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20 maja 2008 r. w auli Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ odby∏a si´

uroczystoÊç nadania tytu∏u doktora honoris causa 

prof. Jonowi Ove Hagenowi

Doktorat 
honoris 
causa
dla prof. Jona Ove Hagena

Od lewej: prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UÂ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Jon Ove

Hagen, JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Prof. J.O. Hagen wpisa∏ si´ do ksi´gi pamiàtkowej

Rozmowy w kuluarach: ˝ona prof. Jona Ove

Hagena i prof. Tadeusz Niedêwiedê
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Drodzy Czytelnicy!
W maju na Wydziale Nauk o Ziemi odby∏a

si  ́uroczystoÊç nadania zaszczytnego tytu∏u
doktora honoris causa Uniwersytetu Âlà-
skiego wybitnemu glacjologowi z Uniwersy-
tetu w Oslo profesorowi Jonowi Ove Hage-
nowi. - 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 kli-
matycznych. 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, zdj́ -
cia lotnicze oraz ró˝nego rodzaju dane. Dzí -
ki jego wsparciu w póêniejszym okresie pra-
cownicy naszej Uczelni mieli mo l̋iwoÊç ko-
rzystania ze stypendiów naukowych oraz
braç udzia∏ w sta˝ach realizowanych w Nor-
wegii. Z jego te  ̋inicjatywy polscy naukowcy
zostali zaproszeni do udzia∏u w wielu mí dzy-
narodowych projektach badawczych,
a w ostatnich latach Wydzia∏ Nauk o Ziemi
wspó∏pracuje z Profesorem Hagenem i jego
zespo∏em w ramach IV Mí dzynarodowego
Roku Polarnego w projekcie GLACIODYN.

8 czerwca przypada 40. rocznica powsta-
nia Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach.
Z tej okazji cz´Êç gazety poÊwi´camy zagad-
nieniom historycznym. Zach´camy do prze-
czytania artyku∏u o powstaniu Wydzia∏u
Filologicznego. Jego utworzenie wp∏yn´∏o
na rozwini´cie nowych kierunków badaƒ
i tendencji metodologicznych, a po 35 la-
tach istnienia sta∏ si´ najwi´kszym wydzia-
∏em naszej Uczelni, zarówno pod wzgl´dem
liczby pracowników naukowych, jak i stu-
dentów kszta∏càcych si´ w trybie stacjonar-
nym. Zach´camy równie˝ do przeczytania
wywiadu z dr. Adamem W. Jaroszem,
w którym ten d∏ugoletni pracownik Wy-
dzia∏u i Êwiadek wydarzeƒ towarzyszàcych
poczàtkom Êlàskiej wszechnicy, wspomina
pierwszà inauguracj´ roku akademickiego
nowego Uniwersytetu.

REDAKCJA

„Senat Uniwersytetu Âlàskiego dostrzega ko-

niecznoÊç 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 po-

czàtek powa˝nej debaty, której owocem powin-

na byç reforma zapewniajàca polskim uczel-

niom wy˝szym nale˝ne im miejsce w Europejskim

Obszarze Szkolnictwa Wy˝szego”. Obszerne

fragmenty stanowiska Senatu Uniwersytetu Âlà-

skiego z 27 maja 2008 r. w sprawie Projektu

Za∏o˝eƒ Reformy Systemu Nauki i Szkolnictwa

Wy˝szego. ............................................ str. 12-14

ROZMOWA
„By∏a wiosna 1968 roku. W Wy˝szej Szkole

Pedagogicznej toczy∏o si´ zebranie, poÊwi´co-

ne organizacji pracy w kolejnym roku akade-

mickim. 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∏...” Rozmo-
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D ecyzja o nadaniu najwy˝szej
godnoÊci honorowej Uniwer-
sytetu Âlàskiego temu wybit-

nemu glacjologowi i badaczowi polar-
nemu 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 Insty-
tutu Polarnego im. R.F. Scotta na Uni-
wersytecie Cambridge, przewodniczà-
cy Brytyjskiego Narodowego Komitetu
Badaƒ Antarktycznych, jeden z najwy-
bitniejszych wspó∏czesnych glacjolo-
gów i badacz obu obszarów polarnych;
prof. dr hab. Aleksander Guterch -
cz∏onek rzeczywisty PAN, przewodni-
czàcy Polskiego Narodowego Komitetu
ds. IV Mi´dzynarodowego Roku Polar-
nego, Êwiatowej klasy badacz g∏´bo-

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

Na uroczystoÊç przybyli: dziekani po-
szczególnych wydzia∏ów naszej Uczelni,
wiceprezydent Sosnowca Wilhelm Zych,
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych
i duchowieƒstwa oraz reprezentanci in-
nych uczelni naszego regionu. Po uroczy-
stoÊci nadania doktoratu g∏os zabra∏ sam
prof. Jon Ove Hagen, który podzi´kowa∏ za
ten tak zaszczytny tytu∏. S∏owa wdzi´czno-
Êci skierowa∏ szczególnie do dziekana Jac-
ka 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∏ Mu-
zycznych w Sosnowcu, po którym nad-

szed∏ czas na podzi´kowania i gratulacje.
Prorektor UÂ ds. nauki i informatyzacji
prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ odczyta∏
korespondencyjne gratulacje dla Laure-
ata, które nades∏ali m.in. wojewoda Êlà-
ski Zygmunt ¸ukaszczyk, marsza∏ek wo-
jewództwa Êlàskiego Bogus∏aw Âmigiel-
ski, arcybiskup i metropolita katowicki
Damian Zimoƒ, JM Rektor UJ prof. Ka-
rol Musio∏, JM Rektor KUL prof. Stani-
s∏aw Wilk oraz JM Rektor UO Stanis∏aw
Nicieja.

AGNIESZKA SIKORA

Honorowy doktorat dla norweskiego
glacjologa - Jona Ove Hagena
20 maja w auli Wy-
dzia∏u Nauk o Ziemi
w Sosnowcu odby∏a si´
37. uroczystoÊç wr´cze-
nia tytu∏u doktora hono-
ris causa Uniwersytetu
Âlàskiego. Tym razem
zaszczytu tego dostàpi∏
Prof. Jon Ove Hagen
z Uniwersytetu w Oslo.
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Od lewej: prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedêwiedê, prof. dr hab. Aleksander Guterch, JM Rek-

tor Politechniki Âlàskiej prof. dr hab. in˝. Wojciech Zieliƒski, prof. dr Julian A. Dowdeswell

Prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UÂ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Jon Ove Hagen, 

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
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P rofesor Ha-
gen od roku
1985 wzià∏

udzia∏ w 20 ekspedy-
cjach naukowych
(cz´sto mi´dzynaro-
dowych) na Svalbar-
dzie. Dwa razy
uczestniczy∏ w bada-
niach antarktycz-
nych (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 nauko-
wych o zasi´gu Êwia-
towym. Nale˝à do
nich: Annals of Gla-

ciology, Arctic, Antarctic and Alpine
Research, Journal of Glaciology, Jour-
nal of Hydrology, Polar Research oraz
Geografiska Annaler.

Nie wzi´to tutaj pod uwag´ szeregu
innych publikacji i raportów nauko-
wych. WÊród pozycji ksià˝kowych
szczególnie cenionych w polarnym Êro-
dowisku naukowym, zw∏aszcza przez
glacjologów Uniwersytetu Âlàskiego,
znajduje si´ wydany w roku 1993 pod
kierunkiem Profesora J. O. Hagena
kompletny atlas oraz inwentarz lodow-
ców 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 Gla-
ciers and Ice Caps oraz znajdujàce si´
w druku informacje na temat deglacja-
cji w przygotowywanej przez Wydaw-
nictwo Routledge Encyklopedii Geo-
morfologii. 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. Dowdeswel-
lem) 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 Beeren-
berg dla studiów klimatycznych.
W 2005 roku wspólnie z B. Etzelmülle-
rem, opublikowa∏ On rozdzia∏, dotyczà-
cy interakcji mi´dzy lodowcami a per-
mafrostem w warunkach Êrodowiska
arktycznego i alpejskiego na przyk∏a-
dzie po∏udniowej Norwegii i Svalbardu
- w monografii Cryospheric systems –
Glaciers and Permafrost, wydanej
przez British Geological Society.

Sukcesy badawcze Profesora J.O. Ha-
gena w dziedzinie glacjologii polarnej
zosta∏y w szczególny sposób docenione
na forum mi´dzynarodowym poprzez
Jego udzia∏ w pracach II Grupy Robo-
czej Mi´dzyrzàdowego Panelu Zmian
Klimatu IPCC (Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change). W opublikowa-
nym w 2001 roku przez Cambridge
University Press drugim tomie (trze-
ciego) raportu IPCC: Climate Change
2001: Impacts, Adaptation and Vulne-
rability, J.O. Hagen znalaz∏ si´ w gro-
nie oÊmiu wspó∏autorów 40-stronicowe-
go rozdzia∏u poÊwi´conego obszarom
polarnym.

Tematyka badawcza Profesora obej-
muje zarówno badania bilansu masy, jak
i bilansu wodnego lodowców arktycz-
nych. Szczególnà uwag´ zwraca∏ On na
dynamik´ tych zjawisk oraz szeroko sto-
sowa∏ metody modelowania z uwzgl´d-
nieniem technik geograficznego syste-
mu informacji (GIS). Wprowadzi∏ do ba-
daƒ lodowców nowoczesne metody son-
da˝u radarowego.

Profesor J.O. Hagen pe∏ni∏ wa˝ne
funkcje w trzech mi´dzynarodowych
organizacjach naukowych. W latach
1995-2003 by∏ przewodniczàcym

Dorobek naukowy i osiàgni´cia Prof. Jona Ove Hagena

Glacjologia polarna 
bez tajemnic

Profesor Jon Ove Ha-
gen jest znanym na
Êwiecie glacjologiem.
Pracuje na Uniwersytecie
w Oslo, na Wydziale
Nauk Matematycznych
i Przyrodniczych, w De-
partamencie Nauk o Zie-
mi, kierujàc Sekcjà Geo-
grafii Fizycznej. Jego
badania naukowe pro-
wadzone sà g∏ównie
w terenie. Dotyczà one
przede wszystkim lo-
dowców Arktyki.

➥

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 S

ik
o

ra



W
yd

ar
ze

ni
a

6

Mi´dzynarodowego Arktycznego Komi-
tetu Naukowego (International Arctic
Science Committee (IASC) - Working
Group on Arctic Glaciology). W latach
1999-2006 pe∏ni∏ obowiàzki wiceprezy-
denta IUGG/IAHS ICSI, International
Commission of Snow and Ice, a w okre-
sie 2002-2006 by∏ cz∏onkiem Rady Mi´-
dzynarodowego Towarzystwa Glacjolo-
gicznego. Bra∏ i bierze udzia∏ w koordy-
nowaniu co najmniej 5 du˝ych projek-
tów mi´dzynarodowych, m.in. ICE-
MASS, 1998-2001 (9 partnerów), GISI-
CE, 1998-2000, GLACIORISK, 2000-
2003, SPICE 2002-2005 (5 partnerów).
W ramach IV Mi´dzynarodowego Roku
Polarnego zosta∏ wiceprzewodniczàcym
mi´dzynarodowego projektu IPY GLA-
CIODYN oraz koordynatorem cz´Êci
norweskiej na lata 2006-2010. W tym
ostatnim projekcie uczestniczy Uniwer-
sytet Âlàski.

Swojà wiedz´ Profesor Jon Ove Ha-
gen przekazywa∏ nie tylko w swoich
licznych publikacjach. Jego dzia∏al-
noÊç dydaktyczna jest równie˝ wyso-
ko ceniona. Wypromowa∏ 8 doktorów,
którzy cz´sto nadal rozwijajà swojà
karier´ naukowà. By∏ recenzentem
przewodów doktorskich na Uniwer-
sytetach w Szwecji i Wielkiej Bryta-
nii. Wyk∏ady prowadzi∏ nie tylko na
macierzystej uczelni, ale tak˝e na in-
nych uniwersytetach, mi´dzy innymi
od 1997 roku wyk∏ada na Mi´dzyna-
rodowym Uniwersytecie – University
Courses of Svalbard (UNIS) w Lon-
gyearbyen. W kwietniu 1992 roku
Profesor J.O. Hagen by∏ jednym
z trzech organizatorów International
Field Workshop on Svalbard Glacio-
logy 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 Wy-
dzia∏ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlà-
skiego aktywnie wspó∏pracuje z Profe-
sorem Hagenem i jego zespo∏em w ra-
mach IV Mi´dzynarodowego Roku Po-
larnego w projekcie GLACIODYN.

Wspólne, partnerskie badania prowa-
dzone na lodowcach Spitsbergenu,
udzia∏ w wielu projektach mi´dzynaro-
dowych oraz wspó∏praca dydaktyczna
z Uniwersytetem w Oslo stanowià do-
brà promocj´ zarówno nauki polskiej,
jak i Uniwersytetu Âlàskiego. Rola i za-
s∏ugi Profesora Jon Ove Hagena sà zna-
czàce 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 Uni-
wersytetu Âlàskiego za nadanie Prof. Dr.
Jon Ove Hagenowi z Uniwersytetu w Oslo
najwy˝szej godnoÊci honorowej naszego
Uniwersytetu - doktoratu honoris causa.
Szczególnie dzi´kuj́  dostojnym i wybitnym
recenzentom, których opinie by∏y podstawà
do podj́ cia decyzji przez Senat Uniwersyte-
tu Âlàskiego w dniu 22 stycznia 2008 r. Re-
cenzje ca∏okszta∏tu dorobku akademickiego
wykonali prof. dr Julian A. Dowdeswell, dy-
rektor Instytutu Polarnego im. R.F. Scotta
na Uniwersytecie Cambridge, przewodni-
czàcy Brytyjskiego Narodowego Komitetu
Badaƒ Antarktycznych, jeden z najwybit-
niejszych wspó∏czesnych glacjologów i ba-
dacz obu obszarów polarnych; prof. dr hab.
Aleksander Guterch, cz∏onek rzeczywisty
PAN, przewodniczàcy Polskiego Narodowe-
go Komitetu ds. IV Mi´dzynarodowego Ro-
ku Polarnego, Êwiatowej klasy badacz g∏´-

bokich struktur skorupy ziemskiej w obu
obszarach polarnych, cz∏onek wielu nauko-
wych gremiów mi´dzynarodowych oraz
prof. dr hab. Tadeusz Niedêwiedê, kierow-
nik Katedry Klimatologii Uniwersytetu Âlà-
skiego, cz∏onek Polskiej Akademii Umiej́ t-
noÊci, wybitny klimatolog, uczestnik wielu
projektów badawczych i mi´dzynarodo-
wych gremiów naukowych. Recenzenci do-
konali 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∏pra-
cuje z Profesorem Hagenem od drugiej po-
∏owy lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku.
Najpierw by∏y to kontakty korespondencyj-
ne, a od poczàtku lat 90. XX wieku przero-
dzi∏y si  ́w osobistà wspó∏prac  ́terenowà na
Spitsbergenie. W tym trudnym - zarówno
w aspekcie politycznym, jak i finansowym
dla polskich badaƒ polarnych okresie - roz-
poczà∏ On wspó∏prac  ́ z Uniwersytetem
Âlàskim w zakresie badaƒ glacjologicznych

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

Przyjaciel 
Uniwersytetu 
Âlàskiego
i Polski
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i szerzej – studiów Êrodowiska polarnego.
Bardzo energicznie organizowa∏ wsparcie
finansowe naszych wspólnych badaƒ z pro-
jektów, które wówczas prowadzi∏, b´dàc
g∏ównym glacjologiem w Norweskim Insty-
tucie Polarnym. By∏o to tak˝e wsparcie or-
ganizacyjne umo˝liwiajàce uczestnikom
wypraw glacjologicznych z Uniwersytetu
Âlàskiego bezp∏atne korzystanie z infra-
struktury oraz sprz´tu Norweskiego Insty-
tutu Polarnego na Spitsbergenie. Dostar-
cza∏ nam najnowszà literatur ,́ mapy, zdj́ -
cia lotnicze, dane geodezyjne, meteorolo-
giczne i inne. Przy ówczesnych relacjach
cen pomi´dzy Norwegià i Polskà zakup te-
go typu materia∏ów by∏by niemo˝liwy.
W kolejnych latach umo˝liwi∏ sta˝e nauko-
we i stypendia na wizyty naukowe w Nor-
wegii dla kilku pracowników naszego Wy-
dzia∏u, w tym ni˝ej podpisanego. Najwa˝-
niejsze jest to, ˝e wnoszàc tak wiele do
wspólnych badaƒ, a czasem tylko do na-
szych projektów, traktowa∏ nasz zespó∏ jako
pe∏noprawnego partnera merytorycznego,
absolutnie nie dajàc odczuç dominujàcej,
uprzywilejowanej przecie  ̋pozycji material-
nej i logistycznej Jego Instytutu. Ta wspó∏-
praca owocowa∏a póêniej wspólnymi publi-
kacjami, 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 Ark-
tyce. W tym procesie konsolidowania i ko-
ordynowania zadaƒ badawczych na lodow-
cach ca∏ej Arktyki przedstawiciele Wielkiej
Brytanii, Rosji i Polski, obok Jona Ove Ha-
gena, 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∏organiza-
torami i sponsorami byli: Uniwersytet Âlà-
ski, 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 naj-
powa˝niejszym spotkaniem mi´dzynaro-
dowym zorganizowanym w polskiej stacji
na Spitsbergenie. Jej znaczenie by∏o zdecy-
dowanie szersze ni˝ ona sama i d∏ugotrwa-
∏e w skali mi´dzynarodowej. Z inicjatywy
profesora Mariana Puliny, ni˝ej podpisane-
go, Jona Ove Hagena i Andreya Glazo-
vskiego rozpocz´to starania o formalne po-
wo∏anie arktycznej glacjologicznej grupy
roboczej w ramach presti˝owej organizacji
mi´dzynarodowej – International Arctic
Science Committee (IASC) z siedzibà
w Oslo. Profesor Hagen by∏ reprezentan-
tem grupy inicjatywnej. DoprowadziliÊmy
do pierwszego spotkania roboczego naro-
dowych reprezentantów paƒstw arktycz-
nych odpowiadajàcych za badania glacjolo-

giczne w pó∏nocnym obszarze polarnym.
Odby∏o si´ ono w czasie wielkiej mi´dzyna-
rodowej konferencji glacjologicznej w Cam-
bridge w 1993 roku. Ukonstytuowa∏ si´
wówczas komitet przygotowujàcy powo∏a-
nie Working Group on Arctic Glaciology
w ramach IASC. Na szefa komitetu jedno-
g∏oÊnie powo∏ano Jona Ove Hagena. Zaak-
centowano tak˝e propozycj´ zorganizowa-
nia 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 (Cha-
ir). Zosta∏ nim Profesor Hagen. Dzi´ki wie-
loletniej owocnej wspó∏pracy z Profesorem
Hagenem mog∏a powstaç rozwijajàca si´
nadal naukowa grupa robocza, a Uniwersy-
tet Âlàski zosta∏ uznany za pr´˝ny oÊrodek
badaƒ arktycznych w skali Êwiatowej.

Dla uwypuklenia zas∏ug Profesora Hage-
na dla Uniwersytetu Âlàskiego nale˝y pod-
kreÊliç, i  ̋dzi´ki Jego staraniom doktoranci
z naszego Wydzia∏u odbywajà sta˝e nauko-
we i uzyskujà stypendia w Norwegii, korzy-
stajà 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 redak-
cjà J. Jani i J.O. Hagena, jako IASC Report
No. 5, sygnowany miejscem wydania: So-
snowiec-Oslo. Przez nast´pne prawie dzie-
si´ç lat by∏a to praca bardzo cz´sto cytowa-
na, a na jej podstawie powsta∏a aktualizo-
wana ciàgle baza danych o bilansie masy lo-
dowców arktycznych w witrynie interneto-
wej Grupy Roboczej Glacjologii Arktycznej
IASC. Nale˝y tak˝e dodaç, i  ̋zespó∏ bada-
czy z Uniwersytetu Âlàskiego nale˝a∏ do
wspó∏realizatorów du˝ego mi´dzynarodo-
wego projektu badawczego ICEMASS (Pià-
ty Program Ramowy Komisji Europej-
skiej), 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 do-
posa˝enia i dofinansowania badaƒ polar-
nych - powa˝nym partnerem, tak˝e w za-
kresie dost´pnoÊci aparatury oraz mo˝liwo-
Êci logistycznych na Svalbardzie. Jednak˝e,
zbudowanie takiej pozycji Wydzia∏u Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego w Êwiato-
wych badaniach glacjologicznych w istotnej
mierze zawdzi´czamy najpierw wsparciu,
a nast´pnie w pe∏ni partnerskiej wspó∏pra-
cy z Doktorem Honorowym.

Profesor Hagen kilkakrotnie odwiedza∏
nasz Wydzia∏. Wyg∏asza∏ wyk∏ady goÊcinne

i prowadzi∏ seminaria. U∏atwia∏ naszym
pracownikom i doktorantom - poprzez re-
komendowanie ich do stypendiów – udzia∏
w konferencjach naukowych organizowa-
nych w Norwegii (i nie tylko). Kontakty na-
ukowe i organizacyjne z Profesorem Hage-
nem sà ˝ywe i ciàgle si  ́rozwijajà. Obecnie
wspó∏pracujemy w ramach presti˝owego
projektu badawczego GLACIODYN – reali-
zowanego w ramach IV Mi´dzynarodowego
Roku Polarnego. Przedstawiciel Uniwersy-
tetu Âlàskiego dzia∏a w grupie sterujàcej te-
go 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´dzynarodo-
wych) pe∏ni∏ funkcj́  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.). Po-
nadto, 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 przed-
miotu. J.O. Hagen, kierujàc kilkuosobo-
wym zespo∏em, doprowadzi∏ do opracowa-
nia i opublikowania atlasu oraz inwentarza
lodowców Svalbardu, który zawiera podsta-
wowe dane o ka˝dym z tysi´cy lodowców
zajmujàcych obszar o powierzchni ponad
36 tys. km2 (J.O. Hagen, O. Liestol, E. Ro-
land, T. Jorgensen, 1993: Glacier Atlas of
Svalbard and Jan Mayen. Norsk Polarin-
stititutt Meddeleser, No. 129, 141 pp.).

Nale˝y szczególnie podkreÊliç udzia∏ Pro-
fesora Hagena jako autora wiodàcego lub
wspó∏autora niezwykle presti˝owych synte-
tycznych raportów Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC, 2001) oraz
Arctic Climate Impact Assessment (2005).

Istotà wk∏adu Profesora w badania lodow-
ców Svalbardu oraz Arktyki jest rozpoznawa-
nie ich zmian oraz ewolucji w zwiàzku ze
zmianami klimatu, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem roli bilansu masy oraz bilansu ener-
getycznego ich powierzchni. Profesor Hagen
nale˝y do grupy prekursorów stosowania wie-
lorakich iloÊciowych metod terenowych w po-
wiàzaniu z metodami teledetekcyjnymi dla
kompleksowych studiów glacjologicznych. Po-
zwala mu na to szerokie wykszta∏cenie geo-
grafa fizycznego. Wspó∏praca z wieloma inny-
mi specjalistami z zakresu geofizyki, geodezji
oraz chemii Êrodowiskowej umo˝liwia mu in-
terdyscyplinarne ∏àczenie ró˝norodnych me-
tod dla osiàgni´cia celu badawczego. Przeja-
wia si  ́to w wykazie Jego publika- ➥
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cji, w których zdecydowana wi´kszoÊç przygo-
towana by∏a ze wspó∏autorami. To tak˝e po-
twierdza wielkà umiej́ tnoÊç pracy zespo∏o-
wej. Âwiadczy to o jego otwartoÊci na koncep-
cje innych badaczy, niekiedy znacznie m∏od-
szych od Niego. W takich cechach Jego cha-
rakteru jak: ∏atwoÊç w nawiàzywaniu kontak-
tów, ˝yczliwoÊç w stosunku do innych, otwar-
toÊç na partnerskà wspó∏prac  ́oraz osobista
skromnoÊç nale˝y upatrywaç Jego popularno-
Êci i presti˝u mi´dzynarodowego. Pozwoli∏y
mu one odegraç istotnà rol  ́w skonsolidowa-
niu mi´dzynarodowego Êrodowiska badaczy
lodowców Arktyki.

Profesor Hagen pe∏ni∏ wa˝ne funkcje
w mi´dzynarodowych organizacjach na-
ukowych, w tym wspomniane ju  ̋ wcze-
Êniej: Chairman of the IASC Working Gro-
up on Arctic Glaciology (1995-2003), Vice-
President of IUGG/IAHS ICSI (Internatio-
nal Commission of Snow and Ice) (1999-
2006), 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 Ho-
landii, Szwecji i Kanadzie.

Ludzi poznaje si´ najlepiej w czasie
wspólnych prac terenowych w skrajnie

trudnych warunkach polarnych. Hagen
jest osobà niezwykle odpowiedzialnà, pro-
stolinijnà, cierpliwà i wytrwa∏à co - wraz
z poczuciem humoru i skromnoÊcià - zjed-
nuje mu przyjació∏. Mo˝na wymieniaç wi´-
cej przymiotów Doktora Honorowego, ale
trzeba tak˝e wspomnieç o niedoskona∏o-
Êci: nie potrafi Êpiewaç. Próbowa∏ przy
okazji spotkania towarzyskiego prezento-
waç dawne pieÊni norweskie. Przekonali
si´ o tym uczestnicy konferencji w WiÊle
w 1994 roku, kiedy próbowa∏ zaÊpiewaç
dawnà pieÊƒ Wikingów - w ramach pre-
zentacji przez uczestników pieÊni narodo-
wych ich krajów.

Reasumujàc, uzasadnienie nadania god-
noÊci doktora honoris causa Uniwersytetu
Âlàskiego Profesorowi Jonowi Ove Hage-
nowi, 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 zrozumie-
nia lodowców Svalbardu, Skandynawii i ca-
∏ej Arktyki, niezwykle wa˝nà rol  ́w zorga-
nizowaniu i skonsolidowaniu badaczy lo-
dowców arktycznych z kilkunastu krajów.
Jego osobowoÊç sprawia, ˝e pe∏ni on klu-
czowà rol  ́w naukowej spo∏ecznoÊci glacjo-

logów zajmujàcych si  ́ pó∏nocnym obsza-
rem polarnym Ziemi.

Mo˝na Jego osob  ́okreÊliç mianem do-
brego „katalizatora” wspó∏pracy mi´dzyna-
rodowej w badaniu lodowców Arktyki. Ni-
gdy wczeÊniej w historii badaƒ pó∏nocnego
obszaru polarnego nie podj́ to i nie zrealizo-
wano tak szerokiej i skutecznej mi´dzyna-
rodowej wspó∏pracy badawczej, która trwa
i rozwija si .́

Nadanie tytu∏u doktora honoris causa Jo-
nowi Ove Hagenowi w okresie Mi´dzynaro-
dowego Roku Polarnego stanowi podkreÊle-
nie znaczenia prowadzonych przez Niego
badaƒ dla zrozumienia wspó∏czesnych
zmian klimatycznych w obszarach polar-
nych oraz w skali globalnej. Ten fakt uwypu-
kla tak˝e dobrà wspó∏prac  ́ Uniwersytetu
Âlàskiego z Uniwersytetem w Oslo oraz z in-
nymi oÊrodkami naukowymi w Norwegii.
Mam nadziej́ , ˝e b´dzie s∏u˝yç ich rozwojo-
wi. Pozwala tak˝e podkreÊliç rol  ́Profesora
Hagena w zawiàzaniu szerokiego mi´dzyna-
rodowego wspó∏dzia∏ania naukowego w ba-
daniach glacjologicznych w Arktyce.

Jon Ove, ciesz  ́si ,́ ˝e zechcia∏eÊ przyjàç
t  ́wysokà godnoÊç naszego Uniwersytetu
i gratuluj́  Ci jej serdecznie!

JACEK A. JANIA

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 zapyta-
niem - 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 kandy-
datury do tytu∏u doktora honoris causa
Uniwersytetu Âlàskiego... Mój pierwszy
osobisty kontakt z polskimi kolegami mia∏
miejsce podczas pierwszego wspólnego pro-
gramu terenowego – elementu trójstronnej
wspó∏pracy mi´dzy Polskà, Rosjà i Norwe-
già 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 bi-
lansu masy lodowców na Svalbardzie.
Pierwsze spotkanie mia∏o miejsce rok wcze-
Êniej i zdecydowaliÊmy si  ́wówczas nawià-
zaç bli˝szà wspó∏prac´. Wiedzia∏em ju˝
wówczas o istnieniu polskiej stacji badaw-
czej w Hornsundzie i rosyjskiej aktywnoÊci
w Barentsburgu. WczeÊniej nie prowadzili-
Êmy ̋ adnych wspólnych dzia∏aƒ, nawiàzali-
Êmy wspó∏prac  ́w kwietniu 1991 r. – poje-
chaliÊmy wtedy do Polskiej Stacji Polarnej
w Hornsundzie. Nigdy nie zapomn  ́ ser-
decznego przyj́ cia, z jakim si  ́wszyscy spo-
tkaliÊmy. PracowaliÊmy na Amundsenisen
oko∏o 10 dni, potem pojechaliÊmy do rosyj-
skiej bazy w Pyramiden i kontynuowaliÊmy
prac  ́ na Nordenskjoldbreen i Lomonoso-
vfonna. 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 klima-
tycznych. 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., zorganizowa-
liÊmy wspólne przedsi´wzi´cie, zainicjowa-
ne przez polski zespó∏ - zmar∏y profesor Ma-
rian Pulina, profesor Jacek Jania i doktor
Piotr G∏owacki stanowili trzon zespo∏u.
W Hornsundzie przeprowadziliÊmy „Work-
shop on Glaciological Research in Sval-
bard”, którego celem by∏a wzajemna wy-
miana informacji o aktualnych dzia∏aniach
i planach, zdefiniowanie nowych obszarów
potrzeb badawczych i zorientowanie si  ́co
do mo˝liwoÊci wspó∏pracy w kontekÊcie re-
alizacji tych celów. I znowu zderzyliÊmy si´
z ci´˝kà arktycznà pogodà. Tym, którzy ni-
gdy nie byli na Svalbardzie mog  ́ powie-
dzieç, ˝e dotarcie tam wià˝e si  ́z podró˝à
skuterem Ênie˝nym na odcinku 200 km
z Longyearbyen do Hornsundu, pokonywa-
niem kilku dolin, dwóch fiordów i kilku lo-

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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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 po-
s∏ugiwaç si  ́GPS. Wtedy to przekonaliÊmy
si ,́ i  ̋poruszanie si  ́po lodowcach w total-
nej 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 Keulen-
fjorden. 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 jed-
nym z taboretów - ca∏à noc. Ja i mój asy-
stent spaliÊmy w Êpiworach w komórce na
drewno i w´giel. W takich warunkach po-
znaje si  ́ludzi najlepiej. Nikt nie narzeka∏ –
dawaliÊmy sobie wspólnie rad  ́ca∏kiem nie-
êle. Na bazie takiego doÊwiadczenia zdoby-
wa si  ́wzajemny szacunek i zaufanie. Póê-
niej sp´dziliÊmy niezapomniane dni w pol-
skiej stacji w Hornsundzie.

Jak wszyscy zapewne wiedzà, Polska
Stacja Polarna w Hornsundzie powsta∏a
podczas Mi´dzynarodowego Roku Geofi-
zycznego w 1957 r. Nast´pnie stacja zaprze-
sta∏a dzia∏alnoÊci na kilka lat. W 1978 r. zo-
sta∏a reaktywowana jako stacja zimowa i od
tej pory prowadzi dzia∏alnoÊç ca∏orocznà.
Od tego momentu nastàpi∏y znaczne zmia-
ny. 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 hi-
storia robi wra˝enie. Badania glacjologicz-
ne zawsze by∏y wa˝nà cz´Êcià prac prowa-
dzonych w Hornsundzie.

Dlaczego staramy 
si´ poznaç lodowce?

Najprostsze wyjaÊnienie jest takie, i  ̋lo-
dowce 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 lo-
du zbli˝a si  ́do 0

o
C, ∏atwo poruszaç si  ́po

lodzie b´dàc wyposa˝onym w raki. Nato-
miast 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 porusza-
jà si  ́wolniej ni  ̋alpejskie, nawet je˝eli ma-
jà t  ́samà gruboÊç i nachylenie. Dlaczego
tak si  ́zachowujà? I to w∏aÊnie tak si  ́za-
czyna – zwyk∏a ciekawoÊç – chcemy poznaç
i zrozumieç przyrod .́ To jest fundamental-
ne pytanie stawiane w ka˝dych badaniach
podstawowych. Badania wynikajàce z cie-
kawoÊci, 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 lo-
dowce 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

tego oznaki. W ca∏ym kraju uwidaczniajà
si  ́ formy erozyjne, które mo˝na zaobser-
wowaç dzi´ki dolinom U-kszta∏tnym. W za-
chodniej cz´Êci kraju znajdujà si  ́ s∏ynne
g∏´bokie fiordy nawiedzane licznie przez tu-
rystów, 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 jed-
noczeÊnie ogromnym zbiornikiem wodnym
zbudowanym z dziesiàtków metrów pia-
sków, ˝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 naci-
sku powoli podnosi∏a si  ́i – poprzez ruchy
izostatyczne – wynurza∏a si  ́ z oceanu.
A wszystko to jest skutkiem oddzia∏ywania
lodowców. Aby zrozumieç rozwój krajobra-
zu i form terenowych – musimy zrozumieç
lodowce. DoÊwiadczenia z podró˝y po kraju
sà zupe∏nie inne wówczas, gdy si  ́podejmu-
je wysi∏ek wyobra˝enia sobie jak kszta∏to-
wa∏ si  ́làd.

Lodowce jako 
archiwum klimatu

Lodowce powstajà wskutek nagromadze-
nia Êniegu. Kiedy latem Ênieg nie ulega top-
nieniu, 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 regio-
nach gdzie latem nie ma topnienia, jak to
ma miejsce w Êrodkowej Grenlandii i na
Antarktydzie, coroczne warstwy Ênie˝nych
opadów zostajà zachowane w sposób przy-
pominajàcy narastanie s∏oi w drzewie. Po-
wietrze 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 okre-
su 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 zre-
konstruowaç sk∏ad atmosfery, w tym za-
wartoÊç gazów cieplarnianych sprzed po-
nad 400 tys. lat. JednoczeÊnie, mo˝emy od-
tworzyç temperatur  ́powietrza w oparciu
o sk∏ad chemiczny Êniegu, poniewa  ̋zawar-
toÊç tlenu w Êniegu jest zwiàzana z tempe-
raturà powietrza na obszarze opadów Ênie-
gu. Na bazie rdzeni z odwiertów czap lodo-
wych Grenlandii i Antarktydy otrzymali-
Êmy szczegó∏owy obraz dawnych tempera-
tur i sk∏adu chemicznego atmosfery.
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˚aden inny element przyrody nie jest w sta-
nie przekazaç tak szczegó∏owych informacji
o historii klimatu. Analiza rdzeni z lodow-
ców 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 sze-
rokie naukowe i polityczne znaczenie.

Lodowce 
jako wskaêniki zmian klimatu

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. Kontrower-
sje dotyczà tego, w jakim stopniu zaobser-
wowane zmiany sà spowodowane przez
dzia∏alnoÊç cz∏owieka. Jednak˝e, niezale˝-
nie od przyczyn, istotne jest gromadzenie
informacji dotyczàcych zmian klimatu. Lo-
dowce sà jednymi z najbardziej widocznych
wskaêników zmian klimatu. W tym kon-
tekÊcie nie jest niespodziankà, i  ̋ agenda
ONZ - Mi´dzyrzàdowy Panel ds. Zmian Kli-
matu (IPCC) - wskaza∏o lodowce jako jeden
z najistotniejszych parametrów przyrodni-
czych dokumentujàcych zmiany klimatu.
Obecnie powierzchnia lodowców zmniejsza
si  ́na ca∏ym Êwiecie. Wszyscy widzieliÊmy
wspó∏czesne zdj́ cia alpejskich lodowców.
Znamy te  ̋ zdj́ 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 (Ame-
ryka P∏d), woda z topniejàcych lodowców
jest istotnym êród∏em wody pitnej podczas
letniej pory suchej. To jest powód, dla któ-
rego okoliczni mieszkaƒcy z du˝à uwagà
obserwujà topniejàce lodowce. Wiele rzek
podczas pory suchej, kiedy to opady deszczu
sà bardzo niewielkie – jest zasilanych jedy-
nie 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, nato-
miast 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 more-
ny czo∏owe, które mogà nie stanowiç wy-
starczajàcej zapory w trakcie wzrostu po-
ziomu wody, co mo˝e byç przyczynà kata-
strofalnych 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 zoba-
czymy wiele przyk∏adów tych zmian.

Taki kraj jak Norwegia jest jednak˝e od-
porny na zmiany pochodzenia lodowcowe-
go. W Norwegii mamy mnóstwo wody.
Tamtejsze firmy energetyczne sà zaintere-
sowane lodowcami. W ciep∏ym sezonie let-
nim woda uzyskana z lodowców, sp∏ywajà-
ca do zbiorników wodnych hydroelektrow-
ni, stwarza mo˝liwoÊç wyprodukowania do-
datkowej iloÊci energii elektrycznej.
W ch∏odnym sezonie letnim mniej lodu top-
nieje 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 là-
dzie. Je˝eli globalna temperatura powietrza
b´dzie wzrastaç, poziom morza b´dzie si´
podnosi∏, poniewa  ̋ woda w oceanach b´-
dzie zajmowa∏a wi´kszà obj́ toÊç. Je˝eli –
wskutek wzrostu temperatury - lodowce na
làdzie zacznà ulegaç szybszemu topnieniu,
sp∏yw b´dzie wzrasta∏, co spowoduje wzrost
obj́ toÊci wody w oceanach – w rezultacie
poziom morza b´dzie musia∏ si  ́podnieÊç.
Jednak˝e, wielkà niewiadomà sà dane licz-
bowe 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 zakre-
sie oceny udzia∏u lodowców w procesie pod-
noszenia si  ́poziomu mórz – zarówno te-
raz, jak i w nadchodzàcych dekadach. Naj-
bardziej wartoÊciowe oceny IPCC wskazu-
jà, 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 ta-
kiego jak Bangladesz, gdzie blisko 20% po-
wierzchni jest zlokalizowane 1 m poni˝ej
poziomu morza, ten wzrost mo˝e staç si´
wielkim problemem. Na tych nisko po∏o˝o-
nych terenach wiele milionów ludzi ma
swoje domy.

Je˝eli ca∏a Grenlandia uleg∏aby stopie-
niu, poziom mórz podniós∏by si´ o oko∏o 
7 m, a gdyby Antarktyda uleg∏a roztopie-
niu – poziom morza podniós∏by si´ o ponad
60 m. Gdyby wszystkie pozosta∏e lodowce
Êwiata roztopi∏y si´, poziom morza pod-
niós∏by si´ dodatkowo o oko∏o 0,5 m. Po-
mimo tego: na przestrzeni 50-100 lat lo-
dowce górskie i pokrywy lodowcowe b´dà
mia∏y zdecydowanie wi´kszy udzia∏ w pod-
noszeniu poziomu morza ni˝ wielkie kon-
tynentalne warstwy Grenlandii i Antark-
tydy. 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 sta-
nowià istotny element obserwacji, ponie-
wa˝ mogà pomóc nam zrozumieç globalne
oceny stanu poziomu morza. Sà wyznacz-
nikami tego, co dzieje si´ w pozosta∏ej cz´-
Êci Arktyki. Prowadzone obecnie w Pol-
skiej Stacji Polarnej w Hornsundzie bada-
nia, podobnie jak nasze w∏asne programy
na Svalbardzie, stanowià istotny wk∏ad do
tych ocen. Badania Lodowca Hansa sà do-
brym przyk∏adem, poniewa˝ tutaj mo˝na
przeÊledziç zarówno d∏ugookresowe zmia-
ny w obr´bie bilansu masy lodowca, jak
i zmiany jego zasi´gu i dynamiki. Niezb´d-
na jest do tego seria wieloletnich pomia-
rów. Z roku na rok wyst´pujà znaczne wa-
hania zarówno dotyczàce zimowego na-
gromadzenia Êniegu, jak i letniego topnie-
nia. Wszyscy to wiemy na bazie naszego
osobistego doÊwiadczenia z naszych kra-
jów. Stàd potrzebujemy pomiarów wielo-
letnich, ˝eby byç w stanie wykazaç i udo-
kumentowaç trendy rozwojowe. Jest to
szczególnie istotne na obszarze Arktyki
w okresie, kiedy wszystkie modele zmian
klimatycznych prognozujà tam wielkie
zmiany. D∏ugoterminowy program bada-
nia bilansu masy Lodowca Hansa nabiera
zatem szczególnego znaczenia. Ten pro-
jekt jest cz´Êcià programu World Glacier
Monitoring, w którym Hansbreen jest jed-
nym z kluczowych lodowców.

Lodowce tracà swojà mas  ́z powodu top-
nienia powierzchniowego (ablacji), ale tak-
˝e na skutek sp∏ywania do oceanu oraz cie-
lenia (od∏amywania) si  ́ gór lodowych do
morza. W ostatnich latach zaobserwowali-
Êmy, ˝e niektóre lodowce, szczególnie tak
zwane strumienie lodowe wyp∏ywajàce z là-
dolodu grenlandzkiego, zacz´∏y zwi´kszaç
pr´dkoÊç i posuwaç si  ́szybciej „produku-
jàc” wi´cej gór lodowych i transportujàc
wi´cej lodu z làdu do morza. Takie zacho-
wanie lodowców okaza∏o si  ́niespodziankà
dla badaczy. Je˝eli taki przyÊpieszony pro-
ces b´dzie kontynuowany, mo˝e on ca∏ko-
wicie zmieniç oceny przysz∏ych zmian po-
ziomu morza. Udzia∏ cielàcych si  ́ lodow-
ców b´dzie wzrasta∏. Jest tak wiele nieja-
snoÊci w tym zakresie, ˝e w swoim najnow-
szym 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. Ak-
tywnoÊç naukowa zwiàzana z Mi´dzynaro-
dowym Rokiem Polarnym koncentruje si´
na tej dynamice. Jednym z takich projek-
tów jest GLACIODYN: „Dynamiczna odpo-
wiedê lodowców Arktyki na globalne ocie-
plenie”. Podstawowym celem projektu jest
okreÊlenie, jakim zmianom ulegnie dyna-
mika lodowców - je˝eli klimat b´dzie si´
ociepla∏. Jest to wspólny projekt firmowany
przez oko∏o 20 krajów. Jednym z wzorco-
wych lodowców dla projektu GLACIODYN
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jest Hansbreen w Hornsundzie. Wybrano
ten w∏aÊnie lodowiec ze wzgl´du na fakt, i˝
mogà tu byç badane zarówno procesy ciele-
nia, jak i zwiàzki mi´dzy dynamikà cielenia,
tempem topnienia lodowca i jego hydrolo-
già. Potrzebujemy dalszych podobnych ba-
daƒ jak te, które majà miejsce na Lodowcu
Hansa, abyÊmy byli w stanie zrozumieç t´
dynamicznà odpowiedê lodowców.

Wspó∏praca 
mi´dzynarodowa

Praca w regionach polarnych jest wyzwa-
niem, tak˝e finansowym, poniewa  ̋wyma-
ga d∏ugich podró˝y i skomplikowanego za-
plecza logistycznego umo˝liwiajàcego dzia-
∏ania na tym obszarze. To jeden z powodów,
dla których wspó∏praca mi´dzynarodowa
rozwin´∏a si  ́ w licznych wielkich projek-
tach badawczych, takich jak g∏´bokie wier-
cenia w Antarktyce i na Grenlandii.

Mí dzynarodowa glacjologiczna spo∏ecz-
noÊç badajàca lodowce w Arktyce jest raczej
ma∏à spo∏ecznoÊcià. W ciàgu ostatnich 10-15
lat wí zi mí dzy ró˝nymi grupami zacieÊni-
∏y sí . Cz´Êciowo ma to miejsce dzí ki Wor-
king Group on Arctic Glaciology, która po-
wsta∏a pod auspicjami International Arctic
Science Committee. W tym kontekÊcie nasi
polscy koledzy sà bardzo aktywni. Pierwsze
coroczne spotkanie Grupy Roboczej zorga-
nizowano w WiÊle (Polska) w 1994 r., które-
go gospodarzami byli profesor Jacek Jania
i profesor Marian Pulina. W 2003 r. Grupa
Robocza ponownie goÊci∏a w Polsce na uro-
czym spotkaniu w Zakopanem.

Potrzebujemy wspó∏pracy, wymiany da-
nych i doÊwiadczeƒ, ale tak˝e nawiàzywa-
nia i utrzymywania kontaktów. Wysi∏ki ba-
dawcze majà coraz bardziej mi´dzynarodo-
wy charakter. Wymaga to wspólnej pracy
w wi´kszych grupach. Kontakty w obr´bie
naszej grupy roboczej zaowocowa∏y wspól-
nymi projektami, niektóre z nich by∏y doto-
wane przez Uni  ́Europejskà.

Jest wielkà ∏amig∏ówkà próba zrozumie-
nia przyrody i próba oceny zmian, które ob-
serwujemy. Naszym celem musi byç po-
uk∏adanie ma∏ych cz´Êci we w∏aÊciwe miej-
sca, a ka˝dy ma∏y element jest istotny dla
zrozumienia i wizualizacji obrazu jako ca∏o-
Êci. Jedynym sposobem dokonania tego jest
wspó∏praca.

Oczekuj́  z niecierpliwoÊcià lat, które na-
dejdà. Jestem pewien, ̋ e b´dziemy podtrzy-
mywaç nasze kontakty, zarówno na pozio-
mie personalnym, jak i w przysz∏ych wspól-
nych projektach badawczych.

Konkludujàc, chcia∏bym jeszcze raz przy-
wo∏aç s∏owa podzi´kowania. Wielki to ho-
nor dla mnie byç tutaj. Chcia∏bym wyraziç
swojà szczerà wdzi´cznoÊç wszystkim mo-
im polskim kolegom, a zw∏aszcza profesoro-
wi Jackowi Jani, który wystàpi∏ w stosunku
do mnie z tà zaszczytnà propozycjà. Dzi´-
kuj́  bardzo.

JON OVE HAGEN

Od 19 do 21 maja na Wydzia-
le Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Âlàskiego w So-

snowcu odbywa∏ si  ́Festiwal Ziemi i Ba-
daƒ Polarnych zorganizowany z okazji
Mi´dzynarodowego Roku Planety Ziemia
oraz IV Mi´dzynarodowego Roku Polarne-
go 2007-2008. Celem imprezy by∏o przybli-
˝enie wszystkim zainteresowanym,
a zw∏aszcza m∏odzie˝y licealnej i gimna-
zjalnej, najnowszych wyników badaƒ Zie-
mi oraz obszarów polarnych. W czasie Fe-
stiwalu przeprowadzone zosta∏y dwie sesje
popularnonaukowe z wyk∏adami Êwiato-
wej klasy badaczy. Dla uczestników zosta-
∏y tak˝e zorganizowane zaj́ cia praktycz-
ne: warsztaty tematyczne, zwiedzanie Wy-
dzia∏u, laboratoriów, projekcje filmów po-
larnych czy demonstracja wykorzystania
aparatury badawczej w plenerze.

Drugi dzieƒ Festiwa-
lu wype∏ni∏a uroczy-
stoÊç nadania godnoÊci
doktora honoris causa
prof. dr. Jonowi Ove
Hagenowi z Uniwersy-
tetu w Oslo, wybitnemu
glacjologowi i badaczowi
polarnemu.

Jednà z najwi´kszych
atrakcji Festiwalu by∏o
otwarcie nowej ekspozy-
cji Muzeum Wydzia∏u
Nauk o Ziemi - rekon-
strukcji hominidów.
Ewolucja potrzebowa∏a
500 milionów lat na zro-
dzenie nas - ludzi. Kiedy
nimi zacz´liÊmy byç?
Czy by∏ to jednorazowy,
celowy akt stworzenia,
czy seria przypadków?
Jak wyglàdali nasi po-
przednicy, pierwsza
Ewa? Antropolodzy, ge-
netycy, filozofowie ciàgle
jej poszukujà. Najstar-
sze szczàtki hominida -
czaszk´ - datowano na
oko∏o 7 mln lat. I w∏a-
Ênie rekonstrukcja tej

pierwszej, chodzàcej na dwóch nogach
istoty, znalaz∏a si´ w Muzeum WNoZ. Na
wystawie mo˝na zatem obejrzeç dwie re-
konstrukcje paleoÊrodowiska z rzeêbami:
forma najstarsza - Sahelantropus tcha-
densis, gatunek cz∏owieka - Homo nean-
dertalis, pi´ç czaszek hominidów, szereg
rekonstrukcji malarskich gatunków z ro-
dziny hominidów. Wszystko w nastrojo-
wej oprawie, sprzyjajàcej osobistej reflek-
sji. Autorkà i kuratorem wystawy jest
mgr Ewa Budziszewska-Karwowska, kon-
sultacja naukowa i komputerowa oprawa
graficzna dr. Andrzeja Boczarowskiego,
zaÊ rzeêbiarskie wykonanie modeli homi-
nidów zawdzi´czamy Marcie Szubert.

Patronat honorowy nad Festiwalem
Ziemi i Badaƒ Polarnych obj´li: prezydent
Sosnowca Kazimierz Górski oraz JM Rek-
tor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

AGNIESZKA SIKORA

Festiwal Ziemi i Badaƒ Polarnych

Od Arktyki 
po Êniegi
Kilimand˝aro

Dziekan Wydzia∏u Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Jacek Jania

dokona∏ oficjalnego otwarcia Festiwalu Ziemi i Badaƒ Polarnych

w stroju roboczym
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S enat Uniwersytetu Âlàskiego do-
strzega koniecznoÊç komplekso-
wych i zasadniczych zmian w szkol-

nictwie wy˝szym. Uniwersytet Âlàski chce
aktywnie wspó∏uczestniczyç w kszta∏towa-
niu systemu nauki i szkolnictwa wy˝szego
w Polsce, dlatego traktuje przed∏o˝ony Pro-
jekt jako poczàtek powa˝nej debaty, której
owocem powinna byç reforma zapewniajàca
polskim uczelniom wy˝szym nale˝ne im
miejsce w Europejskim Obszarze Szkolnic-
twa 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 roz-
wój wszystkich regionów kraju, interes spo-
∏eczny oraz system finansowania szkolnic-
twa 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. Za-
powiadany przez premiera wzrost finanso-
wania nauki i szkolnictwa wy˝szego
o 0,158% PKB rocznie, choç istotny, b´dzie
niewystarczajàcy do realizacji celów przed-
stawionych w Projekcie.

Senat Uniwersytetu Âlàskiego wyra˝a na-
dziej´, ˝e rozpocz´ta konsultacja Projektu
za∏o˝eƒ reformy ze Êrodowiskami akademic-
kim b´dzie kontynuowana na kolejnych eta-
pach jej przygotowania w trybie i w czasie
pozwalajàcym na namys∏ konieczny przy
rozpatrywaniu spraw tak wa˝nych dla przy-
sz∏oÊci naszego kraju. èle i w poÊpiechu
przygotowana reforma jest bowiem gorsza
od braku reformy.

W ogólnopolskiej dyskusji na temat Pro-
jektu za∏o˝eƒ reformy wybijajà si´ dwa te-
maty: utworzenie tzw. uczelni flagowych
oraz zniesienie habilitacji. Od tych kwestii
rozpoczynamy przedstawianie naszych
uwag, które z racji krótkiego czasu przyzna-
nego nam na ustosunkowanie si´ do Projek-
tu majà charakter skrótowy.

Uniwersytety badawcze 
(„flagowe”)

Nale˝y zaczàç od zdefiniowania uniwer-
sytetu badawczego, a w konsekwencji okre-
Êlenia kryteriów ewaluacyjnych i kwalifika-
cyjnych 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 szkolnic-
twa wy˝szego, to wzmocnienie uczelni fla-
gowych nastàpi kosztem uczelni rozwijajà-
cych si´, co b´dzie niekorzystne dla zrów-
nowa˝onego rozwoju Polski. Nastàpi pe-
tryfikacja obecnego podzia∏u, pog∏´biajàc
ró˝nice mi´dzy regionami. Brak perspek-
tywy do∏àczenia do najlepszych mo˝e spo-
wodowaç odp∏yw wielu dobrych naukow-
ców z rozwijajàcych si´ uczelni i w efekcie
ich recesj´.

2. Z analizy ocen parametrycznych jedno-
stek 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 odwrot-
nie, 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 uczel-
niami flagowymi, a pozosta∏ymi? Czy b´dzie
to granica otwarta? W jaki sposób uczelnie
nieflagowe mog∏yby si´ staç flagowymi, sko-
ro 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 in-
frastruktury 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 organizacyjne-
go umocowania w konkretnej uczelni. Nie
powinno si´ w ˝adnym razie jednostek ba-
dawczych uto˝samiaç z podstawowymi jed-
nostkami organizacyjnymi uczelni. Obec-
nie stosowany system oceny parametrycz-
nej podstawowych jednostek organizacyj-
nych implikuje z∏à, bo nadmiernie rozdrob-
nionà struktur´ organizacyjnà, niesprzyja-
jàcà interdyscyplinarnoÊci badaƒ nauko-
wych i dydaktyki, utrudniajàcà realizacj´
procesu boloƒskiego, nieprzyjaznà studen-
tom chcàcym studiowaç nowoczeÊnie, a nie
tylko w kr´gu jednej, nierzadko wàskiej
dyscypliny. Zaletà systemu opartego na
ocenie dyscyplin naukowych by∏oby obiek-
tywne klasyfikowanie uczelni z punktu wi-
dzenia jej osiàgni´ç naukowych. Oceny po-
winny byç dokonywane na podstawie mi´-
dzynarodowych kryteriów w∏aÊciwych da-
nej dyscyplinie.

Likwidacja habilitacji 
jako stopnia naukowego

Rozumiejàc i popierajàc koniecznoÊç przy-
spieszenia rozwoju naukowego m∏odych
pracowników nauki stoimy na stanowisku
zachowania habilitacji jako znaczàcego eta-
pu rozwoju naukowego, dopuszczajàc przy
tym dalsze uproszczenie procedury uzyski-
wania tego stopnia naukowego. Zauwa˝a-
my, ˝e autorzy Projektu zast´pujà habilita-
cj´ bli˝ej nieokreÊlonymi „uprawnieniami
promotorskimi”, które de facto by∏yby qu-
asi-habilitacjà, gdy˝, jak wynika z Projektu,
procedura uzyskiwania „uprawnienia pro-
motorskiego” polega∏aby na ocenie dorobku
naukowego kandydata z wykorzystaniem
recenzji zewn´trznych, co jak ˝ywo odpo-
wiada dzisiejszej procedurze habilitacyjnej.
Przyspieszenie kariery naukowej powinno
polegaç na stworzeniu m∏odym badaczom
optymalnych warunków do osiàgni´ç na-
ukowych. To nie habilitacja, ale niskie na-
k∏ady na badania naukowe, ciàgle jeszcze
s∏aba infrastruktura badawcza, wieloetato-
woÊç i jeszcze kilka innych przyczyn spowal-
niajà rozwój naukowców. Likwidacja wy-
mienionych przyczyn spowoduje niejako sa-
moistnie likwidacj´ habilitacji.

Uwa˝amy, ˝e b∏´dem jest deprecjacja sta-
nowiska asystenta, prowadzàca w praktyce
do jego likwidacji. Odbija si´ to negatywnie
na przygotowaniu kadry naukowej w uczel-
niach.

Niektórym cz∏onkom naszej spo∏ecznoÊci
bardziej anachroniczny od wymogu habili-
tacji wydaje si´ tytu∏ profesora nadawany
przez Prezydenta RP.

DwuetatowoÊç
WieloetatowoÊç jest polskà specyfikà wy-

nikajàcà z jednej strony z niskiego uposa˝e-
nia kadry nauczycielskiej w wy˝szych uczel-
niach, a z drugiej strony z powstawania bar-
dzo wielu szkó∏ niepublicznych, nieposiada-
jàcych w∏asnej kadry do prowadzenia stu-
diów na poziomie choçby pierwszego stop-
nia. Raport OECD (2007) jednoznacznie
przedstawia bardzo prostà, a zarazem fun-
damentalnà rekomendacj´ poprawy sytuacji
w polskim szkolnictwie wy˝szym. Pracowni-
cy akademiccy powinni cieszyç si´ warunka-
mi pracy, w tym wynagrodzeniami porów-
nywalnymi do innych krajów europejskich.
Oznacza to, piszà autorzy raportu, ˝e na-
uczyciele akademiccy powinni byç w∏aÊciwie
wynagradzani w swoim pierwszym miejscu
pracy, a zatrudnienie na drugich etatach na-
uczycielskich powinno przejÊç do przesz∏oÊci
(„secondary employment as a teacher sho-

Obszerne fragmenty stanowiska Senatu 
Uniwersytetu Âlàskiego z 27 maja 2008 roku
w sprawie Projektu Za∏o˝eƒ Reformy 
Systemu Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
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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 propo-
nujemy okres przejÊciowy. W ciàgu powiedz-
my 5 lat nast´puje likwidacja dwuetatowo-
Êci w szko∏ach wy˝szych, po∏àczona ze wzro-
stem wynagrodzenia zasadniczego w szko-
∏ach publicznych. Za zgodà rektora pracow-
nik móg∏by podejmowaç prac´, najlepiej
w niepe∏nym wymiarze czasu pracy w sferze
us∏ug poradniczych, w∏asnej dzia∏alnoÊci za-
wodowej lub gospodarczej itp., jeÊli nie koli-
dowa∏oby to z jego obowiàzkami w uczelni
Ju˝ teraz zatrudnianie na drugim etacie po-
winno odbywaç si´ za zgodà rektora. Likwi-
dacja dwuetatowoÊci ograniczy∏aby liczebny
rozrost s∏abych „uczelni” niepublicznych,
a pozosta∏e zosta∏yby zmuszone do inwesto-
wania w rozwój w∏asnej kadry.

Informatyzacja uczelni
Popieramy postulowane w Projekcie

wsparcie ze strony ministerstwa we wdra˝a-
niu elektronicznych zintegrowanych syste-
mów wspomagania zarzàdzania uczelniami,
a tak˝e ujednolicenie w skali kraju syste-
mów informatycznych wspomagajàcych za-
rzàdzanie uczelniami. Przypominamy, ˝e
Uniwersytet Âlàski wespó∏ z Uniwersyte-
tem Jagielloƒskim, Politechnikà Warszaw-
skà oraz UMCS podjà∏ si´ trudu wdra˝ania
takiego systemu bez wsparcia zewn´trzne-
go. Liczymy na takie wsparcie ze strony re-
sortu, a nasze doÊwiadczenia mo˝na by wy-
korzystaç do implementacji identycznego
lub podobnego systemu informatycznego
w innych uczelniach.

Reforma powinna tak˝e obejmowaç
wspieranie nauczania na odleg∏oÊç, jako for-
my upowszechniajàcej kszta∏cenie obcokra-
jowców i osób, które z ró˝nych powodów nie
mogà uczestniczyç w tradycyjnych formach
kszta∏cenia akademickiego.

Zarzàdzanie majàtkiem uczelni
Pomys∏ przej´cia wy∏àcznego nadzoru

przez MNiSzW nad zarzàdzaniem majàt-
kiem uczelni publicznych, o ile skróci Êcie˝-
k´ biurokratycznà jest godny poparcia.
Uczelnie publiczne w ramach swojej odpo-
wiedzialnej autonomii powinny swobodnie
dysponowaç swoim majàtkiem o ile jego
tworzenie nie wiàza∏o si´ z nak∏adami finan-
sowymi ze strony ministerstwa. Postuluje-
my zwi´kszenie autonomii uczelni w tym
zakresie.

Prawo o zamówieniach 
publicznych

Mo˝emy przed∏o˝yç katalog przepisów
utrudniajàcych lub wr´cz uniemo˝liwiajà-
cych sprawnà realizacj´ inwestycji i zaku-
pów przez uczelnie. Zmiany powinny doty-
czyç tak˝e Ustawy o finansach publicz-

nych. Traktowanie uczelni publicznych ja-
ko jednostki sektora finansów publicznych
bez uwzgl´dnienia specyfiki uczelni hamu-
je przedsi´biorczoÊç uczelni i utrudnia jej
funkcjonowanie. Uczelnie publiczne ze
wzgl´du na swojà misj´ i specyfik´ powin-
ny, wzorem innych krajów, tworzyç odr´b-
ny sektor.

Z tym wià˝e si´ wzmocnienie autonomii
uczelni nie tylko zresztà w zakresie w∏adz-
twa 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. Kon-
went pe∏niàcy rol´ rady nadzorczej mia∏by
sens wtedy, kiedy uczelnia by∏aby finanso-
wana w lwiej cz´Êci z dotacji pozabud˝eto-
wych, np. ze êróde∏ samorzàdowych. Rol´
konwentu nale˝y pozostawiç w gestii Sena-
tów uczelni.

Wzmocnienie roli rektora 
wobec organów 
kolegialnych uczelni

Wobec ustawowo zapisanej jednoosobo-
wej odpowiedzialnoÊci rektora za funkcjono-
wanie uczelni rektor musi mieç du˝y margi-
nes swobody dzia∏ania w sprawach bie˝àce-
go zarzàdu uczelnià, polityki kadrowej i p∏a-
cowej. Uczelnie wy˝sze wykszta∏ci∏y specy-
ficzny rodzaj relacji spo∏ecznych, opartych
na zasadzie partnerstwa i dialogu. Nato-
miast dla sprawniejszego zarzàdzania uczel-
nià Senat w drodze delegacji, w miar´ po-
trzeby móg∏by cedowaç niektóre ze swoich
kompetencji na rektora.

Zasada kontraktowego 
zatrudniania i mianowanie 
dopiero po uzyskaniu 
profesury tytularnej

Mianowanie powinno byç zindywiduali-
zowanà formà zatrudnienia na stanowisku
profesora niezale˝nie od tego, czy zatrud-
niany ma tytu∏ profesora, czy te˝ nie. Pozo-
stali pracownicy powinni byç zatrudniani na
umow´ o prac´ na czas okreÊlony. Podkre-
Êlamy z ca∏à stanowczoÊcià koniecznoÊç
kompleksowych zmian przepisów Kodeksu
Pracy i innych w celu zapewnienia odpo-
wiedniego statusu osobom zatrudnianym
na kontrakcie.

Zdanie odr´bne w tej kwestii zg∏aszajà
zwiàzki zawodowe, postulujàce zatrudnie-
nie na czas nieokreÊlony jako podstawowà
form´ zatrudnienia. Wskazujà na mo˝liwoÊç

zwolnienia pracownika zatrudnionego na
czas nieokreÊlony w przypadku, jeÊli nie wy-
wiàzuje si´ on nale˝ycie ze swoich obowiàz-
ków. Jednak˝e w praktyce zwolnienie pra-
cownika w takim przypadku w obecnych re-
aliach prawnych jest bardzo trudne lub nie-
mo˝liwe.

Finansowanie 
szkolnictwa wy˝szego

Na poziomie ogólnoÊci dokumentu mini-
sterialnego wiele postulatów zawartych
w tym rozdziale zas∏uguje na ˝yczliwe zasta-
nowienie. Wszelako szczegó∏y realizacji tych
postulatów wo∏ajà o znaczny wzrost dofinan-
sowania systemu szkolnictwa wy˝szego. Na
przyk∏ad otwarcie mo˝liwoÊci dodatkowego
wsparcia finansowego uczelni przez samo-
rzàdy wymaga∏oby zmian w ustawie o samo-
rzàdzie terytorialnym i skierowanie strumie-
nia pieni´dzy na ten cel do samorzàdów.

Zgadzamy si´ z autorami Projektu na ko-
niecznoÊç „przepracowania” algorytmu po-
dzia∏u dotacji bud˝etowej. Algorytm podzia-
∏u pieni´dzy na dzia∏alnoÊç dydaktycznà po-
winien uwzgl´dniaç liczb´ studentów ze
znacznie wi´kszà wagà ni˝ obecnie oraz ja-
koÊç kszta∏cenia mierzonego, na przyk∏ad
krajowymi testami kompetencji absolwen-
tów uczelni. Zwracamy przy tym uwag´, ˝e
obecny algorytm nie uwzgl´dnia wynagro-
dzeƒ pracowników obs∏ugi procesu dydak-
tycznego w uczelniach. Ta wa˝na dla funk-
cjonowania 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. Nato-
miast system pomocy materialnej dla stu-
dentów, a zw∏aszcza kredyt na studia, powi-
nien objàç równie˝ s∏uchaczy szkó∏ niepu-
blicznych.

Dydaktyka
Konieczne jest uwzgl´dnienie jasnego ce-

lu spo∏ecznego kszta∏cenia w nowej perspek-
tywie 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 roz-
praw doktorskich. Studia doktoranckie po-
winny pozostaç ostojà elity intelektualnej
kraju i pozostaç kuênià najwybitniejszych
specjalistów na potrzeby gospodarki i badaƒ
naukowych.

Krytycznie oceniamy tendencj´ do atomi-
zacji dyscyplin kszta∏cenia i tworzenia no-
wych, nieraz abstrakcyjnych kierunków
studiów. Niezb´dna jest minimalizacja licz-
by 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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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
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 ks. dr hab. Andrzej ˚àd∏o 
Prodziekan ds. nauki ks. dr Grzegorz Strzelczyk 
Prodziekan ds. studentów ks. dr hab. Antoni Reginek 
Wydzia∏ Prawa i Administracji
Dziekan prof. UÂ dr hab. Zygmunt Tobor 
Prodziekan prof. UÂ dr hab. Marian Miko∏ajczyk 
Prodziekan dr hab. Barbara Miko∏ajczyk 
Prodziekan dr Micha∏ Kalitowski

Dziekani i prodziekani na kadencj´ 2008/2012

JesteÊmy przeciwni wprowadzeniu wy˝-
szych wymagaƒ na kierunkach studiów pro-
wadzonych w uczelniach flagowych ni˝
w pozosta∏ych. Na tych samych kierunkach
studiów powinny obowiàzywaç identyczne
wymagania niezale˝nie od tego, jaka uczel-
nia 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 stop-
niem studiów. Dlatego te˝ jakoÊç kszta∏-
cenia nale˝y mierzyç jakoÊcià absolwen-
tów, na przyk∏ad poprzez wprowadzenie
krajowych testów kompetencji, które wy-
pe∏nialiby studenci tu˝ przed ukoƒcze-
niem studiów.

Postulat rozluênienia programów dy-
daktycznych, integracji kierunków stu-
diów oraz interdyscyplinarnoÊci studiów
jest nie tylko godny poparcia, ale tak˝e,
w miar´ mo˝liwoÊci ograniczonych prze-
pisami i finansami, realizowany przez
szereg uczelni, w tym tak˝e przez Uni-

wersytet Âlàski. Ma to szczególne zna-
czenie dla pe∏nego w∏àczenia si´ w sys-
tem kszta∏cenia w ramach Europejskie-
go Obszaru Szkolnictwa Wy˝szego.
RównoczeÊnie istotna jest dba∏oÊç
o przestrzeganie standardów kszta∏ce-
nia, dajàcych uprawnienia zawodowe,
szczególnie w odniesieniu do takich kie-
runków studiów, jak prawo czy psycho-
logia. Ponadto z faktu szybkiej dezaktu-
alizacji wykszta∏cenia i kwalifikacji za-
wodowych we wspó∏czesnym Êwiecie wy-
nika koniecznoÊç powrotu do dyskusji
na temat idei kszta∏cenia uniwersytec-
kiego, które daje absolwentowi mo˝li-
woÊç elastycznego reagowania na wy-
zwania rynku pracy.

W odniesieniu do kszta∏cenia ustawiczne-
go (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 bu-
d˝etowej na dzia∏alnoÊç dydaktycznà nie

uwzgl´dnia tej formy kszta∏cenia w uczel-
niach wy˝szych.

WyjaÊnienia wymaga pomys∏ skonstru-
owania systemu certyfikowania kwalifikacji
zdobytych poza systemem formalnym.

Stanowisko Senatu, którego obszerne
fragmenty przytoczono powy˝ej jest efek-
tem przemyÊleƒ szeregu osób, którym na-
le˝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 Wy-
dzia∏u Nauk Spo∏ecznych, Instytutu Psy-
chologii, kolegium dziekaƒskiego Wydzia-
∏u Teologicznego, Komisji Zak∏adowej
NSZZ „SolidarnoÊç”, a tak˝e paƒstwa:
Aleksandra B∏aszczyka, Tomasza Czako-
na, Danuty Âl´czek-Czakon, Aleksandry
Gaw´dy, Jerzego Mioduszewskiego, Tade-
usza S∏awka i Jacka Wodza.

JANUSZ JANECZEK
PRZEWODNICZÑCY SENATU 
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
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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 dzieka-
nem Wydzia∏u Artystycznego powo∏ali-
Êmy do ˝ycia Akademickà Kawiarni´ Ar-
tystycznà. Jej formu∏a by∏a bardzo sze-
roka: Kawiarnia mia∏a stanowiç organi-
zacyjne ramy dla ró˝nych inicjatyw kul-
turalnych – cyklicznych i jednorazowych
– podejmowanych przez dwa cieszyƒskie
wydzia∏y. Obok promocji ksià˝ek pra-
cowników naukowych UÂ organizowali-
Êmy spotkania teatralne, mi´dzy innymi
ze Scenà Polskà TûÊínského Divadla
(Teatru Cieszyƒskiego) w Czeskim Cie-
szynie, spotkania folklorystyczne ze
znanymi artystami regionalnymi, znaw-
cami kultury ziemi cieszyƒskiej i pogra-
nicza polsko – czeskiego. Inicjatywom
tym towarzyszy∏a sta∏a forma – wernisa-
˝e i wystawy artystyczne pracowników
Wydzia∏u Artystycznego w Galerii Uni-
wersyteckiej, 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

ksià˝ki: „Cz∏owiek ˝yje i dzia∏a wÊród lu-
dzi. Inni majà wp∏yw na jego ˝ycie, ale
i on wp∏ywa na ˝ycie innych (...). Czasem
bywa to wp∏yw jednorazowego, niezwy-
k∏ego spotkania. Przede wszystkim kon-
kretnego spotkania w czasie i przestrze-
ni, ale tak˝e spotkania w sensie zapo-
Êredniczonego kontaktu, do którego do-
chodzi poprzez lektur´ tekstu czy kon-
takt z dzie∏em”.

Na inaugurujàcà Cieszyƒskie Spotka-
nia Naukowe promocj´ zosta∏y zapro-
szone przez prof. dr hab. K. Olbrycht  –
mgr Ewa S∏omska wraz ze swoimi
uczniami z Paƒstwowej Szko∏y Muzycz-
nej I stopnia w Cieszynie – klasa gitary
(ka˝dy z uczniów zaprezentowa∏ si´ jed-
nym bàdê dwoma utworami) oraz W∏a-
dys∏awa Sikora, której droga ˝yciowa,
znaczona pobytem w obozie nazistow-
skim, „potwierdza sens wiernoÊci trud-
nym wartoÊciom” (na samej promocji
nieobecna, w sposób znaczàcy jednak˝e
przez autork´ przywo∏ana).

Kolejnymi prezentowanymi w ramach
Cieszyƒskich Spotkaƒ Naukowych publi-
kacjami by∏y: Rodzina na Górnym Âlà-
sku prof. UÂ dr hab. Ireny Bukowskiej-
Floreƒskiej 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 una-
oczni∏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˝ wy-
k∏ady goÊcinne. Inaugurujàcym by∏
wyk∏ad dr. Jana Olbrychta pt.. „Trak-
tat Lizboƒski – i co dalej?”, wyg∏oszo-
ny 19 maja.

Kolejne Cieszyƒskie Spotkania Na-
ukowe, promujàce dorobek naukowy
pracowników Wydzia∏u Etnologii i Na-
uk o Edukacji oraz prezentujàce – po-
przez wyk∏ady - sylwetki naukowców
spoza macierzystego oÊrodka, a prowa-
dzone przez autork´ niniejszego artyku-
∏u, rozpocznà si´ w kolejnym roku aka-
demickim.

MIROS¸AWA PINDÓR

Cieszyƒskie Spotkania Naukowe

Cz∏owiek ˝yje 
i dzia∏a wÊród ludzi...
Z inicjatywy dziekan
Wydzia∏u Etnologii i Na-
uk o Edukacji prof. dr
hab. Haliny Rusek 
9 kwietnia promocjà
ksià˝ki prof. dr hab. Ka-
tarzyny Olbrycht (kie-
rownika Katedry Edukacji
Kulturalnej w Instytucie
Nauk o Edukacji) O roli
przyk∏adu, wzoru, autory-
tetu i mistrza w wychowa-
niu osobowym, zainaugu-
rowano „Cieszyƒskie
Spotkania Naukowe”. Oficjalna inauguracja Cieszyƒskich Spotkaƒ Naukowych. Na zdj. dziekan Wydzia∏u Etnolo-

gii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek
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T egoroczne Juwenalia Âlàskie tra-
dycyjnie rozpoczà∏ barwny koro-
wód studentów, który przemasze-

rowa∏ ulicami Katowic na Rynek, gdzie
nast´pnie odbywa∏y si´ pokazy artystycz-
ne, happeningi, symulacja wypadku drogo-
wego oraz szkolenie z pierwszej pomocy.
Wszyscy ch´tni mogli oddaç krew w ra-

mach akcji krwiodawstwa. Wieczór pierw-
szego dnia zakoƒczy∏ maraton kabareto-
wy, 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 Akademic-
kim Uniwersytetu Âlàskiego w Katowi-
cach - Ligocie. Podczas imprezy wystàpi∏y

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 na-
grodami 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 kli-
macie Bollywood z muzykà indyjskà
w przepysznej orientalnej dekoracji oraz
reggae party wraz z wyst´pami amator-
skich zespo∏ów reggae, zaÊ Club Garage
turniej bilardowy.

Ostatni dzieƒ Juwenaliów Âlàskich za-
mknà∏ wielki koncert plenerowy na kato-
wickim lotnisku Muchowiec. Wystàpi∏y na
nim takie zespo∏y, jak: Clin’t Eastwood,
Beltaine, Dick 4 Dick, T.Love. Dodatkowy-
mi atrakcjami by∏y: Êcianka wspinaczko-
wa, 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∏ stu-
dentom prezydent miasta Adam Fudali.
Studenci bawili si´ na warsztatach salsy El-
pachanguero, akademickim wieczorze fil-
mowym oraz koncertach na scenie rybnic-

kiego kampusu, gdzie wystàpi∏y takie ze-
spo∏y jak: Vallium, The October Leaves,
Hurt, T.Love.

AGNIESZKA SIKORA
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Juwenalia Âlàskie 2008

Studencki korowód przeszed∏ ulicami Katowic

Impreza na katowickim Rynku

Impreza w klimacie Bollywood w Klubie Studenckim Kwadraty

Juwenalia i koncert zespo∏u T.Love w Rybniku
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– Powstaniu Uniwersytetu towarzy-
szy∏y zapewne emocje...

– Do przyjazdu do Katowic sk∏oni∏ mnie
profesor Kazimierz Wyka. By∏ on wielkim
or´downikiem polonistyki na Âlàsku, kiero-
wa∏ absolwentów Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego do Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej
w Katowicach. Dzi´ki niemu przybyli tu
wczeÊniej Zbigniew Jerzy Nowak, Barbara
¸opatkówna. Ju  ̋ wówczas, czyli we wcze-
snych 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 przyj́ -
∏o si  ́przekonanie wÊród kolegów, ˝e pierw-
szego maja po pochodzie koƒczy∏ si  ́w∏aÊci-
wie rok akademicki. Wr´cz nieprzyzwoitoÊcià
by∏o po tej dacie prowadzenie normalnych za-
j́ 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∏ do-
cent Jan Zaremba. PoÊwi´cono je organizacji
pracy w kolejnym roku akademickim, podzia-
∏owi obowiàzków dydaktycznych i innych.
Doktor Nowak omawia∏ plan zaj́ ç. Tu po-

zwol  ́sobie na ma∏à dygresj́  o tym niezwy-
k∏ym cz∏owieku. By∏ on nie tylko wspania∏ym
uczonym, filologiem, ale i znakomitym orga-
nizatorem, to on wspó∏tworzy∏ pierwszy Wy-
dzia∏ Humanistyczny Uniwersytetu Âlàskie-
go, wnosi∏ i umacnia∏ przyniesione z UJ zwy-
czaje uniwersyteckie, umiej́ tnie wykorzenia-
jàc panujàce tu troch  ́szkolne zwyczaje. Wra-
cajàc 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 Âlà-
ski. W sali zapanowa∏a cisza jak makiem za-
sia∏, dopiero po d∏u˝szej chwili zerwa∏ si  ́pro-
rektor Zaremba i pobieg∏ do rektora Pietera
na Bankowà.

– Skàd takie zaskoczenie, o powsta-
niu uniwersytetu by∏o przecie  ̋g∏oÊno
od wielu lat.

– Otó  ̋to. GdzieÊ pod koniec lat szeÊçdzie-
siàtych, zupe∏nie przypadkowo, w jednym
z krakowskich antykwariatów, zakupi∏em za
jakieÊ dwa z∏ote, dwudziestosied-
miostronicowà broszurk  ́pod tytu∏em „Me-
moria∏ w sprawie za∏o˝enia uniwersytetu
w województwie Êlàsko-dàbrowskim, Katowi-
ce 1945.” Wykonano jà w drukarni Woje-
wódzkiego Urz´du Informacji i Propagandy
w Katowicach. Do broszurki dopi´ty by∏ do-
kument Komitetu Organizacyjnego, skiero-
wany do rektora Uniwersytetu Jagielloƒskie-
go Tadeusza Lehra-Sp∏awiƒskiego. Broszura
ukaza∏a si  ́9 czerwca 1945 roku, czyli po kon-
ferencji Obywatelskiego Komitetu Przygoto-
wawczego Uniwersytetu Âlàskiego, która od-
by∏a si  ́2 czerwca, pod przewodnictwem dok-
tora 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. Memo-
ria∏ zawiera∏ informacje o za∏o˝eniach for-
malnych, koncepcjach i zadaniach uniwersy-
tetu. 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.

– Zapewne zaskoczenie przerodzi∏o
si  ́w radoÊç a o wakacjach wszyscy za-
pomnieli.

– 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, Jen-
drysik, ¸opatkówna, Jarosz – Êwie˝o po dok-
toratach, byliÊmy pe∏ni entuzjazmu, patrzyli-
Êmy na uniwersytet z ogromnà radoÊcià i na-
dziejà. Niestety, nie podzielali tych emocji
starsi koledzy uwa˝ajàc, ˝e WSP by∏a szczy-
tem mo˝liwoÊci Êlàskiej edukacji humani-
stycznej. W czasie tych niezapomnianych wa-
kacji z wielkiego chaosu zacz´∏a si  ́wy∏aniaç
konstrukcja w∏adz uniwersyteckich. Przyby-
wali nowi wyk∏adowcy, rektor prof. Kazi-
mierz Popio∏ek Êciàga∏ ich g∏ównie z Uniwer-
sytetu Wroc∏awskiego, poniewa˝ Kraków
z du˝à nieufnoÊcià przyjà∏ t  ́decyzj́ .

– Czy pracownicy filii Uniwersytetu
Jagielloƒskiego tak˝e nie podzielali en-
tuzjazmu?

– My z WSP byliÊmy wi´kszoÊcià, ponie-
wa  ̋jako samodzielna uczelnia wy˝sza, która
posiada∏a prawo doktoryzowania na wydzia-
∏ach: matematycznym, fizycznym, chemicz-
nym, humanistycznym, co w tamtych cza-
sach 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 Krako-
wie. Mimo tych znacznych dysproporcji, na-
stàpi∏a bardzo sympatyczna symbioza, szcze-
gólnie mi´dzy m∏odymi. Te pami´tne waka-
cje to by∏ czas wielkiej przeprowadzki, two-
rzenia si  ́ nowych struktur, powo∏ywania
niezliczonej liczby komisji, zak∏adów nauko-
wych... bardzo nas ucieszy∏a wiadomoÊç, ˝e
docentem i dziekanem Wydzia∏u Humani-
stycznego zosta∏ Zbigniew Jerzy Nowak, nie-
zwykle prawy cz∏owiek, który nie manifesto-
wa∏ swoich poglàdów politycznych – by∏y ako-
wiec, bezpartyjny, ale zachowywa∏ si  ́jak bo-
haterowie Dàbrowskiej – budowa∏.

– Zbli˝a∏ si  ́dzieƒ najwa˝niejszy, in-
auguracja...

– To tak˝e niezwyk∏a historia. Moim
wspomnieniom towarzyszà dosyç ró˝norod-
ne emocje, poniewa˝ by∏em bezpoÊrednio za-
anga˝owany w tworzenie wydawnictwa no-
wej uczelni – powierzono mi funkcj´ kierow-
nika sekcji porzàdkowej, czyli nadzorowanie
ca∏ej ceremonii w jej finale. UroczystoÊç od-
bywa∏a si´ w Hali Parkowej przy ulicy Ko-

Rozmowa z dr. Adamem W. Jaroszem

„Tej inauguracji 
nigdy nie zapomn´”
By∏a wiosna 1968 roku.
W Wy˝szej Szkole Peda-
gogicznej toczy∏o si´ ze-
branie, poÊwi´cone orga-
nizacji pracy w kolejnym
roku akademickim. Wszy-
scy byli ju˝ poch∏oni´ci my-
Êlami o nadchodzàcych
wakacjach. Nagle, a by∏o
to ju˝ pod koniec zebra-
nia, wesz∏a urz´dniczka
z sàsiadujàcej Wy˝szej
Szko∏y Ekonomicznej
i w krótkim, zwi´z∏ym, pra-
wie ˝o∏nierskim stylu oznaj-
mi∏a: powsta∏ Uniwersytet
Âlàski. W sali zapanowa∏a
cisza jak makiem zasia∏...
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Êciuszki. Musia∏em zadbaç nie tylko o zor-
ganizowanie sprz´tu, ale przede wszystkim
o dobre kontakty z k∏ótliwymi i despotycz-
nymi panami z komitetu wojewódzkiego.
I to okaza∏o si´ najtrudniejszym zadaniem.
Sytuacja stale si´ zmienia∏a, szczególnie do-
tyczy∏o to rektora Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego Mieczys∏awa Klimaszewskiego, któ-
ry 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 za-
notowano, ̋ e ta przykra, bolesna dla UJ de-
cyzja 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 zi-
gnorowaç. Kolejnym bardzo dra˝liwym te-
matem okaza∏a si´ zasadnoÊç korowodu, któ-
ry bagatela, mia∏ przejÊç z Bankowej przez
ulic´ Pocztowà do Hali Parkowej. Mimo wie-
lu wàtpliwoÊci uznaliÊmy, ̋ e miastu potrzeb-
na jest taka manifestacja nowo powstajàcej
uczelni. Anegdota g∏osi, ˝e ludzie ˝egnali si´
na widok orszaku rektorów, bioràc ich za bi-
skupów, stàd przylgn´∏a do tego przemarszu
nazwa – procesja. Tu˝ przed przybyciem do
Hali oczekiwanego orszaku, niespodziewa-
nie 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 do-
k∏adnie podzielona. Tasiemkami oznaczyli-
Êmy 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 woje-
wódzkiego PZPR. Mimo naszych próÊb, zaj´-
li oni pierwsze rz´dy. Tymczasem na sal´
wkroczy∏ orszak prowadzony przez prorek-
tora Uniwersytetu Jagielloƒskiego prof. Mie-
czys∏awa Karasia, wed∏ug scenariusza mia∏
on poprowadziç wszystkich do owych pierw-
szych rz´dów, widzàc jednak zaj´te miejsca,
pewnym krokiem wszed∏ na podium i nie ba-
czàc na stref´ zakazanà, przedefilowa∏ wokó∏
prezydium, po czym spokojnie opuÊci∏ po-
dium i zacz´∏o si´ poszukiwanie wolnych
miejsc na sali. Siedzia∏em za kulisami, Êci-
skajàc z przera˝enia d∏oƒmi g∏ow´. Katastro-
fa jednak przemieni∏a si´ w sukces, wszyscy
byli zachwyceni prezentacjà z podium dele-
gacji uniwersytetów, a zaskoczeni ochronia-
rze rzàdowych notabli os∏upieli, nie interwe-
niowali. Bra∏em w ˝yciu udzia∏ w kilkudzie-
si´ciu inauguracjach, w Krakowie i w Kato-
wicach, ale tej nigdy nie zapomn´...

– Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna prze-
sz∏a do historii...

– Na szcz´Êcie rektor Popio∏ek nie tylko
zaaprobowa∏, ale tak˝e osobiÊcie zaanga˝o-
wa∏ si´ w wydanie publikacji o WSP. Ju˝
w 1971 roku ukaza∏a si  ́obszerna ksi´ga ju-
bileuszowa, opisujàca histori  ́ tej wa˝nej na
Âlàsku placówki naukowo-dydaktycznej.
Szkoda, ˝e podobnej publikacji nie doczeka∏a
si  ́filia Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Ka-
towicach, by∏aby na pewno cennym materia-
∏em dla badaczy rozwoju edukacji akademic-

kiej na ziemi Êlàsko-dàbrowskiej. Pamiàtko-
wa Ksi´ga poÊwi´cona Wy˝szej Szkole Peda-
gogicznej doczeka∏a si  ́nawet, co niestety na-
le˝a∏o do rzadkoÊci, recenzji, którà napisa∏
w krakowskich „Studiach Historycznych”
prof. Wies∏aw Bieƒkowski.

– Kierownik Dzia∏u Wydawnictw sta∏
si´ wspó∏organizatorem nowego kie-
runku studiów uniwersyteckich – bi-
bliotekoznawstwa.

– To du˝y skrót, ale rzeczywiÊcie
w 1974 roku stanà∏em na czele Zak∏adu Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
który dzia∏a∏ w obr´bie Instytutu Filologii
Polskiej. TworzyliÊmy ten kierunek b∏yska-
wicznie, odpowiadajàc na ogromne zapotrze-
bowanie 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 zaocz-
nym, a rok póêniej ruszy∏y studia stacjonar-
ne. Ch´tnych by∏o kilkakrotnie wi´cej ni˝
miejsc. Poczàtki by∏y niezwykle trudne, po-
niewa  ̋brakowa∏o kadry pedagogicznej, licz-
ba etatów by∏a ograniczona. Tamten czas
wspominam jako pasmo udr´k. O tym, ˝e
powstajà studia dzienne, dowiedzia∏em si´
z gazet... Zaj́ cia prowadzili mi´dzy innymi
dyrektorzy i pracownicy naukowi bibliotek.
Uda∏o mi si  ́namówiç doktora Henryka Sa-
woniaka z Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie, to jeden z najwybitniejszych teoretyków
bibliografów. Uzyska∏ u nas etat docenta.
Pracownicy naukowi z Biblioteki Âlàskiej
pozostali, niestety, na uboczu. Kilka lat póê-
niej do∏àczy∏ do nas profesor Bronis∏aw Zy-
ska, pracownik naukowy G∏ównego Instytu-
tu Górniczego, który zajmowa∏ si  ́ proble-
matykà ochrony zbiorów bibliotecznych
przed niszczàcym dzia∏aniem Êrodowiska.
Wielkim osiàgni´ciem bibliotekarstwa pol-
skiego by∏o utworzenie sieci bibliotek – po-
czàwszy od najmniejszej nawet gminy, po
narodowà, by∏a to realizacja marzeƒ Êwia-
t∏ych bibliotekarzy od czasów przedwojen-
nych. Szkoda, ˝e ten wielki wysi∏ek obecnie
ulega ograniczeniom. Najbardziej jednak bo-
lej́  nad tym, ˝e do dzisiaj Uniwersytet nie
dorobi∏ si  ́prawdziwej biblioteki, ̋ e w piwni-
cach przechowuje si  ́wiele cennych ksià˝ek.
˚adne nowoczesne techniki nie sà w stanie
zastàpiç bibliotek, one sà podstawà naucza-
nia i studiów. Pewnie czeka nas wielka mo-
dernizacja, ale biblioteki przetrwajà...

ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA

Dr Adam W. Jarosz, historyk literatury polskiej, biografista, bibliograf i edytor, d∏ugoletni na-
uczyciel akademicki (UJ, WSP w Katowicach, UÂ), organizator bibliotekoznawstwa uniwersyteckie-
go na Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim (w latach 1973–1991), historyk literatury staropolskiej i pi-
Êmiennictwa 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 Informa-
cji Naukowej, od 1991 roku by∏ wicedyrektorem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej. 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.

25 maja br. doktor Adam W∏adys∏aw Ja-
rosz obchodzi∏ 80. urodziny. Dla wielu jego
studentów utrwali∏ si  ́w pami´ci jako pro-
fesor-pi∏a od „staropolskiej”. Mimo ˝e egza-
min odbywa∏ si  ́ju  ̋na pierwszym roku, by-
∏a to przepustka do magisterki. ˚yczymy
wielu lat w zdrowiu i pomyÊlnoÊci!
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R ozpoczynajàc swojà dzia∏alnoÊç, Wy-
dzia∏ 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 Insty-
tut Filologii Polskiej na Wydziale Humani-
stycznym oraz filia UÂ w Sosnowcu, dzia∏ajà-
ca na zasadach organizacyjnych Wy˝szego
Studium Nauczycielskiego.

Dzieje Êlàskiej polonistyki sà jednak znacz-
nie d∏u˝sze ni  ̋dzieje naszej Uczelni. W kato-
wickiej 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 Humani-
stycznego, zachowujàc struktur  ́organizacyj-
nà takà, jak w WSP, tzn.: cztery samodzielne
Katedry (Historii Literatury Polskiej – doc. dr
Jan K. Zaremba, Historii Literatury Po-
wszechnej – 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 Mi-
tera-Dobrowolska). W 1969 roku wymienione
Katedry zosta∏y po∏àczone w Instytut Filologii
Polskiej.

Dzia∏alnoÊç badawcza ówczesnej polonisty-
ki koncentrowa∏a si  ́ g∏ównie na penetracji
wa˝nej spo∏ecznie dziedziny – literatury regio-
nalnej i badaƒ nad dziejami literatury polskiej
na Âlàsku. RównoczeÊnie potrzeby dydak-
tyczne i nastawienie naukowe znacznej cz´Êci
kadry nauczycieli akademickich prowadzi∏y
do rozwoju metodyki (badania nad literaturà
dzieci´cà i m∏odzie˝owà) i j́ zykoznawstwa

(historia j́ zyka i dialektologia). Powa˝nà rol´
obok badaƒ historyczno-literackich i j́ zyko-
znawczych odgrywa∏y prowadzone systema-
tycznie prace bibliograficzne, dotyczàce dzie-
jów piÊmiennictwa Êlàskiego.

Powo∏anie Wydzia∏u nie mog∏o bazowaç je-
dynie na tradycji i posiadanej kadrze nauczy-
cieli akademickich. Szybko pojawi∏a si  ́ po-
trzeba powo∏ania nowych kierunków, a co za
tym idzie, zwi´kszenia kadry. Naturalnym
sta∏o si ,́ ˝e zrodzi∏a si  ́koniecznoÊç rozbudo-
wania nowoczesnego warsztatu badawczego.
W tym celu zwrócono si  ́do naukowców z in-
nych oÊrodków akademickich, proponujàc im
przejÊcie na Uniwersytet Âlàski. Organizato-
rem i jednoczeÊnie dziekanem nowego Wy-
dzia∏u zosta∏ doc. dr hab. W∏adys∏aw LubaÊ
(prodziekanami: doc. dr hab. Ireneusz Opac-
ki, doc. dr hab. Albert Bartosiewicz i doc. dr
W∏odzimierz Wójcik). Jego umiej́ tnoÊciom
organizacyjnym, koncepcji Wydzia∏u jako jed-
nostki ∏àczàcej zadania dydaktyczne z nauko-
wymi, a tak˝e dobrej znajomoÊci Êrodowisk fi-
lologicznych nale˝y przypisaç powodzenie te-
go przedsi´wzi´cia. Wkrótce w murach nowe-
go Wydzia∏u znaleêli si  ́byli pracownicy Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego, Poznaƒskiego,
Warszawskiego, Wroc∏awskiego i in. W ten
sposób uda∏o si  ́pozyskaç wielu naukowców
o zró˝nicowanych specjalnoÊciach (j´zyko-
znawców: doc. Kazimierza Polaƒskiego, doc.
Stanis∏awa Karolaka; historyków literatury
polskiej: doc. Tadeusza Bujnickiego i doc. Ire-
neusza Opackiego i in.).

Powstanie Wydzia∏u wiàza∏o si  ́ze zwi´k-
szeniem liczby studentów. W roku akademic-
kim 1972/73 na polonistyce studiowa∏o ponad

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 So-
snowcu. Wydzia∏ Filologiczny otrzyma∏ od
miasta budynki przy ul. Bando 8 i 10 (obec-
nie ul. ˚ytnia) i ul. Pu∏askiego 6 oraz po-
mieszczenia 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 ro-
ku 1976 na filologii s∏owiaƒskiej pojawi∏a si´
specjalizacja serbochorwacki.

Równolegle z powstawaniem nowych kie-
runków studiów nast´powa∏a rozbudowa i re-
organizacja poszczególnych instytutów. I tak
w ramach Instytutu Filologii Polskiej
funkcjonowa∏o 11 Zak∏adów: Teorii Literatu-
ry (1974), Historii Literatury Staropolskiej,
OÊwieceniowej i Romantycznej (1973), Histo-
rii Literatury Poromantycznej (1974), Teorii
Kultury i Polityki Kulturalnej (1975), Filmo-
znawstwa (1974), Wiedzy o Teatrze (1976),
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
(1974), Wspó∏czesnego J´zyka Polskiego
(1975), Historii J´zyka Polskiego (1975), Dia-
lektologii (1976), Metodyki Nauczania J´zyka
Polskiego i Literatury (1973). W 1977 roku
Instytut Filologii Polskiej uleg∏ reorganizacji.
Wydzielono z jego struktur Instytut Literatu-
ry i Kultury Polskiej oraz Instytut J´zyka Pol-
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Dzieje Êlàskiej polonistyki sà d∏u˝sze ni˝ dzieje Uniwersytetu Âlàskiego

Historia powstania 
Wydzia∏u Filologicznego UÂ
Wydzia∏ Filologiczny
powsta∏ na bazie Wydzia∏u
Humanistycznego Uniwersy-
tetu Âlàskiego, z którego
zosta∏ wyodr´bniony
w 1973 roku wspólnie
z Wydzia∏em Nauk Spo-
∏ecznych. Swojà egzystencj́
rozpoczà∏ od przeprowadz-
ki z Katowic do Sosnowca.

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 Matematyczne-
go (1973). W 1975 roku powo∏ano do ̋ ycia In-
stytut 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 biblioteka-
rzy na poziomie wy˝szym odbywa∏o si  ́w ra-
mach dodatkowej specjalizacji na kierunkach
historii i filologii polskiej w Wy˝szej Szkole
Pedagogicznej w Katowicach. Z chwilà jej
przekszta∏cenia w fili  ́Uniwersytetu Âlàskie-
go, a nast´pnie w Uniwersytet Âlàski, nadal
przygotowanie do zawodu bibliotekarza mia-
∏o charakter dodatkowej specjalizacji dla za-
interesowanych studentów. W 1973 roku na
wspólnym posiedzeniu Senackiej Komisji Bi-
bliotecznej Uniwersytetu Âlàskiego oraz Ko-
legium Dyrektorów Bibliotek Szkó∏ Wy˝-
szych uznano potrzeb  ́utworzenia odr´bne-
go kierunku studiów uniwersyteckich - bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowej.
W trakcie realizacji postulatów w organiza-
cyjnej strukturze Uniwersytetu Âlàskiego
uwzgl´dniono dwa nowe kierunki dydaktycz-
ne: informacji naukowo-technicznej oraz bi-
bliotekoznawstwa i informacji naukowej na
Wydziale Filologicznym. We wrzeÊniu 
1974 roku w obr´bie Instytutu Filologii Pol-
skiej rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Zak∏ad Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej, kierowany
przez doc. dr. Adama W∏. Jarosza. W tym sa-
mym roku rozpocz´to kszta∏cenie w systemie
zaocznym, a rok póêniej tak˝e na studiach
stacjonarnych. Nielicznà kadr  ́ etatowà Za-
k∏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, pra-
cownik naukowy G∏ównego Instytutu Górni-
czego, dzi´ki któremu do programu studiów
wprowadzono dodatkowo problematyk´
ochrony zbiorów bibliotecznych przed nisz-
czàcym dzia∏aniem Êrodowiska biochemicz-
nego. W 1980 roku rozpocz´li te  ̋prac  ́dy-
daktycznà pierwsi absolwenci wypromowani
przez Zak∏ad Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Âlàskiego. W po-
przednich latach trzeba by∏o szukaç kandy-
datów na asystentów i adiunktów wÊród wy-
chowanków wroc∏awskiego i krakowskiego
bibliotekoznawstwa oraz wÊród ch´tnych do
przekwalifikowania si  ́absolwentów innych
kierunków Uniwersytetu Âlàskiego.

W 1974 roku ponownie zmieni∏a si  ́sytu-
acja lokalowa Wydzia∏u. Instytut Filologii Pol-
skiej przeniós∏ si  ́do budynku przy ul. Bieru-
ta (obecnie ul. KoÊcielna), a nowo powsta∏y
Instytut Filologii Rosyjskiej otrzyma∏ poszkol-
ny budynek przy ul. Bando 12 (obecnie ul.
˚ytnia). Wraz ze zwi´kszeniem powierzchni
lokalowej nastàpi∏ znaczny przyrost studiujà-
cych (do ok. 3500 w 1976 roku). Dzi´ki uzy-
skaniu nowych pomieszczeƒ mo˝liwa by∏a re-
organizacja zaplecza bibliotecznego. Obok ju˝

istniejàcych, biblioteki Instytutu Filologii Pol-
skiej i Instytutu Filologii Obcych, wyodr´bni-
∏a si  ́biblioteka rusycystyczna.

W 1975 roku dziekanem Wydzia∏u Filolo-
gicznego zosta∏ doc. dr hab. Tadeusz Bujnicki.
Funkcje prodziekanów przej́ li: doc. dr Piotr
Kakietek (w 1976 roku jego funkcj́  przejà∏
doc. dr Karol Koczy), doc. dr hab. Witold Na-
wrocki i doc. dr hab. Ireneusz Opacki. Dyrek-
torami instytutów pozostali nadal: prof. dr
hab. Kazimierz Polaƒski (IFO), prof. dr hab.
W∏adys∏aw LubaÊ (IFP) i doc. dr hab. Gabrie-
la Por´bina (IFR).

Powstanie Wydzia∏u Filologicznego wp∏y-
n´∏o na rozwini´cie nowych kierunków badaƒ
i tendencji metodologicznych. Obok dotych-
czas 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∏ po-
wrót znacznej jego cz´Êci do Katowic, który
nastàpi∏ w 1990 roku. Wydzia∏ wzià∏ w swo-
je posiadanie opustosza∏y budynek dawnego
KW PZPR. Swoje miejsce znalaz∏y w nim: fi-
lologia polska, filologia klasyczna, kulturo-
znawstwo i bibliotekoznawstwo. Na dotych-
czasowym miejscu w Sosnowcu pozosta∏y na-
tomiast filologie obce, które ju  ̋wkrótce otrzy-
majà tak˝e nowe pomieszczenia w nowo wy-
budowanym gmachu Centrum Naukowo-Dy-
daktycznym 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 Uniwersyte-
tu 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, 1968-

1978. Red. E. Giszer, J. Stencel, Wydawnic-
two Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1978.

- Wyrós∏ z dobrego drzewa... Uniwersytet
Âlàski 1968-1998. fakty, dokumenty, rela-
cje. Red. A. Barciak, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Âlàskiego, Katowice 1998.

DZIEKANI WYDZIA¸U FILOLOGICZNEGO UÂ
Prof. W∏adys∏aw LubaÊ 1 wrzeÊnia 1973 – 31 sierpnia 1975
Prof. Tadeusz Bujnicki 1 wrzeÊnia 1975 – 31 maja 1977
Prof. Witold Nawrocki 1 czerwca 1977 – 31 sierpnia 1978

1 wrzeÊnia 1978 – 31 maja 1980
Prof. Aleksander Wilkoƒ 1 czerwca 1980 – 31 stycznia 1982
Prof. Aleksander Ab∏amowicz 1 lutego 1982 – 31 sierpnia 1984
Prof. W∏odzimierz Wójcik 1 wrzeÊnia 1984 – 31 sierpnia 1987
Prof. Jan Malicki 1 wrzeÊnia 1987 – 30 listopada 1990
Prof. Tadeusz Miczka 1 grudnia 1990 – 31 sierpnia 1993

1 wrzeÊnia 1993 – 31 sierpnia 1996
Prof. Wies∏aw BanyÊ 1 wrzeÊnia 1996 – 31 sierpnia 1999

1 wrzeÊnia 1999 – 31 sierpnia 2002
Prof. Piotr Wilczek 1 wrzeÊnia 2002 – 31 sierpnia 2005

1 wrzeÊnia 2005 – 31 sierpnia 2008
Prof. Rafa∏ Molencki (elekt) 1 wrzeÊnia 2008

Prof. W∏adys∏aw LubaÊ, pierwszy dziekan Wydzia∏u Filologicznego, podczas zaj´ç ze studentami
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P rzybywszy do Kirgistanu w po∏owie
wrzeÊnia 2007 roku, by∏em pe∏en ocze-
kwiaƒ... I mia∏em nadziej́ , ˝e szybko

naucz  ́si  ́rosyjskiego. Droga do tego wyjàtko-
wego miejsca by∏a d∏uga i dosyç skomplikowana.
Ukoƒczy∏em Podyplomowe Studia Kwalifikacyj-
ne Nauczania Kultury i J´zyka Polskiego jako
Obcego w Szkole J´zyka i Kultury Polskiej (edy-
cja rybnicka) na poczàtku 2007 roku. Bardzo
chcia∏em uczyç polonistów za granicà. Co praw-
da, moim priorytetowym celem mia∏a byç Lizbo-
na; 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, organizowa-
nej przez Kolegium Europy Wschodniej, przemi-
∏à Czeszk  ́– Barbor  ́Gregorovà (polonistk  ́i ru-
sycystk´ z Pragi). T∏umaczy∏a debiutanckà
ksià˝k  ́Doroty Mas∏owskiej na czeski, a póêniej-
sze lata 2005-2007 sp´dzi∏a w Biszkeku, jedno-
czeÊnie 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 de-
monstracj́ ”. Tak – zw∏aszcza rok 2005 by∏ gorà-
cym okresem przemian na szczycie w∏adzy w tej
poradzkieckiej republice: ze stanowiska niespo-
dzianie ustàpi∏ prozachodni Oskar Akajew, by
oddaç to miejsce jednemu z przywódców tzw.
„tulipanowej rewolucji”, Kurmanbekowi Bakije-
wowi (obecnej g∏owie paƒstwa).

I Basia (wskazawszy w którymÊ z e-mailii: „gó-
ry tutaj sà przepi´kne”) i Joanna Âlusarczyk

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 – zwiàza-
nego z Uniwerstetem Âlàskim folklorysty – do
Mongolii. Chin, Tybetu i Nepalu; w 2003 do Wiet-
namu i Kambod˝y z socjologami warszawskimi)
i sta˝u – rok póêniej – w indyjskiej organizacji po-
zarzàdowej w Bangalore – poradzieckie republiki
centralnej Azji stanowi∏y bia∏à plam  ́ na mojej
mapie Azji. A ˝e to region bardzo ciekawy, prze-
konywa∏ 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 natu-
ralny sposób cià˝y∏ ku polonistyce poznaƒskiej –
do stolicy Wielkopolski wyje˝d˝ali na j́ zykowe
sta˝e studenci polonistyki, stamtàd bowiem wy-
wodzili 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 grani-
c  ́ – 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 OÊrod-
kach Akademickich przy ministerstwie. Ostat-
nim 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 Na-
rodowym dokona∏y si  ́w∏aÊnie na prze∏omie ro-
ku akademickiego 2006/2007 i 2007/2008 funda-
mentalne zmiany. Oprócz nowej obsady stano-
wisk: rektorskiego, prorektorskich i dziekaƒ-
skich – rozwiàzano Centrum Lingwityski i Ko-
munikacji 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 za-
wodowej przysz∏oÊci w najbli˝szym roku; we
wrzeÊniu koƒczy∏a si  ́bowiem moja praca w Za-
k∏adzie Literatury Wspó∏czesnej UÂ.

Ostatecznie jednak uda∏o si´: Mariusz –
w uprzejmy sposób – zmobilizowa∏ nowego dzie-
kana 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 przygo-
towaç si  ́do wyjazdu. Tu  ̋przed wylotem próbo-
wa∏em w Katowicach znaleêç plakaty promocyjne
Âlàska i samego miasta – okaza∏o si  ́to jednak nie-
mo˝liwe (brak takowych). Dzi´ki uprzejmoÊci
Biura Promocji i Karier, zabra∏em ze sobà mate-
ria∏y informujace o Uniwersytecie Âlàskim. Ko-
nieczne by∏o te  ̋zabranie ze sobà podr´czników
autorstwa pracowników naukowych UÂ, zwiàza-
nych ze Szko∏à J´zyka i Kultury Polskiej, które –
wed∏ug mnie – spe∏niajà wysokie kryteria stawia-
ne wspó∏czesnym pomocom naukowym do na-
uczania j́ zyka polskiego za granicà.

O pracy lektora na filologii polskiej w Biszkeku

Biurokracja 
i potrzeba 
partnerstwa

Nie jestem w Central-
nej Azji osamotniony.
Pracujà tam bowiem lek-
torzy zwiàzani z Uniwer-
sytetem Âlàskim: w A∏ma-
ty (Kazachstan) Iwona
Marek, w Duszanbe (Ta-
d˝ykistan) – Martyna
Markowska. Gdyby do-
daç jeszcze, i˝ w Pekinie
i Tokio uczà lektorki 
dr Jagna Malejka oraz
dr Barbara Morcinek-Cu-
dak z Katowic – mo˝na
by odnieÊç wra˝enie, i˝
Szko∏a J´zyka i Kultury
Polskiej UÂ dokonuje swo-
istej ekspansji na pi´kne,
ró˝norodne ziemie Azji. Ajgerim, Asel, Tania, Elena, Venera i Kasia z 1 roku specjalizacji z lektorem j´zyka polskie-

go Maciejem Chowaniokiem
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Jak si  ́póêniej dowiedzia∏em, nie b´d  ́w Cen-
tralnej Azji osamotniony. Pracujà tam bowiem
lektorzy zwiàzani z Uniwersytetem Âlàskim:
w A∏maty (Kazachstan) Iwona Marek, w Du-
szanbe (Tad˝ykistan) – Martyna Markowska.
Gdyby dodaç jeszcze, i  ̋w Pekinie i Tokio uczà
lektorki dr Jagna Malejka oraz dr Barbara Mor-
cinek-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 Kapu-
Êciƒski tak opisywa∏ stolic  ́Kirgizji: „Frunze jest
senne, ∏agodne, ̋ yje bez poÊpiechu. Nic nie zak∏ó-
ca spokoju miasta. [...] Babcie handlujà ostro˝nie,
na widoku trzymajà jednà albo dwie szklanki wi-
Êni, za szklank  ́biorà 10 kopiejek” (R. KapuÊciƒ-
ski, Kirgiz schodzi z konia, s. 85). Dzisiaj prze-
szkadzajà spaliny, t∏ok w przejÊciach podziem-
nych, niewydolna komunikacja miejska.

Literatura polska za granicà
Moje zainteresowania literaturà polskà za gra-

nicà niejako w naturalny sposób wià˝à si  ́z pod-
j́ tà decyzjà o wyjeêdzie na „wysuni´tà placów-
k´”. Od poczàtku intelektualnej przygody, w ra-
mach Mi´dzywydzia∏owych Indywidualnych Stu-
diów Humanistycznych w Katowicach, pociàga∏a
mnie kwestia kontaktów kulturowych, wzajem-
nych 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 nauko-
wej z ramienia MISH, dr hab. Barbary Gutkow-
skiej. Zaj́ cia na Akademii Teatralnej w Warsza-
wie (kurs prof. Leszka Kolankiewicza) czy Uni-
wersytecie Warszawskim („psychologia kulturo-
wa” prof. Paw∏a Boskiego) pozwoli∏y na zg∏´bia-
nie wiedzy w omawianym zakresie. Studia pody-
plomowe SJiKP stworzy∏y szans  ́ uczestnictwa
w powa˝nych, mi´dzynarodowych konferencjach
z cyklu „Literatura polska w Êwiecie” zainicjowa-
nych przez prof. Romualda Cudaka. Do pierwsze-
go tomu do∏àczy∏em tekst traktujàcy o recepcji
poezji Czes∏awa Mi∏osza w RFN przed 1989 ro-
kiem, 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 in-
trygujàcej kwestii – Êladów, aspektów (nie)obec-
noÊci literatury polskiej w tym „egzotycznym”
kraju. Na razie obowiàzki dydaktyczne (warto za-
znaczyç, i  ̋ wyk∏adowcy w typowych kirgiskich
uczelniach iloÊcià prowadzonych zaj́ ç mogà pew-
nie zg∏osiç si  ́do Ksi´gi Guinessa – znacznie bo-
wiem majà wi´cej zaj́ ç ni  ̋np. nauczyciele w Pol-
sce) 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 Âlà-
skim, niech Êwiadczà nast´pujàce dwa przyk∏a-
dy. Wyk∏ad dr Olgi Medwedewnej – University
of Vancouver (przyjació∏ka Zenony Âlàzak-Bie-
galijew) – 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 Bog-
dana Czaykowskiego – zmar∏ego niedawno zna-
komitego 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∏adowczy-
ni j́ zyka i literatury polskiej w latach 2002-2003
w University of Toronto.

Drugi kirgisko-katowicki zwiàzek to przyjaêƒ
Anny Frajlich – ̋ ydowskiej poetki, Polki urodzo-
nej w Kirgizji (jej rodzice pochodzili ze Lwowa),
wyk∏adajàcej obecnie literatur  ́ polskà w No-
wym Jorku – z dr hab. Annà W´grzyniak (pra-
cujàcà wczeÊniej w Zak∏adzie Teorii Literatury
UÂ, obecnie rozwijajàcà bielski oÊrodek poloni-
styczny w Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej). Jak pisa∏ o tej poezji Piotr Âliwiƒski, „Eden
dzieciƒstwa zaciera si ,́ dost´p do niego jest co-
raz trudniejszy, przepada bogactwo, a przede
wszystkim oczywistoÊç Êwiata”. Podobne sà sta-
nowiska podmiotu lirycznego w poezji Czaykow-
skiego i Frajlich: pami´ç skazuje na udr´k  ́Êwia-
domoÊci przemijania. Ten temat czeka jeszcze
na porównawczà analiz .́

Studenci
Jednym z pierwszych pytaƒ na które przy-

sz∏o mi odpowiadaç po przyjeêdzie do Biszkeku
by∏o: „Kiedy pojedziemy do Polski?”. Sta˝e j́ zy-
kowe dla studentów – mo˝liwe dzi´ki pomocy
stypendialnej Biura UznawalnoÊci Wykszta∏ce-
nia i Wymiany Mi´dzynarodowej – stwarzajà
znakomità szans  ́na zdobycie nowych umiej́ t-
noÊci komunikacyjnych, u˝ycie j́ zyka w co-
dziennych sytuacjach, poznanie wreszcie mode-
lu studiów w Polsce. Ten ostatni zdecydowanie
ró˝ni si  ́ od kirgiskiego: polscy studenci majà
wi´kszà swobod  ́w organizowaniu swojej siatki
zaj́ ç, premiuje si  ́ studentów wykazujàcych
ró˝norakie inicjatywy naukowe, stwarza mo˝li-
woÊci indywidualnego rozwoju w ramach kó∏
naukowych, dzia∏a studencki samorzàd, szanu-
je si  ́autonomi  ́uczelni, wreszcie – dok∏ada sta-
raƒ, by studenci zdobywali doÊwiadczenia na-
ukowe 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 kur-
som ogólnym na pierwszych latach studiów –
polscy studenci w∏adajà podstawowà wiedzà
o Êwiecie wspó∏czesnym i orientujà si  ́w naj-
wa˝niejszych zagadnieniach z tzw. kanonu wie-
dzy. Tutaj bywa inaczej. Dolegliwa jest równie˝
niepohamowana ekspansja biurokracji, przesta-
rza∏e metody zarzàdzania uniwersytetem.
Niech przyk∏adem na jak˝e ró˝ne sposoby rozu-
mienia jego istoty b´dzie dzia∏alnoÊç Komisji
Dyscyplinarnych, rozliczajàcych wyk∏adowców
z kilkuminutowych spóênieƒ bàdê domagajà-
cych si  ́wyjaÊnieƒ wszelkich zmian w stosunku
do rozk∏adu zaj́ ç.

Z tym wi´kszà satysfakcjà odnotowa∏em zaak-
ceptowanie moich wniosków o przyznanie sty-
pendium pi´ciu studentom trzeciego roku na sta˝
j́ 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∏o-
dych ludzi, by zakosztowaç nie tylko innego (jak
przyznajà absolwenci polonistyki – o wiele bar-
dziej wymagajàcego) trybu studiowania, ale
i mo˝liwoÊç uczestniczenia w wydarzeniach wa˝-
nych dla ca∏ej akademickiej wspólnoty, prawdzi-
wego studenckiego ˝ycia po zaj́ ciach, mo˝liwoÊci
rozwijania w∏asnych pasji naukowych. To – ufam,
˝e bardzo cenne – doÊwiadczenie nie tylko mobi-
lizuje do wyt´˝onej pracy nad j́ zykiem polskim,
ale i stanowi wa˝nà kart  ́dla ich przysz∏ego ̋ ycia
osobistego czy zawodowego. Jak pokazujà wst´p-
ne wyniki prowadzonych przeze mnie badaƒ, po-
nad po∏owa absolwentów biszkekaƒskiej poloni-
styki zwiàza∏a si  ́z Polskà – tam mieszkajà, stu-
diujà, pracujà. Wydaje si ,́ ˝e to wynik satysfak-
cjonujàcy: zyskujemy w ten sposób nie tylko za-
granicznych specjalistów, ale i przyjació∏ Polski,
których przecie  ̋nigdy za wiele. Z dost´pnych dla
studentów polonistyki ofert, du˝ym zaintereso-
waniem cieszà si  ́podyplomowe, dwuletnie Stu-
dium Europy Wschodniej Uniwersytetu War-
szawskiego z corocznym konkursem stypendial-
nym dla absolwentów z republik poradzieckich,
stypendia dla osób z polskim pochodzeniem Fun-
dacji Semper Polonia czy program studiów na
UW, prowadzonych w j́ 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 uczest-
niczy∏a wicedyrektor Szko∏y J´zyka i Kultury
Polskiej UÂ dr Aleksandra Achtelik. Omówiono
m.in. jednà z ciekawych inicjatyw strony kirgi-
skiej, zaproponowanà przez rektora KNU 
prof. Y. K. Omurkanowà oraz letnià wymian´
studentów. Kirgiscy poloniÊci wyje˝d˝ajà do Cie-
szyna, wi´c polscy, zainteresowani naukà j́ zyka
rosyjskiego, mogà przybywaç do Kirgistanu, by
w pi´knie po∏o˝onym oÊrodku KNU (nad krajo-
brazowym fenomenem tego kraju – jeziorem Is-
syk-Kul) uczyç si  ́mowy Puszkina.

Nied∏ugo wakacje – tak˝e w Kirgistanie.
Wkrótce wracam do kraju, by dokoƒczyç dokto-
rat, ale ju  ̋myÊl  ́o nast´pnym roku akademic-
kim w Kirgistanie. Trzeba b´dzie przygotowaç
10-lecie polonistyki, przypadajàce na wrzesieƒ
2009 roku, stworzyç stron  ́internetowà specja-
lizacji. Co jednak najwa˝niejsze: chcia∏bym po-
budziç kirgiskich studentów do poszukiwania
w∏asnych zainteresowaƒ; pokazaç, jak rozwijaç
w∏asnà kreatywnoÊç; co ciekawego mo˝e wyni-
kaç z realizacji w∏asnych pomys∏ów i inicjatyw.
Wiem, ˝e wypracowanie takiego modelu to kwe-
stia 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
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Maria Zofia Pulinowa (z domu Mokrzyc-
ka) 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 Geograficzno-
Biologicznym Wy˝szej Szko∏y Pedagogicz-
nej w Krakowie. Na podstawie pracy z za-
gadnieƒ morfogenezy osuwisk w Beskidzie

Sàdeckim w 1961 r. otrzyma∏a dyplom ma-
gistra geografii.

Po ukoƒczeniu studiów i po zamà˝pój-
Êciu za geografa Mariana Pulin ,́ zamiesz-
ka∏a w Wojcieszowie. Tam oprócz badaƒ
nad osuwiskami sudeckimi pracowa∏a jako
nauczycielka geografii. W 1966 r. przenio-
s∏a si  ́do Wroc∏awia, gdzie przez rok uczy-
∏a geografii w IX Liceum Ogólnokszta∏cà-

cym. Po otrzymaniu stypendium dokto-
ranckiego w Instytucie Geografii PAN
w Warszawie, w 1967 r. rozpocz´∏a studia
doktoranckie, których zakoƒczeniem by∏a
praca pt. „Osuwiska w Êrodowisku sztucz-
nym i naturalnym”. Tytu∏ doktora nauk
geograficznych otrzyma∏a w 1972 r.

W latach 1971-1975 Maria Z. Pulinowa
by∏a zatrudniona w Centralnym OÊrodku

T egoroczne XV Forum, które odby∏o si  ́29 marca na Wy-
dziale Nauk o Ziemi by∏o odmienne od wszystkich dotych-
czasowych. W bie˝àcym roku przypada bowiem 70. roczni-

ca 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”. Orga-
nizatorzy przygotowali tak˝e okolicznoÊciowà publikacj́  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 So-
snowca, dydaktycy geografii, z wielu oÊrodków uniwersyteckich
z nestorem polskich dydaktyków geografii prof. zw. dr. hab.
S∏awomirem Piskorzem oraz prof. zw. dr. hab. Florianem Pli-
tem – kierownikiem jedynej w Polsce Katedry Dydaktyki Geo-
grafii w Uniwersytecie Warszawskim, cz∏onkowie Komisji Edu-
kacji 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 Ojcow-
skiego Parku Narodowego, z zarzàdu Parków Krajobrazowych

Województwa Âlàskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Gór-
nego Âlàska. W uroczystoÊci uczestniczy∏ prof. Eugeniusz De-
lekta – dziekan Wydzia∏u Artystycznego UÂ w Cieszynie, z któ-
rym Jubilatka od wielu lat wspó∏pracuje w popularyzacji sztuk
pi´knych. Na spotkanie przybyli pracownicy naukowi oraz stu-
denci Wydzia∏u Nauk o Ziemi UÂ w Sosnowcu, grupa nauczy-
cieli geografii i przyrody – absolwenci WNoZ, rodzina Jubilatki,
liczni przyjaciele i znajomi.

W swoim wystàpieniu prodziekan WNoZ prof. Andrzej Kowal-
czyk 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∏owie-
ka”, 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.

XV Sosnowieckie Forum Nauczycieli Przyrody i Geografii 
i Jubileusz 70. urodzin prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej

Blisko Ziemi 
i drugiego cz∏owieka
Od1993 r. Zak∏ad Dydaktyki Geografii
wspólnie z Oddzia∏em Katowickim Polskiego
Towarzystwa Geograficznego organizuje
ogólnopolskà konferencj́  dydaktycznà pt.
„Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii
i Przyrody”. To doroczne spotkanie nauczy-
cieli szkó∏ ró˝nych szczebli, autorów podr´cz-
ników szkolnych i przedstawicieli wydawnictw
edukacyjnych jest okazjà do wys∏uchania wy-
k∏adów oraz udzia∏u w warsztatach dydak-
tycznych a tak˝e zapoznania sí  z nowoÊcia-
mi na gie∏dzie materia∏ów edukacyjnych.

Jubileusz prof. Marii. Z. Pulinowej

PROFESOR UÂ DR HAB. MARIA Z. PULINOWA
geomorfolog - dydaktyk geografii - poetka
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Projektowo-Badawczym Górnictwa Od-
krywkowego 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 Ba-
daƒ OÊwiatowych we Wroc∏awiu. Kierowa-
∏a tam kursami doskonalenia nauczycieli
geografii.

W 1976 r., po przeniesieniu si  ́ wraz
z m´˝em Marianem do Sosnowca, obj́ ∏a
kierownictwo Pracowni Dydaktyki Geogra-
fii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Âlàskiego. B´dàc adiunktem ∏àczy∏a prac´
dydaktycznà z badaniami naukowymi z za-
kresu geomorfologii. W 1989 r. na podsta-
wie oceny dorobku naukowego, przedsta-
wionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Rzeêba
Gór Sto∏owych” i przeprowadzonego kolo-
kwium, Rada Wydzia∏u Nauk Przyrodni-
czych 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 kierow-
nika Zak∏adu Dydaktyki Geografii.

W ˝yciu zawodowym Jubilatki przemien-
nie 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∏kaƒskie-
go i Masywu Czeskiego, na d∏ugie lata zwià-
za∏a si  ́z geomorfologià obszarów górskich.
W tej dziedzinie uzyska∏a doktorat oraz ha-
bilitacj́ . W tym okresie w polu Jej zaintere-
sowaƒ zdecydowanie przewa˝a∏a ZIEMIA.
W latach 1990-1992 Maria Z. Pulinowa by-
∏a cz∏onkiem Komitetu Nauk Geograficz-
nych PAN. Jest te  ̋jednà z osób, które sta-
ra∏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 zawo-
dowej 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 rodzi-
nà do Sosnowca. Tu na organizujàcym si´
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlà-
skiego znalaz∏a doskona∏e warunki dla re-
alizacji koncepcji nauczania przedmiotów
przyrodniczych (w tym geografii) poprzez
aktywizujàce metody i formy pracy
z uczniem. By∏a to okazja prze∏o˝enia do-
Êwiadczeƒ badawczych z geografii jako na-
uki na poziom nauczania w szko∏ach. Na
poczàtku lat 90. XX w. ten kierunek myÊle-
nia o kszta∏ceniu okaza∏ si  ́wysoce przydat-
ny w dyskusjach nad przygotowywanà
przez MEN reformà oÊwiaty. Do prac nad
reformà w∏àczy∏a si  ́z ramienia Sekcji Dy-
daktyki Geografii Polskiego Towarzystwa
Geograficznego (w latach 1990-1993 M.Z.

Pulinowa by∏a przewodniczàcà tej ogólno-
polskiej sekcji), wspó∏tworzàc „Podstawy
programowe kszta∏cenia ogólnego”. W Za-
k∏adzie Dydaktyki Geografii, kierowanym
przez Mari  ́Z. Pulinowà, dojrzewa∏a wów-
czas teoretyczna koncepcja kszta∏cenia geo-
graficznego, co zosta∏o zawarte w zbiorowej
pracy pod Jej redakcjà pt. „Cz∏owiek bli˝ej
Ziemi”. Za podstaw  ́teoretycznà kszta∏ce-
nia geograficznego przyj́ to tam personali-
styczne spojrzenie na ucznia oraz elementy
przyrodoznawstwa holistycznego.

Praktyczne prze∏o˝enie teoretycznych

za∏o˝eƒ oraz weryfikacj́  koncepcji edukacji
przyrodniczej zawartej w/w opracowaniu
stanowià organizowane od 1992 r. pod kie-
runkiem Jubilatki Dni Ziemi w Sosnowcu.
Jest to cykl imprez, które majà jednoczyç
spo∏ecznoÊç lokalnà wokó∏ problematyki re-
lacji Ziemia – Cz∏owiek. W ciàgu 15 lat dzia-
∏aniami tymi obj́ 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 za-
równo poprzez spotkania w ramach wspo-
mnianych ju  ̋Dni Ziemi w Sosnowcu, jak
te  ̋poprzez terenowe warsztaty dydaktycz-
ne organizowane w latach 90. w ramach
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w ró˝nych miejscach Polski. Dla wielu na-
uczycieli sta∏y si  ́one prawdziwà szko∏à wy-
miany myÊli w trudnym okresie reformo-
wania szko∏y, ukazujàcà pi´kno kraju ojczy-
stego poprzez interesujàce zaj́ cia w tere-

nie. Wówczas cz´sto powtarzanym zda-
niem Jubilatki by∏o stwierdzenie: „Aby re-
forma edukacji osiàgn´∏a sukces, musi si´
wpierw dokonaç w sercach i umys∏ach na-
uczycieli”. Stàd te  ̋wiele publikuje w∏aÊnie
dla nich. M.Z. Pulinowa ma w tej dziedzinie
dorobek ponad 70. prac. Jest równie  ̋rze-
czoznawcà do spraw podr´czników szkol-
nych 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: Wnio-
skowanie redukcyjne w naukach o Ziemi
(1977), Sposób analizy ilustracji i tabel
w szkolnych podr´cznikach geografii (1985),
Wprowadzenie do rozwa˝aƒ nad przestrze-
nià i czasem w szkolnej geografii (1990),
Teoretyczne podstawy szkolnej geografii
(1994), Propozycja za∏o˝eƒ programowych
mi´dzyprzedmiotowej edukacji Êrodowisko-
wej (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 eduka-
cji 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 pí knych. M.Z. Pulinowa od lat wspó∏-
pracuje z Instytutem Sztuki Uniwersytetu
Âlàskiego w Cieszynie. Owocem tego sà ko-
mentarze poetyckie do trzech albumów gra-
fiki: „Krajobrazy harmonijne oraz ich nik-
czemne zaw∏aszczanie”, „Wizerunki prze-
strzeni - Grafika” i „Cz∏owiek Czas Prze-
strzeƒ” oraz artyku∏y i wiersze publikowane
na ∏amach „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”.
W 2005 r. ukaza∏ sí  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 Eduka-
cji Narodowej (1999 r.), Medal Polskiego
Towarzystwa Geograficznego (2002 r.) oraz
zespo∏owa nagroda J.M. Rektora Uniwer-
sytetu Âlàskiego za osiàgni´cia w pracy dy-
daktycznej (2005 r.). W 2002 r. zosta∏a od-
znaczona przez prezydenta Sosnowca me-
dalem „Zas∏u˝ony dla Miasta Sosnowca”.

W dotychczasowej drodze naukowej i dy-
daktycznej prof. M. Z. Pulinowej znajdujà
odzwierciedlenie cechy Jej osobowoÊci: ̋ ycz-
liwoÊç, pracowitoÊç i dba∏oÊç o dobre imi´
Uczelni. M∏odszym pracownikom nauko-
wym zatrudnionym w Zak∏adzie Dydaktyki
Geografii da∏a si  ́ poznaç jako „Mistrz”
i „Przewodnik”, uczàcy warsztatu pracy na-
ukowej poprzez w∏asny przyk∏ad oraz samo-
dzielnoÊç poszukiwaƒ badawczych.

ADAM HIBSZER
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M echanizmy rejestrujàce g∏os
czy obraz sà obecnie monto-
wane niemal˝e we wszyst-

kich urzàdzeniach elektronicznych, po-
czàwszy od telefonów komórkowych,
a na odtwarzaczach mp3 skoƒczywszy.
Daje to studentom doskona∏à mo˝liwoÊç
ugruntowania swojej wiedzy poprzez
powtórne wys∏uchanie wyk∏adu. Jed-
nak˝e w tym momencie pojawia si´ pro-
blem ochrony praw autorskich do tych
wyk∏adów. O ile zdecydowana wi´k-
szoÊç wyk∏adowców nie ma nic przeciw-
ko ich nagrywaniu, b´dàc w przekona-
niu, ˝e ponowne wys∏uchanie pozwoli
na lepsze zrozumienie tematu oraz do-
strze˝enie szczegó∏ów pomini´tych przy
notowaniu, o tyle wielu z nich jest nie-
ch´tna lub zdecydowanie przeciwna ta-
kiemu dzia∏aniu.

Z jednej strony brak zgody na nagry-
wanie uzasadniony jest obawà o póê-
niejsze wykorzystanie zarejestrowa-
nych treÊci, z drugiej nie sposób nie
uznaç argumentów studentów nagry-
wajàcych wyk∏ady, którzy podnoszà, ˝e
pozwala to im pe∏niej zrozumieç ich
treÊç lub jest z ró˝nych wzgl´dów jedy-
nà mo˝liwoÊcià zapoznania si´ z jego
treÊcià podczas np. nieobecnoÊci wywo-
∏anej chorobà. Odmowa zezwolenia na
nagrywanie nierzadko opatrzona bywa
odpowiednim komentarzem, co do legal-
noÊci takiego dzia∏ania bez zgody auto-
ra i sankcjach gro˝àcych nagrywajàce-
mu. Istotnie, wyk∏ad jako utwór wyra-
˝ony s∏owami jest przedmiotem prawa

autorskiego. Nie podlegajà równie˝ dys-
kusji 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 za-
wartych w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, regulujàcych za-
kres dozwolonego u˝ytku osobistego.

Ów dozwolony u˝ytek osobisty utwo-
ru jest konstrukcjà prawnà, umo˝liwia-
jàcà korzystanie z cudzego, chronione-
go utworu bez koniecznoÊci uzyskania
zgody autora, jak równie˝ bez obowiàz-
ku 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 ja-
kàkolwiek form´ publicznego udost´p-
nienia utworu.

W przypadku wyk∏adu, rozpowszech-
nienie przybiera postaç reprodukcji jed-
norazowej, co sprowadza si´ do udost´p-
nienia go odbiorcom, bez jednoczesnego
przekazania im noÊnika materialnego.
Z tego punktu widzenia nie ma praw-
nych 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 re-
alia spo∏eczne, zdecydowa∏ si´ na posze-
rzenie kr´gu osób uprawnionych do wy-
korzystania utworu. W wyniku takiej
regulacji dozwolone jest korzystanie
z pojedynczego egzemplarza utworu za-
równo przez osoby b´dàce ze sobà spo-
krewnione, spowinowacone, jak rów-
nie˝ b´dàce w stosunkach towarzy-
skich. O ile wi´zy pokrewieƒstwa i po-
winowactwa nie wymagajà komentarza,
o tyle koniecznym jest sprecyzowanie
stosunków towarzyskich. Przyjmuje si´,
˝e niezb´dnym dla zaistnienia tego wa-
runku jest podtrzymywanie relacji to-
warzyskich przez pewien czas, jednak˝e
w przypadku grupy osób nie jest wyma-
gane by jej sk∏ad nie ulega∏ zmianie. Nie
ma wi´c prawnych przeszkód dla wyko-
rzystania jednego egzemplarza utworu
(nagranego wyk∏adu) przez kilku stu-
dentów, przypisanych do okreÊlonej
grupy zaj´ciowej. OczywiÊcie mo˝e to
rodziç obaw´, i˝ powszechne nagrywa-
nie wyk∏adów spowoduje znaczny spa-
dek frekwencji studentów w aulach uni-
wersyteckich, co zgodnie z regulacjà za-
wartà w ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, mog∏oby powo-

dowaç naruszenie normalnego korzy-
stania z dzie∏a, jednak˝e bioràc pod
uwag´, ˝e wyk∏ady zasadniczo nagrywa-
ne 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˝ dozwolo-
ny u˝ytek osobisty utworu ogranicza si´
jedynie do pojedynczego egzemplarza,
co powoduje, ˝e niedopuszczalnym jest
tworzenie jego kopii i rozpowszechnia-
nie go w zwielokrotnionej formie. Nie-
dopuszczalnym jest równie˝ czerpanie
korzyÊci majàtkowych z faktu rozpo-
wszechniania utrwalonego utworu,
z wyjàtkiem pokrycia kosztów koniecz-
nych do jego odtworzenia, a wynikajà-
cych ze wzgl´dów technicznych.

Odr´bnà kwestià, wartà poruszenia
w zakresie dozwolonego u˝ytku osobi-
stego utworu, jest nagrywanie i póê-
niejsze wykorzystywanie nagranych
wyk∏adów przez osoby niepe∏nospraw-
ne. W tym zakresie ustawodawca wy-
raênie poszerzy∏ zakres dozwolonego
u˝ytku, dopuszczajàc korzystanie z roz-
powszechnionych ju˝ utworów na rzecz
osób niepe∏nosprawnych. Dzia∏anie ta-
kie mo˝e si´ przejawiaç zarówno
w opracowywaniu okreÊlonych utwo-
rów, 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 zwy-
k∏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 zwiàza-
ne bezpoÊrednio z rodzajem upoÊledze-
nia, jakim zosta∏y dotkni´te.

Omawiajàc problem nagrywania wy-
k∏adów, nie sposób przejÊç oboj´tnie nad
wzgl´dami etycznymi, które niejako wy-
muszajà pewne zachowania zarówno na
wyk∏adowcach, jak i studentach. Abstra-
hujàc w tym momencie od prawnych
uregulowaƒ, podkreÊliç trzeba, ˝e kwe-
stià dobrego wychowania jest poprosze-
nie o zgod´ (lub przynajmniej uprzedze-
nie) wyk∏adowcy na rejestrowanie jego
wypowiedzi. Z drugiej strony brak zgody
na nagrywanie wyk∏adu, mo˝e skutko-
waç tym, ˝e osoba niepe∏nosprawna lub
osoba studiujàca na kilku kierunkach,
pozbawiona b´dzie mo˝liwoÊci zapozna-
nia si´ z treÊcià wyk∏adu.

MICHA¸ NIESPOREK

Czy nagrywanie na zaj´ciach jest legalne?

Wyk∏ad kontrolowany
Dynamiczny rozwój tech-
niki stwarzajàcy nowe mo˝-
liwoÊci jej wykorzystania,
ma bez wàtpienia nieba-
gatelny wp∏yw na dzia∏al-
noÊç uczelni. Dotyczy to nie
tylko rozwoju us∏ug teleko-
munikacyjnych, takich jak in-
ternet, ale równie  ̋urzà-
dzeƒ rejestrujàcych g∏os
i obraz. Coraz powszech-
niej u˝ywanym zaÊ urzà-
dzeniem staje sí  dyktafon.
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M in´∏o czterdzieÊci lat i wchodzimy w czas, w któ-
rym zaczyna si´ u istot ludzkich kryzys wieku
Êredniego. Dla uniwersytetu to jednak wiek dzie-

ci´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 roz-
miar 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 my-
Êlenia i potrafi planowaç, przewidywaç, unikaç zagro˝eƒ
oraz wyciàgaç korzyÊci.

P isz´ to wszystko w trybie warunkowym, poniewa˝ nie
wiadomo, czy tak si´ stanie. ˚eby dziecko mog∏o spokoj-
nie dojÊç do wieku dojrza∏ego, trzeba mu stworzyç wa-

runki do rozwoju. Gdy Uniwersytet powstawa∏ cztery dekady
temu, to wydawa∏o si´, ˝e – choç by∏y to narodziny w okoliczno-
Êciach budzàcych wàtpliwoÊci – przychodzi na Êwiat dziecko
oczekiwane od dawna w najludniejszym polskim regionie, któ-
ry by∏ pozbawiony dotàd szansy udzia∏u w intelektualnym roz-
woju kraju. Otwiera∏y si´ perspektywy zamiany bogactw pod-
ziemia na skarby ducha, które nie przemijajà wraz z koniunk-
turà na gie∏dzie surowcowej. Wydawa∏o si´, ˝e akurat w tej
dziedzinie nie obowiàzujà twarde prawa rynkowej konkuren-
cji, bo chodzi o dobro, o którego rozdzia∏ nawet do Pana Boga
nikt nie ma pretensji – bo czy˝ ktoÊ si´ kiedyÊ uskar˝a∏, ˝e do-
sta∏ za ma∏o rozumu?

˚yjemy jednak w Polsce, gdzie ró˝ne rozwiàzania spraw-
dzone gdzie indziej jakoÊ si´ nie sprawdzajà. Innym ta-
kim regionem jest Afryka, która mimo wysi∏ków mi´dzy-

narodowych nie chce jakoÊ zaadaptowaç si´ do ∏owienia ryb w´d-
kà podawanà przez mi´dzynarodowà spo∏ecznoÊç. Nie wiem, ja-
kie sà powody takiego stanu rzeczy na po∏udnie od Morza Âród-
ziemnego. U nas prawdopodobnie problem tkwi w nieokie∏zna-
nej sile powierzchownoÊci, która nie pozwala niczego tak na-
prawd´ przeprowadziç do koƒca, a nawet przejÊç do dalszego cià-
gu. Du˝o si´ mówi o innowacyjnoÊci, rozwoju nauki, potrzebie
kszta∏cenia na wysokim poziomie. Mówi si´ i na tym si´ poprze-
staje. JesteÊmy krajem biednym, który chwilowo jest wspomaga-
ny 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 pomy-
Êleç, co ma byç dalej. Wydawa∏oby si´, ˝e tak jak w innych kra-
jach 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 wszyst-
ko po trochu. W szczególnoÊci subwencjonowanie tzw. uczelni fla-
gowych, co oznacza eutanazj´ nieflagowych oÊrodków akademic-
kich. WÊród nich b´dzie i nasz jubilat. Taki m∏ody, a ju˝ martwy.
Szkoda. Choç mo˝e polska powierzchownoÊç rozmydli i ten po-
mys∏, czego szczerze ˝ycz´ i nam i wielbicielom gry w okr´ty.

STEFAN OÂLIZ¸O

Pod bramami j´zykowego kasztelu stoi stara poczciwa
„kurwa”, wierny towarzysz doli i niedoli polskiej, która
s∏u˝y naszej elokwencji od wieków w chwilach tragicz-

nych i w chwilach radosnych (...). Dla ilu˝ ludzi ten wyraz by∏
zawo∏aniem bojowym, z nim szli do ataku, umierali z tym s∏o-
wem 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 dum-
ny. Po pierwsze dlatego, ˝e zosta∏ wyró˝niony na jakimÊ kon-
kursie przez samego Piotra Kaczkowskiego. Co dla mnie, cz∏o-
wieka 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 prze-
klinaç, 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 ar-
tyÊci a zw∏aszcza literaci, choç i wÊród plastyków te˝ by si´ pa-
ru 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.

Wraz z post´pujàcà siwiznà moje obyczaje wyraênie jednak ∏a-
godniejà i obecnie mog  ́ jedynie podpisaç sí  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 inteligent-
ny i dowcipny. Nie operuj  ́nim, bo nie chc  ́si  ́wyg∏upiaç. Od kiedy zaÊ
w publicznych mediach zacz ∏́o obowiàzywaç prawo Greshama-Ko-
pernika i prawdziwie m´skie, j́ drne (koniecznie z wibrujàcym „r”)
przekleƒstwa wyparte zosta∏y przez sflacza∏e, ob∏e, Êliskie wulgary-
zmy, to sta∏em sí  przewra l̋iwiony niczym pani katechetka. Poziom
misyjnoÊci publicznej TV wyznaczajà teraz prostackie i uciekajàce sí
do najbardziej prymitywnych skojarzeƒ dialogi prowadzone przez bok-
sera Salet  ́i wyrobnic  ́estrady Dod  ́(por. wywiad A. Kublik i M. Olej-
nik z Andrzejem Urbaƒskim, G. Wyb. 9.05.08 s 24-25). Nie ma ju  ̋Êro-
dowisk nieska˝onych grubiaƒstwem i ordynarnymi manierami (sic!).
Czar  ́przepe∏ni∏ jak zwykle ks. pra∏at Jankowski pytaniem skierowa-
nym do ekipy telewizyjnej, czy majà mu zamiar pokazaç fiuta. Z g∏o-
sów dochodzàcych z okopów Êw. Brygidy mo˝na wnosiç, i̋  trwajà tam
intensywne prace nad egzegezà tego  ̋pytania. Ponoç najwí cej zwo-
lenników ma interpretacja w stylu wczesnego Janusza Rewiƒskiego.
Pra∏at widzàc kamery i mikrofony, da∏ wyraz swym zainteresowa-
niom artystycznym. Fiut = film i uwentualnie teatr.

I pomyÊleç, ˝e dzieci´ciem b´dàc (obecnych studentów infor-
muj´: ˝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 prowo-
kuje by wetknàç weƒ bia∏o-czerwonà flag´.

JERZY PARZNIEWSKI

Flag´ 
wyprowadziç!

...˝e si´ 
tak wyra˝´



SPOTKANIE Z PROF. 
LESZKIEM BALCEROWICZEM
28 kwietnia na Wydziale Nauk Spo-

∏ecznych goÊci∏ prof. Leszek Balcero-
wicz, ekonomista, by∏y prezes Narodo-
wego Banku Polskiego, by∏y wicepre-
mier i minister finansów, profesor

Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warsza-
wie, doktor honoris causa kilkunastu
uczelni krajowych i zagranicznych, wy-
ró˝niany presti˝owymi nagrodami i od-
znaczeniami polskimi i mi´dzynarodo-
wymi, w tym Orderem Or∏a Bia∏ego.
Spotkanie rozpoczà∏ wyk∏ad pt. „Roz-
mowy 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∏od-
ko, ekonomista, wyk∏adowca akademic-
ki, autor ksià˝ek i artyku∏ów z dziedzi-
ny ekonomii, ekspert i konsultant mi´-
dzynarodowych organizacji. Za∏o˝yciel

i dyrektor Centrum Badawczego
Transformacji, Integracji i Globalizacji
TIGER, uczestnik negocjacji „Okràg∏e-
go Sto∏u” po stronie rzàdowej, wielo-
krotny laureat nagród Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, Polskiej
Akademii Nauk i Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego w dziedzinie ba-
daƒ naukowych oraz dydaktyki, cztero-
krotnie powo∏ywany na urzàd ministra
finansów oraz trzykrotnie na urzàd wi-
ceprezesa Rady Ministrów. Spotkanie
rozpocz´∏o si´ wyk∏adem pt. „Zrozu-
mieç Âwiat”.

SIATKARSKIE 
MISTRZOSTWA
Zwyci´˝czyniami XXV Mistrzostw

Polski Uniwersytetów w Pi∏ce Siatko-
wej Kobiet, organizowanych przez Klub
Uczelniany AZS Uniwersytetu Âlàskie-
go, 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. Mistrzo-
stwa, w których wzi´∏o udzia∏ 15 dru-
˝yn, zosta∏y rozegrane od 1 do 4 maja
w obiektach AWF w Katowicach, rów-
noczeÊnie 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 Infor-

matyków UÂ byli organizatorami Dni
Otwartych Informatyki, które odby∏y
si´ 8 i 9 maja w budynku Instytutu In-
formatyki. GoÊçmi Dni by∏y m.in. firmy
IBM™ Polska i Kroll Ontrack™ oraz ze-
spo∏y taneczne Galway i Glendalough.

NAGRODY III STUDENCKIEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ 
DLA STUDENTÓW BIOLOGII
Od 8 do 10 maja w Warszawie i Iza-

belinie odbywa∏a si´ III Studencka
Konferencja Naukowa Spo∏eczno-eko-
nomiczno-przyrodnicze aspekty zrów-
nowa˝onego rozwoju, zorganizowana
przez studenckie ko∏a naukowe
z Wy˝szej Szko∏y Ekologii i Zarzàdza-
nia w Warszawie. Wzi´∏o w niej udzia∏
prawie 50 osób, reprezentujàcych 16
kó∏ naukowych z Warszawy, Lublina,
Poznania, Rzeszowa, Wroc∏awia, Opo-
la, Kielc, Szczecina, Bia∏egostoku, Ka-
towic oraz Lwowskiego Uniwersytetu
im. Iwana Franki. Uczestnicy prezen-
towali dzia∏alnoÊç kó∏, referaty obra-
zujàce prace naukowe, których celem
by∏o wdro˝enie zasad zrównowa˝one-
go rozwoju, oraz prowadzili warszta-
ty. Reprezentanci UÂ – Studenckie
Ko∏o Zrównowa˝onego Rozwoju Wid-
mo - zdobyli pierwsze nagrody w kate-
goriach: najlepszy referat (Ha∏da
ogrodem GórnoÊlàskiego Okr´gu Prze-
mys∏owego) i warsztat (Zaprojektuj
swojà ha∏d´).

KOLEJNY SUKCES 
STUDENTÓW 
NIEPE¸NOSPRAWNYCH
Od 9 do 11 maja w Poznaniu odby-

wa∏y si´ IV Ogólnopolskie Zawody P∏y-
wackie Studentów Niepe∏nospraw-
nych. Reprezentacja Uniwersytetu
Âlàskiego po raz kolejny wróci∏a z sied-

mioma medalami. Laury dla Uczelni
zdobyli:

- Micha∏ Gizak, III rok, Wydzia∏ In-
formatyki i Nauki o Materia∏ach - 2 z∏o-
te (50 m stylem dowolnym i 100
m open).

- Marina Nowak, II rok, Wydzia∏ In-
formatyki i Nauki o Materia∏ach - 2 z∏o-
te (50 m dowolnym i 50 m delfinem).

- Edyta Siwek, IV rok, Wydzia∏ Filo-
logiczny - 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 ro-
ku 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 studenckie-
go Êwi´ta obejmowa∏ m.in.: korowód
studentów, maraton kabaretowy, gril-
lowanie z Egidà oraz liczne koncerty
plenerowe.

Wi´cej na str. 16-17

CERTYFIKAT DLA BIBLIOTEKI 
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
W wyniku przeprowadzonej w grud-

niu ubieg∏ego roku ewaluacji, Biblioteka
Niemiecka dzia∏ajàca w ramach Biblio-
teki Uniwersytetu Âlàskiego uzyska∏a
certyfikat, potwierdzajàcy spe∏nienie
wymagaƒ jakoÊci stawianych przez Go-
ethe-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 od-
powiedzialnà 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 Biblio-
teka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kul-
turze i administracji, zorganizowana
przez Bibliotek´ UÂ i Bibliotek´ Âlàskà.
G∏ówny temat konferencji dotyczy∏ di-
gitalizacji oraz jej znaczenia w Êwiecie,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem aspek-
tów stosowania wolnych licencji w pu-
blikowaniu prac w internecie. Podczas
obrad omawiano problemy natury
prawnej i technicznej dotyczàce prezen-
tacji zbiorów bibliotecznych, archiwal-
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nych i kulturalnych w internecie
w kontekÊcie np. poszanowania prawa
autorskiego. Zaprezentowane zosta∏o
powstajàce Centrum Informacji Nauko-
wej – wspólny projekt Akademii Ekono-
micznej i Uniwersytetu Âlàskiego.
W konferencji udzia∏ wzi´∏o 150 biblio-
tekarzy, muzealników, nauczycieli i ar-
chiwistów z ca∏ej Polski.

40. ROCZNICA POWSTANIA 
ÂLÑSKICH STUDIÓW 
HISTORYCZNO-TEOLOGICZNYCH
16 maja na Wydziale Teologicznym

UÂ odby∏a si´ sesja naukowa z okazji
40. rocznicy powstania „Âlàskich Stu-
diów Historyczno-Teologicznych”. To-
warzyszy∏o jej opublikowanie elektro-
nicznej wersji pisma, obejmujàcej
wszystkie dotychczas wydane numery.

FINA¸ ULKI 2008
Zakoƒczy∏a si´ kolejna edycja Uczel-

nianej Ligi Koszykówki Amatorskiej.
Podobnie jak przed rokiem, w finale
spotka∏y si´ zespo∏y KEBABY oraz ˚Y-
WIEC 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 Uni-

wersytetu Âlàskiego Ma∏gorzata Waga
zosta∏a wybrana w sk∏ad siedmioosobo-
wego Zarzàdu The Centre for Informa-
tion Management, Systems and Servi-
ces - Mi´dzynarodowego Centrum Za-
rzàdzania Informacjà ICIMSS.

Wyboru dokonano 18 maja w War-
szawie na dorocznym spotkaniu Cen-

trum. Celem ICIMSS jest prowadzenie
badaƒ oraz kszta∏cenie na ró˝nych po-
ziomach w zakresie wdra˝ania nowo-
czesnych technologii (komputeryzacja,
digitalizacja, internet, kursy e-learnin-
gowe) i zarzàdzania instytucjami kultu-
ry, g∏ównie bibliotekami, archiwami,
oÊrodkami informacji. Wa˝nym punk-
tem zainteresowaƒ sà tak˝e zagadnie-
nia wspó∏pracy mi´dzynarodowej i kra-
jowej w zakresie zachowania i udost´p-
niania dziedzictwa kulturowego (Euro-
pejski Portal Kultury MICHAEL, ser-
wis EURODICE oferujàcy dost´p do za-
sobów edukacyjnych).

FESTIWAL ZIEMI 
I BADA¡ POLARNYCH
Od 19 do 21 maja odbywa∏ si´ Festi-

wal Ziemi i Badaƒ Polarnych, zorgani-
zowany na Wydziale Nauk o Ziemi
z okazji Mi´dzynarodowego Roku Pla-
nety Ziemia oraz IV Mi´dzynarodowego
Roku Polarnego 2007-2008. W jego
trakcie otwarto nowe wystawy Muzeum
Wydzia∏u Nauk o Ziemi. Przeprowadzo-
ne zosta∏y dwie sesje popularnonauko-
we z wyk∏adami Êwiatowej klasy bada-
czy oraz zaj´cia praktyczne dla ma∏ych
grup uczestników festiwalu: warsztaty
tematyczne, zwiedzanie Wydzia∏u, labo-
ratoriów, 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∏ pro-
fesor Jon Ove Hagen z Uniwersytetu
w Oslo w Norwegii, Êwiatowej s∏awy
badacz lodowców i Êrodowiska przyrod-

niczego obszarów polarnych, specjali-
zujàcy si´ w glacjologii arktycznej, au-
torytet w zakresie studiów nad relacja-
mi pomi´dzy zmianami klimatu a ma-
sami lodowymi w Arktyce, wypróbowa-
ny partner polskich wypraw oraz ba-
daƒ Uniwersytetu Âlàskiego na Spits-
bergenie (Svalbardzie).

Wi´cej na str. 4-11

„ROZMOWY O DOBRYM 
PA¡STWIE” – ADAM MICHNIK

21 maja w rektoracie UÂ odby∏o si´
spotkanie otwarte z udzia∏em Adama
Michnika, redaktora naczelnego „Gaze-
ty Wyborczej”. Mówi∏ on m.in. o tym,
jakich pu∏apek powinno si´ unikaç, roz-
liczajàc komunistycznà przesz∏oÊç.

ALICJA LIZUREJ LAUREATKÑ 
KONKURSU „PRIMUS 
INTER PARES”
Alicja Lizurej zosta∏a laureatkà

uczelnianà i regionalnà konkursu Pri-
mus Inter Pares. 21 maja jako repre-
zentantka województwa Êlàskiego przy-
stàpi∏a do fina∏u ogólnopolskiego przed
Komisjà Konkursowà w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.

POSIEDZENIE SENATU UÂ
27 maja odby∏o si´ posiedzenie Se-

natu Uniwersytetu Âlàskiego. W po-
rzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in.: sta-
nowisko w sprawie projektu reformy
systemu szkolnictwa wy˝szego,
uchwa∏a w sprawie warunków przyj-
mowania na I rok studiów stacjonar-
nych 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 dokto-
ranckich, uchwa∏a o przyj´ciu „Karty
nauczyciela akademickiego” i „Karty
kierunku/specjalnoÊci” oraz zatwier-
dzenie porozumienia z West Chester
University w Pensylwanii.

OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC

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
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Krzysztof S z y m a -
n e k : Argument z podobieƒstwa, bi-
bliogr., indeksy, summ., 33 z∏

ETNOLOGIA. Renata H o ∏ d a :
„Dobry w∏adca”. Studium antro-
pologiczne o Franciszku Józefie I,
20 z∏

Jolanta S k u t n i k : Muzeum sztu-
ki 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∏a-
dów. Red. Zbigniew K a d ∏ u b e k , Ta-
deusz S ∏ a w e k , indeks, summ., Zsfg.,
opr. twarda, 15 z∏

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia
bibliologiczne. T. 17: Centrum i po-
granicze w polskiej kulturze wy-
dawniczej 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 upa-
d∏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 pe-
dagogiki 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´glowe-
go i obszarów przyleg∏ych, bibliogr.,
indeks, tab., rys., opr. twarda

Podr´czniki i skrypty
LITERATUROZNAWSTWO. Litera-

tura 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 çwi-
czeƒ z kartowania geologicznego
(okolice Ch´cin), 26 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA. „Non omnis moriar”.
Zmarli pracownicy Uniwersytetu
Âlàskiego 1968–2007. Red. Antoni
B a r c i a k

POLITOLOGIA I EKONOMIA PO-
LITYCZNA. „Studia Politicae Uni-
versitatis 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´dzynarodo-
wych na poczàtku XXI wieku. Wy-
brane 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 : Samo-
rzàd terytorialny w procesie inte-
gracji europejskiej. Polskie do-
Êwiadczenia i wnioski na przy-
sz∏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. Moni-
ka ¸ 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 poetyc-
kiej W∏adys∏awa Seby∏y, nota bi-
bliogr., indeks, summ., Zsfg., opr.
twarda

KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Wizerunki wspól-
noty. Studia i szkice z literatury
i antropologii porównawczej. Red.
Zbigniew K a d ∏ u b e k , Tadeusz S ∏ a -
w e k

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
Wstyd w kulturze. Kolokwia pol-
sko-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

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

Mistrzostwa, w których wzi´∏o udzia∏ 15

dru˝yn, rozgrywa∏y si´ od 1 do 4 maja

w obiektach AWF w Katowicach równocze-

Ênie 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 Âlàskie-

go uplasowa∏y si´ na VII pozycji.
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Pierwszy dzieƒ Festiwalu Ziemi i Badaƒ Polar-

nych (19 maja). Od lewej: dziekan Wydzia∏u

Nauk i Ziemi prof. dr hab. Jacek Jania, JM rek-

tor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prof.

dr Julian Dowdeswell (Director, Scott Polar Rese-

arch Institute, University of Cambridge, UK)

Od lewej: autorka i kurator wystawy „Pomi´-

dzy Ewà... a Nami. Najm∏odsze dzieci

ewolucji” mgr Ewa Budziszewska-Karwow-

ska i Marta Szubert, autorka rekonstrukcji di-

nozaurów oraz hominidów

Oficjalne otwarcie nowej wystawy w Mu-

zeum Wydzia∏u Nauk o Ziemi pt. „Pomi´dzy

Ewà... a Nami. Najm∏odsze dzieci ewolu-

cji”. Przeci´cia wst´gi dokona∏ wiceprezy-

dent Sosnowca Wilhelm Zych

Festiwal Ziemi 
i Badaƒ Polarnych

19-20-21 maja 2008 r.




