Polski.

Wspinaczka:

Tenis ziemny:

Indywidualnie: Momatiuk Jakub:
III miejsce trasa na trudnoÊç (typ Uniwersytety).
Dru˝ynowo: III miejsce dru˝ynowo
(typ Uniwersytety): Jakub Momatiuk,
Wojciech Gil, Mateusz Szczucki, Kajetan Koperwas, Bart∏omiej Klimaj.

Dru˝ynowo: III miejsce: Magdalena
Kotula, Aleksandra Straszak, Karolina Strzemiƒska.

Kolarstwo górskie:
Indywidualnie: Ilona CieÊlar: I miejsce (kl. Ogólna); I miejsce (typ Uniwersytety).
Dru˝ynowo: III miejsce (kl. Ogólna);
I miejsce (typ Uniwersytety): Ilona CieÊlar, Maja Michalska, Magda Czarnota.

Trójbój si∏owy:

III Ogólnopolskie zawody
p∏ywackie studentów
niepe∏nosprawnych:
- Micha∏ Gizak, student Edukacji
Techniczno - Informatycznej: 50 m stylem dowolnym - z∏oty medal, 50 m stylem klasycznym - srebrny medal,
50 m stylem grzbietowym - srebrny
medal, 100 m open - srebrny medal.
- Adam Gniadek, student kulturoznawstwa: 25 m stylem dowolnym z∏oty medal, 50 m stylem motylkowym
- bràzowy medal.
- Piotr Czarnota, student politologii:
50 m stylem grzbietowym - bràzowy
medal, 25 m stylem dowolnym - czwarte miejsce, 50 m stylem dowolnym czwarte miejsce.
- Karolina Karbownik, studentka
prawa: 25 m stylem dowolnym - bràzowy medal.

Foto: Agnieszka Sikora

Indywidualnie: Marcin Pszczel: II
miejsce (kl. Ogólna) i I miejsce (typ
Uniwersytety); Kornel Olszewski: II
miejsce (kl. Ogólna) i I miejsce (typ
Uniwersytety); Bartosz Wolak II miejsce (typ Uniwersytety), Adam Jaros II
miejsce (typ Uniwersytety).
Dru˝ynowo: III miejsce (typ Uniwersytety).

Sukcesy m∏odych

senschaften”, „Palaeontology” (w druku), „Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology” (w druku).
Szczególnà uwag´ przywiàzuje do renomowanego miesi´cznika naukowego
„Naturwissenschaften”, na ∏amach
którego, wraz z kierownikiem projektu dr. Leszkiem Marynowskim (WNoZ
UÂ) oraz kolegami z Francji, Niemiec
i USA, opublikowa∏ artyku∏ o najstarszych jak dotàd, niezmienionych biomoleku∏ach zachowanych w Êrodkowojurajskim drzewie szpilkowym. Obecnie dr
Micha∏ Zatoƒ wspó∏redaguje specjalny
tom poÊwi´cony nowym badaniom paleontologicznym i geochemicznym klasycznego stanowiska z osadami Êrodkowojurajskimi w ¸ukowie (wschodnia
Polska), który uka˝e si´ pod szyldem
niemieckiego czasopisma „Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie,
Abhandlungen”.
Dzi´ki stypendium Marie Curie
w 2005 r. odby∏ czteromiesi´czny sta˝
w School of Earth & Environment,
University of Leeds w Anglii, podczas
którego wykonywa∏ badania geochemiczne do swojej pracy doktorskiej.
W roku 2006 zosta∏ równie˝ laureatem
stypendium Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej (program Start - dla m∏odych
naukowców), które za dorobek naukowy zosta∏o mu przed∏u˝one na kolejny
rok. Poza tym jest trzykrotnym zdobywcà niewielkich grantów Sepkoskiego, ufundowanych przez amerykaƒskie
towarzystwo paleontologiczne (The Paleontological Society).
Wspominajàc czas studiów doktoranckich dr Zatoƒ przyznaje, ˝e chcia∏by, aby w Polsce by∏y wi´ksze nak∏ady
finansowe na badania dla doktorantów:
- Proponowane tematy prac doktorskich
powinny na starcie mieç konkretne podparcie finansowe, przez co ich realizacja
by∏aby ∏atwiejsza. Wierz´, ˝e tak˝e
efekt koƒcowy by∏by o wiele lepszy.
Przy tak du˝ym dorobku naukowym
w tak m∏odym wieku trudno doszukaç
si´ jednego zdecydowanego osiàgni´cia,
które mo˝na by uznaç za najwi´kszy
sukces. Pan Micha∏ uwa˝a, ˝e dla niego
niezwykle cenne jest stanie si´ na tyle
plastycznym w reprezentowanej przez
niego dziedzinie nauki, by podejmowaç
ró˝norodne problemy badawcze. Bo jak
twierdzi - taka ró˝norodnoÊç zainteresowaƒ paleontologicznych sprawia mu
ogromnà frajd´.
Na zakoƒczenie dzieli si´ z nami planami na przysz∏oÊç. Przede wszystkim
chcia∏by zakoƒczyç wszystkie rozpocz´te projekty badawcze, których jest doÊç
du˝o, oraz opublikowaç fragmenty
z pracy doktorskiej.
OPRACOWA¸A
AGNIESZKA SIKORA
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K
ochajà muzyk´, Êpiewajà wsz´dzie, gdzie
nadarzy si´ okazja. Sà
m∏odzi, pe∏ni entuzjazmu
i wiary w sukces, wcià˝
çwiczà, a ich praca
przynosi rezultaty.

A

kademicki Chór Uniwersytetu
Âlàskiego „Harmonia”, dzia∏ajàcy pod przewodnictwem dr
Izabeli Zieleckiej-Panek, wzià∏ udzia∏
w tegorocznym 43. Festiwalu Chóralnym Montreux w Szwajcarii (10-14
kwietnia). Program by∏ trudny i zró˝nicowany tote˝ przygotowania rozpocz´∏y
si´ wiele tygodni wczeÊniej. Dzieƒ po
wielkiej wielkanocnej wy˝erce chórzyÊci, z wielkimi plecakami, walizkami
i Êpiworami wyruszyli po trofea.
Szwajcaria to bardzo bogaty i pi´kny
kraj. Jest jakby mieszankà Walii z W∏ochami. Z Walià kojarzy si´ po∏àczenie
gór z wodà, z W∏ochami zaÊ urocze
okiennice niemal w ka˝dym oknie. Nie
wszystkie nasze wyobra˝enia o tym,
jednym z najbogatszych krajów Europy, znalaz∏y odzwierciedlenie w rzeczywistoÊci. Ku mojemu zdziwieniu okaza∏o si´, i˝ mieszkaƒcy Szwajcarii wcale
nie potrafià pos∏ugiwaç si´ czterema j´zykami, trudno by∏o porozumieç si´ po
angielsku czy niemiecku we francuskoj´zycznym regionie, a tam w∏aÊnie sp´dziliÊmy te par´ uroczych dni.
Mi´dzynarodowy Festiwal Chóralny
odbywa∏ si´ w Montreux, mieÊcie po∏o˝onym w po∏udniowo-zachodniej Szwajcarii, nad malowniczym Jeziorem Genewskim. Jest to najszlachetniejszy
i najcz´Êciej odwiedzany kurort francu-
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Podziemia
wielkiego Êwiata
skoj´zycznej cz´Êci Szwajcarii. Miasto
rozciàga si´ od wybrze˝a po zielone
wzgórza pokryte winnicami.
MieliÊmy okazj´ nie tylko Êpiewaç
wÊród najlepszych chórów z ca∏ego
Êwiata, ale mogliÊmy równie˝ poznaç
ten pi´kny, bogaty, nie znajàcy wojen
kraj, s∏ynàcy z mi´dzynarodowych festiwali, historycznej architektury i turystycznych atrakcji. To w∏aÊnie tu znajduje si´ XIII-wieczny Zamek Chillon, jeden z najlepiej zachowanych Êredniowiecznych zabytków w Europie. SpacerowaliÊmy tak˝e niezwyk∏à promenadà
nad Jeziorem Genewskim, wÊród przepi´knych kompozycji tulipanów, cyprysów, palm kokosowych, a wokó∏ pi´knego i zadbanego deptaku towarzyszy∏y
nam figury ekologicznych muzyków
i zapach wody Jeziora Genewskiego.
Konkurs odby∏ si´ w Teatrze Vevey,
a rozdanie nagród i koncert galowy
w presti˝owym, ∏àczàcym prostot´ i wyrafinowanà elegancjà, Audytorium
Strawiƒskiego. Uczestnictwo w festiwalu by∏o okazjà do Êpiewania wÊród wielu
znakomitych chórów z ca∏ego Êwiata
i niezapomnianych spotkaƒ. Mi´dzynarodowe jury za najlepszych uzna∏o filipiƒski chór „Imusicapella”. „Harmonia”, wraz z chórami z Belgii, Norwegii
i W∏och otrzyma∏a bardzo dobre oceny
i z wysokim wynikiem „bien” wróci∏a do
Cieszyna, by przygotowywaç si´ do kolejnych koncertów i konkursów.
Teatr i audytorium nie by∏y oczywiÊcie jedynymi miejscami, w których wy-

st´powaliÊmy. Jak przysta∏o na ludzi
zakochanych w muzyce, ÊpiewaliÊmy
wsz´dzie, gdzie tylko si´ da∏o: w zwiedzanych koÊcio∏ach, w Zamku Chillon
sprawdzaliÊmy akustyk´ wn´trz, w fabryce szwajcarskiego sera Gruyere, nagrywaliÊmy tak˝e audycj´ dla szwajcarskiej stacji radiowej „Chablais”, a podró˝ up∏yn´∏a nam m.in. na muzykowaniu przy dêwi´kach akordeonu, gitary
i skrzypiec.
MieszkaliÊmy (i tam równie˝ odbywa∏y si´ próby) w... schronie przeciwlotniczym (znajdujà si´ one w ca∏ej
Szwajcarii). Podziemne wn´trza takiego schronu to coÊ w stylu „nie w∏asne,
ale ciasne”. Ma∏e pokoiki wype∏nione
po brzegi trzypi´trowymi ∏ó˝kami, koedukacyjny kompleks sanitarny, jadalnia i dobrze wyposa˝ona kuchnia
z ogromnymi chochlami i tasakami,
choç zdajà si´ byç niebezpieczne… tu
niewàtpliwie jednoczà ludzi.
Pobyt w Szwajcarii by∏ Êwietnà okazjà zaÊpiewania w szeregach najlepszych Êwiatowych chórów oraz mo˝liwoÊcià poznania nie tylko podziemnych
atrakcji i zakàtków francuskoj´zycznej
cz´Êci tego kraju. Warto by∏o poÊwi´ciç
wiele godzin prób, aby znaleêç si´ w takim miejscu, poczuç klimat wielkiego
Êwiata i z baga˝em cudownych wspomnieƒ wróciç do ojczystych stron.
Wniosek ze szwajcarskiej przygody jest
jeden, mo˝e banalny, ale jak˝e wymowny: muzyka nie zna granic!
ANNA TRZCIONKA

Nowa forma,
nowa oferta
wydawnicza
WÊród prezentowanej na Kiermaszu
szerokiej oferty literatury chrzeÊcijaƒskiej zaproponowaliÊmy, by zwrócili
paƒstwo uwag´ na ksià˝ki z serii wydawniczej Studia i Materia∏y Wydzia∏u
Teologicznego Uniwersytetu Âlàskiego
pod redakcjà ks. Artura Maliny. Dotychczas opublikowano 33 tomy. Najnowsza
ksià˝ka z tej serii to Dydaktyka teologii
pod red. ks. Krzysztofa Sosny. Nast´pna
seria godna polecenia to KoÊció∏ w Trzecim Tysiàcleciu. Jej redaktorem jest
ks. Andrzej ˚àd∏o. Dotychczas wydano
pi´ç tomów. Najnowszy, zatytu∏owany
S∏owo Bo˝e w liturgii i ˝yciu KoÊcio∏a,
pomo˝e czytelnikom zrozumieç wiele
istotnych i wa˝nych kwestii teologicznych. Kolejna seria, na którà warto
zwróciç uwag´, to Studia Antiquitatis
Christianae. Series Nova, pod redakcjà
ks. Wincentego Myszora. Dotychczas
ukaza∏y si´ trzy tomy. W przygotowaniu
sà ju˝ nast´pne pozycje: Gnostycy i Monoteizm. Szerokim i ró˝norodnym spektrum tematycznym zajmuje si´ seria Bi-

Od
31 maja do 2
czerwca w Katowicach
odbywa∏ si´ III Kiermasz
Wydawców Katolickich
oraz I Mi´dzynarodowe
Targi Ksià˝ki SILESIA
BOOK. Poniewa˝ poprzednia edycja Kiermaszu cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem,
przyby∏y równie˝ nowe
oficyny wydawnicze
i firmy wystawiennicze
Organizatorzy w tym
roku zdecydowali si´ na
przeniesienie imprezy
z Wydzia∏u Teologicznego UÂ do katowickiego
„Spodka”.
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III Kiermasz Wydawców Katolickich
i Mi´dzynarodowe Targi Ksià˝ki SILESIA BOOK

blioteka Teologiczna, pod redakcjà ks.
Jerzego Myszora. Jej celem jest promowanie prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich i doktorskich. Dotychczas ukaza∏o si´ 11 tytu∏ów.
Zainteresowanym problematykà historyczno-teologicznà warto zwróciç
uwag´ na czasopismo „Âlàskie Studia
Historyczno-Teologiczne”, regularnie
ukazujàcy si´ pó∏rocznik, oraz „Studia
Pastoralne” – rocznik Wydzia∏u Teologicznego UÂ.
III. Kiermasz Wydawców Katolickich
by∏ znakomità okazjà do zaopatrzenia
si´ w nowoÊci, uzupe∏nienie braków
i zaznajomienie si´ z najnowszymi badaniami teologicznymi w Polsce i za
granicà. Wzorem lat ubieg∏ych i w tym
roku kiermasz nie by∏ tylko miejscem
prezentacji dzia∏aƒ poszczególnych wystawców, ale sta∏ si´ szerokà p∏aszczyznà wymiany doÊwiadczeƒ i inspiracjà
do spotkaƒ autorskich, twórczych i dyskusji panelowych.
BOGUMI¸A WARZÑCHOWSKA

Foto: Agnieszka Sikora

G

∏ównym
organizatorem
przedsi´wzi´cia by∏o w tym
roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich z Warszawy i Ksi´garnia Êw. Jacka Sp. z o.o., które od
wielu lat wspó∏pracuje z Wydzia∏em
Teologicznym UÂ oraz Silesia - Expo
sp. z o.o. Patronat honorowy nad imprezà obj´li: ks. abp dr Damian Zimoƒ,
metropolita katowicki, wojewoda Êlàski dr Tomasz Pietrzykowski, marsza∏ek województwa Êlàskiego Janusz
Moszyƒski, prezydent Katowic Piotr
Uszok, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha∏
Ujazdowski i prezydent Rudy Âlàskiej
Andrzej Stania.
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AKADEMICKA „HARMONIA”
NA 43. FESTIWALU
CHÓRALNYM W MONTREUX
Akademicki Chór Uniwersytetu Âlàskiego „Harmonia”, dzia∏ajàcy pod
przewodnictwem dr Izabeli ZieleckiejPanek, wzià∏ udzia∏ w 43. Festiwalu
Chóralnym Montreux, który odbywa∏
w Szwajcarii si´ od 10 do 14 kwietnia.
Wi´cej na str. 26
WYRÓ˚NIENIE PKA
DLA FILOLOGII ANGIELSKIEJ
17 maja Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna w Warszawie uzna∏a, i˝
kszta∏cenie prowadzone na kierunku
„filologia w zakresie filologii angielskiej” na poziomie studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach zas∏uguje na ocen´ wyró˝niajàcà.
W uzasadnieniu Komisja podkreÊli∏a
m.in.: wysoki poziom oraz wzorowà organizacj´ dzia∏alnoÊci dydaktycznej
i naukowej, wiodàcà pozycj´ w zakresie
prowadzonych badaƒ naukowych i organizacyjnych, bogatà ofert´ dydaktycznà, która nieustannie jest wzbogacana o nowe profile/specjalizacje, dobrà
baz´ dydaktycznà (multimedialnà) i bibliotecznà. Stwierdzono równie˝, i˝ kadra naukowa wyró˝nia si´ wysokimi
standardami merytorycznymi i presti˝em w mi´dzynarodowym kr´gu akademickim.
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NAGRODA
IM. ADAMA HEYMOWSKIEGO
ZA KSIÑ˚K¢ „OTOCZENIE
W¸ADYS¸AWA OPOLCZYKA…”
18 maja Polskie Towarzystwo Heraldyczne przyzna∏o nagrod´ doktorowi
Jerzemu Sperce za publikacj´ Otoczenie
W∏adys∏awa Opolczyka w latach
1370–1401. Studium o elicie w∏adzy
w relacjach z monarchà, która ukaza∏a
si´ nak∏adem Wydawnictwa Uniwersytetu Âlàskiego.
Ksià˝ka prezentuje sk∏ad osobowy,
mechanizmy doboru i rol´ politycznà
otoczenia ksi´cia opolskiego. W nowym Êwietle – odmiennym od dotychczasowego uj´cia w historiografii –
autor omawia tak˝e kontakty W∏adys∏awa Opolczyka z polskà elità w∏adzy
od poczàtku rzàdów Ludwika W´gierskiego po pierwsze lata panowania
W∏adys∏awa Jagie∏∏y. W kolejnych
rozdzia∏ach omówiono elity poszczególnych terytoriów, którymi zarzàdza∏ ksià˝´, a wi´c: ksi´stwo opolskie,
ziemie ruskie, ziemi´ wieluƒskà oraz
Kujawy inowroc∏awskie i ziemi´ dobrzyƒskà. Poniewa˝ ka˝de z nich wykazywa∏o si´ swoistà specyfikà,

przedstawiono: struktur´ urz´dów,
podzia∏y administracyjne, otoczenie
w∏adcy w danej ziemi i jego beneficjentów. W pracy znalaz∏o si´ tak˝e
kilkadziesiàt szczegó∏owych biogramów osób, wchodzàcych w sk∏ad otoczenia ksià˝´cego, i ich rodzin. Autor
dokona∏ wielu nowych ustaleƒ w stosunku do dotychczasowej literatury,
zarówno w zakresie krytyki êród∏owej, jak i identyfikacji osób oraz przynale˝noÊci rodowej. Ksià˝k´ dope∏niajà aneksy – zestawienia urz´dników
W∏adys∏awa Opolczyka (dworskich
i terytorialnych) oraz itinerarium
ksi´cia z lat 1372–1401, a tak˝e niepublikowane dotychczas ilustracje
licznych piecz´ci rycerskich osób z jego otoczenia.
SLAVIC NETWORK
Od 24 do 26 maja na Wydziale Filologicznym odbywa∏a si´ konferencja zamykajàca ostatni etap realizacji projektu promujàcego j´zyki i kultur´ s∏owiaƒskà „Slavic network”. Projekt,
którego celem by∏a promocja j´zyków
s∏owiaƒskich wÊród mieszkaƒców krajów z tej samej rodziny j´zykowej i spo∏eczeƒstw nies∏owiaƒskich, realizowany by∏ od 1 paêdziernika 2004 r., a finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej przy partycypacji instytucji w nim
uczestniczàcych. Koordynatorem by∏
Uniwersytet Âlàski w Katowicach,
a uczestniczy∏o w nim siedmiu partnerów z szeÊciu krajów (szeÊç uniwersytetów z Polski, Czech, S∏owacji, Bu∏garii,
S∏owenii i Niemiec oraz Narodowe Radio Bu∏garskie).
Wi´cej na str. 12-13
POSIEDZENIE KOMITETU
STERUJÑCEGO KONSORCJUM
BIOFARMA
24 maja w Politechnice Âlàskiej w Gliwicach odby∏o si´ posiedzenie Komitetu
Sterujàcego Konsorcjum BIOFARMA.
Uniwersytet Âlàski w Komitecie reprezentowali: Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ
oraz kanclerz UÂ dr Jan Jelonek.
CIESZYNALIA 2007
29 i 30 maja w Cieszynie, pod honorowym patronatem burmistrza Cieszyna, odby∏a si´ kolejna edycja festiwalu
kulturalnego
„Cieszynalia
2007”. Impreza mia∏a miejsce na terenie campusu uniwersyteckiego. Wystàpi∏y m.in. zespo∏y: „Folkoperacja”,
„Jama”, „The White Rabbits Trip”,
„Farben Lehre”, „Managua”, „Vava
Muffin”, „Loco Motive Sun”. Koncerty wieczorne zorganizowa∏ Samorzàd
Studencki wraz z Klubem Muzycznym
MAYDAY z G∏ogowa, a imprezy towa-

rzyszàce m.in. zawody sportowe,
Oskarusie, warsztaty tematyczne Ko∏a Naukowe Animatorów Kultury
oraz AZS UÂ.
POSIEDZENIE SENATU UÂ
29 maja odby∏o si´ kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Âlàskiego.
W porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in. tematy dotyczàce rekrutacji na studia
stacjonarne, niestacjonarne i doktoranckie w roku akademickim 2008/09,
uchwa∏y o utworzeniu nowych kierunków i form studiów. Senat podjà∏ tak˝e
uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok
2006 i planu rzeczowo-finansowego na
rok 2007.
AMBASADOR S¸OWACJI
Z WIZYTÑ W UÂ
30 maja Uniwersytet Âlàski odwiedzi∏ Ambasador Republiki S∏owacji
František Ružička, który spotka∏ si´
z JM Rektorem prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem. Ambasador wyg∏osi∏
wyk∏ad pt. „Polska i S∏owacja - wspólna perspektywa europejska”. W spotkaniu uczestniczyli równie˝: Konsul
Generalny Republiki S∏owacji w Krakowie - Ivan Horsky
∂ i Janka Plamenova - sekretarz ambasady.
Wi´cej na str. 8
KONFERENCJA - W TROSCE
O WSPÓLNE DOBRO
Od 31 maja do 1 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji UÂ odbywa∏a
si´ konferencja „W trosce o wspólne dobro - nadzór, kontrola i audyt w miastach”. W otwarciu konferencji uczestniczy∏a Prorektor ds. Wspó∏pracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik.
PRACOWNICY UÂ
W KOMITECIE NAUK
O LITERATURZE PAN
W wyborach powszechnych do Komitetu Nauk o Literaturze przy Wydziale
I - Nauk Spo∏ecznych - Polskiej Akademii Nauk na kadencj´ 2007-10 zostali
powo∏ani pracownicy Wydzia∏u Filologicznego Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach: dr hab. Adam Dziadek, prof.
dr hab. Wojciech Kalaga, prof. dr hab.
Marian Kisiel i prof. dr hab. Krzysztof
K∏osiƒski.
XI KONCERT AKADEMICKI
2 czerwca z okazji Âwi´ta Uniwersytetu w Filharmonii Âlàskiej w Katowicach odby∏ si´ uroczysty XI Koncert
Akademicki. Poprzedzi∏ go wyk∏ad „Zaproszenie do rozmowy o j´zyku” prof.
dr. hab. Wies∏awa Banysia, Prorektora
ds. Nauki i Informatyzacji. W koncercie
wystàpili: Âlàska Orkiestra Kameralna

ZMAR¸ PROFESOR
JAN KONIOR
2 czerwca zmar∏ Prof. dr hab. Jan
Konior, emerytowany Profesor matematyki Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach. Profesor od 1968 roku pracowa∏ w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Âlàskiego, w którym kierowa∏
Zak∏adem Dydaktyki Matematyki.
By∏ wybitnym specjalistà w zakresie
dydaktyki matematyki, prekursorem
badaƒ i twórcà metod badawczych
z dziedziny percepcji tekstów matematycznych przez uczniów i studentów.
Autor licznych publikacji naukowych,
wychowawca kadry naukowej doktorów
i magistrów, cieszy∏ si´ zas∏u˝onym autorytetem w Êrodowisku akademickim.
Odznaczony m.in.: Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi. Ârodowisko akademickie utraci∏o wybitnego naukowca
i cz∏owieka o wielkim sercu.
JUBILEUSZ 10-LECIA KRASP
JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego
prof. dr hab. Janusz Janeczek wzià∏
udzia∏ w uroczystych obchodach jubileuszu 10-lecia Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó∏ Polskich, które
odbywa∏y si´ w Krakowie od 7 do 9
czerwca.
KOMISJA HISTORYCZNA UÂ
11 czerwca odby∏o si´ drugie posiedzenie Senackiej Komisji Historycznej
Uniwersytetu Âlàskiego. Komisja zosta∏a powo∏ana przez JM Rektora UÂ
na mocy uchwa∏y Senatu UÂ (z 16
kwietnia 2007). Pracuje w siedmioosobowym, interdyscyplinarnym sk∏adzie.
Wi´cej na str. 9
POSIEDZENIE SEJMOWEJ
KOMISJI EDUKACJI,
NAUKI I M¸ODZIE˚Y
14 czerwca w Warszawie odby∏o si´
posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M∏odzie˝y na temat zmian
w prawie oÊwiatowym, dotyczàcych
ochrony uczniów przed treÊciami zagra˝ajàcymi ich prawid∏owemu rozwojowi psychicznemu i moralnemu,
edukacji o prawach cz∏owieka, tolerancji i ich miejscu w programach
oraz podr´cznikach szkolnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister
Edukacji Narodowej Roman Giertych
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego prof. dr hab. Micha∏ Seweryƒski. W gronie zaproszonych ekspertów znalaz∏ si´ równie˝ prof. UÂ
dr hab. Dariusz Rott, zast´pca dyrek-

tora Instytutu Nauk o Literaturze
Polskiej UÂ, który jako cz∏onek Prezydium Rady G∏ównej zajmuje si´
m.in. opiniowaniem projektów przedstawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
PODPISANIE POROZUMIENIA
W SPRAWIE
PRZECIWDZIA¸ANIA
NARKOMANII
14 czerwca zosta∏o zawarte porozumienie pomi´dzy Uniwersytetem Âlàskim a Centralnym Biurem Âledczym,
dotyczàce przeciwdzia∏ania narkomanii. Na porozumieniu swoje podpisy
z∏o˝yli: JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, komendant wojewódzki
Policji w Katowicach insp. Arkadiusz
Pawe∏czyk oraz dyrektor Centralnego
Biura Âledczego Komendy G∏ównej Policji insp. Jaros∏aw Marzec. W spotkaniu uczestniczy∏a prof. dr hab. Barbara
Ko˝usznik, Prorektor ds. Wspó∏pracy
i Promocji.
PIKNIK 2007
15 czerwca przy Szkole Zarzàdzania
UÂ w Chorzowie odby∏ si´ „PIKNIK
2007 z Uniwersytetem Âlàskim”. Impreza odby∏a si´ pod patronatem
JM Rektora UÂ prof. zw. dr hab.
Janusza Janeczka i prezydenta Chorzowa Marka Kopla.
Wi´cej na str. 16-17
ERASMUS „LIFELONG
LEARNING PROGRAMME”
20 czerwca odby∏o si´ spotkanie Prorektor ds. Wspó∏pracy i Promocji prof. dr
hab. Barbary Ko˝usznik z wydzia∏owymi
koordynatorami programu Erasmus
oraz z pracownikami Dzia∏u Projektów
Mi´dzynarodowych i Wspó∏pracy z Zagranicà. Podczas spotkania zaprezentowany zosta∏ nowy program edukacyjny
Unii Europejskiej „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie” – „Lifelong Learning Programme” zast´pujàcy od roku akademickiego
2007/2008 program Socrates.
V WIELKI PIKNIK
PSZCZY¡SKI
24 czerwca w Parku Zamkowym
oraz na rynku w Pszczynie odby∏ si´
V Wielki Piknik Pszczyƒski z Telewizjà Katowice pod has∏em,,Regiony Europy i Âwiata” po∏àczony z obchodami
Âwi´ta Narodowego Republiki S∏owenii i inauguracjà akcji Wakacyjna Kropla ˚ycia. W pikniku wzià∏ udzia∏ Uniwersytet Âlàski w Katowicach, który
wystawi∏ swoje stoisko promocyjne.
W∏adze UÂ reprezentowa∏ Prorektor
ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab.
Jerzy Zio∏o, który odebra∏ nagrod´ Orlego Lauru 2007 w kategorii „Nauka”.

Kapitu∏a z∏o˝ona z konsulów akredytowanych w Polsce po∏udniowej przyzna∏a jà naszej Uczelni za kszta∏towanie postaw ludzi m∏odych w otoczeniu
proeuropejskim.
PROF. JAN MALICKI
PRZEWODNICZÑCYM
KRAJOWEJ RADY
BIBLIOTECZNEJ
25 czerwca 2007 roku prof. zw. dr
hab. Jan Malicki z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym UÂ
i dyrektor Biblioteki Âlàskiej w Katowicach zosta∏ nowym przewodniczàcym
Krajowej Rady Bibliotecznej. Rada
dzia∏a przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie
Ustawy o bibliotekach jako g∏ówny organ opiniujàcy i koordynujàcy dzia∏alnoÊç bibliotek w Polsce. Do jej zadaƒ
nale˝y w szczególnoÊci:
- opiniowanie aktów prawnych dotyczàcych bibliotek,
- koordynowanie ogólnokrajowych
przedsi´wzi´ç bibliotecznych,
- stymulowanie rozwoju najwa˝niejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
- opiniowanie dzia∏aƒ i inicjatyw
istotnych dla rozwoju bibliotek,
- okresowa ocena dzia∏alnoÊci bibliotek i skutecznoÊci polityki bibliotecznej.
W sk∏ad Rady powo∏ywani sà: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagielloƒskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez Ministra Edukacji Narodowej, dwaj przedstawiciele
Êrodowisk naukowych wskazani przez
Przewodniczàcego Komitetu Badaƒ
Naukowych oraz trzej przedstawiciele
Êrodowisk bibliotekarskich i twórczych.
PRZYZNANO STYPENDIA
PROGRAMU KOLUMB 2007
W osiemnastej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Stypendia zagraniczne dla m∏odych doktorów
– program KOLUMB 2007 r.” przyznano 15 stypendiów. Jednym z laureatów
jest dr Marcin Binkowski z Zak∏adu
Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach Uniwersytetu Âlàskiego, który
wyjedzie na roczny sta˝ w Institute of
Orthopaedics & Musculoskeletal
Science, University College London
(Wielka Brytania).
OPRACOWA¸
¸UKASZ ADAMCZYK

Kronika UÂ

pod dyrekcjà Massimiliana Caldiego
(W∏ochy) i Jan Krzeszowiec – flet.
Fotoreporta˝ na str. 2
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NowoÊci

Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe

30

HISTORIA. Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Red. Maria W.
W a n a t o w i c z , wklejka, fot., summ.,
Zsfg., opr. twarda, 55 z∏
Województwo Êlàskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych. Red. Adam
D z i u r o k , Ryszard K a c z m a r e k , bibliogr., indeksy, wklejki, fot., diagramy, tab.,
mapa, summ., Zsfg., opr. twarda,
FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T.
25. Red. Piotr ¸ a c i a k , summ., Zsfg., 32 z∏
ETNOLOGIA. Irena B u k o w s k a F l o r e ƒ s k a : Rodzina na Górnym
Âlàsku, bibliogr., aneks, fot., s∏ownik gwarowy, summ., Zsfg., 38 z∏
SOCJOLOGIA. Andrzej N i e s p o r e k :
Czy koniec socjologii jakà znamy? Socjologia wobec wyzwaƒ zmieniajàcej
si´ rzeczywistoÊci, bibliogr., indeks,
summ., Zsfg., 37 z∏
POLITOLOGIA. Tomasz K u b i n : Polityczne implikacje wprowadzenia
unii walutowej w Europie, bibliogr., tab.,
schem., summ., Zsfg., 42 z∏
LITERATUROZNAWSTWO. Wokó∏ reporta˝u podró˝niczego. T. 2. Red. Dariusz R o t t , indeks, summ., Zsfg., 20 z∏
Halina M a z u r e k : Dramaturdzy
z Jekaterynburga. „Szko∏a” Niko∏aja
Kolady, bibliogr., indeks, rez., summ., 17 z∏
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Aleksandra K u n c e ,
Zbigniew K a d ∏ u b e k : MyÊleç Âlàsk, indeks, wklejka, rys., fot, opr. twarda, summ.,
Zsfg., 25 z∏
J¢ZYKOZNAWSTWO. Aleksandra J a n o w s k a : Polisemia staropolskich czasowników. èród∏a, swoistoÊç, konsekwencje, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 18 z∏
Iwona L o e w e : Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, bibliogr.,
wklejki, tab., summ., rés., 30 z∏
Pawe∏ P ∏ u s a : Rozwijanie kompetencji przek∏adu i kszta∏cenie t∏umaczy,
bibliogr., za∏àczniki, fot., summ., rés., 20 z∏
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Dorota F o x : Kabarety i rewie mi´dzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum
Dwudziestolecia, bibliogr., indeks, wklejka, summ., rés., 26 z∏
PRAWO. Jacek G ó r e c k i : Forma
umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym mi´dzynarodowym, bibliogr., summ., Zsfg., opr. twarda, 40 z∏
PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2007,
R. L (LXIII), T. 1 (28): P∏eç a wybrane

problemy spo∏eczne. Red. Eugenia M a n d a l , bibliogr., tab., wykr., summ., 25 z∏
W kr´gu gender. Red. Eugenia M a n d a l , tab., wykr., summ., Zsfg., 23 z∏
PEDAGOGIKA. Zenon G a j d z i c a :
Edukacyjne konteksty bezradnoÊci
spo∏ecznej osób z lekkim upoÊledzeniem umys∏owym, bibliogr., tab., wykr.,
aneks, summ., res., 45 z∏

Podr´czniki i skrypty
J¢ZYKOZNAWSTWO. www.poradniaj´zykowa.pl. Red. Katarzyna W y r w a s , bibliogr., indeksy, opr. zintegrowana, 38 z∏
KULTURA i J¢ZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materia∏y pomocnicze do nauki j´zyka
polskiego jako obcego. T. 5: Andrzej
Sapkowski: „Wiedêmin”. Edycja dla
zaawansowanych (poziom C2). Oprac.
Jagna M a l e j k a , tab., schem., rys., 7 z∏
Czytaj po polsku. Materia∏y pomocnicze do nauki j´zyka polskiego jako
obcego. T. 6: Natasza Goerke: „Paralele”. Oprac. Maria C z e m p k a . Ryszard
KapuÊciƒski: „Wewnàtrz góry lodowej”. Oprac. Ma∏gorzata S m e r e c z n i a k . Edycja dla zaawansowanych
(poziom C1), tab., 7 z∏
PEDAGOGIKA. Ewa J a r o s z : Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 7., bibliogr., aneks,
schem., 10 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
POLITOLOGIA. Mariusz K o l c z y ƒ s k i : Strategie komunikowania politycznego
LITERATUROZNAWSTWO. S∏ownik
pisarzy Êlàskich. T. 2. Red. Jacek L y s z c z y n a , Dariusz R o t t , bibliogr., indeks,
16 z∏
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. „Civitas Mentis”. T. 2.
Red. Zbigniew K a d ∏ u b e k , Tadeusz
S ∏ a w e k , indeks, streszcz., summ., Zsfg.
J¢ZYKOZNAWSTWO. Kategorie semantyczne w tekÊcie. Red. Piotr C z e r w i ƒ s k i , Ewa S t r a Ê , tab., rez.,
streszcz., summ.
On Foreign Language Acquisition
and Effective Learning. Ed. Janusz
A r a b s k i , 40 z∏
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Biblioteki polskie za granicà. Przesz∏oÊç
i wspó∏czesnoÊç. Red. Maria K a l c z y ƒ s k a , Danuta S i e r a d z k a , 18 z∏
Aleksandra J a r c z y k : Polskie biblio-

teki gimnazjalne w województwie Êlàskim w latach 1922–1939 oraz ich rola
w kszta∏towaniu kultury czytelniczej
m∏odzie˝y, bibliogr., aneks, tab., summ.,
Zsfg., opr. twarda
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury – Antropologia literatury. Red. Ewa K o s o w s k a , Anna G o m ó ∏ a , Eugeniusz J a w o r s k i , indeks,
summ., rez., 52 z∏
Tomasz S p a l i ƒ s k i : TwórczoÊç gitarowa Józefa Âwidra. Pog∏´biona
analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego + CD, bibliogr., indeks,
aneksy, tab., summ., Zsfg., opr. twarda
PEDAGOGIKA. Danuta R a Ê : O poprawie winowajców w wi´zieniach
i zak∏adach dla nieletnich. Wyd. 3., bibliogr., indeks, aneksy, wklejka, fot.,
summ., Zsfg., 35 z∏
Alina S z c z u r e k - B o r u t a : Zadania rozwojowe m∏odzie˝y i edukacyjne
warunki ich wype∏niania w Êrodowiskach zró˝nicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne
Wojciech Z a j à c : Filozoficzno-ideologiczny kontekst oÊwiaty polskiej
w okresie mi´dzywojennym, bibliogr.,
tab., rys., summ., Zsfg.
BIOLOGIA. Miros∏aw N a k o n i e c z n y : Strukturalne i funkcjonalne przystosowania „Chrysolina pardalina”
(Chrysomelidae; Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu
„Berkheya coddii” (Asteraceae) – studium porównawcze z „Chrysolina herbacea”, bibliogr.
NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 29. Red. Tadeusz S z c z y p e k , bibliogr., tab., fot., rys.,
summ., rez., 13 z∏
NAUKI TECHNICZNE. Kazimierz
S t r ó ˝ : Struktura krystalograficznych grup przestrzennych i algorytmy
ich generowania + CD, bibliogr., tab.,
rys., summ., rez.

Podr´czniki i skrypty
J¢ZYKOZNAWSTWO. Monika S u ∏ k o w s k a : Czasy i tryby we francuskich
zdaniach podrz´dnych. Podr´cznik dla
studentów j´zyka francuskiego, 15 z∏
NAUKI o ZIEMI. Jan T k o c z : Podstawy geografii spo∏eczno-ekonomicznej.
Wyk∏ad teoretyczny. Wyd. 2. popr.
i uzup., bibliogr., tab., rys.
CHEMIA. Gabriela G r y g i e r c z y k ,
Marzena P o d g ó r n a : Materia∏y pomocnicze do zaj´ç dydaktycznych z podstaw
chemii. Wyd. 5., bibliogr., tab., rys.

16. Wieczór Akademicki, który odby∏ si´ w auli K. Lepszego w budynku rektoratu UÂ

16. Wieczór Akademicki
22 maja 2007 r.

Foto: Agnieszka Sikora

W programie znalaz∏y si´: wyk∏ad
Josefa Byrtusa,
Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach
pt. „Romowie. Problemy wspó∏˝ycia
na przyk∏adzie Republiki Czeskiej”
Od lewej: Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor UÂ ds.
Wspó∏pracy i Promocji prof. dr hab. Barbara Ko˝usznik i Prorektor UÂ
ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ

Koncert muzyki romskiej w wykonaniu grupy Józefa Jochymczyka

oraz wyk∏ad
Romana Kwiatkowskiego, prezesa
Stowarzyszenia
Romów w Polsce pt. „Romowie
w Polsce.
Sytuacja
po transformacji”

Foto: Agnieszka Sikora

Stoisko Uniwersytetu Âlàskiego podczas Pikniku w Pszczynie

V Wielki
Piknik
Pszczyƒski
24 czerwca 2007 r.

Prorektor UÂ ds. Finansów i Rozwoju prof. zw. dr hab. Jerzy Zio∏o
odebra∏ nagrod´ „Orlego Lauru”,
którà otrzyma∏ Uniwersytet Âlàski
w kategorii „nauka”

Akademickie zawody w przeciàganiu liny. Dru˝yna UÂ zaj´∏a III miejsce

Uniwersytet Âlàski otrzyma∏ „Orli
Laur” za kszta∏towanie postaw
ludzi m∏odych
w otoczeniu proeuropejskim

