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8 czerwca 2008 r. w Sali Koncertowej im. Karola Stryji Filharmonii
Âlàskiej w Katowicach odby∏ si´ XII Koncert Akademicki z okazji
40. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Âlàskiego
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Chór Filharmonii Âlàskiej
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Sopranistka Marta Boberska ze Âlàskà Orkiestrà Kameralnà pod dyrekcjà Massimiliano Caldiego

W pierwszym rz´dzie: JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek z ma∏˝onkà, JE abp dr Damian Zimoƒ metropolita katowicki,
rektor-elekt prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ. W drugim rz´dzie:
pose∏ Jan Rzyme∏ka, prezydent Katowic Piotr Uszok, JM Rektor UJ
prof. dr hab. Karol Musio∏ z ma∏˝onkà
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Wszystkie uniwersytety ∏àczy
idea poszukiwania prawdy

8
czerwca w Sali Koncertowej im. Karola

4

Szanowni Paƒstwo,
We wspó∏czesnym Êwiecie poddanym
presji nieustajàcych zmian, o˝ywczà
jest myÊl, ˝e oto sà instytucje trwa∏e,
których powstanie zamierzone by∏o na
wielowiekowy byt. Do nich nale˝y uniwersytet. I niewa˝ne czy jest to uniwersytet, szczycàcy si´ d∏ugà historià
i wielkimi dokonaniami, jak Uniwersytet Jagielloƒski, czy te˝ m∏oda wszechnica, dopiero u progu swej ÊwietnoÊci.
Wszystkie je ∏àczy idea poszukiwania
prawdy we wspólnocie uczonych i uczàcych si´. Uniwersytet jest próbà zrozumienia tajemnic materialnych i duchowych otaczajàcego nas wszechÊwiata.
Jest szko∏à wolnej myÊli oraz nieustajàcego dialogu z poszanowaniem racji interlokutora oraz ÊwiadomoÊcià w∏asnej
niedoskona∏oÊci.
Uniwersytet Âlàski – jedna z najwi´kszych i najdynamiczniej rozwijajàcych
si´ polskich uczelni – powsta∏ w epoce
politycznej, w której uniwersytetom odmawiano prawa do kszta∏towania wolnej myÊli, a autonomi´ uczelni traktowano jako zb´dny anachronizm. Mimo
to rozwija∏ si´, choç nie bez przeszkód
przecie˝, w nawiàzaniu do wielowiekowej tradycji uniwersytetów europejskich. Pomimo prób zniewolenia wolnych umys∏ów, inwigilacji uczonych
i studentów przez aparat represji,
a tak˝e sprzeniewierzeniu si´ niektórych osób etosowi zawodu nauczyciela
akademickiego, zdecydowana wi´kszoÊç spo∏ecznoÊci Uniwersytetu zachowa∏a si´ w tamtych czasach godnie.
I ten krzepiàcy fakt nale˝y mieç na
uwadze, kiedy Êledzi si´ losy uczelni
w warunkach ustroju totalitarnego.
Trzeba tak˝e zdawaç sobie spraw´, ˝e
Uniwersytet Âlàski powstawa∏ w bliskoÊci dwóch pot´˝nych oÊrodków aka-
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Stryji w Filharmonii
Âlàskiej w Katowicach,
JM Rektor Uniwersytetu
Âlàskiego prof. dr hab.
Janusz Janeczek otworzy∏ uroczysty koncert.

demickich: krakowskiego i wroc∏awskiego, co czyni∏o jego sytuacj´ wyjàtkowo trudnà.
Jakiekolwiek by∏y motywy decyzji powo∏ujàcej do ˝ycia dziewiàty w Polsce
uniwersytet, to nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e okaza∏y si´ ze wszech miar s∏uszne
i wp∏yn´∏y na zmian´ krajobrazu intelektualnego Âlàska i Zag∏´bia. Uniwersytet Âlàski ma dominujàcy wk∏ad
w ciàgle trwajàcà przemian´ krainy w´gla i stali w krain´ ró˝norodnej wiedzy,
której bogactwem sà ch∏onne umys∏y
kszta∏towane przez dobre Êlàskie uczelnie. Istotne dla harmonijnego rozwoju
regionu jest tak˝e to, ˝e zrównowa˝ono
dysproporcj´ mi´dzy rozwojem nauk
technicznych na Âlàsku, a dyscyplinami
naukowymi w∏aÊciwymi uniwersytetom
– przede wszystkim naukami humanistycznymi.
Uniwersytet Âlàski spe∏nia wa˝nà rol´ spo∏ecznà, o której twórcy powsta∏ego w 1945 roku „Memoria∏u w sprawie
za∏o˝enia Uniwersytetu w województwie Êlàsko-dàbrowskim”, tak oto pisa-

li: „rola uniwersytetu nie wyczerpuje
si´ na pracy badawczo-naukowej i pedagogicznej, choç sà to zadania g∏ówne,
podstawowe. On spe∏nia jeszcze innà
funkcj´ spo∏ecznà. Dzi´ki zespoleniu
uczonych, reprezentujàcych ró˝ne dzia∏y wiedzy w jeden organizm Universitas
jest ogniskiem kultury, który promieniuje na ca∏e miejscowe spo∏eczeƒstwo
– a tym samym podnosi je na wy˝szy
poziom ˝ycia…”. Po czterdziestu latach
istnienia mo˝na zasadnie i dowodnie
g∏osiç, i˝ Uniwersytet Âlàski sta∏ si´
owym „ogniskiem kultury”, promieniujàcym na ca∏e spo∏eczeƒstwo ziemi Êlàskiej i zag∏´biowskiej, o czym w coraz
wi´kszym stopniu zaÊwiadczajà absolwenci Êlàskiej Alma Mater, których ju˝
ponad 135 tysi´cy wp∏ywa na losy naszego regionu, Polski, a coraz cz´Êciej
tak˝e Europy.
Pani profesor Irena Bajerowa podkreÊla∏a, ˝e „Uniwersytet to ranga. To
si∏a tradycji i odpowiedzialnoÊci”. Otó˝
ranga, a co za tym idzie, presti˝ uczelni
nie jest jej dany. Musi na niego zapraco-

Fragmenty listów gratulacyjnych nades∏anych do
JM Rektora UÂ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka

Najserdeczniejsze
˝yczenia
XII
Od

Koncert Akademicki
uÊwietni∏a
obecnoÊç
znakomitych
goÊci,
m.in. prof. Krzysztofa Zanussiego,
który wyg∏osi∏ wyk∏ad pt. „Prometejska powinnoÊç humanisty”. W uroczystoÊci uczestniczyli te˝: rektorzy UÂ
poprzednich kadencji prof. Maksymilian Pazdan oraz prof. Tadeusz S∏awek, JM Rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego prof. Karol Musio∏, JM Rektor Politechniki Âlàskiej prof. Wojciech Zieliƒski, JE arcybiskup Damian
Zimoƒ, metropolita katowicki, delegat
biskupa sosnowieckiego ks. dr Grzegorz Noszczyk, pose∏ Jan Rzyme∏ka,
prezydent Katowic Piotr Uszok, zast´pcy prezydentów: Sosnowca – Zbigniew Jaskiernia, Chorzowa – Jan Michalik oraz Rybnika - Joanna Kryszczyszyn, przewodniczàcy Rady Miejskiej Katowic Jerzy Forajter, przewodniczàcy Rady Miejskiej Sosnowca Daniel Miklasiƒski, zast´pca przewodniczàcego Rady Miasta Chorzowa Franciszek Prajs, dyrektor regionalny Oddzia∏u ING Banku Âlàskiego Gra˝yna
Zieliƒska, dyrektor Centrum BankowoÊci Korporacyjnej ING Banku Âlàskiego Robert Olesiƒski, dyrektor oddzia∏u NBP dr Wies∏aw Gumu∏a, dyrektor naczelna Filharmonii Âlàskiej
Gra˝yna Szymborska, dyrektorzy Liceów Ogólnokszta∏càcych wspó∏pracujàcych z Uniwersytetem oraz prorektorzy, dziekani wydzia∏ów, przedstawiciele administracji Uniwersytetu
i studenci.
Podczas uroczystoÊci JM Rektor UÂ
prof. Janusz Janeczek wr´czy∏ przyznany przez Senat UÂ „Medal Uniwersytetu Âlàskiego” prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi. Prezes GórnoÊlàskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk prof. Józef Âliwiok i wiceprezes
prof. Leonard Ogierman z∏o˝yli na r´ce
rektora Janusza Janeczka „Laur
GTPN”. Zebrani mieli okazj´ wys∏uchaç utworów Johanna Sebastiana Bacha i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Êwietnym wykonaniu Âlàskiej
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcjà
Massimiliano Caldiego. Uniwersytet
otrzyma∏ te˝ wiele gratulacji i ciep∏ych
˝yczeƒ, których niektóre fragmenty
publikujemy.
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waç wa˝nymi odkryciami naukowymi,
dokonaniami absolwentów, zaÊwiadczajàcymi o wysokim poziomie kszta∏cenia akademickiego, po˝ytecznym s∏u˝eniem spo∏eczeƒstwu. A to wszystko
trwa, potrzebuje d∏ugiego czasu, nawet
w sprzyjajàcych okolicznoÊciach, o które w Polsce zawsze by∏o trudno. I jeÊli
mimo wszystkich trudnoÊci, jakie napotyka∏a na swej drodze Êlàska wszechnica, w podsumowaniu jej dotychczasowej
historii znajdujemy ton wielce optymistyczny, to jest to zas∏ugà tych wszystkich, którzy Uniwersytet Âlàski tworzyli i cierpliwie go budowali. JesteÊmy
ich d∏u˝nikami.
Wszelako majàc w pami´ci histori´
naszego Uniwersytetu i chylàc czo∏a
przed dotychczasowymi dokonaniami
jego spo∏ecznoÊci, nale˝y nasze myÊli
i dzia∏ania ogniskowaç ku przysz∏oÊci.
Choç nasza uczelnia jest „Êlàska”, czyli trwale zwiàzana z regionem i temu
regionowi s∏u˝àca, to przede wszystkim jest uniwersytetem – wszechnicà,
skupiajàcà i zespalajàcà uczonych i studentów, podejmujàcych wyzwania intelektualne XXI wieku. Dà˝ymy do tego,
aby Uniwersytet Âlàski dalej rozwija∏
si´ jako uczelnia nowoczesna i konkurencyjna, choç jednoczeÊnie wierna
uniwersalnym i ponadczasowym idea∏om oraz wartoÊciom w∏aÊciwym najlepszym uniwersytetom. JesteÊmy
Uniwersytetem otwartym na potrzeby
regionu i kraju, ale zarazem, aspirujàcym do odgrywania znaczàcej roli
w mi´dzynarodowej przestrzeni edukacji wy˝szej i nauki. Budujemy Uniwersytet na miar´ marzeƒ tych, którzy go
pragn´li i tworzyli.
W budowaniu Uniwersytetu nie jesteÊmy osamotnieni, lecz otoczeni stale
rosnàcà liczbà wspomagajàcych nas
przyjació∏. Ludzi i instytucji rozumiejàcych, ˝e wspieranie Uniwersytetu jest
inwestycjà w przysz∏oÊç, jest tworzeniem szans dla przysz∏ych pokoleƒ Polaków, jest wreszcie ubogacaniem naszej przestrzeni ˝yciowej, czyniàc jà
lepszà i atrakcyjniejszà. To w∏aÊnie takich ludzi, Êwiadczàcych Uniwersytetowi dobro i przyczyniajàcych si´ do jego
trwa∏ego rozwoju, Senat Uniwersytetu
Âlàskiego postanowi∏ honorowaç Medalem Uniwersytetu Âlàskiego – wyró˝nieniem porównywalnym z doktoratem
honorowym. Decyzjà Senatu pierwsze
w historii Uniwersytetu Medale otrzymujà panowie prezydenci: Katowic –
Piotr Uszok oraz Sosnowca – Kazimierz Górski, w dowód naszej wdzi´cznoÊci za ich niepomierne zas∏ugi dla
rozwoju materialnego Uniwersytetu
i ˝yczliwe wspieranie wszelkich naszych inicjatyw.
JANUSZ JANECZEK

momentu
powstania
w 1968 r. Uniwersytet
Âlàski systematycznie rozwija swojà ofert´ dydaktycznà. Przez
minione czterdzieÊci lat rektorzy i wyk∏adowcy wypracowali formu∏´ uczelni,
która bardzo dobrze przygotowuje absolwentów do stawienia czo∏a wymaganiom wspó∏czesnego rynku pracy. Dzi´ki
temu Uniwersytet sta∏ si´ jednym z najwa˝niejszych w Polsce oÊrodków rozwoju nauk humanistycznych, znanym tak˝e poza granicami naszego kraju. Nie do
przecenienia jest równie˝ rola, jakà odgrywa∏ i odgrywa w ˝yciu naukowym
i kulturalnym Górnego Âlàska.
˚ycz´ kadrze uniwersyteckiej i studentom, aby rozwój Waszego Uniwersytetu by∏ równie pomyÊlny jak dotychczas, a praca i studia na Uniwersytecie
Âlàskim dawa∏y wiele uzasadnionej satysfakcji.
BARBARA KUDRYCKA
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WY˝SZEGO

imieniu rektorów-cz∏onków
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó∏ Polskich, pragn´ z∏o˝yç na r´ce Magnificencji wyrazy
uznania i najserdeczniejsze gratulacje
z okazji JUBILEUSZU 40. lecia Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach. Prosz´ przyjàç, kierowane do Senatu i ca∏ej
rodziny akademickiej Alma Mater, Pana Rektora, ˝yczenia wielu dalszych
sukcesów w wype∏nianiu misji kszta∏cenia i tworzenia wiedzy na Âlàsku.
Dzi´kuj´ Magnificencji za zaanga˝owanie i upór, z jakim przewodniczy Pan
Rektor uczelni m∏odej, budujàcej swój
presti˝ w wyjàtkowym miejscu Polski.
Niech si∏a Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach wzrasta i umacnia si´
w dokonaniach Jej Absolwentów, na
których opieraç si´ b´dzie przysz∏oÊç
Âlàska i ca∏ego kraju.
TADEUSZ LUTY
PRZEWODNICZÀCY KRASP

W

ierz´, ˝e spo∏ecznoÊç uniwersytecka w dalszym ciàgu b´dzie
tworzy∏a niepowtarzalny akademicki klimat w Naszym MieÊcie oraz,
˝e si´gajàc do najlepszych tradycji na
nich b´dzie budowaç swojà to˝samoÊç.
Jestem przekonany, ˝e czas stu-

W
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Prof. dr hab. Józef Âliwiok i prof. dr hab. Leonard Ogierman wr´czyli JM Rektorowi UÂ Laur GórnoÊlàskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk
im. Walentego Roêdzieƒskiego
diów b´dzie dla wielu studentów najmilej wspominanym okresem w ˝yciu.
Ufam, ˝e absolwenci b´dà zawsze dumni
z tego, ˝e ukoƒczyli Uniwersytet Âlàski
oraz, ˝e szybko przekonajà si´, jak dobre
i solidne otrzymali wykszta∏cenie.
Gratulujàc dotychczasowych osiàgni´ç, ˝ycz´ Uczelni, jej pracownikom,
studentom i absolwentom dalszego rozwoju i sukcesów. Wierz´, ˝e Uniwersytet Âlàski utrzyma swojà wysokà pozycj´ naukowà, dla dobra Katowic, Âlàska i ca∏ej polskiej nauki oraz, ˝e zapisze dalsze wspania∏e i pi´kne karty
swojej historii.
PIOTR USZOK
PREZYDENT KATOWIC
ciàgu czterech dekad, jakie
up∏yn´∏y
od
za∏o˝enia
Wszechnicy, zmieni∏o si´ niemal wszystko. Dzisiejszy Uniwersytet
Âlàski wyrós∏ na pot´˝nà instytucj´ naukowà, która zatrudnia tysiàce pracowników i dzia∏a w szeÊciu miastach naszego województwa. Dzi´ki Uczelni
zmianie ulega równie˝ wizerunek regionu, który coraz rzadziej kojarzy si´
z przemys∏em ci´˝kim, a coraz cz´Êciej
postrzegany jest w Polsce i poza jej granicami jako oÊrodek intelektualny.
Jedna rzecz nie uleg∏a jednak zmianie. Kiedy w listopadzie ubieg∏ego roku
spotka∏am si´ z najlepszymi absolwentami Uczelni, w ich oczach widzia∏am t´
samà pasj´ i ciekawoÊç Êwiata, jaka
mnie i moim rówieÊnikom towarzyszy∏a
ponad trzydzieÊci lat temu.
KRYSTYNA BOCHENK
WICEMARSZA∏EK SENATU RP

W

6

zterdziestoletnia dzia∏alnoÊç naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Âlàskiego przyczyni∏a si´
w znaczàcy sposób do zmiany wizerunku naszego miasta i regionu. Górniczohutnicza tradycja wytwórcza i kulturowa, stanowiàca o rozwoju Katowic
w pierwszym okresie istnienia miasta,
zast´powana jest materializujàcà si´
w szybkim tempie wizjà „miasta nauki,
kultury i finansów”. Dzia∏alnoÊç Uniwersytetu Âlàskiego nobilituje i promuje miasto Katowice, stawiajàc je
w pierwszym rz´dzie krajowych oÊrodków akademickich i centrów badaƒ naukowych.
Rada Miasta Katowice sk∏ada na r´ce
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Âlàskiego dla ca∏ej spo∏ecznoÊci akademickiej Uniwersytetu najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia
istnienia uczelni. Wszystkim pracownikom naukowym, którzy w ciàgu ca∏ej
czterdziestoletniej historii Uniwersytetu
przyczynili si´ do jego sukcesów i rozwoju, Rada Miasta Katowice sk∏ada wyraz
najwy˝szego szacunku i uznania.
JERZY FORAJTER
PRZEWODNICZÑCY RADY MIASTA KATOWICE

C

znaczeniu wspólnoty akademickiej dla spo∏eczeƒstwa tak mówi∏ S∏uga Bo˝y Jan Pawe∏ II,
podczas spotkania w Uniwersytecie
w D˝akarcie w 1989 roku: „Uniwersytety stanowià (...) wa˝nà cz´Êç tego wielkiego systemu, z∏o˝onego z osób, instytucji i tradycji, w których nowe idee sà formu∏owane, weryfikowane i przedstawiane ca∏emu spo∏eczeƒstwu. Badania, dys-

O

kusje i nauczanie prowadzone na uniwersytecie wywierajà na ludzi g∏´boki
wp∏yw, si´gajàcy daleko poza Êrodowisko akademickie. Ten ogromny, choç
niewidoczny wp∏yw uniwersytetów czyni
je pot´˝nà si∏a w ∏onie spo∏eczeƒstwa”.
W tym duchu nale˝y zatem widzieç
dotychczasowà histori´ Uniwersytetu
Âlàskiego i jego osiàgni´cia. Choç poczàtki jego dzia∏alnoÊci nie by∏y ∏atwe,
to jednak w miar´ up∏ywu lat sta∏ si´ on
i pozostaje wa˝nym oÊrodkiem naukowym w Polsce. Wype∏ni∏ bowiem wielkà
pustk´, jaka by∏a na Âlàsku i Zag∏´biu
pod wzgl´dem instytucji naukowych.
Pr´˝nie rozwijajàcy si´ pod wzgl´dem
infrastruktury przemys∏owej region, posiadajàcy najwi´ksze zag´szczenie demograficzne w kraju, zas∏ugiwa∏ na to,
by posiadaç Uniwersytet z licznymi wydzia∏ami i kierunkami kszta∏cenia.
Obecnie Uniwersytet Âlàski, uwzgl´dniajàc potrzeby XXI wieku, wychodzi do
m∏odych ludzi z atrakcyjnà ofertà edukacyjnà. Systematycznie powi´ksza si´
te˝ w nim grono wyk∏adowców, ciàgle
przybywajà nowi naukowcy, a ci, którzy
znaleêli zatrudnienie wczeÊniej, awansujà w strukturach macierzystego Uniwersytetu, zdobywajàc nowe stopnie
i zaszczytne tytu∏y naukowe. Modernizuje si´ te˝ i powi´ksza zaplecze socjalno-dydaktyczne uczelni.
Najwa˝niejszà jednak sprawà pozostaje wykszta∏cenie nowego pokolenia
intelektualistów, do których nale˝y tworzenie przysz∏oÊci we wszystkich jej wymiarach.
TADEUSZ RAKOCZY
BISKUP BIELSKO-˚YWIECKI

jeÊli spodziewajà si´ Paƒstwo po mnie
akademickiego wyk∏adu, to odpowiem
takim starym, kolokwialnym wyra˝eniem: „niedoczekanie Wasze”. Takiego
wyk∏adu nie chcia∏bym tu wyg∏aszaç, po
prostu – nie wypada. Jestem artystà, na
akademicki wyk∏ad nie trzeba by∏o zapraszaç artysty. W tytule mojego wystàpienia zapowiedzia∏em, ˝e b´d´ mówi∏
o Prometeuszu i o humanistyce. Zastanawia∏em si´ przy tym, czy przyjechaç
we fraku, bo ja bardziej nale˝´ do muzykantów, którzy we frakach siedzieli tu
na estradzie, a ni˝eli do akademików,
którzy w garniturach wype∏niali sal´.
Przez solidarnoÊç powinienem ubraç si´
jak muzycy. Ale ostatnio mój frak ci´˝ko si´ dopina, co jest wynikiem albo tego, ˝e uty∏em, albo tego, ˝e frak si´
skurczy∏. Obie interpretacje sà uprawnione, jest mi´dzy nimi taka sama ró˝nica, jak mi´dzy systemem Ptolemeusza
a Kopernika. Jest to kwestia odniesienia uk∏adów wspó∏rz´dnych. B´dàc
w roli artysty, musz´ przyznaç, ˝e nosz´
tytu∏ profesorski, który odbieram,
szczerze mówiàc, jako niezamierzonà
zniewag´. Jako artysta by∏em mianowany przez prezydenta Wa∏´s´ profesorem
nadzwyczajnym, co mi odpowiada∏o.
Ostatnio zosta∏em zdegradowany do roli profesora zwyczajnego. ˚aden artysta
nie chce si´ czuç zwyczajnym. My artyÊci jesteÊmy wszyscy, we w∏asnym
mniemaniu - nadzwyczajni. Pami´tam,
jak mój wielki przyjaciel, rosyjski re˝yser Tarkowski, pokazywa∏ mi kiedyÊ
kwestionariusz, który wype∏nia∏ we
Francji w zwiàzku z prawem pobytu
w tym kraju. I by∏o w nim napisane:
„znaki szczególne”. Tarkowski skreÊli∏
to i napisa∏ „jestem ca∏y szczególny”.
I to jest w∏aÊnie typowa podstawa samopoczucia artysty.
Wracajàc do Prometeusza, mog´
przypomnieç, ˝e to on sprowadzi∏ dla
nas ludzi ogieƒ, ukrad∏ go od Zeusa,
z kuêni Hefajstosa albo spod kó∏ rydwanu Heliosa. Wyczyta∏em w ró˝nych
ksià˝kach, ˝e ró˝ne mogà byç êród∏a
tego ognia. Wiadomo, ˝e Zeus by∏ niezadowolony z tej kradzie˝y i za cen´
ognia da∏ ludziom równie˝ z∏o. A poza
tym pojawi∏a si´ Pandora ze swojà
beczkà (która wcale nie by∏a puszkà,
bo puszek wtedy nie by∏o) i tam znalaz∏o si´ to wszystko, co sprawia ludziom
utrapienie. Kiedy si´ patrzy na pogaƒskich bogów greckich, cz∏owiek widzi,
˝e byli z∏oÊliwi, samolubni, mÊciwi,
chocia˝ nieÊmiertelni. Tak naprawd´
bogowie byli doÊç podobni do idoli naszej dzisiejszej kultury masowej, tyle
˝e nieÊmiertelnoÊç idoli jest najcz´Êciej
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ich w∏asnym urojeniem. Natomiast
w judeochrzeÊcijaƒskiej tradycji Bóg,
którego rozumiem jako stwórc´, znalaz∏ si´ na zewnàtrz Êwiata i materii.
I z tej perspektywy ludzkoÊç inaczej
oglàda siebie, inaczej oglàda Êwiat,
i z tej perspektywy równie˝ trzeba patrzeç na uniwersytet, który powsta∏
w naszej kulturze jako konsekwencja
takiego zapatrywania na ˝ycie i na
prawd´. W konsekwencji tego zapatrywania mo˝na by∏o stworzyç instytucj´
uniwersytetu, która ma myÊleç swobodnie i szukaç prawdy, a nast´pnie
dzieliç si´ nià, tak jak Prometeusz
ogniem ukradzionym Zeusowi. Dzieliç
si´ z innymi tym, co najcenniejsze, czyli prawdà. Tak zwykliÊmy myÊleç i tak
by∏o naprawd´ przez wiele stuleci. Uniwersytety sà podstawowym êród∏em
wielkiego sukcesu ludzkoÊci. Tym sukcesem jest dzisiaj to, ˝e zamo˝noÊç jest
ju˝ w krajach rozwini´tych udzia∏em
wi´kszoÊci mieszkaƒców. To, co by∏o
plagà przez stulecia – g∏ód i n´dza dziÊ istniejà oczywiÊcie, ale mamy ju˝
recept´, jak jej zapobiegaç, jak z nià
walczyç (walczàc równie˝ z naszym
w∏asnym egoizmem). Wiemy, ˝e ta planeta jest jeszcze w stanie nas wy˝ywiç
(w ka˝dym razie wielu tak twierdzi).
Trzeba jà lepiej nawoziç, rozwijaç chemi´ i... ∏o˝yç na onkologi´, gdy˝ w efek-

cie takiego dzia∏ania b´dziemy cz´Êciej
zapadaç na raka. Nasze ˝ycie jest du˝o
lepsze dzisiaj ni˝ by∏o kiedykolwiek
wczeÊniej, sta∏o si´ to dzi´ki nauce czyli prawdzie, która jest wynikiem wolnej
myÊli, którà wyda∏a cywilizacja, wyros∏a z judeochrzeÊcijaƒskiego ducha.
Zapowiedzia∏em Paƒstwu, ˝e tematem mojego wystàpienia b´dzie prometejska misja humanizmu. Humanistyka
wedle zasady anthropos metron panton
(cz∏owiek miarà wszechrzeczy), ma
nieÊç metaforycznie ogieƒ dla cz∏owieka.
MyÊl podobnà w∏o˝y∏em do drukowanego programu wystàpienia, w myÊl akademickich obyczajów powinienem jà teraz logicznie rozwinàç, ale wiem, ˝e gdybym teraz rozwinà∏ to samo w kategorii
sztuki, zrobi∏bym coÊ, co jest g∏´boko naganne. W sztuce mówi´ - to, co jest przewidywalne, oczekiwane i co by∏o ju˝ raz
powiedziane, jest wyrazem kiczu, takim
jak telenowela (tam wszystko jest przewidywalne, dlatego to nie jest, moim
zdaniem, sztuka). Dlatego b´d´ mówi∏
dalej o czymÊ innym, a przy okazji zapytam Paƒstwa (nie czekajàc tutaj na odpowiedê), czy nasze doÊwiadczenie artystów mo˝e byç przydatne w nauce. Czy
kicz w nauce jest poj´ciem, z którego
Paƒstwo chcieliby skorzystaç? Bo mówiàc prawd´ ja mam ÊwiadomoÊç, ˝e
uniwersytet jest êród∏em wielkie-
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go natchnienia ludzkoÊci, ale jak zaglàdam do internetu, jak widz´, jakie tematy niepokojà naukowców ró˝nych dziedzin, to mam g∏´bokie podejrzenie, ˝e
ocieram si´ cz´sto o kicz. Chcia∏bym tam
znajdowaç prawdziwe poszukiwanie
prawdy, a nie odrabianie lekcji, nie zdobywanie punktów, nie za∏atwianie kariery naukowej... Mam du˝e wàtpliwoÊci, czy naprawd´ w nauce dzisiejszej
jest tak wiele prometejskiej misji. Nie
wolno mi osàdzaç, nie jestem tutaj arbitrem, ale jestem Êwiadom, ˝e nauka
przez wieki zdoby∏a sobie ogromnie du˝y presti˝, bo jest uprzywilejowana. Uniwersytet szczególnie. Od czasu humanizmu uwierzyliÊmy, ˝e rozum da nam odpowiedzi na nasze najwa˝niejsze pytania. To przekonanie dzisiaj troch´ przygasa, co za tym idzie, my ludzie rozumu
mamy coraz mniejszy tytu∏ do tych przywilejów, z których korzystamy. O losach
naszej instytucji, czyli uniwersytetu. coraz cz´Êciej decyduje vox populi. Demokracja jest coraz szersza, a dla cz∏owieka
z ulicy uniwersytet jest jeszcze, si∏à inercji, êród∏em prawdy i wielkich rozwiàzaƒ. Natomiast u ludzi coraz cz´Êciej
muszà si´ pojawiaç wàtpliwoÊci - po co
nam te badania, na co te stracone pieniàdze, po co nam ta nauka, z której nie
wiadomo czy na pewno coÊ po˝ytecznego
wynika. MyÊl´, ˝e tutaj dola artysty i dola naukowca jest podobna. W podobny
sposób spo˝ywamy kredyt zaufania i coraz cz´Êciej masowa publicznoÊç wypomina nam, ˝e marnujemy pieniàdze, ˝e
zajmujemy si´ przyczynkami, albo robimy utwory, które nikogo nie obchodzà.
My wierzymy, ˝e one majà wielkà war-

toÊç, ale jak nie umiemy tego udowodniç, nigdy nie wiadomo, kto, kiedy nam
obetnie bud˝et.
W historii Prometeusza ogieƒ by∏ tym
znakiem, który mia∏ wyzwoliç ludzkoÊç,
mia∏ daç jej to, co wydawa∏o si´ najwa˝niejsze dla ˝ycia, ciàgle musimy robiç rachunek sumienia - ile z tego ognia jest
naprawd´ w naszych doktoratach, habilitacjach, pracach magisterskich, ile
w nich jest tego prawdziwego poszukiwania prawdy. Z tej perspektywy nasuwa si´ zawsze takie pytanie - za zdobycie
ognia Prometeusz cierpia∏, a ludzie zdobyli wolnoÊç. Czy rzeczywiÊcie uniwersytet jest tak wolny, jak si´ powszechnie
uwa˝a? Oglàdajàc to z boku, mam wra˝enie, ˝e jest ca∏a masa badaƒ, których
nie wolno robiç i jest to uzasadnione czystà ideologià. Nie wolno na przyk∏ad porównywaç ludzi pod wzgl´dem rasowym
lub etnicznym, nie wolno robiç badaƒ,
które by Êwiadczy∏y o tym, jakie ró˝nice
istniejà mi´dzy p∏ciami. Na jednym
z wa˝nych uniwersytetów amerykaƒskich cytowa∏em wyniki socjologicznych
badaƒ, które mówià, ˝e w Polsce tam,
gdzie jest ˝ywa parafia, ˝ywe ˝ycie religijne, tam tak˝e jest wi´kszy stopieƒ
uczestnictwa ludzi w demokracji. Powiedziano mi, ˝e to muszà byç z∏e badania,
bo wiadomo, ˝e tam gdzie koÊció∏ to demokracji byç nie mo˝e. I to jest rzeczywistoÊç uniwersytecka. Tak orzeka ktoÊ
za oceanem, bo wie z góry, jaki jest jedynie s∏uszny wynik badaƒ. OczywiÊcie jestem tutaj stronniczy. Zdenerwowa∏o
mnie to, ˝e idea uniwersytetu, taka pi´kna w swojej niewinnoÊci, wcale si´ nie
spe∏nia. Gdyby si´ okaza∏o, ˝e ktoÊ mo˝e

byç lepszy lub gorszy, inny, a mamy byç
wszyscy tacy sami. Boj´ si´, ˝e trzeba by
dzisiaj du˝o cierpieç za prawd´. Bo wcale nie jest ona tak chroniona, a uniwersytet nie jest miejscem tak powszechnej
wolnoÊci, jakby si´ nam wydawa∏o. Mam
ca∏y szereg pytaƒ, których dzisiaj na
uniwersytecie zadawaç nie wypada,
a nawet cz´sto nie wolno. Interesuje
mnie porównywanie kultur, ale z punktu dogmatu kultury sà nieporównywalne, wobec czego nie wolno mi pytaç, która jest wy˝ej czy ni˝ej rozwini´ta, czy
jest kultura lepsza albo gorsza. Tak samo, jak mi nie wolno pytaç o to, czy j´zyki bywajà lepsze czy gorsze, i nie wolno
mi pytaç czy religie mogà byç lepsze czy
gorsze. Musz´ z góry przyjàç zasad´, ˝e
na uniwersytecie mówi si´ o wszystkim,
˝e jest nieporównywalne. Nie Êwiadczy
to najlepiej o swobodzie myÊli. KtóregoÊ
roku by∏em na siedmiu kongresach, poÊwi´conych dialogowi religii i kultur i na
wszystkich s∏ysza∏em to samo i wszystkie tezy by∏y z góry za∏o˝one, natomiast
zastanowienia wartoÊciujàcego nie mo˝na by∏o dopuÊciç. Zresztà trudno mi narzekaç skoro na naszym Uniwersytecie
przyznaliÊmy doktorat honoris causa
panu Derridzie, który ze swym dekonstruktywizmem ma wprawdzie wielkà
zas∏ug´ w naruszeniu pewnoÊci tych,
którzy dawniej wierzyli w dogmaty, ale
z drugiej strony swà teorià obali∏ te˝
wszelkà pewnoÊç, podwa˝y∏ samà istot´
ró˝nicy dobra i z∏a. Koƒcz´ teraz film,
w którym mój bogaty bohater chce zapisaç wszystkie swoje pieniàdze na szkod´
ludzkoÊci. Szuka pomys∏u, jakby jej najbardziej zaszkodziç i znajduje w interne-

cam do myÊli o ogniu i dobru, znaku
wolnoÊci, który dany jest ludzkoÊci za
cen´ cierpienia, cen´ ofiary. Trzeba to
sobie ciàgle powtarzaç i przypominaç.
Na co dzieƒ cz´sto o tym zapominamy,
a tymczasem Êwiat szybko si´ zmienia
i ju˝ pojawia si´ nowe pokolenie, które
prawie nic nie wie o celowoÊci badaƒ
naukowych. To jest to, co w∏aÊciwie
chcia∏bym sobie sam przypomnieç,
a poniewa˝ jestem ju˝ cz∏owiekiem s´dziwym, ju˝ za chwil´ wchodz´ w bardzo smutnà, nowà dekad´ mego ˝ycia,
wi´c czuj´ zarówno up∏ywajàcy czas,
jak i to, ˝e przede mnà ju˝ nie ma takich odleg∏ych horyzontów. Mam
w mieszkaniu ksià˝ki, które ca∏e ˝ycie
sk∏ada∏em, ˝eby je na staroÊç przeczytaç, wiele jest tego, czego chcia∏em si´
dowiedzieç i ludzi, których mia∏em nadziej´ spotkaç, a tymczasem w ˝yciu
wszystko jest ju˝ ograniczone, ju˝ nie
ma tej perspektywy horyzontu bez
koƒca. Trzeba si´ liczyç z tym, ˝e wiele
rzeczy mnie ominie, ˝e wielu rzeczy si´
nie dowiem, ˝e wielu rzeczy nigdy nie
zobacz´. I to jest oczywiÊcie przykre
odkrycie, które zrozumieç lepiej wczeÊniej ni˝ póêniej.
Przypomina mi si´ zabawna piosenka, którà Êpiewa∏ Tewje, mleczarz
w musicalu na podstawie ksià˝ki autorstwa Szolema Alejchema. W „Skrzypku
na dachu” stary cz∏owiek Êpiewa, co by
zrobi∏, gdyby by∏ bogaty. Ja te˝ si´ zastanawiam, co bym zrobi∏, gdybym by∏
bogaty. Jedynà rzeczà, o której marz´
to w∏aÊnie zaanga˝owaç Paƒstwa - akademików, naukowców - ˝ebyÊcie zechcieli za moje prywatne granty, moje
stypendia, na moje zamówienie zajàç
si´ tym wszystkim, czym ja ju˝ si´ zajàç
nie zdà˝´. Mam ogromnà iloÊç pytaƒ,
których przybywa, a odpowiedzi mam
ma∏o. Chcia∏bym bardzo dowiedzieç si´
wielu rzeczy ze wszystkich dziedzin,
które rozwijajà si´ tak szybko. Wszystkich nie mog´ wymieniç, to mo˝e wymieni´ jednà, królowà wszystkich nauk
- teologi´. Bardzo chcia∏bym dowiedzieç
si´, jak mo˝na wspó∏czesnym j´zykiem,
j´zykiem nauk Êcis∏ych, odwo∏ujàc si´
do modeli matematyki, fizyki, astronomii mówiç o tym, o czym w Biblii powiedziane jest j´zykiem stosownym dla
pasterzy. Co zrobiç z nieskoƒczonoÊcià,
skoro matematycy mówià, ˝e nieskoƒczonoÊci sà ro˝ne? A jak jest z wiecznoÊcià, czy wiecznoÊç jest jedna, czy nie?
Czy mo˝na stworzenie Êwiata porównywaç do pierwotnego wybuchu? Porównywaç, bo oczywiÊcie nie chodzi o to, by
tworzyç dowody na istnienie Boga. Czy
wizja wiecznego ˝ycia oglàdana przez
perspektyw´ tego, co wiemy dzisiaj
o czasie, nie jest szalenie n´càca? Czy
ktoÊ nie powinien pochyliç si´, i nie tra-

càc z oczu Êw. Tomasza, pójÊç Êladem
tego, co Karol Wojty∏a zasugerowa∏
w liÊcie, który pisa∏ do rektora Obserwatorium w Watykanie. Pisa∏ On, ˝e
mo˝e tak jak Êw. Tomasz korzysta∏ z instrumentarium nauki swoich lat, to
dzisiaj mo˝na by si´gnàç do instrumentarium wspó∏czesnej nauki po to, by lepiej i g∏´biej zrozumieç to, co oczywiÊcie
jest w koƒcu i tak nie do poj´cia, ale co
mo˝na przybli˝yç sobie mocà przyk∏adów i porównaƒ. Wiara wielu ludziom
ju˝ wydaje si´ anachroniczna, a przecie˝ mo˝e byç aktualna i ciekawa.
No wi´c, gdybym by∏ bogaty, to bym
chcia∏ bardzo, ˝eby teolodzy dobrze
znali matematyk´, fizyk´ i umieli opowiedzieç ich j´zykiem o tym, co mnie
niepokoi, co mnie czeka, w tym sensie
czeka, ˝e tam, po drugiej stronie nocy
nie b´dzie przestrzeni i czasu. O czasie,
o czekaniu naukowcy mówià czasem
tym samym j´zykiem co artyÊci. Przywo∏am tu Ludwika Wittgensteina mówiàcego, ˝e odpowiedzi na najwa˝niejsze pytania le˝à poza czasem i poza
przestrzenià. To sà pytania, które
mnie dr´czà, a obok nich wszystkie,
które ju˝ wymieni∏em, jako pytania
niedozwolone i w z∏ym guÊcie – o to, co
jest porównywalne, a co nie jest, jak
kultury dajà si´ porównaç (bo jednak
muszà si´ daç porównaç, ka˝dy intuicyjnie to czuje, ˝e kultura bywa wysoka i bywa niska i niskà uprzejmie nazywamy popularnà, ˝eby nikomu nie by∏o przykro). A tymczasem chcia∏bym
o tym wszystkim wiedzieç coÊ wi´cej,
mimo ˝e w Êwiecie nauki sà to tematy
dzisiaj wykl´te i nie bardzo wypada
o nich mówiç w obawie, ˝eby ktoÊ kogoÊ nie dyskryminowa∏ (co jest te˝
w pe∏ni zasadnà obawà). Ostatnie przywo∏anie - profesor Ko∏akowski w swoim wspania∏ym eseju „Kap∏an i B∏azen” pisze o roli inteligenta i artysty
na salonach w∏adzy i wiedzy. Pisze
o tym, ˝e inteligent ma tam do wyboru
dwie role - kap∏ana i b∏azna. Nale˝y
wybraç opcj´ b∏azna, prawiç impertynencje, bo z tego wi´cej po˝ytku ni˝,
z tego jak ktoÊ taki, jak ja udaje kap∏ana. Wi´c jeÊli Paƒstwo s∏yszeli w moich
s∏owach troszk´ kaznodziejskiego tonu, to prosz´ darowaç, to by∏o niezamierzone. Natomiast pozostaje troszk´
tego grymasu b∏azna, z którym pytam czy aby naprawd´ jesteÊmy dzisiaj, my
ludzie akademiccy, na poziomie tych
oczekiwaƒ, które ludzkoÊç nam stawia,
czy jesteÊmy warci tych przywilejów,
które nam ciàgle przyznaje? MyÊl´, ˝e
nawet przez moment nie wolno nam
si´ zagapiç, trzeba codziennie udowadniaç, ˝e zajmujemy si´ naprawd´ najwa˝niejszymi sprawami.
KRZYSZTOF ZANUSSI
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cie „dekonstrukcj´”. Mimo, ˝e jest prostym cz∏owiekiem, mówi sobie - to m∏odzie˝ zba∏amuci, to pozbawi ich orientacji, to rozwali uniwersytety. Nie wiem,
czy oka˝´ si´ dobrym przeÊmiewcà czy,
nie daj Bo˝e, prorokiem. To ju˝ Paƒstwo
osàdzà.
Mam wra˝enie, ˝e ˝yjemy w takim
Êwiecie, w którym wiara w nauk´ os∏ab∏a. Nie jest tak mocna, jak w wieku
dziewi´tnastym i mam tutaj por´czny
cytat z SPE SALVI, encykliki Benedykta XVI, w którym pisze on, ˝e ludzie dziÊ
wiedzà, i˝ nie sà w stanie tworzyç doskona∏ego Êwiata na tej Ziemi. Nadzieja
ludzkoÊci na stworzenie doskona∏ego
Êwiata za pomocà nauki okaza∏a si´ nie
do spe∏nienia. Ludzka rzeczywistoÊç zale˝y w ka˝dym pokoleniu na nowo od
wolnej decyzji ludzi. MyÊl´, ˝e cytat ma
par´ wymiarów, a ten najprostszy mówi
o tym, i˝ wiara, ˝e nauka rozwià˝e nasze
problemy nie jest ju˝ tak goràca jak kiedyÊ. A to znaczy, ˝e musimy broniç idei
uniwersytetu mocniej i udowadniaç jego
przydatnoÊç na ka˝dym kroku. Nasze
przywileje te˝ nie sà oczywiste. Przywilejem naukowca jest poszukiwanie
prawdy samej w sobie i robi to za pieniàdze publiczne. S∏usznie narzekamy, ˝e
te pieniàdze sà za ma∏e, ale z drugiej
strony poszukiwanie prawdy to ju˝ jest
tak wielki przywilej, ˝e nawet gdybyÊmy
to robili w godzinach wolnych od pracy
to i tak powinniÊmy si´ cieszyç, a nawet
dop∏acaç, ˝e wolno nam si´ zajmowaç
czymÊ, co jest najpi´kniejszà czynnoÊcià
na tej Ziemi. Mówi´ to oczywiÊcie retorycznie, mam nadziej´, ˝e nikt z administratorów nauki nie b´dzie tego cytowa∏,
bo by nam jeszcze obni˝yli subwencje,
ale powa˝nie: istnieje potrzeba uzasadniania naszego istnienia jako uniwersytetu. Jest to dzisiaj du˝o wa˝niejsze ni˝
si´ powszechnie sàdzi. Na amerykaƒskich uniwersytetach widz´ t´ pasj´,
z którà wszyscy profesorowie, nawet nobliÊci je˝d˝à po liceach, ˝eby przekonywaç m∏odzie˝, dlaczego uniwersytet jest
wa˝ny, potrzebny, i ˝e naprawd´ ich pieniàdze z podatków nie b´dà zmarnowane. Mo˝e warto od Amerykanów uczyç
si´, jak to robiç. ZapomnieliÊmy, ˝e przy
rzàdach mas mo˝na przegraç szans´ i po
prostu przestaç byç subwencjonowanym
przez paƒstwo. To jest coÊ, co mnie bardzo niepokoi. Dlatego wydaje mi si´, ˝e
w dzisiejszych czasach musimy walczyç
o to, ˝eby nasze badania by∏y naprawd´
wa˝ne. Jest to konieczne, byÊmy mogli
przekonywaç o ich wartoÊci i zasadnoÊci,
bo jeÊli one sà niewa˝ne, to oczywiÊcie
nikogo przekonaç si´ nie da, bez k∏amstwa. A jeÊli sà wa˝ne, to ludzie muszà
o tym wiedzieç.
Pozwoli∏em sobie wspomnieç Prometeusza na poczàtku, teraz znów powra-
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Jestem zafascynowany
Uniwersytetem Âlàskim
- 1 paêdziernika 2002 roku – to by∏o
przed wiekami, czy zaledwie wczoraj?
– Wspomnienia z poczàtku kadencji ciàgle sà Êwie˝e. SzeÊç lat w ˝yciu cz∏owieka to
d∏ugi okres, ale w ˝yciu instytucji to zaledwie mgnienie. Patrzàc z perspektywy kadencji rektorskiej i wielu spraw, które pozosta∏y do zrobienia – czas up∏ynà∏ zbyt szybko, z drugiej jednak strony, naturalne zm´czenie wymagajàcym trybem ˝ycia sprawia,
˝e mam wra˝enie, i˝ minà∏ ca∏y wiek.
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- Jakie sprawy przed szeÊcioma laty
uwa˝a∏ pan rektor za najpilniejsze dla
Uniwersytetu?
– Podzieli∏bym je na trzy grupy. Zdajàc
sobie spraw´, ˝e uniwersytety b´dà dzia∏a∏y
w coraz trudniejszych realiach, nale˝a∏o tak
zreorganizowaç Uczelni´, aby elastycznie
reagowa∏a na wyzwania teraêniejszoÊci
i przysz∏oÊci, ˝eby by∏a przygotowana na
rozwój w warunkach konkurencji nie tylko
z innymi dobrymi, polskimi uniwersytetami, ale tak˝e konkurencji mi´dzynarodowej.
Uniwersytet Âlàski dzia∏a ju˝ w przestrzeni
globalnej, nie tylko europejskiej. Musi stale
udowadniaç swojà doskona∏oÊç, a do tego
nale˝y si´ odpowiednio przygotowaç, równie˝ organizacyjnie – uproszczenie i przystosowanie struktury organizacyjnej do nowych zadaƒ, zmiany w zarzàdzaniu uczelnià mieÊci∏y si´ w pierwszej grupie zadaƒ.
Druga, zwiàzana by∏a z inwestycjami,
tworzeniem odpowiednich i godnych Uniwersytetu warunków do studiowania i badaƒ naukowych. Uniwersytet Âlàski ma ponad szeÊçdziesiàt obiektów, w wi´kszoÊci
przypadkowych, nieprzygotowanych do nowoczesnej dydaktyki akademickiej i badaƒ
naukowych na Êwiatowym poziomie.
Obiektów, które by∏y najcz´Êciej darowane
z dobrego serca, ale nie koniecznie dobrze
s∏u˝à Uczelni. Stan techniczny wielu z nich
jest krytyczny. Zatem skupiliÊmy si´ na inwestycjach budowlanych, opracowujàc wieloletni plan rozbudowy i modernizacji infrastruktury Uniwersytetu oraz z powodzeniem pozyskujàc pieniàdze na realizacj´ zamierzeƒ. W tym kontekÊcie szczególnego
znaczenia nabierajà plany budowy Âlàskiego Mi´dzyuczelnianego Centrum Interdyscyplinarnych Badaƒ Naukowych i Edukacji, którego budowa mo˝e rozpoczàç si´
w przysz∏ym roku. Centrum powinno wyzwoliç zupe∏nie nowe inicjatywy edukacyjne i badawcze, integrujàce uczonych z najlepszych Êlàskich uczelni i instytutów ba-

dawczych. Budowa Centrum jest wielkim
wyzwaniem, ale i wielkà szansà dla Uniwersytetu i ca∏ego Êrodowiska naukowego
Âlàska. Ambitne plany Uniwersytetu przewidujà budow´ Hali Sportowej w Katowicach – obiektu niezwykle potrzebnego naszym studentom, zakoƒczenie adaptacji budynku przekazanego nam przez NBP
w Katowicach na siedzib´ rektoratu, stworzenie Centrum Konferencyjnego w Cieszynie i wiele innych. Miasto Katowice podj´∏o
si´ budowy nowej siedziby dla Wydzia∏u
Radia i Telewizji przy ulicy Górniczej.
Trzecia grupa dzia∏aƒ dotyczy∏a informatyzacji Uczelni. XXI wiek, to wiek informacji i informatyki. Potrzebà chwili sta∏o si´
przystosowanie naszych systemów informatycznych do wymogów nowoczesnoÊci.
Zarzàdzanie tak du˝à i skomplikowanà
Uczelnià, dodajmy – rozproszonà w szeÊciu
miastach regionu – wymaga sprawnych narz´dzi informatycznych. Dlatego przed kilku laty zdecydowaliÊmy si´ na za∏o˝enie
konsorcjum wespó∏ z Politechnikà Warszawskà, Uniwersytetem Jagielloƒskim
i Uniwersytetem Marii Curie–Sk∏odowskiej, którego celem by∏o zakupienie i wdro˝enie komputerowego systemu, wspomagajàcego zarzàdzanie uczelnià. To by∏o wielkie przedsi´wzi´cie, którego realizacja trwa
i b´dzie jeszcze trwa∏a przez kilka najbli˝szych lat. Uniwersytet Âlàski jest liderem
w konsorcjum Êlàskich uczelni, wprowadzajàcych system elektronicznej legitymacji
studenckiej. Od 2006 roku Uniwersytet
Âlàski znalaz∏ si´ w rodzinie tych uczelni,
które stwarzajà kandydatom na studia
mo˝liwoÊci przyst´powania do procedury
rekrutacyjnej przez internet. Rocznie rejestrujemy oko∏o 70 tysi´cy zg∏oszeƒ w tym
systemie. Tok studiów jest równie˝ zinformatyzowany, a obecnie wdra˝amy zintegrowany system elektronicznego kopiowania i drukowania, co budzi du˝o kontrowersji, ale jestem przekonany, ˝e przyniesie
wiele korzyÊci dla Uczelni. Informatyzacja
sta∏a si´ jednym z priorytetowych kierunków dzia∏aƒ minionych dwóch kadencji.
OczywiÊcie nie zapominaliÊmy o innych
obszarach dzia∏alnoÊci Uniwersytetu, ale te
trzy chcia∏bym szczególnie wyeksponowaç.
- Sukcesy...
- Nie mówmy o sukcesach, ale raczej
o osiàgni´ciach. Inni b´dà oceniali mojà
dzia∏alnoÊç, wszelako by∏y powody do satysfakcji. Mi∏ym akcentem, wieƒczàcym nasze

wieloletnie starania o popraw´ warunków
do studiowania i prowadzenia badaƒ naukowych w Uniwersytecie by∏o oddanie do
u˝ytku pi´knego gmachu instytutów neofilologicznych w Sosnowcu. Wielka to zas∏uga w∏adz Sosnowca, za co raz jeszcze im
dzi´kuj´. Na poczàtku pierwszej kadencji
gros Êrodków finansowych na inwestycje
pochodzi∏o z zasobów w∏asnych Uniwersytetu. W 2004 roku uda∏o si´ ten trend odwróciç i w chwili obecnej grubo ponad
szeÊçdziesiàt procent Êrodków pochodzi ze
êróde∏ zewn´trznych. OczywiÊcie pomog∏a
nam akcesja Polski do Unii Europejskiej,
a tak˝e przychylnoÊç zarzàdu województwa
Êlàskiego oraz w∏adz Katowic i Sosnowca.
Za osobisty, mo˝e nie sukces, ale powód do
satysfakcji, uzna∏bym przekonanie przyjació∏ z Akademii Ekonomicznej do wspólnego budowania biblioteki akademickiej.
Mam nadziej´, ˝e ten d∏ugo oczekiwany
obiekt powstanie w 2011 roku. Mo˝e nawet
wi´kszà wartoÊcià od samego budynku, b´dzie dalsze zbli˝enie obydwu uczelni.
Z dzisiejszej perspektywy za sukces ca∏ego Uniwersytetu uznaj´ przekszta∏cenie Filii Uniwersytetu Âlàskiego w Cieszynie
w integralnà cz´Êç naszej Uczelni. S∏owa
uznania nale˝à si´ tutaj pani prof. Halinie
Rusek, ostatniej prorektor filii, za jej zaanga˝owanie i wsparcie naszego programu
naprawczego w Cieszynie. Pozytywne skutki màdrej decyzji Senatu dostrzegajà nawet
ci, którzy byli w opozycji do ∏àczenia Filii
z resztà Uniwersytetu. Zaryzykuj´ nawet
twierdzenie, ˝e pod wzgl´dem niektórych
rozwiàzaƒ organizacyjnych oÊrodek cieszyƒski wyprzedzi∏ „central´”.
Osiàgni´ç szeroko rozumianego zarzàdu
Uczelni da∏oby si´ zapewne wyliczyç znacznie wi´cej. Wszelako wiele usprawnieƒ bie˝àcego funkcjonowania Uniwersytetu, po
szcz´Êliwym wdro˝eniu spowszednia∏a, stajàc si´ cz´Êcià uniwersyteckiej codziennoÊci.
Kto pami´ta o zmaganiach prorektora Jerzego Zio∏o o powszechnoÊç kont bankowych w Uniwersytecie? Jakie˝ toczono boje
o zwi´kszenie iloÊci pieni´dzy z funduszu
socjalnego na tak zwane wczasy „pod gruszà”. Takich przyk∏adów mo˝na by przytoczyç wiele. No, ale skoro o sukcesach ma
byç mowa, to za najwi´kszy uzna∏bym to,
˝e nie zmarnowaliÊmy dorobku naszych poprzedników i przygotowaliÊmy naszym nast´pcom grunt pod dalszy rozwój Uniwersytetu. Rektor elekt jest cz∏onkiem mojego
zespo∏u, wi´c doskonale wie, co go czeka.

Foto: Agnieszka Sikora

- Co w zarzàdzaniu uczelnià stanowi
najwi´kszà trudnoÊç?
- Brakuje jasnej wizji rozwoju szkolnictwa wy˝szego w Polsce, a szereg z∏ych przepisów kr´puje swobod´ dzia∏ania rektorów
i zarzàdów uczelni. Wszystkie polskie uczelnie, bez wyjàtku, poruszajà si´ raczej intuicyjnie w przestrzeni edukacji wy˝szej i badaƒ naukowych. O niewystarczajàcej iloÊci
pieni´dzy mówià wszyscy rektorzy. JednoczeÊnie patrzàc krytycznie na spo∏ecznoÊç
akademickà, dostrzegam jej nadmierny
konserwatyzm. Nasze Êrodowisko z trudem przyjmuje do wiadomoÊci, ˝e Êwiat si´
zmienia. Uczelnie wy˝sze z oporami dopasowujà si´ do zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci i to zapewne powoduje, ˝e ka˝de novum
w uniwersytecie trzeba zbyt d∏ugo dyskutowaç, co z kolei wyd∏u˝a proces decyzyjny.
Trzeba uzyskaç konsensus bardzo wielu
gremiów, a nie wszyscy ich cz∏onkowie muszà rozumieç istot´ poruszanych spraw,
które cz´sto odleg∏e sà od ich codziennych
zainteresowaƒ. JeÊli rektor ustawowo za
wszystko odpowiada, to powinien równie˝
mieç wi´kszà swobod´ w podejmowaniu decyzji, z których i tak b´dzie musia∏ si´ rozliczyç. Zresztà, rektor nie powinien podejmowaç wa˝nych decyzji bez konsultacji z wieloma kompetentnymi wspó∏pracownikami.
Musz´ z ca∏à mocà podkreÊliç moje uznanie i szacunek dla cz∏onków Senatu i w∏adz
dziekaƒskich obu kadencji. To by∏a wielka
przyjemnoÊç wspó∏pracowaç z paƒstwem
senatorami, którzy rozumieli, co to znaczy
odpowiedzialnoÊç za ca∏oÊç Uczelni. Dosyç
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- Pora˝ki...
- Rektor rzadko mo˝e o sobie powiedzieç,
˝e jest cz∏owiekiem spe∏nionym. W ka˝dym
razie ja tego o sobie powiedzieç nie mog´.
Funkcj´ rektorskà zdefiniowa∏bym jako
dziewi´çdziesiàt procent frustracji i dziesi´ç
procent satysfakcji. W tych dziewi´çdziesi´ciu procentach mieszczà si´ ró˝nego rodzaj
rektorskie pora˝ki. Za najwi´kszà uzna∏bym to, ˝e nie uda∏o nam si´ umi´dzynarodowiç Uniwersytetu Âlàskiego, ˝e ten proces przebiega niezwykle powoli. JeÊli nie
chcemy byç uczelnià wy∏àcznie regionalnà,
musimy otworzyç si´ na Êwiat. Umi´dzynarodowienie oferty dydaktycznej, badaƒ, zaj´cia prowadzone w j´zyku angielskim – tu
jeszcze jest wcià˝ wiele do zrobienia. Odnosz´ wra˝enie, ˝e przygotowaliÊmy zaledwie
przedpole pod w∏aÊciwe dzia∏anie.
Du˝o mówi∏em o inwestycjach w kategoriach osiàgni´ç. Jednak˝e mo˝na i tutaj
przyznaç si´ do pora˝ek. Wolna realizacja
zamierzeƒ budowlanych jest frustrujàca.
Nie uda∏o si´ uzyskaç pieni´dzy na budow´ Hali Sportowej. Rozpocz´cie budowy
biblioteki ciàgle oddala∏o si´ w czasie, zast´powane ciàgiem niekoƒczàcych si´ negocjacji. ˚artuj´, ˝e kiedy rozpoczyna∏em
pierwszà kadencj´, to mia∏em nadziej´ na
rych∏e wybudowanie biblioteki (przecie˝
projekt ju˝ by∏ gotowy i otrzymaliÊmy pozwolenie na budow´). Na poczàtku drugiej
kadencji mia∏em nadziej´, ˝e przynajmniej
wmuruj´ kamieƒ w´gielny. Teraz pozostaje mi nadzieja, ˝e mnie zaproszà na otwarcie biblioteki.

d∏ugo jestem cz∏onkiem Senatu i pami´tam
jak to ró˝nie z tym drzewiej bywa∏o. Pod
tym wzgl´dem mia∏em komfortowe warunki do prowadzenia Uniwersytetu. Senat oceniajàc krytycznie ró˝ne pomys∏y
i inicjatywy, by∏ jednoczeÊnie bardzo konstruktywny. Wiele z tych pomys∏ów i inicjatyw zosta∏o ulepszonych w∏aÊnie po dyskusjach w senackich komisjach, na kolegiach rektorsko-dziekaƒskich i na posiedzeniach Senatu. Mia∏em to szcz´Êcie, ˝e
wspó∏pracowa∏em ze znakomitymi prorektorami i dziekanami, i nie mówi´ tego kurtuazyjnie. Tak˝e wielkiego wsparcia doznawa∏em ze strony by∏ych rektorów:
Maksymiliana Pazdana i Tadeusza S∏awka. Ich màdroÊç i doÊwiadczenie by∏y mi
niezwykle przydatne.
Na poczàtku pierwszej kadencji zrozumia∏em, ˝e rektor jest wik∏any i sam wik∏a
si´ w wiele spraw w gruncie rzeczy drobnych, miast skupiaç si´ na rzeczach najistotniejszych dla Uczelni, to jest na opracowaniu strategii jej rozwoju, na budowaniu
przyjaznego i pomocnego otoczenia. Od
spraw bie˝àcych sà kanclerz i dziedzinowi
prorektorzy. Pod koniec pierwszej kadencji
ju˝ by∏em màdrzejszy i szereg spraw przekaza∏em moim znakomitym prorektorom,
kanclerzowi i innym s∏u˝bom administracyjnym, majàc tym samym ju˝ wi´cej czasu
na w∏aÊciwe dzia∏ania rektorskie. Przyk∏adowo w pierwszej kadencji da∏em si´ namówiç na pilotowanie informatyzacji Uczelni.
To by∏ b∏àd. Kiedy przekaza∏em swoje kompetencje panu prorektorowi Wies∏awowi
Banysiowi, to on nie tylko informatyzacj´
podniós∏ na znakomity poziom, anga˝ujàc
si´ osobiÊcie w wiele projektów, ale tak˝e
zreformowa∏ s∏u˝by informatyczne w taki
sposób, ˝e informatyzacja rozwija si´ nie
wymagajàc ingerencji w∏adz rektorskich.
- SzeÊç lat to: zmagania z...
- ... w∏asnymi ograniczeniami, nadmiernà
biurokracjà, zmagania z czasem i z jego brakiem. Spraw tyle, a czasu ma∏o...
- Wyrzeczenia...
- ...ucierpia∏o oczywiÊcie ˝ycie rodzinne,
nie trwale na szcz´Êcie, ale czas poÊwi´cany
najbli˝szym by∏ zbyt krótki. Ucierpia∏a w∏asna praca naukowa. Zerwa∏em wiele kontaktów z moimi kolegami, badaczami
w ró˝nych krajach. To jest chyba najbardziej bolesne. Zawsze lubi∏em prac´ naukowà. Mojà fascynacjà jest geologia, a zw∏aszcza mineralogia. Pasj´ badawczà trzeba by∏o jednak od∏o˝yç na bok. Zabrak∏o czasu na
badania naukowe. Zarzàdzanie uczelnià
tak du˝à, jak Uniwersytet Âlàski, wymaga
pe∏nego zaanga˝owania. To ju˝ nie te czasy,
kiedy rektor przychodzi∏ do gabinetu, podpisywa∏ poczt´ i wraca∏ do swojego laboratorium; to min´∏o bezpowrotnie. Trzeba poÊwi´ciç sto procent swoich zainteresowaƒ
i czasu na rzecz kierowania uczelnià.
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- Satysfakcja...
- ...z poznawania Uniwersytetu, odkrywania jego ca∏ej ró˝norodnoÊci, z∏o˝onoÊci
i bogactwa. Cz∏owiek zamkni´ty w okowach wydzia∏owych, nie do koƒca zdaje sobie spraw´, jak skomplikowanym tworem
jest Uniwersytet. Wie, ˝e jest du˝y, ma wielu studentów, pracowników, ale nie ogarnia
wszystkich mechanizmów, procesów i wydarzeƒ, a przede wszystkim nie odczuwa
w pe∏ni bogactwa intelektualnego, jakim
dysponuje ca∏a uczelnia. Jestem zafascynowany Uniwersytetem Âlàskim, bo po 40 latach, powiedzmy sobie szczerze, z prowincjonalnej uczelni, której przysz∏o dzia∏aç
w warunkach systemu politycznego wrogiego idea∏om uniwersyteckim, wyros∏a
bardzo powa˝na i powa˝ana uczelnia, z którà coraz bardziej trzeba si´ liczyç.
Bogactwem Uniwersytetu sà ludzie:
naukowcy, twórcy, artyÊci i studenci. Na
korzyÊç mijajàcej kadencji zapisa∏bym
starania o eksponowanie wybitnych postaci naszego Uniwersytetu. Przy udziale
„Gazety Uniwersyteckiej”, pani Rzecznik
Uniwersytetu, Biura Promocji - to si´ nieêle uda∏o. Pokazujemy, ˝e nasza Uczelnia
ma wielu znakomitych specjalistów
w ró˝nych dziedzinach, ekspertów, którzy mogà wypowiadaç si´ na wa˝kie tematy nie tylko w sposób kompetentny,
ale i ciekawy. Dotyczy to nie tylko zacnych profesorów, ale równie˝ naszej
m∏odzie˝y, i to jest bardzo budujàce. Kiedy widz´ naszych komentatorów – m∏odych naukowców w telewizji, mog´ si´
z nimi zgadzaç lub nie - ale serce roÊnie,
bo oto Uniwersytet Âlàski pokazuje swojà si∏´, swoje bogactwo. Uda∏o nam si´
prze∏amaç wizerunek uniwersytetu niemego, to jest powód do satysfakcji.
- Co ró˝ni∏o te kadencje od poprzednich?
– Ka˝da kadencja jest trudna. Moja zapewne nie by∏a ani ∏atwiejsza ani trudniejsza od moich poprzedników. Ró˝ni∏o
jà uwik∏anie Uniwersytetu w lustracj´.
Ustawa, którà s∏usznie skrytykowa∏ Trybuna∏ Konstytucyjny, czyni∏a z rektora
osob´ odpowiedzialnà za losy ludzi, którzy
nie z∏o˝yli oÊwiadczenia lustracyjnego.
Prawo zmusza∏o mnie do tego, abym jako
rektor zwalnia∏ kole˝ank´, koleg´ tylko
z tytu∏u nie z∏o˝enia oÊwiadczenia. Powiedzia∏em – nie! Gotów by∏em ponieÊç konsekwencje, z∏o˝yç rezygnacj´ z funkcji
rektorskiej, niêli dzia∏aç tak, jak w czasach, które dzisiaj powszechnie krytykujemy. Powo∏aliÊmy Senackà Komisj´ Historycznà po to, ˝eby zbada∏a wszystkie odcienie przesz∏oÊci. I dobrze, ˝e tak si´ sta∏o. Komisja znakomicie pracuje. KtoÊ nawet powiedzia∏, ˝e najlepiej w Polsce, bo
to jedyna, która funkcjonuje. Ale dzia∏a
w sposób rozwa˝ny, a o to w∏aÊnie mi chodzi∏o, ˝eby analizowaç fakty i dokumenty,

pochodzàce z IPN, ale przede wszystkim,
by nie krzywdziç ludzi. Zbyt ∏atwo przychodzi∏o ferowaç wyroki niektórym dziennikarzom. Wiele dramatów ludzkich spowodowa∏y nieodpowiedzialne enuncjacje
prasowe. JednoczeÊnie zdajemy sobie
spraw´, ˝e w kilku przypadkach by∏o coÊ
na rzeczy i niektórzy nasi pracownicy – na
szcz´Êcie w zdecydowanej mniejszoÊci –
zhaƒbili si´ niechlubnà dzia∏alnoÊcià
w przesz∏oÊci. Lustracja by∏a tym momentem w kadencji, który odciàgnà∏ mnie od
spraw o wiele wa˝niejszych dla przysz∏oÊci Uniwersytetu. Jednak skoro zostaliÊmy uwik∏ani w ten historyczny labirynt,
musieliÊmy si´ odpowiednio w nim znaleêç. W efekcie rzetelnie prowadzonych
prac Komisji Historycznej utwierdzi∏em
si´ w przekonaniu, ˝e Uniwersytet Âlàski
nie by∏ „czerwonym Uniwersytetem”. By∏
uczelnià, która chcia∏a normalnie funkcjonowaç w nienormalnych warunkach. Zupe∏nie nieêle si´ rozwija∏ a znamienita
wi´kszoÊç pracowników i studentów zachowywa∏a si´ godnie. Ustalenia Komisji
Historycznej sà wa˝ne, poniewa˝ pokazujà, ˝e Uniwersytet Âlàski z trudnej próby
wyszed∏ w gruncie rzeczy zwyci´sko, i to
mimo tych nielicznych osób, które dzia∏a∏y na niekorzyÊç innych ludzi i uczelni.
Z opracowaƒ historycznych, szczególnie
niedawno opublikowanych, wy∏ania si´
obraz Uniwersytetu intensywnie inwigilowanego przez aparat represji. Nie dzia∏o
si´ to bez powodu – w du˝ej swojej cz´Êci
by∏ to Uniwersytet niepokorny.
- Czego profesor Janeczek nauczy∏
si´ od rektora Janeczka?
- Zapewne pokory wobec Uniwersytetu.
˚artuj´, ˝e dobrze by by∏o, aby ka˝dy profesor, choç przez krótki czas pe∏ni∏ funkcj´
rektora. Kiedy by∏em prorektorem sàdzi∏em, ˝e o naszej Uczelni wiem prawie
wszystko. Póêniej okaza∏o si´, ˝e by∏o to tylko przyjemne z∏udzenie. DziÊ myÊl´, ˝e pozna∏em wreszcie Êlàskà Alma Mater – pi´kne doÊwiadczenie, któremu towarzyszy∏o
zdumienie, jak bardzo jest to z∏o˝ona i ró˝norodna instytucja.
Nauczy∏em si´ równie˝ odpowiedzialnoÊci za trudne decyzje oraz tego, ˝e nie mo˝na si´ ich baç. Nauczy∏em si´ tak˝e bycia
asertywnym. Choç jestem cz∏owiekiem
koncyliacyjnym, czasami musia∏em twardo
powiedzieç – nie! Stara∏em si´ tworzyç relacje partnerskie, a jednoczeÊnie budowaç pozycj´ lidera, na którym wszyscy mogà polegaç, któremu wszyscy mogà zaufaç. Czy to
mi si´ uda∏o – inni ocenià.
- Jaki jest Uniwersytet 2008?
- Z wewnàtrz zapewne gorzej to widaç.
Oczekiwa∏bym zewn´trznych obiektywnych i wywa˝onych opinii. Na pewno nie
zgodz´ si´ z tezà lansowanà w jednym z artyku∏ów „Gazety Wyborczej”, ˝e jest to

Uniwersytet, ciàgnàcy si´ w ogonie rankingów. JeÊli tak by by∏o, to jest ten ogon niezmiernie d∏ugi. Zgodz´ si´, ˝e Uniwersytet
Âlàski jest jeszcze nierówny; ma znakomite jednostki i ma jednostki s∏abe, ale trudno po zaledwie czterdziestu latach oczekiwaç, ˝ebyÊmy stworzyli, w tych warunkach, w jakich przysz∏o nam dzia∏aç, uniwersytet doskona∏y. Jest to uczelnia, która
mo˝e spokojnie myÊleç o swojej przysz∏oÊci.
I nie tylko dlatego, ˝e zostawiamy jà w dobrej kondycji, ale przede wszystkim dlatego, ˝e posiada trwa∏e podwaliny pod dalszy
dobry rozwój.
- Najpi´kniejszy dzieƒ...
- Hmm. Rektorowanie zawsze pojmowa∏em jako s∏u˝b´ Uniwersytetowi. Mo˝e wi´c
b´dzie to dzieƒ, w którym zdam funkcj´, bo
b´dzie to dzieƒ ulgi, ˝e mam t´ s∏u˝b´ ju˝ za
sobà i przekazuj´ kierowanie Uczelnià
w niezwykle godne r´ce pana rektora Wies∏awa Banysia.
- Najtrudniejszy dzieƒ...
- Ka˝dy, w którym musia∏em podejmowaç decyzje personalne, o likwidacji stanowiska czy jakiejÊ jednostki. Lepiej budowaç
ni˝ likwidowaç. Uniwersytet – ∏àcznie ze
studentami i pracownikami liczy ponad
40 tysi´cy ludzi, to prawie ma∏e miasto,
w którym wszystko mo˝e si´ zdarzyç... Decyzje dotyczàce ludzi trzeba szczególnie wa˝yç, bo za nimi stojà konkretne losy i przysz∏oÊç cz∏owieka. Trzeba dzia∏aç tak, aby
kogoÊ nie zraniç, nie skrzywdziç. I to sà te
najtrudniejsze decyzje i ka˝dy dzieƒ, w którym trzeba by∏o je podejmowaç – by∏ najtrudniejszy.
- Najbli˝sze plany – praca czy odpoczynek?
- Troch´ tego i tego. Przede wszystkim
urlop nale˝ny rodzinie. Póêniej praca naukowa. Dla mnie zajmowanie si´ minera∏ami i ska∏ami jest bardziej odpoczynkiem
ni˝ pracà, to jest moja pasja. Troch´
z przypadku zosta∏em prorektorem a póêniej rektorem, natomiast nie z przypadku
jestem geologiem i mineralogiem. Powrót
do pracy, czyli wyk∏adów i obowiàzków
naukowych, oznacza jednoczeÊnie powrót
do relaksu psychicznego. W czasie swojego rektorowania ˝artowa∏em – ˝e kiedy
zjawiam si´ w Katedrze, mimo ˝e tam te˝
problemów nie brakuje, to tak jakbym
przyby∏ do sanatorium z jakiejÊ trudnej
wyprawy. My, naukowcy cz´sto nie zdajemy sobie sprawy, jakà satysfakcj´ czerpiemy z tego, ˝e robimy to, co lubimy. Nawet
jeÊli narzekamy na warunki pracy, wynagrodzenie, ˝e nie takie, jakiego oczekujemy, ˝e za ma∏e, to przecie˝ jesteÊmy szcz´Êliwymi ludêmi, bo dane nam jest realizowaç nasze pasje.
ROZMAWIA¸A
MARIA SZTUKA

Otwarcie budynku Centrum NaukowoDydaktycznego Instytutów Neofilologicznych UÂ

Budynek na
miar´ XXI wieku

Foto: Agnieszka Sikora

u˝ytku gmachu Centrum
Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych UÂ w Sosnowcu. Swojà siedzib´ znajdzie w nim 6 instytutów
Wydzia∏u Filologicznego: J´zyka Angielskiego, Kultury i Literatury
Brytyjskiej i Amerykaƒskiej, Filologii Germaƒskiej, Filologii Romaƒskiej, Filologii S∏owiaƒskiej oraz Filologii
Wschodnios∏owiaƒskiej.

O

bok w∏adz Uniwersytetu Âlàskiego z JM Rektorem prof. zw.
dr. hab. Januszem Janeczkiem
i rektorem-elektem prof. zw. dr. hab. Wies∏awem Banysiem na czele w uroczystym
otwarciu placówki udzia∏ wzi´li m.in.:
prezydent Sosnowca Kazimierz Górski
oraz wiceprezydenci: Ryszard ¸ukawski,
Zbigniew Jaskiernia i Wilhelm Zych.
Gmach ma ponad 9,5 tys. m2 powierzchni. Jest przeznaczony dla ponad
3 tys. studentów i 200 pracowników, którzy b´dà mieli do dyspozycji 700 stanowisk, z dost´pem do szerokopasmowej sieci szybkiego przesy∏u danych. Ponadto
znajdà si´ w nim: sala Rady Wydzia∏u, sale wyk∏adowe i seminaryjne, laboratorium
t∏umaczeƒ, restauracja, pomieszczenia
biurowo-gospodarcze oraz biblioteka,
w której zmieÊci si´ 500 tys. woluminów.
Budow´ Centrum sfinansowa∏o Konsorcjum Gminy Sosnowiec i Uniwersytetu
Âlàskiego, przy wsparciu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanego z programu ZPORR. Inwestycji
podj´∏a si´ firma Budimex-Dromex.
Nowy gmach jest imponujàcy i Êwietnie
wkomponowany w dzielnic´ Pogoƒ. Wymaga∏o to jednak wielu skomplikowanych
zabiegów, poczàwszy od wyburzenia starego, nienadajàcego si´ do remontu szpitala dzieci´cego, który mieÊci∏ si´ w tym
miejscu. 30 stycznia 2007 r. dokonano
uroczystego wmurowania kamienia w´gielnego.
Projekt Centrum jest wynikiem wielu
lat doÊwiadczeƒ. Wybudowany zosta∏

Wydarzenia

30
maja odby∏a si´
uroczystoÊç oddania do

w stylu wspó∏czesnego modernizmu.
WÊród u˝ytych materia∏ów przewa˝a obok szk∏a i metalu, kamieƒ i on stanowi
podstawowe tworzywo. Wed∏ug autora
projektu Tomasza Taczewskiego wynika
to z ch´ci utrzymania tradycji wznoszenia budynków uniwersyteckich w∏aÊnie
z niego. Od samego poczàtku, gmachy
Sorbony, Oksfordu czy Cambridge by∏y
budowane z kamienia. Kamieƒ urós∏ do
symbolu trwa∏oÊci wiedzy, prawdy w naszym ˝yciu. Dodaç nale˝y, ˝e budynek
jest wykoƒczony polskimi piaskowcami
i bazaltami.
Na ulicy Grota-Roweckiego przez ca∏y
dzieƒ trwa wzmo˝ony ruch samochodowy, stàd projektanci z Biura Architektonicznego Taczewski wpadli na pomys∏,
aby pomieszczenia przeznaczone na zaj´cia dydaktyczne by∏y oddzielone od
ulicy szklanym pasa˝em, który s∏u˝yç
b´dzie jako bufor ochronny przed ha∏asem. W pi´ciokondygnacyjnym budynku znalaz∏ si´ ciàg auli, a nad nimi, na
najwy˝szych kondygnacjach, zlokalizowano pomieszczenia dla naukowców
(wszystkie sà klimatyzowane). Ponadto
sale sà doskonale zaprojektowane pod
wzgl´dem akustycznym. Wyciszenie zapewniajà specjalne ekrany akustyczne
z drzewa brzozowego i t∏umiàce ha∏as
sufity. Wra˝enie robi tak˝e wszechobecne Êwiat∏o, które swobodnie wpada do

ka˝dego kàta budynku, co czyni go lekkim i przyjaznym. Sercem neofilologii
jest doskonale wyciszona i wyizolowana
akustycznie sala Rady Wydzia∏u, usytuowana na piàtym poziomie, tu˝ nad
g∏ównym holem. Jej wyjàtkowoÊç polega nie tylko na tym, ˝e zosta∏a niejako
„zawieszona” na s∏upach. Nie posiada
ona okien Êciennych, a Êwiat∏o dzienne
wpada przez okna dachowe. Równie˝ teren wokó∏ Centrum zosta∏ zagospodarowany, wzd∏u˝ ulicy Orlej powsta∏ skwer
oraz 101 miejsc parkingowych. ZaÊ odpowiednie pochylnie i platformy zapewnià osobom niepe∏nosprawnym dost´p
do ca∏ego budynku.
- Uniwersytet Âlàski, obchodzàcy w tym
roku 40-lecie swojego istnienia, posiada
wydzia∏y mieszczàce si´ w oko∏o 60 obiektach szeÊciu miast. Wi´kszoÊç z nich to
jednak niezbyt nowoczesne budynki, którymi moglibyÊmy si´ pochwaliç. Na pewno ten, który powsta∏ w Sosnowcu, b´dzie
obiektem na miar´ XXI wieku – powiedzia∏ rektor Janeczek.
Zajmowane dotychczas budynki zostanà wkrótce opuszczone przez instytuty
neofilologiczne UÂ. Uniwersytet pozostawi sobie jedynie jeden z nich, mieszczàcy si´ przy ul. ˚ytniej 10. Znajdzie si´
tu centrum biblioteczne oraz studia podyplomowe.
AGNIESZKA SIKORA
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Potrzebni temu miastu

Foto: Agnieszka Sikora

Wydarzenia

Wystàpienie prof. dr. hab. Piotra Wilczka, dziekana Wydzia∏u Filologicznego

Podczas uroczystoÊci otwarcia budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych UÂ w Sosnowcu
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iasto to jedna z kategorii kluczowych w historii uniwersytetu i w historii myÊlenia
o uniwersytecie. Pierwsze uniwersytety
powsta∏y w Êredniowiecznych miastach
europejskich w XI wieku. Cieszy∏y si´ autonomià wobec Miasta i KoÊcio∏a, ale ˝y∏y
w swoistej symbiozie z tymi spo∏ecznoÊciami, które da∏y im schronienie i zapewnia∏y
t´ autonomi´, wiedzàc, ˝e tylko autonomiczny uniwersytet, niezale˝ny od doraênych wymagaƒ politycznych, mo˝e spe∏niaç nale˝ycie swà spo∏ecznà pos∏ug´. Nie
zawsze t´ podstawowà prawd´ si´ rozumie, odkàd w wieku XIX i XX zniesiono
Êredniowieczne przywileje dla uniwersytetów, utworzono ministerstwa edukacji publicznej, które przej´∏y w∏adz´ nad zatrudnieniami, pensjami i programami studiów
nie zawsze z po˝ytkiem dla rozwoju nauki
i edukacji, czego skutki obserwujemy do
dziÊ w sposób coraz bardziej drastyczny.
Miasta uniwersyteckie s∏usznie posiada∏y od stuleci rang´ szczególnà jako miejsca, w których kszta∏cono elity danego
kraju, i w których powstawa∏y idee formujàce umys∏y ludzi, ponoszàcych póêniej
odpowiedzialnoÊç za kszta∏t miasta, paƒstwa, spo∏eczeƒstwa i KoÊcio∏a. Status
miasta uniwersyteckiego to status wyjàtkowy w historii kultury europejskiej.
Trudno dziÊ dociekaç, jakie motywacje
kierowa∏y tymi, którzy zdecydowali przed
laty, ˝e Sosnowiec b´dzie miastem uniwersyteckim. Mo˝emy jednak powiedzieç
z perspektywy czasu, ˝e te ambicje ówczesnych w∏adz przynios∏y dobre plony.

Gdy w ponurych latach stanu wojennego jako student polonistyki w´drowa∏em
z budynków przy ówczesnej ulicy Bieruta
(obecnie KoÊcielna) do dziekanatu przy
ul. Bando (obecnie ˚ytnia) mija∏em
w przejÊciu podziemnym jeden z wszechobecnych wówczas propagandowych sloganów, który g∏osi∏: „Sosnowiec miastem
wy˝szych uczelni”. Dobrze go pami´tam
do dziÊ, gdy˝ w owych czasach slogan ten
brzmia∏ ma∏o przekonujàco – atmosfera
na Uniwersytecie by∏a napi´ta, Sosnowiec
by∏ miastem o wiele mniej atrakcyjnym
ni˝ dzisiaj, a budynki uniwersyteckie by∏y
niezbyt funkcjonalne i ma∏o przyjazne.
LubiliÊmy jednak, mimo wszystko, niepowtarzalnà, kameralnà atmosfer´ tych budynków, które uniwersytet ju˝ opuÊci∏
lub wkrótce opuÊci, bawiliÊmy si´ dobrze
na imprezach w akademikach i w klubie
„Remedium”. W sumie jednak trudny by∏
ca∏y ten proces oswajania Sosnowca, któremu z wielkimi oporami przyznawaliÊmy status miasta wy˝szych uczelni, miasta uniwersyteckiego. Sosnowiec jednak,
nie zwa˝ajàc na swoje krótkie tradycje
akademickie i specyficznà genez´ swej
uniwersyteckoÊci, odwa˝nie zmierza∏
w tym kierunku, aby osiàgnàç ten najbardziej zaszczytny status, jaki miasto mo˝e
osiàgnàç w kulturze europejskiej, status
miasta uniwersyteckiego. Szczególnie
w ostatnich kilkunastu latach w∏adze
miasta, nie zwa˝ajàc na trudy i koszty,
z podziwu godnà determinacjà wielkich
budowniczych, kreowa∏y nowe przestrzenie dla Uniwersytetu, Politechniki i innych uczelni.

Od czasu, gdy jako m∏ody student
przechodzi∏em obok wspomnianego sloganu nie do poznania zmieni∏ si´ Sosnowiec jako miasto wy˝szych uczelni. Inaczej ju˝ wyglàda Wydzia∏ Nauk o Ziemi
i dawny Wydzia∏ Techniki, wzbogacony
o nowe budynki. Zupe∏nie inaczej od dziÊ
b´dzie wyglàda∏ Wydzia∏ Filologiczny.
Od szeÊciu lat jako dziekan Wydzia∏u
mia∏em przyjemnoÊç obserwowaç wysi∏ki w∏adz Sosnowca, aby zapewniç lepsze
warunki instytutom neofilologicznym,
czyli tej cz´Êci Wydzia∏u Filologicznego,
która 35 lat temu zacz´∏a swà dzia∏alnoÊç w Sosnowcu i w Sosnowcu pozosta∏a. Wszyscy pami´tamy dyskusje o tym,
w jaki sposób wykorzystaç teren, na którym si´ teraz znajdujemy – czy zostawiç
budynki dawnego szpitala dzieci´cego,
czy te˝ je zburzyç i wybudowaç nowy
gmach. Pami´tamy starania miasta
o przeznaczenie dla Wydzia∏u budynku
przy ulicy Kaliskiej. Gdy ju˝ zapad∏a decyzja o budowie gmachu przy ul. Grota
Roweckiego, w∏adze miasta – pan prezydent, panowie wiceprezydenci, przewodniczàcy i wszyscy cz∏onkowie Rady Miejskiej – podejmowali nadludzkie niemal
wysi∏ki, aby inwestycje doprowadziç do
koƒca, mimo rosnàcych kosztów, które
pokrywano w du˝ej mierze z miejskiego
bud˝etu. Wk∏ad finansowy miasta w ca∏à inwestycj´ jest ogromny, co chcia∏em
podkreÊliç, wyra˝ajàc wdzi´cznoÊç Radzie Miejskiej, która podejmowa∏a te decyzje, odk∏adajàc na póêniej inne, pilne
potrzeby miasta. Obserwowa∏em z podziwem i wdzi´cznoÊcià te wysi∏ki mia-

Delegaci z samorzàdów wydzia∏owych
wybrali nowego przewodniczàcego i zarzàd
Uczelnianej Rady Samorzàdu Studenckiego

Zmiany
w sk∏adzie
studenckiej
reprezentacji
W zwiàzku z ukoƒczeniem studiów
obecnego przewodniczàcego Uczelnianej Rady Samorzàdu – Macieja Biskupskiego, delegaci z samorzàdów wydzia∏owych 10 czerwca wybrali nowego
przewodniczàcego. Zosta∏ nim Jacek
Szymik-Kozaczko. Wybory wygra∏ stosunkiem g∏osów 21 na „tak”, przy 23
osobach g∏osujàcych. Jedna osoba by∏a
na „nie”, jedna si´ wstrzyma∏a. Nowy
przewodniczàcy jest studentem II roku
prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Do tej pory dzia∏a∏ w Radzie Samorzàdu, pe∏niàc obowiàzki przewodniczàcego Komisji Prawnej.
Wraz z przewodniczàcym zosta∏ odÊwie˝ony sk∏ad zarzàdu Uczelnianej
Rady Samorzàdu. Nowym przewodniczàcym Komisji Prawnej zosta∏
Krzysztof Mas∏owski (IV rok prawa).
Martyna Rudka (III rok politologii
w MSNP) zajmie si´ Komisjà ds.

Informacje

sta Sosnowca, wpierane przez urzàd
marsza∏kowski i urzàd wojewódzki, podejmowane w Êcis∏ej wspó∏pracy z w∏adzami rektorskimi. W ten sposób powsta∏ gmach na miar´ XXI wieku, za
który chcia∏em w imieniu ca∏ej spo∏ecznoÊci Wydzia∏u Filologicznego podzi´kowaç przede wszystkim w∏adzom miasta
Sosnowca i te podzi´kowania sk∏adam
na r´ce pana prezydenta Kazimierza
Górskiego. Nie by∏oby jednak tej inwestycji bez poparcia i zrozumienia ze strony w∏adz wojewódzkich, które odegra∏y
kluczowà rol´ przy podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu na ten cel funduszy
Unii Europejskiej. Dzi´kuj´ w tym miejscu panu marsza∏kowi Micha∏owi Czarskiemu. Wydzia∏ Filologiczny nie otrzyma∏by jednak tak wspania∏ego prezentu
gdyby nie osobiste zaanga˝owanie Jego
Magnificencji Rektora, pana prof. Janusza Janeczka, pana rektora elekta,
prof. Wies∏awa Banysia i pe∏ne zrozumienia stanowisko Senatu. Wreszcie –
last but no least – chcia∏bym podzi´kowaç nieobecnemu dziÊ niestety wÊród
nas projektantowi tego wspania∏ego budynku, panu architektowi Tomaszowi
Taczewskiemu oraz budowniczym z firmy „Budimex-Dromex”, którzy w niezwyk∏ym tempie uporali si´ z tak trudnym przedsi´wzi´ciem.
„Miasto – mówi∏ kiedyÊ jeden z inicjatorów wielkiej konferencji o autonomii
uniwersytetu – mo˝e dzisiaj i (…) powinno oznaczaç ca∏à sfer´ wzajemnych zobowiàzaƒ spo∏ecznych, ca∏à przestrzeƒ,
w której si´ po˝ytek spo∏eczny realizuje.
Miasto, wobec samoograniczajàcej si´ roli
paƒstwa narodowego, rozpi´te jest mi´dzy dwiema skrajnoÊciami – wspólnotà lokalnà, w której uniwersytet dzia∏a, jego
„ma∏à ojczyznà”, i przestrzenià globalnà,
w której funkcjonuje wspó∏czesna nauka
i edukacja. GdzieÊ poÊrodku znajduje si´
(…) wspólna przestrzeƒ edukacyjna Unii
Europejskiej”.
Swoimi dalekowzrocznymi decyzjami
miasto Sosnowiec wpisuje si´ w t´ najwa˝niejszà teraz dla nas wspólnà przestrzeƒ
edukacyjnà Europy, bo w tej przestrzeni
tworzy si´ nasza przysz∏oÊç. Wszyscy tu
obecni rozumiemy bowiem, ˝e centrum
naukowe i dydaktyczne neofilologii to najlepsza inwestycja, jakà mogliÊmy wspólnie
podjàç. Podobnie jak Êredniowieczne kolegia uniwersyteckie i wspó∏czesne europejskie i amerykaƒskie kampusy, to miejsce
stanie si´ centrum, w którym b´dà powstawaç nowe idee, w którym kszta∏ciç si´
b´dà ludzie wolni i màdrzy, potrzebni ca∏ej
Europie, potrzebni dzisiejszemu Êwiatu,
potrzebni temu miastu.
PIOTR WILCZEK
W tekÊcie wykorzystano fragmenty publikacji
Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie. Red. Jan Kieniewicz. Warszawa 2007.

Wspó∏pracy z Zagranicà. Z powodu
ukoƒczenia studiów przez Kamila Machur´, obecnego przewodniczàcego Komisji Promocji, stanowisko to objà∏ Tomasz Kie∏kowski (IV rok politologii).
Reszta sk∏adu Rady Studenckiej nie
uleg∏a zmianie, ponownie wybrani zostali: Piotr Goc (II rok zarzàdzania
i marketingu) na przewodniczàcego
Komisji Socjalno-Ekonomicznej, Miko∏aj Makowski (III kulturoznawstwa
i III rok filologii polskiej) na przewodniczàcego Komisji Kultury i Kontaktów Mi´dzyuczelnianych, Magdalena
Kral (IV rok psychologii) na przewodniczàcà Komisji Dydaktycznej. Rada
Samorzàdu w obecnym sk∏adzie b´dzie
reprezentowaç spo∏ecznoÊç studenckà
do czasu nowych wyborów, które nastàpià na poczàtku przysz∏ego roku
akademickiego.
TOMASZ KIE¸KOWSKI

Stopnie naukowe
Doktoraty:
Dr Jerzy Kubacki

Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki

Dr Dominika Dro˝d˝-Gaj
Dr Krystian Prusik

Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Katarzyna Lesiak

Wydzia∏ Filologiczny

Dr Marzena Wysocka

Wydzia∏ Filologiczny

Dr Aleksander Lam˝a

Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Habilitacje:
Dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
Dr hab. Miros∏aw Nakonieczny
Dr hab. Anna Sitko

Wydzia∏ Etnologii i Nauk o Edukacji
Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska
Wydzia∏ Filologiczny
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Z historii UÂ

Szkic z dziejów

M

uzeum Historii Katowic w∏àczy∏o si´ w obchody uniwersyteckiego jubileuszu, organizujàc wystaw´ poÊwi´conà Êlàskiej Alma
Mater. Jej uroczyste otwarcie odby∏o si´
23 czerwca, a wernisa˝ uÊwietni∏ koncert Katowice/Lalka - esej na g∏os i kontrabas - o Hansie Bellmerze w wykonaniu Tadeusza S∏awka i Bogdana Mizerskiego.
Wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum, b´dàcych równoczeÊnie absolwentami Uniwersytetu Âlàskiego, jest
jedynie wprowadzeniem do dziejów Uczelni. Pomimo zgromadzenia w 6 salach wy-

stawienniczych setek pamiàtek, wiele wydarzeƒ, osób czy realizowanych przedsi´wzi´ç mogliÊmy zilustrowaç jedynie jednym zdj´ciem, dyplomem, dokumentem,
afiszem. Po przeprowadzeniu rozleg∏ej
kwerendy mamy ÊwiadomoÊç, ˝e znaczna
cz´Êç cennych pamiàtek zagin´∏a lub pozostaje w prywatnych r´kach.
Ekspozycja ma uk∏ad chronologicznoproblemowy. Kolejne sale zatytu∏owaliÊmy: „Powstanie Uniwersytetu”, „Rozwój kontrolowany”, „Pod skrzyd∏ami
w∏adz partyjnych i wojewódzkich”, „Od
SolidarnoÊci do koƒca PRL-u”, „W okresie transformacji”, „Ostatnie lata”. Najstarszymi eksponatami sà dokumenty

Komitetu Przygotowawczego Uniwersytetu Âlàskiego, dzia∏ajàcego w 1945 r.,
najm∏odszymi – pamiàtki z ostatnich lat,
tak˝e materia∏y z 2008 r.
Wystawa kierowana jest do „szerokiego odbiorcy”. Mamy nadziej´, ˝e zainteresuje nie tylko pracowników, studentów czy absolwentów, ale te˝, a mo˝e
przede wszystkim m∏odzie˝ – przysz∏ych
studentów. Z myÊlà o nich przygotowaliÊmy „kàcik multimedialny” oraz namiastk´ uniwersyteckiej pracowni – laboratorium.
Wystaw´ mo˝na oglàdaç do 31 paêdziernika 2008 r.
JACEK SIEBEL

Z historii UÂ

Wystawa w Muzeum Historii Katowic

Inauguracja pierwszego roku akademickiego
na Uniwersytecie Âlàskim

1968 rok, w∏adze Uniwersytetu Âlàskiego, w Êrodku rektor prof. K. Popio∏ek
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Podczas
uroczystoÊci
prof. zw. dr hab. Tadeusz S∏awek otrzyma∏ tytu∏
honorowego
kustosza
Muzeum Historii Katowic

Foto: Agnieszka Sikora

Wernisa˝ wystawy 40 lat
Uniwersytetu Âlàskiego.
Szkic z dziejów w Muzeum Historii Katowic
23 czerwca 2008 r.

Autor wystawy, Jacek Siebel oprowadza∏ JM Rektora UÂ prof. dr. hab. Janusza Janeczka
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Informacje

O okr´tach flagowych i pieniàdzach dyskusja z panià minister
nauki i szkolnictwa wy˝szego prof. dr hab. Barbarà Kudryckà

Reforma jest konieczna!
N
ajwa˝niejszymi za∏o˝eniami reformy sys-

B

18

udowa gospodarki opartej na
wiedzy stwarza koniecznoÊç
wprowadzania zmian w systemie finansowania badaƒ naukowych
i prac rozwojowych tak, aby sprostaç
wymogom rosnàcej konkurencji na rynku nie tylko krajowym, ale równie˝ europejskim i Êwiatowym. Równie˝ szkolnictwo wy˝sze podlega coraz wi´kszej
konkurencji na rynku globalnym i europejskim – czytamy w projekcie za∏o˝eƒ
reformy systemu nauki i szkolnictwa
wy˝szego, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego. Niezb´dnà jest na ich temat powa˝na i rzeczowa debata w Êrodowisku akademickim. Taka w∏aÊnie mia∏a miejsce
9 maja podczas spotkania minister nauki i szkolnictwa wy˝szego prof. Barbary Kudryckiej z pracownikami i studentami naszej Uczelni.
Za najbardziej kontrowersyjne kwestie, zawarte w za∏o˝eniach, uznawane
sà zniesienie habilitacji, doktorat po licencjacie i poj´cie „okr´tów flagowych”.
Minister Kudrycka wyjaÊni∏a, ˝e ministerstwo chce znieÊç tytu∏ doktora habilitowanego i kolokwium habilitacyjne
w formie, w której jest teraz realizowane.
Proponuje w zamian innà, prostszà procedur´ nabywania uprawnieƒ promotorskich, w której podstawowà zmianà b´dzie wyprowadzenie z uczelni macierzy-

Foto: Agnieszka Sikora

temu nauki i szkolnictwa wy˝szego sà: podniesienie konkurencyjnoÊci nauki i szkolnictwa wy˝szego, podwy˝szenie jakoÊci badaƒ i dydaktyki oraz
rozszerzenie dost´pnoÊci do studiów, grantów
badawczych i kariery
akademickiej – twierdzi
pani minister.
stej pracownika, starajàcego si´ o habilitacj´. Ponadto ocena dorobku, aplikujàcej do tytu∏u osoby odbywaç si´ b´dzie
poza jednostkà macierzystà. Punktem
wyjÊcia przyj´tych zapisów jest, wed∏ug
ministerstwa, koniecznoÊç dostosowania
systemu stopni i tytu∏ów naukowych do
obowiàzujàcego w paƒstwach o najwy˝szym poziomie nauki, jak USA i Wielka
Brytania, ale te˝ w wi´kszoÊci paƒstw
europejskich. Minister Kudrycka zwróci∏a uwag´, ˝e ju˝ sam fakt wyst´powania
o ocen´ dorobku naukowego do zewn´trznej komisji oceniajàcej, czyli poza
organami kolegialnymi uczelni, w której
jest zatrudniony pracownik, b´dzie zapobiega∏ potencjalnym zachowaniom stronniczym. S∏u˝yç temu ma równie˝ jawnoÊç wszystkich recenzji (doktoratów,
o profesur´ tytularnà, jak i tych, które
b´dà wymagane przy uzyskiwaniu
uprawnieƒ promotorskich, statusu samodzielnego pracownika naukowego).
- Zale˝y nam na tym, by naukowcy byli
gratyfikowani za dorobek naukowy i pasj´
badawczà, dlatego uwa˝amy, ˝e o nadaniu stopnia naukowego nie powinni decydowaç zaprzyjaênieni profesorowie aplikujàcego, lecz zewn´trzna komisja - podsumowa∏a ten wàtek Barbara Kudrycka.
Pani minister zauwa˝y∏a, ˝e wiele kontrowersji wzbudza poj´cie „okr´tów flagowych”, i kryteriów identyfikowania takich jednostek. Idà za tym tak˝e obawy,

˝e dodatkowe finansowanie otrzymajà
tylko najlepsze uczelnie, zaÊ te „nieflagowe” przestanà si´ rozwijaç. Minister Kudrycka stwierdzi∏a, ˝e faktycznie to poj´cie jest niefortunne (lepiej u˝ywaç okreÊlenia KNOW, czyli Krajowe Naukowe
OÊrodki Wiodàce) oraz wyjaÊni∏a, ˝e nie
mo˝na uto˝samiaç poj´cia „okr´ty flagowe” z konkretnymi uczelniami. Ministerstwo zamierza bowiem w mechanizm
funkcjonowania uczelni wprowadziç konkurencyjnoÊç nie tylko szkó∏ wy˝szych,
ale i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Na podstawie rocznej analizy,
przeprowadzonej na wyspecyfikowanych
kierunkach, oceniaç si´ b´dzie: jakoÊç badaƒ pracowników, jakoÊç dydaktyki i innowacyjnoÊç zarzàdzania wybranà jednostkà organizacyjnà. Wówczas wypracuje si´ odpowiednie kryteria oceny. Dzi´ki
analizom b´dzie wiadomo, które jednostki sà wybitne i tam nale˝y skierowaç dodatkowe Êrodki na np. studia doktoranckie, wysokie stypendia, odpowiednie pensje dla pracowników czy doinwestowanie
infrastruktury badawczej. A zatem, im
wi´cej w danej uczelni znajdzie si´
KNOW-ów, tym bli˝ej b´dzie ona statusu
uczelni flagowej i uzyska wi´ksze wsparcie
finansowe. Na dodatkowym finansowaniu
uczelni, prowadzàcych KNOW-y nie stracà pozosta∏e szko∏y wy˝sze, gdy˝ Êrodki
te majà pochodziç z funduszy europejskich.

wy˝szego zaplanowano: opracowanie systemu finansowania studiów na uczelniach
publicznych i niepublicznych; zmian´ zasad finansowania uczelni na algorytm
szerzej, uwzgl´dniajàcy wskaêniki jakoÊci
i innowacyjnego rozwoju uczelni; zmian´
systemu stypendialnego, majàcà na celu
wspomaganie w wi´kszym stopniu studentów biednych, a zatem wy˝sze wymagania, uprawniajàce do otrzymywania
stypendiów naukowych oraz wprowadzenie stypendiów kierunkowych.
Rozmowa o pieniàdzach zawsze jest
trudna. Tak˝e i tym razem wzbudzi∏a
sporo kontrowersji, zw∏aszcza, ˝e dzi´ki
planowanej przez ministerstwo reformie
szkolnictwa wy˝szego, polskie uczelnie
majà zyskaç uznanie w Êwiecie, nowà jakoÊç, dobrze op∏acaç najlepszych wyk∏adowców, fundowaç stypendia na projekty
badawcze studentom oraz sprowadzaç
do kraju wybitnych uczonych. Jednak
zgromadzeni w auli rektoratu UÂ nie
uzyskali ˝adnej wià˝àcej odpowiedzi na
temat konkretnych kwot, jakie mia∏yby
zostaç wyasygnowane na ten cel z bud˝etu paƒstwa.

- Projekt bud˝etu na przysz∏y rok nie
jest jeszcze gotowy, ale sà ju˝ pieniàdze
z funduszy unijnych - zapewnia∏a zgromadzonych minister Kudrycka – mog´ zdradziç, ˝e wkrótce pracownicy wszystkich
uczelni w kraju dostanà 140 z∏ podwy˝ki.
– Zgromadzeni w auli wyznanie to skwitowali wybuchem Êmiechu.
Trwa ogólnokrajowa debata na temat
planowanej reformy. Kontynuowane b´dà
konsultacje spo∏eczne, ale ju˝ dotychczasowe ich rezultaty wskazujà, jak trudny
jest to temat, a Êrodowisko naukowe, nie
tylko naszej Uczelni, podzielone w ocenie
projektu.
AGNIESZKA SIKORA

Dyskusja

- Znajdêcie swoje najlepsze jednostki
i rozwijajcie je! – powiedzia∏a minister Kudrycka, kierujàc te s∏owa do licznie zgromadzonych w auli im. K. Lepszego.
Innym, szeroko komentowanym, pomys∏em ministerstwa jest wprowadzenie
doktoratu po licencjacie. By∏by on realizowany tylko w formie sformalizowanego funduszu, który finansowa∏by badania prowadzone przez studentów po uzyskaniu licencjatu. Resort chce m∏odym
i najzdolniejszym zaoferowaç pieniàdze
na realizacj´ badaƒ. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest jednak wysoki
poziom badaƒ, których rezultaty pozwoli∏yby na uzyskanie stopnia doktora. Nie
zamyka∏oby to drogi do magisterium - jego uzyskanie pozostawa∏oby indywidualnà decyzjà.
Reforma systemu nauki i szkolnictwa
wy˝szego nie mo˝e si´ jednak dokonaç
bez znaczàcego wzrostu nak∏adów finansowych na uczelnie, w tym podwy˝ek wynagrodzeƒ oraz stypendiów dla doktorantów - uwa˝ajà przedstawiciele Senatu
Uniwersytetu Âlàskiego. W za∏o˝eniach
reformy systemu nauki i szkolnictwa

Redakcja „Gazety Uniwersyteckiej UÂ”
zaprasza wszystkich swoich czytelników pracowników oraz studentów, do dyskusji
na temat projektu ministerstwa. W tym numerze publikujemy stanowisko prof. dr.
hab. Jacka Wodza, kierownika Zak∏adu
Socjologii Polityki na Wydziale Nauk Spo∏ecznych, dyrektora Mi´dzynarodowej
Szko∏y Nauk Politycznych.

Bez radykalnych zmian
staniemy si´ g∏uchà prowincjà
Lubi´ stawiaç sprawy ostro, nawet przesadnie, bo tylko
tak mo˝na wywo∏aç szok i zmusiç do powa˝nej debaty
ospa∏e organizmy przyzwyczajone tylko do trwania
w bezruchu. A takim organizmem jest dziÊ 40–letni Uniwersytet Âlàski, którego struktury i si∏y witalne, typowe
dla m∏odej uczelni, ju˝ si´ wyczerpa∏y, a przysz∏oÊç budzi
w nim doÊç powszechny l´k. Ale gdyby tylko to wywo∏ywa∏o mój niepokój, to za∏o˝y∏bym, ˝e poprzez màdre dzia∏ania ekipy rektorskiej mo˝na spraw´ za∏atwiç bez wywo∏ywania szoku. Tak jednak nie jest, bo nasz w∏asny kryzys przejÊcia od czasów m∏odoÊci do czasów uczelni, której ju˝ nic nie trzeba wybaczaç – bo ma byç po prostu uniwersytetem – zbiega si´ z sytuacjà, która od nas nie zale˝y, a jest niezwykle groêna dla ca∏ego polskiego szkolnictwa wy˝szego.
Zacznijmy jednak od trzech wst´pnych za∏o˝eƒ. Ja nie wierz´ ani w dobre intencje, ani tym bardziej w kompetencje pani minister Kudryckiej i ekipy ludzi, którzy jej doradzajà.
Nie idzie mi tu o pozorny spór o habilitacje, a o coÊ o wiele
wa˝niejszego – plan Kudryckiej to wejÊcie na groênà drog´
uwalniania si´ paƒstwa od aktywnej polityki (tak˝e finansowej) kszta∏towania szkolnictwa wy˝szego, to droga do powolnej prywatyzacji szkolnictwa wy˝szego (zostanie tylko tych
osiem, po˝al si´ Bo˝e, „okr´tów flagowych”), to koniec rozwoju regionów, bazowanego na ich w∏asnych uczelniach publicznych, to koncentracja nauki w Warszawie, a wi´c i koniec warunków rozwojowych dla takiej Uczelni, jak Uniwersytet Âlàski. Szczegó∏y takiego rozumowania przedstawi∏em
kilka tygodni temu w „Tygodniku Powszechnym” i nie warto tu do nich wracaç. Drugie za∏o˝enie wynika z konsekwencji zmian demograficznych – jednym ze êróde∏ finansowania

Uniwersytetu by∏y studia zaoczne, których baza rekrutacyjna, w∏aÊnie ze wzgl´dów demograficznych b´dzie si´ gwa∏townie kurczyç. Uniwersytet b´dzie z roku na rok coraz
biedniejszy, a politycy b´dà mu wmawiali, ˝eby sobie sam
poradzi∏ ze swymi problemami. Wreszcie trzecie zastrze˝enie – to, co pisz´ jest oparte na znajomoÊci sytuacji w dziedzinie ogólnie rozumianych nauk spo∏ecznych. Nie wypowiadam si´ o sytuacji uniwersyteckich wydzia∏ów Êcis∏ych, eksperymentalnych, bo jej nie znam, choç zak∏adam, ˝e niektóre sprawy sà tam lepsze (np. kadry), ale niektóre zagro˝enia
o wiele powa˝niejsze (np. koszty badaƒ) niêli na wydzia∏ach
spo∏ecznych.
Powie ktoÊ, ˝e uprawiam czarnowidztwo – wielu nie wierzy, ˝e najgorszy scenariusz, wynikajàcy z tzw. pakietu Kudryckiej si´ spe∏ni. Ale ˝ycie pokazuje, ˝e cz´sto to w∏aÊnie
najg∏upsze pomys∏y polityków sà wprowadzane w ˝ycie, a polityka, mówiàc eufemistycznie, nie kocha zbytniego przeintelektualizowania i politycy wolà pomys∏y proste (by nie rzec
prostackie). Trzeba si´ wi´c przygotowaç na najgorsze – pakiet Kudryckiej mo˝e faktycznie stanowiç poczàtek drogi do
prawie powszechnej prywatyzacji szkolnictwa wy˝szego.
Stàd warto ju˝ dziÊ, na poczàtku nowej, czteroletniej kadencji w∏adz rektorskich, rozpoczàç powa˝nà debat´, ale
i powa˝ne dzia∏ania, by stworzyç nowy, nowoczesny model
uniwersytetu, mogàcy funkcjonowaç mimo konsekwencji
normatywnych i politycznych dzia∏aƒ, wyraênie wrogich
rozwojowi publicznego szkolnictwa wy˝szego, ale i ogólnie
elit samodzielnie stanowiàcych o rozwoju w regionie.
Nowoczesny, europejski uniwersytet musi spe∏niç trzy zadania, oprócz, rzecz jasna, dwu podstawowych – kszta∏cenia
i rozwijania badaƒ. Pierwsze, to wejÊcie, i to w trwa∏y spo-
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sób, w sieç powiàzaƒ z innymi uniwersytetami europejskimi
tak, by du˝a cz´Êç finansowania pochodzi∏a w∏aÊnie z owej
„logiki sieci”. Drugie, to wejÊcie w sta∏e powiàzania ze sferà
gospodarki tak, by to w∏aÊnie sfery gospodarcze widzia∏y
w uniwersytecie nie tylko latarni´, o którà mo˝e si´ wesprzeç pijak, gdy si´ chce „utrzymaç na powierzchni” (np.
zdobywajàc doktorat), ale i Êwiat∏o, które ludziom biznesu
pozwoli zarobiç nowe pieniàdze, bo biznes nie dzia∏a dla
wspierania nauki, tylko dla pomna˝ania zysku. I wreszcie
trzecie zadanie – uniwersytet polski XXI wieku musi byç
wyraênie powiàzany z interesem regionalnym i lokalnym.
Bo Polska, na przekór ideologom IV RP, nie jest krajem kulturowo jednolitym i jej endogenne si∏y rozwojowe umiejscowione w regionach i wi´kszych miastach stanowià dziÊ, jak
dotychczas, nie wykorzystany potencja∏ rozwojowy.
Czy Uniwersytet potrafi w miar´ szybko zbudowaç taki
model dzia∏ania, w którym co najmniej rozpocznie dostosowywanie si´ do tych trzech zadaƒ? Tu jestem raczej pesymistà, i dlatego w∏aÊnie chc´ sprowokowaç dyskusj´.
Najpierw sprawa zasadnicza – musi ulec radykalnej zmianie logika funkcjonowania instytucji jako ca∏oÊci, od dotychczasowej logiki „zarzàdzania dla przetrwania” trzeba przejÊç
do logiki dynamicznego otwierania coraz to nowych pól
wspó∏pracy, a wi´c logiki podejmowania ryzyka, zarzàdzania
tym ryzykiem. DziÊ z pewnoÊcià administracja uniwersytecka (g∏ównie ta centralna) jest tak zorganizowana, i˝ jej dzia∏ania sà w wyraêny sposób przeciwskuteczne dla tej nowej
logiki. Ten wielki moloch, jakim jest administracja centralna, jest jednà z g∏ównych przeszkód dla przejÊcia do nowego
stylu zarzàdzania, a musi to byç zarzàdzanie zadaniowe, wymagajàce o wiele wi´kszych umiej´tnoÊci, znajomoÊci j´zyków, procedur i europejskich, i obowiàzujàcych w polskiej
gospodarce oraz obowiàzujàcych w polskich samorzàdach.
Ten dzisiejszy podzia∏ na dzia∏y skupiajàce ludzi pracujàcych
w stylu lat 80. musi po prostu zniknàç (on tylko perenizuje
„logik´ przetrwania”), a zastàpiç go powinna p∏ynna struktura zadaniowa. Znam takie funkcjonowanie administracji
uniwersyteckiej, tak dzia∏a Katolicki Uniwersytet w Lowanium w Belgii (ale mówi´ na przyk∏adzie jego cz´Êci francuskoj´zycznej, mieszczàcej si´ Louvain-la Neuve, bo t´ znam),
gdzie kanclerz tworzy ka˝dorazowo zadaniowe zespo∏y dla
uzyskania konkretnych efektów.
KtoÊ, kto w naszym Uniwersytecie ma w miar´ sta∏à
wspó∏prac´ europejskà, spotyka niekoƒczàce si´ przeszkody
stawiane przez kolejne dzia∏y (a to panie od projektów, a to
wspó∏praca, a to radcy prawni, a to kwestura, a to kolejny
„specjalista”), gdzie generalnie wiedza o sprawie jest raczej
nik∏a, a znajomoÊç j´zyków wyst´puje rzadko. Kierowanie
projektami europejskimi to golgota, a w prywatnych rozmowach wielu ludzi administracji przyznaje, ˝e lepiej by∏oby, by
tych projektów nie by∏o, bo oni mieliby Êwi´ty spokój. Jedyne o co Uniwersytet si´ umie dopominaç, to narzut (chyba za
przeszkadzanie). JeÊli chcemy, by administracja wesz∏a
w ten nowy model uniwersytetu przysz∏oÊci, to musi ona
przejÊç trz´sienie ziemi, co pewnie dla wielu ludzi skoƒczy
si´ odejÊciem, bo na dobrà spraw´ odchudzona o 50 proc. taka administracja by∏aby o wiele sprawniejsza, niêli ta dzisiejsza. JeÊli zostanie tak jak jest, to faktycznie za cztery lata
b´dziemy nie uniwersytetem a Êlàsko-dàbrowskà szko∏à zawodowà, izolowanà od reszty Êwiata. Nie ma miejsca, by zajàç si´ wspó∏pracà z gospodarkà czy w∏adzà samorzàdowà,
ale krytyczne uwagi wypowiedziane wy˝ej na temat wspó∏pracy europejskiej odnoszà si´ tak˝e do tych dwu pozosta∏ych dziedzin.
Ale nie wieszajmy psów wy∏àcznie na administracji, wydzia∏y i inne jednostki naukowe czy dydaktyczne te˝ muszà
przejÊç bardzo, ale to bardzo powa˝ne zmiany. Po pierwsze

struktura Uniwersytetu jest niefunkcjonalna, cz´sto wydzia∏y sà wieloimienne, w wyniku czego posiedzenia rad wydzia∏ów to po prostu niekoƒczàce si´ procedury g∏osowaƒ, bez
˝adnej powa˝nej debaty. Rady wydzia∏ów sà wówczas zwyk∏ymi maszynkami do g∏osowania i niczym wi´cej. Na moim
wydziale od lat nie odby∏a si´ ˝adna powa˝na debata na temat jego przysz∏oÊci, za to utrwala si´ niefunkcjonalna
struktura organizacyjna, gdzie jeÊli si´ w ogóle o czymÊ dyskutuje, to o stawkach za godziny dydaktyczne, o zysku wydzia∏u czy nawet o procencie odpisu na amortyzacj´ sprz´tu.
Pora przejÊç na nowoczesnà organizacj´, w której inaczej
funkcjonujà struktury tworzone dla celów dydaktyki, a inaczej struktury tworzone dla realizacji badaƒ. Takie nowe
struktury muszà mieç daleko idàcà autonomi´, bo tylko
wówczas zrodzi si´ duch innowacyjnoÊci. A wydzia∏y niech
zostanà jedynie jako struktury czysto akademickie. Otwarcie na Europ´, na gospodark´, na w∏adz´ samorzàdowà nie
dokona si´ nigdy wewnàtrz takich skostnia∏ych struktur wydzia∏owych. Dam dwa przyk∏ady, te˝ z mojego wydzia∏u.
Doktorat napisany w tzw. co-tutelle po francusku ∏àcznie na
Uniwersytecie w Lille i na naszym Uniwersytecie kilka miesi´cy czeka∏ u nas na zatwierdzenie, bo w∏adze wydzia∏u po
prostu nie wiedzia∏y co z tym fantem zrobiç, a nikt nie mia∏
˝adnego interesu, by szukaç nowych rozwiàzaƒ. Drugi przyk∏ad jest jeszcze bardziej absurdalny. Doktorat napisany po
francusku na temat to˝samoÊci politycznej Szwajcarii Romaƒskiej, recenzowany przez jednego z najlepszych w Europie specjalistów w tej dziedzinie, musia∏ byç opóêniony, bo
w∏adze wydzia∏u, kierujàc si´ absurdalnym zaleceniem Rady
J´zyka Polskiego (jak wiem na innych wydzia∏ach nikt tego
nie respektuje i Bogu dzi´ki!), kaza∏y przed obronà autorce
ca∏oÊç kilkusetstronicowej pracy przet∏umaczyç na polski, bo
jest ona obywatelkà polskà. W takiej sytuacji nigdy nie otworzymy si´ na Europ´ i zgnijemy w smrodku prowincjonalizmu.
Innym problemem jest sytuacja, w której wiek habilitantów na wydziale zwykle przekracza 50 lat, tytu∏ów profesorskich jest bardzo ma∏o, a za szczyt kariery uznawane jest dojÊcie do tzw. profesury uniwersyteckiej. Nie ma si´ co dziwiç,
˝e ci zwykle 60-latkowie sà ˝ywotnie zainteresowani dotrwaniem do emerytury w znanych im warunkach i, co logiczne,
przeciwni b´dà zawsze wszelkimi radykalnym zmianom, bo
mogà one nieÊç dla nich zagro˝enie marginalizacjà. Trzeba
szybko wypracowaç system wsparcia dla badaƒ i publikacji
m∏odych doktorów, potem ju˝ trzydziestoparoletnich doktorów habilitowanych, by szybciej dochodzili do profesur tytularnych. Oni nie b´dà si´ baç logiki zmiany. By nie byç go∏os∏ownym powiem, ˝e sam gdy w wieku 32 lat zosta∏em docentem (w nieca∏y rok po habilitacji) dosta∏em szans´ kierowania
zespo∏em badawczym i to sta∏o si´ to jednym z najwa˝niejszych czynników mego rozwoju naukowego. DziÊ majàc 63 lata, grubo ponad 20 lat po profesurze tytularnej, chc´ postawiç wniosek – niech Senat Uniwersytetu zaapeluje do profesorów, by w wieku 65 lat przechodzili na emerytury, pozostajàc w pracy do lat 70-ciu, ale ju˝ bez pe∏nienia ˝adnych funkcji i bez kierowania zespo∏ami badawczymi. ZaÊ w wieku 70
lat wszyscy, bez wyjàtku (nawet „nobiliÊci”) winni przechodziç na emerytur´, co przecie˝ nie oznacza ani koƒca aktywnoÊci akademickiej (mo˝na pisaç, mo˝na braç udzia∏ w przewodach awansowych) ani dydaktycznej (mo˝na prowadziç zaj´cia zlecone). W takiej sytuacji m∏odzi uwierzà, ˝e majà szans´ rozwoju, a tylko oni mogà wyciàgnàç Uniwersytet z marazmu prowincjonalizmu, w który b´dzie si´ coraz bardziej stacza∏, jeÊli nie nastàpià radykalne zmiany.
Czy Uniwersytet zdob´dzie si´ na takie gruntowne przemodelowanie? Wierz´ w energi´ nowego Rektora!
JACEK WÓDZ
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Spotkanie Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Bez zb´dnych emocji
„Praska Wiosna” i in-

W

cieszyƒskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Âlàskiego odby∏o si´ dwudniowe (16-17 maja) zgromadzenie cz∏onków Polsko-Czeskiego
Towarzystwa Naukowego. Wzi´li
w nim udzia∏ przedstawiciele polskich
i czeskich oÊrodków naukowych.
Spotkanie sk∏ada∏o si´ z dwóch cz´Êci. Pierwszà stanowi∏a – otwarta dla
zaproszonych goÊci i mieszkaƒców polskiej i czeskiej strony Olzy – dyskusja
panelowa „Sierpieƒ 1968”, zorganizowana przez JM Rektora Uniwersytetu
Âlàskiego prof. zw. dr. hab. Janusza
Janeczeka oraz Zarzàd Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.
WÊród goÊci przyby∏ych na spotkanie
by∏ ambasador RP w Pradze Jan Pastwa, radca ambasady Marzena Krajewska, byli ambasadorowie RP w Pradze prof. dr hab. Jacek Baluch, dr Andrzej Krawczyk, konsul generalny RP
w Ostrawie Jerzy Kronhold, konsul
honorowy RP w Brnie Petr Mrk˘vka
oraz prezes ZG PZKO Zygmunt Stopa.
Drugiego dnia odby∏o si´ Walne Zgromadzenie cz∏onków Polsko-Czeskiego
Towarzystwa Naukowego, do którego
nale˝à równie˝ pracownicy naszego
Uniwersytetu.
Temat panelu historycznego zosta∏
podyktowany zbli˝ajàcà si´ 40. rocznicà
wydarzeƒ w Czechos∏owacji w 1968 roku, które has∏owo okreÊlamy „Sierpieƒ
’68”, i by∏a to okazja do podj´cia rozwa˝aƒ na temat historycznych okolicznoÊci tego dramatu, jego reperkusji dla
rozwoju Czechos∏owacji/Czech i stosunków polsko-czeskich, a tak˝e miejsca
tamtego tragicznego wydarzenia w „pami´ci spo∏ecznej” narodów.
Spotkanie otworzy∏ JM Rektor UÂ,
który powiedzia∏: spotykamy si´, aby
mówiç o trudnych, dawno minionych

Foto: Krzysztof Pszczó∏ka

wazja z sierpnia’ 68 roku – mimo ówczesnej
cenzury i prób zak∏amaƒ
historii najnowszej – pozostawi∏a trwa∏e Êlady
w faktografii i ÊwiadomoÊci kilku pokoleƒ

JM Rektor Uniwersytetu Âlàskiego w Opawie prof. PhDr. Zdenek Jirásek i prof. Jacek Baluch
czasach i miejmy nadziej´, ˝e bezpowrotnie minionych. Spotykamy si´
w miejscu, które niegdyÊ dzieli∏a granica przyjaêni, z naciskiem na „dzieli∏a”.
A dzisiaj nie ma tej granicy. Cieszyn
i Czeski Cieszyn sà równie dost´pne
wszystkim obywatelom, jest to miejsce
spotkaƒ ludzi z obu stron Olzy i miejsce,
które pozwala, ˝eby o tych trudnych, minionych czasach mówiç bez zb´dnych
emocji. JM Rektor zauwa˝y∏, ˝e mówimy o rzeczach minionych, które wpisujà
si´ w karty historii, ale które w ˝aden
sposób nie rzutujà, nie powinny rzutowaç na obecne relacje.
Obrady prowadzi∏ prof. Jacek Baluch, pracownik Uniwersytetu Jagielloƒskiego, prezes PCzTN. Wprowadzenia do otwartej dyskusji dokonali znakomici polscy i czescy historycy: Poc.
PhDr. Ondﬁej Felcman, CSc. z Uniwersytetu Hradec Královéj, Prof. PhDr.
Zdenûk Jirásek, CSc. z Uniwersytetu
Âlàskiego w Opawie, dr Andrzej Krawczyk z Uniwersytetu Warszawskiego,
PhDr. Jan Mervart z Uniwersytetu
Hradec Královéj.
Prelegenci i dyskutanci wymienili
dziesiàtki nazwisk ówczesnych pozytywnych i negatywnych bohaterów wydarzeƒ. Doszukiwano si´ relacji i punktów wspólnych z interwencjà ZSRR na
W´grzech (1956), jak i sytuacjà w Polsce po 1956 roku. Wp∏yw na przebieg
wydarzeƒ 1968 roku w CSSR mia∏y nie
tylko elity komunistyczne ZSRR i innych krajów, ale tak˝e znaczne rzesze
liderów ˝ycia gospodarczego, spo∏ecznego i kulturalnego Czechos∏owacji. Prelegenci i dyskutanci wskazali te˝ na powa˝ne znaczenie wydarzeƒ dla Êwiado-

moÊci politycznej i historycznej ówczesnej m∏odzie˝y, dziÊ pokolenia 5565–latków.
Doszukano si´ wielu interesujàcych
zbie˝noÊci, na przyk∏ad w datach interwencji 1968 roku i og∏oszenia stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Daty te
zosta∏y przemyÊlnie zaplanowane, bo
uwzgl´dnia∏y wiele aspektów politycznych (np. zbli˝ajàce si´ wybory zjazdów
partyjnych w CSSR) czy specyfik´ pór
roku (˝niwa, zima, koƒczàca si´ s∏u˝ba
dla roczników poborowych). Dla przebiegu wydarzeƒ nie bez znaczenia by∏a
mentalnoÊç obu narodów.
Historycy, prelegenci i dyskutanci
z pogranicza polsko-czeskiego wskazywali na dziesiàtki faktów, znanych od
niedawna z archiwów.
Z ponad 60. uczestników konferencji
wszyscy – dyplomaci, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, dzia∏acze polonijni, liderzy ˝ycia na pograniczu polsko-czeskim i aktywiÊci ró˝nych
stowarzyszeƒ – byli zgodni, co do
wspólnych losów, prze˝yç i skutków
wydarzeƒ tamtego okresu.
„Praska Wiosna” i inwazja z sierpnia ‘68
roku – mimo ówczesnej cenzury i prób
zak∏amaƒ historii najnowszej – pozostawi∏a trwa∏e Êlady w faktografii
i ÊwiadomoÊci kilku pokoleƒ. Patronat
nad konferencjà – obok JM Rektora UÂ
prof. dr. hab. Janusza Janeczeka – obj´li: marsza∏ek województwa Êlàskiego
Bogus∏aw Âmigielski i hetman Morawsko-Âlàskiego Kraju Evžen Tošenovsky
∑. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawowa∏a „Gazeta Wyborcza” w Katowicach.
BARBARA GRABOWSKA
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Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji

Nowe technologie
w procesie komunikacji
W
spó∏czesna biblioteka w coraz wi´kszym
zakresie poza pe∏nieniem tradycyjnej roli
„ksià˝nicy”, wspó∏tworzy
nowoczesne spo∏eczeƒstwo informacyjne.

15

maja
Biblioteka
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach oraz Biblioteka Âlàska zorganizowa∏y ogólnokrajowà konferencj´ „Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji”, pod honorowym patronatem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W obradach uczestniczy∏o ponad 200 osób: bibliotekarzy, pracowników naukowych, informatyków, archiwistów, muzealników
i nauczycieli. Spotkanie uÊwietnili
swojà obecnoÊcià: Jaros∏aw Paw∏owski, podsekretarz stanu w MRR
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oraz prof. dr hab. Wies∏aw BanyÊ
prorektor UÂ ds. Nauki i Informatyzacji.
Referowane podczas konferencji zagadnienia to przyczynek do z∏o˝onej
problematyki zasad wprowadzania
i stosowania nowych technologii
w szeroko rozumianym procesie komunikacji naukowej i spo∏ecznej.
Wspó∏czesna biblioteka sta∏a si´ instytucjà interaktywnà, gdzie podstawowà zasadà jest bie˝àcy kontakt
z u˝ytkownikiem.
Celem konferencji by∏o mi´dzy innymi pokazanie, ˝e biblioteka, odpowiadajàc na nowe potrzeby informacyjne
u˝ytkowników, poszerza zakres us∏ug
i sposoby dost´pu do zasobów wiedzy,
z wykorzystaniem cz´sto bardzo specjalistycznych technologii informatycznych. Tradycyjne metody prezentacji
piÊmiennictwa wspomaga, a nawet zast´puje, elektroniczna wersja, dost´pna
w internecie.
G∏ównà cz´Êç obrad rozpocz´∏o wystàpienie Alka Tarkowskiego na temat
koncepcji Creative Commons, czyli alternatywnych modeli w∏asnoÊci intelektualnej. Projekt oferuje autorom licencje, zachowujàce ich prawa i jednocze-

Dariusz Pawelec, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Âlàskiego:
Konferencja pokaza∏a rol´ biblioteki w przysz∏oÊci. Powstajàce Centrum Informacji Naukowej, jako nowoczesna instytucja udost´pniania
zasobów wiedzy, wpisuje si´ w dzia∏ania na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego. Uniwersytet Âlàski stoi dziÊ w obliczu wielkiego
wyzwania, jakim jest budowa gmachu biblioteki. Budowy gmachu nie
mo˝na jednak myliç z budowà biblioteki. Ta bowiem istnieje i stara si´
spe∏niaç swoje podstawowe funkcje, choç w warunkach znacznie ograniczajàcych efektywne wykorzystanie jej zasobów. Od poczàtku swojej
krótkiej historii Biblioteka, jak i Uniwersytet, podzielona mi´dzy miasta
i budynki, zapewnia∏a warsztat do pracy naukowej i dydaktycznej.
W tych trudnych warunkach nie ustaje mozolny proces gromadzenia,
opracowania i udost´pniania zbiorów.
Nowoczesna biblioteka naukowa powinna byç „sercem uniwersytetu”,
miejscem spotkania i wymiany myÊli, intelektualnym terminalem, zapewniajàcym nieograniczony kontakt ze Êwiatem wiedzy. Nowoczesna biblioteka nie mo˝e oczywiÊcie istnieç bez Êmia∏ego si´gni´cia po najnowsze technologie w zakresie przetwarzania i przechowywania danych,
∏àcznoÊci, multimediów.
Ma∏gorzata Waga, zast´pca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu
Âlàskiego:
Konferencja pozwoli∏a zaledwie dotknàç problematyki tworzenia zasobów cyfrowych, wielu aspektów zastosowania nowych technologii informatycznych w upublicznieniu dost´pu do zasobów, które dotychczas
by∏y z ró˝nych przyczyn niedost´pne dla czytelników. G∏ownie zbiorów

Ênie pozwalajàce dzieliç si´ swojà twórczoÊcià z innymi za poÊrednictwem internetu. Problematyk´ tworzenia,
wspó∏pracy oraz strategii dzia∏ania bibliotek cyfrowych w Polsce, przybli˝y∏
Henryk Hollender. DoÊwiadczenia innych krajów w procesach przetwarzania
danych omówi∏a Maria Âliwiƒska, której wyk∏ad dotyczy∏ programów digitalizacyjnych w Unii Europejskiej i sposobów ich finansowania. Problemy i nowe
mo˝liwoÊci w zakresie wyszukiwania,
zw∏aszcza semantycznego, w zasobach
cyfrowych oraz wykorzystanie nowych
mediów internetowych przedstawili
Adam Dudczak i Grzegorz Gmiterek.
O praktycznej stronie budowania zasobów cyfrowych w Âlàskiej Bibliotece Cyfrowej opowiedzieli Agnieszka Koszowska, Remigiusz Lis i Ma∏gorzata Waga.
Konferencja stanowi∏a równie˝
okazj´ do zaprezentowania u˝ytkownikom nowego serwisu internetowego BUÂ (http://www.bg.us.edu.pl).
Z materia∏ami pokonferencyjnymi
Czytelnicy b´dà mogli si´ zapoznaç
ju˝ wkrótce, w ÂBC (http://www.sbc.org.pl/dlibra)
JADWIGA WITEK
TOMASZ ZI¢BA

specjalnych, do których zalicza si´ najcenniejsze i najciekawsze zabytki
piÊmiennictwa, takie jak stare druki, r´kopisy, ulotki oraz zbiory ikonograficzne (grafiki, pocztówki, fotografie), kartograficzne i muzyczne,
a tak˝e ksià˝ki wydane od poczàtku XIX wieku do lat 50. XX wieku.
Zbiory bibliofilskie czy kolekcje obejmujàce elektroniczne kopie skryptów, podr´czników i innych materia∏ów wykorzystywanych w procesach
dydaktycznych, a tak˝e prace naukowe oraz doktorskie.
Aktualnie Biblioteka Uniwersytetu Âlàskiego otwiera szeroko dost´p do w∏asnych zbiorów przez zamieszczanie ich w Âlàskiej Bibliotece Cyfrowej.
Aleksandra E. Adamczyk: nowy serwis WWW BUÂ
Prace nad projektem do nowego serwisu rozpocz´∏y si´ jesienià
2007 roku. G∏ównym celem by∏o wyeliminowanie barier i poprawa
dost´pnoÊci us∏ug BUÂ dla osób niepe∏nosprawnych (m.in. poprzez
uproszczenie struktury). Do jego realizacji wybrane zosta∏y rozwiàzania zalecane przez Fundacj´ Instytutu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie ka˝da informacja i us∏uga oferowana w nowym serwisie
przygotowywana jest w taki sposób, aby mo˝na jà by∏o odczytaç
i wykorzystaç przez ka˝dego u˝ytkownika, bez potrzeby anga˝owania innych osób. Witryna stale jest rozbudowywana zgodnie ze standardami dost´pnoÊci.
Sponsorzy: Digital Document Professionals, International Publishing
Service, 3M, Digital-Center, Sun Microsystems Poland, A.B.E. Marketing, Aleph Polska, Max Elektronik i Info Technology Supply PL Dariusz
Kuêmiƒski

Impedancja w nauce
o materia∏ach
O
becnie, w ramach wspó∏pracy Instytutu Nauki o Materia∏ach z Université
de Sherbrooke, prowadzone sà badania elektrochemiczne nad platynà i innymi metalami szlachetnymi – rutenem,
rodem, irydem, palladem – pod kàtem
zastosowaƒ w ogniwach paliwowych.
Nanotechnologie pozwalajà zmniejszyç
iloÊç metalu szlachetnego z kilku do kilku setnych miligramów. To wielka
oszcz´dnoÊç materia∏u.

Od

26 maja do 6 czerwca w Instytucie Nauki
o Materia∏ach UÂ goÊcinne wyk∏ady poprowadzi∏ prof. Andrzej Lasia, pracownik naukowy Université de Sherbrooke (Québec, Kanada), elektrochemik, absolwent Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ceniony w Êwiecie specjalista i wyk∏adowca w zakresie zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancji
w badaniach materia∏ów metalicznych, ceramicznych oraz
polimerowych. Spotkanie rozpoczà∏ wyk∏ad pt.: „Electrochemical Impedance Spectroscopy and Its Applications”, który
zainicjowa∏ cykl poÊwi´cony technice EIS oraz warsztaty
aparaturowo-komputerowe. W wyk∏adach uczestniczyli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Wydzia∏u Informatyki i Nauki o Materia∏ach oraz Wydzia∏u Matematyki, Fizyki
i Chemii UÂ, jak równie˝ goÊcie z Politechniki Âlàskiej i Uniwersytetu ¸ódzkiego. PoÊród omawianych zagadnieƒ znalaz∏y si´ nast´pujàce tematy:
– odpowiedê zmiennopràdowa obwodów elektrycznych,
– impedancja obwodów elektrycznych,
– pomiary impedancji,
– impedancja reakcji faradajowskich w obecnoÊci dyfuzji,
– impedancja reakcji faradajowskiej w obecnoÊci zaadsorbowanych substancji reagujàcych,
– impedancja sta∏ych i porowatych elektrod, element sta∏ofazowy,
– warunki dla „dobrych” pomiarów impedancji, transformaty Kramersa-Kroniga, stabilnoÊç,
– modelowanie wyników doÊwiadczalnych,
– ograniczenia aparaturowe,
– wybrane zastosowania.
Prof. Andrzej Lasia jest autorem ponad 140 publikacji
naukowych oraz specjalistycznej ksià˝ki pt.: Modern
Aspects of Electrochemistry, która doczeka∏a si´ kilku wydaƒ. Od 2001 roku pe∏ni rol´ cz∏onka, przedstawiciela na
Kanad´ i wyk∏adowcy w European Internet Centre for
Impedance Spectroscopy (EICIS), powo∏anego do istnienia w ramach wspó∏pracy UNESCO i naukowców europej-

skich. EICIS ma na celu globalny rozwój metody impedancji w formie e-science (http://accessimpedance.iusi.bas.bg) i dzia∏a w ramach mi´dzynarodowego projektu
integrujàcego instytuty badawcze, uniwersytety, laboratoria, organizacje, firmy przemys∏owe i wszystkie osoby
zajmujàce si´ naukà o impedancji. Prof. Andrzej Lasia
pe∏ni tak˝e liczne funkcje naukowe w Université de Sherbrooke, jest m.in.: dyrektorem Centre de recherche en
électrochimie et électrocatalyse (CREE), wicedyrektorem
Groupe de recherche appliquée sur les pliles ∫ électrolyte
solide (GRAPES), cz∏onkiem Centre de recherche en
énergie, plasma et électrochimie (CREPE), cz∏onkiem
Réseau québécois sur les piles ∫ combustible et l’hydrog∫ne (PACH2), a tak˝e aktywnym cz∏onkiem the Electrochemical Society (ECS).
Wspó∏praca naukowa pana profesora z Uniwersytetem
Âlàskim w Katowicach rozpocz´∏a si´ w 2001 roku z grupà badawczà prof. zw. dr. hab. Antoniego Budnioka, kierownika Zak∏adu Elektrochemii Materia∏ów w Instytucie
Nauki o Materia∏ach. Poczàtkowo dotyczy∏a ona wspólnych badaƒ w zakresie technologii wodorowych, m.in. poszukiwania nowych, efektywnych materia∏ów kompozytowych do elektrolitycznego wydzielania wodoru. Obecnie
zainteresowanie zespo∏ów naukowo-badawczych Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach technikà elektrochemicznej spektroskopii impedancji wynika z prowadzonych ju˝
licznych projektów naukowych i realizowanych prac doktorskich oraz habilitacyjnych z zastosowaniem pomiarów
impedancji. Technika ta jest od kilku lat stosowana w Instytucie Nauki o Materia∏ach do okreÊlania mechanizmu
i kinetyki adsorpcji, absorpcji oraz wydzielania wodoru,
do badaƒ mechanizmu korozji elektrochemicznej i odpornoÊci materia∏ów na korozj´, a tak˝e badaƒ zwiàzanych
z procesami niszczenia materia∏ów ceramicznych i polimerowych.
Wynikiem dotychczasowej wspó∏pracy naukowej Instytutu z prof. Lasià sà wspólne, liczne prace naukowe, opublikowane w specjalistycznych czasopismach o wysokim
impact factor w dziedzinie elektrochemii i nauki o materia∏ach. Ponadto wspó∏praca zaowocowa∏a wspólnymi publikacjami w materia∏ach mi´dzynarodowych i krajowych
konferencji oraz wymianà doÊwiadczeƒ w zakresie oprogramowania komputerowego do symulacji procesów elektrolitycznego wydzielania wodoru i elektrosorpcji wodoru.
Prof. Andrzej Lasia w roku 2001 i 2005 wyg∏osi∏ w Instytucie Nauki o Materia∏ach dwa wyk∏ady oraz przeprowadzi∏ warsztaty komputerowe, dotyczàce techniki elektrochemicznej spektroskopii impedancji. W latach 2005-2007
zaprosi∏ pierwszà sta˝ystk´ z Instytutu Nauki o Materia∏ach do odbycia sta˝u habilitacyjnego w Université de
Sherbrooke. Wyniki jej pracy zosta∏y opublikowane w presti˝owych czasopismach naukowych oraz wyg∏oszone na
konferencjach mi´dzynarodowych i seminariach w Université de Sherbrooke. Efektem wzajemnych kontaktów
sà kolejne zaproszenia dla pracowników i doktorantów
Instytutu Nauki o Materia∏ach do odbywania sta˝y naukowych w Université de Sherbrooke.
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Cykl wyk∏adów prof. Andrzeja Lasi
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O poczàtkach
omys∏
uruchomienia
w Katowicach m.in. studiów prawniczych i w dalszej konsekwencji wydzia∏u prawa zaistnia∏ od najpierwszych
koncepcji i prac nad uruchomieniem oÊrodka akademickiego
w Katowicach, tzn. od majaczerwca 1962 r., przy czym Senat
UJ opowiedzia∏ si´ pozytywnie
uchwa∏à z 9 stycznia 1963 r., aczkolwiek przewidywa∏ wówczas
tylko studium 3-letnie oraz zaoczny punkt konsultacyjny[1]. Minister Szkolnictwa Wy˝szego Henryk Golaƒski[2] by∏ jednak
przeciwny mno˝eniu oÊrodków
akademickich, obawiajàc si´
skutków niedostatków kadrowych. W rezultacie nie uzyskano
wówczas zgody na uruchomienie
studium prawa, a jedynie matematyki (od 1963/4) i w roku nast´pnym fizyki[3].
14 paêdziernika 1966 r. odby∏a
si´ uroczystoÊç inauguracji prac
Filii UJ w Katowicach i od poczàtku roku akademickiego 1966/7
ruszy∏y w Filii dzienne studia prawa. Wkrótce do Filii w∏àczono
funkcjonujàce od kilku lat punkty
konsultacyjne prawa zaocznego
oraz ZSA[4]. Katowickim oddzia∏em Wydzia∏u Prawa UJ kierowa∏
doc. dr Mieczys∏aw SoÊniak, jako
prodziekan Wydzia∏u Prawa UJ.
Utworzono 7 katedr i pozyskano
wówczas na sta∏e 3 tzw. samodzielnych pracowników naukowych[5]; byli to docenci Mieczys∏aw
SoÊniak, Karol Gandor oraz Les∏aw Pauli. Docent Les∏aw Pauli
wróci∏ póêniej do Krakowa.
Na prze∏om lat 1966 i 1967
przypada poczàtek rozmów na temat utworzenia w Katowicach
uniwersytetu. Charakterystyczne
zarówno dla owych czasów, jak
te˝ dla uk∏adu stosunków na linii
Katowice-Kraków, ˝e poczàtkowo
rozmowy toczy∏y si´ przede
wszystkim w KW PZPR oraz Prezydium WRN w Katowicach, ale
tak˝e z udzia∏em dyrektora Departamentu Studiów Uniwersyteckich, póêniejszego wiceministra Wita Drapicha. Dopiero na
poczàtku 1968 r. w∏àczeni do nich
zostali cz∏onkowie w∏adz funkcjonujàcej od 1950 r. katowickiej
Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej[6].
Nie wiem, kiedy w rozmowach zacz´∏y uczestniczyç w∏adze UJ, ale
wydaje si´, ˝e póêno, byç mo˝e na-

P

W rezultacie wieloletniej wspó∏pracy obu grup naukowo-badawczych, w 2007 roku podpisana zosta∏a umowa
bilateralna pomi´dzy Uniwersytetem Âlàskim a Université de Sherbrooke w dziedzinie elektrochemii nowych
materia∏ów dla potrzeb elektrolizy wody oraz badaƒ mechanizmu i kinetyki adsorpcji, absorpcji oraz wydzielania
wodoru. Za tak silnym zaanga˝owaniem obydwu Uniwersytetów w ten dzia∏ nauki przemawia fakt, ˝e dziedzina ta
odgrywa bardzo wa˝nà rol´ w rozwoju gospodarki. Technologie wodorowe i ogniw paliwowych rozwijane sà w wielu oÊrodkach naukowo-badawczych na Êwiecie w zauwa˝alnym tempie na ka˝dym etapie, poczàwszy od produkcji
wodoru, przez jego magazynowanie i transport, budow´
ogniw paliwowych, po konkretne aplikacje wodoru i ogniw
paliwowych. Rozwój ka˝dego z tych etapów pociàga za sobà rozwój nowych technologii w zakresie in˝ynierii materia∏owej, elektrochemii, katalizy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nanotechnologii. Technologie wodorowe
i ogniw paliwowych sà te˝ coraz cz´stszym przedmiotem
zainteresowania ze strony mediów. Powszechnie dost´pne
bywajà informacje, opisujàce dzia∏anie ogniw paliwowych
czy ich mo˝liwe zastosowania, jednak majà one cz´sto
charakter wy∏àcznie ciekawostek z zakresu osiàgni´ç
techniki.
Obecnie, w ramach wspó∏pracy Instytutu Nauki o Materia∏ach z Université de Sherbrooke, prowadzone sà badania elektrochemiczne nad platynà i innymi metalami szlachetnymi – rutenem, rodem, irydem, palladem – pod kàtem zastosowaƒ w ogniwach paliwowych. Stosowane nanotechnologie pozwalajà zmniejszyç iloÊç metalu szlachetnego z kilku do kilku setnych miligramów. To wielka
oszcz´dnoÊç materia∏u. Nie bez znaczenia pozostaje te˝
wy˝sza sprawnoÊç energetyczna ogniw, która sprawia, ˝e
2
iloÊç emitowanego CO w przeliczeniu na iloÊç wyprodukowanej energii jest du˝o mniejsza w porównaniu z tradycyjnymi technologiami pozyskiwania energii. W najbli˝szym czasie planowane sà kolejne wspólne badania w tym
zakresie. Cieszy te˝ fakt, ˝e od roku akademickiego
2008/2009 studenci Uniwersytetu Âlàskiego na kierunku
in˝ynieria materia∏owa b´dà mieli mo˝liwoÊç zapoznania
si´ w toku studiów z nowoczesnymi technologiami wodorowymi i ogniw paliwowych.
BO˚ENA ¸OSIEWICZ

wet dopiero na poczàtku 1968 r.[7].
Kiedy przyszed∏ pami´tny marzec 1968 r., sprawa po∏àczenia
WSP oraz Filii UJ by∏a wi´c ju˝
zaawansowana, ale przecie˝ nie
sposób dzisiaj odpowiedzieç na pytanie o to, jak d∏ugo jeszcze trwa∏aby realizacja zamierzenia. Mo˝e
jednak niezbyt d∏ugo, zwa˝ywszy
energi´ i przedsi´biorczoÊç g∏ównego animatora prof. Kazimierza
Popio∏ka. Z pewnoÊcià jednak wydarzenia marcowe by∏y katalizatorem w sprawie. Demonstracje
studenckie na Górnym Âlàsku nie
nale˝a∏y wprawdzie do najwi´kszych w kraju, ale by∏y zauwa˝alne[8]; pami´tam dobrze, ˝e obszernie relacjonowa∏o o nich Radio
Wolna Europa, zw∏aszcza o tych
w Katowicach (mia∏y miejsce jeszcze zajÊcia w Gliwicach). To wówczas, 14 marca, na plac Dzier˝yƒskiego (zapomnieliÊmy ju˝ t´ nazw´, to obecny plac Sejmu Âlàskiego) zwieziono i przyprowadzono oko∏o 100 tysi´cy osób,
a z trybuny Gierek gromi∏ niezale˝nych intelektualistów w rodzaju Jasienicy i Kisielewskiego
i w pe∏nym gróêb przemówieniu
wspierajàcym towarzysza Wies∏awa m.in. mówi∏: „Dzisiaj MO naszego województwa zatrzyma∏a
samochód wiozàcy na Âlàsk grup´
warszawskich studentów, którzy
jechali zamàciç spokojnà Êlàskà
wod´. Nietrudno domyÊliç si´, kto
∏o˝y na organizowanie awantur
w Warszawie i kraju. Sà to ci sami
zawiedzeni wrogowie Polski Ludowej, których ˝ycie nie nauczy∏o
rozumu, którzy przy okazji dajà
o sobie znaç; ró˝ni pogrobowcy
starego ustroju, rewizjoniÊci, syjoniÊci, s∏ugusi imperializmu. Chc´
z tego miejsca stwierdziç, ˝e Êlàska woda nie by∏a i nigdy nie b´dzie wodà na ich m∏yn. I jeÊli poniektórzy b´dà nadal próbowali
zawracaç nurt naszego ˝ycia z obranej przez naród drogi, to Êlàska
woda pogruchocze im koÊci”[9].
Kilka tygodni póêniej - w kwietniu 1968 r. - Wydzia∏ Nauki,
OÊwiaty i Kultury KW PZPR
opracowa∏ dokument w sprawie
po∏àczenia Filii UJ oraz WSP
i stworzenia Uniwersytetu Âlàskiego[10]. Kierownikiem tego Wydzia∏u KW by∏ Stanis∏aw Skibiƒski, póêniejszy sekretarz KW
PZPR. Argumentacja zawarta
w znanym dziÊ dokumencie by∏a

spokojna, rzeczowa, odwo∏ujàca
si´ g∏ównie do dublowania kosztów na dublujàcych si´ w WSP
oraz Filii kierunkach studiów.
Wprawdzie wzmiankowano o potrzebie „niezale˝noÊci polityki kadrowej” w województwie, ale jednak nie odwo∏ywano si´ do argumentów natury politycznej, co nie
znaczy, ˝e ich poza pisanym tekstem nie by∏o.
Dalsze prace nad utworzeniem
uniwersytetu w Katowicach potoczy∏y si´ ju˝ szybko, skoro z datà 8
czerwca 1968 r. ukaza∏o si´ rozporzàdzenie Rady Ministrów
w sprawie utworzenia Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach (Dz.
U. nr 18, poz.11). Nie wiemy jednak nic na ich temat i - co ciekawe
- akta w tej materii prawdopodobnie nie istniejà (nie istniejà ju˝
dzisiaj). Z pewnoÊcià wszystko si´
odbywa∏o w daleko idàcej dyskrecji, by nie rzec - tajnie, czego najlepszym dowodem jest, ˝e w∏adze
UJ poinformowane zosta∏y o ju˝
podj´tych decyzjach dopiero 29
maja 1968 r., czyli na 10 dni przed
wydrukowaniem aktu prawnego
w Dzienniku Ustaw.
W dniu tym, 29 maja 1968 r.,
Senat UJ odbywa∏ swoje posiedzenie w Filii w Katowicach. W protokole posiedzenia Senatu UJ zanotowano, ˝e ta przykra, bolesna
dla UJ decyzja zosta∏a podj´ta bez
porozumienia z UJ „oraz bez porozumienia z kierownictwem jego
Filii w Katowicach”.
G∏ówna postaç owych wydarzeƒ, prof. K. Popio∏ek tak po latach wyjaÊnia∏ i interpretowa∏
zdarzenia: „Rozumiejàc ˝al i zawód UJ z powodu zamierzonego,
zadecydowanego ju˝, bez porozumienia z w∏adzami UJ, oderwania
Filii, trzeba zaznaczyç, ˝e: 1) wobec niema∏ych trudnoÊci, na jakie
sprawa utworzenia uniwersytetu
napotyka∏a w ministerstwie, w∏adze katowickie nie chcia∏y pogarszaç sytuacji w razie ewentualnego sprzeciwu UJ i 2) w∏adze UJ
musia∏y zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e tak powa˝ny oÊrodek, jaki
stanowi∏o przemys∏owe województwo katowickie, nie mo˝e na
d∏u˝szà met´ zadowoliç si´ posiadaniem tylko filii, nawet tak szacownej, znakomitej uczelni, jak
Uniwersytet Jagielloƒski. Nie
oczekiwano jednak, ˝e nastàpi to
tak szybko i ˝e w∏adze UJ zostanà

tym zaskoczone”[11]. To ostatnie
stwierdzenie wykazuje, jak bardzo wydarzenia marcowe przyspieszy∏y utworzenie odr´bnego
uniwersytetu, nawet jak bardzo
wszystkich zaskoczy∏y.
Czterowydzia∏owa[12] struktura
Uniwersytetu Âlàskiego zosta∏a
okreÊlona i uregulowana zarzàdzeniem ministra oÊwiaty i szkolnictwa wy˝szego z 31 lipca 1968
r.[13]; jednym z czterech wydzia∏ów
by∏ Wydzia∏ Prawa i Administracji. Rektorem zosta∏ oczywiÊcie
prof. Kazimierz Popio∏ek, zaÊ jednym z dwu pierwszych prorektorów, prorektorem ds. ogólnych
zosta∏ jeden z pionierów katowickiego Wydzia∏u Prawa i Administracji - doc. dr hab. Karol Gandor. 1 paêdziernika 1968 r. odby∏a si´ pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego na
Uniwersytecie Âlàskim. Pierwszym dziekanem Wydzia∏u Prawa i Administracji zosta∏ prof.
M. SoÊniak, zaÊ pierwszymi prodziekanami: doc. dr hab. Antoni
Agopszowicz oraz prof. dr Karol
Sobczak. Zespó∏ liczy∏ wówczas 7
profesorów i docentów.
W chwili powstania Uniwersytetu studiowa∏o na Wydziale oko∏o 500 studentów studium dziennego oraz oko∏o 1000 studentów
zaocznych - na prawie oraz ZSA;
nie umiem powiedzieç, czy by∏ ju˝
drugi stopieƒ studiów administracyjnych, czyli SA; na pewno by∏ on
ju˝ w roku nast´pnym - 1969/70
i liczy∏ 80 studentów. W nast´pnych latach liczba studentów
wzrasta∏a[14]. Dla studentów
dwóch pierwszych lat zaocznej administracji utworzono (w 1970
r.?) punkt konsultacyjny w Bielsku-Bia∏ej. W pierwszym roku
dzia∏alnoÊci studia ukoƒczy∏o 72
studentów studium zaocznego.
Natomiast pierwsi absolwenci
prawa stacjonarnego w liczbie 81
opuÊcili Wydzia∏ w 1970 roku.
Jak˝e interesujàce by∏yby ich
wspomnienia, a nie tylko nauczycieli akademickich.
Pierwszy przewód doktorski
przeprowadzono i zakoƒczono na
prze∏omie 1969/1970 roku; pierwsza obrona pracy doktorskiej mia∏a miejsce bodaj˝e 28 (tylko data
dzienna nie jest pewna) kwietnia
1970 roku. Pami´tam to o tyle dobrze, ˝e mia∏em zaszczyt byç
pierwszym
doktoryzowanym

przez tutejszà Rad´ Wydzia∏u.
Przedstawi∏em rozpraw´ doktorskà pod tytu∏em: Rozwój organów
szlacheckiego samorzàdu gospodarczego w Ma∏opolsce do 1717
roku. Promotorem by∏ prof. Jan
Baszkiewicz. Recenzentów mia∏em trzech, a byli to: doc. dr hab.
Stanis∏aw Grodziski z UJ, doc. dr
hab. Karol Jonca z UWr - obaj oni
wówczas doje˝d˝ali do Katowic
z wyk∏adami, prof. dr Zdzis∏aw
Kaczmarczyk z UAM. Pami´tam,
˝e publiczna obrona odbywa∏a si´
na I pi´trze przy Bankowej 12,
chyba w sali zlokalizowanej
w miejscu, gdzie dzisiaj jest salka
kolegium rektorskiego, ale wówczas by∏a to sala du˝a, o ∏adnej
oprawie plastycznej. Zainteresowanie by∏o ogromne, zw∏aszcza
wÊród studentów i t∏ok by∏ na sali
niemi∏osierny; w ostatniej chwili
by∏y wahania czy obrony nie przenieÊç do innej, wi´kszej sali, ale
˝adna nie by∏a w tym momencie
stosownie przygotowana. Praca
doktorska po pewnych skrótach
i niewielkich przeróbkach zosta∏a
póêniej wydrukowana, o co wówczas by∏o wielce nie∏atwo, ale co
mi za∏atwi∏ mój promotor. Za prac´ t´ otrzyma∏em te˝ nagrod´ ministra. W tym˝e roku 1970 na
Wydziale obroniono jeszcze 4 dalsze prace doktorskie, ale nie pami´tam ich autorów.
Bibliotek´ zacz´to tworzyç jeszcze w czasach istnienia punktu
konsultacyjnego UJ dla studiów
zaocznych. Prowadzone by∏o to
sympatycznie, ale po amatorsku
przez starszego pana, emerytowanego adwokata (radc´ prawnego?)
dr. Tadeusza Huczyƒskiego. Bodaj˝e w 1967 r. kierownictwo Bibliotekà obj´∏a mgr Janina Woênicka (doktor od 1971 r.; zaÊ od lutego 1968 roku do pracy w naszej
Bibliotece przyby∏a pani Danuta
Polczyk, póêniej Gburska, mgr bibliotekoznawstwa od 1972 r.). Od
1 paêdziernika 1971 r., po odejÊciu
dr Janiny Woênickiej, która nie
znajdowa∏a wspólnego j´zyka
z nauczycielami akademickimi,
Danuta Polczyk (Gburska) przej´∏a kierowanie Bibliotekà i czyni
to do dnia dzisiejszego. W 1970 r.
do Biblioteki przyby∏a mgr W∏adys∏awa Stec.
Pierwsze ksià˝ki w liczbie oko∏o 5 tysi´cy egzemplarzy przekaza∏ UJ dla Biblioteki punktu kon-

sultacyjnego. Nieco póêniej Biblioteka Âlàska przekaza∏a naszej Bibliotece w depozyt równie˝ oko∏o
5 tysi´cy woluminów; depozyt ten
do dzisiaj pozostaje w Bibliotece
Wydzia∏u. Tak wyglàda∏ pierwszy
rok funkcjonowania Wydzia∏u
Prawa i Administracji.
ADAM LITY¡SKI

Sà to fragmenty szerszego opracowania prof. dr. hab. Adama Lityƒskiego pt. U poczàtków Wydzia∏u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Âlàskiego
opublikowanego [w:] Z dziejów prawa cz. 2, Katowice 1999 r.
[1] Wspomnienia Profesora Kazimierza Popio∏ka, przedrukowane [w:]
Wyrós∏ z dobrego drzewa..., Uniwersytet Âlàski1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Praca zbiorowa pod
red. Antoniego Barciaka. Katowice
1998, s. 285-286.
[2] Zob. m.in. T. Mo∏dawa: Ludzie
w∏adzy 1944-1991. W∏adze paƒstwowe i polityczne Polski wed∏ug stanu na dzieƒ 28 II 1991. Warszawa
1991, s. 118.
[3] Wspomnienia Profesora Kazimierza Popio∏ka [w:] Wyrós∏ z dobrego
drzewa..., s. 286.
[4] Wspomnienia Profesora Kazimierza Popio∏ka, tam˝e, s. 286.
[5] Sprawozdanie prorektora ds. Filii
UJ wKatowicach prof. Kazimierza Popio∏ka z∏o˝one na posiedzeniu Senatu
UJ 30 listopada 1966 r., tam˝e, s. 259.
[6] Wspomnienia Profesora Kazimierza Popio∏ka [w:] Wyrós∏ z dobrego
drzewa..,s. 289.
[7] Zob. informacj´ rektora UJ na
posiedzeniu Senatu 28 lutego 1968.
Wyrós∏ z dobrego drzewa..., s. 272-3.
[8] Zob. J. Eisler: Marzec1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. PWN.
Warszawa 1991, s. 266-273.
[9] Tam˝e, s. 276; „Trybuna Robotnicza” z 15 marca 1968.
[10] Tam˝e, s. 278-280.
[11] Wspomnienia Profesora Kazimierza Popio∏ka [w:] Wyrós∏ z dobrego
drzewa.., s. 290.
[12] By∏y to wydzia∏y: Humanistyczny, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa i Administracji, Wychowania
Technicznego.
[13] Dziennik Urz´dowy Ministerstwa OÊwiaty i Szkolnictwa Wy˝szego 1968, nr A-10, poz.71.
[14] Zob. [M. Staszków]: Wydzia∏
Prawa i Administracji, [w:] 10 lat Uniwersytetu Âlàskiego 1968-1978. Katowice 1978, s.161.
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Informacje
u˝ po raz trzeci reklam´ Uniwersytetu Âlàskiego b´dà tworzyç jego studenci. Tym razem przedmiotem konkursu „Reklama Twojego Uniwersytetu”
jest reklama radiowa, a nagrodzonà prac´
b´dzie mo˝na us∏yszeç w Radio ESKA i Roxy. Konkurs organizowany jest przez Ko∏o
Naukowe Socjologii Reklamy i Komunikacji Spo∏ecznej oraz Dzia∏ Wspó∏pracy, Promocji i Karier. Pomys∏odawcà jest Daniel
Piechnik, przewodniczàcy Ko∏a.
- Konkurs mia∏ byç formà zaprezentowania si´ Ko∏a podczas Studenckiego Festiwalu Nauki 2008. Mia∏ te˝ wypromowaç je wÊród studentów i Êwietnie spe∏ni∏
swojà rol´, bo dwoje jego pierwszych laureatów nie tylko zacz´∏o dzia∏aç w Kole,
ale organizuje jego trzecià edycj´ – mówi
Daniel Piechnik, student V roku politologii i II roku SRiKS.
W pierwszej edycji, która odby∏a si´
w kwietniu 2008 r., zwyci´˝y∏y ex aequo
dwie prace studentów II roku SRiKS
Urszuli Kupisiewicz i Grzegorza Chocho∏a.
- Studiujemy tu i wiemy, ˝e Uniwersytet ma swoje wady i zalety, ale zamiast
mówiç tylko o wadach, postanowiliÊmy
powiedzieç coÊ dobrego o swojej Uczelni,
wypromowaç jà - mówià Urszula i Grzegorz. - Przecie˝ to, ˝e Uniwersytet b´dzie
bardziej znany, b´dzie mia∏ dobrà mark´,
dzia∏a na naszà korzyÊç - podkreÊlajà laureaci I edycji.
Reklama ich autorstwa ukaza∏a si´
dwukrotnie: w dodatku edukacyjnym
„Gazety Wyborczej” i w jej ogólnopolskim
wydaniu. - Najd∏u˝szym etapem jej powstawania by∏a cz´Êç kreatywna: wymy-
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Pomys∏ na to, by reklamy UÂ, tworzyli równie˝ jego studenci zrodzi∏ si´ w g∏owie Daniela Piechnika, przewodniczàcego Ko∏a
Naukowego Socjologii Reklamy

CoÊ dobrego
o swojej uczelni

Ula Kupisiewicz i Grzegorz Chochó∏ zwyci´˝yli w pierwszej edycji konkursu. Teraz sami organizujà jego trzecià edycj´
Êlanie formy, przes∏ania, has∏a. Najwi´kszà trudnoÊç, nie tylko nam, ale i innym
uczestnikom konkursu, sprawi∏a strona
graficzna – przyznajà Urszula i Grzegorz.
Dlatego te˝ w drugiej edycji, która odby∏a si´ w maju 2008 r., studenci mieli za zadanie stworzyç scenariusz reklamy radiowej. Realizacj´ wzi´∏o na siebie Dzia∏
Wspó∏pracy, Promocji i Karier. Zwyci´˝y∏
projekt Magdaleny Gibas, która przyznaje,
˝e w konkursie wzi´∏a udzia∏ spontanicznie, pod wp∏ywem lektury na egzamin.
- Przeczyta∏am „J´zyk na sprzeda˝” Jerzego Bralczyka i pomyÊla∏am, ˝e warto
by∏oby wykorzystaç umiej´tnoÊci teoretyczne w praktyce. Reklama, którà wymy-

Êli∏am, opiera∏a si´ o gr´ s∏ownà wokó∏ poj´cia „potrzeby” oraz jubileuszu UÂ: „Mówià, ˝e potrzeba jest matkà wynalazku.
Potrzeba... 4 sekund, aby si´ zdecydowaç.
4 minut, aby wype∏niç formularz. 40 lat,
aby zbudowaç coÊ trwa∏ego. Uniwersytet
Âlàski - potrzeby sà po to, aby je realizowaç.” - wspomina Magdalena.
W trzeciej edycji równie˝ nale˝a∏o stworzyç scenariusz do cyklu trzech reklam radiowych. Prace przyjmowano do koƒca
czerwca, zaÊ spoty zostanà wyemitowane
w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu. Majà wspieraç odpowiednio nabór na studia dzienne
i zaoczne oraz tzw. drugi nabór.
KATARZYNA RO˚KO

Zadanie
na wakacje

Zoolityka

zaczynajà byç doceniane, czego dowodem ostatnia wizyta premiera
Tuska w Ameryce Po∏udniowej. Ledwo delegacja rzàdowa tam
dolecia∏a, a ju˝ prasa donios∏a, i˝ na terenach granicznych Brazylii
i Peru ujawni∏o si´ nieznane plemi´, które z pewnoÊcià, majàc na
uwadze nasze chwalebne dokonania na niwie walki za wolnoÊç
waszà i przy okazji naszà, b´dzie stara∏o si´ o otrzymanie w Polsce
azylu. Wprawdzie pozyskanie paru Brazylijczyków to gratka nie
lada dla takiego kibica jak premier Tusk, ale sà te˝ przeszkody.
Pierwszy obrazi si´ prezydent, a my us∏yszymy; ˝e to niespotykana
w dziejach Polski arogancja ze strony ministra Sikorskiego.
Ujawnienie si´ nieznanego plemienia nie by∏o bowiem
konsultowane z gabinetem, i w zasadzie nie ma innego wyjÊcia, jak
sk∏oniç Indian by schowali si´ z powrotem w krzakach, oczekujàc
na oficjalne zaproszenie. Prezes PiS za˝àda od ministra Schetyny
dodatkowej ochrony, jako ˝e istniejà powa˝ne obawy u˝ycia wobec
niego dmuchawy z zatrutymi strza∏kami. Pose∏ Gosiewski chytrze
zauwa˝y, ˝e spadajàce poparcie spo∏eczne zmusza Platform´ do
szukania nowego elektoratu, gdzie tylko si´ da. W IPN te˝ panika.
OczywiÊcie ca∏kiem przypadkowo w czasie trwania wizyty w Peru,
sztab IPN-owskich archiwistów zaczà∏ rozpracowywaç tajemnic´
s∏ynnego kipu z Niedzicy. Ponoç w owych supe∏kach kryje si´
kolejny trop wiodàcy do s∏ynnego Inki Bolka. By∏y minister
M. Orzechowski za˝àda natychmiastowego przyznania obywatelstwa
Indianom i jeszcze szybszego pozbawienia ich tego zaszczytu.
wieÊç o tych nastrojach brazylijska Narodowa Fundacja
Indian, zaleci∏a ukrywajàcym si´ jeszcze plemionom
wstrzemi´êliwoÊç w kontaktach z Polakami. Jak
twierdzà jej przedstawiciele: - mimo, ˝e amazoƒscy Indianie
przyzwyczajeni sà do du˝ych przestrzeni, to obszar takiego ogrodu
zoologicznego, jak Polska mo˝e byç dla nich zbyt du˝ym szokiem.
JERZY PARZNIEWSKI
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arl Hagenbeck (tym, którzy w dzieciƒstwie czytali ksià˝ki
Alfreda Szklarskiego nie trzeba przedstawiaç kto zacz)
przejawia∏ doÊç osobliwe zami∏owanie do egzotyki. W
swoich ogrodach zoologicznych tu˝ obok wszelakiej - sprowadzanej
z ca∏ego Êwiata – ˝ywej dziczyzny, lokowa∏ przedstawicieli ró˝nych
malowniczych plemion, majàc zapewne nadziej´, ˝e spot´guje w ten
sposób wra˝enie autentycznoÊci tego miejsca i wywo∏a dodatkowy
dreszczyk emocji. Ju˝ wówczas budzi∏o to wiele sprzeciwów,
zw∏aszcza wÊród zwolenników teorii, ˝e zoo nie jest odpowiednim
miejscem dla gatunku ludzkiego. O dziwo, protesty te nie by∏y
zg∏aszane przez: cz∏ekokszta∏tne, drapie˝niki, s∏onie i ˝yrafy, choç
to przecie˝ akurat one mog∏yby mieç najwi´cej pretensji o ∏amanie
zasad uczciwej konkurencji. Tym bardziej, ˝e wyst´powa∏y jako
g∏ówny najemca lokalu. Zresztà, do koƒca nie jestem przekonany
dla kogo to by∏a wi´ksza atrakcja: Czy dla odwiedzajàcych zoo
hamburskich mieszczuchów oglàdanie Samoaƒczyków i
Nubijczyków? Czy dla tych ostatnich przyglàdanie si´ mena˝erii
z∏o˝onej z brzuchatych kie∏basiarzy, browarników i ich
zasznurowanych w gorsety ˝on o niezdrowych cerach. Ta
ekscytacja odmiennoÊcià (z pewnoÊcià rezultat braku festiwali
folklorystycznych) wkrótce sama przemin´∏a. A Niemcy
kilkadziesiàt lat póêniej rozpocz´li organizowanie ekspedycji na
wiele wi´kszà, bo Êwiatowà skal´. Ca∏e szcz´Êcie nas ten problem
nie dotyczy∏. Mo˝e dlatego, ˝e w XIX w., nie by∏o u nas za wiele
ogrodów zoologicznych? A mo˝e po prostu Polacy nie mieli g∏owy do
podobnych g∏upstw, jako ˝e w tych czasach chadzaliÊmy g∏ównie nie
do zoo, ale do narodowych powstaƒ. Teraz te wolnoÊciowe tradycje
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Felietony

areszcie wakacje, najbardziej interesujàca pora roku
akademickiego. Prawd´ powiedziawszy, to ju˝ nie to co
kiedyÊ, gdy z koƒcem czerwca pustosza∏y budynki
i przez dwa miesiàce, a w porywach nawet trzy, nie warto by∏o si´
trudziç szukaniem kontaktu z pracownikami. Teraz, mimo rozwoju technologii – a mo˝e w∏aÊnie z powodu rozwoju technologii
– przez ca∏y lipiec trwajà zabiegi oko∏orekrutacyjne, które z roku
na rok zajmujà coraz wi´cej czasu. Oprócz tego odbywajà si´ jakieÊ kursy, studia podyplomowe, szko∏y letnie oraz inne przedsi´wzi´cia, których nikt nie zliczy. Krzàtamy si´ jak mrówki i nie
ma ju˝ czasu na kaniku∏´.
czasie wakacji pojawiajà si´ te˝ ró˝ne inicjatywy, obliczone na to, ˝e uczelnie Êpià i nie zdà˝à zareagowaç.
Czasem wyglàda na to, ˝e urz´dnicy ministerialni
sprzàtajàc biurka przed wyjazdem na urlop, nadajà nag∏ego
przyÊpieszenia sprawom, które dotàd bardzo nieÊpiesznie si´ toczy∏y. Stàd bywamy zaskakiwani nowymi rozporzàdzeniami,
które wchodzà w ˝ycie od razu, jakby na uczelni cokolwiek mo˝na by∏o wdro˝yç od razu. Kto tego nie wie, nie powinien si´ paraç szkolnictwem wy˝szym – niestety ci, którzy tego nie wiedzà na
ogó∏ nie wiedzà te˝, ˝e tego nie wiedzà.
iekawe jakie b´dà letnie losy os∏awionego projektu reformy, który w czerwcu przedstawia∏a u nas p. minister Kudrycka. Podczas tej prezentacji, g´sto okraszonej stwierdzeniami neutralnymi dla wiedzy o zamiarach resortu, pojawi∏y si´ pewne wàtki interesujàce dla ewentualnego badacza logiki
ministerialnej. Pani minister nie ukrywa∏a na przyk∏ad, ˝e trudna sytuacja edukacji wy˝szej jest równie˝ spowodowana nies∏ychanie szybkim wzrostem liczby studentów, któremu absolutnie
nie dorównywa∏ wzrost liczby pracowników. Par´ chwil póêniej
wskaza∏a jednak na,,etatyzacj´” (nowy termin, oznaczajàcy zwolnienia) jako êród∏o poprawy sytuacji materialnej. Przypomina to
postaw´ owego doro˝karza, który postanowi∏ konia odzwyczaiç

od jedzenia, co znacznie zwi´kszy∏oby rentownoÊç firmy. By∏ to
Êwietny pomys∏ i sukces by∏by murowany, gdyby koƒ nie zdech∏
po siedmiu dniach.
ajciekawsze jednak stwierdzenie pani minister us∏yszeliÊmy na koniec, gdy po godzinie lawirowania
w kwestii uczelni flagowych okaza∏o si´, i˝ my tu na
Âlàsku jesteÊmy w najlepszej sytuacji, bo mamy silny przemys∏, który na pewno zechce finansowaç uniwersytet. OczywiÊcie pani minister sama w to nie wierzy. Gdyby gospodarka
chcia∏a cokolwiek finansowaç sama z siebie, to najpierw skierowa∏aby strumieƒ Êrodków do najlepszych uczelni – tych,
które majà staç si´ ,,flagowcami”. Bud˝et powinien odciàç
przede wszystkim dotacje do jednostek najwy˝ej lokujàcych
si´ w rankingach i zach´ciç kapitalistów do inwestowania
w nauk´ i szkolnictwo wy˝sze, choçby przez reform´ systemu
podatkowego. To jednak sà mrzonki; uczelnie flagowe pewnie
powstanà, by wszyscy mogli podziwiaç jaki rzàd jest dla nauki hojny. OÊlepieni blaskiem nie zauwa˝ymy, ˝e w dystrybucji pozosta∏ych nak∏adów udzia∏ wezmà stateczki pirackie,
które sprawnie, szybko, bezstresowo i za stosunkowo niewielkà op∏atà (tym mniejszà im wi´ksze b´dzie wspomo˝enie z bud˝etu) wydajà dyplomy; takiej floty u nas nie brakuje. A takie
krà˝owniki jak my? Zamiast pluskaç si´ w morzu, poszukajmy raczej biznesmena-mecenasa, mo˝e nas przerobi na hotel
albo na ˝yletki.
STEFAN OÂLIZ¸O
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Kronika UÂ

SUKCES PRACOWNIKA
STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU
25 maja w hiszpaƒskiej miejscowoÊci
Victoria odby∏y si´ Mistrzostwa Europy
w karate kyokushin. W kategorii wagowej
do 80 kg Polsk´ reprezentowa∏ pracownik
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UÂ Micha∏ Krzak, który zdoby∏ bràzowy medal.
UPRAWNIENIA DLA
WYDZIA¸U TEOLOGICZNEGO
26 maja Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytu∏ów przyzna∏a Wydzia∏owi
Teologicznemu UÂ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych. Jest to jedenasta jednostka na Uniwersytecie Âlàskim posiadajàca takie uprawnienia, stopieƒ doktora habilitowanego mo˝na uzyskaç na oÊmiu
wydzia∏ach i w trzech instytutach UÂ.
MEDALE UNIWERSYTETU
ÂLÑSKIEGO
Na posiedzeniu 27 maja Senat UÂ podjà∏
uchwa∏´ o przyznaniu po raz pierwszy Medali Uniwersytetu Âlàskiego. Odznaczeniami za wk∏ad w rozwój Uczelni uhonorowani zostali prezydenci: Katowic Piotr Uszok
i Sosnowca Kazimierz Górski.
KONFERENCJA
„UNIWERSYTET
I JEGO ÂWIATY”
29 maja na Wydziale Prawa i Administracji odby∏a si´ konferencja popularnonaukowa „Uniwersytet i jego Êwiaty”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació∏ Uniwersytetu Âlàskiego. W ramach
spotkania zaprezentowano wyniki badaƒ
projektu „Uniwersytet Âlàski w opiniach
mieszkaƒców województwa Êlàskiego”, pro-

wadzonego przez prof. dr. hab. Wojciecha
Âwiàtkiewicza i zespó∏. W towarzyszàcym
konferencji panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez prof. zw. dr. hab. Tadeusza
S∏awka, wzi´li udzia∏: Anna Sekudewicz,
ks. dr Stanis∏aw Pucha∏a, Henryk Waniek,
prof. dr hab. Wojciech Âwiàtkiewicz i prof.
dr hab. Józef Olejniczak.
OTWARCIE CENTRUM
NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO
INSTYTUTÓW
NEOFILOLOGICZNYCH UÂ
30 maja odby∏a si´ uroczystoÊç otwarcia
Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Âlàskiego, mieszczàcego si´ w Sosnowcu, przy
ul. Grota Roweckiego 5.
Wi´cej na str. 13-15 i 32
KONFERENCJA Z OKAZJI
40-LECIA WYDZIA¸U
PRAWA I ADMINISTRACJI
30–31 maja w Ostaƒcu odby∏a si´ konferencja naukowa „Interpretacje tekstu
prawnego”, zorganizowana z okazji 40-lecia Wydzia∏u Prawa i Administracji UÂ.
Obrady otworzy∏ dziekan Wydzia∏u Prawa
i Administracji prof. dr hab. Zygmunt
Tobor. W obradach, które stanowi∏y centralnà cz´Êç konferencji, referaty wyg∏osili:
ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobaƒski z Zak∏adu Prawa Kanonicznego na temat „Kanoniczne dyrektywy interpretacji prawa”,
dr Ewa Rott-Pietrzyk z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego na temat „Wzorzec rozsàdnej osoby jako kryterium wyk∏adni oÊwiadczenia
woli”, mgr Agnieszka Bielska-Brodziak
z Katedry Teorii i Filozofii Prawa na temat
„Pu∏apka jednoznacznoÊci”, prof. dr hab.
Zygmunt Tobor, dr S∏awomir Tkacz z Katedry Teorii i Filozofii Prawa na temat „In-

Z g∏´bokim smutkiem przyj´liÊmy
wiadomoÊç o Êmierci

Piotra ¸azarkiewicza
wybitnego re˝ysera, scenarzysty
i producenta filmowego

Rodzinie i Bliskim Zmar∏ego
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia sk∏adajà
Rektor i Senat,
Dziekan i Rada Wydzia∏u Radia i Telewizji
im. Krzysztofa KieÊlowskiego
oraz spo∏ecznoÊç akademicka
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
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terpretacja na korzyÊç oskar˝onego”, prof.
dr hab. Czes∏aw Martysz z Katedry Prawa
i Post´powania Administracyjnego na temat „Poj´cie urz´du w prawie i post´powaniu administracyjnym”, dr hab. Barbara
Miko∏ajczyk z Katedry Prawa Mi´dzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na temat „Interpretacja pozytywnych
przes∏anek nadawania statusu uchodêcy
w prawie mi´dzynarodowym i wspólnotowym”, prof. dr hab. Antoni Witosz z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego
na temat „Dylematy zwiàzane ze stosowaniem zasady równowa˝noÊci praw w ∏àczeniu si´ i podziale spó∏ek”, prof. dr hab. Lidia Zacharko, dr Barbara WartenbergKempka z Katedry Prawa i Post´powania
Administracyjnego na temat „Stosowanie
i wyk∏adnia przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych a prawa obywatela-zagadnienia
wybrane”.
Konferencja sta∏a si´ znakomità okazjà
do interdyscyplinarnego dyskursu w przedmiocie interpretacji tekstów prawnych. Wyg∏oszone referaty opublikowane zosta∏y
w ksià˝ce: Studia z wyk∏adni prawa (Oficyna Wydawnicza Branta str. 162).
O poczàtkach Wydzia∏u Prawa i Administracji czyt. str. 24-25
MAJÓWKA
Z UNIWERSYTETEM ÂLÑSKIM
31 maja na terenach zielonych przy
Szkole Zarzàdzania UÂ w Chorzowie odby∏a si´ Majówka z Uniwersytetem Âlàskim.
GoÊçmi byli m.in. wiceprezydent Chorzowa Joachim Otte i prezydent Katowic
Piotr Uszok.
Fotoreporta˝ str. 31
MSZA W INTENCJI
PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Arcybiskup dr Damian Zimoƒ, metropolita katowicki odprawi∏ 1 czerwca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach
msz´ Êw. w intencji pracowników i studentów Uniwersytetu Âlàskiego.
SPOTKANIE JM REKTORA UÂ
Z PREZYDENTAMI
POLSKI I S¸OWACJI
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. Janusz
Janeczek zosta∏ zaproszony do udzia∏u
w uroczystym obiedzie wydanym przez
Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego na
czeÊç Prezydenta S∏owacji Ivana Gašparoviča, który goÊci∏ w Polsce z oficjalnà wizytà. Spotkanie odby∏o si´ 6 czerwca w Pa∏acu Prezydenckim w Warszawie.
JUBILEUSZ 40-LECIA
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO
8 czerwca Uniwersytet Âlàski obchodzi∏
40. rocznic´ swego powo∏ania. W ramach
obchodów jubileuszu przez ca∏y rok odbywa∏y si´ koncerty, konferencje, imprezy
sportowe, popularnonaukowe i kulturalne.

XII KONCERT AKADEMICKI
8 czerwca w Filharmonii Âlàskiej w Katowicach odby∏ si´ uroczysty XII Koncert
Akademicki z okazji jubileuszu 40-lecia
Uniwersytetu Âlàskiego.
Wi´cej na str. 2-9
SPOTKANIE Z MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA
WY˚SZEGO
9 czerwca na Uniwersytecie odby∏o si´ spotkanie minister nauki i szkolnictwa wy˝szego
prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z przedstawicielami Êlàskiego Êrodowiska akademickiego. Tematem by∏ projekt za∏o˝eƒ reformy systemu nauki i szkolnictwa wy˝szego.
Wi´cej na str. 18-19
NOWY ZARZÑD UCZELNIANEJ
RADY SAMORZÑDU
STUDENCKIEGO
10 czerwca wybrano nowy zarzàd Uczelnianej Rady Samorzàdu Studenckiego UÂ.
Przewodniczàcym samorzàdu studenckiego zosta∏ Jacek Szymik-Kozaczko.
Wi´cej na str. 15
SPOTKANIE
ZE SPORTOWCAMI
17 czerwca JM Rektor UÂ prof. zw. dr
hab. Janusz Janeczek spotka∏ si´ ze studentami, którzy w mijajàcym roku akademickim odnosili sukcesy sportowe i zdobywali
medale reprezentujàc Uczelni´ podczas Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw
Polski Szkó∏ Wy˝szych.
NOWE W¸ADZE REGIONALNEJ
KONFERENCJI REKTORÓW
UCZELNI AKADEMICKICH
Na spotkaniu cz∏onków Regionalnej
Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, które odby∏o si´ 18 czerwca w Koz∏owie, dokonano wyborów nowych w∏adz
Konferencji na kadencj´ 2008-2012. Funkcj´ przewodniczàcej obj´∏a rektor Âlàskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab.
n. med. Ewa Ma∏ecka-Tendera, wiceprzewodniczàcym zosta∏ rektor-elekt Uniwersytetu Âlàskiego prof. zw. dr hab. Wies∏aw
BanyÊ, a sekretarzem rektor-elekt Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. dr
hab. Jan Pyka.
PROF. WIES¸AW BANYÂ
PRZEWODNICZÑCYM KRUP
W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odby∏o
si´ 21 i 22 czerwca w Szczecinie, przeprowadzono wybory w∏adz KRUP na kadencj´
2008-2012. Nowym przewodniczàcym zo-

sta∏ prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ, rektor-elekt Uniwersytetu Âlàskiego.
REKRUTACJA NA STUDIA
Dwa kierunki studiów na rok akademicki 2008/2009: matematyka (Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii) i biotechnologia
(Wydzia∏ Biologii i Ochrony Ârodowiska)
zosta∏y zg∏oszone przez Uczelni´ do konkursu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego w ramach pilota˝owego programu na prowadzenie tzw. kierunków zamawianych.
WYSTAWA Z OKAZJI
40-LECIA UÂ
23 czerwca w Muzeum Historii Katowic
otwarto wystaw´ pt. „40 lat Uniwersytetu
Âlàskiego. Szkic z dziejów”. Wernisa˝
uÊwietni∏ koncert Katowice/Lalka – esej na
g∏os i kontrabas – o Hansie Bellmerze w wykonaniu T. S∏awka i B. Mizerskiego.
Wi´cej na str. 16-17
POMNIK STUDENTA
Z inicjatywy w∏adz miasta i w∏adz Uniwersytetu Âlàskiego w kampusie uczelni
w Katowicach stanà∏ pomnik studenta, zaprojektowany przez artystów z cieszyƒskiego Instytutu Sztuki UÂ – prof. Jerzego Fobera i prof. Andrzeja Szarka. Uroczyste ods∏oni´cie pomnika odby∏o si´ 24 czerwca
przed rektoratem UÂ. Docelowà jego lokalizacjà jest fronton Biblioteki Akademickiej,
która zostanie zbudowana do roku 2011.

PROMOCJA KSIÑ˚KI
O UNIWERSYTECIE ÂLÑSKIM
Nak∏adem Wydawnictwa Uniwersytetu
Âlàskiego ukaza∏a si´ ksià˝ka MàdroÊç zbudowa∏a sobie dom... Uniwersytet Âlàski
1968-2008. Dzieje, dokumentacje, êród∏a
pod redakcjà Antoniego Barciaka. Zawiera
ona informacje dotyczàce historii Uczelni,
jej struktury i w∏adz, ponadto kalendarium
oraz wa˝niejsze uchwa∏y. Promocja ksià˝ki
odby∏a si´ 24 czerwca.

Kronika UÂ

Tytu∏ doktora honoris causa Uniwersytetu
Âlàskiego w roku jubileuszowym otrzymali:
aktor i re˝yser prof. Jerzy Stuhr, abp Damian Zimoƒ, metropolita katowicki i norweski glacjolog prof. Jon Ove Hagen.

POSIEDZENIE SENATU UÂ
24 czerwca odby∏o si´ ostatnie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Âlàskiego. Po raz pierwszy Senat nada∏ tytu∏ Honorowego Profesora
UÂ. W ten presti˝owy sposób wyró˝niono
prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana.
W porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in. wnioski o nadanie poÊmiertnie Orderu Or∏a
Bia∏ego prof. dr. hab. Augustowi Che∏kowskiemu, o przyznanie 13 osobom Z∏otych
i 6 osobom Srebrnych Odznak „Za zas∏ugi
dla Uniwersytetu Âlàskiego”, uchwa∏a
w sprawie warunków i trybu kierowania
pracowników, doktorantów i studentów
UÂ za granic´ w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, uchwa∏a
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowofinansowego na rok 2008 oraz sprawozdanie JM Rektora z dzia∏alnoÊci Uczelni za
lata 2002-2007.
OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC

Z ogromnym smutkiem i ˝alem przyj´liÊmy
wiadomoÊç o Êmierci

Józefa Szajny
Profesora Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Âlàskiego
w Katowicach, wybitnego scenografa, re˝ysera
teatralnego, scenarzysty,
Cz∏owieka niezliczonych talentów i wielkiego ducha,
uhonorowanego Krzy˝em Komandorskim, Krzy˝em
Komandorskim z Gwiazdà, Wielkim Krzy˝em
Odrodzenia Polski oraz Krzy˝em OÊwi´cimskim

Rodzinie i Bliskim Zmar∏ego
Wyrazy najg∏´bszego wspó∏czucia sk∏adajà
Rektor i Senat
oraz spo∏ecznoÊç akademicka
Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
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NowoÊci

Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI
Prace naukowe
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 3. Red. Jan I w a n e k , Mieczys∏aw S t o l a r c z y k ,
wspó∏pr. Olga S z u r a - O l e s i ƒ s k a ,
tab., summ., Zsfg., 35 z∏
Kazimierz J ó s k o w i a k : Samorzàd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doÊwiadczenia i wnioski na przysz∏oÊç, bibliogr.,
tab., summ., Zsfg., opr. twarda, 42 z∏
LITERATUROZNAWSTWO. Monika
¸ a d o ƒ : „Bardzo prosz´ pami´taç, ˝e
ja by∏em przeciw”. Studia o Antonim
S∏onimskim, indeks, summ., rés., 15 z∏
Jan P i o t r o w i a k : „Ciemny nurt
mego ˝ycia...”. O wyobraêni poetyckiej W∏adys∏awa Seby∏y, nota bibliogr.,
indeks, summ., Zsfg., opr. twarda, 30 z∏
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Wizerunki wspólnoty.
Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej. Red. Zbigniew
K a d ∏ u b e k , Tadeusz S ∏ a w e k , 20 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
HISTORIA. „Non omnis moriar”.
Zmarli pracownicy Uniwersytetu
Âlàskiego 1968–2007. Red. Antoni
Barciak
TEOLOGIA. Dialog chrzeÊcijaƒsko˝ydowski w Polsce. Red. Grzegorz

I g n a t o w s k i , nota bibliogr., tab.,
summ., rés.
FILOZOFIA. Aleksander B a ƒ k a :
Désiré Merciera teoria pewnoÊci, fot.
Piotr Â w i e r c z : JednoÊç wieloÊci.
Âwiat, cz∏owiek, paƒstwo w refleksji
nurtu orficko-pitagorejskiego, bibliogr., indeks, Zsfg.
POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków mi´dzynarodowych na poczàtku XXI wieku. Wybrane
aspekty. Red. Mieczys∏aw S t o l a r c z y k ,
wykr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda
Mariusz K o l c z y ƒ s k i : Strategie
komunikowania politycznego. Wyd.
2., bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg
FILOLOGIA KLASYCZNA. Stefan
Z a b ∏ o c k i : Od staro˝ytnoÊci do neohellenizmu. Studia i szkice. Red. Piotr
U r b a ƒ s k i , Tomasz S a p o t a , nota bibliogr., summ., argumentum
J¢ZYKOZNAWSTWO. Polska polityka j´zykowa w Unii Europejskiej.
Materia∏y z VI Forum Kultury S∏owa
„Polska polityka j´zykowa wobec
cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej” Katowice, 20–22 paêdziernika
2005 roku. Red. Jacek W a r c h a l a , Danuta K r z y ˝ y k , wklejka, fot., ilustr.
Quelques aspects de la reecriture.
Red.
Magdalena
Wandzioch,
streszcz., summ.
Agnieszka J a w ó r : „Homo scribens” i „homo legens” w polskim
s∏ownictwie i frazeologii, bibliogr.,
summ., rez.

Grzegorz M a r k o w s k i : Perception
du lexique spécialisé. Etudes d'efficacité de differénts texts, bibliogr., aneks,
tab., schem., wykr., ilustr., streszcz., sum.
MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 4.
Józef R a s e k : Jerzy Wojciech Moroƒ
(1921–1991), bibliogr., wklejka, fot.,
summ., Zsfg.
Tom 5. Profesor Alina Kowalska
1932-2001. Red. Krystyna K l e s z c z o w a , Danuta O s t a s z e w s k a , wklejka, summ., Zsfg.
Tom 6. Micha∏ M a t l a k : Wspomnienie
o Profesorze Andrzeju Pawlikowskim
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA.
Wstyd w kulturze. Kolokwia polskobia∏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.
PEDAGOGIKA. Ewa S y r e k : Zdrowie i wychowanie a jakoÊç ˝ycia. Perspektywy i humanistyczne orientacje
poznawcze
Urszula T a b o r : Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela.
Analiza jakoÊciowa, bibliogr., tab.,
summ., Zsfg.
MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 21. Editorial board

Podr´czniki i skrypty
NAUKI o ZIEMI. Jan M. W a g a , Ma∏gorzata W i s t u b a , Marusz R z ´ t a ∏ a : Geografia fizyczna Polski w çwiczeniach i pytaniach. Zestaw çwiczeƒ
dla studentów II roku geografii, bibliogr., wklejka, wk∏adki, rys., tab., fot.

Zbieramy na protezy d∏oni i rehabilitacj´

28. letni doktorant WAT prosi o pomoc

30

Nie dla wszystkich 14 lutego
2008 roku by∏ weso∏ym dniem.
˚ycie niektórych zmieni∏o si´
diametralnie. Plany na przy-

sz∏oÊç i marzenia sta∏y si´ nierealne... Tego dnia poszed∏em
do laboratorium chemicznego
WAT. Chcia∏em przeprowadziç kolejne badania do mojego
doktoratu. Wszystko przebiega∏o normalnie, a potem... potem nastàpi∏ wybuch... Niewiele z niego pami´tam. Jednak nie sposób wymazaç go
z pami´ci... W szpitalu obudzi∏em si´ bez obu d∏oni i lewego
oka, ca∏y poparzony, g∏ównie
na twarzy i klatce piersiowej.
Tak, nazywam si´ Wojtek
Kiciƒski i to ja jestem tym

doktorantem, o którym s∏yszeliÊcie w wiadomoÊciach.
Moje ˝ycie nigdy nie b´dzie
takie, jak wczeÊniej. Móg∏bym poddaç si´ rehabilitacji,
moje r´ce mog∏yby zastàpiç
protezy, tak˝e moje oko. Mog∏yby... - gdyby mnie by∏o na
to staç. Nie przychodzi mi to
∏atwo. Ca∏e ˝ycie wydawa∏o
mi si´, ˝e proszenie ludzi
o pomoc jest oznakà s∏aboÊci.
Teraz ju˝ wiem... Czasem
jest to konieczne.
Dlatego prosz´, jeÊli mo˝esz
- pomó˝ mi normalnie ˝yç.

Bez Twojego wsparcia b´dzie
to niemo˝liwe.
WOJTEK KICI¡SKI
HTTP://WWW.POMOCDLAWOJTKA.WAW.PL/
Nr konta, na które mo˝na
dokonywaç wp∏at:
Fundacja Dzieciom
„Zdà˝yç z pomocà”
ul. ¸omiaƒska 5
01-685 Warszawa
Bank Pekao SA: 41 1240
1037 1111 0010 1321 9362
z dopiskiem „na leczenie i rehabilitacj´ Wojciecha Kiciƒskiego

Foto: Tomasz Kie∏kowski

Wielka Majówka
2008
31 maja na terenach zielonych przy Szkole Zarzàdzania
UÂ w Chorzowie, odby∏a si´ Majówka z Uniwersytetem Âlàskim. Przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i m∏odzie˝y:
gry, zabawy, konkursy, artystyczne malowanie twarzy, pokaz tresury psów. Z koncertami wystàpili: Studencki Zespó∏
PieÊni i Taƒca „Katowice” i U Pana Boga za Piecem. Atrakcje sportowe, takie jak Êcianka wspinaczkowa i batut, zapewni∏ Akademicki Zwiàzek Sportowy UÂ.

Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Instytutów Neofilologicznych
Uniwersytetu Âlàskiego

Foto: Agnieszka Sikora

30 maja w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 5, odby∏a si´ uroczystoÊç oddania do u˝ytku Centrum NaukowoDydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Âlàskiego.
Na zdj. od lewej: rektor-elekt prof.
zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ,
JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek, prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, dziekan Wydzia∏u Filologicznego
prof. dr hab. Piotr Wilczek

