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W numerze

Drodzy Czytelnicy!
W maju na Wydziale Nauk o Ziemi odby∏a
si´ uroczystoÊç nadania zaszczytnego tytu∏u
doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego wybitnemu glacjologowi z Uniwersytetu w Oslo profesorowi Jonowi Ove Hagenowi. - Kiedy cz∏owiek anga˝uje si´ we
wspólne prace terenowe, kontakt z ludêmi
staje si´ naprawd´ bliski. Pracuje si´ cz´sto
przez wiele dni w surowych warunkach klimatycznych. To stanowi zarówno obcià˝enie
fizyczne, jak i psychiczne. Jest to zwykle
trudny egzamin dla ludzkiej wytrzyma∏oÊci sàdz´, ˝e zdaliÊmy go z niez∏ym wynikiem zainicjowaliÊmy d∏ugotrwa∏à wspó∏prac´
i przyjaêƒ - powiedzia∏ profesor J. O. Hagen
w swoim wyk∏adzie, poÊwi´conym badaniom
nad lodowcami.
Zarówno autor laudacji, jak i recenzenci,
omawiajàc dorobek naukowy Laureata,
szczególnà uwag´ zwrócili na Jego zwiàzki
z naszà Uczelnià. W latach osiemdziesiàtych
XX wieku J.O. Hagen organizowa∏ wsparcie
finansowe wspólnych projektów badawczych,
udost´pnia∏ najnowszà literatur´, mapy, zdj´cia lotnicze oraz ró˝nego rodzaju dane. Dzi´ki jego wsparciu w póêniejszym okresie pracownicy naszej Uczelni mieli mo˝liwoÊç korzystania ze stypendiów naukowych oraz
braç udzia∏ w sta˝ach realizowanych w Norwegii. Z jego te˝ inicjatywy polscy naukowcy
zostali zaproszeni do udzia∏u w wielu mi´dzynarodowych
projektach
badawczych,
a w ostatnich latach Wydzia∏ Nauk o Ziemi
wspó∏pracuje z Profesorem Hagenem i jego
zespo∏em w ramach IV Mi´dzynarodowego
Roku Polarnego w projekcie GLACIODYN.
8 czerwca przypada 40. rocznica powstania Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.
Z tej okazji cz´Êç gazety poÊwi´camy zagadnieniom historycznym. Zach´camy do przeczytania artyku∏u o powstaniu Wydzia∏u
Filologicznego. Jego utworzenie wp∏yn´∏o
na rozwini´cie nowych kierunków badaƒ
i tendencji metodologicznych, a po 35 latach istnienia sta∏ si´ najwi´kszym wydzia∏em naszej Uczelni, zarówno pod wzgl´dem
liczby pracowników naukowych, jak i studentów kszta∏càcych si´ w trybie stacjonarnym. Zach´camy równie˝ do przeczytania
wywiadu z dr. Adamem W. Jaroszem,
w którym ten d∏ugoletni pracownik Wydzia∏u i Êwiadek wydarzeƒ towarzyszàcych
poczàtkom Êlàskiej wszechnicy, wspomina
pierwszà inauguracj´ roku akademickiego
nowego Uniwersytetu.
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Wydarzenia
Prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UÂ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Jon Ove Hagen,
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Na uroczystoÊç przybyli: dziekani poszczególnych wydzia∏ów naszej Uczelni,
wiceprezydent Sosnowca Wilhelm Zych,
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych
i duchowieƒstwa oraz reprezentanci innych uczelni naszego regionu. Po uroczystoÊci nadania doktoratu g∏os zabra∏ sam
prof. Jon Ove Hagen, który podzi´kowa∏ za
ten tak zaszczytny tytu∏. S∏owa wdzi´cznoÊci skierowa∏ szczególnie do dziekana Jacka Janii za promocj´ oraz d∏ugoletnià
wspó∏prac´ i przyjaêƒ. Wspomnia∏ równie˝
o wieloletniej wspó∏pracy z Êp. prof. dr.
hab. Marianem Pulinà. Norweski
naukowiec krótko opowiedzia∏ o potrzebie
badaƒ lodowców, gdy˝ jego zdaniem zagro˝enia, jakie p∏ynà ze zmian klimatycznych
majà na nie destrukcyjny wp∏yw.
Akcentem muzycznym uroczystoÊci
by∏ wyst´p uczniów Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych w Sosnowcu, po którym nad-

Honorowy doktorat dla norweskiego
glacjologa - Jona Ove Hagena

20 maja w auli Wydzia∏u Nauk o Ziemi
w Sosnowcu odby∏a si´
37. uroczystoÊç wr´czenia tytu∏u doktora honoris causa Uniwersytetu
Âlàskiego. Tym razem
zaszczytu tego dostàpi∏
Prof. Jon Ove Hagen
z Uniwersytetu w Oslo.

kich struktur skorupy ziemskiej w obu
obszarach polarnych, cz∏onek wielu
naukowych gremiów mi´dzynarodowych oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz
Niedêwiedê, kierownik Katedry Klimatologii UÂ, cz∏onek Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, wybitny klimatolog,
uczestnik wielu projektów badawczych
i mi´dzynarodowych gremiów naukowych. Laudacj´ przygotowa∏ i wyg∏osi∏
podczas uroczystoÊci prof. zw. dr hab.
Jacek A. Jania – dziekan Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ.

szed∏ czas na podzi´kowania i gratulacje.
Prorektor UÂ ds. nauki i informatyzacji
prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ odczyta∏
korespondencyjne gratulacje dla Laureata, które nades∏ali m.in. wojewoda Êlàski Zygmunt ¸ukaszczyk, marsza∏ek województwa Êlàskiego Bogus∏aw Âmigielski, arcybiskup i metropolita katowicki
Damian Zimoƒ, JM Rektor UJ prof. Karol Musio∏, JM Rektor KUL prof. Stanis∏aw Wilk oraz JM Rektor UO Stanis∏aw
Nicieja.
AGNIESZKA SIKORA
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Foto: Agnieszka Sikora

D

ecyzja o nadaniu najwy˝szej
godnoÊci honorowej Uniwersytetu Âlàskiego temu wybitnemu glacjologowi i badaczowi polarnemu podj´ta zosta∏a na wniosek Rady
WNoZ przez Senat UÂ 22 stycznia
2008 r. Recenzje ca∏okszta∏tu dorobku
akademickiego przygotowali prof. dr
Julian A. Dowdeswell - dyrektor Instytutu Polarnego im. R.F. Scotta na Uniwersytecie Cambridge, przewodniczàcy Brytyjskiego Narodowego Komitetu
Badaƒ Antarktycznych, jeden z najwybitniejszych wspó∏czesnych glacjologów i badacz obu obszarów polarnych;
prof. dr hab. Aleksander Guterch cz∏onek rzeczywisty PAN, przewodniczàcy Polskiego Narodowego Komitetu
ds. IV Mi´dzynarodowego Roku Polarnego, Êwiatowej klasy badacz g∏´bo-

Od lewej: prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedêwiedê, prof. dr hab. Aleksander Guterch, JM Rektor Politechniki Âlàskiej prof. dr hab. in˝. Wojciech Zieliƒski, prof. dr Julian A. Dowdeswell

Glacjologia polarna
bez tajemnic

Foto: Agnieszka Sikora
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Pgenrofesor
Jon Ove Hajest znanym na
Êwiecie glacjologiem.
Pracuje na Uniwersytecie
w Oslo, na Wydziale
Nauk Matematycznych
i Przyrodniczych, w Departamencie Nauk o Ziemi, kierujàc Sekcjà Geografii Fizycznej. Jego
badania naukowe prowadzone sà g∏ównie
w terenie. Dotyczà one
przede wszystkim lodowców Arktyki.

rofesor Hagen od roku
1985 wzià∏
udzia∏ w 20 ekspedycjach
naukowych
(cz´sto mi´dzynarodowych) na Svalbardzie.
Dwa
razy
uczestniczy∏ w badaniach
antarktycznych (NARE 1989/90
i NARE 1992/93).
Zasadniczà cz´Êç
dorobku naukowego
Profesora Jona Ove
Hagena stanowi 79
oryginalnych, w pe∏ni recenzowanych
prac
naukowych,
og∏oszonych w latach
1983-2007 (w tym 26
prac po roku 2000)
niemal
wy∏àcznie
w
renomowanych
czasopismach naukowych o zasi´gu Êwiatowym. Nale˝à do
nich: Annals of Glaciology, Arctic, Antarctic and Alpine
Research, Journal of Glaciology, Journal of Hydrology, Polar Research oraz
Geografiska Annaler.
Nie wzi´to tutaj pod uwag´ szeregu
innych publikacji i raportów naukowych. WÊród pozycji ksià˝kowych
szczególnie cenionych w polarnym Êrodowisku naukowym, zw∏aszcza przez
glacjologów Uniwersytetu Âlàskiego,
znajduje si´ wydany w roku 1993 pod
kierunkiem Profesora J. O. Hagena
kompletny atlas oraz inwentarz lodowców Svalbardu (J.O. Hagen, O. Liestol,
E. Roland, T. Jorgensen, 1993: Glacier
Atlas of Svalbard and Jan Mayen.
Norsk Polarinstititutt Meddeleser, No.
129, 141 pp.). Z najnowszych pozycji
opublikowanych w roku 2007 na uwag´
zas∏uguje udzia∏ Profesora w obszernej
monografii wydanej przez UNEP Glaciers and Ice Caps oraz znajdujàce si´
w druku informacje na temat deglacjacji w przygotowywanej przez Wydawnictwo Routledge Encyklopedii Geomorfologii. DoÊwiadczenia i wyniki ba-

daƒ terenowych Profesora J.O. Hagena
prowadzonych na lodowcach Svalbardu
zosta∏y uwzgl´dnione w wydanym
w 2004 r. przez Cambridge University
Press podr´czniku Mass Balance of the
Cryosphere, w rozdziale 2 dotyczàcym
technik pomiarowych stosowanych na
lodowcach (wspólnie z J.A. Dowdeswellem) oraz w rozdziale 15 poÊwi´conym
bilansowi masy lodowców arktycznych
(wspólnie z A.J. Payne). W tym samym
roku w obszernej monografii wyspy Jan
Mayen (Kluwer Academic Publishers),
Profesor J.O. Hagen zamieÊci∏ rozdzia∏,
dotyczàcy znaczenia lodowców Beerenberg dla studiów klimatycznych.
W 2005 roku wspólnie z B. Etzelmüllerem, opublikowa∏ On rozdzia∏, dotyczàcy interakcji mi´dzy lodowcami a permafrostem w warunkach Êrodowiska
arktycznego i alpejskiego na przyk∏adzie po∏udniowej Norwegii i Svalbardu
- w monografii Cryospheric systems –
Glaciers and Permafrost, wydanej
przez British Geological Society.
Sukcesy badawcze Profesora J.O. Hagena w dziedzinie glacjologii polarnej
zosta∏y w szczególny sposób docenione
na forum mi´dzynarodowym poprzez
Jego udzia∏ w pracach II Grupy Roboczej Mi´dzyrzàdowego Panelu Zmian
Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). W opublikowanym w 2001 roku przez Cambridge
University Press drugim tomie (trzeciego) raportu IPCC: Climate Change
2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, J.O. Hagen znalaz∏ si´ w gronie oÊmiu wspó∏autorów 40-stronicowego rozdzia∏u poÊwi´conego obszarom
polarnym.
Tematyka badawcza Profesora obejmuje zarówno badania bilansu masy, jak
i bilansu wodnego lodowców arktycznych. Szczególnà uwag´ zwraca∏ On na
dynamik´ tych zjawisk oraz szeroko stosowa∏ metody modelowania z uwzgl´dnieniem technik geograficznego systemu informacji (GIS). Wprowadzi∏ do badaƒ lodowców nowoczesne metody sonda˝u radarowego.
Profesor J.O. Hagen pe∏ni∏ wa˝ne
funkcje w trzech mi´dzynarodowych
organizacjach naukowych. W latach
1995-2003 by∏ przewodniczàcym

Wydarzenia

Dorobek naukowy i osiàgni´cia Prof. Jona Ove Hagena

➥ 5

Laudacja wyg∏oszona przez dziekana Wydzia∏u
Nauk o Ziemi prof. zw. dr. hab. Jacka Jani´

Przyjaciel
Uniwersytetu
Âlàskiego
i Polski

Foto: Agnieszka Sikora
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Mi´dzynarodowego Arktycznego Komitetu Naukowego (International Arctic
Science Committee (IASC) - Working
Group on Arctic Glaciology). W latach
1999-2006 pe∏ni∏ obowiàzki wiceprezydenta IUGG/IAHS ICSI, International
Commission of Snow and Ice, a w okresie 2002-2006 by∏ cz∏onkiem Rady Mi´dzynarodowego Towarzystwa Glacjologicznego. Bra∏ i bierze udzia∏ w koordynowaniu co najmniej 5 du˝ych projektów mi´dzynarodowych, m.in. ICEMASS, 1998-2001 (9 partnerów), GISICE, 1998-2000, GLACIORISK, 20002003, SPICE 2002-2005 (5 partnerów).
W ramach IV Mi´dzynarodowego Roku
Polarnego zosta∏ wiceprzewodniczàcym
mi´dzynarodowego projektu IPY GLACIODYN oraz koordynatorem cz´Êci
norweskiej na lata 2006-2010. W tym
ostatnim projekcie uczestniczy Uniwersytet Âlàski.
Swojà wiedz´ Profesor Jon Ove Hagen przekazywa∏ nie tylko w swoich
licznych publikacjach. Jego dzia∏alnoÊç dydaktyczna jest równie˝ wysoko ceniona. Wypromowa∏ 8 doktorów,
którzy cz´sto nadal rozwijajà swojà
karier´ naukowà. By∏ recenzentem
przewodów doktorskich na Uniwersytetach w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wyk∏ady prowadzi∏ nie tylko na
macierzystej uczelni, ale tak˝e na innych uniwersytetach, mi´dzy innymi
od 1997 roku wyk∏ada na Mi´dzynarodowym Uniwersytecie – University
Courses of Svalbard (UNIS) w Longyearbyen. W kwietniu 1992 roku
Profesor J.O. Hagen by∏ jednym
z trzech organizatorów International
Field Workshop on Svalbard Glaciology w Polskiej Stacji Polarnej na
Spitsbergenie.
Dzi´ki inicjatywie Profesora Jon Ove
Hagena glacjolodzy z Uniwersytetu
Âlàskiego zostali zaproszeni do udzia∏u
w wielu mi´dzynarodowych projektach
badawczych, gdzie cz´sto odgrywali
kluczowà rol´. W ostatnich latach Wydzia∏ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego aktywnie wspó∏pracuje z Profesorem Hagenem i jego zespo∏em w ramach IV Mi´dzynarodowego Roku Polarnego w projekcie GLACIODYN.
Wspólne, partnerskie badania prowadzone na lodowcach Spitsbergenu,
udzia∏ w wielu projektach mi´dzynarodowych oraz wspó∏praca dydaktyczna
z Uniwersytetem w Oslo stanowià dobrà promocj´ zarówno nauki polskiej,
jak i Uniwersytetu Âlàskiego. Rola i zas∏ugi Profesora Jon Ove Hagena sà znaczàce tak˝e dla polskiej glacjologii,
a zw∏aszcza dla rozwoju Uniwersytetu
Âlàskiego w tej dziedzinie nauki.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE RECENZJI
PROF. TADEUSZA NIEDèWIEDZIA

N

ajpierw chcia∏bym podzi´kowaç
Wysokiej Radzie Wydzia∏u Nauk
o Ziemi, i˝ zechcia∏a poprzeç mój
wniosek, a przeÊwietnemu Senatowi Uniwersytetu Âlàskiego za nadanie Prof. Dr.
Jon Ove Hagenowi z Uniwersytetu w Oslo
najwy˝szej godnoÊci honorowej naszego
Uniwersytetu - doktoratu honoris causa.
Szczególnie dzi´kuj´ dostojnym i wybitnym
recenzentom, których opinie by∏y podstawà
do podj´cia decyzji przez Senat Uniwersytetu Âlàskiego w dniu 22 stycznia 2008 r. Recenzje ca∏okszta∏tu dorobku akademickiego
wykonali prof. dr Julian A. Dowdeswell, dyrektor Instytutu Polarnego im. R.F. Scotta
na Uniwersytecie Cambridge, przewodniczàcy Brytyjskiego Narodowego Komitetu
Badaƒ Antarktycznych, jeden z najwybitniejszych wspó∏czesnych glacjologów i badacz obu obszarów polarnych; prof. dr hab.
Aleksander Guterch, cz∏onek rzeczywisty
PAN, przewodniczàcy Polskiego Narodowego Komitetu ds. IV Mi´dzynarodowego Roku Polarnego, Êwiatowej klasy badacz g∏´-

bokich struktur skorupy ziemskiej w obu
obszarach polarnych, cz∏onek wielu naukowych gremiów mi´dzynarodowych oraz
prof. dr hab. Tadeusz Niedêwiedê, kierownik Katedry Klimatologii Uniwersytetu Âlàskiego, cz∏onek Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, wybitny klimatolog, uczestnik wielu
projektów badawczych i mi´dzynarodowych gremiów naukowych. Recenzenci dokonali wszechstronnej i wieloaspektowej
oceny bogatego i zró˝nicowanego dorobku
Profesora J.O. Hagena.
Zespó∏ badaczy polarnych z Wydzia∏u
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego ma
znakomite kontakty naukowe i wspó∏pracuje z Profesorem Hagenem od drugiej po∏owy lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku.
Najpierw by∏y to kontakty korespondencyjne, a od poczàtku lat 90. XX wieku przerodzi∏y si´ w osobistà wspó∏prac´ terenowà na
Spitsbergenie. W tym trudnym - zarówno
w aspekcie politycznym, jak i finansowym
dla polskich badaƒ polarnych okresie - rozpoczà∏ On wspó∏prac´ z Uniwersytetem
Âlàskim w zakresie badaƒ glacjologicznych

giczne w pó∏nocnym obszarze polarnym.
Odby∏o si´ ono w czasie wielkiej mi´dzynarodowej konferencji glacjologicznej w Cambridge w 1993 roku. Ukonstytuowa∏ si´
wówczas komitet przygotowujàcy powo∏anie Working Group on Arctic Glaciology
w ramach IASC. Na szefa komitetu jednog∏oÊnie powo∏ano Jona Ove Hagena. Zaakcentowano tak˝e propozycj´ zorganizowania przez Uniwersytet Âlàski pierwszego
formalnego spotkania grupy roboczej wraz
z sympozjum naukowym w Polsce.
We wrzeÊniu 1994 roku w WiÊle odby∏ si´
„The First Meeting of the IASC Working
Group on Arctic Glaciology and Workshop
on Mass Balance of Arctic Glaciers”. Na
tym spotkaniu o znaczeniu historycznym,
narodowi przedstawiciele glacjologicznej
grupy roboczej – reprezentujàcy 14 krajów
– dokonali wyboru przewodniczàcego (Chair). Zosta∏ nim Profesor Hagen. Dzi´ki wieloletniej owocnej wspó∏pracy z Profesorem
Hagenem mog∏a powstaç rozwijajàca si´
nadal naukowa grupa robocza, a Uniwersytet Âlàski zosta∏ uznany za pr´˝ny oÊrodek
badaƒ arktycznych w skali Êwiatowej.
Dla uwypuklenia zas∏ug Profesora Hagena dla Uniwersytetu Âlàskiego nale˝y podkreÊliç, i˝ dzi´ki Jego staraniom doktoranci
z naszego Wydzia∏u odbywajà sta˝e naukowe i uzyskujà stypendia w Norwegii, korzystajà z dostarczanych przez Niego materia∏ów oraz publikacji. Wspó∏dzia∏anie z Nim
zaowocowa∏o wydaniem w 1996 roku tomu
Mass Balance of Arctic Glaciers pod redakcjà J. Jani i J.O. Hagena, jako IASC Report
No. 5, sygnowany miejscem wydania: Sosnowiec-Oslo. Przez nast´pne prawie dziesi´ç lat by∏a to praca bardzo cz´sto cytowana, a na jej podstawie powsta∏a aktualizowana ciàgle baza danych o bilansie masy lodowców arktycznych w witrynie internetowej Grupy Roboczej Glacjologii Arktycznej
IASC. Nale˝y tak˝e dodaç, i˝ zespó∏ badaczy z Uniwersytetu Âlàskiego nale˝a∏ do
wspó∏realizatorów du˝ego mi´dzynarodowego projektu badawczego ICEMASS (Piàty Program Ramowy Komisji Europejskiej), koordynowanego przez J.O. Hagena.
Nast´pnie uczestniczyliÊmy wspólnie
w presti˝owym projekcie GISICE (5PR),
który koordynowa∏ prof. J. Dowdeswell.
W ostatnich latach nadal aktywnie wspó∏pracujemy z Profesorem Hagenem i jego
zespo∏em, b´dàc - z racji coraz lepszego doposa˝enia i dofinansowania badaƒ polarnych - powa˝nym partnerem, tak˝e w zakresie dost´pnoÊci aparatury oraz mo˝liwoÊci logistycznych na Svalbardzie. Jednak˝e,
zbudowanie takiej pozycji Wydzia∏u Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego w Êwiatowych badaniach glacjologicznych w istotnej
mierze zawdzi´czamy najpierw wsparciu,
a nast´pnie w pe∏ni partnerskiej wspó∏pracy z Doktorem Honorowym.
Profesor Hagen kilkakrotnie odwiedza∏
nasz Wydzia∏. Wyg∏asza∏ wyk∏ady goÊcinne

i prowadzi∏ seminaria. U∏atwia∏ naszym
pracownikom i doktorantom - poprzez rekomendowanie ich do stypendiów – udzia∏
w konferencjach naukowych organizowanych w Norwegii (i nie tylko). Kontakty naukowe i organizacyjne z Profesorem Hagenem sà ˝ywe i ciàgle si´ rozwijajà. Obecnie
wspó∏pracujemy w ramach presti˝owego
projektu badawczego GLACIODYN – realizowanego w ramach IV Mi´dzynarodowego
Roku Polarnego. Przedstawiciel Uniwersytetu Âlàskiego dzia∏a w grupie sterujàcej tego projektu, a jej wiceprzewodniczàcym jest
Jon Ove Hagen.
Osiàgni´cia naukowe Profesora Hagena
zwiàzane sà przede wszystkim z badaniami
eksperymentalnymi lodowców Arktyki, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem Svalbardu.
Bra∏ on udzia∏ w ekspedycjach na Svalbard
w ponad 20 sezonach. W wi´kszoÊci z tych
wypraw (bardzo cz´sto mi´dzynarodowych) pe∏ni∏ funkcj´ kierownika, majàc
w zespole nawet do 10 osób. Dwukrotnie
bra∏ udzia∏ w ekspedycjach na Antarktyd´.
Wyniki badaƒ opublikowa∏ w 79 artyku∏ach w mi´dzynarodowych czasopismach
recenzowanych (z czego 26 po 2000 r.). Ponadto, drukiem ukaza∏o si´ kilkadziesiàt
abstraktów, raportów oraz artyku∏ów
w wydawnictwach nierecenzowanych.
Szczególne znaczenie ma ksià˝ka, której
Profesor nie eksponuje w swoim dorobku
naukowym, a która jest jednà z najcz´Êciej
cytowanych publikacji w literaturze przedmiotu. J.O. Hagen, kierujàc kilkuosobowym zespo∏em, doprowadzi∏ do opracowania i opublikowania atlasu oraz inwentarza
lodowców Svalbardu, który zawiera podstawowe dane o ka˝dym z tysi´cy lodowców
zajmujàcych obszar o powierzchni ponad
36 tys. km2 (J.O. Hagen, O. Liestol, E. Roland, T. Jorgensen, 1993: Glacier Atlas of
Svalbard and Jan Mayen. Norsk Polarinstititutt Meddeleser, No. 129, 141 pp.).
Nale˝y szczególnie podkreÊliç udzia∏ Profesora Hagena jako autora wiodàcego lub
wspó∏autora niezwykle presti˝owych syntetycznych raportów Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) oraz
Arctic Climate Impact Assessment (2005).
Istotà wk∏adu Profesora w badania lodowców Svalbardu oraz Arktyki jest rozpoznawanie ich zmian oraz ewolucji w zwiàzku ze
zmianami klimatu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem roli bilansu masy oraz bilansu energetycznego ich powierzchni. Profesor Hagen
nale˝y do grupy prekursorów stosowania wielorakich iloÊciowych metod terenowych w powiàzaniu z metodami teledetekcyjnymi dla
kompleksowych studiów glacjologicznych. Pozwala mu na to szerokie wykszta∏cenie geografa fizycznego. Wspó∏praca z wieloma innymi specjalistami z zakresu geofizyki, geodezji
oraz chemii Êrodowiskowej umo˝liwia mu interdyscyplinarne ∏àczenie ró˝norodnych metod dla osiàgni´cia celu badawczego. Przejawia si´ to w wykazie Jego publika-
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i szerzej – studiów Êrodowiska polarnego.
Bardzo energicznie organizowa∏ wsparcie
finansowe naszych wspólnych badaƒ z projektów, które wówczas prowadzi∏, b´dàc
g∏ównym glacjologiem w Norweskim Instytucie Polarnym. By∏o to tak˝e wsparcie organizacyjne umo˝liwiajàce uczestnikom
wypraw glacjologicznych z Uniwersytetu
Âlàskiego bezp∏atne korzystanie z infrastruktury oraz sprz´tu Norweskiego Instytutu Polarnego na Spitsbergenie. Dostarcza∏ nam najnowszà literatur´, mapy, zdj´cia lotnicze, dane geodezyjne, meteorologiczne i inne. Przy ówczesnych relacjach
cen pomi´dzy Norwegià i Polskà zakup tego typu materia∏ów by∏by niemo˝liwy.
W kolejnych latach umo˝liwi∏ sta˝e naukowe i stypendia na wizyty naukowe w Norwegii dla kilku pracowników naszego Wydzia∏u, w tym ni˝ej podpisanego. Najwa˝niejsze jest to, ˝e wnoszàc tak wiele do
wspólnych badaƒ, a czasem tylko do naszych projektów, traktowa∏ nasz zespó∏ jako
pe∏noprawnego partnera merytorycznego,
absolutnie nie dajàc odczuç dominujàcej,
uprzywilejowanej przecie˝ pozycji materialnej i logistycznej Jego Instytutu. Ta wspó∏praca owocowa∏a póêniej wspólnymi publikacjami, a nast´pnie nowymi programami
badawczymi w Arktyce.
Jon Ove Hagen aktywnie w∏àczy∏ si´
w nurt poszerzania mi´dzynarodowej
wspó∏pracy badawczej glacjologów w Arktyce. W tym procesie konsolidowania i koordynowania zadaƒ badawczych na lodowcach ca∏ej Arktyki przedstawiciele Wielkiej
Brytanii, Rosji i Polski, obok Jona Ove Hagena, odgrywali wiodàcà rol´. Niezwykle
istotne by∏o zorganizowanie w kwietniu
1992 roku „International Field Workshop
on Svalbard Glaciology” w Polskiej Stacji
Polarnej na Spitsbergenie. Wspó∏organizatorami i sponsorami byli: Uniwersytet Âlàski, Norweski Instytut Polarny, Instytut
Geofizyki PAN. W prace te w∏àczy∏ si´ tak˝e Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii
Nauk w Moskwie. Dr Jon Ove Hagen by∏
jednym z trzech g∏ównych organizatorów.
Ta mi´dzynarodowa konferencja, która
skupi∏a przedstawicieli 6 krajów, by∏a najpowa˝niejszym spotkaniem mi´dzynarodowym zorganizowanym w polskiej stacji
na Spitsbergenie. Jej znaczenie by∏o zdecydowanie szersze ni˝ ona sama i d∏ugotrwa∏e w skali mi´dzynarodowej. Z inicjatywy
profesora Mariana Puliny, ni˝ej podpisanego, Jona Ove Hagena i Andreya Glazovskiego rozpocz´to starania o formalne powo∏anie arktycznej glacjologicznej grupy
roboczej w ramach presti˝owej organizacji
mi´dzynarodowej – International Arctic
Science Committee (IASC) z siedzibà
w Oslo. Profesor Hagen by∏ reprezentantem grupy inicjatywnej. DoprowadziliÊmy
do pierwszego spotkania roboczego narodowych reprezentantów paƒstw arktycznych odpowiadajàcych za badania glacjolo-
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cji, w których zdecydowana wi´kszoÊç przygotowana by∏a ze wspó∏autorami. To tak˝e potwierdza wielkà umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej. Âwiadczy to o jego otwartoÊci na koncepcje innych badaczy, niekiedy znacznie m∏odszych od Niego. W takich cechach Jego charakteru jak: ∏atwoÊç w nawiàzywaniu kontaktów, ˝yczliwoÊç w stosunku do innych, otwartoÊç na partnerskà wspó∏prac´ oraz osobista
skromnoÊç nale˝y upatrywaç Jego popularnoÊci i presti˝u mi´dzynarodowego. Pozwoli∏y
mu one odegraç istotnà rol´ w skonsolidowaniu mi´dzynarodowego Êrodowiska badaczy
lodowców Arktyki.
Profesor Hagen pe∏ni∏ wa˝ne funkcje
w mi´dzynarodowych organizacjach naukowych, w tym wspomniane ju˝ wczeÊniej: Chairman of the IASC Working Group on Arctic Glaciology (1995-2003), VicePresident of IUGG/IAHS ICSI (International Commission of Snow and Ice) (19992006), Council Member of International
Glaciological Society (2002-2006). By∏ i jest
nadal ekspertem recenzujàcym projekty dla
NSF (USA), NERC (Wielka Brytania),
NFR (Norwegia), Research Council w Holandii, Szwecji i Kanadzie.
Ludzi poznaje si´ najlepiej w czasie
wspólnych prac terenowych w skrajnie

trudnych warunkach polarnych. Hagen
jest osobà niezwykle odpowiedzialnà, prostolinijnà, cierpliwà i wytrwa∏à co - wraz
z poczuciem humoru i skromnoÊcià - zjednuje mu przyjació∏. Mo˝na wymieniaç wi´cej przymiotów Doktora Honorowego, ale
trzeba tak˝e wspomnieç o niedoskona∏oÊci: nie potrafi Êpiewaç. Próbowa∏ przy
okazji spotkania towarzyskiego prezentowaç dawne pieÊni norweskie. Przekonali
si´ o tym uczestnicy konferencji w WiÊle
w 1994 roku, kiedy próbowa∏ zaÊpiewaç
dawnà pieÊƒ Wikingów - w ramach prezentacji przez uczestników pieÊni narodowych ich krajów.
Reasumujàc, uzasadnienie nadania godnoÊci doktora honoris causa Uniwersytetu
Âlàskiego Profesorowi Jonowi Ove Hagenowi, pragn´ jeszcze raz podkreÊliç Jego
wk∏ad w rozwój badaƒ glacjologicznych
i Êrodowiska polarnego na Uniwersytecie
Âlàskim i w Polsce, istotne znaczenie Jego
prac badawczych dla poznania i zrozumienia lodowców Svalbardu, Skandynawii i ca∏ej Arktyki, niezwykle wa˝nà rol´ w zorganizowaniu i skonsolidowaniu badaczy lodowców arktycznych z kilkunastu krajów.
Jego osobowoÊç sprawia, ˝e pe∏ni on kluczowà rol´ w naukowej spo∏ecznoÊci glacjo-

logów zajmujàcych si´ pó∏nocnym obszarem polarnym Ziemi.
Mo˝na Jego osob´ okreÊliç mianem dobrego „katalizatora” wspó∏pracy mi´dzynarodowej w badaniu lodowców Arktyki. Nigdy wczeÊniej w historii badaƒ pó∏nocnego
obszaru polarnego nie podj´to i nie zrealizowano tak szerokiej i skutecznej mi´dzynarodowej wspó∏pracy badawczej, która trwa
i rozwija si´.
Nadanie tytu∏u doktora honoris causa Jonowi Ove Hagenowi w okresie Mi´dzynarodowego Roku Polarnego stanowi podkreÊlenie znaczenia prowadzonych przez Niego
badaƒ dla zrozumienia wspó∏czesnych
zmian klimatycznych w obszarach polarnych oraz w skali globalnej. Ten fakt uwypukla tak˝e dobrà wspó∏prac´ Uniwersytetu
Âlàskiego z Uniwersytetem w Oslo oraz z innymi oÊrodkami naukowymi w Norwegii.
Mam nadziej´, ˝e b´dzie s∏u˝yç ich rozwojowi. Pozwala tak˝e podkreÊliç rol´ Profesora
Hagena w zawiàzaniu szerokiego mi´dzynarodowego wspó∏dzia∏ania naukowego w badaniach glacjologicznych w Arktyce.
Jon Ove, ciesz´ si´, ˝e zechcia∏eÊ przyjàç
t´ wysokà godnoÊç naszego Uniwersytetu
i gratuluj´ Ci jej serdecznie!
JACEK A. JANIA

Wyk∏ad Jona Ovea Hagena wyg∏oszony podczas uroczystoÊci
nadania tytu∏u doktora honoris causa

Lodowce sà pi´kne
i ekscytujàce
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Jego Magnificencjo Rektorze,
Drodzy Przyjaciele,
To wielki honor i wielka przyjemnoÊç byç
dzisiaj tutaj. Przede wszystkim chcia∏bym
podzi´kowaç wszystkim, którzy sprawili, ˝e
sta∏o si´ to mo˝liwe.
Kiedy profesor Jacek Jania zadzwoni∏ do
mnie jesienià w ubieg∏ym roku z zapytaniem - czy mam wiele dyplomów w swoim
gabinecie - moja twarz prawdopodobnie
przypomina∏a wówczas znak zapytania.
„Co za dziwne pytanie” – pomyÊla∏em –
i powiedzia∏em: „nieee”. Moje zaskoczenie
by∏o tym wi´ksze, kiedy zapyta∏, czy wyra˝am zgod´ na przedstawienie mojej kandydatury do tytu∏u doktora honoris causa
Uniwersytetu Âlàskiego... Mój pierwszy
osobisty kontakt z polskimi kolegami mia∏
miejsce podczas pierwszego wspólnego programu terenowego – elementu trójstronnej
wspó∏pracy mi´dzy Polskà, Rosjà i Norwegià na Svalbardzie w 1991 roku, a wi´c 17
lat temu. Pracowa∏em wtedy jako glacjolog
w Norweskim Instytucie Polarnym nadzo-

rujàc norweski program monitorowania bilansu masy lodowców na Svalbardzie.
Pierwsze spotkanie mia∏o miejsce rok wczeÊniej i zdecydowaliÊmy si´ wówczas nawiàzaç bli˝szà wspó∏prac´. Wiedzia∏em ju˝
wówczas o istnieniu polskiej stacji badawczej w Hornsundzie i rosyjskiej aktywnoÊci
w Barentsburgu. WczeÊniej nie prowadziliÊmy ˝adnych wspólnych dzia∏aƒ, nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ w kwietniu 1991 r. – pojechaliÊmy wtedy do Polskiej Stacji Polarnej
w Hornsundzie. Nigdy nie zapomn´ serdecznego przyj´cia, z jakim si´ wszyscy spotkaliÊmy. PracowaliÊmy na Amundsenisen
oko∏o 10 dni, potem pojechaliÊmy do rosyjskiej bazy w Pyramiden i kontynuowaliÊmy
prac´ na Nordenskjoldbreen i Lomonosovfonna. ZakoƒczyliÊmy sezon w Norweskiej
Stacji Polarnej w Ny Ålesund.
Kiedy cz∏owiek anga˝uje si´ we wspólne
prace terenowe, kontakt z ludêmi staje si´
naprawd´ bliski. Pracuje si´ cz´sto przez
wiele dni w surowych warunkach klimatycznych. To stanowi zarówno obcià˝enie

fizyczne, jak i psychiczne. Jest to zwykle
trudny egzamin dla ludzkiej wytrzyma∏oÊci
– sàdz´, ˝e zdaliÊmy go z niez∏ym wynikiem
– zainicjowaliÊmy d∏ugotrwa∏à wspó∏prac´
i przyjaêƒ.
Ju˝ rok póêniej, w 1992 r., zorganizowaliÊmy wspólne przedsi´wzi´cie, zainicjowane przez polski zespó∏ - zmar∏y profesor Marian Pulina, profesor Jacek Jania i doktor
Piotr G∏owacki stanowili trzon zespo∏u.
W Hornsundzie przeprowadziliÊmy „Workshop on Glaciological Research in Svalbard”, którego celem by∏a wzajemna wymiana informacji o aktualnych dzia∏aniach
i planach, zdefiniowanie nowych obszarów
potrzeb badawczych i zorientowanie si´ co
do mo˝liwoÊci wspó∏pracy w kontekÊcie realizacji tych celów. I znowu zderzyliÊmy si´
z ci´˝kà arktycznà pogodà. Tym, którzy nigdy nie byli na Svalbardzie mog´ powiedzieç, ˝e dotarcie tam wià˝e si´ z podró˝à
skuterem Ênie˝nym na odcinku 200 km
z Longyearbyen do Hornsundu, pokonywaniem kilku dolin, dwóch fiordów i kilku lo-

Foto: Agnieszka Sikora

Dlaczego staramy
si´ poznaç lodowce?
Najprostsze wyjaÊnienie jest takie, i˝ lodowce sà pi´kne i ekscytujàce. Niezwyk∏y

posmak przygody kryje si´ w spacerach,
wspinaczce i poruszaniu si´ po lodowcu.
A kiedy obserwuje si´ lodowiec wolno spe∏zajàcy w dolin´, mo˝na sobie wyobraziç jak
ten element przyrody si´ zachowuje. Lód
jest – z wielu powodów – niesamowitym
materia∏em. Wszyscy mo˝emy zobaczyç lód
zamarzajàcy na jeziorach: twardy jak ska∏a
lub ∏atwo p´kajàcy w cienkich warstwach.
Ale lód zmienia swoje w∏aÊciwoÊci - wraz ze
zmianà temperatury oraz jego mià˝szoÊci.
Im ni˝sza temperatura, tym lód staje si´
twardszy. Ka˝dy alpinista lodowcowy tego
doÊwiadczy∏. Latem, kiedy temperatura loo
du zbli˝a si´ do 0 C, ∏atwo poruszaç si´ po
lodzie b´dàc wyposa˝onym w raki. Natomiast zimà trzeba zastosowaç sporo si∏y na
wbicie raków w Ênieg – aby ruch po lodzie
by∏ w ogóle mo˝liwy. Obserwujàc lodowce
mo˝na zobaczyç jak wolno sp∏ywajà z du˝ych wysokoÊci, jak nape∏niajà doliny
i kszta∏tujà krajobraz. Mo˝na zauwa˝yç jak
grube, wielkie lodowce sp∏ywajà szybciej ni˝
te mniej masywne, mo˝na zaobserwowaç,
˝e lodowce w regionach polarnych poruszajà si´ wolniej ni˝ alpejskie, nawet je˝eli majà t´ samà gruboÊç i nachylenie. Dlaczego
tak si´ zachowujà? I to w∏aÊnie tak si´ zaczyna – zwyk∏a ciekawoÊç – chcemy poznaç
i zrozumieç przyrod´. To jest fundamentalne pytanie stawiane w ka˝dych badaniach
podstawowych. Badania wynikajàce z ciekawoÊci, która jest fundamentem dla ka˝dej nauki. A lodowce sà fascynujàcà cz´Êcià
tej przyrody.

Lodowce
i formy terenu
Mieszkajàc w Norwegii – obserwuje si´
lodowce codziennie. Przyroda w tym kraju
jest kszta∏towana i by∏a zmieniana przez lodowce podczas kilku zlodowaceƒ: by∏y to
ma∏e lodowce, wielkie lodowce dolinne oraz
làdolód pokrywajàcy ca∏à Skandynawi´. We
wszystkich cz´Êciach kraju mo˝na zobaczyç
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dowców. W drodze z Longyearbyen do
Hornsundu w 1992 roku przemieszczajàc
si´ w 12-osobowej grupie na 8 skuterach
Ênie˝nych natkn´liÊmy si´ na burz´ Ênie˝nà. To by∏o na d∏ugo zanim zacz´liÊmy pos∏ugiwaç si´ GPS. Wtedy to przekonaliÊmy
si´, i˝ poruszanie si´ po lodowcach w totalnej bieli, spowodowanej zadymkà Ênie˝nà,
mo˝e byç nie tylko wyzwaniem, ale jest tak˝e niebezpieczne. MusieliÊmy wtedy sp´dziç noc w chacie – Slettebu, w Van Keulenfjorden. Ma∏a chata wyposa˝ona w trzy ∏ó˝ka i kilka taboretów. Leszek Kolondra – jak
zawsze gentleman – zrezygnowa∏ z noclegu
w ∏ó˝ku i przesiedzia∏ - przysypiajàc na jednym z taboretów - ca∏à noc. Ja i mój asystent spaliÊmy w Êpiworach w komórce na
drewno i w´giel. W takich warunkach poznaje si´ ludzi najlepiej. Nikt nie narzeka∏ –
dawaliÊmy sobie wspólnie rad´ ca∏kiem nieêle. Na bazie takiego doÊwiadczenia zdobywa si´ wzajemny szacunek i zaufanie. Póêniej sp´dziliÊmy niezapomniane dni w polskiej stacji w Hornsundzie.
Jak wszyscy zapewne wiedzà, Polska
Stacja Polarna w Hornsundzie powsta∏a
podczas Mi´dzynarodowego Roku Geofizycznego w 1957 r. Nast´pnie stacja zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci na kilka lat. W 1978 r. zosta∏a reaktywowana jako stacja zimowa i od
tej pory prowadzi dzia∏alnoÊç ca∏orocznà.
Od tego momentu nastàpi∏y znaczne zmiany. Obecnie jest to nowoczesna, przyjazna
dla Êrodowiska, w pe∏ni wyposa˝ona baza
posiadajàca dost´p do internetu i telefoni´
satelitarnà. Stanowi ona wzór dla pozosta∏ych stacji arktycznych. Po prostu – jej historia robi wra˝enie. Badania glacjologiczne zawsze by∏y wa˝nà cz´Êcià prac prowadzonych w Hornsundzie.

tego oznaki. W ca∏ym kraju uwidaczniajà
si´ formy erozyjne, które mo˝na zaobserwowaç dzi´ki dolinom U-kszta∏tnym. W zachodniej cz´Êci kraju znajdujà si´ s∏ynne
g∏´bokie fiordy nawiedzane licznie przez turystów, w Êrodkowej - lodowcowe cyrki
i m∏oda alpejska rzeêba, zaÊ we wschodniej
cz´Êci Norwegii - tak˝e nieco ∏agodniejszy
krajobraz. Kiedy si´ làduje na lotnisku
w Gardermoen (ko∏o Oslo) – to znajdziemy
si´ na szczycie wielkiej delty uformowanej
u czo∏a lodowca podczas okresu deglacjacji
ostatniej epoki lodowcowej. Delta jest jednoczeÊnie ogromnym zbiornikiem wodnym
zbudowanym z dziesiàtków metrów piasków, ˝wirów oraz i∏ów. A kiedy podró˝uje
si´ pociàgiem ekspresowym z lotniska do
Oslo, mo˝na zobaczyç ˝yzne pola uprawne
wzd∏u˝ trasy pociàgu. Jest to pozosta∏oÊç po
morskim pod∏o˝u, które stopniowo stawa∏o
si´ suchym làdem, kiedy to lód stopnia∏
a skorupa ziemska pozbawiona jego nacisku powoli podnosi∏a si´ i – poprzez ruchy
izostatyczne – wynurza∏a si´ z oceanu.
A wszystko to jest skutkiem oddzia∏ywania
lodowców. Aby zrozumieç rozwój krajobrazu i form terenowych – musimy zrozumieç
lodowce. DoÊwiadczenia z podró˝y po kraju
sà zupe∏nie inne wówczas, gdy si´ podejmuje wysi∏ek wyobra˝enia sobie jak kszta∏towa∏ si´ làd.

Lodowce jako
archiwum klimatu
Lodowce powstajà wskutek nagromadzenia Êniegu. Kiedy latem Ênieg nie ulega topnieniu, kryszta∏ki Êniegu sà stopniowo
przekszta∏cane i poddawane naciskowi, ich
g´stoÊç wzrasta i powoli przekszta∏cajà si´
one w lód lodowcowy. Kiedy ten proces ma
miejsce w zimnych cz´Êciach globu, w regionach gdzie latem nie ma topnienia, jak to
ma miejsce w Êrodkowej Grenlandii i na
Antarktydzie, coroczne warstwy Ênie˝nych
opadów zostajà zachowane w sposób przypominajàcy narastanie s∏oi w drzewie. Powietrze mi´dzy kryszta∏kami lodu - wraz ze
wzrostem jego gruboÊci i g´stoÊci - b´dzie
mia∏o postaç zamkni´tych p´cherzyków.
W ten sposób p´cherzyki powietrza stajà si´
zachowanymi próbkami atmosfery z okresu opadu Êniegu. Dzi´ki temu depozytowi
mo˝emy dowierciç si´ do g∏´bokich warstw
lodowca w centralnej cz´Êci czapy lodowej
i policzyç coroczne warstwy - nierzadko a˝
do dna. W ten sposób jesteÊmy w stanie zrekonstruowaç sk∏ad atmosfery, w tym zawartoÊç gazów cieplarnianych sprzed ponad 400 tys. lat. JednoczeÊnie, mo˝emy odtworzyç temperatur´ powietrza w oparciu
o sk∏ad chemiczny Êniegu, poniewa˝ zawartoÊç tlenu w Êniegu jest zwiàzana z temperaturà powietrza na obszarze opadów Êniegu. Na bazie rdzeni z odwiertów czap lodowych Grenlandii i Antarktydy otrzymaliÊmy szczegó∏owy obraz dawnych temperatur i sk∏adu chemicznego atmosfery.
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Wydarzenia

˚aden inny element przyrody nie jest w stanie przekazaç tak szczegó∏owych informacji
o historii klimatu. Analiza rdzeni z lodowców da∏a podstawy do wykrycia zwiàzku
mi´dzy zawartoÊcià gazów cieplarnianych
w atmosferze i temperaturà powietrza. Ta
wiedza stanowi baz´ dla wszystkich wspó∏czesnych mi´dzynarodowych badaƒ nad
zmianami klimatu, uwzgl´dniajàcà ich szerokie naukowe i polityczne znaczenie.

Lodowce
jako wskaêniki zmian klimatu
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Zmiany klimatyczne sà tematem wywo∏ujàcym liczne kontrowersje. JesteÊmy
Êwiadkami (i podmiotem) d∏ugotrwa∏ej
mi´dzynarodowej debaty dotyczàcej zmian
klimatu. Nie ma wàtpliwoÊci co do tego, i˝
klimat Ziemi ulega ociepleniu. Kontrowersje dotyczà tego, w jakim stopniu zaobserwowane zmiany sà spowodowane przez
dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Jednak˝e, niezale˝nie od przyczyn, istotne jest gromadzenie
informacji dotyczàcych zmian klimatu. Lodowce sà jednymi z najbardziej widocznych
wskaêników zmian klimatu. W tym kontekÊcie nie jest niespodziankà, i˝ agenda
ONZ - Mi´dzyrzàdowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) - wskaza∏o lodowce jako jeden
z najistotniejszych parametrów przyrodniczych dokumentujàcych zmiany klimatu.
Obecnie powierzchnia lodowców zmniejsza
si´ na ca∏ym Êwiecie. Wszyscy widzieliÊmy
wspó∏czesne zdj´cia alpejskich lodowców.
Znamy te˝ zdj´cia archiwalne - te sprzed
50-100 lat. Wskazujà one na dramatyczne
kurczenie si´ lodowców.
W niektórych cz´Êciach Êwiata, jak np.
w Himalajach (w Azji) czy w Andach (Ameryka P∏d), woda z topniejàcych lodowców
jest istotnym êród∏em wody pitnej podczas
letniej pory suchej. To jest powód, dla którego okoliczni mieszkaƒcy z du˝à uwagà
obserwujà topniejàce lodowce. Wiele rzek
podczas pory suchej, kiedy to opady deszczu
sà bardzo niewielkie – jest zasilanych jedynie przez górski topniejàcy Ênieg i lód. Ta
woda jest g∏ównym êród∏em irygacji i mo˝e
mieç wielki wp∏yw na przysz∏à aktywnoÊç
gospodarczà i rolniczà w tych regionach.
Zmiany przebiegajà szybko. Na przestrzeni
ostatnich 50 lat zaobserwowano zmiany
w mià˝szoÊci lodowców rz´du 100 m, natomiast zasi´g ich czó∏ zmniejsza∏ si´
o 50 m na rok. Na przedpolach wielu z tych
lodowców uformowa∏y si´ jeziora. Jeziora te
sà cz´sto tamowane przez nietrwa∏e moreny czo∏owe, które mogà nie stanowiç wystarczajàcej zapory w trakcie wzrostu poziomu wody, co mo˝e byç przyczynà katastrofalnych powodzi. Gwa∏towne powodzie
lodowcowe, zwane GLOFS (Glacier Lake
Outburst Floods), stanowià powa˝ne zagro˝enie dla wielu wsi i osad usytuowanych
w dolinach. Te regiony Êwiata sà podatne
na zmiany. W nadchodzàcych latach zobaczymy wiele przyk∏adów tych zmian.

Taki kraj jak Norwegia jest jednak˝e odporny na zmiany pochodzenia lodowcowego. W Norwegii mamy mnóstwo wody.
Tamtejsze firmy energetyczne sà zainteresowane lodowcami. W ciep∏ym sezonie letnim woda uzyskana z lodowców, sp∏ywajàca do zbiorników wodnych hydroelektrowni, stwarza mo˝liwoÊç wyprodukowania dodatkowej iloÊci energii elektrycznej.
W ch∏odnym sezonie letnim mniej lodu topnieje a woda pozostaje zretencjonowana
w lodowcach. To jest powód, dla którego
prowadzimy tak wiele badaƒ lodowców
w Norwegii. Sà one po prostu finansowane
przez firmy hydroenergetyczne, które chcà
lepiej poznaç swoje zasoby wodne.

Lodowce
a poziom morza
Dwa podstawowe czynniki wp∏ywajàce
na globalny poziom morza to: termalna
ekspansja cieplejszej wody morskiej oraz
topnienie lodowców pozostajàcych na làdzie. Je˝eli globalna temperatura powietrza
b´dzie wzrastaç, poziom morza b´dzie si´
podnosi∏, poniewa˝ woda w oceanach b´dzie zajmowa∏a wi´kszà obj´toÊç. Je˝eli –
wskutek wzrostu temperatury - lodowce na
làdzie zacznà ulegaç szybszemu topnieniu,
sp∏yw b´dzie wzrasta∏, co spowoduje wzrost
obj´toÊci wody w oceanach – w rezultacie
poziom morza b´dzie musia∏ si´ podnieÊç.
Jednak˝e, wielkà niewiadomà sà dane liczbowe dotyczàce zakresu obecnego sp∏ywu
wody z lodowców. W mi´dzynarodowych
badaniach glacjologicznych obecnie g∏ówne
podejmowane wysi∏ki koncentrujà si´ na
tym, jak zredukowaç niepewnoÊç w zakresie oceny udzia∏u lodowców w procesie podnoszenia si´ poziomu mórz – zarówno teraz, jak i w nadchodzàcych dekadach. Najbardziej wartoÊciowe oceny IPCC wskazujà, i˝ poziom morza podniesie si´ o 20-60 cm
w ciàgu najbli˝szych 50-100 lat a kurczenie
si´ lodowców b´dzie mia∏o swój udzia∏
w oko∏o po∏owie tej wielkoÊci. Dla kraju takiego jak Bangladesz, gdzie blisko 20% powierzchni jest zlokalizowane 1 m poni˝ej
poziomu morza, ten wzrost mo˝e staç si´
wielkim problemem. Na tych nisko po∏o˝onych terenach wiele milionów ludzi ma
swoje domy.
Je˝eli ca∏a Grenlandia uleg∏aby stopieniu, poziom mórz podniós∏by si´ o oko∏o
7 m, a gdyby Antarktyda uleg∏a roztopieniu – poziom morza podniós∏by si´ o ponad
60 m. Gdyby wszystkie pozosta∏e lodowce
Êwiata roztopi∏y si´, poziom morza podniós∏by si´ dodatkowo o oko∏o 0,5 m. Pomimo tego: na przestrzeni 50-100 lat lodowce górskie i pokrywy lodowcowe b´dà
mia∏y zdecydowanie wi´kszy udzia∏ w podnoszeniu poziomu morza ni˝ wielkie kontynentalne warstwy Grenlandii i Antarktydy. Dzieje si´ tak, poniewa˝ te mniejsze
lodowce wyst´pujà na terenach podatnych
na nawet niewielkie zmiany klimatyczne.

50% tych lodowców wyst´puje w Arktyce.
W tym kontekÊcie lodowce Svalbardu stanowià istotny element obserwacji, poniewa˝ mogà pomóc nam zrozumieç globalne
oceny stanu poziomu morza. Sà wyznacznikami tego, co dzieje si´ w pozosta∏ej cz´Êci Arktyki. Prowadzone obecnie w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie badania, podobnie jak nasze w∏asne programy
na Svalbardzie, stanowià istotny wk∏ad do
tych ocen. Badania Lodowca Hansa sà dobrym przyk∏adem, poniewa˝ tutaj mo˝na
przeÊledziç zarówno d∏ugookresowe zmiany w obr´bie bilansu masy lodowca, jak
i zmiany jego zasi´gu i dynamiki. Niezb´dna jest do tego seria wieloletnich pomiarów. Z roku na rok wyst´pujà znaczne wahania zarówno dotyczàce zimowego nagromadzenia Êniegu, jak i letniego topnienia. Wszyscy to wiemy na bazie naszego
osobistego doÊwiadczenia z naszych krajów. Stàd potrzebujemy pomiarów wieloletnich, ˝eby byç w stanie wykazaç i udokumentowaç trendy rozwojowe. Jest to
szczególnie istotne na obszarze Arktyki
w okresie, kiedy wszystkie modele zmian
klimatycznych prognozujà tam wielkie
zmiany. D∏ugoterminowy program badania bilansu masy Lodowca Hansa nabiera
zatem szczególnego znaczenia. Ten projekt jest cz´Êcià programu World Glacier
Monitoring, w którym Hansbreen jest jednym z kluczowych lodowców.
Lodowce tracà swojà mas´ z powodu topnienia powierzchniowego (ablacji), ale tak˝e na skutek sp∏ywania do oceanu oraz cielenia (od∏amywania) si´ gór lodowych do
morza. W ostatnich latach zaobserwowaliÊmy, ˝e niektóre lodowce, szczególnie tak
zwane strumienie lodowe wyp∏ywajàce z làdolodu grenlandzkiego, zacz´∏y zwi´kszaç
pr´dkoÊç i posuwaç si´ szybciej „produkujàc” wi´cej gór lodowych i transportujàc
wi´cej lodu z làdu do morza. Takie zachowanie lodowców okaza∏o si´ niespodziankà
dla badaczy. Je˝eli taki przyÊpieszony proces b´dzie kontynuowany, mo˝e on ca∏kowicie zmieniç oceny przysz∏ych zmian poziomu morza. Udzia∏ cielàcych si´ lodowców b´dzie wzrasta∏. Jest tak wiele niejasnoÊci w tym zakresie, ˝e w swoim najnowszym raporcie z 2007 r. IPCC nie wzià∏ tego
zjawiska pod uwag´ w trakcie modelowania
ocen przysz∏ych zmian poziomu morza.
Procesy decydujàce o dynamice tych zmian
nie sà jeszcze nale˝ycie zrozumiane. AktywnoÊç naukowa zwiàzana z Mi´dzynarodowym Rokiem Polarnym koncentruje si´
na tej dynamice. Jednym z takich projektów jest GLACIODYN: „Dynamiczna odpowiedê lodowców Arktyki na globalne ocieplenie”. Podstawowym celem projektu jest
okreÊlenie, jakim zmianom ulegnie dynamika lodowców - je˝eli klimat b´dzie si´
ociepla∏. Jest to wspólny projekt firmowany
przez oko∏o 20 krajów. Jednym z wzorcowych lodowców dla projektu GLACIODYN

Praca w regionach polarnych jest wyzwaniem, tak˝e finansowym, poniewa˝ wymaga d∏ugich podró˝y i skomplikowanego zaplecza logistycznego umo˝liwiajàcego dzia∏ania na tym obszarze. To jeden z powodów,
dla których wspó∏praca mi´dzynarodowa
rozwin´∏a si´ w licznych wielkich projektach badawczych, takich jak g∏´bokie wiercenia w Antarktyce i na Grenlandii.
Mi´dzynarodowa glacjologiczna spo∏ecznoÊç badajàca lodowce w Arktyce jest raczej
ma∏à spo∏ecznoÊcià. W ciàgu ostatnich 10-15
lat wi´zi mi´dzy ró˝nymi grupami zacieÊni∏y si´. Cz´Êciowo ma to miejsce dzi´ki Working Group on Arctic Glaciology, która powsta∏a pod auspicjami International Arctic
Science Committee. W tym kontekÊcie nasi
polscy koledzy sà bardzo aktywni. Pierwsze
coroczne spotkanie Grupy Roboczej zorganizowano w WiÊle (Polska) w 1994 r., którego gospodarzami byli profesor Jacek Jania
i profesor Marian Pulina. W 2003 r. Grupa
Robocza ponownie goÊci∏a w Polsce na uroczym spotkaniu w Zakopanem.
Potrzebujemy wspó∏pracy, wymiany danych i doÊwiadczeƒ, ale tak˝e nawiàzywania i utrzymywania kontaktów. Wysi∏ki badawcze majà coraz bardziej mi´dzynarodowy charakter. Wymaga to wspólnej pracy
w wi´kszych grupach. Kontakty w obr´bie
naszej grupy roboczej zaowocowa∏y wspólnymi projektami, niektóre z nich by∏y dotowane przez Uni´ Europejskà.
Jest wielkà ∏amig∏ówkà próba zrozumienia przyrody i próba oceny zmian, które obserwujemy. Naszym celem musi byç pouk∏adanie ma∏ych cz´Êci we w∏aÊciwe miejsca, a ka˝dy ma∏y element jest istotny dla
zrozumienia i wizualizacji obrazu jako ca∏oÊci. Jedynym sposobem dokonania tego jest
wspó∏praca.
Oczekuj´ z niecierpliwoÊcià lat, które nadejdà. Jestem pewien, ˝e b´dziemy podtrzymywaç nasze kontakty, zarówno na poziomie personalnym, jak i w przysz∏ych wspólnych projektach badawczych.
Konkludujàc, chcia∏bym jeszcze raz przywo∏aç s∏owa podzi´kowania. Wielki to honor dla mnie byç tutaj. Chcia∏bym wyraziç
swojà szczerà wdzi´cznoÊç wszystkim moim polskim kolegom, a zw∏aszcza profesorowi Jackowi Jani, który wystàpi∏ w stosunku
do mnie z tà zaszczytnà propozycjà. Dzi´kuj´ bardzo.
JON OVE HAGEN

Od Arktyki
po Êniegi
Kilimand˝aro
pierwszej, chodzàcej na dwóch nogach
istoty, znalaz∏a si´ w Muzeum WNoZ. Na
19 do 21 maja na Wydziawystawie mo˝na zatem obejrzeç dwie rele Nauk o Ziemi Uniwerkonstrukcje paleoÊrodowiska z rzeêbami:
sytetu Âlàskiego w Soforma najstarsza - Sahelantropus tchasnowcu odbywa∏ si´ Festiwal Ziemi i Badensis, gatunek cz∏owieka - Homo neandaƒ Polarnych zorganizowany z okazji
dertalis, pi´ç czaszek hominidów, szereg
Mi´dzynarodowego Roku Planety Ziemia
rekonstrukcji malarskich gatunków z rooraz IV Mi´dzynarodowego Roku Polarnedziny hominidów. Wszystko w nastrojogo 2007-2008. Celem imprezy by∏o przybliwej oprawie, sprzyjajàcej osobistej reflek˝enie wszystkim zainteresowanym,
sji. Autorkà i kuratorem wystawy jest
a zw∏aszcza m∏odzie˝y licealnej i gimnamgr Ewa Budziszewska-Karwowska, konzjalnej, najnowszych wyników badaƒ Ziesultacja naukowa i komputerowa oprawa
mi oraz obszarów polarnych. W czasie Fegraficzna dr. Andrzeja Boczarowskiego,
stiwalu przeprowadzone zosta∏y dwie sesje
zaÊ rzeêbiarskie wykonanie modeli homipopularnonaukowe z wyk∏adami Êwiatonidów zawdzi´czamy Marcie Szubert.
wej klasy badaczy. Dla uczestników zosta∏y tak˝e zorganizowane zaj´cia praktyczPatronat honorowy nad Festiwalem
ne: warsztaty tematyczne, zwiedzanie WyZiemi i Badaƒ Polarnych obj´li: prezydent
dzia∏u, laboratoriów, projekcje filmów poSosnowca Kazimierz Górski oraz JM Reklarnych czy demonstracja wykorzystania
tor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.
aparatury badawczej w plenerze.
AGNIESZKA SIKORA
Drugi dzieƒ Festiwalu wype∏ni∏a uroczystoÊç nadania godnoÊci
doktora honoris causa
prof. dr. Jonowi Ove
Hagenowi z Uniwersytetu w Oslo, wybitnemu
glacjologowi i badaczowi
polarnemu.
Jednà z najwi´kszych
atrakcji Festiwalu by∏o
otwarcie nowej ekspozycji Muzeum Wydzia∏u
Nauk o Ziemi - rekonstrukcji
hominidów.
Ewolucja potrzebowa∏a
500 milionów lat na zrodzenie nas - ludzi. Kiedy
nimi zacz´liÊmy byç?
Czy by∏ to jednorazowy,
celowy akt stworzenia,
czy seria przypadków?
Jak wyglàdali nasi poprzednicy,
pierwsza
Ewa? Antropolodzy, genetycy, filozofowie ciàgle
jej poszukujà. Najstarsze szczàtki hominida czaszk´ - datowano na Dziekan Wydzia∏u Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Jacek Jania
oko∏o 7 mln lat. I w∏a- dokona∏ oficjalnego otwarcia Festiwalu Ziemi i Badaƒ Polarnych
Ênie rekonstrukcja tej w stroju roboczym

Od

Foto: Agnieszka Sikora

Wspó∏praca
mi´dzynarodowa

Festiwal Ziemi i Badaƒ Polarnych

Z ˝ycia wydzia∏ów

jest Hansbreen w Hornsundzie. Wybrano
ten w∏aÊnie lodowiec ze wzgl´du na fakt, i˝
mogà tu byç badane zarówno procesy cielenia, jak i zwiàzki mi´dzy dynamikà cielenia,
tempem topnienia lodowca i jego hydrologià. Potrzebujemy dalszych podobnych badaƒ jak te, które majà miejsce na Lodowcu
Hansa, abyÊmy byli w stanie zrozumieç t´
dynamicznà odpowiedê lodowców.
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Informacje

Obszerne fragmenty stanowiska Senatu
Uniwersytetu Âlàskiego z 27 maja 2008 roku
w sprawie Projektu Za∏o˝eƒ Reformy
Systemu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego

S

enat Uniwersytetu Âlàskiego dostrzega koniecznoÊç kompleksowych i zasadniczych zmian w szkolnictwie wy˝szym. Uniwersytet Âlàski chce
aktywnie wspó∏uczestniczyç w kszta∏towaniu systemu nauki i szkolnictwa wy˝szego
w Polsce, dlatego traktuje przed∏o˝ony Projekt jako poczàtek powa˝nej debaty, której
owocem powinna byç reforma zapewniajàca
polskim uczelniom wy˝szym nale˝ne im
miejsce w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wy˝szego.
Punktem wyjÊcia do wszelkich dyskusji
i dzia∏aƒ powinno byç opracowanie strategii
rozwoju polskiego szkolnictwa wy˝szego,
w tym okreÊlenie jego potrzeb finansowych,
w kontekÊcie przemian zachodzàcych na
Êwiecie. Strategia rozwoju szkolnictwa wy˝szego musi uwzgl´dniaç zrównowa˝ony rozwój wszystkich regionów kraju, interes spo∏eczny oraz system finansowania szkolnictwa wy˝szego.
Reforma systemu nauki i szkolnictwa
wy˝szego, bez poprzedzajàcego, znaczàcego
wzrostu nak∏adów finansowych, w tym na
wynagrodzenia pracowników i na stypendia
doktorantów nie ma szans powodzenia. Zapowiadany przez premiera wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wy˝szego
o 0,158% PKB rocznie, choç istotny, b´dzie
niewystarczajàcy do realizacji celów przedstawionych w Projekcie.
Senat Uniwersytetu Âlàskiego wyra˝a nadziej´, ˝e rozpocz´ta konsultacja Projektu
za∏o˝eƒ reformy ze Êrodowiskami akademickim b´dzie kontynuowana na kolejnych etapach jej przygotowania w trybie i w czasie
pozwalajàcym na namys∏ konieczny przy
rozpatrywaniu spraw tak wa˝nych dla przysz∏oÊci naszego kraju. èle i w poÊpiechu
przygotowana reforma jest bowiem gorsza
od braku reformy.
W ogólnopolskiej dyskusji na temat Projektu za∏o˝eƒ reformy wybijajà si´ dwa tematy: utworzenie tzw. uczelni flagowych
oraz zniesienie habilitacji. Od tych kwestii
rozpoczynamy przedstawianie naszych
uwag, które z racji krótkiego czasu przyznanego nam na ustosunkowanie si´ do Projektu majà charakter skrótowy.

Uniwersytety badawcze
(„flagowe”)
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Nale˝y zaczàç od zdefiniowania uniwersytetu badawczego, a w konsekwencji okreÊlenia kryteriów ewaluacyjnych i kwalifikacyjnych w celu typologizacji uczelni.
Idea uczelni flagowych rodzi szereg wàtpli-

woÊci i pytaƒ, na które odpowiedê musi byç
znana zanim przystàpi si´ do jej realizacji:
1. JeÊli nie zostanie zwi´kszona pula
Êrodków finansowych w systemie szkolnictwa wy˝szego, to wzmocnienie uczelni flagowych nastàpi kosztem uczelni rozwijajàcych si´, co b´dzie niekorzystne dla zrównowa˝onego rozwoju Polski. Nastàpi petryfikacja obecnego podzia∏u, pog∏´biajàc
ró˝nice mi´dzy regionami. Brak perspektywy do∏àczenia do najlepszych mo˝e spowodowaç odp∏yw wielu dobrych naukowców z rozwijajàcych si´ uczelni i w efekcie
ich recesj´.
2. Z analizy ocen parametrycznych jednostek naukowych wynika, ˝e nawet w mniej
presti˝owych uczelniach znajdujà si´ zespo∏y reprezentujàce wysoki lub bardzo wysoki
poziom badaƒ naukowych. Jaki b´dzie los
tych zespo∏ów, jeÊli ich macierzysta uczelnia
nie zostanie uznana za flagowà? I odwrotnie, czy przeci´tni naukowcy w uczelniach
flagowych b´dà cieszyli si´ przywilejami
z tytu∏u samego ju˝ tylko zatrudnienia
w uczelni flagowej?
3. Gdzie postawiç granic´ mi´dzy uczelniami flagowymi, a pozosta∏ymi? Czy b´dzie
to granica otwarta? W jaki sposób uczelnie
nieflagowe mog∏yby si´ staç flagowymi, skoro nie b´dà mog∏y liczyç na finansowe
wzmocnienie.
4. Na co zostanie przeznaczone wi´ksze
finansowanie w uczelniach flagowych? Czy
na wynagrodzenia, czy raczej na rozwój infrastruktury badawczej?
5. Czy liczba uczelni flagowych b´dzie sta∏a?
Ocenie doskona∏oÊci naukowej powinny
podlegaç nie ca∏e uczelnie, ale dyscypliny
naukowe niezale˝nie od ich organizacyjnego umocowania w konkretnej uczelni. Nie
powinno si´ w ˝adnym razie jednostek badawczych uto˝samiaç z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni. Obecnie stosowany system oceny parametrycznej podstawowych jednostek organizacyjnych implikuje z∏à, bo nadmiernie rozdrobnionà struktur´ organizacyjnà, niesprzyjajàcà interdyscyplinarnoÊci badaƒ naukowych i dydaktyki, utrudniajàcà realizacj´
procesu boloƒskiego, nieprzyjaznà studentom chcàcym studiowaç nowoczeÊnie, a nie
tylko w kr´gu jednej, nierzadko wàskiej
dyscypliny. Zaletà systemu opartego na
ocenie dyscyplin naukowych by∏oby obiektywne klasyfikowanie uczelni z punktu widzenia jej osiàgni´ç naukowych. Oceny powinny byç dokonywane na podstawie mi´dzynarodowych kryteriów w∏aÊciwych danej dyscyplinie.

Likwidacja habilitacji
jako stopnia naukowego
Rozumiejàc i popierajàc koniecznoÊç przyspieszenia rozwoju naukowego m∏odych
pracowników nauki stoimy na stanowisku
zachowania habilitacji jako znaczàcego etapu rozwoju naukowego, dopuszczajàc przy
tym dalsze uproszczenie procedury uzyskiwania tego stopnia naukowego. Zauwa˝amy, ˝e autorzy Projektu zast´pujà habilitacj´ bli˝ej nieokreÊlonymi „uprawnieniami
promotorskimi”, które de facto by∏yby quasi-habilitacjà, gdy˝, jak wynika z Projektu,
procedura uzyskiwania „uprawnienia promotorskiego” polega∏aby na ocenie dorobku
naukowego kandydata z wykorzystaniem
recenzji zewn´trznych, co jak ˝ywo odpowiada dzisiejszej procedurze habilitacyjnej.
Przyspieszenie kariery naukowej powinno
polegaç na stworzeniu m∏odym badaczom
optymalnych warunków do osiàgni´ç naukowych. To nie habilitacja, ale niskie nak∏ady na badania naukowe, ciàgle jeszcze
s∏aba infrastruktura badawcza, wieloetatowoÊç i jeszcze kilka innych przyczyn spowalniajà rozwój naukowców. Likwidacja wymienionych przyczyn spowoduje niejako samoistnie likwidacj´ habilitacji.
Uwa˝amy, ˝e b∏´dem jest deprecjacja stanowiska asystenta, prowadzàca w praktyce
do jego likwidacji. Odbija si´ to negatywnie
na przygotowaniu kadry naukowej w uczelniach.
Niektórym cz∏onkom naszej spo∏ecznoÊci
bardziej anachroniczny od wymogu habilitacji wydaje si´ tytu∏ profesora nadawany
przez Prezydenta RP.

DwuetatowoÊç
WieloetatowoÊç jest polskà specyfikà wynikajàcà z jednej strony z niskiego uposa˝enia kadry nauczycielskiej w wy˝szych uczelniach, a z drugiej strony z powstawania bardzo wielu szkó∏ niepublicznych, nieposiadajàcych w∏asnej kadry do prowadzenia studiów na poziomie choçby pierwszego stopnia. Raport OECD (2007) jednoznacznie
przedstawia bardzo prostà, a zarazem fundamentalnà rekomendacj´ poprawy sytuacji
w polskim szkolnictwie wy˝szym. Pracownicy akademiccy powinni cieszyç si´ warunkami pracy, w tym wynagrodzeniami porównywalnymi do innych krajów europejskich.
Oznacza to, piszà autorzy raportu, ˝e nauczyciele akademiccy powinni byç w∏aÊciwie
wynagradzani w swoim pierwszym miejscu
pracy, a zatrudnienie na drugich etatach nauczycielskich powinno przejÊç do przesz∏oÊci
(„secondary employment as a teacher sho-

Informatyzacja uczelni
Popieramy postulowane w Projekcie
wsparcie ze strony ministerstwa we wdra˝aniu elektronicznych zintegrowanych systemów wspomagania zarzàdzania uczelniami,
a tak˝e ujednolicenie w skali kraju systemów informatycznych wspomagajàcych zarzàdzanie uczelniami. Przypominamy, ˝e
Uniwersytet Âlàski wespó∏ z Uniwersytetem Jagielloƒskim, Politechnikà Warszawskà oraz UMCS podjà∏ si´ trudu wdra˝ania
takiego systemu bez wsparcia zewn´trznego. Liczymy na takie wsparcie ze strony resortu, a nasze doÊwiadczenia mo˝na by wykorzystaç do implementacji identycznego
lub podobnego systemu informatycznego
w innych uczelniach.
Reforma powinna tak˝e obejmowaç
wspieranie nauczania na odleg∏oÊç, jako formy upowszechniajàcej kszta∏cenie obcokrajowców i osób, które z ró˝nych powodów nie
mogà uczestniczyç w tradycyjnych formach
kszta∏cenia akademickiego.

nych. Traktowanie uczelni publicznych jako jednostki sektora finansów publicznych
bez uwzgl´dnienia specyfiki uczelni hamuje przedsi´biorczoÊç uczelni i utrudnia jej
funkcjonowanie. Uczelnie publiczne ze
wzgl´du na swojà misj´ i specyfik´ powinny, wzorem innych krajów, tworzyç odr´bny sektor.
Z tym wià˝e si´ wzmocnienie autonomii
uczelni nie tylko zresztà w zakresie w∏adztwa administracyjnego i zarzàdzania.

JesteÊmy przeciwni
wprowadzeniu ustawowego
obowiàzku opracowania
4-letnich planów
strategicznych uczelni
Ka˝da uczelnia przygotowuje swoje plany
rozwojowe, które powinny nawiàzywaç do
strategii rozwoju szkolnictwa wy˝szego
w Polsce, której, jak wiadomo, póki co nie
ma! Kto mia∏by oceniaç realizacj´ planów
czteroletnich?
Konwent w polskich realiach powinien
spe∏niaç rol´ doradczà i opiniotwórczà. Konwent pe∏niàcy rol´ rady nadzorczej mia∏by
sens wtedy, kiedy uczelnia by∏aby finansowana w lwiej cz´Êci z dotacji pozabud˝etowych, np. ze êróde∏ samorzàdowych. Rol´
konwentu nale˝y pozostawiç w gestii Senatów uczelni.

Wzmocnienie roli rektora
wobec organów
kolegialnych uczelni
Wobec ustawowo zapisanej jednoosobowej odpowiedzialnoÊci rektora za funkcjonowanie uczelni rektor musi mieç du˝y margines swobody dzia∏ania w sprawach bie˝àcego zarzàdu uczelnià, polityki kadrowej i p∏acowej. Uczelnie wy˝sze wykszta∏ci∏y specyficzny rodzaj relacji spo∏ecznych, opartych
na zasadzie partnerstwa i dialogu. Natomiast dla sprawniejszego zarzàdzania uczelnià Senat w drodze delegacji, w miar´ potrzeby móg∏by cedowaç niektóre ze swoich
kompetencji na rektora.

Zarzàdzanie majàtkiem uczelni
Pomys∏ przej´cia wy∏àcznego nadzoru
przez MNiSzW nad zarzàdzaniem majàtkiem uczelni publicznych, o ile skróci Êcie˝k´ biurokratycznà jest godny poparcia.
Uczelnie publiczne w ramach swojej odpowiedzialnej autonomii powinny swobodnie
dysponowaç swoim majàtkiem o ile jego
tworzenie nie wiàza∏o si´ z nak∏adami finansowymi ze strony ministerstwa. Postulujemy zwi´kszenie autonomii uczelni w tym
zakresie.

Prawo o zamówieniach
publicznych
Mo˝emy przed∏o˝yç katalog przepisów
utrudniajàcych lub wr´cz uniemo˝liwiajàcych sprawnà realizacj´ inwestycji i zakupów przez uczelnie. Zmiany powinny dotyczyç tak˝e Ustawy o finansach publicz-

Zasada kontraktowego
zatrudniania i mianowanie
dopiero po uzyskaniu
profesury tytularnej
Mianowanie powinno byç zindywidualizowanà formà zatrudnienia na stanowisku
profesora niezale˝nie od tego, czy zatrudniany ma tytu∏ profesora, czy te˝ nie. Pozostali pracownicy powinni byç zatrudniani na
umow´ o prac´ na czas okreÊlony. PodkreÊlamy z ca∏à stanowczoÊcià koniecznoÊç
kompleksowych zmian przepisów Kodeksu
Pracy i innych w celu zapewnienia odpowiedniego statusu osobom zatrudnianym
na kontrakcie.
Zdanie odr´bne w tej kwestii zg∏aszajà
zwiàzki zawodowe, postulujàce zatrudnienie na czas nieokreÊlony jako podstawowà
form´ zatrudnienia. Wskazujà na mo˝liwoÊç

zwolnienia pracownika zatrudnionego na
czas nieokreÊlony w przypadku, jeÊli nie wywiàzuje si´ on nale˝ycie ze swoich obowiàzków. Jednak˝e w praktyce zwolnienie pracownika w takim przypadku w obecnych realiach prawnych jest bardzo trudne lub niemo˝liwe.

Informacje

uld become a thing of the past…” OECD
Reviews of Tertiary Education. Poland,
2007 str. 97). Zdajemy sobie spraw´ z tego,
˝e zlikwidowanie dodatkowych zatrudnieƒ
spowodowa∏oby kolosalne k∏opoty kadrowe
w szko∏ach niepublicznych, dlatego proponujemy okres przejÊciowy. W ciàgu powiedzmy 5 lat nast´puje likwidacja dwuetatowoÊci w szko∏ach wy˝szych, po∏àczona ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego w szko∏ach publicznych. Za zgodà rektora pracownik móg∏by podejmowaç prac´, najlepiej
w niepe∏nym wymiarze czasu pracy w sferze
us∏ug poradniczych, w∏asnej dzia∏alnoÊci zawodowej lub gospodarczej itp., jeÊli nie kolidowa∏oby to z jego obowiàzkami w uczelni
Ju˝ teraz zatrudnianie na drugim etacie powinno odbywaç si´ za zgodà rektora. Likwidacja dwuetatowoÊci ograniczy∏aby liczebny
rozrost s∏abych „uczelni” niepublicznych,
a pozosta∏e zosta∏yby zmuszone do inwestowania w rozwój w∏asnej kadry.

Finansowanie
szkolnictwa wy˝szego
Na poziomie ogólnoÊci dokumentu ministerialnego wiele postulatów zawartych
w tym rozdziale zas∏uguje na ˝yczliwe zastanowienie. Wszelako szczegó∏y realizacji tych
postulatów wo∏ajà o znaczny wzrost dofinansowania systemu szkolnictwa wy˝szego. Na
przyk∏ad otwarcie mo˝liwoÊci dodatkowego
wsparcia finansowego uczelni przez samorzàdy wymaga∏oby zmian w ustawie o samorzàdzie terytorialnym i skierowanie strumienia pieni´dzy na ten cel do samorzàdów.
Zgadzamy si´ z autorami Projektu na koniecznoÊç „przepracowania” algorytmu podzia∏u dotacji bud˝etowej. Algorytm podzia∏u pieni´dzy na dzia∏alnoÊç dydaktycznà powinien uwzgl´dniaç liczb´ studentów ze
znacznie wi´kszà wagà ni˝ obecnie oraz jakoÊç kszta∏cenia mierzonego, na przyk∏ad
krajowymi testami kompetencji absolwentów uczelni. Zwracamy przy tym uwag´, ˝e
obecny algorytm nie uwzgl´dnia wynagrodzeƒ pracowników obs∏ugi procesu dydaktycznego w uczelniach. Ta wa˝na dla funkcjonowania uczelni grupa pracowników jest
upokarzajàco s∏abo uposa˝ona.
Sprzeciw budzi finansowanie z bud˝etu
paƒstwa szkó∏ niepublicznych, zw∏aszcza
tych, które sà instytucjami for profit. Natomiast system pomocy materialnej dla studentów, a zw∏aszcza kredyt na studia, powinien objàç równie˝ s∏uchaczy szkó∏ niepublicznych.

Dydaktyka
Konieczne jest uwzgl´dnienie jasnego celu spo∏ecznego kszta∏cenia w nowej perspektywie demograficznej (starzenie si´ ludnoÊci
i brak ràk do pracy w miejsce klasycznego
bezrobocia). W tym kontekÊcie nale˝y
zw∏aszcza zastanowiç si´ nad celowoÊcià
umasowienia studiów III stopnia, mogàcego
skutkowaç dalszym spadkiem jakoÊci rozpraw doktorskich. Studia doktoranckie powinny pozostaç ostojà elity intelektualnej
kraju i pozostaç kuênià najwybitniejszych
specjalistów na potrzeby gospodarki i badaƒ
naukowych.
Krytycznie oceniamy tendencj´ do atomizacji dyscyplin kszta∏cenia i tworzenia nowych, nieraz abstrakcyjnych kierunków
studiów. Niezb´dna jest minimalizacja liczby kierunków studiów, ale jednoczeÊnie
zwi´kszanie liczby specjalnoÊci elastycznie
dostosowanych do wymogów rynku pracy.
Opowiadamy si´ za indywidualizacjà
kszta∏cenia i wszelki u∏atwieniami zmiany
specjalizacji studiów.
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JesteÊmy przeciwni wprowadzeniu wy˝szych wymagaƒ na kierunkach studiów prowadzonych w uczelniach flagowych ni˝
w pozosta∏ych. Na tych samych kierunkach
studiów powinny obowiàzywaç identyczne
wymagania niezale˝nie od tego, jaka uczelnia je prowadzi.
Za niebezpieczne uwa˝amy obni˝enie
wymogów na studiach prowadzonych
przez uczelnie zawodowe, co zresztà stoi
w sprzecznoÊci z postulatami Projektu
zwi´kszenia mobilnoÊci mi´dzy I i II stopniem studiów. Dlatego te˝ jakoÊç kszta∏cenia nale˝y mierzyç jakoÊcià absolwentów, na przyk∏ad poprzez wprowadzenie
krajowych testów kompetencji, które wype∏nialiby studenci tu˝ przed ukoƒczeniem studiów.
Postulat rozluênienia programów dydaktycznych, integracji kierunków studiów oraz interdyscyplinarnoÊci studiów
jest nie tylko godny poparcia, ale tak˝e,
w miar´ mo˝liwoÊci ograniczonych przepisami i finansami, realizowany przez
szereg uczelni, w tym tak˝e przez Uni-

wersytet Âlàski. Ma to szczególne znaczenie dla pe∏nego w∏àczenia si´ w system kszta∏cenia w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy˝szego.
RównoczeÊnie istotna jest dba∏oÊç
o przestrzeganie standardów kszta∏cenia, dajàcych uprawnienia zawodowe,
szczególnie w odniesieniu do takich kierunków studiów, jak prawo czy psychologia. Ponadto z faktu szybkiej dezaktualizacji wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych we wspó∏czesnym Êwiecie wynika koniecznoÊç powrotu do dyskusji
na temat idei kszta∏cenia uniwersyteckiego, które daje absolwentowi mo˝liwoÊç elastycznego reagowania na wyzwania rynku pracy.
W odniesieniu do kszta∏cenia ustawicznego (kszta∏cenia 50+) zwróciç nale˝y uwag´,
˝e w wielu uniwersytetach proponowane
w Projekcie procedury ju˝ funkcjonujà, np.
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wa˝ne jest pytanie o dotacj´ na studia 50+.
Obowiàzujàcy algorytm podzia∏u dotacji bud˝etowej na dzia∏alnoÊç dydaktycznà nie

uwzgl´dnia tej formy kszta∏cenia w uczelniach wy˝szych.
WyjaÊnienia wymaga pomys∏ skonstruowania systemu certyfikowania kwalifikacji
zdobytych poza systemem formalnym.
Stanowisko Senatu, którego obszerne
fragmenty przytoczono powy˝ej jest efektem przemyÊleƒ szeregu osób, którym nale˝à si´ podzi´kowania za trud krytycznej
analizy Projektu i konstruktywne uwagi.
W szczególnoÊci podzi´kowania kieruj´ do
Senackich Komisji ds. Badaƒ Naukowych
i ds. Kszta∏cenia, Rady Wydzia∏u Biologii
i Ochrony Ârodowiska, pracowników Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych, Instytutu Psychologii, kolegium dziekaƒskiego Wydzia∏u Teologicznego, Komisji Zak∏adowej
NSZZ „SolidarnoÊç”, a tak˝e paƒstwa:
Aleksandra B∏aszczyka, Tomasza Czakona, Danuty Âl´czek-Czakon, Aleksandry
Gaw´dy, Jerzego Mioduszewskiego, Tadeusza S∏awka i Jacka Wodza.
JANUSZ JANECZEK
PRZEWODNICZÑCY SENATU
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

Dziekani i prodziekani na kadencj´ 2008/2012
Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii
Dziekan
dr hab. Zbigniew Spendel
Prodziekan ds. studiów
stacjonarnych
dr hab. Agnieszka Stopiƒska-Pajàk
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr Ewa Jarosz
Prodziekan ds. nauki
prof. UÂ dr hab. Anna Nowak

Wydzia∏ Nauk o Ziemi
Dziekan
prof. zw. dr hab. Adam Idziak
Prodziekan ds. kszta∏cenia
- kierunek geografia
dr Damian Absalon
Prodziekan ds. kszta∏cenia
- kierunek geologia
prof. UÂ dr hab. Edward G∏uchowski
Prodziekan ds. nauki
dr Andrzej Tyc
Prodziekan ds. rozwoju
i studiów mi´dzywydzia∏owych
dr Jerzy Caba∏a

Wydzia∏ Radia i Telewizji im. K. KieÊlowskiego
Dziekan
dr hab. Krystyna Doktorowicz
Prodziekan ds. kszta∏cenia
i studenckich
dr hab. Piotr Âl´zak
Prodziekan ds. naukowych
i programowych
prof. nadzw. kw. II st. Aleksander ˚akowicz
Prodziekan ds. artystycznych i produkcji
dr Micha∏ Rosa

Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji
Dziekan
prof. dr hab. Halina Rusek
Prodziekan ds. studenckich i kszta∏cenia
dr Jadwiga Gazda
Prodziekan ds. naukowych
i wspó∏pracy z zagranicà
dr hab. Zenon Gajdzica

Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Dziekan
prof. UÂ dr hab. Maciej Sablik
Prodziekan ds. matematyki
dr hab. Alfred Czoga∏a
Prodziekan ds. fizyki
prof. UÂ dr hab. Gra˝yna Che∏kowska
Prodziekan ds. chemii
dr hab. Piotr KuÊ

Wydzia∏ Artystyczny
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Dziekan
adiunkt z przew. kwal. II st. Wies∏aw Ciencia∏a
Prodziekan ds. rozwoju i promocji
prof. zw. Eugeniusz Delekta

Prodziekan ds. studenckich
i kszta∏cenia
adiunkt z przew. kwal. I st. Adam Molenda
Prodziekan ds. naukowo – artystycznych
dr Bogumi∏a Mika

Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach
Dziekan
prof. UÂ dr hab. Jan Ilczuk
Prodziekan ds. ogólnych
i studenckich
prof. UÂ dr hab. in˝. Zygmunt Wróbel
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. W∏adys∏aw Skoneczny
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Urszula Boryczka

Wydzia∏ Filologiczny
Dziekan
prof. UÂ dr hab. Rafa∏ Molencki
Prodziekan ds. nauki
i wspó∏pracy mi´dzynarodowej prof. UÂ dr hab. Krzysztof Jarosz
Prodziekan ds. rozwoju i promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
Prodziekan ds. studenckich
i kszta∏cenia
dr hab. Aldona Skudrzyk
Prodziekan ds. studenckich
i kszta∏cenia
prof. UÂ dr hab. Jadwiga Stawnicka

Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
Dziekan
prof. dr hab. Iwona Szarejko
Prodziekan ds. kszta∏cenia
prof. UÂ dr hab. Ma∏gorzata Gaj
Prodziekan ds. rozwoju wydzia∏u prof. UÂ dr hab. Ewa Kurczyƒska
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Zofia Piotrowska - Seget

Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych
Dziekan
prof. zw. dr hab. Wies∏aw Kaczanowicz
Prodziekan ds. nauki
prof. UÂ dr hab. Andrzej Noras
Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Marek Jachimowski
Prodziekan ds. studenckich
dr Miros∏aw Czerwiƒski

Wydzia∏ Teologiczny
Dziekan
Prodziekan ds. nauki
Prodziekan ds. studentów

ks. dr hab. Andrzej ˚àd∏o
ks. dr Grzegorz Strzelczyk
ks. dr hab. Antoni Reginek

Wydzia∏ Prawa i Administracji
Dziekan
Prodziekan
Prodziekan
Prodziekan

prof. UÂ dr hab. Zygmunt Tobor
prof. UÂ dr hab. Marian Miko∏ajczyk
dr hab. Barbara Miko∏ajczyk
dr Micha∏ Kalitowski

Z ˝ycia wydzia∏ów

Cieszyƒskie Spotkania Naukowe

Cz∏owiek ˝yje
i dzia∏a wÊród ludzi...
uk o Edukacji prof. dr
hab. Haliny Rusek
9 kwietnia promocjà
ksià˝ki prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht (kierownika Katedry Edukacji
Kulturalnej w Instytucie
Nauk o Edukacji) O roli
przyk∏adu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, zainaugurowano „Cieszyƒskie
Spotkania Naukowe”.

To

cykliczne w zamierzeniu
przedsi´wzi´cie ma – by
odwo∏aç si´ do s∏ów prof.
dr hab. H. Rusek – „swój poczàtek
w 2003 roku, w którym wraz z dziekanem Wydzia∏u Artystycznego powo∏aliÊmy do ˝ycia Akademickà Kawiarni´ Artystycznà. Jej formu∏a by∏a bardzo szeroka: Kawiarnia mia∏a stanowiç organizacyjne ramy dla ró˝nych inicjatyw kulturalnych – cyklicznych i jednorazowych
– podejmowanych przez dwa cieszyƒskie
wydzia∏y. Obok promocji ksià˝ek pracowników naukowych UÂ organizowaliÊmy spotkania teatralne, mi´dzy innymi
ze Scenà Polskà TûÊínského Divadla
(Teatru Cieszyƒskiego) w Czeskim Cieszynie, spotkania folklorystyczne ze
znanymi artystami regionalnymi, znawcami kultury ziemi cieszyƒskiej i pogranicza polsko – czeskiego. Inicjatywom
tym towarzyszy∏a sta∏a forma – wernisa˝e i wystawy artystyczne pracowników
Wydzia∏u Artystycznego w Galerii Uniwersyteckiej, mieszczàcej si´ w g∏ównym
budynku uniwersyteckiego campusu
w Cieszynie”.
Za motto nowego wydzia∏owego cyklu
poczytaç nale˝y s∏owa prof. dr hab. K.
Olbrycht, zaczerpni´te z promowanej

Foto: Krzysztof Pszczó∏ka

ZWydzia∏u
inicjatywy dziekan
Etnologii i Na-

Oficjalna inauguracja Cieszyƒskich Spotkaƒ Naukowych. Na zdj. dziekan Wydzia∏u Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek
ksià˝ki: „Cz∏owiek ˝yje i dzia∏a wÊród ludzi. Inni majà wp∏yw na jego ˝ycie, ale
i on wp∏ywa na ˝ycie innych (...). Czasem
bywa to wp∏yw jednorazowego, niezwyk∏ego spotkania. Przede wszystkim konkretnego spotkania w czasie i przestrzeni, ale tak˝e spotkania w sensie zapoÊredniczonego kontaktu, do którego dochodzi poprzez lektur´ tekstu czy kontakt z dzie∏em”.
Na inaugurujàcà Cieszyƒskie Spotkania Naukowe promocj´ zosta∏y zaproszone przez prof. dr hab. K. Olbrycht –
mgr Ewa S∏omska wraz ze swoimi
uczniami z Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej I stopnia w Cieszynie – klasa gitary
(ka˝dy z uczniów zaprezentowa∏ si´ jednym bàdê dwoma utworami) oraz W∏adys∏awa Sikora, której droga ˝yciowa,
znaczona pobytem w obozie nazistowskim, „potwierdza sens wiernoÊci trudnym wartoÊciom” (na samej promocji
nieobecna, w sposób znaczàcy jednak˝e
przez autork´ przywo∏ana).
Kolejnymi prezentowanymi w ramach
Cieszyƒskich Spotkaƒ Naukowych publikacjami by∏y: Rodzina na Górnym Âlàsku prof. UÂ dr hab. Ireny BukowskiejFloreƒskiej i To˝samoÊç kulturowa spo∏ecznoÊci ma∏omiasteczkowej dr. Grzego-

rza Odoja. Obie pozycje, wydane w roku
2007 w Wydawnictwie Uniwersytetu
Âlàskiego, promowane 8 maja, powsta∏y
w Instytucie Etnologii i Antropologii
Kulturowej, kierowanym przez prof. I.
Bukowskà – Floreƒskà, twórc´ kierunku
etnologia na Uniwersytecie Âlàskim.
Podczas promocyjnego spotkania unaoczni∏a si´ relacja Mistrz – Uczeƒ (prof.
dr hab. I. Bukowska-Floreƒska – dr G.
Odoj), jako rzeczywistoÊç przynale˝na do
porzàdku akademickiego, a b´dàca
przedmiotem rozwa˝aƒ naukowych
ksià˝ki prof. dr hab. K. Olbrycht.
W ramach Cieszyƒskich Spotkaƒ
Naukowych odbywa∏y si´ równie˝ wyk∏ady goÊcinne. Inaugurujàcym by∏
wyk∏ad dr. Jana Olbrychta pt.. „Traktat Lizboƒski – i co dalej?”, wyg∏oszony 19 maja.
Kolejne Cieszyƒskie Spotkania Naukowe, promujàce dorobek naukowy
pracowników Wydzia∏u Etnologii i Nauk o Edukacji oraz prezentujàce – poprzez wyk∏ady - sylwetki naukowców
spoza macierzystego oÊrodka, a prowadzone przez autork´ niniejszego artyku∏u, rozpocznà si´ w kolejnym roku akademickim.
MIROS¸AWA PINDÓR
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Wydarzenia

Wydarzenia

Studencki korowód przeszed∏ ulicami Katowic

Foto: Tomasz Kie∏kowski

Impreza na katowickim Rynku

Juwenalia Âlàskie 2008
T
mach akcji krwiodawstwa. Wieczór pierwszego dnia zakoƒczy∏ maraton kabaretowy, w którym wystàpi∏y kabarety: DNO,
Kabaret M∏odych Panów, Ka∏asznikoff
i Balet Mongolski. Drugi dzieƒ poÊwi´cono
na biesiad´ piwnà ze studenckim studiem
radiowym EGIDA na Osiedlu Akademickim Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach - Ligocie. Podczas imprezy wystàpi∏y

kiego kampusu, gdzie wystàpi∏y takie zespo∏y jak: Vallium, The October Leaves,
Hurt, T.Love.
AGNIESZKA SIKORA

Juwenalia i koncert zespo∏u T.Love w Rybniku
Foto: Kasia Laby

egoroczne Juwenalia Âlàskie tradycyjnie rozpoczà∏ barwny korowód studentów, który przemaszerowa∏ ulicami Katowic na Rynek, gdzie
nast´pnie odbywa∏y si´ pokazy artystyczne, happeningi, symulacja wypadku drogowego oraz szkolenie z pierwszej pomocy.
Wszyscy ch´tni mogli oddaç krew w ra-

Ostatni dzieƒ Juwenaliów Âlàskich zamknà∏ wielki koncert plenerowy na katowickim lotnisku Muchowiec. Wystàpi∏y na
nim takie zespo∏y, jak: Clin’t Eastwood,
Beltaine, Dick 4 Dick, T.Love. Dodatkowymi atrakcjami by∏y: Êcianka wspinaczkowa, pajàczki, skoki bungie, loty balonem
na uwi´zi.
Imprezy juwenaliowe odbywa∏y si´ tak˝e
w OÊrodku Dydaktycznym w Rybniku,
gdzie klucze do bram miasta przekaza∏ studentom prezydent miasta Adam Fudali.
Studenci bawili si´ na warsztatach salsy Elpachanguero, akademickim wieczorze filmowym oraz koncertach na scenie rybnic-

Impreza w klimacie Bollywood w Klubie Studenckim Kwadraty
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liczne zespo∏y muzyczne, w tym m.in.:
Volte - Face (punk, reggae, ska), Reel and
Jigs (muzyka irlandzka), Banana Boat
(szanty), Komutator (thrash metal).
Studenci uczestniczyli w konkursach z nagrodami i zabawie karaoke.
Podczas wszystkich dni tegorocznych
Juwenaliów odbywa∏y si´ liczne koncerty

i spotkania w klubach studenckich. I tak
Klub Studencki Kwadraty przygotowa∏
kilka imprez, w tym m.in.: zabaw´ w klimacie Bollywood z muzykà indyjskà
w przepysznej orientalnej dekoracji oraz
reggae party wraz z wyst´pami amatorskich zespo∏ów reggae, zaÊ Club Garage
turniej bilardowy.
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Rozmowa

Rozmowa z dr. Adamem W. Jaroszem

„Tej inauguracji
nigdy nie zapomn´”
BWy∏aWy˝szej
wiosna 1968 roku.
Szkole Pedagogicznej toczy∏o si´ zebranie, poÊwi´cone organizacji pracy w kolejnym
roku akademickim. Wszyscy byli ju˝ poch∏oni´ci myÊlami o nadchodzàcych
wakacjach. Nagle, a by∏o
to ju˝ pod koniec zebrania, wesz∏a urz´dniczka
z sàsiadujàcej Wy˝szej
Szko∏y Ekonomicznej
i w krótkim, zwi´z∏ym, prawie ˝o∏nierskim stylu oznajmi∏a: powsta∏ Uniwersytet
Âlàski. W sali zapanowa∏a
cisza jak makiem zasia∏...
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– Powstaniu Uniwersytetu towarzyszy∏y zapewne emocje...
– Do przyjazdu do Katowic sk∏oni∏ mnie
profesor Kazimierz Wyka. By∏ on wielkim
or´downikiem polonistyki na Âlàsku, kierowa∏ absolwentów Uniwersytetu Jagielloƒskiego do Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej
w Katowicach. Dzi´ki niemu przybyli tu
wczeÊniej Zbigniew Jerzy Nowak, Barbara
¸opatkówna. Ju˝ wówczas, czyli we wczesnych latach szeÊçdziesiàtych, pojawia∏y si´
pog∏oski o powstaniu uniwersytetu, ale mija∏y kolejne lata i nic si´ nie dzia∏o. Wreszcie
przysz∏a wiosna 1968 roku. Tak jakoÊ przyj´∏o si´ przekonanie wÊród kolegów, ˝e pierwszego maja po pochodzie koƒczy∏ si´ w∏aÊciwie rok akademicki. Wr´cz nieprzyzwoitoÊcià
by∏o po tej dacie prowadzenie normalnych zaj´ç. To by∏ ju˝ tylko czas zaliczeƒ, podpisów
w indeksie, egzaminów... W czerwcu odbywa∏o si´ kolejne zebranie w Zak∏adzie Historii
Literatury Polskiej WSP, które prowadzi∏ docent Jan Zaremba. PoÊwi´cono je organizacji
pracy w kolejnym roku akademickim, podzia∏owi obowiàzków dydaktycznych i innych.
Doktor Nowak omawia∏ plan zaj´ç. Tu po-

zwol´ sobie na ma∏à dygresj´ o tym niezwyk∏ym cz∏owieku. By∏ on nie tylko wspania∏ym
uczonym, filologiem, ale i znakomitym organizatorem, to on wspó∏tworzy∏ pierwszy Wydzia∏ Humanistyczny Uniwersytetu Âlàskiego, wnosi∏ i umacnia∏ przyniesione z UJ zwyczaje uniwersyteckie, umiej´tnie wykorzeniajàc panujàce tu troch´ szkolne zwyczaje. Wracajàc do owego czerwcowego popo∏udnia –
wszyscy poch∏oni´ci byliÊmy ju˝ myÊlami
o wakacjach. Nagle, a by∏o to ju˝ pod koniec
zebrania, wesz∏a urz´dniczka z sàsiadujàcej
z nami Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej
i w krótkim, zwi´z∏ym, prawie ˝o∏nierskim
stylu oznajmi∏a: ...powsta∏ Uniwersytet Âlàski. W sali zapanowa∏a cisza jak makiem zasia∏, dopiero po d∏u˝szej chwili zerwa∏ si´ prorektor Zaremba i pobieg∏ do rektora Pietera
na Bankowà.

– To, co si´ wówczas dzia∏o, przesz∏o ju˝ do
folkloru uniwersyteckiego. W ciàgu kilku dni
wszystko zacz´∏o si´ rozpadaç, pieczo∏owicie
skonstruowana organizacja Wy˝szej Szko∏y
Pedagogicznej leg∏a w gruzach. I co ciekawe,
my wówczas m∏odzi ludzie – Kucianka, Jendrysik, ¸opatkówna, Jarosz – Êwie˝o po doktoratach, byliÊmy pe∏ni entuzjazmu, patrzyliÊmy na uniwersytet z ogromnà radoÊcià i nadziejà. Niestety, nie podzielali tych emocji
starsi koledzy uwa˝ajàc, ˝e WSP by∏a szczytem mo˝liwoÊci Êlàskiej edukacji humanistycznej. W czasie tych niezapomnianych wakacji z wielkiego chaosu zacz´∏a si´ wy∏aniaç
konstrukcja w∏adz uniwersyteckich. Przybywali nowi wyk∏adowcy, rektor prof. Kazimierz Popio∏ek Êciàga∏ ich g∏ównie z Uniwersytetu Wroc∏awskiego, poniewa˝ Kraków
z du˝à nieufnoÊcià przyjà∏ t´ decyzj´.

– Skàd takie zaskoczenie, o powstaniu uniwersytetu by∏o przecie˝ g∏oÊno
od wielu lat.
– Otó˝ to. GdzieÊ pod koniec lat szeÊçdziesiàtych, zupe∏nie przypadkowo, w jednym
z krakowskich antykwariatów, zakupi∏em za
jakieÊ
dwa
z∏ote,
dwudziestosiedmiostronicowà broszurk´ pod tytu∏em „Memoria∏ w sprawie za∏o˝enia uniwersytetu
w województwie Êlàsko-dàbrowskim, Katowice 1945.” Wykonano jà w drukarni Wojewódzkiego Urz´du Informacji i Propagandy
w Katowicach. Do broszurki dopi´ty by∏ dokument Komitetu Organizacyjnego, skierowany do rektora Uniwersytetu Jagielloƒskiego Tadeusza Lehra-Sp∏awiƒskiego. Broszura
ukaza∏a si´ 9 czerwca 1945 roku, czyli po konferencji Obywatelskiego Komitetu Przygotowawczego Uniwersytetu Âlàskiego, która odby∏a si´ 2 czerwca, pod przewodnictwem doktora Józefa Lisiaka – dyrektora Wy˝szego
Studium Nauk Spo∏eczno-Gospodarczych
w Katowicach i przewodniczàcego Komitetu
– z udzia∏em ówczesnego ministra oÊwiaty
doktora Stanis∏awa Skrzeszewskiego. Memoria∏ zawiera∏ informacje o za∏o˝eniach formalnych, koncepcjach i zadaniach uniwersytetu. A jednak pomys∏ trafi∏ do szuflady, choç
temat cz´sto powraca∏. KiedyÊ, chyba w 1966
roku, gdzieÊ na korytarzu uniwersyteckim,
profesor Wyka biegnàc powiedzia∏ do mnie:
b´dziecie mieli wnet uniwersytet. PomyÊla∏em wówczas – chce mnie pocieszyç i tyle.

– Czy pracownicy filii Uniwersytetu
Jagielloƒskiego tak˝e nie podzielali entuzjazmu?
– My z WSP byliÊmy wi´kszoÊcià, poniewa˝ jako samodzielna uczelnia wy˝sza, która
posiada∏a prawo doktoryzowania na wydzia∏ach: matematycznym, fizycznym, chemicznym, humanistycznym, co w tamtych czasach mia∏o du˝e znaczenie, dysponowaliÊmy
zw∏aszcza Êrednià kadrà pedagogicznà,
w przeciwieƒstwie do filii, która mia∏a bardzo
ograniczone mo˝liwoÊci, nawet ich w∏adze
mieÊci∏y si´ daleko, bo na Go∏´biej w Krakowie. Mimo tych znacznych dysproporcji, nastàpi∏a bardzo sympatyczna symbioza, szczególnie mi´dzy m∏odymi. Te pami´tne wakacje to by∏ czas wielkiej przeprowadzki, tworzenia si´ nowych struktur, powo∏ywania
niezliczonej liczby komisji, zak∏adów naukowych... bardzo nas ucieszy∏a wiadomoÊç, ˝e
docentem i dziekanem Wydzia∏u Humanistycznego zosta∏ Zbigniew Jerzy Nowak, niezwykle prawy cz∏owiek, który nie manifestowa∏ swoich poglàdów politycznych – by∏y akowiec, bezpartyjny, ale zachowywa∏ si´ jak bohaterowie Dàbrowskiej – budowa∏.

– Zapewne zaskoczenie przerodzi∏o
si´ w radoÊç a o wakacjach wszyscy zapomnieli.

– Zbli˝a∏ si´ dzieƒ najwa˝niejszy, inauguracja...
– To tak˝e niezwyk∏a historia. Moim
wspomnieniom towarzyszà dosyç ró˝norodne emocje, poniewa˝ by∏em bezpoÊrednio zaanga˝owany w tworzenie wydawnictwa nowej uczelni – powierzono mi funkcj´ kierownika sekcji porzàdkowej, czyli nadzorowanie
ca∏ej ceremonii w jej finale. UroczystoÊç odbywa∏a si´ w Hali Parkowej przy ulicy Ko-

Foto: Maria Sztuka

Dr Adam W. Jarosz, historyk literatury polskiej, biografista, bibliograf i edytor, d∏ugoletni nauczyciel akademicki (UJ, WSP w Katowicach, UÂ), organizator bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego na Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim (w latach 1973–1991), historyk literatury staropolskiej i piÊmiennictwa regionalnego na Âlàsku i w Zag∏´biu, redaktor Materia∏ów do ksi´gi ˝yciorysów ludzi
kultury literackiej Zag∏´bia Dàbrowskiego. Od 1974 roku kierowa∏ Zak∏adem Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej, od 1990 roku Zak∏adem Nauk Pomocniczych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, od 1991 roku by∏ wicedyrektorem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Od paêdziernika 1994 roku pozostaje na emeryturze. W 2007 r. wyda∏ tom W Trójkàcie
Przemszy. Z Krakowa na Âlàsk i do Zag∏´bia Dàbrowskiego, przynoszàcy wiele faktów z dziejów
Uniwersytetu Âlàskiego i polonistyki katowickiej.
Êciuszki. Musia∏em zadbaç nie tylko o zorganizowanie sprz´tu, ale przede wszystkim
o dobre kontakty z k∏ótliwymi i despotycznymi panami z komitetu wojewódzkiego.
I to okaza∏o si´ najtrudniejszym zadaniem.
Sytuacja stale si´ zmienia∏a, szczególnie dotyczy∏o to rektora Uniwersytetu Jagielloƒskiego Mieczys∏awa Klimaszewskiego, który by∏ jednoczeÊnie wiceprzewodniczàcym
Rady Paƒstwa, a wi´c osobà niezwykle wa˝nà. W∏adzom wojewódzkim w Katowicach
nie spodoba∏o si´ stanowisko UJ w sprawie
utworzenia Uniwersytetu Âlàskiego (29
maja 1968 r., w Filii w Katowicach odby∏o
si´ posiedzenie Senatu UJ, w protokole zanotowano, ˝e ta przykra, bolesna dla UJ decyzja zosta∏a podj´ta bez porozumienia
z UJ, przyp. red.). Tak wi´c, gdyby to tylko
by∏o mo˝liwe, w ogóle by go pomini´to. Ale
cz∏onka Rady Paƒstwa nie mo˝na by∏o zignorowaç. Kolejnym bardzo dra˝liwym tematem okaza∏a si´ zasadnoÊç korowodu, który bagatela, mia∏ przejÊç z Bankowej przez
ulic´ Pocztowà do Hali Parkowej. Mimo wielu wàtpliwoÊci uznaliÊmy, ˝e miastu potrzebna jest taka manifestacja nowo powstajàcej
uczelni. Anegdota g∏osi, ˝e ludzie ˝egnali si´
na widok orszaku rektorów, bioràc ich za biskupów, stàd przylgn´∏a do tego przemarszu
nazwa – procesja. Tu˝ przed przybyciem do
Hali oczekiwanego orszaku, niespodziewanie nastàpi∏a kolejna zmiana scenariusza.
W prezydium zasiedli ju˝: Cyrankiewicz,
Gierek, Jab∏oƒski, Zi´tek, a tak˝e rektor
UJ Mieczys∏aw Klimaszewski. Sala by∏a dok∏adnie podzielona. Tasiemkami oznaczyliÊmy miejsca przeznaczone dla w∏adz, Êlà-

skich rektorów, nauczycieli akademickich,
goÊci i studentów... Korowód zmierza∏ do
wejÊcia, a tu nagle wpad∏o kilkudziesi´ciu
cz∏onków i pracowników komitetu wojewódzkiego PZPR. Mimo naszych próÊb, zaj´li oni pierwsze rz´dy. Tymczasem na sal´
wkroczy∏ orszak prowadzony przez prorektora Uniwersytetu Jagielloƒskiego prof. Mieczys∏awa Karasia, wed∏ug scenariusza mia∏
on poprowadziç wszystkich do owych pierwszych rz´dów, widzàc jednak zaj´te miejsca,
pewnym krokiem wszed∏ na podium i nie baczàc na stref´ zakazanà, przedefilowa∏ wokó∏
prezydium, po czym spokojnie opuÊci∏ podium i zacz´∏o si´ poszukiwanie wolnych
miejsc na sali. Siedzia∏em za kulisami, Êciskajàc z przera˝enia d∏oƒmi g∏ow´. Katastrofa jednak przemieni∏a si´ w sukces, wszyscy
byli zachwyceni prezentacjà z podium delegacji uniwersytetów, a zaskoczeni ochroniarze rzàdowych notabli os∏upieli, nie interweniowali. Bra∏em w ˝yciu udzia∏ w kilkudziesi´ciu inauguracjach, w Krakowie i w Katowicach, ale tej nigdy nie zapomn´...
– Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna przesz∏a do historii...
– Na szcz´Êcie rektor Popio∏ek nie tylko
zaaprobowa∏, ale tak˝e osobiÊcie zaanga˝owa∏ si´ w wydanie publikacji o WSP. Ju˝
w 1971 roku ukaza∏a si´ obszerna ksi´ga jubileuszowa, opisujàca histori´ tej wa˝nej na
Âlàsku placówki naukowo-dydaktycznej.
Szkoda, ˝e podobnej publikacji nie doczeka∏a
si´ filia Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Katowicach, by∏aby na pewno cennym materia∏em dla badaczy rozwoju edukacji akademic-

Rozmowa

kiej na ziemi Êlàsko-dàbrowskiej. Pamiàtkowa Ksi´ga poÊwi´cona Wy˝szej Szkole Pedagogicznej doczeka∏a si´ nawet, co niestety nale˝a∏o do rzadkoÊci, recenzji, którà napisa∏
w krakowskich „Studiach Historycznych”
prof. Wies∏aw Bieƒkowski.
– Kierownik Dzia∏u Wydawnictw sta∏
si´ wspó∏organizatorem nowego kierunku studiów uniwersyteckich – bibliotekoznawstwa.
– To du˝y skrót, ale rzeczywiÊcie
w 1974 roku stanà∏em na czele Zak∏adu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
który dzia∏a∏ w obr´bie Instytutu Filologii
Polskiej. TworzyliÊmy ten kierunek b∏yskawicznie, odpowiadajàc na ogromne zapotrzebowanie na wykszta∏conych specjalistów
w tej dziedzinie. Sieç bibliotek stale ros∏a
a bibliotekarze kszta∏cili si´ w Krakowie czy
Wroc∏awiu. W paêdzierniku 1974 rozpocz´to kszta∏cenie studentów w systemie zaocznym, a rok póêniej ruszy∏y studia stacjonarne. Ch´tnych by∏o kilkakrotnie wi´cej ni˝
miejsc. Poczàtki by∏y niezwykle trudne, poniewa˝ brakowa∏o kadry pedagogicznej, liczba etatów by∏a ograniczona. Tamten czas
wspominam jako pasmo udr´k. O tym, ˝e
powstajà studia dzienne, dowiedzia∏em si´
z gazet... Zaj´cia prowadzili mi´dzy innymi
dyrektorzy i pracownicy naukowi bibliotek.
Uda∏o mi si´ namówiç doktora Henryka Sawoniaka z Biblioteki Narodowej w Warszawie, to jeden z najwybitniejszych teoretyków
bibliografów. Uzyska∏ u nas etat docenta.
Pracownicy naukowi z Biblioteki Âlàskiej
pozostali, niestety, na uboczu. Kilka lat póêniej do∏àczy∏ do nas profesor Bronis∏aw Zyska, pracownik naukowy G∏ównego Instytutu Górniczego, który zajmowa∏ si´ problematykà ochrony zbiorów bibliotecznych
przed niszczàcym dzia∏aniem Êrodowiska.
Wielkim osiàgni´ciem bibliotekarstwa polskiego by∏o utworzenie sieci bibliotek – poczàwszy od najmniejszej nawet gminy, po
narodowà, by∏a to realizacja marzeƒ Êwiat∏ych bibliotekarzy od czasów przedwojennych. Szkoda, ˝e ten wielki wysi∏ek obecnie
ulega ograniczeniom. Najbardziej jednak bolej´ nad tym, ˝e do dzisiaj Uniwersytet nie
dorobi∏ si´ prawdziwej biblioteki, ˝e w piwnicach przechowuje si´ wiele cennych ksià˝ek.
˚adne nowoczesne techniki nie sà w stanie
zastàpiç bibliotek, one sà podstawà nauczania i studiów. Pewnie czeka nas wielka modernizacja, ale biblioteki przetrwajà...
ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA
25 maja br. doktor Adam W∏adys∏aw Jarosz obchodzi∏ 80. urodziny. Dla wielu jego
studentów utrwali∏ si´ w pami´ci jako profesor-pi∏a od „staropolskiej”. Mimo ˝e egzamin odbywa∏ si´ ju˝ na pierwszym roku, by∏a to przepustka do magisterki. ˚yczymy
wielu lat w zdrowiu i pomyÊlnoÊci!
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Dzieje Êlàskiej polonistyki sà d∏u˝sze ni˝ dzieje Uniwersytetu Âlàskiego

Historia powstania
Wydzia∏u Filologicznego UÂ
(historia j´zyka i dialektologia). Powa˝nà rol´
obok badaƒ historyczno-literackich i j´zykoznawczych odgrywa∏y prowadzone systematycznie prace bibliograficzne, dotyczàce dziejów piÊmiennictwa Êlàskiego.
Powo∏anie Wydzia∏u nie mog∏o bazowaç jedynie na tradycji i posiadanej kadrze nauczycieli akademickich. Szybko pojawi∏a si´ potrzeba powo∏ania nowych kierunków, a co za
tym idzie, zwi´kszenia kadry. Naturalnym
sta∏o si´, ˝e zrodzi∏a si´ koniecznoÊç rozbudowania nowoczesnego warsztatu badawczego.
W tym celu zwrócono si´ do naukowców z innych oÊrodków akademickich, proponujàc im
przejÊcie na Uniwersytet Âlàski. Organizatorem i jednoczeÊnie dziekanem nowego Wydzia∏u zosta∏ doc. dr hab. W∏adys∏aw LubaÊ
(prodziekanami: doc. dr hab. Ireneusz Opacki, doc. dr hab. Albert Bartosiewicz i doc. dr
W∏odzimierz Wójcik). Jego umiej´tnoÊciom
organizacyjnym, koncepcji Wydzia∏u jako jednostki ∏àczàcej zadania dydaktyczne z naukowymi, a tak˝e dobrej znajomoÊci Êrodowisk filologicznych nale˝y przypisaç powodzenie tego przedsi´wzi´cia. Wkrótce w murach nowego Wydzia∏u znaleêli si´ byli pracownicy Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Poznaƒskiego,
Warszawskiego, Wroc∏awskiego i in. W ten
sposób uda∏o si´ pozyskaç wielu naukowców
o zró˝nicowanych specjalnoÊciach (j´zykoznawców: doc. Kazimierza Polaƒskiego, doc.
Stanis∏awa Karolaka; historyków literatury
polskiej: doc. Tadeusza Bujnickiego i doc. Ireneusza Opackiego i in.).
Powstanie Wydzia∏u wiàza∏o si´ ze zwi´kszeniem liczby studentów. W roku akademickim 1972/73 na polonistyce studiowa∏o ponad

W
ydzia∏ Filologiczny
powsta∏ na bazie Wydzia∏u
Humanistycznego Uniwersytetu Âlàskiego, z którego
zosta∏ wyodr´bniony
w 1973 roku wspólnie
z Wydzia∏em Nauk Spo∏ecznych. Swojà egzystencj´
rozpoczà∏ od przeprowadzki z Katowic do Sosnowca.
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ozpoczynajàc swojà dzia∏alnoÊç, Wydzia∏ Filologiczny nawiàzywa∏ do
wczeÊniejszych tradycji i struktur
organizacyjnych, które pozwoli∏y na szybki
rozwój i osiàgni´cie znaczàcej pozycji. Jego
podstawà by∏y: istniejàcy od 1969 roku Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym oraz filia UÂ w Sosnowcu, dzia∏ajàca na zasadach organizacyjnych Wy˝szego
Studium Nauczycielskiego.
Dzieje Êlàskiej polonistyki sà jednak znacznie d∏u˝sze ni˝ dzieje naszej Uczelni. W katowickiej Wy˝szej Szkole Pedagogicznej istnia∏
od 1953 roku Wydzia∏ Filologiczny z Katedrà
Historii Literatury Polskiej, kierowanà przez
doc. dr. Jana Kazimierza Zaremb´. W roku
powstania Uniwersytetu Âlàskiego filologia
polska wesz∏a w sk∏ad Wydzia∏u Humanistycznego, zachowujàc struktur´ organizacyjnà takà, jak w WSP, tzn.: cztery samodzielne
Katedry (Historii Literatury Polskiej – doc. dr
Jan K. Zaremba, Historii Literatury Powszechnej – doc. dr Stanis∏aw Zabierowski,
J´zyka Polskiego – doc. dr Irena Bajerowa,
oraz Metodyki Nauczania Historii Literatury
i J´zyka Polskiego – doc. dr Mieczys∏awa Mitera-Dobrowolska). W 1969 roku wymienione
Katedry zosta∏y po∏àczone w Instytut Filologii
Polskiej.
Dzia∏alnoÊç badawcza ówczesnej polonistyki koncentrowa∏a si´ g∏ównie na penetracji
wa˝nej spo∏ecznie dziedziny – literatury regionalnej i badaƒ nad dziejami literatury polskiej
na Âlàsku. RównoczeÊnie potrzeby dydaktyczne i nastawienie naukowe znacznej cz´Êci
kadry nauczycieli akademickich prowadzi∏y
do rozwoju metodyki (badania nad literaturà
dzieci´cà i m∏odzie˝owà) i j´zykoznawstwa

1000 osób, z czego 580 na filologii polskiej (na
studiach stacjonarnych), a ju˝ w roku 1976/77
liczba ta zosta∏a podwojona (z czego na samej
filologii polskiej by∏o 942 studentów).
Tworzàc nowà jednostk´ organizacyjnà
UÂ, podj´to decyzje o jej lokalizacji w Sosnowcu. Wydzia∏ Filologiczny otrzyma∏ od
miasta budynki przy ul. Bando 8 i 10 (obecnie ul. ˚ytnia) i ul. Pu∏askiego 6 oraz pomieszczenia przy ul. Czerwonego Zag∏´bia
(obecnie ul. 3 maja).
Sukcesywnie wprowadzano równie˝ nowe
kierunki i specjalizacje. W roku akademickim
1973/74 studenci rozpocz´li nauk´ na filologii
polskiej, angielskiej, rosyjskiej i romaƒskiej.
W nast´pnym powsta∏y: filologia germaƒska,
s∏owiaƒska oraz bibliotekoznawstwo, a w roku 1976 na filologii s∏owiaƒskiej pojawi∏a si´
specjalizacja serbochorwacki.
Równolegle z powstawaniem nowych kierunków studiów nast´powa∏a rozbudowa i reorganizacja poszczególnych instytutów. I tak
w ramach Instytutu Filologii Polskiej
funkcjonowa∏o 11 Zak∏adów: Teorii Literatury (1974), Historii Literatury Staropolskiej,
OÊwieceniowej i Romantycznej (1973), Historii Literatury Poromantycznej (1974), Teorii
Kultury i Polityki Kulturalnej (1975), Filmoznawstwa (1974), Wiedzy o Teatrze (1976),
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
(1974), Wspó∏czesnego J´zyka Polskiego
(1975), Historii J´zyka Polskiego (1975), Dialektologii (1976), Metodyki Nauczania J´zyka
Polskiego i Literatury (1973). W 1977 roku
Instytut Filologii Polskiej uleg∏ reorganizacji.
Wydzielono z jego struktur Instytut Literatury i Kultury Polskiej oraz Instytut J´zyka Pol-

Budynek Wydzia∏u Filologocznego w Katowicach, pl. Sejmu Âl. 1
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skiego. W obr´bie Instytutu Filologii Obcych
dzia∏a∏o szeÊç Zak∏adów: Filologii Angielskiej
(1973), Filologii Romaƒskiej (1973), Filologii
Germaƒskiej (1974), Filologii S∏owiaƒskiej
(1974), Dydaktyki J´zyków Obcych (1973),
J´zykoznawstwa Ogólnego i Matematycznego (1973). W 1975 roku powo∏ano do ˝ycia Instytut Filologii Rosyjskiej, w ramach którego
pracowa∏y trzy Zak∏ady: Historii Literatury
Rosyjskiej, Historii Literatury Radzieckiej
oraz Metodyki i J´zyka Rosyjskiego.
Przed 1974 rokiem kszta∏cenie bibliotekarzy na poziomie wy˝szym odbywa∏o si´ w ramach dodatkowej specjalizacji na kierunkach
historii i filologii polskiej w Wy˝szej Szkole
Pedagogicznej w Katowicach. Z chwilà jej
przekszta∏cenia w fili´ Uniwersytetu Âlàskiego, a nast´pnie w Uniwersytet Âlàski, nadal
przygotowanie do zawodu bibliotekarza mia∏o charakter dodatkowej specjalizacji dla zainteresowanych studentów. W 1973 roku na
wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Bibliotecznej Uniwersytetu Âlàskiego oraz Kolegium Dyrektorów Bibliotek Szkó∏ Wy˝szych uznano potrzeb´ utworzenia odr´bnego kierunku studiów uniwersyteckich - bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
W trakcie realizacji postulatów w organizacyjnej strukturze Uniwersytetu Âlàskiego
uwzgl´dniono dwa nowe kierunki dydaktyczne: informacji naukowo-technicznej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na
Wydziale Filologicznym. We wrzeÊniu
1974 roku w obr´bie Instytutu Filologii Polskiej rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Zak∏ad Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, kierowany
przez doc. dr. Adama W∏. Jarosza. W tym samym roku rozpocz´to kszta∏cenie w systemie
zaocznym, a rok póêniej tak˝e na studiach
stacjonarnych. Nielicznà kadr´ etatowà Zak∏adu wspiera∏o grono profesorów Instytutu
Filologii Polskiej oraz bibliotekoznawcy ze
stopniami naukowymi, pe∏niàcy obowiàzki
dyrektorów bibliotek naukowych w regionie
i poza nim. Do grona prowadzàcych zaj´cia
nale˝eli wysokiej rangi specjaliÊci, m.in. doc.
dr Józef Mayer - dyrektor Biblioteki Âlàskiej
w Katowicach i doc. dr Henryk Sawoniak

z Biblioteki Narodowej w Warszawie.
W 1980 roku katowickie bibliotekoznawstwo
wspar∏ te˝ prof. dr hab. Bronis∏aw Zyska, pracownik naukowy G∏ównego Instytutu Górniczego, dzi´ki któremu do programu studiów
wprowadzono dodatkowo problematyk´
ochrony zbiorów bibliotecznych przed niszczàcym dzia∏aniem Êrodowiska biochemicznego. W 1980 roku rozpocz´li te˝ prac´ dydaktycznà pierwsi absolwenci wypromowani
przez Zak∏ad Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Âlàskiego. W poprzednich latach trzeba by∏o szukaç kandydatów na asystentów i adiunktów wÊród wychowanków wroc∏awskiego i krakowskiego
bibliotekoznawstwa oraz wÊród ch´tnych do
przekwalifikowania si´ absolwentów innych
kierunków Uniwersytetu Âlàskiego.
W 1974 roku ponownie zmieni∏a si´ sytuacja lokalowa Wydzia∏u. Instytut Filologii Polskiej przeniós∏ si´ do budynku przy ul. Bieruta (obecnie ul. KoÊcielna), a nowo powsta∏y
Instytut Filologii Rosyjskiej otrzyma∏ poszkolny budynek przy ul. Bando 12 (obecnie ul.
˚ytnia). Wraz ze zwi´kszeniem powierzchni
lokalowej nastàpi∏ znaczny przyrost studiujàcych (do ok. 3500 w 1976 roku). Dzi´ki uzyskaniu nowych pomieszczeƒ mo˝liwa by∏a reorganizacja zaplecza bibliotecznego. Obok ju˝
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Prof. W∏adys∏aw LubaÊ, pierwszy dziekan Wydzia∏u Filologicznego, podczas zaj´ç ze studentami

istniejàcych, biblioteki Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filologii Obcych, wyodr´bni∏a si´ biblioteka rusycystyczna.
W 1975 roku dziekanem Wydzia∏u Filologicznego zosta∏ doc. dr hab. Tadeusz Bujnicki.
Funkcje prodziekanów przej´li: doc. dr Piotr
Kakietek (w 1976 roku jego funkcj´ przejà∏
doc. dr Karol Koczy), doc. dr hab. Witold Nawrocki i doc. dr hab. Ireneusz Opacki. Dyrektorami instytutów pozostali nadal: prof. dr
hab. Kazimierz Polaƒski (IFO), prof. dr hab.
W∏adys∏aw LubaÊ (IFP) i doc. dr hab. Gabriela Por´bina (IFR).
Powstanie Wydzia∏u Filologicznego wp∏yn´∏o na rozwini´cie nowych kierunków badaƒ
i tendencji metodologicznych. Obok dotychczas istniejàcych dyscyplin pojawi∏y si´ nowe,
które by∏y konsekwencjà utworzenia nowych
kierunków studiów i specjalizacji. Wa˝nym
punktem w historii tego Wydzia∏u by∏ powrót znacznej jego cz´Êci do Katowic, który
nastàpi∏ w 1990 roku. Wydzia∏ wzià∏ w swoje posiadanie opustosza∏y budynek dawnego
KW PZPR. Swoje miejsce znalaz∏y w nim: filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo i bibliotekoznawstwo. Na dotychczasowym miejscu w Sosnowcu pozosta∏y natomiast filologie obce, które ju˝ wkrótce otrzymajà tak˝e nowe pomieszczenia w nowo wybudowanym gmachu Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych
w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 5
(w miejscu po by∏ym szpitalu dzieci´cym).
Po 35 latach istnienia Wydzia∏ Filologiczny
sta∏ si´ najwi´kszym wydzia∏em Uniwersytetu Âlàskiego zarówno pod wzgl´dem liczby
pracowników naukowych, jak i studentów
kszta∏càcych si´ w trybie stacjonarnym.
OPRACOWA¸A
AGNIESZKA SIKORA
Literatura:
- 10 lat Uniwersytetu Âlàskiego, 19681978. Red. E. Giszer, J. Stencel, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1978.
- Wyrós∏ z dobrego drzewa... Uniwersytet
Âlàski 1968-1998. fakty, dokumenty, relacje. Red. A. Barciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1998.

DZIEKANI WYDZIA¸U FILOLOGICZNEGO UÂ
Prof. W∏adys∏aw LubaÊ
Prof. Tadeusz Bujnicki
Prof. Witold Nawrocki
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Aleksander Wilkoƒ
Aleksander Ab∏amowicz
W∏odzimierz Wójcik
Jan Malicki
Tadeusz Miczka

Prof. Wies∏aw BanyÊ
Prof. Piotr Wilczek
Prof. Rafa∏ Molencki (elekt)

1 wrzeÊnia 1973 – 31 sierpnia 1975
1 wrzeÊnia 1975 – 31 maja 1977
1 czerwca 1977 – 31 sierpnia 1978
1 wrzeÊnia 1978 – 31 maja 1980
1 czerwca 1980 – 31 stycznia 1982
1 lutego 1982 – 31 sierpnia 1984
1 wrzeÊnia 1984 – 31 sierpnia 1987
1 wrzeÊnia 1987 – 30 listopada 1990
1 grudnia 1990 – 31 sierpnia 1993
1 wrzeÊnia 1993 – 31 sierpnia 1996
1 wrzeÊnia 1996 – 31 sierpnia 1999
1 wrzeÊnia 1999 – 31 sierpnia 2002
1 wrzeÊnia 2002 – 31 sierpnia 2005
1 wrzeÊnia 2005 – 31 sierpnia 2008
1 wrzeÊnia 2008
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Informacje

N
ie jestem w Centralnej Azji osamotniony.
Pracujà tam bowiem lektorzy zwiàzani z Uniwersytetem Âlàskim: w A∏maty (Kazachstan) Iwona
Marek, w Duszanbe (Tad˝ykistan) – Martyna
Markowska. Gdyby dodaç jeszcze, i˝ w Pekinie
i Tokio uczà lektorki
dr Jagna Malejka oraz
dr Barbara Morcinek-Cudak z Katowic – mo˝na
by odnieÊç wra˝enie, i˝
Szko∏a J´zyka i Kultury
Polskiej UÂ dokonuje swoistej ekspansji na pi´kne,
ró˝norodne ziemie Azji.

P
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rzybywszy do Kirgistanu w po∏owie
wrzeÊnia 2007 roku, by∏em pe∏en oczekwiaƒ... I mia∏em nadziej´, ˝e szybko
naucz´ si´ rosyjskiego. Droga do tego wyjàtkowego miejsca by∏a d∏uga i dosyç skomplikowana.
Ukoƒczy∏em Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury i J´zyka Polskiego jako
Obcego w Szkole J´zyka i Kultury Polskiej (edycja rybnicka) na poczàtku 2007 roku. Bardzo
chcia∏em uczyç polonistów za granicà. Co prawda, moim priorytetowym celem mia∏a byç Lizbona; marzy∏em te˝ o pi´knej Gruzji czy uroczej
Estonii; los jednak cz´sto sprawia niespodzianki.
Ró˝norakie: w 2005 roku pozna∏em na Zimowej
Szkole Wschodniej we Wroc∏awiu, organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej, przemi∏à Czeszk´ – Barbor´ Gregorovà (polonistk´ i rusycystk´ z Pragi). T∏umaczy∏a debiutanckà
ksià˝k´ Doroty Mas∏owskiej na czeski, a póêniejsze lata 2005-2007 sp´dzi∏a w Biszkeku, jednoczeÊnie uczàc czeskiego i uczàc si´ tureckiego.
UtrzymywaliÊmy kontakt mailowy – w jednej
z relacji napisa∏a: „Wiesz, Kirgistan to fajny kraj.
Co prawda, od czasu do czasu przetoczy si´ jakaÊ
rewolucja, ale jest ok. Koƒcz´. Uciekam na demonstracj´”. Tak – zw∏aszcza rok 2005 by∏ goràcym okresem przemian na szczycie w∏adzy w tej
poradzkieckiej republice: ze stanowiska niespodzianie ustàpi∏ prozachodni Oskar Akajew, by
oddaç to miejsce jednemu z przywódców tzw.
„tulipanowej rewolucji”, Kurmanbekowi Bakijewowi (obecnej g∏owie paƒstwa).
I Basia (wskazawszy w którymÊ z e-mailii: „góry tutaj sà przepi´kne”) i Joanna Âlusarczyk

O pracy lektora na filologii polskiej w Biszkeku

Biurokracja
i potrzeba
partnerstwa

Ajgerim, Asel, Tania, Elena, Venera i Kasia z 1 roku specjalizacji z lektorem j´zyka polskiego Maciejem Chowaniokiem
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(„Panie Macieju – ten kraj to raj dla narciarzy”)
wskazywa∏y na krajobrazowe walory Kirgistanu.
Bardzo chcia∏em poznaç ten skrawek Êwiata. Po
dwóch wyprawach naukowych (w 2000 roku, pod
kierunkiem prof. Dionizjusza Czubali – zwiàzanego z Uniwerstetem Âlàskim folklorysty – do
Mongolii. Chin, Tybetu i Nepalu; w 2003 do Wietnamu i Kambod˝y z socjologami warszawskimi)
i sta˝u – rok póêniej – w indyjskiej organizacji pozarzàdowej w Bangalore – poradzieckie republiki
centralnej Azji stanowi∏y bia∏à plam´ na mojej
mapie Azji. A ˝e to region bardzo ciekawy, przekonywa∏ ju˝ w Imperium Ryszard KapuÊciƒski.
Biszkekaƒski oÊrodek powsta∏ 9 lat temu,
dzi´ki inicjatywie ówczesnego Ambasadora RP
w A∏maty, pana Soko∏owskiego oraz wspó∏pracy
prof. Zgó∏ki i prof. Jarugi z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I w naturalny sposób cià˝y∏ ku polonistyce poznaƒskiej –
do stolicy Wielkopolski wyje˝d˝ali na j´zykowe
sta˝e studenci polonistyki, stamtàd bowiem wywodzili si´: pierwsza lektorka Kinga Netman,
nast´pny wyk∏adowca Mariusz Marszewski oraz
– ostatni – Mariusz Metelski. Mój przyjazd tutaj
by∏ mo˝liwy w∏aÊnie dzi´ki jego pomocy. Okaza∏o si´, ˝e procedura wysy∏ania lektorów za granic´ – regulowana rozporzàdzeniami MNiSW –
jest dosyç z∏o˝ona. Wpierw moja kandydatura
by∏a zaakceptowana przez Zespó∏ do Spraw
Kszta∏cenia i Kwalifikowania Lektorów J´zyka
Polskiego jako Obcego w Zagranicznych OÊrodkach Akademickich przy ministerstwie. Ostatnim etapem (formalnym) ca∏ej procedury mia∏o

byç wyra˝enie zgody przez stron´ kirgiskà.
TrudnoÊç polega∏a na tym, ˝e – jak si´ póêniej
dowiedzia∏em – na Kirgiskim Uniwersytecie Narodowym dokona∏y si´ w∏aÊnie na prze∏omie roku akademickiego 2006/2007 i 2007/2008 fundamentalne zmiany. Oprócz nowej obsady stanowisk: rektorskiego, prorektorskich i dziekaƒskich – rozwiàzano Centrum Lingwityski i Komunikacji Mi´dzykulturowej, w ramach którego
dzia∏a∏ oÊrodek polonistyczny. I tak – od czerwca
do poczàtku wrzeÊnia czeka∏em na ostateczny
sygna∏ z Biszkeku, nie b´dàc pewnym swojej zawodowej przysz∏oÊci w najbli˝szym roku; we
wrzeÊniu koƒczy∏a si´ bowiem moja praca w Zak∏adzie Literatury Wspó∏czesnej UÂ.
Ostatecznie jednak uda∏o si´: Mariusz –
w uprzejmy sposób – zmobilizowa∏ nowego dziekana i rektora KNU do napisania zaproszenia
i wys∏ania faksu do Ambasady RP w A∏maty. Ta
z kolei szybko przes∏a∏a wymagane dokumenty do
MNiSW w Warszawie. Zosta∏o zaledwie kilka dni,
by podpisaç umow´, zarezerwowaç bilet i przygotowaç si´ do wyjazdu. Tu˝ przed wylotem próbowa∏em w Katowicach znaleêç plakaty promocyjne
Âlàska i samego miasta – okaza∏o si´ to jednak niemo˝liwe (brak takowych). Dzi´ki uprzejmoÊci
Biura Promocji i Karier, zabra∏em ze sobà materia∏y informujace o Uniwersytecie Âlàskim. Konieczne by∏o te˝ zabranie ze sobà podr´czników
autorstwa pracowników naukowych UÂ, zwiàzanych ze Szko∏à J´zyka i Kultury Polskiej, które –
wed∏ug mnie – spe∏niajà wysokie kryteria stawiane wspó∏czesnym pomocom naukowym do nauczania j´zyka polskiego za granicà.

Literatura polska za granicà
Moje zainteresowania literaturà polskà za granicà niejako w naturalny sposób wià˝à si´ z podj´tà decyzjà o wyjeêdzie na „wysuni´tà placówk´”. Od poczàtku intelektualnej przygody, w ramach Mi´dzywydzia∏owych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Katowicach, pociàga∏a
mnie kwestia kontaktów kulturowych, wzajemnych inteferencji – szczególnie nasilonych
w ostatnim dziesi´cioleciu. Dlatego te˝ spróbowa∏em zmierzyç si´ z antropologicznà perspektywà
odczytywania poezji Boles∏awa LeÊmiana pod
czujnym okiem promotora pracy magisterskiej,
Êp. prof. Ireneusza Opackiego i opiekunki naukowej z ramienia MISH, dr hab. Barbary Gutkowskiej. Zaj´cia na Akademii Teatralnej w Warszawie (kurs prof. Leszka Kolankiewicza) czy Uniwersytecie Warszawskim („psychologia kulturowa” prof. Paw∏a Boskiego) pozwoli∏y na zg∏´bianie wiedzy w omawianym zakresie. Studia podyplomowe SJiKP stworzy∏y szans´ uczestnictwa
w powa˝nych, mi´dzynarodowych konferencjach
z cyklu „Literatura polska w Êwiecie” zainicjowanych przez prof. Romualda Cudaka. Do pierwszego tomu do∏àczy∏em tekst traktujàcy o recepcji
poezji Czes∏awa Mi∏osza w RFN przed 1989 rokiem, a w czasie zesz∏orocznych obrad wyg∏osi∏em referat dotyczàcy zagranicznej recepcji prozy
Micha∏a Choromaƒskiego. Ufam, ˝e pobyt
w Biszkeku pozwoli mi na rozpoznanie bardzo intrygujàcej kwestii – Êladów, aspektów (nie)obecnoÊci literatury polskiej w tym „egzotycznym”
kraju. Na razie obowiàzki dydaktyczne (warto zaznaczyç, i˝ wyk∏adowcy w typowych kirgiskich
uczelniach iloÊcià prowadzonych zaj´ç mogà pewnie zg∏osiç si´ do Ksi´gi Guinessa – znacznie bowiem majà wi´cej zaj´ç ni˝ np. nauczyciele w Polsce) nie pozwalajà zajàç si´ badaniami.

Splot biografii
Jak niezwykle przeplatajà si´ losy Polaków za
granicà i jak niespodziewanie odnaleêç mo˝na
ró˝ne ciekawe ich zwiàzki z Uniwersytetem Âlàskim, niech Êwiadczà nast´pujàce dwa przyk∏ady. Wyk∏ad dr Olgi Medwedewnej – University
of Vancouver (przyjació∏ka Zenony Âlàzak-Biegalijew) – nt. „Iwony, ksi´˝niczki Burgunda”. Co

ciekawe – wspomniana badaczka, przyjació∏ka
Polski i Polaków, absolwentka filologii polskiej
w Moskwie, by∏a jednà z najbli˝szych osób Bogdana Czaykowskiego – zmar∏ego niedawno znakomitego poety i znawcy literatury polskiej. On
w∏aÊnie urodzi∏ si´ w Kirgistanie. Na jego temat
rozprawe doktorskà przygotowa∏a dr Bo˝ena
Sza∏asta-Rogowska z Zak∏adu Literatury Wspó∏czesnej – ukaza∏a si´ w postaci ksià˝ki Urodzony
z pio∏unów. O poezji Bogdana Czaykowskiego.
Z nim spotyka∏a si´ i konsultowa∏a rezultaty
swoich badaƒ podczas pracy jako wyk∏adowczyni j´zyka i literatury polskiej w latach 2002-2003
w University of Toronto.
Drugi kirgisko-katowicki zwiàzek to przyjaêƒ
Anny Frajlich – ˝ydowskiej poetki, Polki urodzonej w Kirgizji (jej rodzice pochodzili ze Lwowa),
wyk∏adajàcej obecnie literatur´ polskà w Nowym Jorku – z dr hab. Annà W´grzyniak (pracujàcà wczeÊniej w Zak∏adzie Teorii Literatury
UÂ, obecnie rozwijajàcà bielski oÊrodek polonistyczny w Akademii Techniczno-Humanistycznej). Jak pisa∏ o tej poezji Piotr Âliwiƒski, „Eden
dzieciƒstwa zaciera si´, dost´p do niego jest coraz trudniejszy, przepada bogactwo, a przede
wszystkim oczywistoÊç Êwiata”. Podobne sà stanowiska podmiotu lirycznego w poezji Czaykowskiego i Frajlich: pami´ç skazuje na udr´k´ ÊwiadomoÊci przemijania. Ten temat czeka jeszcze
na porównawczà analiz´.

Studenci
Jednym z pierwszych pytaƒ na które przysz∏o mi odpowiadaç po przyjeêdzie do Biszkeku
by∏o: „Kiedy pojedziemy do Polski?”. Sta˝e j´zykowe dla studentów – mo˝liwe dzi´ki pomocy
stypendialnej Biura UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej – stwarzajà
znakomità szans´ na zdobycie nowych umiej´tnoÊci komunikacyjnych, u˝ycie j´zyka w codziennych sytuacjach, poznanie wreszcie modelu studiów w Polsce. Ten ostatni zdecydowanie
ró˝ni si´ od kirgiskiego: polscy studenci majà
wi´kszà swobod´ w organizowaniu swojej siatki
zaj´ç, premiuje si´ studentów wykazujàcych
ró˝norakie inicjatywy naukowe, stwarza mo˝liwoÊci indywidualnego rozwoju w ramach kó∏
naukowych, dzia∏a studencki samorzàd, szanuje si´ autonomi´ uczelni, wreszcie – dok∏ada staraƒ, by studenci zdobywali doÊwiadczenia naukowe w oÊrodkach akademickich za granicà.
Co wi´cej – stwarza im si´ te mo˝liwoÊci na
uczelniach paƒstwowych – bez op∏at za studia.
Mog´ zdecydowanie wskazaç, i˝ – dzi´ki kursom ogólnym na pierwszych latach studiów –
polscy studenci w∏adajà podstawowà wiedzà
o Êwiecie wspó∏czesnym i orientujà si´ w najwa˝niejszych zagadnieniach z tzw. kanonu wiedzy. Tutaj bywa inaczej. Dolegliwa jest równie˝
niepohamowana ekspansja biurokracji, przestarza∏e metody zarzàdzania uniwersytetem.
Niech przyk∏adem na jak˝e ró˝ne sposoby rozumienia jego istoty b´dzie dzia∏alnoÊç Komisji
Dyscyplinarnych, rozliczajàcych wyk∏adowców
z kilkuminutowych spóênieƒ bàdê domagajàcych si´ wyjaÊnieƒ wszelkich zmian w stosunku
do rozk∏adu zaj´ç.

Z tym wi´kszà satysfakcjà odnotowa∏em zaakceptowanie moich wniosków o przyznanie stypendium pi´ciu studentom trzeciego roku na sta˝
j´zykowy w Uniwersytecie Âlàskim (od kwietnia
do lipca br.) oraz dwóch miejsc na XVIII Letnià
Szko∏´ J´zyka, Literatury i Kultury Polskiej
w Cieszynie. Te ostatnie zarezerwowa∏em dla
dwóch najlepszych studentek pierwszego roku.
Ciesz´ si´, jest to bodaj jedyna mo˝liwoÊç dla m∏odych ludzi, by zakosztowaç nie tylko innego (jak
przyznajà absolwenci polonistyki – o wiele bardziej wymagajàcego) trybu studiowania, ale
i mo˝liwoÊç uczestniczenia w wydarzeniach wa˝nych dla ca∏ej akademickiej wspólnoty, prawdziwego studenckiego ˝ycia po zaj´ciach, mo˝liwoÊci
rozwijania w∏asnych pasji naukowych. To – ufam,
˝e bardzo cenne – doÊwiadczenie nie tylko mobilizuje do wyt´˝onej pracy nad j´zykiem polskim,
ale i stanowi wa˝nà kart´ dla ich przysz∏ego ˝ycia
osobistego czy zawodowego. Jak pokazujà wst´pne wyniki prowadzonych przeze mnie badaƒ, ponad po∏owa absolwentów biszkekaƒskiej polonistyki zwiàza∏a si´ z Polskà – tam mieszkajà, studiujà, pracujà. Wydaje si´, ˝e to wynik satysfakcjonujàcy: zyskujemy w ten sposób nie tylko zagranicznych specjalistów, ale i przyjació∏ Polski,
których przecie˝ nigdy za wiele. Z dost´pnych dla
studentów polonistyki ofert, du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ podyplomowe, dwuletnie Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego z corocznym konkursem stypendialnym dla absolwentów z republik poradzieckich,
stypendia dla osób z polskim pochodzeniem Fundacji Semper Polonia czy program studiów na
UW, prowadzonych w j´zyku angielskim.
Okazjà do zacieÊnienia kontaktów mi´dzy
Uniwersytetem Âlàskim a uczelniami kirgiskimi
by∏a Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowa
„J´zyk i literatura w kulturze”, w której uczestniczy∏a wicedyrektor Szko∏y J´zyka i Kultury
Polskiej UÂ dr Aleksandra Achtelik. Omówiono
m.in. jednà z ciekawych inicjatyw strony kirgiskiej, zaproponowanà przez rektora KNU
prof. Y. K. Omurkanowà oraz letnià wymian´
studentów. Kirgiscy poloniÊci wyje˝d˝ajà do Cieszyna, wi´c polscy, zainteresowani naukà j´zyka
rosyjskiego, mogà przybywaç do Kirgistanu, by
w pi´knie po∏o˝onym oÊrodku KNU (nad krajobrazowym fenomenem tego kraju – jeziorem Issyk-Kul) uczyç si´ mowy Puszkina.
Nied∏ugo wakacje – tak˝e w Kirgistanie.
Wkrótce wracam do kraju, by dokoƒczyç doktorat, ale ju˝ myÊl´ o nast´pnym roku akademickim w Kirgistanie. Trzeba b´dzie przygotowaç
10-lecie polonistyki, przypadajàce na wrzesieƒ
2009 roku, stworzyç stron´ internetowà specjalizacji. Co jednak najwa˝niejsze: chcia∏bym pobudziç kirgiskich studentów do poszukiwania
w∏asnych zainteresowaƒ; pokazaç, jak rozwijaç
w∏asnà kreatywnoÊç; co ciekawego mo˝e wynikaç z realizacji w∏asnych pomys∏ów i inicjatyw.
Wiem, ˝e wypracowanie takiego modelu to kwestia i czasu i cierpliwoÊci, ale proces dochodzenia
do wiedzy tego w∏aÊnie wymaga – realizacji idei
wspó∏pracy i partnerstwa. Ufam, ˝e moja praca
w Kirgistanie zaowocuje i w taki sposób.
MACIEJ CHOWANIOK

Informacje

Jak si´ póêniej dowiedzia∏em, nie b´d´ w Centralnej Azji osamotniony. Pracujà tam bowiem
lektorzy zwiàzani z Uniwersytetem Âlàskim:
w A∏maty (Kazachstan) Iwona Marek, w Duszanbe (Tad˝ykistan) – Martyna Markowska.
Gdyby dodaç jeszcze, i˝ w Pekinie i Tokio uczà
lektorki dr Jagna Malejka oraz dr Barbara Morcinek-Cudak z Katowic – mo˝na by odnieÊç wra˝enie, i˝ SJiKP UÂ dokonuje swoistej ekspansji
na pi´kne, ró˝norodne ziemie Azji.
Wiele si´ zmieni∏o od momentu, kiedy KapuÊciƒski tak opisywa∏ stolic´ Kirgizji: „Frunze jest
senne, ∏agodne, ˝yje bez poÊpiechu. Nic nie zak∏óca spokoju miasta. [...] Babcie handlujà ostro˝nie,
na widoku trzymajà jednà albo dwie szklanki wiÊni, za szklank´ biorà 10 kopiejek” (R. KapuÊciƒski, Kirgiz schodzi z konia, s. 85). Dzisiaj przeszkadzajà spaliny, t∏ok w przejÊciach podziemnych, niewydolna komunikacja miejska.
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XV Sosnowieckie Forum Nauczycieli Przyrody i Geografii
i Jubileusz 70. urodzin prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej

Blisko Ziemi
i drugiego cz∏owieka
Towarzystwa Geograficznego organizuje
ogólnopolskà konferencj´ dydaktycznà pt.
„Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii
i Przyrody”. To doroczne spotkanie nauczycieli szkó∏ ró˝nych szczebli, autorów podr´czników szkolnych i przedstawicieli wydawnictw
edukacyjnych jest okazjà do wys∏uchania wyk∏adów oraz udzia∏u w warsztatach dydaktycznych a tak˝e zapoznania si´ z nowoÊciami na gie∏dzie materia∏ów edukacyjnych.

T

egoroczne XV Forum, które odby∏o si´ 29 marca na Wydziale Nauk o Ziemi by∏o odmienne od wszystkich dotychczasowych. W bie˝àcym roku przypada bowiem 70. rocznica urodzin prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej - kierownika Zak∏adu
Dydaktyki Geografii, której dedykowana zosta∏a g∏ówna sesja
pt. „Polska dydaktyka geografii. Idee – tradycje – wyzwania”. Organizatorzy przygotowali tak˝e okolicznoÊciowà publikacj´ o takim
samym tytule.
Na spotkanie w auli Wydzia∏u Nauk o Ziemi przyby∏o ponad
200 osób, w tym przedstawiciele w∏adz dziekaƒskich: prof. UÂ
dr hab. Andrzej Kowalczyk i dr hab. Maria Tkocz, w∏adz Sosnowca, dydaktycy geografii, z wielu oÊrodków uniwersyteckich
z nestorem polskich dydaktyków geografii prof. zw. dr. hab.
S∏awomirem Piskorzem oraz prof. zw. dr. hab. Florianem Plitem – kierownikiem jedynej w Polsce Katedry Dydaktyki Geografii w Uniwersytecie Warszawskim, cz∏onkowie Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
z jej przewodniczàcà - prof. U¸ dr hab. El˝bietà Szkur∏at oraz
Katowickiego Oddzia∏u PTG. Przyby∏y te˝ delegacje z Ojcowskiego Parku Narodowego, z zarzàdu Parków Krajobrazowych

Foto: Krystyna S∏awek

Od
1993 r. Zak∏ad Dydaktyki Geografii
wspólnie z Oddzia∏em Katowickim Polskiego

Jubileusz prof. Marii. Z. Pulinowej
Województwa Âlàskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Âlàska. W uroczystoÊci uczestniczy∏ prof. Eugeniusz Delekta – dziekan Wydzia∏u Artystycznego UÂ w Cieszynie, z którym Jubilatka od wielu lat wspó∏pracuje w popularyzacji sztuk
pi´knych. Na spotkanie przybyli pracownicy naukowi oraz studenci Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ w Sosnowcu, grupa nauczycieli geografii i przyrody – absolwenci WNoZ, rodzina Jubilatki,
liczni przyjaciele i znajomi.
W swoim wystàpieniu prodziekan WNoZ prof. Andrzej Kowalczyk przedstawi∏ dorobek naukowy Profesor Marii Z. Pulinowej
oraz Jej dokonania na niwie spo∏ecznej. Zapozna∏ zgromadzonych
z listami gratulacyjnymi JM Rektora UÂ prof. Janusza Janeczka
i przebywajàcego za granicà dziekana WNoZ UÂ prof. Jacka Jani.
S∏owo do obecnych na sali skierowa∏a tak˝e Jubilatka. Nast´pnie
uczestnicy sesji wys∏uchali trzech wystàpieƒ: dr Joanna Angiel
pt. „Maria Z. Pulinowa – cz∏owiek blisko Ziemi i drugiego cz∏owieka”, prof. El˝biety Szkur∏at pt. „Nauczyciel nauczycieli. Spotkania,
inspiracje i ich owoce” i prof. Floriana Plita pt. „Obszar poznawany
przez ucznia i jego deformacje”.
UroczystoÊç zakoƒczy∏o sk∏adanie ˝yczeƒ i gratulacji Jubilatce.

PROFESOR UÂ DR HAB. MARIA Z. PULINOWA
geomorfolog - dydaktyk geografii - poetka
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Maria Zofia Pulinowa (z domu Mokrzycka) urodzi∏a si´ w 1938 r. we Lwowie.
W 1945 r. zamieszka∏a w Krakowie, gdzie
ukoƒczy∏a szko∏´ podstawowà oraz Liceum
Pedagogiczne. W 1957 r. rozpocz´∏a studia
geograficzne na Wydziale GeograficznoBiologicznym Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej w Krakowie. Na podstawie pracy z zagadnieƒ morfogenezy osuwisk w Beskidzie

Sàdeckim w 1961 r. otrzyma∏a dyplom magistra geografii.
Po ukoƒczeniu studiów i po zamà˝pójÊciu za geografa Mariana Pulin´, zamieszka∏a w Wojcieszowie. Tam oprócz badaƒ
nad osuwiskami sudeckimi pracowa∏a jako
nauczycielka geografii. W 1966 r. przenios∏a si´ do Wroc∏awia, gdzie przez rok uczy∏a geografii w IX Liceum Ogólnokszta∏cà-

cym. Po otrzymaniu stypendium doktoranckiego w Instytucie Geografii PAN
w Warszawie, w 1967 r. rozpocz´∏a studia
doktoranckie, których zakoƒczeniem by∏a
praca pt. „Osuwiska w Êrodowisku sztucznym i naturalnym”. Tytu∏ doktora nauk
geograficznych otrzyma∏a w 1972 r.
W latach 1971-1975 Maria Z. Pulinowa
by∏a zatrudniona w Centralnym OÊrodku

Foto: Marek Angiel

Pulinowa by∏a przewodniczàcà tej ogólnopolskiej sekcji), wspó∏tworzàc „Podstawy
programowe kszta∏cenia ogólnego”. W Zak∏adzie Dydaktyki Geografii, kierowanym
przez Mari´ Z. Pulinowà, dojrzewa∏a wówczas teoretyczna koncepcja kszta∏cenia geograficznego, co zosta∏o zawarte w zbiorowej
pracy pod Jej redakcjà pt. „Cz∏owiek bli˝ej
Ziemi”. Za podstaw´ teoretycznà kszta∏cenia geograficznego przyj´to tam personalistyczne spojrzenie na ucznia oraz elementy
przyrodoznawstwa holistycznego.
Praktyczne prze∏o˝enie teoretycznych

za∏o˝eƒ oraz weryfikacj´ koncepcji edukacji
przyrodniczej zawartej w/w opracowaniu
stanowià organizowane od 1992 r. pod kierunkiem Jubilatki Dni Ziemi w Sosnowcu.
Jest to cykl imprez, które majà jednoczyç
spo∏ecznoÊç lokalnà wokó∏ problematyki relacji Ziemia – Cz∏owiek. W ciàgu 15 lat dzia∏aniami tymi obj´to wiele przedszkoli, szkó∏
podstawowych, gimnazjów i szkó∏ Êrednich
Sosnowca, a nawet sàsiednie miasta Zag∏´bia Dàbrowskiego.
Integrowanie nauczycieli sta∏o si´ wielkà
pasjà Marii Z. Pulinowej. Dokonuje tego zarówno poprzez spotkania w ramach wspomnianych ju˝ Dni Ziemi w Sosnowcu, jak
te˝ poprzez terenowe warsztaty dydaktyczne organizowane w latach 90. w ramach
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w ró˝nych miejscach Polski. Dla wielu nauczycieli sta∏y si´ one prawdziwà szko∏à wymiany myÊli w trudnym okresie reformowania szko∏y, ukazujàcà pi´kno kraju ojczystego poprzez interesujàce zaj´cia w tere-

nie. Wówczas cz´sto powtarzanym zdaniem Jubilatki by∏o stwierdzenie: „Aby reforma edukacji osiàgn´∏a sukces, musi si´
wpierw dokonaç w sercach i umys∏ach nauczycieli”. Stàd te˝ wiele publikuje w∏aÊnie
dla nich. M.Z. Pulinowa ma w tej dziedzinie
dorobek ponad 70. prac. Jest równie˝ rzeczoznawcà do spraw podr´czników szkolnych MEN od 1996 r.
Do najwa˝niejszych opracowaƒ
prof. UÂ dr hab. M.Z. Pulinowej, z punktu
widzenia rozwoju teoretycznych podstaw
dydaktyki geografii, nale˝y zaliczyç: Wnioskowanie redukcyjne w naukach o Ziemi
(1977), Sposób analizy ilustracji i tabel
w szkolnych podr´cznikach geografii (1985),
Wprowadzenie do rozwa˝aƒ nad przestrzenià i czasem w szkolnej geografii (1990),
Teoretyczne podstawy szkolnej geografii
(1994), Propozycja za∏o˝eƒ programowych
mi´dzyprzedmiotowej edukacji Êrodowiskowej (1994), WartoÊci kszta∏càce warsztatów
geograficznych (1996), Podr´cznik w Êwietle
zasad kszta∏cenia geograficznego (1996),
O kszta∏towaniu to˝samoÊci kulturowej
m∏odzie˝y w przestrzeni miejskiej (2000),
Teoretyczne podstawy przyrodoznawstwa
w szkole - propozycje wst´pne (2000), Dwa
modele myÊlenia w polskiej koncepcji edukacji geograficznej (2002) oraz Ziemia jako
wartoÊç w edukacji dziecka (2003), która
stanowi pewnego rodzaju podsumowanie
rozwa˝aƒ relacji Cz∏owiek – Ziemia.
Osobnà dziedzin´ dzia∏alnoÊci Jubilatki
stanowià prace zwiàzane z popularyzacjà
sztuk pi´knych. M.Z. Pulinowa od lat wspó∏pracuje z Instytutem Sztuki Uniwersytetu
Âlàskiego w Cieszynie. Owocem tego sà komentarze poetyckie do trzech albumów grafiki: „Krajobrazy harmonijne oraz ich nikczemne zaw∏aszczanie”, „Wizerunki przestrzeni - Grafika” i „Cz∏owiek Czas Przestrzeƒ” oraz artyku∏y i wiersze publikowane
na ∏amach „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”.
W 2005 r. ukaza∏ si´ te˝ tomik z wyborem
Jej wierszy pt. „Dar codziennoÊci”.
W ostatnich latach Jubilatka otrzyma∏a
szereg wyró˝nieƒ, spoÊród których wielkà
radoÊç sprawi∏y Jej: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.), Medal Polskiego
Towarzystwa Geograficznego (2002 r.) oraz
zespo∏owa nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Âlàskiego za osiàgni´cia w pracy dydaktycznej (2005 r.). W 2002 r. zosta∏a odznaczona przez prezydenta Sosnowca medalem „Zas∏u˝ony dla Miasta Sosnowca”.
W dotychczasowej drodze naukowej i dydaktycznej prof. M. Z. Pulinowej znajdujà
odzwierciedlenie cechy Jej osobowoÊci: ˝yczliwoÊç, pracowitoÊç i dba∏oÊç o dobre imi´
Uczelni. M∏odszym pracownikom naukowym zatrudnionym w Zak∏adzie Dydaktyki
Geografii da∏a si´ poznaç jako „Mistrz”
i „Przewodnik”, uczàcy warsztatu pracy naukowej poprzez w∏asny przyk∏ad oraz samodzielnoÊç poszukiwaƒ badawczych.
ADAM HIBSZER
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Projektowo-Badawczym Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR we Wroc∏awiu
na stanowisku adiunkta, bioràc udzia∏
w pracach nad systemem informatycznym
z∏ó˝ w´gla brunatnego. W latach 1975-1976
zatrudniona by∏a na stanowisku adiunkta
w Instytucie Kszta∏cenia Nauczycieli i Badaƒ OÊwiatowych we Wroc∏awiu. Kierowa∏a tam kursami doskonalenia nauczycieli
geografii.
W 1976 r., po przeniesieniu si´ wraz
z m´˝em Marianem do Sosnowca, obj´∏a
kierownictwo Pracowni Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Âlàskiego. B´dàc adiunktem ∏àczy∏a prac´
dydaktycznà z badaniami naukowymi z zakresu geomorfologii. W 1989 r. na podstawie oceny dorobku naukowego, przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Rzeêba
Gór Sto∏owych” i przeprowadzonego kolokwium, Rada Wydzia∏u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc∏awskiego nada∏a
Jej tytu∏ doktora habilitowanego nauk
przyrodniczych w zakresie geografii. Od
1991 r. do chwili obecnej prof. UÂ dr hab.
Maria Z. Pulinowa pe∏ni obowiàzki kierownika Zak∏adu Dydaktyki Geografii.
W ˝yciu zawodowym Jubilatki przemiennie pojawiajà si´ zainteresowania dwoma
symbolami: Ziemià i Cz∏owiekiem. Kiedy po
studiach wraz z ma∏˝onkiem Marianem
Pulinà rozpocz´∏a „w´drówk´ szlakami
górskimi” Tatr, Beskidów, Sudetów oraz
terenów wy˝ynnych Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego i Masywu Czeskiego, na d∏ugie lata zwiàza∏a si´ z geomorfologià obszarów górskich.
W tej dziedzinie uzyska∏a doktorat oraz habilitacj´. W tym okresie w polu Jej zainteresowaƒ zdecydowanie przewa˝a∏a ZIEMIA.
W latach 1990-1992 Maria Z. Pulinowa by∏a cz∏onkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Jest te˝ jednà z osób, które stara∏y si´ o utworzenie w Górach Sto∏owych
parku narodowego. Po jego powstaniu, od
1994 r. zosta∏a cz∏onkiem Rady Naukowej
Parku Narodowego Gór Sto∏owych a tak˝e
cz∏onkiem Komisji Planu Ochrony Parku.
W dojrza∏ych latach, w swej pracy zawodowej prof. Maria Z. Pulinowa ca∏kowicie
powróci∏a do CZ¸OWIEKA. A zacz´∏o si´ to
w 1976 r., kiedy przenios∏a si´ wraz z rodzinà do Sosnowca. Tu na organizujàcym si´
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego znalaz∏a doskona∏e warunki dla realizacji koncepcji nauczania przedmiotów
przyrodniczych (w tym geografii) poprzez
aktywizujàce metody i formy pracy
z uczniem. By∏a to okazja prze∏o˝enia doÊwiadczeƒ badawczych z geografii jako nauki na poziom nauczania w szko∏ach. Na
poczàtku lat 90. XX w. ten kierunek myÊlenia o kszta∏ceniu okaza∏ si´ wysoce przydatny w dyskusjach nad przygotowywanà
przez MEN reformà oÊwiaty. Do prac nad
reformà w∏àczy∏a si´ z ramienia Sekcji Dydaktyki Geografii Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (w latach 1990-1993 M.Z.
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Czy nagrywanie na zaj´ciach jest legalne?

Wyk∏ad kontrolowany
Dynamiczny rozwój techniki stwarzajàcy nowe mo˝liwoÊci jej wykorzystania,
ma bez wàtpienia niebagatelny wp∏yw na dzia∏alnoÊç uczelni. Dotyczy to nie
tylko rozwoju us∏ug telekomunikacyjnych, takich jak internet, ale równie˝ urzàdzeƒ rejestrujàcych g∏os
i obraz. Coraz powszechniej u˝ywanym zaÊ urzàdzeniem staje si´ dyktafon.
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echanizmy rejestrujàce g∏os
czy obraz sà obecnie montowane niemal˝e we wszystkich urzàdzeniach elektronicznych, poczàwszy od telefonów komórkowych,
a na odtwarzaczach mp3 skoƒczywszy.
Daje to studentom doskona∏à mo˝liwoÊç
ugruntowania swojej wiedzy poprzez
powtórne wys∏uchanie wyk∏adu. Jednak˝e w tym momencie pojawia si´ problem ochrony praw autorskich do tych
wyk∏adów. O ile zdecydowana wi´kszoÊç wyk∏adowców nie ma nic przeciwko ich nagrywaniu, b´dàc w przekonaniu, ˝e ponowne wys∏uchanie pozwoli
na lepsze zrozumienie tematu oraz dostrze˝enie szczegó∏ów pomini´tych przy
notowaniu, o tyle wielu z nich jest niech´tna lub zdecydowanie przeciwna takiemu dzia∏aniu.
Z jednej strony brak zgody na nagrywanie uzasadniony jest obawà o póêniejsze wykorzystanie zarejestrowanych treÊci, z drugiej nie sposób nie
uznaç argumentów studentów nagrywajàcych wyk∏ady, którzy podnoszà, ˝e
pozwala to im pe∏niej zrozumieç ich
treÊç lub jest z ró˝nych wzgl´dów jedynà mo˝liwoÊcià zapoznania si´ z jego
treÊcià podczas np. nieobecnoÊci wywo∏anej chorobà. Odmowa zezwolenia na
nagrywanie nierzadko opatrzona bywa
odpowiednim komentarzem, co do legalnoÊci takiego dzia∏ania bez zgody autora i sankcjach gro˝àcych nagrywajàcemu. Istotnie, wyk∏ad jako utwór wyra˝ony s∏owami jest przedmiotem prawa

autorskiego. Nie podlegajà równie˝ dyskusji zarówno osobiste, jak i majàtkowe
prawa twórcy do utworu, jednak˝e aby
w pe∏ni móc okreÊliç zakres w jakim
stopniu sà one chronione, koniecznym
jest dokonanie wyk∏adni przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, regulujàcych zakres dozwolonego u˝ytku osobistego.
Ów dozwolony u˝ytek osobisty utworu jest konstrukcjà prawnà, umo˝liwiajàcà korzystanie z cudzego, chronionego utworu bez koniecznoÊci uzyskania
zgody autora, jak równie˝ bez obowiàzku zap∏aty mu wynagrodzenia. Dotyczy
on utworów, które za zezwoleniem
twórcy, zosta∏y rozpowszechnione.
Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w art. 6 wskazuje, ˝e przez
rozpowszechnienie nale˝y rozumieç jakàkolwiek form´ publicznego udost´pnienia utworu.
W przypadku wyk∏adu, rozpowszechnienie przybiera postaç reprodukcji jednorazowej, co sprowadza si´ do udost´pnienia go odbiorcom, bez jednoczesnego
przekazania im noÊnika materialnego.
Z tego punktu widzenia nie ma prawnych przeszkód do utrwalenia takiego
utworu przez odbiorc´, o ile nie narusza
on pozosta∏ych przepisów regulujàcych
dozwolony u˝ytek osobisty utworu.
Ustawodawca, majàc na uwadze realia spo∏eczne, zdecydowa∏ si´ na poszerzenie kr´gu osób uprawnionych do wykorzystania utworu. W wyniku takiej
regulacji dozwolone jest korzystanie
z pojedynczego egzemplarza utworu zarówno przez osoby b´dàce ze sobà spokrewnione, spowinowacone, jak równie˝ b´dàce w stosunkach towarzyskich. O ile wi´zy pokrewieƒstwa i powinowactwa nie wymagajà komentarza,
o tyle koniecznym jest sprecyzowanie
stosunków towarzyskich. Przyjmuje si´,
˝e niezb´dnym dla zaistnienia tego warunku jest podtrzymywanie relacji towarzyskich przez pewien czas, jednak˝e
w przypadku grupy osób nie jest wymagane by jej sk∏ad nie ulega∏ zmianie. Nie
ma wi´c prawnych przeszkód dla wykorzystania jednego egzemplarza utworu
(nagranego wyk∏adu) przez kilku studentów, przypisanych do okreÊlonej
grupy zaj´ciowej. OczywiÊcie mo˝e to
rodziç obaw´, i˝ powszechne nagrywanie wyk∏adów spowoduje znaczny spadek frekwencji studentów w aulach uniwersyteckich, co zgodnie z regulacjà zawartà w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, mog∏oby powo-

dowaç naruszenie normalnego korzystania z dzie∏a, jednak˝e bioràc pod
uwag´, ˝e wyk∏ady zasadniczo nagrywane sà przez osoby pragnàce poszerzyç
swojà wiedz´, ma∏o prawdopodobnym
wydaje si´, ˝eby ograniczy∏y si´ one do
ods∏uchiwania nagraƒ, rezygnujàc
z osobistego kontaktu z wyk∏adowcà.
PodkreÊliç nale˝y jednak, i˝ dozwolony u˝ytek osobisty utworu ogranicza si´
jedynie do pojedynczego egzemplarza,
co powoduje, ˝e niedopuszczalnym jest
tworzenie jego kopii i rozpowszechnianie go w zwielokrotnionej formie. Niedopuszczalnym jest równie˝ czerpanie
korzyÊci majàtkowych z faktu rozpowszechniania utrwalonego utworu,
z wyjàtkiem pokrycia kosztów koniecznych do jego odtworzenia, a wynikajàcych ze wzgl´dów technicznych.
Odr´bnà kwestià, wartà poruszenia
w zakresie dozwolonego u˝ytku osobistego utworu, jest nagrywanie i póêniejsze wykorzystywanie nagranych
wyk∏adów przez osoby niepe∏nosprawne. W tym zakresie ustawodawca wyraênie poszerzy∏ zakres dozwolonego
u˝ytku, dopuszczajàc korzystanie z rozpowszechnionych ju˝ utworów na rzecz
osób niepe∏nosprawnych. Dzia∏anie takie mo˝e si´ przejawiaç zarówno
w opracowywaniu okreÊlonych utworów, chocia˝by w formie prze∏o˝enia go
na j´zyk Braille'a, jak równie˝ na ich
zwielokrotnianiu (co ze wzgl´du na
ochron´ normalnego korzystania
z dzie∏a, jest niedopuszczalne przy zwyk∏ym u˝ytku osobistym). Koniecznà do
zastosowania tej regulacji prawnej
przes∏ankà jest fakt, i˝ wszelkie formy
korzystania z utworu dla dobra osób
niepe∏nosprawnych muszà byç zwiàzane bezpoÊrednio z rodzajem upoÊledzenia, jakim zosta∏y dotkni´te.
Omawiajàc problem nagrywania wyk∏adów, nie sposób przejÊç oboj´tnie nad
wzgl´dami etycznymi, które niejako wymuszajà pewne zachowania zarówno na
wyk∏adowcach, jak i studentach. Abstrahujàc w tym momencie od prawnych
uregulowaƒ, podkreÊliç trzeba, ˝e kwestià dobrego wychowania jest poproszenie o zgod´ (lub przynajmniej uprzedzenie) wyk∏adowcy na rejestrowanie jego
wypowiedzi. Z drugiej strony brak zgody
na nagrywanie wyk∏adu, mo˝e skutkowaç tym, ˝e osoba niepe∏nosprawna lub
osoba studiujàca na kilku kierunkach,
pozbawiona b´dzie mo˝liwoÊci zapoznania si´ z treÊcià wyk∏adu.
MICHA¸ NIESPOREK

Flag´
wyprowadziç!

...˝e si´
tak wyra˝´

raz z post´pujàcà siwiznà moje obyczaje wyraênie jednak ∏agodniejà i obecnie mog´ jedynie podpisaç si´ pod tym, co
w tej kwestii powiedzia∏ Stefan Meller. Co tu du˝o mówiç:
polszczyzna ma wspania∏e przekleƒstwa – i pojedyncze s∏owa, i ca∏e
zwiàzki frazeologiczne. J´zyk m∏odzie˝owy jest zaÊ niezwykle inteligentny i dowcipny. Nie operuj´ nim, bo nie chc´ si´ wyg∏upiaç. Od kiedy zaÊ
w publicznych mediach zacz´∏o obowiàzywaç prawo Greshama-Kopernika i prawdziwie m´skie, j´drne (koniecznie z wibrujàcym „r”)
przekleƒstwa wyparte zosta∏y przez sflacza∏e, ob∏e, Êliskie wulgaryzmy, to sta∏em si´ przewra˝liwiony niczym pani katechetka. Poziom
misyjnoÊci publicznej TV wyznaczajà teraz prostackie i uciekajàce si´
do najbardziej prymitywnych skojarzeƒ dialogi prowadzone przez boksera Salet´ i wyrobnic´ estrady Dod´ (por. wywiad A. Kublik i M. Olejnik z Andrzejem Urbaƒskim, G. Wyb. 9.05.08 s 24-25). Nie ma ju˝ Êrodowisk nieska˝onych grubiaƒstwem i ordynarnymi manierami (sic!).
Czar´ przepe∏ni∏ jak zwykle ks. pra∏at Jankowski pytaniem skierowanym do ekipy telewizyjnej, czy majà mu zamiar pokazaç fiuta. Z g∏osów dochodzàcych z okopów Êw. Brygidy mo˝na wnosiç, i˝ trwajà tam
intensywne prace nad egzegezà tego˝ pytania. Ponoç najwi´cej zwolenników ma interpretacja w stylu wczesnego Janusza Rewiƒskiego.
Pra∏at widzàc kamery i mikrofony, da∏ wyraz swym zainteresowaniom artystycznym. Fiut = film i uwentualnie teatr.
pomyÊleç, ˝e dzieci´ciem b´dàc (obecnych studentów informuj´: ˝e by∏o to gdzieÊ w okresie formowania si´ kultury
przed∏u˝yckiej) d∏ugie godziny strawi∏em nad domys∏ami
jakie˝ to przekleƒstwo mamy za genera∏em Cambronne rzucaç
w twarz wrogom nad Wis∏à? Teraz pewnie na wniosek KRRiTv
prezydent odmówi∏by podpisania nominacji Cambronne`a na
stopieƒ generalski. Podobno to jego „merde” wyraênie prowokuje by wetknàç weƒ bia∏o-czerwonà flag´.
JERZY PARZNIEWSKI
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od bramami j´zykowego kasztelu stoi stara poczciwa
„kurwa”, wierny towarzysz doli i niedoli polskiej, która
s∏u˝y naszej elokwencji od wieków w chwilach tragicznych i w chwilach radosnych (...). Dla ilu˝ ludzi ten wyraz by∏
zawo∏aniem bojowym, z nim szli do ataku, umierali z tym s∏owem na ustach. Takim to cytatem z Melchiora Waƒkowicza
rozpoczyna∏em ponad çwierç wieku temu (obecnych studentów
informuj´; ˝e by∏o to nied∏ugo po drugiej wyprawie kijowskiej
Chrobrego) jeden ze swoich felietonów radiowych, pisanych dla
Studenckiego Radia „Rezonans”. By∏em z niego szalenie dumny. Po pierwsze dlatego, ˝e zosta∏ wyró˝niony na jakimÊ konkursie przez samego Piotra Kaczkowskiego. Co dla mnie, cz∏owieka dotkni´tego dykcjopatià by∏o niewymownym sukcesem.
Po drugie zaÊ, ˝e przez par´ minut mog∏em – w imi´ wy˝szych
celów – poklàç sobie swobodnie na antenie. Pami´tajmy – rzecz
dzia∏a si´ w PRL-u, kiedy to publicznie i bezkarnie mog∏y przeklinaç, bluzgaç, wyzywaç jedynie dwie uprzywilejowane grupy
spo∏eczne. Jednà z nich – co zrozumia∏e – tworzyli: menele,
lumpy, pijaczkowie czyli tak zwana ho∏ota. Druga grupa to artyÊci a zw∏aszcza literaci, choç i wÊród plastyków te˝ by si´ paru znalaz∏o. Kiedy obie te grupy spotyka∏y si´ na ubitej (przed
barem) ziemi, dochodzi∏o do prawdziwego zam´tu w sztywnym
podziale stosowanym przez teoretyków literatury. W miar´
spo˝ywania nie wiadomo ju˝ by∏o: kto jest prawdziwym twórcà,
a kto tylko imitatorem.
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in´∏o czterdzieÊci lat i wchodzimy w czas, w którym zaczyna si´ u istot ludzkich kryzys wieku
Êredniego. Dla uniwersytetu to jednak wiek dzieci´cy, choç kryzysów temu dziecku nie brakuje. Niektóre
z nich biorà si´ z powodu dzieci´cych chorób i mog∏yby
przeminàç wraz z dojrzewaniem. Mo˝na by mieç nadziej´,
˝e w∏aÊciwy dla okresu dorastania nierównomierny rozwój
ró˝nych wa˝nych dla ˝ycia organów ustabilizuje si´. Nogi
i r´ce przestanà raziç nieproporcjonalnà d∏ugoÊcià. G∏os
po okresie mutacji nabierze przyjemnej barwy i skoƒczà si´
nieprzyjemne popiskiwania. Serce osiàgnie w∏aÊciwy rozmiar i nie b´dzie ani za du˝e, ani za ma∏e jak na potrzeby
krwioobiegu. Dozowanie hormonów odbywaç si´ b´dzie
zgodnie z obserwowanà u doros∏ych normà i emocje nie b´dà decydowaç o wyborach rozwiàzaƒ. Przede wszystkim
zaÊ mózg nabierze pe∏nej zdolnoÊci do abstrakcyjnego myÊlenia i potrafi planowaç, przewidywaç, unikaç zagro˝eƒ
oraz wyciàgaç korzyÊci.
isz´ to wszystko w trybie warunkowym, poniewa˝ nie
wiadomo, czy tak si´ stanie. ˚eby dziecko mog∏o spokojnie dojÊç do wieku dojrza∏ego, trzeba mu stworzyç warunki do rozwoju. Gdy Uniwersytet powstawa∏ cztery dekady
temu, to wydawa∏o si´, ˝e – choç by∏y to narodziny w okolicznoÊciach budzàcych wàtpliwoÊci – przychodzi na Êwiat dziecko
oczekiwane od dawna w najludniejszym polskim regionie, który by∏ pozbawiony dotàd szansy udzia∏u w intelektualnym rozwoju kraju. Otwiera∏y si´ perspektywy zamiany bogactw podziemia na skarby ducha, które nie przemijajà wraz z koniunkturà na gie∏dzie surowcowej. Wydawa∏o si´, ˝e akurat w tej
dziedzinie nie obowiàzujà twarde prawa rynkowej konkurencji, bo chodzi o dobro, o którego rozdzia∏ nawet do Pana Boga
nikt nie ma pretensji – bo czy˝ ktoÊ si´ kiedyÊ uskar˝a∏, ˝e dosta∏ za ma∏o rozumu?

yjemy jednak w Polsce, gdzie ró˝ne rozwiàzania sprawdzone gdzie indziej jakoÊ si´ nie sprawdzajà. Innym takim regionem jest Afryka, która mimo wysi∏ków mi´dzynarodowych nie chce jakoÊ zaadaptowaç si´ do ∏owienia ryb w´dkà podawanà przez mi´dzynarodowà spo∏ecznoÊç. Nie wiem, jakie sà powody takiego stanu rzeczy na po∏udnie od Morza Âródziemnego. U nas prawdopodobnie problem tkwi w nieokie∏znanej sile powierzchownoÊci, która nie pozwala niczego tak naprawd´ przeprowadziç do koƒca, a nawet przejÊç do dalszego ciàgu. Du˝o si´ mówi o innowacyjnoÊci, rozwoju nauki, potrzebie
kszta∏cenia na wysokim poziomie. Mówi si´ i na tym si´ poprzestaje. JesteÊmy krajem biednym, który chwilowo jest wspomagany przez bogatszych sàsiadów z Unii Europejskiej. Miliony euro
p∏ynàce z Zachodu mogà rozjaÊniç rzeczywistoÊç i faktycznie to
czynià. Jednak ten strumieƒ si´ skoƒczy i przysz∏oÊç zale˝y od
rozp´du, którego nabierzemy dzi´ki subwencjom. Trzeba pomyÊleç, co ma byç dalej. Wydawa∏oby si´, ˝e tak jak w innych krajach rozwijajàcych si´, trzeba postawiç na nauk´ i edukacj´. Byç
mo˝e jednak przysz∏oÊç Polski to ekologiczne rolnictwo, albo
agroturystyka. Jednak coÊ trzeba wybraç. U nas wybrano wszystko po trochu. W szczególnoÊci subwencjonowanie tzw. uczelni flagowych, co oznacza eutanazj´ nieflagowych oÊrodków akademickich. WÊród nich b´dzie i nasz jubilat. Taki m∏ody, a ju˝ martwy.
Szkoda. Choç mo˝e polska powierzchownoÊç rozmydli i ten pomys∏, czego szczerze ˝ycz´ i nam i wielbicielom gry w okr´ty.
STEFAN OÂLIZ¸O
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SPOTKANIE Z PROF.
LESZKIEM BALCEROWICZEM
28 kwietnia na Wydziale Nauk Spo∏ecznych goÊci∏ prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, by∏y prezes Narodowego Banku Polskiego, by∏y wicepremier i minister finansów, profesor

Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie, doktor honoris causa kilkunastu
uczelni krajowych i zagranicznych, wyró˝niany presti˝owymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i mi´dzynarodowymi, w tym Orderem Or∏a Bia∏ego.
Spotkanie rozpoczà∏ wyk∏ad pt. „Rozmowy o ograniczonym paƒstwie”, który
zainicjowa∏ cykl wyk∏adów „Gazety
Wyborczej” i Fundacji FOR „Rozmowy
o dobrym paƒstwie”.
SPOTKANIE Z PROF.
GRZEGORZEM KO¸ODKÑ
29 kwietnia goÊciem Wydzia∏u Nauk
Spo∏ecznych by∏ prof. Grzegorz Ko∏odko, ekonomista, wyk∏adowca akademicki, autor ksià˝ek i artyku∏ów z dziedziny ekonomii, ekspert i konsultant mi´dzynarodowych organizacji. Za∏o˝yciel

28

i dyrektor Centrum Badawczego
Transformacji, Integracji i Globalizacji
TIGER, uczestnik negocjacji „Okràg∏ego Sto∏u” po stronie rzàdowej, wielokrotny laureat nagród Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, Polskiej
Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badaƒ naukowych oraz dydaktyki, czterokrotnie powo∏ywany na urzàd ministra
finansów oraz trzykrotnie na urzàd wiceprezesa Rady Ministrów. Spotkanie
rozpocz´∏o si´ wyk∏adem pt. „Zrozumieç Âwiat”.

SIATKARSKIE
MISTRZOSTWA
Zwyci´˝czyniami XXV Mistrzostw
Polski Uniwersytetów w Pi∏ce Siatkowej Kobiet, organizowanych przez Klub
Uczelniany AZS Uniwersytetu Âlàskiego, zosta∏y zawodniczki z Uniwersytetu
Szczeciƒskiego, przed dru˝ynami
z Rzeszowa (miejsce II) i ¸odzi (miejsce
III). Reprezentantki naszej Uczelni
uplasowa∏y si´ na VII pozycji. Mistrzostwa, w których wzi´∏o udzia∏ 15 dru˝yn, zosta∏y rozegrane od 1 do 4 maja
w obiektach AWF w Katowicach, równoczeÊnie na czterech boiskach dwóch
hal. W uroczystym otwarciu rozgrywek
wzià∏ udzia∏ rektor-elekt UÂ prof. zw.
dr hab. Wies∏aw BanyÊ.
Fotoreporta˝ na str. 31
DNI OTWARTE
INFORMATYKI
Studenci z Ko∏a Naukowego Informatyków UÂ byli organizatorami Dni
Otwartych Informatyki, które odby∏y
si´ 8 i 9 maja w budynku Instytutu Informatyki. GoÊçmi Dni by∏y m.in. firmy
IBM™ Polska i Kroll Ontrack™ oraz zespo∏y taneczne Galway i Glendalough.
NAGRODY III STUDENCKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ
DLA STUDENTÓW BIOLOGII
Od 8 do 10 maja w Warszawie i Izabelinie odbywa∏a si´ III Studencka
Konferencja Naukowa Spo∏eczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównowa˝onego rozwoju, zorganizowana
przez studenckie ko∏a naukowe
z Wy˝szej Szko∏y Ekologii i Zarzàdzania w Warszawie. Wzi´∏o w niej udzia∏
prawie 50 osób, reprezentujàcych 16
kó∏ naukowych z Warszawy, Lublina,
Poznania, Rzeszowa, Wroc∏awia, Opola, Kielc, Szczecina, Bia∏egostoku, Katowic oraz Lwowskiego Uniwersytetu
im. Iwana Franki. Uczestnicy prezentowali dzia∏alnoÊç kó∏, referaty obrazujàce prace naukowe, których celem
by∏o wdro˝enie zasad zrównowa˝onego rozwoju, oraz prowadzili warsztaty. Reprezentanci UÂ – Studenckie
Ko∏o Zrównowa˝onego Rozwoju Widmo - zdobyli pierwsze nagrody w kategoriach: najlepszy referat (Ha∏da
ogrodem GórnoÊlàskiego Okr´gu Przemys∏owego) i warsztat (Zaprojektuj
swojà ha∏d´).
KOLEJNY SUKCES
STUDENTÓW
NIEPE¸NOSPRAWNYCH
Od 9 do 11 maja w Poznaniu odbywa∏y si´ IV Ogólnopolskie Zawody P∏ywackie Studentów Niepe∏nosprawnych. Reprezentacja Uniwersytetu
Âlàskiego po raz kolejny wróci∏a z sied-

mioma medalami. Laury dla Uczelni
zdobyli:
- Micha∏ Gizak, III rok, Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach - 2 z∏ote (50 m stylem dowolnym i 100
m open).
- Marina Nowak, II rok, Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach - 2 z∏ote (50 m dowolnym i 50 m delfinem).
- Edyta Siwek, IV rok, Wydzia∏ Filologiczny - 2 srebrne (50 m dowolnym
i 50 m grzbietowym).
- Jaros∏aw Dobrzycki, I rok, Wydzia∏
Filologiczny - 1 bràzowy (25 m stylem
dowolnym).
RUSZY¸A INTERNETOWA
REJESTRACJA KANDYDATÓW
12 maja rozpocz´∏a si´ internetowa
rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009. Serwis dla
kandydatów dost´pny jest pod adresem
http://kandydat.us.edu.pl/.
JUWENALIA ÂLÑSKIE
Tegoroczne Juwenalia Âlàskie trwa∏y
od 14 do 17 maja. Program studenckiego Êwi´ta obejmowa∏ m.in.: korowód
studentów, maraton kabaretowy, grillowanie z Egidà oraz liczne koncerty
plenerowe.
Wi´cej na str. 16-17
CERTYFIKAT DLA BIBLIOTEKI
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
W wyniku przeprowadzonej w grudniu ubieg∏ego roku ewaluacji, Biblioteka
Niemiecka dzia∏ajàca w ramach Biblioteki Uniwersytetu Âlàskiego uzyska∏a
certyfikat, potwierdzajàcy spe∏nienie
wymagaƒ jakoÊci stawianych przez Goethe-Institut. Tym samym zosta∏ spe∏niony warunek konieczny dla dalszego
wspierania dzia∏alnoÊci Biblioteki przez
niemiecki instytut w okresie kolejnych
trzech lat. Certyfikat zosta∏ uroczyÊcie
wr´czony dyrektorowi BUÂ przez
dr Angelik´ Eder, dyrektor Instytutu odpowiedzialnà za region dzia∏ania, w obr´bie którego znajdujà si´ Katowice.
BIBLIOTEKA 2.0 – ZASOBY
CYFROWE W NAUCE,
KULTURZE I ADMINISTRACJI
15 maja na Uniwersytecie Âlàskim
odby∏a si´ konferencja naukowa Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji, zorganizowana
przez Bibliotek´ UÂ i Bibliotek´ Âlàskà.
G∏ówny temat konferencji dotyczy∏ digitalizacji oraz jej znaczenia w Êwiecie,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem aspektów stosowania wolnych licencji w publikowaniu prac w internecie. Podczas
obrad omawiano problemy natury
prawnej i technicznej dotyczàce prezentacji zbiorów bibliotecznych, archiwal-

40. ROCZNICA POWSTANIA
ÂLÑSKICH STUDIÓW
HISTORYCZNO-TEOLOGICZNYCH
16 maja na Wydziale Teologicznym
UÂ odby∏a si´ sesja naukowa z okazji
40. rocznicy powstania „Âlàskich Studiów Historyczno-Teologicznych”. Towarzyszy∏o jej opublikowanie elektronicznej wersji pisma, obejmujàcej
wszystkie dotychczas wydane numery.
FINA¸ ULKI 2008
Zakoƒczy∏a si´ kolejna edycja Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej.
Podobnie jak przed rokiem, w finale
spotka∏y si´ zespo∏y KEBABY oraz ˚YWIEC i ponownie sukces odnios∏a dru˝yna KEBABY, pokonujàc rywala
80:60. W przerwach meczu studentki
Uniwersytetu Âlàskiego wystàpi∏y
w pokazach aerobiku.
WICEDYREKTOR BUÂ
W MI¢DZYNARODOWYM
ZARZÑDZIE
Zast´pca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Âlàskiego Ma∏gorzata Waga
zosta∏a wybrana w sk∏ad siedmioosobowego Zarzàdu The Centre for Information Management, Systems and Services - Mi´dzynarodowego Centrum Zarzàdzania Informacjà ICIMSS.
Wyboru dokonano 18 maja w Warszawie na dorocznym spotkaniu Cen-

trum. Celem ICIMSS jest prowadzenie
badaƒ oraz kszta∏cenie na ró˝nych poziomach w zakresie wdra˝ania nowoczesnych technologii (komputeryzacja,
digitalizacja, internet, kursy e-learningowe) i zarzàdzania instytucjami kultury, g∏ównie bibliotekami, archiwami,
oÊrodkami informacji. Wa˝nym punktem zainteresowaƒ sà tak˝e zagadnienia wspó∏pracy mi´dzynarodowej i krajowej w zakresie zachowania i udost´pniania dziedzictwa kulturowego (Europejski Portal Kultury MICHAEL, serwis EURODICE oferujàcy dost´p do zasobów edukacyjnych).
FESTIWAL ZIEMI
I BADA¡ POLARNYCH
Od 19 do 21 maja odbywa∏ si´ Festiwal Ziemi i Badaƒ Polarnych, zorganizowany na Wydziale Nauk o Ziemi
z okazji Mi´dzynarodowego Roku Planety Ziemia oraz IV Mi´dzynarodowego
Roku Polarnego 2007-2008. W jego
trakcie otwarto nowe wystawy Muzeum
Wydzia∏u Nauk o Ziemi. Przeprowadzone zosta∏y dwie sesje popularnonaukowe z wyk∏adami Êwiatowej klasy badaczy oraz zaj´cia praktyczne dla ma∏ych
grup uczestników festiwalu: warsztaty
tematyczne, zwiedzanie Wydzia∏u, laboratoriów, demonstracja wykorzystania
aparatury badawczej w plenerze.
Fotoreporta˝ na str. 32
PROFESOR JON OVE HAGEN
DOKTOREM HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
Zgodnie z decyzjà Senatu Uczelni
20 maja tytu∏ doktora honoris causa
Uniwersytetu Âlàskiego otrzyma∏ profesor Jon Ove Hagen z Uniwersytetu
w Oslo w Norwegii, Êwiatowej s∏awy
badacz lodowców i Êrodowiska przyrod-

Studenci! Studio postprodukcyjne oferuje darmowy
monta˝ off-line na potrzeby Waszych filmów szkolnych i etiud.
Je˝eli jesteÊ studentem re˝yserii lub operatorem w trakcie nauki,
a szko∏a z ró˝nych wzgl´dów nie mo˝e zapewniç Tobie
monta˝ownii i monta˝ysty
– zapraszamy do FutroFilm z siedzibà w Warszawie.
FutroFilm dzia∏a od 2006 roku, zajmuje si´ monta˝em,
animacjà 2d/3d oraz kompozycjà obrazu on-line
do filmów reklamowych, teledysków oraz tworzeniem
opraw graficznych programów telewizyjnych.
Nasi monta˝yÊci majà wieloletnie doÊwiadczenie,
ich prace mo˝ecie zobaczyç na www.futrofilm.eu

Zapraszamy, FutroFilm

niczego obszarów polarnych, specjalizujàcy si´ w glacjologii arktycznej, autorytet w zakresie studiów nad relacjami pomi´dzy zmianami klimatu a masami lodowymi w Arktyce, wypróbowany partner polskich wypraw oraz badaƒ Uniwersytetu Âlàskiego na Spitsbergenie (Svalbardzie).
Wi´cej na str. 4-11
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nych i kulturalnych w internecie
w kontekÊcie np. poszanowania prawa
autorskiego. Zaprezentowane zosta∏o
powstajàce Centrum Informacji Naukowej – wspólny projekt Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Âlàskiego.
W konferencji udzia∏ wzi´∏o 150 bibliotekarzy, muzealników, nauczycieli i archiwistów z ca∏ej Polski.

„ROZMOWY O DOBRYM
PA¡STWIE” – ADAM MICHNIK

21 maja w rektoracie UÂ odby∏o si´
spotkanie otwarte z udzia∏em Adama
Michnika, redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Mówi∏ on m.in. o tym,
jakich pu∏apek powinno si´ unikaç, rozliczajàc komunistycznà przesz∏oÊç.
ALICJA LIZUREJ LAUREATKÑ
KONKURSU „PRIMUS
INTER PARES”
Alicja Lizurej zosta∏a laureatkà
uczelnianà i regionalnà konkursu Primus Inter Pares. 21 maja jako reprezentantka województwa Êlàskiego przystàpi∏a do fina∏u ogólnopolskiego przed
Komisjà Konkursowà w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
POSIEDZENIE SENATU UÂ
27 maja odby∏o si´ posiedzenie Senatu Uniwersytetu Âlàskiego. W porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in.: stanowisko w sprawie projektu reformy
systemu
szkolnictwa
wy˝szego,
uchwa∏a w sprawie warunków przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu
post´powania kwalifikacyjnego na
studia na Uniwersytecie Âlàskim
w roku akademickim 2009/2010,
uchwa∏a w sprawie zasad i trybu
przyjmowania na I rok studiów doktoranckich, uchwa∏a o przyj´ciu „Karty
nauczyciela akademickiego” i „Karty
kierunku/specjalnoÊci” oraz zatwierdzenie porozumienia z West Chester
University w Pensylwanii.
OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
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NowoÊci

Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe
FILOZOFIA. Krzysztof S z y m a n e k : Argument z podobieƒstwa, bibliogr., indeksy, summ., 33 z∏
ETNOLOGIA. Renata H o ∏ d a :
„Dobry w∏adca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I,
20 z∏
Jolanta S k u t n i k : Muzeum sztuki wspó∏czesnej jako przestrzeƒ
edukacji, bibliogr., indeks, summ.,
rés., opr. twarda, 23 z∏
LITERATUROZNAWSTWO. Fire
and Ice: the Dialectic of Order and
Chaos. Red. Ma∏gorzata N i t k a ,
Piotr D z i e d z i c , bibliogr., streszcz.,
Zsfg., 21 z∏
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Dystans i zaanga˝owanie. Wspólnota – literatura –
doÊwiadczenie. Antologia przek∏adów. Red. Zbigniew K a d ∏ u b e k , Tadeusz S ∏ a w e k , indeks, summ., Zsfg.,
opr. twarda, 15 z∏
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia
bibliologiczne. T. 17: Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelniczej (wybrane
aspekty badaƒ bibliologicznych
i szkice historyczne). Red. El˝bieta
G o n d e k , Irena S o c h a , tab., indeks,
summ., rez., 24 z∏
PRAWO. Instytucje prawa upad∏oÊciowego. T. 2. Red. Antoni W i t o s z , 24 z∏
PEDAGOGIKA.
„Chowanna”
2008, R. LI (LXV), T. 1 (30): JakoÊci

egzystencjalne wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji. Red. Teresa
B o r o w s k a , bibliogr., rys., tab.,
summ., 27 z∏
Nauczyciel i rodzina w Êwietle
specjalnych potrzeb edukacyjnych
dziecka (szkic monograficzny).
Red. Adam S t a n k o w s k i , bibliogr.,
wykr., tab., schem., summ., Zsfg.
NAUKI o ZIEMI. Andrzej R ó ˝ k o w s k i : Historia badaƒ i stan
rozpoznania hydrogeologicznego
GórnoÊlàskiego Zag∏´bia W´glowego i obszarów przyleg∏ych, bibliogr.,
indeks, tab., rys., opr. twarda

Podr´czniki i skrypty
LITERATUROZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y (po roku
1980). Red. Krystyna H e s k a - K w a Ê n i e w i c z , bibliogr., indeks, 45 z∏
NAUKI o ZIEMI. Józef L e w a n d o w s k i , Waldemar B a r d z i ƒ s k i ,
Justyna C i e s i e l c z u k , Zbigniew
M a ∏ o l e p s z y : Przewodnik do çwiczeƒ z kartowania geologicznego
(okolice Ch´cin), 26 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
HISTORIA. „Non omnis moriar”.
Zmarli pracownicy Uniwersytetu
Âlàskiego 1968–2007. Red. Antoni
Barciak
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 3. Red. Jan
I w a n e k , Mieczys∏aw S t o l a r -

c z y k , wspó∏pr. Olga S z u r a - O l e s i ƒ s k a , tab., summ., Zsfg.
Problemy polityki zagranicznej
Polski i stosunków mi´dzynarodowych na poczàtku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Mieczys∏aw
S t o l a r c z y k , wykr., tab., summ.,
Zsfg., opr. twarda
Kazimierz J ó s k o w i a k : Samorzàd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doÊwiadczenia i wnioski na przysz∏oÊç, bibliogr., tab., summ., Zsfg.,
opr. twarda
Mariusz K o l c z y ƒ s k i : Strategie
komunikowania politycznego. Wyd.
2., bibliogr., indeks, schem., summ.,
Zsfg
LITERATUROZNAWSTWO. Monika ¸ a d o ƒ : „Bardzo prosz´ pami´taç, ˝e ja by∏em przeciw”. Studia
o Antonim S∏onimskim, indeks,
summ., rés.
Jan P i o t r o w i a k : „Ciemny nurt
mego ˝ycia...”. O wyobraêni poetyckiej W∏adys∏awa Seby∏y, nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg., opr.
twarda
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury
i antropologii porównawczej. Red.
Zbigniew K a d ∏ u b e k , Tadeusz S ∏ a wek
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-bia∏oruskie. Red. Ewa K o s o w s k a , Galina K u r y l e n k a , Anna
G o m ó ∏ a , tab., summ., Zsfg.

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

ORGANIZUJEMY INTENSYWNE KURSY
JEZYKA ANGIELSKIEGO:
- wszystkie poziomy zaawansowania
- przygotowanie do egzaminów Cambridge
- kursy w soboty/niedziele
NOWOÂå: IELTS
- LEGAL ENGLISH (j´zyk prawniczy)
- KLUB KONWERSACYJNY
* zni˝ki dla pracowników UÂ oraz studentów studiów doktoranckich
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GWARANTUJEMY WYSOKÑ JAKOÂå W ATRAKCYJNEJ CENIE

XXV Mistrzostwa Polski
Uniwersytetów
w Pi∏ce Siatkowej Kobiet

Organizatorem tegorocznych Mistrzostw by∏
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Âlàskiego

W uroczystym otwarciu rozgrywek wzià∏ udzia∏
rektor-elekt UÂ prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ

Foto: AZS UÂ

Mistrzostwa, w których wzi´∏o udzia∏ 15
dru˝yn, rozgrywa∏y si´ od 1 do 4 maja
w obiektach AWF w Katowicach równoczeÊnie na czterech boiskach dwóch hal

Zwyci´˝czyniami zosta∏y zawodniczki z Uniwersytetu Szczeciƒskiego, przed uniwersyteckimi
dru˝ynami z Rzeszowa (miejsce II) i ¸odzi (miejsce III). Reprezentantki Uniwersytetu Âlàskiego uplasowa∏y si´ na VII pozycji.

Oficjalne otwarcie nowej wystawy w Muzeum Wydzia∏u Nauk o Ziemi pt. „Pomi´dzy
Ewà... a Nami. Najm∏odsze dzieci ewolucji”. Przeci´cia wst´gi dokona∏ wiceprezydent Sosnowca Wilhelm Zych

Od lewej: autorka i kurator wystawy „Pomi´dzy Ewà... a Nami. Najm∏odsze dzieci
ewolucji” mgr Ewa Budziszewska-Karwowska i Marta Szubert, autorka rekonstrukcji dinozaurów oraz hominidów

Festiwal Ziemi
i Badaƒ Polarnych
19-20-21 maja 2008 r.

Pierwszy dzieƒ Festiwalu Ziemi i Badaƒ Polarnych (19 maja). Od lewej: dziekan Wydzia∏u
Nauk i Ziemi prof. dr hab. Jacek Jania, JM rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prof.
dr Julian Dowdeswell (Director, Scott Polar Research Institute, University of Cambridge, UK)

