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Inauguracja 
XLI roku akademickiego
2008/2009 
w Uniwersytecie Âlàskim

Podczas uroczystoÊci inauguracji nowego ro-
ku akademickiego mia∏a miejsce ceremonia
przekazania insygniów rektorskich

Zaprezentowano tak˝e nowe insygnia rek-
torskie, które zosta∏y ufundowane z okazji

czterdziestolecia Uniwersytetu Âlàskiego

Inauguracja nowego rok akademickiego od-
by∏a si´ 30 wrzeÊnia 2008 r. w Mi´dzywy-
dzia∏owej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi
UÂ w Sosnowcu

Medal Uniwersytetu Âlàskiego zosta∏ wr´czony prezydentowi Sosnowca Kazimierzowi Górskiemu

Zaszczytnà nagrod´ Pro Scientia et Arte
w tym roku otrzymali: prof. zw. dr hab. Ma-
rek Zra∏ek (Instytut Fizyki UÂ) oraz prof. zw.
Eugeniusz Delekta (kierownik Katedry Grafi-
ki Wydzia∏u Artystycznego UÂ). Na zdj. tak-
˝e przewodniczàca Kapitu∏y Nagrody prof.
dr. hab. Ma∏gorzata ¸uszczak

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni
nadano tytu∏ Honorowego Profesora Uniwer-
sytetu Âlàskiego, otrzyma∏ go by∏y rektor UÂ
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
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Drodzy Czytelnicy!
Ju˝ po raz 41. rozpoczynamy rok

akademicki w murach naszej Alma
Mater. Podczas uroczystoÊci inau-
guracyjnej ˝egnajàcy si´ z „urz´-
dem” rektor Janusz Janeczek zwró-
ci∏ uwag´, ˝e jubileuszowy rok aka-
demicki 2007/2008 zakoƒczy∏ czter-
dziestoletni okres istnienia Uni-
wersytetu Âlàskiego i czas ten po-
równa∏ do up∏ywu czterdziestu lat
w ˝yciu cz∏owieka, które koƒczà
„burzliwy okres m∏odoÊci i wcze-
snego wieku dojrza∏ego, okres ucze-
nia si´ ˝ycia, walki i zdobywania,
zwyci´stw i pora˝ek, rozpoczyna si´
zaÊ etap stabilizacji, utrwalania
i rozszerzania zdobyczy, ugrunto-
wywania i pog∏´biania wiedzy
i umiej´tnoÊci, okres dojrza∏ej twór-
czoÊci”. Wierzymy, ˝e ˝ycie zaczyna
si´ po czterdziestce i naszà dojrza∏à
Uczelni´ staç jeszcze na wiele - cza-
sami równie˝ na szalone pomys∏y,
które jednak czynià ˝ycie w jej mu-
rach tak ciekawym. Wszystkim pra-
cownikom oraz studentom, w okre-
sie nadchodzàcych zmian i reform
w szkolnictwie wy˝szym, ˝yczymy
wielu sukcesów w pracy zawodowej,
wytrwa∏oÊci, motywacji do prze∏a-
mywania barier, które na nich nie-
wàtpliwie czekajà, ale przede
wszystkim zadowolenia z przeby-
wania w murach naszej Uczelni.
ZaÊ nowemu rektorowi, który nie-
stety z powodu powa˝nej kontuzji
nie weêmie udzia∏u w paêdzierniko-
wym meczu Senat kontra Senat, ˝y-
czymy szybkiego powrotu do zdro-
wia, b´dzie ono bardzo potrzebne
w najbli˝szych czterech latach ci´˝-
kiej pracy.

W pierwszym, powakacyjnym nu-
merze „Gazety Uniwersyteckiej
UÂ” polecamy uwadze zarówno
tekst wystàpienia JM Rektora UÂ
prof. zw. dr. hab. Wies∏awa Bany-
sia, jak i wyk∏ad inauguracyjny od-
chodzàcego rektora prof. zw. dr.
hab. Janusza Janeczka pt. „Geolog
na atomowym szlaku”.

Szkolnictwo wy˝sze, podobnie jak
ca∏a sfera bud˝etowa, odczuwa co-
raz boleÊniej skutki pogarszajàcej
si´ sytuacji materialnej. Odchodzà
dobrzy pracownicy inni godzà si´ na
np. wieloetatowoÊç. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego pod-
j´∏o prace nad projektem za∏o˝eƒ re-
formy systemu nauki szkolnictwa
wy˝szego oraz perspektywicznà
strategià rozwoju nauki w Polsce.
Zach´camy do zapoznania si´ ze
stanowiskiem KZ NSZZ „Solidar-
noÊç” UÂ.

REDAKCJA

Alliance Francaise 
przy Uniwersytecie Âlàskim

ul. Warszawska 5, 40-009 Katowice
tel. 032 253 73 93, fax. 032 253 67 84

www.oaf.us.edu.pl

Zapraszamy na ca∏oroczne 

kursy j´zyka francuskiego 
ogólnego i specjalistycznego (prawniczego i handlowego).

Kursy przygotowawcze do matury.
Promocyjne ceny dla poczàtkujàcych.

Tablica interaktywna na zaj´ciach jako pomoc dydaktyczna.

OÊrodek egzaminacyjny DELF/DALF i Paryskiej Izby Handlowej.

Zapisy trwajà!
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U roczysta inauguracja 41. roku
akademickiego odby∏a si´ 30
wrzeÊnia w Mi´dzywydzia∏owej

Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UÂ w So-
snowcu. Impreza zgromadzi∏a nie tylko
w∏adze Uczelni, pracowników i studentów,
ale równie˝ licznie zaproszonych goÊci:
przedstawicieli Êwiata nauki, polityki, kul-
tury i duchowieƒstwa.

Podczas uroczystoÊci przewodniczàcy
Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr
hab. Ryszard Mikosz og∏osi∏ spo∏ecznoÊci
akademickiej wyniki wyborów na okres
kadencji 2008-2012, a nast´pnie zaprezen-
towa∏ osob´  prof. zw. dr. hab. Wies∏awa
Banysia jako rektora Uniwersytetu Âlà-
skiego w Katowicach na kadencj´
2008/2009 – 2011/2012. Przedstawi∏ po-
nadto nowo wybranych prorektorów, dzie-
kanów poszczególnych wydzia∏ów i dyrek-
torów szkó∏ UÂ oraz poinformowa∏ o wybo-
rze nowych cz∏onków Senatu UÂ na naj-
bli˝szà kadencj´.

Rektor Janusz Janeczek zauwa˝y∏, ˝e
ubieg∏y, jubileuszowy rok akademicki
2007/2008 zakoƒczy∏ czterdziestoletni
okres istnienia Uniwersytetu Âlàskiego.
PodkreÊli∏ symbolik´ up∏ywu czterdziestu
lat w ˝yciu cz∏owieka jako koƒca burzliwe-
go okresu m∏odoÊci i wczesnego wieku doj-
rza∏ego oraz wkroczenia w etap stabilizacji
i dojrza∏ej twórczoÊci. Warto zauwa˝yç, ˝e
„czterdzieÊci” jest równie˝ jednà z biblij-
nych liczb magicznych. W ten symboliczny
nastrój koƒca i zarazem poczàtku dosko-
nale wpisuje si´ pi´kna inicjatywa ufundo-
wania nowych insygniów rektorskich. Au-
torem projektu jest prof. Artur Starczew-
ski z Instytutu Sztuki Wydzia∏u Artystycz-
nego UÂ w Cieszynie, który przy jego reali-
zacji wspó∏pracowa∏ z dr. Tomaszem Kip-
kà z tego samego wydzia∏u. Projekt wcieli∏
w ˝ycie Bogus∏aw Ha∏atek z firmy „IM-
PRES-ART” z W´grzec Wielkich ko∏o Kra-
kowa. Oprócz insygniów rektorskich Uni-
wersytet Âlàski otrzyma∏ w darze równie˝
dwie laski pedlowskie, szacowne znaki go-
towoÊci do obrony dostojnej osoby JM Rek-
tora i zapewnienia mu szacunku i bezpie-
czeƒstwa.

Po prezentacji nastàpi∏a ceremonia prze-
kazania insygniów rektorowi-elektowi
prof. zw. dr. hab. Wies∏awowi Banysiowi
przez JM Rektora UÂ prof. zw. dr. hab. Ja-
nusza Janeczka.

Zgodnie z tradycjà uniwersyteckà naj-
bardziej uroczystym i donios∏ym elemen-
tem obchodów inauguracyjnych jest imma-
trykulacja studentów I roku oraz ceremo-

nia z∏o˝enia przez nich Êlubowania akade-
mickiego. Tegoroczni m∏odzi adepci otrzy-
mali indeksy z ràk prorektora ds. kszta∏ce-
nia prof. dr. hab. Czes∏awa Martysza. Rów-
noczeÊnie, ju˝ po raz trzeci w historii Uni-
wersytetu Âlàskiego, obok nich stan´li
doktoranci naszej Uczelni.

JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab. W. BanyÊ
podkreÊli∏, ˝e zasadniczym i g∏ównym ce-
lem nauczyciela akademickiego jest osià-
gni´cie zaszczytnego tytu∏u akademickie-
go – profesora wy˝szej uczelni. To w∏aÊnie
profesura tworzy obraz i opini´ uczelni, jej
ocen´ spo∏ecznà oraz zapewnia wszech-
stronnà moc i mo˝liwoÊci oddzia∏ywania
na otoczenie, szczególnie na Êrodowisko
m∏odych ludzi, zastanawiajàcych si´ nad
trudnym wyborem kierunku studiów
i kszta∏cenia wy˝szego. W∏adze Uniwersy-
tetu Âlàskiego, Senat Uczelni i ogó∏ spo-
∏ecznoÊci akademickiej, doceniajàc wag´
i znaczenie profesury dla ugruntowania
dobrego imienia naszej Âlàskiej Wszechni-
cy, postanowi∏y uczciç naszych najwybit-
niejszych profesorów nadaniem wysoce
zaszczytnego tytu∏u Honorowego Profeso-
ra Uniwersytetu Âlàskiego. Po raz pierw-
szy tytu∏ ten nadano prof. zw. dr. hab.
Maksymilianowi Pazdanowi, by∏emu rek-
torowi Uniwersytetu Âlàskiego w latach
1990 – 1996.

UroczystoÊç inauguracji nowego roku
akademickiego by∏a tak˝e okazjà do wr´cze-
nia zaszczytnej nagrody Pro Scientia et Arte.
W tym roku otrzymali jà: prof. zw. dr hab.
Marek Zra∏ek z Instytutu Fizyki UÂ oraz
prof. zw. Eugeniusz Delekta, kierownik
Katedry Grafiki Wydzia∏u Artystycznego
UÂ. Nagrody JM Rektora UÂ za wyró˝nia-
jàce si´ prace doktorskie wr´czy∏ prorek-
tor ds. nauki i wspó∏pracy z gospodarkà
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Tego-
rocznymi laureatami zostali: dr Tomasz
Kipka (W. Artystyczny), dr Anna Szczepa-
niak (W. Filologiczny), dr Halina Šimo 
(W. Etnologii i Nauk o Edukacji), dr Alek-
sander Baƒka (W. Nauk Spo∏ecznych), 
dr Patrycja Rudnicka (W. Pedagogiki
i Psychologii), dr Micha∏ Kania (W. Prawa
i Administracji). Medal Uniwersytetu Âlà-
skiego za wybitnà przychylnoÊç i daleko
idàce zrozumienie i poparcie dla potrzeb
jednostek Uczelni dzia∏ajàcych na terenie
Sosnowca otrzyma∏ prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski.

UroczystoÊci inauguracyjne uÊwietni∏
wyst´p Akademickiego Chóru Uniwersyte-
tu Âlàskiego „Harmonia”, pod dyrekcjà 
dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

AGNIESZKA SIKORA

Inauguracja XLI roku 
akademickiego

N adchodzàcy rok akademicki jest
ju˝ 41., który inaugurujemy
w murach naszej Uczelni.

I wprawdzie, zgodnie z kalendarzem akade-
mickim, dokona∏a si  ́zmiana warty we w∏a-
dzach akademickich i mia∏em przyjemnoÊç
oraz honor przejàç uniwersyteckie stery
z ràk Magnificencji Rektora, prof. zw. dr.
hab. Janusza Janeczka, ale ta zmiana war-
ty nie pociàga za sobà zmiany wartoÊci, któ-
re razem wyznajemy, piel´gnujemy i rozwi-
jamy. Uniwersytet od zawsze, tak˝e dla
nas, by∏ miejscem spotkaƒ ludzi o ró˝nych
poglàdach, opiniach, otwartym na kon-
struktywne dyskusje i wytyczanie nowych
wizji i kierunków myÊlenia i dzia∏ania. I ta-
kim pozostanie.

Integracja i wspó∏praca, nie -
indywidualizacja i rozproszenie

JednoczeÊnie, b´dàc oÊrodkiem spotkaƒ
i dyskusji jest tak˝e elementem integrujà-
cym i konsolidujàcym Êrodowisko akade-
mickie i jego otoczenie. Ta rola Uniwersyte-
tu, jako oÊrodka integrujàcego Êrodowiska
akademickie naszego regionu i bardzo ak-
tywnie wspó∏pracujàcego z szeroko rozu-
mianym otoczeniem, tak samorzàdowym
jak przemys∏owym i biznesowym, jest dla
mnie jednym z kluczowych zadaƒ, jakie sto-
jà w najbli˝szym czasie przed naszà Uczel-
nià. Ogromny potencja∏ ludzki, naukowy,
dydaktyczny jaki reprezentuje nasz Uni-
wersytet i inne szko∏y wy˝sze naszego re-
gionu, powinien byç jeszcze bardziej wyko-
rzystywany do podejmowania wspólnych
wyzwaƒ i przedsi´wzi´ç w coraz bardziej
konkurencyjnym Êwiecie tak, by stworzyç
jak najlepsze warunki ˝ycia i pracy w na-
szym regionie, we wspó∏czesnym spo∏e-
czeƒstwie wiedzy. OczywiÊcie, rola integru-
jàca Uniwersytetu nie ogranicza si  ́ tylko
do Êrodowisk naszego regionu i b´dzie tak-
˝e wykraczaç poza jego granice; ju  ̋ teraz
prowadzimy intensywne rozmowy, które
pozwolà, mamy nadziej́ , na stworzenie in-
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formatycznego zag∏´bia po∏udnia Polski,
naszej „doliny krzemowej”, skupiajàcego
potencja∏ naukowy Ma∏opolski, Górnego
Âlàska, Âlàska Opolskiego i Dolnego Âlàska.

To tak˝e w tym duchu dzia∏ajàc uczestni-
czymy w wa˝nym przedsi´wzi´ciu Biofar-
ma, finansowanym przez MNiSW ze Êrod-
ków europejskich, realizowanym przez
konsorcjum z∏o˝one z Politechniki Âlàskiej,
która jest liderem, Instytutu Onkologii,
G∏ównego Instytutu Górnictwa, Âlàskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersy-
tetu Âlàskiego.

I tak˝e ta integrujàca rola Uniwersytetu
przyÊwieca∏a nam, gdy sk∏adaliÊmy wnio-
sek w imieniu konsorcjum, którego jeste-
Êmy liderem, a w sk∏ad którego wchodzi
jeszcze Politechnika Âlàska, Âlàski Uniwer-
sytet Medyczny, G∏ówny Instytut Górnic-
twa, Instytut Onkologii i Instytut Medycy-
ny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego, doty-
czàcy utworzenia Âlàskiego Mi´dzyuczel-
nianego Centrum Edukacji i Badaƒ Inter-
dyscyplinarnych (CEBI), które b´dzie zlo-
kalizowane w Chorzowie i b´dzie skupia∏o
w swych ramach najnowsze, interdyscypli-
narne, mi´dzyuczelniane kierunki badaw-
cze i dydaktyczne.

To tylko ten sposób, konsolidacji naszych
mo˝liwoÊci, integracji, wzajemnego wspie-
rania si ,́ synergii dzia∏aƒ i wp∏ywów, po-
zwoli nam na uzyskanie nowej pozycji w co-
raz bardziej konkurencyjnym Êwiecie i uzy-
skanie wartoÊci dodanej, b´dàcej funkcjà
najlepszych elementów wspó∏pracujàcych
Êrodowisk.

Czasy dzia∏aƒ indywidualnych, niezale˝-
nych i nieskoordynowanych poszczegól-
nych jednostek, jak wielkie by one nie by∏y,
ju  ̋min´∏y, a dzia∏ania te majà ograniczone
mo˝liwoÊci sukcesu, gdy  ̋warunki funkcjo-
nowania we wspó∏czesnym zglobalizowa-
nym Êwiecie nakazujà nam przyk∏adaç
zró˝nicowanà miar  ́do wielkoÊci i potencja-
∏u jednej tylko jednostki, gdy  ̋ jest ona
wzgl´dna i jest funkcjà punktów odniesie-
nia branych pod uwag .́

Takie dzia∏ania integracyjne sà oczywi-
Êcie do podj́ cia tak˝e w obr´bie Uniwersy-
tetu. B´dziemy zach´caç wydzia∏y do podej-
mowania wspólnych przedsi´wzi´ç badaw-
czych typu interdyscyplinarnego oraz uru-
chamiania i prowadzenia mi´dzywydzia∏o-
wych (a tak˝e mi´dzyuczelnianych) kierun-
ków studiów i mamy ju  ̋w tym wzgl´dzie
okreÊlone sukcesy.

Integracja, to tak˝e ÊciÊlejsze kontakty,
rozmowy i opracowywane kierunki dzia∏aƒ
wespó∏ z bracià studenckà i jej reprezenta-

cjà, jakà jest Samorzàd Studencki. To dlate-
go te  ̋ju  ̋zdecydowaliÊmy, po rozmowach
z Samorzàdem Studenckim i panem prezy-
dentem Piotrem Uszokiem, o przemiesz-
czeniu osiedla studenckiego z Ligoty do
centrum Katowic, na tereny po dawnej ko-
palni Katowice. Nie ma uniwersytetu bez
studentów, to oni stanowià jego serce i p∏u-
ca – mam nadziej́ , ˝e dogodniejsza lokali-
zacja osiedla akademickiego, tutaj, bli˝ej
g∏ównego kampusu uniwersyteckiego i bli-
˝ej centrum miasta pozwoli tak na wi´kszà
integracj́  Êrodowiska studenckiego, ca∏ego
Êrodowiska akademickiego Uniwersytetu,
jak i równie  ̋na wi´kszà integracj́  z ˝ywà
tkankà miasta.

Tak˝e z myÊlà o studentach, dla u∏atwie-
nia im, a w szczególnoÊci studentom niepe∏-
nosprawnym, za∏atwiania przeró˝nych
spraw zwiàzanych z ich funkcjonowaniem
w Uniwersytecie, jak równie  ̋wsparcia ich
w trudnych sytuacjach ˝yciowych czy to
psychologicznych czy prawnych, urucha-
miamy z poczàtkiem stycznia 2009 r. Cen-
trum Zintegrowanej Obs∏ugi Studenta
w budynku na placu za rektoratem.

Jedynà rzeczà pewnà sà zmiany
– bàdêmy na nie gotowi i sami
zmieniajmy nasze otoczenie

Wytyczanie nowych wizji i kierunków
myÊlenia i dzia∏ania, które jest inherentnà
cechà uniwersytetu, zwiàzane jest z aktyw-
nym tworzeniem i przekszta∏caniem rze-
czywistoÊci oraz z gotowoÊcià na zmiany.
Nowe czasy – coraz bardziej zglobalizowany
i konkurencyjny Êwiat – tworzà nowe wy-
zwania i potrzeb  ́odpowiedniego zmienie-
nia naszego sposobu dzia∏ania tak w obr´-
bie Uniwersytetu, jak i w organizmach, ta-
kich jak sieci, zwiàzki uczelni czy te  ̋mega
uczelnie, mogàce powstawaç w wyniku
dzia∏aƒ integracyjnych. Bo przecie  ̋„Odpo-
wiedzi na pytania dnia jutrzejszego, rodzà
si  ́dzisiaj”, jak g∏osi jedno z hase∏ VII Pro-
gramu Ramowego EU.

Niemniej jednak mówiç o zmianach, nie
majàc na uwadze jakiejÊ okreÊlonej strategii
rozwoju szkolnictwa i nauki w Polsce, jest
nieco ryzykowne, bo pewne elementy tej
ogólnej strategii rozwoju mog∏yby si  ́ró˝niç
od tej, którà mamy w g∏owach myÊlàc
o strategii rozwoju edukacji i nauki w na-
szym Uniwersytecie. Na ten aspekt roz-
mów o szkolnictwie wy˝szym i nauce w Pol-
sce, wraz z panem rektorem, prof. zw. dr.
hab. Januszem Janeczkiem, bardzo cz´sto
k∏adliÊmy nacisk w trakcie licznych dysku-
sji na temat przysz∏oÊci naukowej i eduka-

cyjnej Polski. Dzia∏ajàc te  ̋ w tym duchu
Prezydium Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó∏ Polskich, nawiàzujàc do
wczeÊniejszych ustaleƒ i dokumentów, pod-
j́ ∏o 12 wrzeÊnia tego roku uchwa∏  ́w spra-
wie koniecznoÊci przyspieszenia prac nad
Strategià Rozwoju Szkolnictwa Wy˝szego
w Polsce i zaapelowa∏o do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego o „podj́ cie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do niezw∏ocznej realizacji te-
go przedsi´wzi´cia”. Aktualnie przygoto-
wywany jest ministerialny dokument po-
Êwi´cony strategii rozwoju szkolnictwa
wy˝szego i nauki w Polsce, który zostanie
przed∏o˝ony do konsultacji spo∏ecznych,
w tym cz∏onkom Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó∏ Polskich i Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Niemniej jednak mo˝na z du˝à dozà
prawdopodobieƒstwa przyjàç, ˝e poni˝sze
dzia∏ania, o których dyskutujemy ju  ̋zresz-
tà od pewnego czasu, znajdà swoje stosow-
ne miejsce w przygotowywanej strategii.

Cz´Êç z nich wymaga tak˝e 
odpowiednich dzia∏aƒ 
legislacyjnych i finansowych

Te pierwsze powinny byç, mówiàc w skró-
cie, ukierunkowane na wí kszà elastycznoÊç
prawa o szkolnictwie wy˝szym, mniejszà
liczb  ́ regulacji, zmian  ́ sposobu myÊlenia
o edukacji wy˝szej i zaniechania zarzàdzania
„kierunkami” czy „specjalnoÊciami” dydak-
tycznymi i ich mocno skostnia∏ymi „standar-
dami” na rzecz bardziej ca∏oÊciowego, holi-
stycznego myÊlenia w kategoriach kompe-
tencji czy te  ̋ kwalifikacji absolwenta. To
oznacza tak˝e, tam, gdzie jest to w tej chwili
ju  ̋mo l̋iwe, przechodzenie w skali naszego
Uniwersytetu na proces rekrutacji na dany
wydzia∏ a nie dany kierunek czy specjalnoÊç.
Ca∏oÊç natomiast zmian powinna iÊç w kie-
runku m.in. okreÊlenia Krajowej Struktury
Kwalifikacji, która by∏aby zintegrowana
i zsynchronizowana z Europejskà Strukturà
Kwalifikacji, wzmocnienia w konsekwencji
roli komisji akredytacyjnych – tak polskich,
m.in. Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej,
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, jak
i europejskich – weryfikujàcych sposób do-
chodzenia do zdefiniowanych kompetencji
i ich finalny kszta∏t. W ten sposób b´dziemy
mogli skuteczniej wcielaç w ˝ycie mí dzy in-
nymi mobilnoÊç studentów dzí ki weryfiko-
wanej kompatybilnoÊci systemów edukacyj-
nych w EU, tak, by uznawalnoÊç nabytych
kwalifikacji by∏a w Unii Europejskiej sku-
tecznie realizowana a walidacja dyplomów
prostsza.

Wystàpienie JM Rektora UÂ prof. zw. dr. hab. Wies∏awa Banysia

podczas inauguracji nowego roku akademickiego

Zmiana warty, nie wartoÊci
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Nie zapominajàc tak˝e w ˝aden sposób
o rozwoju edukacji wy˝szej niezale˝nie od
wieku, tak poprzez rozwijanie idei Uniwer-
sytetów III Wieku, jak i studiów podyplo-
mowych, kursów, szkoleƒ, etc., generalnie
edukacji ustawicznej, wa˝nej nie tylko ze
wzgl´du na koniecznoÊç ciàg∏ego rozwijania
swoich kompetencji i uzyskiwania nowych,
ale tak˝e ze wzgl´dów spo∏ecznych.

Te drugie dzia∏ania – mieliÊmy wielokrot-
nie okazj́  to podkreÊlaç – zwiàzane sà z ko-
niecznoÊcià radykalnego zwí kszenia finan-
sowania szkolnictwa wy˝szego i nauki
w Polsce. Bud˝et roku 2009 okreÊlany jest
jako bud˝et trzech pr´dkoÊci: nauki, eduka-
cji i autostrad. Cieszymy sí  z faktu, ̋ e Rzàd
RP podejmuje olbrzymi wysi∏ek finansowy,
by wesprzeç szkolnictwo wy˝sze i nauk´
zwí kszonymi Êrodkami finansowymi. Czas
jest na to najwy˝szy, by nie doprowadziç do
krachu naukowego i edukacyjnego w na-
szym kraju. Niepokoiç natomiast musi fakt,
˝e zdecydowanie wí ksza cz´Êç tych Êrod-
ków przeznaczona ma byç na nauk ,́ a ich
zdecydowanie mniejsza cz´Êç na szkolnic-
two wy˝sze, mimo ˝e to ostatnie tak˝e cier-
pi na olbrzymià mizerí  finansowà, a ich fi-
nalna wartoÊç docelowa koƒczy sí  w plano-
waniu na roku 2013 i nie osiàga zak∏ada-
nych w strategii lizboƒskiej 2% PKB na
szkolnictwo wy˝sze i 3% PKB na nauk .́

Sytuacja taka mo˝e nas niepokoiç tak˝e
dlatego, ˝e niezb´dne zmiany, przeró˝nego
typu, w szkolnictwie wy˝szym i nauce sà
ju˝ dokonywane w zdecydowanej wi´kszo-
Êci uczelni wy˝szych i wymagajà dodatko-
wego wsparcia finansowego, bo przecie˝
nierozsàdne by∏oby zastanawianie si´ w tej
chwili czy pierwsze by∏o jajko czy kura, czy
najpierw uczelnie majà si´ reformowaç czy
najpierw powinny byç dofinansowane.
OczywiÊcie, powtórzmy to raz jeszcze, po-
winny si´ – jednoczeÊnie – i reformowaç
i otrzymaç niezb´dne dodatkowe wsparcie
finansowe. I chyba wszyscy sobie doskona-
le zdajemy spraw´ z tego, i˝, aby byç
w pierwszej setce uniwersytetów Êwiata,
jak marzy si´ to nie tylko decydentom mi-
nisterialnym, ale tak˝e i nam, to trzeba
mieç albo bardzo d∏ugà tradycj´ albo bar-
dzo du˝e pieniàdze, a najlepiej i jedno i dru-
gie, i przesuwanie si´ naszych uniwersyte-
tów coraz bli˝ej pierwszej setki najlepszych
uniwersytetów Êwiata powinno stanowiç
nasz cel dalekosi´˝ny, ale nie powinno byç
– bo to jest przecie˝ d∏ugotrwa∏y proces -
ewentualnym warunkiem wsparcia finan-
sowego.

W tym tak˝e kontekÊcie – dyskusji na te-
mat finansowania szkolnictwa wy˝szego –
powtórz  ́ raz jeszcze to, co ju  ̋ mówi∏em
przy rozlicznych okazjach: rozmawianie
w tej chwili o powszechnym czesnym p∏aco-
nym przez studentów jest zdecydowanie
przedwczesne, bowiem ka˝dy kto chce i mo-
˝e, powinien mieç dost´p do edukacji wy˝-
szej i nie mo˝e to jego niezbywalne prawo

byç ewentualnie ograniczane wysokoÊcià
czesnego. I dopiero w przypadku zdefinio-
wania okreÊlonych ram finansowego
wsparcia studentów i doktorantów poprzez
ca∏oÊciowy system kredytów gwarantowa-
nych przez paƒstwo mo˝na do tej kwestii
odpowiedzialnie powróciç.

Co zatem powinniÊmy 
zmieniaç?

W skrócie mo˝emy powiedzieç, koniec
koƒców rzecz oczywista, która powinna zo-
staç uwzgl´dniona tak˝e w przygotowywa-
nej strategii rozwoju szkolnictwa wy˝szego
i nauki, i  ̋mamy trzy g∏ówne cele do osià-
gni´cia, trzy wzajemnie ÊciÊle powiàzane
elementy naszego dzia∏ania, bo to one w∏a-
Ênie warunkujà naszà przysz∏oÊç:

- sta∏e podnoszenie poziomu badaƒ
naukowych,

- sta∏e podnoszenie jakoÊci i zwi´k-
szanie skutecznoÊci i atrakcyjnoÊci
naszej dydaktyki,

- wi´ksze umi´dzynarodowianie na-
szych badaƒ naukowych i naszej dy-
daktyki,

i pytanie jest raczej jak to robiç ni˝
co robiç.

Powy˝sze cele stanowià ramy generalne
Programu Rozwoju UÂ 2008 – 2015, przy-
j́ tego przez Senat UÂ 4. 03. 2008 r., przy-
gotowywanego przez liczàcy kilkadziesiàt
osób: uczonych i pracowników administra-
cji sztab ludzi z naszej Uczelni. Program b´-
dziemy realizowaç w najbli˝szych latach.
Jego zapisy dotyczà kierunków dzia∏aƒ
w ramach dyscyplin i kierunków mate-
matyczno-przyrodniczych (ze wzgl´-
du na stosowne globalne priorytety
edukacyjne i badawcze EU, Progra-
mów Operacyjnych Innowacyjna Go-
spodarka i Kapita∏ Ludzki i Regional-
nego Programu Operacyjnego, w ra-
mach których mo˝liwe jest finansowanie
odpowiednich dzia∏aƒ), ale zasadnicze
kierunki rozwojowe tam przedstawio-
ne stosujà si  ́tak˝e, co do formy, w od-
niesieniu do dyscyplin i kierunków
humanistycznych i spo∏ecznych, które
te  ̋powinny zmierzaç w wytyczonym kie-
runku w najbli˝szych latach.

Zatem wiemy ju  ̋i co i jak powinniÊmy
zmieniaç. Musimy tylko jeszcze bardziej in-
tensywnie nasze know how w tej materii
wykorzystywaç. W tej chwili najlepszym, co
nie znaczy naj∏atwiejszym sposobem jest
skuteczne aplikowanie o przeró˝nego typu
Êrodki europejskie (nie tylko oczywiÊcie
tzw. „strukturalne”, ale tak˝e naukowe, ty-
pu VII Program Ramowy czy te  ̋European
Science Foundation) i wspomagajàce je
Êrodki ministerialne (w tym, oczywiÊcie,
tak˝e, Êrodki naukowe, „grantowe”).

Tym bardziej, ˝e wspomniane wy˝ej
zwi´kszenie finansowania nauki w bud˝e-
cie paƒstwa na rok 2009 nie dotyczy zwi´k-
szenia dotacji statutowej czy dotacji na ba-

dania w∏asne. Zdecydowana wi´kszoÊç tych
dodatkowych Êrodków b´dzie rozdyspono-
wana mi´dzy beneficjentów konkursów
projektów naukowo – badawczych. Tryb
konkursowy, zadaniowy, w sposób zdecydo-
wany wypiera i b´dzie wypieraç coraz bar-
dziej tryb dotacji „z urz´du”, „resortowy”.
Stàd te  ̋i niezwyk∏a waga, jakà przywiàzy-
waç musimy do promowania i wspierania
aktywnego pozyskiwania Êrodków na bada-
nia naukowe i edukacj́  w drodze konkur-
sów projektów.

W tym kontekÊcie wspomnijmy o wspa-
nia∏ym sukcesie Uniwersytetu Âlàskiego,
jakim jest zaj́ cie drugiego miejsca na krajo-
wej liÊcie rankingowej oceniajàcej projekty
zwiàzane z w/w Programami Operacyjnymi
Innowacyjna Gospodarka i Kapita∏ Ludzki.
W konkursie og∏oszonym przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego w ra-
mach PO Kapita∏ Ludzki dzia∏anie 4.1.1
„Wzmocnienie potencja∏u edukacyjnego
wy˝szych uczelni” nasz projekt „Uniwersy-
tet Partnerem Gospodarki Opartej na Wie-
dzy” zosta∏, dzi´ki tej wysokiej, drugiej po-
zycji rankingowej, zaakceptowany do finan-
sowania i na jego realizacj́  otrzymaliÊmy
44 mln z∏. Ârodki te przeznaczone b´dà
g∏ównie na wzmocnienie bazy dydaktycznej
zlokalizowanej w CEBI dla nowych kierun-
ków i specjalnoÊci.

W tej chwili powo∏ywany jest formalnie
zespó∏, który b´dzie realizowa∏ nakreÊlone
w projekcie zadania uszczegó∏awiajàce trzy
w/w cele generalne, poprzez m.in., „Two-
rzenie nowych interdyscyplinarnych kie-
runków oraz specjalnoÊci studiów przyrod-
niczych, matematycznych i technicznych,
we wspó∏pracy mi´dzywydzia∏owej, mi´-
dzyuczelnianej i mi´dzynarodowej, wspie-
ranie istniejàcych kierunków oraz specjal-
noÊci o priorytetowym znaczeniu dla gospo-
darki i odgrywajàcych strategicznà rol´
w rozwoju kraju oraz tych, które sà naszy-
mi specjalnoÊciami „autorskimi” w skali
kraju, wspó∏dzia∏anie z pracodawcami w ce-
lu wzmocnienia praktycznych elementów
nauczania poprzez sta˝e i praktyki stu-
denckie, wspó∏praca z pracodawcami w po-
zyskiwaniu miejsc pracy dla absolwentów,
ciàg∏e modyfikacje programów kszta∏cenia
dla unowoczeÊniania ich treÊci oraz dosto-
sowania umiej́ tnoÊci absolwenta do po-
trzeb nowoczesnego rynku pracy, przy
wspó∏pracy z samorzàdami i podmiotami
gospodarczymi, w szczególnoÊci z sektora
zaawansowanych technologii, uruchamia-
nie nowych, w tym interdyscyplinarnych,
Êrodowiskowych i mi´dzynarodowych stu-
diów podyplomowych i doktoranckich dla
zaspokajania potrzeb nowoczesnego spo∏e-
czeƒstwa opartego na wiedzy, poprawa
sprawnoÊci kszta∏cenia, m.in. poprzez uru-
chamianie np. studiów wyrównawczych,
szczególnie z matematyki i fizyki, wzboga-
canie oferty dydaktycznej programami
kszta∏cenia z wykorzystaniem metod i tech-
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nik kszta∏cenia na odleg∏oÊç, zwi´kszenie
mobilnoÊci studentów przez stwarzanie wa-
runków do szerokiej wymiany z uczelniami
w kraju i zagranicà, umi´dzynarodowienie
studiów, zw∏aszcza magisterskich i dokto-
ranckich, co z jednej strony przyczyni si  ́do
wzrostu atrakcyjnoÊci Uniwersytetu Âlà-
skiego, a z drugiej pozwoli uzyskiwaç lepsze
wyniki dydaktyczne i badaƒ naukowych
dzi´ki efektowi agregacji i synergii”.

Program w ramach Kapita∏u Ludzkiego
przedstawiony przez UÂ jest zsynchronizo-
wany z dwoma innymi du˝ymi projektami.

Pierwszy to wspomniane ju  ̋Âlàskie Mi´-
dzyuczelniane Centrum Edukacji i Badaƒ
Interdyscyplinarnych (CEBI), gdzie b´dzie-
my realizowaç m.in. makrokierunki: nauki
o Êrodowisku, fizyka medyczna, nowe kie-
runki studiów: biofizyka in˝yniera biome-
dyczna oraz specjalnoÊci w ramach istniejà-
cych kierunków kszta∏cenia, m.in. nano-
karbo-technologia, fizyka nanouk∏adów
i kwantowe techniki informatyczne, nano-
fizyka i materia∏y mezoskopowe, modelo-
wanie i zastosowania (studia polsko-francu-
skie), chemia informatyczna, chemia le-
ków, modelowanie matematyczne, mate-
matyka przemys∏owa i biomatematyka.

Drugi projekt natomiast dotyczy wygra-
nego przez UÂ konkursu og∏oszonego przez
MEN, na dzia∏anie 3.3.4, ukierunkowane
na szko∏y gimnazjalne i ponadgimnazjalne
pod tytu∏em: „Ponadregionalne programy
rozwijania umiej́ tnoÊci uczniów ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem nauk matema-
tyczno-przyrodniczych, technologii infor-

macyjno-komunikacyjnych, j´zyków ob-
cych, przedsi´biorczoÊci”, w ramach które-
go uzyskaliÊmy dwa granty o ∏àcznej warto-
Êci prawie 83 mln. z∏.

To w∏aÊnie taka zintegrowana wizja
i strategia dzia∏aƒ, dotyczàca zdobywania
Êrodków projektowych w zakresie tzw. pro-
jektów „mi´kkich” – zwiàzanych z naukà
i kszta∏ceniem – oraz tzw. projektów „twar-
dych” – zwiàzanych z budowà odpowiedniej
infrastruktury naukowo – badawczej po-
zwala na dynamiczny a jednoczeÊnie zrów-
nowa˝ony rozwój naszego Uniwersytetu
i t  ́wizj́  chcemy w najbli˝szych latach in-
tensywnie realizowaç.
Lepsze ˝ycie i funkcjonowanie
w nowej przyjaznej 
przestrzeni akademickiej

Wspomniana wy˝ej relokalizacja osiedla
akademickiego z Ligoty do centrum kam-
pusu uniwersyteckiego jest nie tylko ele-
mentem naszej wizji dzia∏alnoÊci integra-
cyjnej Uniwersytetu, ale stanowi te  ̋cz´Êç
zamierzeƒ zwiàzanych z nowym zagospo-
darowaniem przestrzennym i przebudowà
kampusów uniwersyteckich w Katowicach,
przy ul. Bankowej, w Sosnowcu, przy ul.
˚ytniej, w Chorzowie i w Cieszynie.

Poza bowiem przemieszczeniem akade-
mików oraz Wydzia∏u Radia i Telewizji
w serce kampusu katowickiego chcemy
tak˝e wybudowaç na miejscu dotychczaso-
wej sto∏ówki du˝y obiekt z przeznaczeniem
na nowoczesne Centrum Kultury Studenc-
kiej, zgodnà ze wspó∏czesnymi standardami
restauracj́  Uniwersyteckà, po∏àczyç przy-

sz∏e akademiki z kampusem, przy ul. Ban-
kowej naziemnà kolejkà, stanowiàcà cz´Êç
wi´kszej ca∏oÊci transportu naziemnego
mi´dzy Wojewódzkim Parkiem Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie a przysz∏ym
rynkiem katowickim. Podobne zamierze-
nia zwiàzane sà z przebudowà hotelu Aca-
demicus w Cieszynie i adaptacjà cz´Êci po-
mieszczeƒ wydzia∏ów cieszyƒskich. W kam-
pusie sosnowieckim b´dziemy zmierzaç do
jeszcze wi´kszej integracji dzia∏ajàcych tam
wydzia∏ów wokó∏ dwóch podkampusów
koncentrujàcych si  ́wokó∏ Wydzia∏u Nauk
o Ziemi i ulic Suchej i ˚ytniej.

ChcielibyÊmy w ten sposób zmieniç do-
tychczasowà zabudow  ́w miejsce zdecydo-
wanie bardziej zoptymalizowane i przyja-
zne dla studentów, doktorantów i pracow-
ników, dla mieszkaƒców miasta i regionu,
dla nas wszystkich.

To tylko garÊç przyk∏adów, zamierzeƒ
i planów na czas najbli˝szy. U progu nowe-
go roku akademickiego chcia∏em w imieniu
w∏asnym oraz moich wspó∏pracowników
z∏o˝yç wszystkim Paƒstwu, ca∏ej naszej
spo∏ecznoÊci uniwersyteckiej, pracowni-
kom, studentom i doktorantom, ˝yczenia
owocnej, spokojnej, dajàcej wiele zadowole-
nia i satysfakcji pracy w 41. roku naszej Al-
ma Mater!

Vivat Academia, vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

WIES¸AW BANYÂ

M inisterstwo Gospodarki og∏o-
si∏o we wrzeÊniu drugà wer-
sj´ „Polityki energetycznej

dla Polski do 2030 r.”. W tym wa˝nym dla
naszego bezpieczeƒstwa energetycznego
dokumencie wspomina si´ o mo˝liwoÊci
budowy elektrowni jàdrowej w odpowie-
dzi na rosnàcy apetyt energetyczny go-
spodarki, z koniecznoÊci sprostania unij-
nym normom emisji dwutlenku w´gla do
atmosfery oraz z potrzeby dywersyfikacji
êróde∏ energii.

Energetyka jàdrowa to nie tylko reakto-
ry atomowe. To tak˝e surowce do produk-
cji paliwa jàdrowego, a przede wszystkim
problem sk∏adowania silnie promienio-
twórczych odpadów g∏´boko pod po-
wierzchnià ziemi. Dlatego pragn´ Paƒ-
stwu zaproponowaç spojrzenie na energe-
tyk´ jàdrowà z perspektywy geologa.

W 30 krajach 442 reaktory wytwarzajà
ok. 17% Êwiatowej energii elektrycznej.
Dalszych 28 reaktorów jest budowanych,
g∏ównie w Azji. Najwi´kszymi azjatyckimi
tygrysami atomowymi sà Korea Po∏udnio-
wa i Japonia, w których odpowiednio 
40 i 30% energii elektrycznej pochodzi
z elektrowni atomowych. Najdynamicz-
niej energetyk´ jàdrowà rozwijajà Chiny
(10 reaktorów czynnych, 5 w budowie,
a dalszych 30 jest planowanych!). Indie
sta∏y si´ eksporterem reaktorów jàdro-
wych. Produkcja energii elektrycznej
w amerykaƒskich elektrowniach jàdro-
wych wzros∏a od roku 1990 o 36%. Polska
otoczona jest wianuszkiem krajów atomo-
wych, które rozwijajà energetyk´ jàdrowà,
jak Czechy i S∏owacja lub, mimo og∏osze-
nia podzwonnego dla energetyki jàdrowej,
zajmujà w tej sprawie coraz mniej nieprze-
jednane stanowisko (Niemcy, Szwecja). Co

powoduje, ˝e mimo ciàgle ˝ywej pami´ci
o katastrofie w Czarnobylu oraz prote-
stów cz´Êci spo∏eczeƒstwa, energetyka jà-
drowa jawi si´ jako interesujàca propozy-
cja zaspokojenia g∏odu energetycznego
w wielu krajach? Zw∏aszcza w paƒstwach
rozwijajàcych si´, a pami´taç trzeba, ˝e
ponad pó∏tora miliarda ludzi nie korzysta
z dobrodziejstw pràdu elektrycznego. De-
cydujà o tym zasadniczo trzy czynniki:
bezkonkurencyjna wydajnoÊç energe-
tyczna, niska cena produkowanej energii
oraz brak negatywnych oddzia∏ywaƒ na
Êrodowisko.

Jeden kilogram uranu daje 17 tysi´cy
razy wi´cej energii elektrycznej od kilo-
grama w´gla i 12 tysi´cy razy wi´cej od ki-
lograma ropy naftowej. Siedmiogramowa
pastylka paliwa jàdrowego wytwarza
energi´ równowa˝nà ponad 800 kg w´gla
kamiennego. Osiem takich pastylek wy-

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏oszony 

przez prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka

Geolog na atomowym szlaku
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starcza do zapewnienia elektrycznoÊci go-
spodarstwu domowemu przez ca∏y rok.
Du˝a konwencjonalna elektrownia spala
dziennie trzy pociàgi w´gla, podczas gdy
jedna ci´˝arówka paliwa jàdrowego za-
pewnia funkcjonowanie przez ca∏y rok
elektrowni o identycznej mocy.

Spalaniu w´gla towarzyszy emisja du-
˝ych iloÊci dwutlenku w´gla, odpowie-
dzialnego za efekt cieplarniany, a tak˝e
metali ci´˝kich. Tymczasem, elektrow-
nie jàdrowe poza parà wodnà nie emitu-
jà niczego. Paradoksalnie, nara˝enie ra-
diacyjne ludnoÊci zwiàzane z promienio-
waniem odpadów z elektrociep∏owni w´-
glowych jest 100 razy wi´ksze od nara˝e-
nia wynikajàcego z normalnej pracy elek-
trowni jàdrowej.

Pràd elektryczny wyprodukowany
w elektrowniach jàdrowych jest taƒszy od
pràdu generowanego przez inne noÊniki
i to pomimo niezwykle wysokich kosztów
budowy elektrowni atomowych. Ceny ro-
py naftowej i gazu ziemnego od d∏u˝szego
czasu szybujà niebotycznie, podczas gdy
cena uranu ma tendencj´ malejàcà. Po-
nadto elektrownie mogà gromadziç zapa-
sy paliwa jàdrowego nawet na dziesi´ç lat,
co w znacznym stopniu uniezale˝nia je od
wahaƒ cen na rynkach surowcowych.
Skutkuje to stabilnymi i niskimi cenami.
Nie dziwi, ˝e najni˝sze rachunki za pràd
w Europie p∏acà Francuzi z powodzeniem
rozwijajàcy energetyk´ jàdrowà, wytwa-
rzajàcà prawie 80% energii elektrycznej.

Przeciwnicy energetyki jàdrowej pod-
noszà trzy zasadnicze argumenty: mo˝li-
woÊç groênej w skutkach awarii elektrow-
ni jàdrowej (syndrom Czarnobyla); ogra-
niczone zasoby uranu oraz - ich zdaniem -
nierozwiàzany problem odpadów promie-
niotwórczych.

W sprawie bezpieczeƒstwa kompetent-
nie i uspokajajàco wypowiadajà si´ specja-
liÊci zapewniajàcy o bezpiecznej pracy
wspó∏czesnych reaktorów, o czym za-
Êwiadczajà statystyki. Od czasu katastrofy
w Czarnobylu, w 1986 roku, nie odnoto-
wano ˝adnej groênej awarii w elektrow-
niach atomowych. Niegroêne awarie zda-
rzajà si´, ale jak twierdzi wybitny autory-
tet w dziedzinie bezpieczeƒstwa atomowe-
go profesor Jerzy Niewodniczaƒski „skut-
ki sà bardziej medialne ni˝ rzeczywiste”.

Skupi´ si´ na dwóch pozosta∏ych pro-
blemach, gdy˝ sà one domenà geologii.
Paliwem jàdrowym najcz´Êciej jest dwu-
tlenek uranu wzbogacony w izotop uranu
o masie 235. Surowcem do produkcji pali-
wa jàdrowego jest ruda uranu utworzona
g∏ównie przez promieniotwórczy minera∏
uraninit - naturalny dwutlenek uranu. To
w∏aÊnie w uraninicie Maria Curie Sk∏o-
dowska stwierdzi∏a obecnoÊç nowych
pierwiastków polonu i radu. Nawiasem
mówiàc s∏owo „promieniotwórczoÊç” rów-
nie˝ zawdzi´czamy wielkiej uczonej.

Najwi´ksze z∏o˝a uranu wyst´pujà
w geologicznie starych formacjach pia-
skowcowych i innych szczególnych typach
z∏ó˝, skàd uraninit wydobywany jest me-
todà odkrywkowà, g∏´binowà, a ostatnio
coraz cz´Êciej w procesie ∏ugowania („wy-
p∏ukiwania”). Z∏o˝a uranu eksploatuje 
19 krajów. A˝ jedna czwarta wydobycia
przypada na Kanad´. Pozostali wielcy
producenci to Australia, Kazachstan, Ro-
sja, Niger i Namibia. Produkcja uranu nie
zaspokaja potrzeb energetyki jàdrowej.
Reaktory atomowe na Êwiecie wymagajà
rocznie oko∏o 67 tysi´cy ton uranu, pod-
czas gdy wydobywa si´ nieco ponad 42 ty-
siàce ton. Ró˝nica pokrywana jest ura-
nem z nagromadzonych zapasów oraz
z g∏owic jàdrowych rozbrajanych g∏ównie
w USA i Rosji.

Mimo deficytu wydobywczego, energe-
tycy jàdrowi Êpià spokojnie, jako ˝e udo-
kumentowane Êwiatowe zasoby rudy ura-
nu (ok. 8 milionów ton) sà tak du˝e, ̋ e na-
wet przy znacznym wzroÊcie popytu na
ten metal wystarczà na przynajmniej sto
lat. Geolodzy wskazujà, i˝ do odzyskania
jest jeszcze dodatkowych ponad 11 milio-
nów ton uranu w nierozpoznanych z∏o-
˝ach. JeÊli jeszcze wziàç pod uwag´ ciàg∏e
udoskonalenia konstrukcji reaktorów jà-
drowych zwi´kszajàce ich wydajnoÊç,
a tym samym zmniejszajàce iloÊç potrzeb-
nego paliwa, to zasoby rudy uranu zacho-
wawczo liczàc starczà na 1000 tzw. „reak-
torolat” pracy dzia∏ajàcych i budowanych
reaktorów. Przysz∏oÊciowym êród∏em
uranu mo˝e byç woda morska. IloÊç ura-
nu w Êwiatowym oceanie jest wprost gi-
gantyczna: 4,5 miliarda ton. Jak do tej po-
ry Japoƒczykom uda∏o si´ uzyskaç z wody
oceanicznej 3 kg uranu, ale kto wie jak b´-
dà wyglàda∏y technologie wydobywcze
w przysz∏oÊci? To, co jest nieop∏acalne dzi-
siaj, jutro mo˝e staç si´ lukratywnym
przedsi´wzi´ciem.

Pozostaje problem odpadów promienio-
twórczych. Bez wàtpienia k∏opotliwy. Nie
chcemy, aby zdarza∏y si´ sytuacje jak ta,
która mia∏a miejsce przed laty w Labora-
torium Narodowym Oak Ridge w stanie
Tennessee. W laboratoryjnym stawie, do
którego wlewano odpady promieniotwór-
cze wyl´g∏y si´ radioaktywne ˝abki. Na
szcz´Êcie w Tennessee nie ma bocianów,
bo a˝ strach pomyÊleç o dalszych konse-
kwencjach niefrasobliwych dzia∏aƒ.

Paliwo jàdrowe zanim trafi do reaktora
nie jest szczególnie promieniotwórcze
i mo˝na nim manipulowaç bez ˝adnych
zabezpieczeƒ. Sytuacja zmienia si´ dra-
matycznie po jego wyj´ciu z reaktora. Wy-
palone paliwo jàdrowe jest tak silnie pro-
mieniotwórcze, ˝e nieszcz´Ênik, który
znalaz∏by si´ w jego bliskoÊci otrzyma∏by
Êmiertelnà dawk´ po kilku minutach. Ak-
tywnoÊç wypalonego paliwa szybko spada.
Po 40 latach od wyj´cia z reaktora jest

o 99,9% mniejsza, ale i tak niebezpiecznie
du˝a. Ponadto paliwo wyj´te z reaktora
ma temperatur´ od 800 do 1200 stopni
Celsjusza. Z tych wzgl´dów zu˝yte paliwo
po wyj´ciu z reaktora trafia do basenu
z wodà, gdzie ulega sch∏odzeniu. Wypalo-
ne paliwo przechowywane jest na terenie
elektrowni przez okres co najmniej 50 lat.
I choç iloÊç nagromadzonego na Êwiecie
wypalonego paliwa jàdrowego, 270 tysi´cy
ton, w porównaniu z iloÊcià odpadów wy-
twarzanych przez energetyk´ w´glowà
nie jest du˝a, to bez wàtpienia stanowià
one d∏ugotrwa∏e zagro˝enie dla Êrodowi-
ska i pokus´ dla terrorystów (z zu˝ytego
paliwa mo˝na odzyskaç pluton do produk-
cji broni jàdrowej).

W po∏owie lat osiemdziesiàtych kraje
atomowe uzna∏y, ̋ e najlepszym sposobem
na trwa∏e odizolowanie odpadów od bios-
fery b´dzie ich sk∏adowanie w szczelnych
i litych ska∏ach na g∏´bokoÊci od 400 m do
1km. G∏´bokie sk∏adowiska odpadów pro-
mieniotwórczych nazwano sk∏adowiska-
mi geologicznymi.

Sk∏adowisko geologiczne przypomina
kopalni´ z tà ró˝nicà, ˝e „urobek” jest
wprowadzany do podziemnych komór
sk∏adowania. Bezpieczeƒstwo sk∏adowi-
ska gwarantowane jest przez system wie-
lu barier sztucznych i naturalnych. Barie-
rà naturalnà jest ska∏a, w której wydrà˝o-
no sk∏adowisko. W zale˝noÊci od budowy
geologicznej krajów atomowych sà to gra-
nity, sole kamienne i potasowe, ska∏y ila-
ste i inne. Zasadniczym zagro˝eniem dla
trwa∏oÊci odpadów jest woda, która mo-
g∏aby odpad rozpuÊciç, a rozpuszczone ra-
dionuklidy transportowaç na du˝e odle-
g∏oÊci. Dlatego wszystkie bariery majà
dwa zadania: nie dopuÊciç do kontaktu
wód podziemnych z odpadem, a gdyby
jednak tak si´ sta∏o i pierwiastki promie-
niotwórcze przesz∏y do roztworu, to spo-
wolniç ich migracj´ do tego stopnia, ˝eby
nie dosz∏o do ska˝enia Êrodowiska.

Na po∏udniu Nowego Meksyku ko∏o
miejscowoÊci Carlsbad funkcjonuje g∏´bo-
kie sk∏adowisko odpadów promieniotwór-
czych w pok∏adzie soli potasowych. Jed-
nak przyjmuje ono szczególny rodzaj sub-
stancji promieniotwórczych powstajàcych
w przemyÊle zbrojeniowym, tak zwane
transuranowce, czyli pierwiastki ci´˝sze
od uranu. Natomiast nikt jeszcze nie zbu-
dowa∏ sk∏adowiska odpadów o du˝ej ak-
tywnoÊci.

Obecnie budowane jest kontrowersyjne
sk∏adowisko odpadów reaktorowych
w wulkanicznych tufach góry Yucca na
pó∏nocny-zachód od Las Vegas. Budowa
trwa ju˝ latami i poch∏on´∏a miliony dola-
rów jako, ˝e Amerykanie - jedyni na Êwie-
cie - budujà swoje sk∏adowisko w Êrodowi-
sku swobodnego dost´pu tlenu atmosfe-
rycznego. Jakie to ma znaczenie? Otó˝ pa-
liwo jàdrowe, podobnie jak uraninit jest
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s∏abo rozpuszczalne w wodzie, jednak,
kiedy znajdzie si´ w Êrodowisku bogatym
w tlen, uran ulega utlenieniu, a dwutle-
nek uranu przeobra˝a si´ w ∏atwo roz-
puszczalne minera∏y pyszniàce si´ jaskra-
wymi barwami. K∏opot w tym, ˝e w czasie
przeobra˝enia dwutlenku uranu uwalnia-
ne sà silnie promieniotwórcze pierwiastki
powsta∏e w reakcjach jàdrowych. A to jest
dok∏adnie to, czego si´ boimy i czego chce-
my uniknàç. Konstruktorzy sk∏adowiska
bronià si´, s∏usznie skàdinàd argumentu-
jàc, ˝e bez dost´pu wody, odpady promie-
niotwórcze nawet w warunkach utleniajà-
cych b´dà bezpieczne. Na pustyni w Ne-
vadzie jest sucho, a zwierciad∏o wód grun-
towych znajduje si´ na g∏´bokoÊci trzystu
metrów pod budowanym sk∏adowiskiem.
Wszelako, kto zar´czy, ˝e w przysz∏oÊci
klimat w Nevadzie nie stanie si´ bardziej
wilgotny?

Inne podejÊcie reprezentujà Skandyna-
wowie. W Szwecji i w Finlandii, po d∏ugim
namyÊle wytypowano potencjalne lokali-
zacje sk∏adowisk geologicznych w grani-
tach. W Szwecji w wyniku wst´pnej selek-
cji wybrano dwa takie miejsca. Od szeÊciu
lat prowadzono tam intensywne badania,
w celu poznania najdrobniejszych detali
budowy geologicznej, istotnych z punktu
widzenia bezpiecznego sk∏adowania odpa-
dów promieniotwórczych. Wkrótce zapad-
nie decyzja, w którym z nich rozpocznie
si´ budowa sk∏adowiska.

W Polsce pod nadzorem Paƒstwowej
Agencji Atomistyki w ramach strategicz-
nego programu rzàdowego w 2000 roku
wytypowano kilka lokalizacji spe∏niajà-
cych najbardziej podstawowe warunki
bezpiecznego sk∏adowania odpadów pro-
mieniotwórczych. SpoÊród nich za naj-
bardziej perspektywiczne uznano trzy
z∏o˝a soli kamiennej (Damas∏awek, K∏o-
dawa i ¸ani´ta) oraz ska∏y ilaste ko∏o Ja-
rocina. Polska solà stoi, a raczej na soli le-
˝y. W du˝ej cz´Êci naszego kraju na g∏´bo-
koÊci kilku kilometrów zalegajà pok∏ady
soli kamiennej. W niektórych miejscach

plastyczna sól wydêwign´∏a si´ ku po-
wierzchni Ziemi tworzàc struktury w for-
mie s∏upów zwanych wysadami solnymi.
W∏aÊnie w jednym z takich wysadów sol-
nych mo˝na by myÊleç o budowie sk∏ado-
wiska lub na po∏udnie od Jarocina, gdzie
na g∏´bokoÊci 530 metrów zalega 200 me-
trowej gruboÊci pok∏ad ska∏ ilastych. Za-
równo sól jak i minera∏y ilaste majà swo-
je liczne zalety, ale i wady z punktu wi-
dzenia sk∏adowania odpadów. Aby
stwierdziç, czy którakolwiek z tych loka-
lizacji nadaje si´ na sk∏adowisko, nale˝y
przeprowadziç szereg szczegó∏owych
i kosztownych badaƒ geologicznych. Nie-
spe∏nienie choçby tylko jednego z wielu
kryteriów bezpieczeƒstwa, ca∏kowicie
dyskredytuje kandydata na sk∏adowisko.
Mówi´ o tym dlatego, ˝e jeszcze nie zapa-
d∏y ˝adne decyzje, co do dalszych prac
rozpoznawczych, a ju˝ spo∏ecznoÊci lokal-
ne, skutecznie przestraszone przez me-
dia, podj´∏y protesty w obawie przed ra-
dioaktywnymi Êmieciami. Tymczasem
droga do ostatecznych decyzji jest jeszcze
bardzo daleka. Sprawy nie mo˝na jednak
odwlekaç w nieskoƒczonoÊç, poniewa˝
w Polsce ju˝ od 50 lat gromadzono wypa-
lone paliwo z dwóch reaktorów badaw-
czych: „Marii” i „Ewy”, z których ten
pierwszy jeszcze dzia∏a.

Zasadniczym problemem sk∏adowania
odpadów jest ich d∏ugowiecznoÊç. Wypalo-
ne paliwo jàdrowe osiàgnie poziom radio-
aktywnoÊci naturalnej rudy uranu po
up∏ywie oko∏o 100 tysi´cy lat. I na taki
diapazon czasowy projektowane sà sk∏a-
dowiska. Czy mo˝emy z du˝ym prawdo-
podobieƒstwem przewidzieç ich trwa∏oÊç
w tak d∏ugim czasie? W tym celu tworzo-
ne sà modele zachowaƒ odpadów w sk∏a-
dowiskach, uwzgl´dniajàce przeró˝ne sce-
nariusze. W bogatych krajach atomowych
zbudowano podziemne laboratoria, w któ-
rych symulowane sà procesy, jakie mogà
zachodziç w sk∏adowiskach. Wszelako na-
wet najbardziej wyrafinowane modele
matematyczne oraz badania eksperymen-
talne muszà podlegaç weryfikacji, tym
bardziej, ˝e cz´sto nie oddajà z∏o˝onoÊci
procesów geologicznych. W sukurs przy-
chodzà naturalne analogi, czyli obiekty
przyrodnicze lub archeologiczne podobne
do sk∏adowisk albo ich elementów.

Przyk∏adem analogu sà naturalne re-
aktory jàdrowe w Gabonie, gdzie dwa mi-
liardy lat temu w bogatej rudzie uranu
spontanicznie zainicjowane zosta∏y reak-
cje jàdrowe, wytwarzajàce pierwiastki
promieniotwórcze identyczne z powstajà-
cymi obecnie w reaktorach energetycz-
nych. Odkrycie naturalnych reaktorów
w 1972 roku by∏o sensacjà, ale dzisiaj sà
dla nas czymÊ wi´cej ni˝ tylko ciekawost-
kà przyrodniczà. Dostarczajà cennych in-
formacji o zachowaniu si´ ró˝nych nie-
bezpiecznych radionuklidów w Êrodowi-

sku przyrodniczym. Z punktu widzenia
bezpieczeƒstwa ekologicznego reaktory
naturalne zosta∏y zaprojektowane jeszcze
gorzej ni˝ reaktory w Czarnobylu. Woda
mia∏a swobodny dost´p do naturalnego
paliwa jàdrowego cz´Êciowo go rozpusz-
czajàc. Ku zdumieniu badaczy okaza∏o
si´, ̋ e rozpuszczone radionuklidy w ciàgu
dwóch miliardów lat przew´drowa∏y, co
najwy˝ej kilkanaÊcie metrów. Jak to mo˝-
liwe? Skutecznie zadzia∏a∏y bariery mine-
ralogiczne i geochemiczne na ró˝ne spo-
soby unieruchamiajàc uwolnione z rudy
uranowej pierwiastki. Przyk∏ad ten oraz
wiele innych przekonuje nas, ˝e w∏aÊci-
wie zaprojektowane, w∏aÊciwie wykonane
oraz umieszczone we w∏aÊciwych ska∏ach
sk∏adowisko b´dzie trwa∏e, a tym samym
zablokuje jakikolwiek kontakt odpadów
ze Êrodowiskiem na wiele tysi´cy lat.

Skoro, jak zapewniajà specjaliÊci, ener-
getyka jàdrowa jest bezpieczna, zasoby
uranu zapewnià prac´ reaktorów przez
d∏ugi czas, a odpady mogà byç sk∏adowa-
ne przez tysiàce lat, to co stoi na prze-
szkodzie rozwojowi energetyki jàdrowej
w Polsce? Ewentualny brak akceptacji
spo∏ecznej wywo∏any l´kiem przed pro-
mieniotwórczoÊcià. Bez tej akceptacji na-
wet najbardziej ambitne i rozsàdne plany
rzàdu legnà w gruzach. Przekonali si´
o tym Skandynawowie, kiedy w latach
osiemdziesiàtych podj´li prób´ przepro-
wadzenia wst´pnych badaƒ geologicz-
nych pod planowane sk∏adowisko odpa-
dów promieniotwórczych. Protesty lokal-
nej spo∏ecznoÊci skutecznie storpedowa∏y
zamierzenia rzàdu. Cierpliwa i rzetelna
edukacja oraz uÊwiadomienie ludziom
konkretnych korzyÊci p∏ynàcych dla nich
z posiadania sk∏adowiska spowodowa∏y
istotny wzrost akceptacji spo∏ecznej dla
budowy sk∏adowisk odpadów promienio-
twórczych w wytypowanych miejscowo-
Êciach. Równie˝ w Polsce nastawienie do
energetyki jàdrowej si´ zmienia. W lipco-
wym sonda˝u „Gazety Wyborczej” 48%
respondentów opowiedzia∏o si´ za budo-
wà elektrowni jàdrowej w Polsce, ale ju˝
tylko 30% zgodzi∏oby si´ na jej lokalizacj´
w pobli˝u ich miejsca zamieszkania.
Oczywistym jest, ˝e jeÊli chcemy przeko-
naç do energetyki jàdrowej naszych oby-
wateli to musimy rozpoczàç rzetelnà
kampani´ edukacyjnà z udzia∏em specja-
listów z ró˝nych dziedzin. A czasu nie ma
zbyt wiele. Od decyzji o budowie elek-
trowni jàdrowej do jej zbudowania up∏y-
wa zwykle 10 do 15 lat. Jeszcze mniej cza-
su mamy na budow´ sk∏adowiska odpa-
dów promieniotwórczych. Dlatego moje
wystàpienie zakoƒcz´ wnioskiem, który
tylko pozornie nie przystaje do g∏ównego
wàtku prezentacji: najwa˝niejsza jest
edukacja. Na edukacji nie wolno i nie
warto oszcz´dzaç!

JANUSZ JANECZEK
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N iewielka sala muzealna z tru-
dem pomieÊci∏a dostojnych go-
Êci. Byli wÊród nich parlamen-

tarzyÊci RP, przedstawiciele w∏adz Kato-
wic i Sosnowca, rektorzy Êlàskich uczelni,
naukowcy z Politechniki Poznaƒskiej,
przedstawiciele kurii katowickiej i po-
znaƒskiej, cz∏onkowie senatu Uniwersy-
tetu Âlàskiego oraz liczne grono przyja-
ció∏ Laureata.

Laudacj´ przygotowa∏a i odczyta∏a dy-
rektor Instytutu Informatyki Uniwersy-
tetu Âlàskiego, prof. UÂ dr hab. in˝. Alicja
Wakulicz-Deja. Recenzentami byli: prof.
dr hab. Jacek Koronacki z Instytutu Pod-
staw Informatyki Polskiej Akademii Na-
uk, cz∏onek PAN prof. zw. dr hab. in˝.
Henryk Krawczyk z Politechniki Gdaƒ-
skiej oraz cz∏onek PAN prof. zw. dr hab.
in˝. Roman S∏owiƒski z Instytutu Infor-
matyki Politechniki Poznaƒskiej. Cere-
monii przewodniczy∏ rektor – elekt 
prof. zw. dr hab. Wies∏aw BanyÊ. Po uro-
czystoÊci nadania tytu∏u powiedzia∏ m.in.:

– Jest dla nas ogromnym zaszczytem,
˝e Profesor Jan W´glarz w∏aÊnie w na-
szym uniwersytecie, Uniwersytecie Âlà-
skim, otrzyma∏ tytu∏ doktora honorowe-
go. Ka˝da politechnika, ka˝dy uniwersy-
tet mogà byç dumni ze wspó∏pracy z pa-
nem Profesorem, nasz wybór jest w pew-
nym sensie symboliczny, choç u∏atwiony
i wsparty fantastycznymi osiàgni´ciami
pana Profesora, który w swoich pracach
przedstawia nieomal wizjonerskie szlaki
rozwoju i zastosowaƒ informatyki. Choç
wiele z nich jest ju˝ w stanie realizacji
w zespole pana Profesora, to jednak nasza
imaginacja nie jest w stanie wyobraziç so-

bie, jak ogromnej skali osiàgni´cia przy-
niesie przysz∏oÊç. Dzi´ki uczonym takiej
miary, jak Profesor W´glarz, nawet nie-
zwyk∏e imaginacje mogà byç jednak spe∏-
nione, bo tempo rozwoju badaƒ nauko-
wych przerasta naszà wyobraêni´. To
wielkie osiàgni´cie umys∏u ludzkiego.

Laureat wyg∏osi∏ wyk∏ad, w którym mó-
wi∏ o koniecznoÊci powszechnego dost´pu
do infrastruktury informatycznej jako
warunku rozwoju globalnej spo∏ecznoÊci
naukowej.

Po odczytaniu listów przes∏anych pod
adresem Laureata, przyszed∏ czas na
osobiste gratulacje. Biskup prof. dr hab.
Marek J´draszewski z Poznania, odwo-
∏ujàc si´ do wieloletniej znajomoÊci
i przyjaêni z Profesorem, wskaza∏ na je-
go niezwyk∏e cechy charakteru: – Nad-
zwyczajne osiàgni´cia naukowe zawdzi´-
cza temu, co znajduje si´ u êróde∏ istnie-
nia wolnoÊci i skrzyde∏, o których pisa∏
Jan Pawe∏ II. Nie by∏oby mo˝liwoÊci
wznoszenia si´ ludzkiego umys∏u, gdyby
nie wolnoÊç ludzkiego ducha. Pan Profe-
sor potrafi byç wolny w swoim post´po-
waniu naukowym, co znaczy, ˝e umie
stawiaç zupe∏nie nowatorskie pytania
tak sobie, jak i nauce, ale tak˝e szukaç
na nie odpowiedzi... Profesor W´glarz
jest rzeczywistym autorytetem moral-
nym, ale ta niezwyk∏a pozycja wynika
przede wszystkim z tego, ˝e Jego morale
budowane jest na wolnoÊci ducha tak˝e
w Êwiecie rzeczywistoÊci jawnej.

UroczystoÊci towarzyszy∏, tym razem
w kameralnym sk∏adzie, cieszyƒski chór
akademicki „Harmonia” pod dyrekcjà 
dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

MARIA SZTUKA

38. doktorat honoris causa
Uniwersytetu Âlàskiego 

Pierwszy
informatyk
kraju
Profesor Jan W´glarz - Êwiatowej s∏awy informa-

tyk, inicjator i twórca infrastruktury informatycznej

dla Êrodowiska naukowego w Polsce - otrzyma∏ ty-

tu∏ doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego.

UroczystoÊç odby∏a si´ 2 lipca w Pa∏acu Schoena,

Muzeum w Sosnowcu. J est dla mnie ogromnym zaszczy-
tem i wyró˝nieniem pe∏nienie
funkcji laudatora w uroczystoÊci

nadania godnoÊci doktora honoris causa
Uniwersytetu Âlàskiego jednemu z naj-
wybitniejszych uczonych, Êwiatowej s∏a-
wy informatykowi Profesorowi Janowi
W´glarzowi, cz∏onkowi rzeczywistemu
Polskiej Akademii Nauk, dyrektorowi In-
stytutu Informatyki Politechniki Po-
znaƒskiej.

Dzia∏alnoÊç naukowa Profesora Jana
W´glarza rozpocz´∏a si´ w latach 70., kie-
dy zaczyna si´ intensywny rozwój infor-
matyki na Êwiecie i w Polsce. Rozwój
technologii informatycznych wiàza∏ si´
z nowymi mo˝liwoÊciami wykorzystania
sprz´tu informatycznego, zapotrzebowa-
niem na kadr´ dobrze wyszkolonych in-
formatyków i rozwój nauk informatycz-
nych. Wiele Êrodowisk naukowych uzna-
wa∏o informatyk´ jako narz´dzie i rze-
mios∏o, nie uznajàc jej jako dyscypliny na-
ukowej. Profesor J. W´glarz by∏ jednym
z tych uczonych, który potrafi∏ wykazaç,
˝e informatyka jest samodzielnà dyscy-
plinà naukowà, majàcà dobre podstawy
naukowe i szerokie zastosowania. Tym
podstawom naukowym informatyki po-
Êwi´cone sà najwa˝niejsze prace Profeso-
ra, dotyczàce problemów szeregowania
zadaƒ i rozdzia∏u zasobów, przy czym
przez zadania rozumie si´ ogólnie pojmo-
wane czynnoÊci, a przez zasoby dowolne
Êrodki (np. ludzie, maszyny, materia∏y,
pieniàdze), o które wspó∏ubiegajà si´ za-
dania, które w danej chwili mogà byç re-
alizowane (na kolejnoÊç wykonywania za-
daƒ mogà byç na∏o˝one ró˝nego typu
ograniczenia).

Ogólnie bioràc, problem polega na ta-
kim sterowaniu przydzia∏em zasobów
(które zwykle sà ograniczone) pomi´dzy
zadania, by pewien zbiór zadaƒ zosta∏ wy-
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konany jak najefektywniej z punktu wi-
dzenia danego kryterium (zbioru kryte-
riów). Sà to najcz´Êciej problemy optyma-
lizacyjne, wielokryterialne, których roz-
wiàzanie jest problemem bardzo z∏o˝o-
nym i nale˝àcym do zadaƒ NP-trudnych.

W zakresie tej problematyki Profesor
uzyska∏ szereg oryginalnych wyników sze-
roko cytowanych i rozwijanych w kraju i za
granicà. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à:

– zbadanie w∏asnoÊci czaso-optymal-
nych sterowaƒ zbiorem zadaƒ dla ró˝-
nych modeli postaci: „pr´dkoÊç wykony-
wania zadania – iloÊç zasobu”,

– wprowadzenie kategorii zasobów po-
dwójnie ograniczonych i przebadanie wp∏y-
wu ograniczenia zu˝ycia zasobu na w∏a-
snoÊci sterowaƒ czasowo-optymalnych,

– sformu∏owanie i porównanie podejÊcia
jedno- i dwuetapowego szeregowania zadaƒ
podzielnych na maszynach równoleg∏ych,

– opracowanie i przebadanie algoryt-
mów przydzia∏u pami´ci w systemach
wieloprocesorowych ze wspólnà stronico-
wanà pami´cià,

– sformu∏owanie problemów szerego-
wania zadaƒ wieloprocesorowych i poda-
nie pierwszych wyników w tym zakresie,

– sformu∏owanie modeli dyskretno-cià-
g∏ych problemów szeregowania i podania
ogólnej metodyki ich rozwiàzywania,

– przebadanie stosowalnoÊci modeli
i algorytmów dyskretno-ciàg∏ych do roz-
dzia∏u zasobów w Êrodowisku metakom-
putera oraz w elastycznych systemach
produkcyjnych.

W ostatnich latach Profesor J. W´glarz
zainicjowa∏ badania w zakresie wielokry-
terialnych problemów zarzàdzania zaso-
bami w systemach typu grid i wspó∏reda-
gowa∏ dla wydawnictwa Kluwer pierwszà
w literaturze Êwiatowej monografi´ po-
Êwi´conà zarzàdzaniu zasobami w tych
systemach.

Wyniki uzyskane przez Profesora zo-
sta∏y opublikowane w 15 monografiach
wydanych przez najlepsze wydawnictwa
naukowe: Baltzera, Elseviera, Kluwera,
Springera, PWN i WNT oraz w ponad
250 artyku∏ach opublikowanych m.in.
w takich czasopismach rangi Êwiatowej,
jak: ACM Transactions on Mathematical
Software, Annals of Operations Research,
CABIOS, Computer Networks, Discrete
Applied Mathematics, Discrete Mathema-
tics, European Journal of Operational
Research, IEEE Transactions on Compu-
ters, IEEE Transactional Systems, Man
and Cybernetics, International Journal
Production Research, Information Pro-
cessing Letters, Journal of Computatio-

nal Biology, Management Science, RA-
IRO Ricerca Operativa oraz w czo∏owych
czasopismach polskich.

Problematyka ta, rozwijana przez wie-
le lat przez Profesora J. W´glarza, jest do
dzisiaj wiodàca w wielu oÊrodkach krajo-
wych i Êwiatowych. O ogromnym znacze-
niu wyników uzyskanych przez Profeso-
ra J. W´glarza Êwiadczy zarówno niezwy-
kle szybki rozwój naukowy (prac´ doktor-
skà obroni∏ trzy lata po ukoƒczeniu stu-
diów, stopieƒ doktora habilitowanego
otrzyma∏ trzy lata póêniej, tytu∏ profeso-
ra uzyska∏ w wieku 36 lat, a majàc 44 la-
ta zosta∏ cz∏onkiem Akademii Nauk), jak
i uznanie mi´dzynarodowe, wyra˝ajàce
si´ zaproszeniami na wyk∏ady do USA,
Kanady, Japonii, Indii i prawie wszyst-
kich krajów europejskich. Jest tak˝e
cz∏onkiem wielu towarzystw mi´dzyna-
rodowych, pe∏niàc w nich wysokie funk-
cje, cz´sto jako jedyny reprezentant nie
tylko Polski, ale i Europy (American Ma-
thematical Society i Operations Research
Society of America).

Profesor J. W´glarz doskonale rozu-
mia∏, ˝e informatyka jako nauka stoso-
wana wymaga zarówno dobrych podstaw
teoretycznych, jak i badaƒ implementa-
cyjnych (cz´sto na danych rzeczywi-
stych), pozwalajàcych na zweryfikowanie
uzyskanych wyników i wykazanie u˝y-
tecznoÊci opracowanych metod, algoryt-
mów i tworzonych systemów. Tych zadaƒ
nie da si´ rozwiàzaç i nie da si´ rozwijaç

informatyki bez dost´pu do szybkich sie-
ci informatycznych i mo˝liwoÊci prowa-
dzenia badaƒ na komputerach wysokiej
klasy (superkomputery). Konieczne jest
zatem utworzenie polskiej sieci naukowej
z pe∏nym dost´pem do Êwiatowej infra-
struktury informatycznej.

Jako wieloletni cz∏onek Zespo∏u Opinio-
dawczo-Doradczego ds. Infrastruktury
Informatycznej KBN, cz∏onek zespo∏ów
KBN I i II kadencji oraz cz∏onek KBN IV
kadencji, poÊwi´ci∏ i poÊwi´ca tej proble-
matyce wiele czasu i energii. By∏ wspó∏-
twórcà i pomys∏odawcà koncepcji rozwoju
Polskiej Informatycznej Sieci Naukowej
oraz jej powiàzania z infrastrukturà Êwia-
towà. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e
w istotnej mierze w∏aÊnie upór i konse-
kwencja Prof. Jana W´glarza doprowadzi-
∏y do tego, ̋ e polskie Êrodowisko naukowe
mo˝e korzystaç z infrastruktury informa-
tycznej na Êwiatowym poziomie. Droga do
korzystania z najnowszej aparatury, od-
dalonej nawet o tysiàce kilometrów,
i mo˝liwoÊci bie˝àcej wspó∏pracy z odle-
g∏ymi oÊrodkami naukowymi zosta∏a dla
polskiej nauki otwarta.

Zawsze wierzy∏ w wysoki poziom nauki
polskiej i polskich pracowników nauko-
wych. Anga˝owa∏ si´ w kszta∏cenie i roz-
wój kadry informatycznej w Polsce. Spo-
Êród dwudziestu wypromowanych przez
niego doktorów oÊmiu uzyska∏o habilita-
cj´ a szeÊciu tytu∏ profesora, dwóch jest
cz∏onkami Polskiej Akademii Nauk.

Laudatio wyg∏oszone przez prof. dr hab. in˝. Alicj´ Wakulicz-Dej´

z okazji przyznania Profesorowi Janowi W´glarzowi godnoÊci 

doktora honoris causa Uniwersytetu Âlàskiego
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Zwiàzki Profesora J. W´glarza z Uni-
wersytetem Âlàskim datujà si´ od lat 90.,
kiedy nawiàza∏a si´ wspó∏praca pomi´dzy
Instytutem Informatyki UÂ a Instytutem
Informatyki Politechniki Poznaƒskiej
w zakresie teorii zbiorów przybli˝onych
i jej zastosowaƒ. Wspiera∏ rozwój Instytu-
tu Informatyki UÂ wspomagajàc rozwój
m∏odej kadry Instytutu w przeprowadza-
niu przewodów doktorskich i habilitacyj-
nych. Na ró˝nych etapach rozwoju infor-
matyki w Uniwersytecie Âlàskim odczu-
wana by∏a ˝yczliwoÊç Profesora J. W´gla-
rza, zarówno w procesie tworzenia infra-
struktury informatycznej Uniwersytetu
Âlàskiego i dost´pu do polskiej sieci na-
ukowej, jak i w rozwoju naukowym Insty-
tutu Informatyki. Profesor J. W´glarz
Êledzi∏ dorobek naukowy pracowników,
zauwa˝a∏ i docenia∏ wzrost poziomu na-
ukowego Instytutu. Wspiera∏ inicjatywy
i dzia∏ania, które doprowadzi∏y do uzy-
skania liczàcej si´ pozycji Instytutu Infor-
matyki UÂ w informatyce polskiej.

Profesor J. W´glarz jest uczonym ∏à-
czàcym w sobie ogromnà wiedz´ i b∏ysko-
tliwà inteligencj´ z wysokimi wartoÊcia-
mi moralnymi. Takie cechy jak uczci-
woÊç, sumiennoÊç i prawda sà dla Niego
niezwykle istotne i g∏´boko cenione przez
wspó∏pracujàce z Nim zespo∏y. Dlatego

te˝ wybierany jest do wielu Komisji i Ko-
mitetów, w których pe∏ni role opiniodaw-
cze. Za swojà dzia∏alnoÊç otrzyma∏ wiele
wysokich odznaczeƒ i nagród (w tym Z∏o-
ty Medal EURO, „Polskiego Nobla”). Ju˝
pi´ç uczelni w Polsce nada∏o mu godnoÊç
doktora honoris causa.

MyÊl´, znajàc Profesora J. W´glarza od
wielu lat, ˝e najwa˝niejsze dla Niego jest
uznanie, wyra˝ane przez Êrodowisko in-
formatyczne w Polsce i poczucie nas
wszystkich, ˝e jest wyjàtkowà osobowo-
Êcià i jednym z niewielu uznanych autory-
tetów naukowych i moralnych w dzisiej-
szym Êwiecie.

Szanowni Paƒstwo, mamy dziÊ za-
szczyt uhonorowaç tytu∏em doktora ho-
noris causa Uniwersytetu Âlàskiego, wy-
bitnego uczonego, o wyjàtkowych zas∏u-
gach dla rozwoju informatyki w Polsce
i na Êwiecie, niestrudzonego w poszuki-
waniu odpowiedzi nie tylko na trudne
i podstawowe pytania stawiane w nauce,
ale tak˝e stawiane przed cz∏owiekiem do-
tyczàce sensu i godnoÊci osoby ludzkiej.

Jest dla nas niewàtpliwym wyró˝nie-
niem i zaszczytem, ˝e mo˝emy Profesora
Jana W´glarza nazywaç przyjacielem
Uniwersytetu Âlàskiego.

ALICJA WAKULICZ-DEJA

P rofesor Jan W´glarz urodzi∏ si  ́w 1947 r. w Poznaniu,
gdzie ukoƒczy∏ z wyró˝nieniem I LO im. Karola Marcin-
kowskiego (1965). W roku 1969 ukoƒczy∏ studia z mate-

matyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM, a w roku
1971 z automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Po-
znaƒskiej. Od 1971 r. pracowa∏ w Instytucie Automatyki, nast´pnie
od 1989 r. w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, a od
1990 r. w Instytucie Informatyki Politechniki Poznaƒskiej. Prac´
doktorskà, wykonanà pod kierunkiem prof. Zdzis∏awa Bubnickie-
go, obroni∏ w 1974 r., habilitowa∏ si  ́w 1977 r. W 1983 r. uzyska∏ ty-
tu∏ profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. profesora zwyczajnego.
W 1991 r. zosta∏ wybrany cz∏onkiem korespondentem, w roku 1998 r.
cz∏onkiem rzeczywistym PAN. Jest cz∏onkiem wielu towarzystw
naukowych w kraju i za granicà.

Od 1976 r. kierowa∏ za∏o˝onà przez siebie Pracownià Badaƒ Ope-
racyjnych, a od 1995 r. – po reorganizacji – prowadzi Zak∏ad Badaƒ
Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki Po-
litechniki Poznaƒskiej, którego jest tak˝e od momentu powstania
dyrektorem. Jest tak˝e pe∏nomocnikiem dyrektora Instytutu Che-
mii Bioorganicznej PAN ds. Poznaƒskiego Centrum Superkompu-
terowo-Sieciowego, do którego powstania (1993 r.) w zasadniczym
stopniu si  ́przyczyni∏. Obecnie jest to jedno z trzech g∏ównych tego
typu centrów w Polsce, b´dàce nie tylko operatorem miejskiej sieci
komputerowej POZMAN, ale tak˝e krajowej, szerokopasmowej sie-
ci naukowej POL-34, odpowiadajàcej za ∏àcznoÊç polskiego Êrodowi-

ska naukowego z internetem Êwiatowym, migrujàcej obecnie do
Polskiego Internetu Optycznego, czyli sieci PIONIER.

Obszarem pracy badawczej prof. J. W´glarza jest problematyka
le˝àca na styku informatyki, badaƒ operacyjnych i nauk decyzyj-
nych. Obejmuje ona w szczególnoÊci problemy szeregowania zadaƒ
i rozdzia∏u zasobów, przy czym przez zadania rozumie si  ́ogólnie
pojmowane czynnoÊci, a przez zasoby dowolne Êrodki (np. ludzie,
maszyny, materia∏y, pieniàdze), o które wspó∏ubiegajà si  ́zadania,
które w danej chwili mogà byç realizowane (na kolejnoÊç wykony-
wania zadaƒ mogà byç na∏o˝one ró˝nego typu ograniczenia). Zada-
nia sà opisane przez pewne modele wià˝àce okreÊlone charaktery-
styki ich wykonywania (np. pr´dkoÊç, czas, koszt) z iloÊcià przydzie-
lonych zasobów. Ogólnie bioràc, problem polega na takim sterowa-
niu przydzia∏em zasobów (które zwykle sà ograniczone) pomi´dzy
zadania, by pewien zbiór zadaƒ zosta∏ wykonany jak najefektywniej
z punktu widzenia danego kryterium (zbioru kryteriów). Jest to
problematyka o bardzo wielu zastosowaniach praktycznych, istot-
nych zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widze-
nia, i dlatego uprawia si  ́jà w licznych oÊrodkach na Êwiecie. Przy-
k∏adowo, zadaniami mogà byç operacje technologiczne wyst´pujàce
w procesach produkcyjnych a zasobami obrabiarki, narz´dzia, pale-
ty, wózki i inne sk∏adniki systemu produkcyjnego. Zadaniami mo-
gà byç jednak równie  ̋procesy obliczeniowe a zasobami procesory,
pami´ci, urzàdzenia zewn´trzne, czy inne sk∏adniki systemu kom-
puterowego. W ka˝dym wypadku system zarzàdzania zasobami
(np. system operacyjny komputera) decyduje o tym, które zasoby,

Sylwetka naukowa 
Profesora Jana W´glarza
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w jakiej iloÊci, którym zadaniom i na jaki czas przydzieliç, by zaso-
by te by∏y wykorzystane jak najefektywniej. W zakresie tej proble-
matyki uzyska∏ szereg oryginalnych wyników szeroko cytowanych
i rozwijanych w kraju i za granicà.

W ostatnich latach zainicjowa∏ badania w zakresie wielokryte-
rialnych problemów zarzàdzania zasobami w systemach typu grid
i wspó∏redagowa∏ dla wydawnictwa Kluwer pierwszà w literaturze
Êwiatowej monografi  ́ poÊwi´conà zarzàdzaniu zasobami w tych
systemach. Wyniki pracy profesora sà przedstawione w 15 mono-
grafiach, w ponad 250 artyku∏ach opublikowanych w czasopismach
rangi Êwiatowej oraz w czo∏owych czasopismach polskich.

Wielki jest wp∏yw prof. W´glarza na rozwój problematyki badaƒ
operacyjnych, a w szczególnoÊci szeregowania zadaƒ i rozdzia∏u za-
sobów w Polsce. Problematyka ta jest obecnie uprawiana przez licz-
ne grono uczonych w wielu oÊrodkach naszego kraju i bez przesady
mo˝na stwierdziç, ˝e jest jednà z naszych eksportowych specjalno-
Êci naukowych. Âwiadczy o tym zarówno liczba cytowaƒ, jak
i udzia∏ naszych przedstawicieli w czo∏owych konferencjach Êwiato-
wych z tego zakresu.

Prof. zw. dr hab. in˝. J. W´glarz wspó∏pracuje naukowo z ponad
100 oÊrodkami na Êwiecie, g∏ównie w USA i w Niemczech. By∏
wielokrotnie zapraszany na wyk∏ady, m.in. do USA, Kanady, Ja-
ponii, Indii, Izraela oraz prawie wszystkich krajów europejskich.
Wyg∏osi∏ ponad 100 referatów na mi´dzynarodowych konferen-
cjach naukowych.

Od wielu lat udziela si  ́w g∏ównych federacjach naukowych z ob-
szaru szeroko rozumianych badaƒ operacyjnych, w szczególnoÊci
w EURO (Asocjacja Europejskich Towarzystw Badaƒ Operacyj-
nych) i w IFORS (Mi´dzynarodowa Federacja Towarzystw Badaƒ
Operacyjnych). Wprowadzi∏ Polsk  ́do EURO najpierw jako cz∏on-
ka stowarzyszonego (Lozanna, 1982), a nast´pnie jako cz∏onka
(Aachen, 1991), a tak˝e do IFORS (Ateny, 1990), co by∏o warun-
kiem pe∏nego cz∏onkostwa w EURO. W obu tych federacjach jest re-
prezentantem Polski (odpowiednio w EURO Council i w Board of
Representatives of IFORS), w latach 1996-1999 by∏ cz∏onkiem Êci-
s∏ego kierownictwa EURO (Executive Committee), w roku 1996 ja-
ko prezydent-elekt, w latach 1997-98 jako prezydent i w roku 1999
jako bezpoÊredni by∏y prezydent. By∏o to wyrazem wielkiego uzna-
nia dla dzia∏alnoÊci profesora J. Weglarza zwa˝ywszy, ˝e EURO
skupia 30 towarzystw krajowych (kilkanaÊcie tysi´cy cz∏onków),
ma 20 grup roboczych, wydaje dwa czasopisma, organizuje liczne
konferencje i szko∏y dla m∏odych naukowców. W czasie konferencji
EURO w Lizbonie (1986 r.) z inicjatywy profesora J. W´glarza i Lu-
isa Valaderasa Tavaresa powsta∏a Grupa Robocza EURO nt. Pro-
ject Management and Scheduling (PMS), której profesor J. W´-
glarz przewodniczy. Organizuje ona m.in. co dwa lata International
Workshops on PMS, w których ka˝dorazowo uczestniczy Êwiatowa
czo∏ówka specjalistów z zakresu tej problematyki.

Profesor J. W´glarz jest przedstawicielem Polski w organiza-
cji TERENA (Trans-European Research and Academic Networ-

king Association), b´dàcej g∏ównym forum wspó∏pracy i rozwo-
ju krajowych sieci naukowych i akademickich w Europie.
W 2005 r. w Poznaniu odby∏a si´ pierwsza w tej cz´Êci Europy
konferencja TERENY, dotychczas najwi´ksza i uznana za naj-
lepszà.

Prof. W´glarz jest redaktorem naczelnym kwartalnika Foun-
dations of Computing and Decision Sciences oraz cz∏onkiem ko-
mitetów redakcyjnych licznych czasopism krajowych i zagranicz-
nych, w tym European J. Operational Res. i Internat. Trans. Ope-
rational Res.

By∏ promotorem w 20 przewodach doktorskich. OÊmiu z jego
doktorantów uzyska∏o habilitacj́ , a szeÊciu tytu∏ profesora. Dwóch
z nich (cz∏onkowie PAN J. B∏a˝ewicz, R. S∏owiƒski) nale˝y do Êwia-
towej czo∏ówki w swoich specjalnoÊciach (optymalizacja kombinato-
ryczna, wielokryterialne wspomaganie decyzji). Recenzowa∏ ok. 40
rozpraw doktorskich, ok. 20 habilitacyjnych i ok. 20 wniosków o ty-
tu∏ profesora. Jako rzeczoznawca Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytu∏ów opiniowa∏ ok. 150 wniosków.

Od 1976 r. prowadzi regularnie otwarte seminarium naukowe,
w którym licznie uczestniczà osoby z innych oÊrodków krajowych

Nagroda Wydzia∏u IV PAN (1978), Na-

groda Sekretarza Naukowego PAN (1980),

Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987),

Zespo∏owa Nagroda Paƒstwowa II st.

(1988), Z∏ota Odznaka „Zas∏u˝ony dla

WNT” (1989), Krzy˝ Kawalerski Orderu

„Polonia Restituta” (1991), Z∏oty Medal Eu-

ropejskiej Federacji Towarzystw Badaƒ

Operacyjnych EURO (1991), Nagroda Na-

ukowa Miasta Poznania (1994), Medal „Ad

Perpetuam Rei Memoriam” Wojewody Po-

znaƒskiego (1996), Krzy˝ Oficerski Orderu

„Polonia Restituta” (1998), Medal „Za Za-

s∏ugi dla Uczelni” (Politechnika Poznaƒska,

1999), Nagroda Fundacji na rzecz Nauki

Polskiej („Polski Nobel”, 2000), Odznaka

Honorowa „Za Zas∏ugi dla Województwa

Wielkopolskiego” (pierwsza edycja – 20

osób, 2001), Cz∏onkostwo Honorowe Pol-

skiego Tow. Informatycznego (2002), Medal

SEP im. Prof. Janusza Groszkowskiego

(2003), Tytu∏ „Lidera Pracy Organicznej”

oraz statuetka „Honorowego Hipolita”,

nadana przez Towarzystwo im. Hipolita Ce-

gielskiego (2004), Krzy˝ Komandorski Or-

deru „Polonia Restituta” (2004), Nagroda

Fundacji im. Rodziny Chomczyƒskich „Wybit-

ny Polski Informatyk” (2006).

Prof. zw. dr hab. in˝. J. W´glarz jest dok-

torem honoris causa Politechniki Szczeciƒskiej

(2001), krakowskiej Akademii Górniczo-Hut-

niczej (2002), Politechniki Cz´stochowskiej

(2004), Politechniki Poznaƒskiej (2006) oraz

Politechniki Gdaƒskiej (2008).

Bogata dzia∏alnoÊç naukowa profesora 

J. W´glarza, uznanie w kraju i za granicà

oraz wysoki poziom etyczny spowodowa∏y,

˝e sta∏ si´ uznanym autorytetem w Êrodowi-

sku naukowym informatyki polskiej.

Wa˝niejsze odznaczenia i nagrody:
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i zagranicznych, w szczególnoÊci przygotowujàce rozprawy doktor-
skie i habilitacyjne. Dotychczas wyg∏oszono w ramach tego semina-
rium ok. 800 referatów.

Prof. J. W´glarz jest cz∏onkiem wielu towarzystw mi´dzynarodo-
wych i krajowych, w tym:

• American Mathematical Society (od 1977 r., sta∏y recenzent
„Mathematical Reviews”);

• Operations Research Society of America – ORSA, od 1999 r., po
po∏àczeniu z The Institute of Management Science – INFORMS (as-
sociate member od 1982, full member od 1990 r.);

• The Association of European Operational Research Societies
–EURO (reprezentant Polski w EURO Council od 1982 r., cz∏onek
Executive Committee w latach: 1996-1999, w tym prezydent w ka-
dencji 1997-98);

• International Federation of Operational Research Societies –
IFORS – siostrzana federacja z IFAC i IFIP, choç najstarsza i naj-
wi´ksza (przedstawiciel Polski w Board of Representatives od
1990 r.);

• Trans-European Research and Academic Networking Associa-
tion TERENA (przedstawiciel Polski od 1996 r.);

• Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzy-
stwa Cybernetycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prof. dr hab. in .̋ J. W´glarz nie nale˝a∏ i nie nale˝y do ˝adnych or-
ganizacji politycznych. Jego dzia∏alnoÊç organizacyjna i spo∏eczna ogra-
nicza si  ́do sfery ˝ycia naukowego w kraju oraz za granicà i obejmuje
pe∏nienie wielu wa˝nych funkcji, na które by∏ i jest wybierany. Sà to:
cz∏onek Prezydium PAN (od 2003 r.), cz∏onek Prezydium Oddzia∏u
PAN w Poznaniu (od 1991r., wiceprezes od 1996 do 2003, prezes od
2003 r.), cz∏onek Komitetu Informatyki PAN (od 1981r., przewodni-
czàcy Sekcji Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji od
1989 r., wiceprzewodniczàcy Komitetu w latach 1990-2002, przewod-
niczàcy od 2002 r.), cz∏onek zespo∏ów KBN (1991 – 1997), przewodni-
czàcy zespo∏u T-11 (KBN) (2001 – 2005), cz∏onek Zespo∏u Opiniodaw-
czo-Doradczego KBN ds. Infrastruktury Informatycznej (od poczàtku,

tj. od 1993 r. do 2002 r.)., cz∏onek Komitetu Polityki Naukowej i Na-
ukowo-Technicznej Rady Nauki (od 2005 r.), wieloletni cz∏onek Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytu∏ów, cz∏onek Rady Naukowej Instytu-
tu Informatyki PAN (1981 – 1990, wiceprzewodniczàcy w latach 1981
– 1984), cz∏onek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji
Komputerowej (1986 – 1989), cz∏onek Komitetu Redakcyjnego serii
„Biblioteka In˝ynierii Oprogramowania” (1985 – 1990), cz∏onek Zespo-
∏u Ekspertów MEN (1990 – 1993), cz∏onek Rady Redakcyjnej kwartal-
nika PAN „Archiwum Automatyki i Telemechaniki” (od 1986 r.), wi-
ceprzewodniczàcy Rady Redakcyjnej kwartalnika PAN „Archiwum In-
formatyki Teoretycznej i Stosowanej (od 1992 r.), cz∏onek Rady Redak-
cyjnej Biuletynu PAN, ds. Nauki Techniczne (od 1995 r.), cz∏onek Ko-
mitetu Narodowego ds. PUGWASH przy prezydium PAN (od 1991 r.),
cz∏onek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Nauka” (od 2003 r.),
cz∏onek Kapitu∏y Nagród Miasta Poznania (od 2004 r.).

Niezwykle wa˝nym dla ca∏ego Êrodowiska naukowego obszarem
aktywnoÊci prof. W´glarza jest rozwój infrastruktury informatycz-
nej nauki w Polsce i jej zwiàzków z infrastrukturà Êwiatowà. Jako
wieloletni cz∏onek Zespo∏u Opiniodawczo-Doradczego ds. Infra-
struktury Informatycznej KBN, cz∏onek zespo∏ów KBN I i II ka-
dencji oraz cz∏onek KBN IV kadencji, poÊwi´ci∏ i poÊwi´ca tej pro-
blematyce wiele czasu i energii. By∏ w szczególnoÊci wspó∏twórcà
koncepcji rozwoju naukowych miejskich sieci komputerowych,
przewodniczàcym Komitetu Programowego konferencji PO-
LMAN (1994 - 1999), konferencji ISTHMUS’2000 oraz od 2001 r.
konferencji PIONIER, zwiàzanej z realizacjà programu KBN, do-
tyczàcego rozwoju Polskiego Internetu Optycznego, którego by∏
wspó∏autorem. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ̋ e w istotnej mierze w∏a-
Ênie upór i konsekwencja prof. J. W´glarza doprowadzi∏y do tego,
˝e polskie Êrodowisko naukowe mo˝e korzystaç z infrastruktury
informatycznej na Êwiatowym poziomie.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: Doctor Honoris Causa Uniwersytetu
Âlàskiego. Prof. zw. dr hab. in˝. Jan W´glarz cz∏onek rzeczywisty PAN

Sosnowiec, 2008

Po latach planowania, budo-
wy i testowania, w LHC
umiejscowionym 100 me-

trów pod ziemià w tunelu zataczajàcym
olbrzymie ko∏o od Jeziora Genewskiego
a˝ do podnó˝a gór francuskiej Jury,
uformowano pierwszà wiàzk´ proto-
nów i przyspieszono jà do niewiarygod-
nej pr´dkoÊci równej nieomal pr´dkoÊci

Êwiat∏a. Protony kolimowane i prowa-
dzone w wysokiej pró˝ni przez 7000 po-
t´˝nych, nadprzewodnikowych magne-
sów ch∏odzonych do temperatury 
-271OC, obiegajà 27 kilometrowy obwód
akceleratora ponad 11 tysi´cy razy
w ka˝dej sekundzie. Gdy w koƒcu zde-
rzà si´ z protonami biegnàcymi z takà
samà pr´dkoÊcià w wiàzce przeciwbie˝-
nej, wyzwoli si´ energia, jakiej do tej

pory nigdy nie uzyskano – energia bilio-
nów elektrowoltów, docelowo si´gajàca
14 TeV.

Takich zderzeƒ b´dzie ponad 600 mi-
lionów na sekund´. Wszystkie z nich
nastàpià w czterech precyzyjnie zapla-
nowanych punktach – w centrum ol-
brzymich detektorów: ATLAS, CMS,
ALICE i LHCb. Zadaniem detektorów
b´dzie rejestrowanie informacji o milio-
nach nowych czàstek elementarnych,
kreowanych z wyzwolonej energii. Naj-
wi´kszy z nich – ATLAS, o niewiary-
godnie z∏o˝onej budowie ma, bagatela –
25 m Êrednicy i ponad 40 m d∏ugoÊci,
najci´˝szy zaÊ – CMS wa˝y wi´cej ni˝
wie˝a Eiffla!

Uruchomienie akceleratora opóêni∏o
si´ prawie o rok w stosunku do zak∏ada-
nych terminów. Jednak, zanim mog∏o
to w koƒcu nastàpiç, trzeba by∏o wyko-

Najwi´ksza maszyna Êwiata ruszy∏a

600 milionów 
zderzeƒ na sekund´
Gigantyczny akcelerator LHC (Large Hadron Col-

lider), najwi´ksza i najbardziej skomplikowana ma-

szyna, jakà kiedykolwiek zbudowa∏a ludzkoÊç roz-

poczà∏ prac´ w Europejskim Centrum Badaƒ Jàdro-

wych CERN. Czy spe∏ni pok∏adane w nim nadzieje

na prze∏om w nauce i rozumieniu Êwiata?
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naç zaiste herkulesowà prac´. Modyfi-
kacje projektu i pokonywanie tysi´cy
powstajàcych w trakcie budowy proble-
mów anga˝owa∏o naukowców i specjali-
stów z ca∏ego Êwiata. Rozwiàzania kon-
strukcyjne samego akceleratora i de-
tektorów sà rozwiàzaniami unikatowy-
mi. Nic wi´c dziwnego, ˝e zdarza∏y si´
b∏´dy. Jednà z powa˝niejszych przy-
czyn, które opóêni∏y uruchomienie
LHC by∏ w∏aÊnie, wykryty w czasie te-
stów b∏àd konstrukcyjny kwadrupolo-
wych elektromagnesów nadprzewodni-
kowych, zaprojektowanych w FERMI-
LAB (Laboratorium Fermiego w Bata-
vii w USA) i wykonanych w kooperacji
z firmà japoƒskà. Ich zadaniem by∏o ko-
limowanie wiàzki protonów tu˝ przed
wprowadzeniem jej do detektora. Wy-
kryta w por´ wada grozi∏a ca∏kowitym
zniszczeniem elektromagnesów w przy-
padku ich wyjÊcia ze stanu nadprze-
wodnictwa. 19 wrzeÊnia, kilka dni po
uruchomieniu akceleratora wydarzy∏a
si´ pierwsza awaria. W czasie testowa-
nia zasilania elektromagnesów symulu-
jàcego prac´ akceleratora z energiami
rz´du 5 TeV, wadliwe po∏àczenie dwóch
elektromagnesów uleg∏o stopieniu sta-
jàc si´ przyczynà uszkodzenia linii krio-
genicznej, dostarczajàcej ciek∏y hel do
ch∏odzenia elektromagnesów. Nastàpi∏
du˝y wyciek helu do tunelu akcelerato-
ra. Wst´pne ustalenia po awarii przewi-
dujà koniecznoÊç ogrzania ca∏ego sekto-
ra akceleratora i szacujà czas niezb´d-
ny do ca∏kowitego usuni´cia skutków
awarii na nie mniej ni˝ dwa miesiàce.

Czego chcemy si´ dowiedzieç dzi´ki
LHC? Przede wszystkim chcemy zwe-
ryfikowaç tak zwany Model Standardo-
wy, czyli, ogólnie mówiàc, zespó∏ teorii
opisujàcych budow´ Êwiata. Jednym

z przewidywaƒ Modelu jest istnienie
nie odkrytej jeszcze dotàd hipotetycznej
czàstki Higgsa, odpowiedzialnej za ma-
s´ materii. Weryfikacja Modelu i nowe
granice poznania z pewnoÊcià pozwolà
na lepsze zrozumienie istoty grawitacji,
a byç mo˝e pozwolà tak˝e wyjaÊniç,
czym jest ciemna materia, która zdaje
si´ wype∏niaç ca∏y WszechÊwiat.

Energie uzyskiwane w najpot´˝niej-
szym do tej chwili akceleratorze, któ-
rym by∏ Tevatron (nazwa pochodzi od
osiàgni´tej po raz pierwszy energii rz´-
du TeV) pracujàcy w FERMILAB, sà a˝
siedmiokrotnie ni˝sze ni˝ w LHC. Oka-
za∏y si´ niewystarczajàce do potwier-
dzenia istnienie czàstki Higgsa. Amery-
kanie podj´li co prawda prace nad naj-
wi´kszym planowanym do tej pory ak-
celeratorem, pot´˝nym SSC (Supercon-
ducting Super Collider) umiejscowio-
nym w Dallas, w Teksasie, który mia∏
osiàgaç energie 40 TeV, jednak Kon-
gres zdecydowa∏ o zaniechaniu prac
nad jego budowà.

Na prze∏omie marca i kwietnia tego
roku, tu˝ przed ca∏kowitym zamkni´-
ciem dost´pu do tunelu akceleratora
i detektorów, w CERN goÊci∏a z wizytà
kilkunastoosobowa grupa uczonych
i doktorantów z Instytutu Fizyki Uni-
wersytetu Âlàskiego. By∏a jednà z ostat-
nich grup wizytujàcych CERN, które
mog∏y jeszcze zjechaç pod ziemi´ i bez-
poÊrednio zobaczyç detektory i tunel
z akceleratorem, w ostatniej fazie ich
budowy.

CERN jest niezwyk∏ym miejscem,
o czym nie trzeba przekonywaç nikogo,
kto sp´dzi∏ tam choçby jeden dzieƒ.
Jest tak nie tylko ze wzgl´du na olbrzy-
mie mo˝liwoÊci u˝ytkowanej tam, uni-

katowej i najbardziej na Êwiecie wyrafi-
nowanej aparatury badawczej, ale
przede wszystkim ze wzgl´du na nie-
zwyk∏y klimat twórczej pracy, wyczu-
walny natychmiast po przekroczeniu
bram laboratoriów. CERN mo˝na po-
równaç bez przesady do tygla, w któ-
rym wcià˝ wrze. Dyskusje nie koƒczà
si´ tu nigdy, na sto∏ówce s∏ychaç
wszystkie j´zyki Êwiata, a przy sàsied-
nim stoliku mo˝na natknàç si´ na któ-
regoÊ z laureatów Nagrody Nobla...

Od kilku lat Instytut Fizyki Uniwer-
sytetu Âlàskiego i CERN ∏àczy bardzo
Êcis∏a wspó∏praca w dziedzinie edukacji.
Korzystajàc z poparcia Âlàskiego Kura-
torium OÊwiaty organizowane sà co ro-
ku wyjazdy nauczycieli fizyki z naszego
regionu na szkolenia prowadzone spe-
cjalnie dla nich w CERN. W ciàgu tygo-
dniowego pobytu nauczyciele biorà
udzia∏ w wyk∏adach, warsztatach i dys-
kusjach oraz zapoznajà si´ szczegó∏owo
z prowadzonymi w CERN eksperymen-
tami. Po powrocie do szkó∏ zdobyte do-
Êwiadczenia i przywiezione z CERN ma-
teria∏y dydaktyczne wykorzystujà w cza-
sie organizowanych wyk∏adów i prezen-
tacji oraz oczywiÊcie, na lekcjach fizyki
w swoich szko∏ach macierzystych.

LHC zbudowany wspólnym wysi∏-
kiem paƒstw europejskich dopiero za-
czyna prac´, a tymczasem wiadomo ju˝,
˝e nast´pnym krokiem b´dzie budowa
wielkiego akceleratora liniowego. Czy
warto budowaç takie maszyny? Co
przyjdzie nam z odkrycia nowej czàst-
ki? Nie wyobra˝amy sobie nawet odpo-
wiedzi na te pytania, ale tak samo nie
wyobra˝a∏ jej sobie Thompson, gdy
w 1897 roku odkry∏ elektron.

JERZY JAROSZ

Od lewej: prof. dr hab. Jacek Szade, dr Jan
Jelonek i prof. zw. dr hab. Andrzej Âlebarski
w komorze detektora CMS
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Magnesy dipolowe w tunelu LHC
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W zorem lat ubieg∏ych wrzesieƒ
w Instytucie Fizyki Uniwersyte-
tu Âlàskiego by∏ bardzo praco-

wity. Od 3 do 30 ubieg∏ego miesiàca odbywa-
∏y si´ tam bowiem wyk∏ady z pokazami,
przygotowane i zaprezentowane przez Pra-
cowni´ Dydaktyki Fizyki UÂ. By∏y one po-
dzielone na trzy grupy tematyczne: „Wszyst-
kie si∏y wszechÊwiata”, „Termodynamika
domowa” i „Niezawodna mechanika”.

W pierwszej cz´Êci fizycy udowadniali
uczniom, ˝e do opisu wszystkiego, co
dzieje si´ we wszechÊwiecie wystarczy
u˝yç tylko czterech si∏. Sà to oddzia∏ywa-
nia grawitacyjne, elektromagnetyczne,
s∏abe i silne, jednak o naszej codziennoÊci
decydujà tylko dwa pierwsze z nich. Pod-
czas drugiego wyk∏adu dowodzili, ˝e aby
zrozumieç jak dzia∏a lodówka, dlaczego
niektóre mieszaniny och∏adzajà si´, na
czym polega przegrzanie cieczy i dlaczego

mikrofale „ogrzewajà” potrawy, wystar-
czy poznaç dwie zasady rzàdzàce termo-
dynamikà. W trzeciej cz´Êci natomiast
naukowcy z Pracowni Dydaktyki Fizyki
udowadniali, ˝e prawa mechaniki towa-
rzyszà nam przez ca∏e ˝ycie i wiele z nich
potrafimy stosowaç intuicyjnie. Jednak,
aby pracowaç nie m´czàc si´, umieç za-
chowaç równowag´ czy zostaç mistrzem
gry w bilard, dobrze jest poznaç kilka naj-
wa˝niejszych.

OsobliwoÊci Âwiata Fizyki 2008

Aby zrozumieç: 
co, jak i dlaczego dzia∏a?
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Prof. dr hab. Bogus∏aw Fugiel

Dr Aneta Szczygielska Dr hab. Krzysztof Wójcik Dr Adam Guzik
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W bie˝àcym roku mija 90 lat od
ukazania si  ́publikacji w cza-
sopiÊmie Zeitschrift für physi-

kalische Chemie 92, 219 (1918), opisujàcej
nowà metod  ́wyciàgania monokryszta∏ów
z fazy ciek∏ej przez profesora Jana Czo-
chralskiego. Wynalaz∏ on metod ,́ nazwanà
jego nazwiskiem, podczas badaƒ szybkoÊci
krystalizacji metali. W latach 50. XX w. zo-
sta∏a ona wykorzystana na skal  ́przemy-
s∏owà do hodowli du˝ych kryszta∏ów pó∏-
przewodników. W roku 1951 Gordon Teal
i John Little zastosowali jà do hodowli
kryszta∏u germanu, u˝ytego do budowy
pierwszego tranzystora warstwowego. Po-
tem w prawie wszystkich zastosowaniach
german zastàpiono krzemem. Aktualnie
hoduje si  ́metodà Czochralskiego na skal´
przemys∏owà gigantycznych rozmiarów
kryszta∏y krzemu czy arsenku galu, które
sà wykorzystywane do produkcji diod, tran-
zystorów, uk∏adów scalonych czy ogniw s∏o-
necznych oraz innych urzàdzeƒ pó∏prze-
wodnikowych. Prawie wszystkie u˝yte
w tych urzàdzeniach pó∏przewodniki otrzy-
muje si  ́ w∏aÊnie metodà Czochralskiego.
Tak˝e du˝a iloÊç m.in. kryszta∏ów tlenko-
wych, stosowanych w nowoczesnych tech-
nologiach, jest uzyskiwana przy u˝yciu tej
metody. Dlatego Czochralskiego nazywa si´
„Praojcem elektroniki”, a jego nazwisko
jest najcz´Êciej cytowanym nazwiskiem pol-
skiego uczonego w literaturze naukowej.

Profesor Jan Czochralski urodzi∏ si´ 
23 paêdziernika 1885 r. w Kcyni, wówczas
pod zaborem pruskim, jako ósme dziecko
stolarza Franciszka Czochralskiego i Marty
z domu Suchomskiej. Zgodnie z wolà rodzi-
ców ukoƒczy∏ seminarium nauczycielskie
w Kcyni. Jego pasjà by∏a chemia. Przez pe-
wien okres pracowa∏ w aptece w Krotoszy-
nie (z tej miejscowoÊci pochodzi te  ̋Sir Ha-
rold Kroto, wczeÊniej Krotoschiner, laureat
Nagrody Nobla z 1996 r.). W 1904 r. Czo-
chralski przeniós∏ si  ́do Berlina, gdzie zna-

laz∏ zatrudnienie w aptece doktora A. Her-
branda. Potem przez krótki okres pracowa∏
w laboratorium firmy Kunheim and Co. in
Niederschönweide i w Allgemeine Elektri-
zitäts-Gesellschaft (AEG). Kolejna praca
w Kabelwerk Oberspree i dwa lata sp´dzo-
ne w laboratoriach AEG przygotowa∏y go
do zaj́ cia stanowiska kierownika i inspek-
tora produkcji w rafinerii miedzi. W tym
czasie ucz´szcza∏ równie  ̋na wyk∏ady z che-
mii na politechnice w Charlottenburgu ko-
∏o Berlina. W latach 1911-1914 by∏ asysten-
tem profesora Wicharda von Möllendorffa,
z którym opublikowa∏ swoje pierwsze prace
naukowe nt. krystalografii metali i teorii
dyslokacji (Zeitschrift des Vereines Deut-
cher Ingenieure 57 (1913) 931-5, 1014-20).
W 1910 r. Czochralski o˝eni∏ si  ́z Margu-
erità Haase, duƒskà pianistkà, z którà mia∏
trójk  ́dzieci.

W 1916 roku Czochralski wynalaz∏, przez
przypadek, ale i dzi´ki dok∏adnym obserwa-
cjom, metod  ́pomiaru szybkoÊci krystaliza-
cji metali, wykorzystywanà aktualnie do
produkcji monokryszta∏ów. Pewnego wie-
czoru w 1916 r. zaj́ ty sporzàdzaniem nota-
tek, zostawi∏ na biurku obok ka∏amarza ty-
giel ze stopionà cynà. Zaabsorbowany pisa-
niem pomyli∏ naczynia i zamoczy∏ pióro
w cynie. Gdy je wyciàgnà∏, zobaczy∏ zwisa-
jàcà w dó∏ cieniutkà niç zakrzep∏ego meta-
lu. Od rozci´cia w stalówce ciàgnà∏ si  ́do ty-
gla d∏ugi, jednorodny kryszta∏. Odkrycie to
zastosowa∏ do badaƒ szybkoÊci krystalizacji
metali przez zanurzanie kapilary w tyglu
z roztopionym metalem i powolne jej prze-
suwanie ku górze. W wyniku procesu wy-
ciàgania cieczy z tygla i jej ch∏odzenia otrzy-
mywa∏ monokrystaliczny metal w postaci
pr´cika o Êrednicy ok. 1 mm i d∏ugoÊci 150
mm. Wyniki obserwacji Czochralski opubli-
kowa∏ w Zeitschrift für physikalische Che-
mie 92, 219 (1918).

W 1917 r. objà∏ kierownictwo laborato-
rium metaloznawczego, ∏àczàc badania na-
ukowe z zastosowaniami przemys∏owymi.

Tu powsta∏o szereg wartoÊciowych prac na-
ukowych i patentów. Najbardziej uznany
jest patent na tzw. metal B (Bahn metal),
stop ∏o˝yskowy bez udzia∏u drogiej cyny,
stosowany w kolejnictwie, który zosta∏ za-
kupiony przez wiele krajów. Autor wyna-
lazku zyska∏ mi´dzynarodowe uznanie. By∏
zapraszany jako konsultant przez najwi´k-
sze koncerny, m.in. Henry Ford zapropono-
wa∏ mu obj́ cie kierowniczej funkcji w swo-
im przedsi´biorstwie.

Po odzyskaniu przez Polsk  ́niepodleg∏o-
Êci prezydent MoÊcicki, profesor chemii, za-
prosi∏ Czochralskiego do Polski. Mimo usta-
bilizowanej pozycji zawodowej i materialnej
na Zachodzie, naukowiec powróci∏ do kraju
wraz z rodzinà w 1929 roku. Otrzyma∏ dok-
torat honoris causa Politechniki Warszaw-
skiej, wkrótce zosta∏ profesorem.

Profesor Czochralski by∏ cz∏owiekiem za-
mo˝nym, przyjacielem polskiego prezyden-
ta, mecenasem sztuki, rozwija∏ te  ̋ nowo-
czesne laboratorium. Te sukcesy budzi∏y
zazdroÊç niektórych kolegów naukowców.
Niestety atmosfera ta przenios∏a si  ́ rów-
nie  ̋ na okres powojenny. Czochralski zo-
sta∏ oskar˝ony o wspó∏prac  ́ z Niemcami

90 lat metody Czochralskiego wzrostu kryszta∏ów

Prekursor 
rozwoju 
elektroniki
Bez wynalazku profesora Jana Czochralskiego

niemo˝liwy by∏by post´p cywilizacyjny 

w obecnym kszta∏cie.Jan Czochralski (1885 – 1953)

Szkic urzàdzenia do pomiaru szybkoÊci kry-
stalizacji metali z pracy Zeitschrift für physi-
kalische Chemie 92, 219 (1918)
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i nawet aresztowany. Jednak nie znalezio-
no ˝adnych dowodów kolaboracji naukow-
ca, który nigdy nie naruszy∏ norm etycz-
nych, ustanowionych przez Polskie Paƒ-
stwo Podziemne. Wprawdzie w czasie woj-
ny Niemcy zgodzili si  ́ na uruchomienie
przez Czochralskiego Zak∏adu Badaƒ Mate-
ria∏ów dla potrzeb niemieckich firm, jednak
wspiera∏ on polskie podziemie, pomaga∏
polskim naukowcom i artystom, wydosta-
jàc ich z wi´zieƒ, ludziom z getta, ratowa∏
te  ̋ dzie∏a sztuki. Wskutek nie popartych
˝adnymi dowodami oskar˝eƒ, wniesionych
przez jego przeciwników, w grudniu 1945 r.
Senat Politechniki Warszawskiej usunà∏
profesora z grona pracowników nauko-
wych. Czochralski wróci∏ do Kcyni, za∏o˝y∏
firm  ́Bion, w której produkowa∏ chemika-
lia codziennego u˝ytku. Zmar∏ w Poznaniu
22 kwietnia 1953 roku na atak serca po ko-
lejnej rewizji w jego domu. Jest pochowany
w Kcyni.

Profesor Czochralski wybitny metalurg,
krystalograf i chemik, którego odkrycie po-
zwoli∏o na dynamiczny rozwój wspó∏czesnej
nauki i techniki, przez wiele lat po wojnie
by∏ w Polsce zapomniany. Dopiero aktyw-
noÊç Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Kryszta∏ów oraz w∏adz i spo∏eczeƒstwa
Kcyni przywróci∏a pami´ç o nim. Stwier-
dzamy, ˝e pomimo przeprowadzonych wie-
lu badaƒ, nie znaleziono ˝adnych informa-
cji obcià˝ajàcych profesora Jana Czochral-
skiego. Przedstawiciele naszego Towarzy-
stwa prowadzili rozmowy z rektorami Poli-
techniki Warszawskiej, informowaliÊmy
o naszych dzia∏aniach, jednak z przykroÊcià
musimy stwierdziç, ˝e Senat Politechniki
Warszawskiej nie zmieni∏ swojej decyzji
z 1945 roku.

Ze wzgl´du na uznany donios∏y dorobek
naukowy profesora i jego Êwiatowà s∏aw ,́
Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryszta∏ów
przyj́ ∏o w 1998 r. Jana Czochralskiego za
swojego patrona. Na konferencjach-zjaz-
dach PTWK odbywa si  ́wyk∏ad Czochral-
skiego, do wyg∏oszenia którego jest zapra-
szany naukowiec o Êwiatowej renomie
w zakresie wzrostu kryszta∏ów. Wyk∏ady
takie, traktowane jako wa˝ne wyró˝nienie,
ostatnio wyg∏aszali prof. Robert Sekerka
z Carnegie-Mellon University, Pittsburgh,
USA oraz prof. Georg Müller z University
w Erlangen w Niemczech.

Zastosowanie metody 
Czochralskiego w Polsce

Metoda Czochralskiego jest szeroko sto-
sowana na Êwiecie do otrzymywania mo-
nokryszta∏ów dla celów badawczych i do
urzàdzeƒ elektronicznych. Polega na wy-
ciàganiu monokryszta∏u z cieczy roztopio-
nej w tyglu. Stosowane sà ró˝ne materia-
∏y tyglowe, dopasowane do rodzaju cieczy,
niereagujàce z nià. Metoda jest stale roz-
wijana i ulepszana oraz dostosowywana
do rodzaju wyciàganego materia∏u. Mate-

ria∏y wyjÊciowe topione sà w zale˝noÊci od
potrzeb, np. w piecach oporowych, induk-
cyjnie lub ∏ukowo. W Polsce hodowla mo-
nokryszta∏ów metodà Czochralskiego od-
bywa si´ w Instytucie Technologii Mate-
ria∏ów Elektronicznych ITME w Warsza-
wie. Instytut zajmuje si´ tematykà ba-
dawczà w zakresie rozwoju i wytwarzania
materia∏ów, opartych o nie struktur oraz
przyrzàdów dla mikro, opto i piezoelek-
troniki. Prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç
produkcyjnà. W ITME prowadzi si´ kry-
stalizacj´ metodà Czochralskiego na naj-
wi´kszà skal´ w kraju.

Laboratorium im. Jana Czochralskiego
Zak∏adu Technologii Monokryszta∏ów
Tlenkowych ITME zosta∏o wybudowane
w 1992 r. w postaci nowoczesnej hali
technologicznej (wyposa˝onej w klimaty-
zacj´ i ekranowanej od zak∏óceƒ ze-
wn´trznych). Wszystkie urzàdzenia sà
ustawione na antywstrzàsowych funda-
mentach, co odpowiada standardom
Êwiatowym. Jego zaplecze to nowoczesne
klimatyzowane pomieszczenia, wyposa-
˝one w dygestoria, sto∏y antywibracyjne,
stanowiska do nawa˝ania, mieszania ma-
teria∏ów tlenkowych. Laboratorium po-
siada pi´ç urzàdzeƒ do monokrystalizacji
kryszta∏ów tlenkowych metodà Czochral-
skiego. Wszystkie sterowane sà kompute-
rowo. Urzàdzenia do monokrystalizacji
tlenków firmy Cyberstar zaopatrzone sà
w czu∏e wagi elektroniczne Sartorius,
które wa˝à rosnàcy kryszta∏. Sterowane
komputerowo silniki krokowe zapewnia-
jà automatycznà regulacj´ Êrednicy
kryszta∏u, a dok∏adnoÊç zachowania za∏o-
˝onej Êrednicy jest jednym z warunków
otrzymania kryszta∏u o niskim stopniu
zdefektowania.

Na opisanych wy˝ej urzàdzeniach opra-
cowano warunki krystalizacji takich grup
materia∏ów monokrystalicznych, jak: la-

serowe materia∏y aktywne (YAG domiesz-
kowane m.in. Nd, Pr, Er, Yb, Eu, Tm, Sm,
V, Cr; YVO4 domieszkowane Nd, Tm, Er,
Ho, Yb; GdCOB domieszkowane Nd, Yb;
YAP domieszkowane Nd), kryszta∏y do
pasywnej modulacji dobroci rezonatora
(YAG:Cr; YAG:V; YAG:Co), monokrysz-
ta∏y na pod∏o˝a pod wysokotemperatu-
rowe warstwy nadprzewodzàce (NdGaO3,
SrLaAlO4, SrLaGaO4, CaNdAlO4), niedo-
mieszkowane oraz domieszkowane krysz-
ta∏y (LiNbO3; LiTaO3; SrBaNb2O6), krysz-
ta∏y nieliniowe (NLO) do generacji wy˝-
szych harmonicznych (BaB2O4 (BBO);
LiB4O7; GdCOB domieszkowane Nd, Pr,
Tm), kryszta∏y piezoelektryczne (LuAlO3

domieszkowane Ce, Pr; YAlO3 domieszko-
wane Ce, Pr; BGO; BSO), kryszta∏y aku-
stooptyczne TeO2, monokryszta∏y na pod-
∏o˝a pod warstwy GaN (Al2O3; NdGaO3).

W innych laboratoriach ITME znajdujà
si´ równie˝ urzàdzenia Czochralskiego
wykorzystywane do krystalizacji zwiàz-
ków pó∏przewodnikowych III-V (InP, 
GaAs, GaP, InAs) oraz krzemu (Si).

Wysoko wyspecjalizowane laboratoria
charakteryzujà otrzymane monokryszta-
∏y powy˝szych materia∏ów, m.in. spektro-
skopià: FTIR, EPR, ICP, RBS, IR, UV,
DLTS, PITS, HDR-Xray, Mössbauer. Do-
konuje si´ tu równie˝ charakteryzacj´
produkowanych podzespo∏ów elektronicz-
nych i optoelektronicznych (pomiary: im-
pedancyjne, mocy, czu∏oÊci, widm promie-
niowania i szumów). Materia∏y te sà wy-
konywane dla odbiorców krajowych, jak
i zagranicznych, a wyniki prac badaw-
czych sà publikowane w czasopismach
o zasi´gu mi´dzynarodowym.

Najbardziej spektakularnym osiàgni´-
ciem ITME jest zastosowanie jednego
z kryszta∏ów o w∏asnoÊciach scyntylacyj-
nych, Lu2AlO5:Ce (LAO:Ce), jako detekto-
ra w tomografie PET (Positron Emission

Prof. dr hab. Anna Pajàczkowska i in˝. Jaros∏aw Kisielewski przy urzàdzeniu Czochralskiego
w czasie wzrostu kryszta∏u
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Tomograph). Urzàdzenie to jest stosowa-
ne w medycynie do wykrywania zmian
nowotworowych.

Hodowla monokryszta∏ów 
na Uniwersytecie Âlàskim

W Zak∏adzie Fizyki Cia∏a Sta∏ego Insty-
tutu Fizyki naszego Uniwersytetu stosuje
si´ metod´ Czochralskiego do hodowli
monokryszta∏ów zwiàzków mi´dzymeta-
licznych, wa˝nych m.in. dla przysz∏ych
zastosowaƒ w ch∏odziarkach magnetycz-
nych czy spintronice.

Metoda opracowana przez Czochral-
skiego zosta∏a przystosowana do hodowli
bardzo reaktywnych, trudnotopliwych,
najcz´Êciej posiadanych w ma∏ych ilo-
Êciach (masa oko∏o grama), kosztownych
materia∏ów. Proces wyciàgania mono-
kryszta∏ów przebiega w komorze wype∏-
nionej bardzo czystym argonem, jako ga-
zem ochronnym, aby nie nastàpi∏o utle-
nianie si´ materia∏u podczas procesów to-
pienia i hodowli. Stosuje si´ grzanie in-
dukcyjne i lewitacyjnà cewk´ zamiast ty-
gla. Stopiony materia∏ wyjÊciowy lewituje
w wyniku oddzia∏ywania przeciwnie skie-
rowanych pól magnetycznych w cewce
i materiale wsadowym. Dzi´ki temu nie
odprowadza ciep∏a do cewki oraz nie na-
st´puje zanieczyszczenie hodowanego
kryszta∏u materia∏em tygla.

W ostatnich latach prowadzone sà ba-
dania majàce na celu znalezienie odpo-
wiednich materia∏ów dla nowego typu
ch∏odziarek magnetycznych. Zwiàzki mi´-
dzymetaliczne, zw∏aszcza na bazie pier-
wiastków ziem rzadkich, stanowià wa˝nà
klas´ tego typu materia∏ów. Przewiduje

si´, ˝e w ciàgu najbli˝szych 10 lat lodówki
takie b´dà dost´pne w sprzeda˝y - bar-
dziej wydajne i bezpieczne dla Êrodowiska
ni˝ konwencjonalne. Cykl ch∏odzenia
w pobli˝u temperatury pokojowej b´dzie
realizowany dzi´ki efektowi magnetoka-
lorycznemu, polegajàcemu na zmianie
temperatury materia∏u pod wp∏ywem po-
la magnetycznego. Wykorzystuje si´ obni-
˝enie entropii uk∏adu z∏o˝onego z mo-
mentów magnetycznych po przy∏o˝eniu
pola magnetycznego w sta∏ej temperatu-
rze. W polu magnetycznym momenty ma-

gnetyczne ulegajà uporzàdkowaniu. Po-
wsta∏e w tym procesie ciep∏o jest odpro-
wadzane do otoczenia. Taki stan odpowia-
da ni˝szej entropii uk∏adu. Po wy∏àczeniu
z kolei pola magnetycznego momenty ma-
gnetyczne ponownie rozporzàdkowujà si´
a temperatura uk∏adu obni˝a si´. Poszu-
kuje si´ nowych materia∏ów, zawierajà-
cych pierwiastki o odpowiednio du˝ym
momencie magnetycznym i wysokiej tem-
peraturze uporzàdkowania magnetyczne-
go. W dotychczas badanych tego typu ma-
teria∏ach stwierdzono istnienie wielu
struktur krystalicznych, przejÊç krystalo-
graficznych oraz bogactwo zachowaƒ ma-
gnetycznych, których natura nie jest do-
tàd dostatecznie poznana. Istotnà rol´ od-
grywa anizotropia oraz struktura elektro-
nowa. W∏asnoÊci fizyczne, zw∏aszcza ich
anizotropia, mogà byç jednoznacznie
okreÊlone dopiero przy dysponowaniu
monokryszta∏ami dobrej jakoÊci, co umo˝-
liwia w∏aÊnie metoda Czochralskiego.

Wspólna inicjatywa Polskiego 
i Niemieckiego Towarzystw
Wzrostu Kryszta∏ów

Polskie i Niemieckie Towarzystwa
Wzrostu Kryszta∏ów ∏àczy postaç wybit-
nego uczonego profesora Jana Czochral-
skiego. Podczas Êwiatowej konferencji
wzrostu kryszta∏ów The 15th Internatio-
nal Conference on Crystal Growth w po∏à-
czeniu z The 13th Conference on Vapor
Growth and Epitaxy Organometallic Va-
por Phase Epitaxy, która odby∏a si´ 12 –
17 sierpnia 2007 r. w Salt Lake City,
Utah, USA Polskie Towarzystwo Wzro-
stu Kryszta∏ów wygra∏o w rywalizacji
z innymi krajami, np. z Wielkà Brytanià,
prawo do organizacji wraz z Niemieckim
Towarzystwem Wzrostu Kryszta∏ów
(DGKK) Êwiatowej konferencji The 17th
International Conference on Crystal
Growth w po∏àczeniu z The 15th Interna-
tional Conference on Vapor Growth and
Epitaxy, która odb´dzie si´ 11 do 16
sierpnia 2013 r. w Warszawie oraz szko∏y
The 15th International Summer School

on Crystal Growth (6-10 sierpnia 2013)
w Gdaƒsku.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e mo˝liwoÊç organi-
zacji presti˝owej konferencji jest du˝ym
sukcesem Polskiego Towarzystwa Wzro-
stu Kryszta∏ów i polskiego Êrodowiska
wzrostu kryszta∏ów. W ten sposób zosta∏a
doceniona du˝a aktywnoÊç Towarzystwa,
organizujàcego konferencji i sympozjów
z udzia∏em wielu Êwiatowej s∏awy na-
ukowców. Po raz pierwszy konferencja od-
b´dzie si´ w Europie Ârodkowej. Konfe-
rencje te, organizowane co trzy lata, gro-
madzà w zasadzie wszystkich liczàcych si´
badaczy z ca∏ego Êwiata w dziedzinie wzro-
stu kryszta∏ów i ich charakteryzacji. Fakt,
˝e bezpoÊrednio przed nimi organizowane
sà szko∏y wzrostu kryszta∏ów, umo˝liwia
kontakt wielu studentom, doktorantom
i m∏odym pracownikom naukowym z wio-
dàcymi ekspertami w tej dziedzinie. Daje
to ogromne korzyÊci wielu m∏odym uczest-
nikom szkó∏. W tym wypadku g∏ównymi
beneficjantami b´dà polscy i niemieccy
m∏odzi pracownicy nauki.

Prezentacja konferencji zosta∏a przygo-
towana wspólnie przez Polskie i Niemiec-
kie Towarzystwa Wzrostu Kryszta∏ów. Ze
strony polskiej prezentacj´ przygotowa∏
zespó∏ w sk∏adzie: Stanis∏aw Krukowski,
Micha∏ Leszczyƒski, Dorota Pawlak, Ewa
Talik, Zbigniew ˚ytkiewicz oraz Jochen
Friedrich ze strony niemieckiej.

EWA TALIK (UNIWERSYTET ÂLÑSKI, KATOWICE)
ANNA PAJÑCZKOWSKA (INSTYTUT TECHNOLO-

GII MATERIA¸ÓW ELEKTRONICZNYCH, WARSZAWA)
STANIS¸AW KRUKOWSKI (CENTRUM BADA¡ 
WYSOKOCIÂNIENIOWYCH PAN, WARSZAWA)

WOJCIECH SADOWSKI (POLITECHNIKA GDA¡SKA)
ZBIGNIEW ˚YTKIEWICZ (INSTYTUT FIZYKI PAN,

WARSZAWA)

Podzi´kowania
Autorzy dzi´kujà za udost´pnienie materia∏ów: 

- strona internetowa PTWK

http://www.ptwk.org.pl/eng/sitemap.html

- Pawe∏ Tomaszewski „Jan Czochralski and

his method” 2003.

Prof. dr hab. Ewa Talik i mgr Monika Klimczak przy urzàdzeniu Czochralskiego w Instytucie
Fizyki Uniwersytetu Âlàskiego

Monokryszta∏y YAG:Yb wyhodowane meto-
dà Czochralskiego w Instytucie Technologii
Materia∏ów Elektronicznych w Warszawie
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K ilka dni temu, na stronach interne-
towych Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej og∏oszono list  ́ laureatów

pierwszej edycji konkursu TEAM. Program
ten ma na celu wsparcie projektów z udzia∏em
studentów, doktorantów i uczestników sta˝y
podoktorskich, realizowanych w najlepszych
zespo∏ach badawczych w Polsce (cytat z regu-
laminu konkursu, podkreÊlenie moje). WÊród
siedmiu zwyci´skich projektów z ró˝nych
dziedzin nauki, jest tylko jeden z fizyki. Jego
tytu∏: From Study of Molecular Dynamics in
Amorphous Medicines at Ambient and Eleva-
ted Pressure to Novel Applications in Phar-
macy. Autorem projektu i laureatem konkur-
su jest prof. UÂ dr hab. Marian Paluch, który
na zorganizowanie zespo∏u realizujàcego pla-
nowane badania otrzyma∏ kwot  ́w wysokoÊci
ponad 1,7 mln z∏otych. Pan profesor prowadzi
nabór do swojego TEAM-u wÊród studentów,
doktorantów i m∏odych doktorów. WysokoÊç
stypendiów wynosiç b´dzie: 1 000 z∏ dla magi-
strantów, 3 000 z∏ dla doktorantów i 5 000 z∏
otrzymywaç b´dà doktorzy w ramach sta˝u
podoktorskiego. Projekt realizowany ma byç
przez cztery lata. Zadaniem zespo∏u doktora
Palucha jest opracowanie technologii otrzy-
mywania leków w postaci amorficznej. Lekar-
stwa w tej postaci sà znacznie lepiej i szybciej
przyswajane przez organizm ni  ̋leki w posta-
ci krystalicznej. Ponadto ich produkcja b´dzie
taƒsza i prostsza w porównaniu do dotychcza-
sowej, a my wszyscy b´dziemy ∏atwiej i szyb-
ciej dochodzili do zdrowia.

Prof. dr hab. Antoni Kocot jest z kolei lau-
reatem Science Foundation Ireland, irlandz-
kiego odpowiednika polskiej FNP. Zosta∏ zwy-
ci´zcà tegorocznej edycji programu: The
E.T.S. Walton Visitor Awards, ustanowione-
go dla upami´tnienia irlandzkiego laureata
Nagrody Nobla z 1951 roku, E.T.S. Waltona.
Tegoroczna wysokoÊç nagrody, którà zdoby∏
profesor wynosi oko∏o 150 000 euro. Nagroda
umo˝liwi mojemu koledze prowadzenie swo-
ich badaƒ w Irlandii w ciàgu najbli˝szego ro-
ku. Jednym z czterech celów tej nagrody jest
bowiem: Enhancing Ireland’s reputation and
culture as a home of first-class research.

WÊród dotychczasowych laureatów kon-
kursu najliczniejszà grup  ́ stanowià Amery-
kanie. Profesor A. Kocot jest pierwszym Pola-

kiem na liÊcie nagrodzonych. Jest znanym
w Êwiecie specjalistà w zakresie badania
struktur ciek∏ych kryszta∏ów. Przed trzema
laty pisa∏em w „Gazecie Uniwersyteckiej UÂ”
o eksperymentalnym potwierdzeniu, przez
mojego koleg ,́ istnienia nematycznej fazy
dwuosiowej. Praca, zawierajàca dane ekspery-
mentalne dokumentujàce istnienie wspo-
mnianej struktury, równie  ̋w przypadku ne-
matyków, opublikowana zosta∏a w presti˝o-
wym amerykaƒskim czasopiÊmie Physical
Review Letters. Artyku∏ zosta∏ uznany za wy-
darzenie, a rysunek z pracy znalaz∏ si  ́ na
ok∏adce.

Warto równie  ̋podkreÊliç, ˝e kolejny mój
kolega z Zak∏adu, profesor Sylwester Rzoska,
ju  ̋po raz trzeci uzyska∏ Êrodki na zorganizo-
wanie mi´dzynarodowej konferencji pod au-
spicjami NATO w ramach programu: Science
for Peace and Security. Konferencja, której te-
mat brzmi: Metastability under Pressures:
Platform for New Enviromental and Techno-
logical Applications, odb´dzie si  ́w Odessie
w paêdzierniku tego roku. Profesor Rzoska
jest prawdopodobnie rekordzistà Êwiata, jeÊli
chodzi o liczb  ́uzyskanych grantów ze wspo-
mnianego wy˝ej programu.

No i wreszcie last but not least, nasz dokto-
rant Kamil Kamiƒski zosta∏ tegorocznym lau-

reatem stypendium FNP dla m∏odych uczo-
nych. Jest to ju  ̋piàty doktorant Zak∏adu Bio-
fizyki i Fizyki Molekularnej, który zosta∏ sty-
pendystà FNP. Pierwszym by∏ Marian Pa-
luch, wspomniany wy˝ej. Jeden z nich (Seba-
stian Pawlus), by∏ ponadto laureatem konkur-
su „Polityki” – „Zostaƒcie z nami” (wyjecha∏
do Stanów i wróci∏, aby zostaç z nami). Kamil
w trakcie studiów doktoranckich opublikowa∏
ponad 20 prac w najlepszych czasopismach
Êwiatowych, ponadto jest autorem du˝ej liczby
komunikatów i wyk∏adów na konferencjach
mi´dzynarodowych. Niedawno rozliczy∏ grant
KBN, którego by∏ kierownikiem i jedynym re-
alizatorem. Uzyska∏ go na opracowanie tech-
nologii otrzymywania nowych polimerów.
W po∏owie wrzeÊnia b´dzie broni∏ pracy dok-
torskiej (pisz  ́ten tekst pod koniec sierpnia).

Wymienieni wy˝ej koledzy nie wyczerpujà
oczywiÊcie pe∏nego zbioru pracowników i dok-
torantów Zak∏adu. O pozosta∏ych napisz  ́in-
nym razem, co najmniej w podobnej tonacji.

Tak, wi´c po szeÊciu latach pracy w admi-
nistracji centralnej, wracam z du˝ym zado-
woleniem, na pe∏ny i jedyny etat do Zak∏adu
Biofizyki i Fizyki Molekularnej, w którym
tak dobrze si´ dzieje z nadziejà, ˝e niczego
nie popsuj´.

JERZY ZIO¸O

Z Zak∏adu Biofizyki i Fizyki Molekularnej

Porcja dobrych
wiadomoÊci

Uprogu nowego roku aka-

demickiego i kolejnej kadencji

w∏adz uczelni, chcia∏bym sí

podzieliç krzepiàcymi infor-

macjami na temat sukcesów

moich kolegów z Zak∏adu

Biofizyki i Fizyki Molekularnej,

co pozwoli zapewne zwí k-

szyç nieco poziom optymizmu.

Doktoraty:
Dr Piotr Bujak Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii

Dr Tomasz Magdziarz Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii

Dr Tomasz Kmita Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Jacek Finster Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Chemii

Dr Barbara Matonia Wydzia∏ Filologiczny

Dr Tomasz Huk Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii

Dr Pawe∏ MaÊlankiewicz Wydzia∏ Matematyki, Fizyki i Chemii - Instytut Fizyki

Dr Arkadiusz Rojczyk Wydzia∏ Filologiczny

Dr Grzegorz Sapota Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Grzegorz Badura Wydzia∏ Informatyki i Nauki o Materia∏ach

Dr Piotr Hermanowski Wydzia∏ Nauk o Ziemi

Dr Beata Abdallah-Krzepkowska Wydzia∏ Filologiczny

Dr Pawe∏ Synowiec Wydzia∏ Artystyczny

Dr Jerzy Pietruczuk Wydzia∏ Artystyczny

Dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz Wydzia∏ Pedagogiki i Psychologii

Dr Robert Radek Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr Agnieszka Grzesiok Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr Aleksandra Komandera Wydzia∏ Filologiczny

Habilitacje:
Dr hab. Ma∏gorzata Nitka Wydzia∏ Filologiczny

Dr hab. Leszek Drong Wydzia∏ Filologiczny

Dr hab. Jacek Górecki Wydzia∏ Prawa i Administracji

Dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk Wydzia∏ Prawa i Administracji

Dr hab. Mariusz Kolczyƒski Wydzia∏ Nauk Spo∏ecznych

Dr hab. Aleksandra Janowska Wydzia∏ Filologiczny

Stopnie naukowe
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T egoroczna wiosna na
Wydziale Nauk o Ziemi
kolejny raz „zakwit∏a”

obfitym programem szkolnych
imprez ekologicznych. W ciàgu
dwóch miesi´cy (kwiecieƒ, maj),
w sosnowieckich szko∏ach odby-
wa∏y si  ́XVI Dni Ziemi. Osiàgn´-
∏y one rekordowà iloÊç 30 im-
prez: w przedszkolach (4), szko-
∏ach podstawowych (14), gimna-
zjach (7) i szko∏ach ponadgimna-
zjalnych (5). Od lat wspierajà nas
finansowo – Urzàd Miejski w So-
snowcu (Wydzia∏ Kultury i Sztu-
ki, Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
i Rolnictwa) oraz Paƒstwowy In-
stytut Geologiczny. Warto za-
znaczyç, ˝e Muzeum w Sosnow-
cu oraz Muzeum Zag∏´bia w B´-
dzinie otworzy∏y swe podwoje dla
naszych szkolnych spotkaƒ –
„T´czowych Warsztatów” i „Ro-
ku obrz´dowego w Zag∏´biu Dà-
browskim”. Tym razem Polskie
Towarzystwo Geograficzne za-
proponowa∏o konkurs wiedzy
ekologicznej – „Mieszkam w So-
snowcu”. W tym roku nasze
„Dni” zosta∏y wyjàtkowo wzbo-
gacone o Festiwal Ziemi i Badaƒ
Polarnych, zorganizowany przez
Wydzia∏ Nauk o Ziemi w nawià-
zaniu do Mi´dzynarodowego Ro-
ku Polarnego.

Dni Ziemi sà formà obrony
ucznia przed codziennà monoto-
nià lekcji prowadzonych w sali
szkolnej, jak te  ̋przed nadmiarem
wiedzy ksià˝kowej. Wiedza ta cz´-
sto przyswajana mechanicznie
pod kàtem sprawdzianów, testów
i stopni formalnych, nie daje mo˝-
liwoÊci pe∏nego rozwoju osobowo-
Êci m∏odego cz∏owieka. Stàd tak
ch´tnie sosnowieccy nauczyciele
podejmujà trud organizacji orygi-
nalnych imprez poza klasà szkol-
nà. A tradycja, jak na spo∏ecznà
inicjatyw  ́ jest d∏uga – szesnaÊcie
lat. Formu∏ujàc cele Dni Ziemi,
dbamy o ich szeroki zakres - od za-
j́ ç badawczych, po kreacje arty-
styczne. Zale˝y nam na rozwijaniu
inwencji twórczej uczniów – swo-
body wypowiedzi wspieranej wy-
obraênià w esejach, s∏owie poetyc-
kim i bardzo licznych pracach pla-
stycznych. Do popularnych form
tych spotkaƒ o tematyce ekolo-
gicznej nale˝à: warsztaty tereno-
we, mityngi, konkursy i turnieje.

W tej krótkiej informacji
o Dniach Ziemi w Sosnowcu, nie
sposób odtworzyç atmosfery spo-
tkaƒ – autentycznych prze˝yç, za-
skakujàcych pomys∏ów „dzie∏”
tworzonych przez uczniów i p∏y-
nàcych stàd wielu radoÊci oraz re-
fleksji nad stosunkiem cz∏owieka
do Ziemi. Ograniczone miejsce nie

pozwala wyliczyç choçby tytu∏ów
imprez. Warto ukazaç natomiast
choçby jeden przyk∏ad, jak cieka-
we sà spotkania przedszkolne.
Tym razem podajemy krótki opis
prac zespo∏u nauczycieli z Miej-
skiego Przedszkola Nr 45 przy ul.
Kisielewskiego. Âwi´to Ziemi zor-
ganizowano na trzech poziomach:
ogólnopolskim – konkurs rysunku
„Przyroda w moim mieÊcie” (zg∏o-
szono 214 prac z ca∏ej Polski);
miejskim – mi´dzyprzedszkolny
turniej „Tajemnice grudki ziemi”;
przedszkolnym – zaj́ cia z rodzica-
mi „Weso∏a d˝d˝ownica”. Powy˝-
sze dwa spotkania warsztatowe
mia∏y na celu poznanie przez dzie-
ci w∏aÊciwoÊci gleby i jej roli w ˝y-
ciu organizmów. Warto nadmie-
niç, ˝e dziecko w tym wieku jest
bliziutko „ziemi” poprzez zabaw´
w piaskownicy; czasem kontakt
z nià koƒczy si  ́ bolesnym upad-
kiem i rozbitym kolanem. Tym ra-
zem przedszkolaki przyj́ ∏y posta-
w  ́badawczà – na ich miar .́ By∏a
to pasjonujàca zabawa rozciera-
nia, rozgniatania, wa∏kowania zie-
mi i oglàdania ró˝nych jej czàstek
pod lupà.

Najciekawszym ze wszyst-
kich doÊwiadczeƒ by∏a kilku-
dniowa obserwacja efektów pra-
cy d˝d˝ownicy w zwil˝onym
szklanym naczyniu wype∏nio-
nym warstwami: gleby ogrodo-
wej, piasku, gliny, pok∏adu su-
chych liÊci itp. Takà lekcj́  biolo-
gii pami´ta si  ́przez ca∏e ˝ycie,
a przy okazji mo˝na zaprzyjaê-
niç si  ́ z „weso∏à” d˝d˝ownicà,
która mieszajàc przypowierzch-
niowe pok∏ady ró˝nych typów
osadów, zamienia martwà ma-
teri  ́w nowà jakoÊç – ˝yciodaj-
nà gleb .́

W imieniu przewodniczàcej
Spo∏ecznego Komitetu Dni Zie-
mi w Sosnowcu – Barbary Wy-
braniec, sk∏adam serdeczne po-
dzi´kowania wszystkim nauczy-
cielom, którzy podejmujà trud
edukacji ekologicznej w propono-
wanym przez Wydzia∏ Nauk
o Ziemi UÂ uj́ ciu – poprzez za-
baw  ́do wiedzy – a stàd ju  ̋bli-
sko do wzrastania w màdroÊci.

MARIA Z. PULINA
Wybrane zdj´cia z konkursu

plastycznego „Przyroda w moim
mieÊcie" na str. 31

XVI Dni Ziemi w Sosnowcu

Nauka w plenerze
ChoçbyÊmy ca∏y Êwiat przemierzyli
w poszukiwaniu szcz´Êcia
nie znajdziemy go nigdzie
je˝eli nie nosimy go w sobie

R.V. Emerson

Praca z warsztatów „Weso∏a d˝d˝ownica”

Co roku 22 paêdziernika obchodzony jest Âwiatowy
Dzieƒ Jàkajàcych si´. Stanowi on okazj´ do przypomnie-
nia wszystkim ludziom o problemie osób z brakiem p∏yn-
noÊci w mówieniu. W tym roku pod honorowym patrona-
tem dziekana Wydzia∏u Filologicznego UÂ prof. dr. hab.
Rafa∏a Molenckiego oraz Âlàskiego Oddzia∏u Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego wiedza z zakresu balbu-
tologopedii zostanie propagowana w Êrodowisku akade-
mickim.

22 paêdziernika odb´dzie si´ konferencja naukowo-
szkoleniowa dla studentów i pracowników naukowych
poÊwi´cona zagadnieniom dysfluencji. Jej g∏ównym organi-
zatorem jest Podyplomowe Studium Logopedii UÂ. Konferen-
cja b´dzie si´ sk∏adaç z dwóch cz´Êci: wyk∏adów oraz dyskusji
panelowej. Prelegentami b´dà: dr Mieczys∏aw Ch´ciek, dr Iwo-
na Michalak-Widera oraz mgr Katarzyna W´sierska.

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa
w obradach.

Âwiatowy Dzieƒ Jàkajàcych si´ 
Na Wydziale Filologicznym
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Szanowni Paƒstwo,
to niezwyczajne spotkanie rozpoczn´ od s∏ów

piosenki, którà codziennie Êpiewa mi Anna Sza∏a-
pak. Mam nadziej´, i˝ s∏owa te dodadzà mi odwa-
gi w tej trudnej, lecz jak˝e pi´knej godzinie:...ucisz
serce, ucisz serce / w bia∏ym Êwietle rozpalonych
Êwiec...

Aby na tym spotkaniu przygotowaç si  ́wspólnie
do prze˝ywania „chwili”, zwracam si  ́do Paƒstwa
z nast´pujàcà proÊbà: prosz  ́ skierowaç wzrok na
sàsiadów; prosz  ́ o przekazanie wzajemnie sobie
znaku radoÊci i sympatii... Pragn  ́og∏osiç, i  ̋w tej
auli spotykajà si  ́dziÊ nast´pujàce wspólnoty: aka-
demicka, nauczycielska, hospicyjna, rodzinna oraz
kràg przyjació∏ i znajomych. Jedno jest pewne –
wszystkich nas ∏àczy potrzeba ˝yczliwego dialogu;
wszystkich nas ∏àczy potrzeba s∏u˝enia w ró˝nej po-
staci drugiemu cz∏owiekowi. Po tym wprowadzeniu,
spróbuj́  przekazaç kilka w∏asnych przemyÊleƒ.

Mistrzowie
Na poczàtku tej uroczystej lekcji geografii pra-

gn  ́z∏o˝yç wyrazy wdzi´cznoÊci moim wielkim mi-
strzom z dwóch klasycznych szkó∏ geograficznych
na pó∏nocnym przedpolu ∏uku karpackiego: kra-
kowskiej i lwowskiej: prof. Janowi Flisowi, 
prof. Marii Dobrowolskiej oraz prof. Alfredowi Jah-
nowi. Przywo∏uj́  te  ̋pami´ç twórców tych szkó∏ –
Eugeniusza Romera i Ludomira Sawickiego.
U wszystkich tych mistrzów zachwyci∏ mnie jasny
dyskurs i przejrzysty warsztat badawczy.

Dane mi te  ̋by∏o bezpoÊrednio, bliziutko, uczest-
niczyç w fascynujàcym ˝yciu podró˝nika i badacza
przyrody Êp. Mariana Puliny. Jako towarzysz ̋ ycia
inspirowa∏ i prostowa∏ moje Êcie˝ki w przybli˝aniu
si  ́ do prawdy o przyrodzie. Zachowuj́  g∏´bokà
wdzi´cznoÊç i pami´ç o tym spotkaniu, które trwa-
∏o prawie 50 lat.

W tym miejscu pragn  ́serdecznie podzi´kowaç
wspó∏pracownikom Zak∏adu Dydaktyki Geografii
za wielki, wieloletni trud. Dzi´kuj́  nauczycielom
akademickim – mgr Halinie Olszówce-Rapocie, 
dr. Micha∏owi Augustyniakowi, dr. Adamowi Hib-
szerowi, dr Urszuli Mydze-Piàtek oraz dr Marii
Pietras. Od kilku lat wspiera nasze przyrodniczo-
humanistyczne kszta∏cenie nauczycieli duszpa-
sterz akademicki ks. dr Pawe∏ Sobierajski wraz
z mgr. Robertem Siedleckim w zakresie pedagogiki
i emisji g∏osu. Dzi´kuj́  te  ̋paniom, które kolejno
organizowa∏y trudnà prac  ́ naszego sekretariatu:
mgr Ilonie Witali, Êp. Jadwidze Sosnowskiej, 
mgr Annie Koz∏owskiej oraz obecnie wspomagajà-
cej nas mgr Joannie Kidawie. W tej pi´knej dla nas

wszystkich uroczystoÊci nie mog  ́zanudziç s∏ucha-
czy. Niemniej jednak chcia∏abym wypowiedzieç g∏o-
Êno to, co pojawia si  ́w moich wewn´trznych prze-
strzeniach. Dotyczy ono dwóch kwestii: dokonywa-
nia wyborów i poszukiwania sensów.

O dokonywaniu wyborów
Wielkà przygodà naszego ˝ycia, tj. mojego i m´-

˝a Mariana, by∏ Sosnowiec, do którego przybyliÊmy
w 1976 roku. To ˝yczliwe miasto przyj́ ∏o nas
z otwartymi ramionami. Tu znaleêliÊmy wspania∏e
warunki dla rozwoju naszych pasji badawczych
i realizacji oryginalnych pomys∏ów. Na przyk∏ad
nie przewidywa∏am, ˝e niewinnie zorganizowane
w 1993 roku Dni Ziemi w Sosnowcu stanà si  ́co-
rocznà, pi´knà imprezà dla m∏odzie˝y szkolnej
w tym mieÊcie.

Po mojej habilitacji w 1989 roku pojawi∏o si  ́py-
tanie: I co dalej? Czy rozwijaç si  ́pionowo, uprawia-
jàc jak dotychczas geomorfologi  ́oraz zdobywajàc
coraz to wy˝sze tytu∏y naukowe? Czy poszerzaç
swà wiedz  ́w kierunku poziomym, podejmujàc in-
ne poszukiwania? Czemu chcia∏abym dalej s∏u˝yç –
czy tylko naukom o Ziemi? Czy równie  ̋cz∏owieko-
wi? Odpowiedê by∏a prosta: cz∏owiekowi, któremu
prze∏o˝  ́nabywanà przez lata wiedz  ́geograficznà
na bardziej zrozumia∏y j́ zyk.

I tu si  ́ zacz´∏a najbardziej autentyczna, naj-
wi´ksza przygoda mojego ˝ycia: s∏u˝ba nauczyciel-
ska studentom – przysz∏ym nauczycielom. Stwo-
rzy∏o mi to wielkà szans  ́dla formowania wspólno-
ty nauczycielskiej. Musz  ́podkreÊliç, i  ̋od 32 lat,
wraz z zespo∏em pracowników naukowych Wydzia-
∏u Nauk o Ziemi Uniwersytetu Âlàskiego, wykszta∏-
ciliÊmy ponad trzy tysiàce nauczycieli geografii
i przyrody.

O poszukiwaniu sensów
Odnios  ́ si  ́ tu do trzech poj́ ç utrwalonych

w moich przestrzeniach wewn´trznych: pomi´dzy,
obrze˝e i przyzba. MyÊli o Êwiecie, które mnie nur-
towa∏y sprawi∏y, ̋ e prawie zawsze czu∏am si  ́gdzieÊ
P O M I ¢ D Z Y - mi´dzy dobrem a z∏em; zwàtpie-
niem a pewnoÊcià; nadziejà a rozpaczà; - pomi´dzy
namys∏em a dzia∏aniem, przy wyd∏u˝ajàcym si  ́cza-
sie namys∏u – cz´sto ukryta przed ludêmi w zielo-
nych od wilgoci ∏opianach naszego ogrodu.

W drodze badawczej bywa∏am ostro˝na; odwo-
∏ujàc si  ́do metafory – przebywa∏am pomi´dzy pod-
nó˝em góry a jej szczytem. Mia∏am ÊwiadomoÊç, ˝e
mog  ́si  ́tylko cz´Êciowo przybli˝yç do prawdy, a to
nie uprawnia∏o mnie do osiàgni´cia szczytu i osta-
tecznego rozwiàzania danego problemu.

W czasach licznych w´drówek badawczych po
górach, moim ulubionym miejscem spoczynku za-
wsze by∏a przyzba wiejskiej chaty. Pod nià wed∏ug
pradawnych wierzeƒ mieszkajà przodkowie, ochra-
niajàcy domostwo. A wi´c, tak˝e i tu – na przyzbie
bywa∏am pomi´dzy; pomi´dzy Êwiatem tych, któ-
rzy odeszli pozostajàc z nami w przyjaêni. DziÊ cz´-
sto pytam ich o drog .́..

Przyzba wiejskiej chaty, to równie  ̋miejsce po-
mi´dzy oswojonym, ciep∏ym wn´trzem domu,
a otwartà a  ̋do nieskoƒczonoÊci przestrzenià; bez-
kresem niepoznanym dotàd przez ˝adnego cz∏o-
wieka...

Czasem bola∏o mnie, ˝e nie czuj́  si  ́osadzona
w Êrodku – na osi Êwiata. A jednak dobrze, ˝e tak
si  ́nie sta∏o. ˚ycie lokowa∏o mnie raczej na okraju;
na obrze˝u, a nawet na kraw´dzi Êwiata.... Przy-
znam, ˝e z takiej perspektywy ∏atwiej dostrzega si´
istot  ́rzeczy.

Przes∏anie
W ostatnim czasie zwalniam tempo ̋ ycia; odku-

rzam krajobrazy dzieciƒstwa. Na Êcie˝kach kra-
kowskich Bielan ucz  ́si  ́milczenia i dobrej samot-
noÊci od braci kamedu∏ów. ZamyÊlam si  ́te  ̋nad
uwa˝noÊcià benedyktynów tynieckich podczas wy-
konywania przez nich prac r´kodzielniczych. Kilka
razy w roku biegn  ́na cmentarz Salwatorski do
profesora Eugeniusza Romera, gdzie wspólnie
kontemplujemy plany widokowe Tatr i Beskidów.
W ostatnim czasie, zas∏uchana w muzyk  ́ daw-
nych mistrzów, znowu powracam do zapisywania
myÊli. Po odejÊciu na drugà stron  ́prze∏´czy mego
ukochanego Mariana, tekstom, które pisz ,́ sta-
ram si  ́nadawaç g∏´bsze sensy. Wyniki tzw. do-
Êwiadczeƒ namys∏owych z przyrodoznawstwa
wzbogacam o pog∏´bianà refleksj́  humanistycznà,
nie zawsze dajàcà si  ́zweryfikowaç empirycznie.
Mam pe∏nà ÊwiadomoÊç, ˝e prace te nie spe∏niajà
do koƒca rygorystycznie wymaganego dziÊ kryte-
rium obiektywnoÊci i Êcis∏oÊci, ale to ju  ̋nie bardzo
mnie interesuje... Stawiam pytania, które sà zada-
niem dla moich m∏odszych kolegów – badaczy po-
granicza przyroda – cz∏owiek. W ich r´ce przekazu-
j́  losy mojej ma∏ej, w∏asnej, prywatnej myÊli geo-
graficznej, której zaczàtek otrzyma∏am w spadku
od wielkich mistrzów. Pami´tajcie m∏odzi przyja-
ciele, ˝e geografia to pi´kna nauka, syntetyzujàca
wiedz  ́ o planecie Ziemi; planecie, która dawno,
dawno temu przyj́ ∏a goÊcinnie cz∏owieka – istot´
rozumnà, posiadajàcà wol  ́i umiej́ tnoÊç czynienia
refleksji.

MARIA Z. PULINA

Przemówienie wyg∏oszone przez prof. UÂ dr hab. Mari´ Z. Pulinowà,

kierownika Zak∏adu Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi,

podczas uroczystoÊci Jubileuszu 70. urodzin

O moich przestrzeniach
wewn´trznych
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S zkolnictwo wy˝sze, podobnie jak ca∏a sfe-
ra bud˝etowa, odczuwa coraz boleÊniej
skutki pogarszajàcej si  ́sytuacji material-

nej, tracàc dobrych pracowników, godzàc si  ́na
wieloetatowoÊç itp. Determinacja Êrodowiska
prowadzi ostatecznie do konfrontacji z decyden-
tami, którzy zlekcewa˝yli dialog spo∏eczny.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
podj́ ∏o prace nad projektem za∏o˝eƒ reformy
systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa
wy˝szego oraz perspektywicznà strategià rozwo-
ju nauki w Polsce. Dà˝enia s∏uszne, aczkolwiek
dziwi, ˝e dokumenty przedstawione przez mini-
sterstwo nie odnoszà si  ́do bogatego plonu dys-
kusji, jaka odby∏a si  ́na ten temat w latach 90.
ubieg∏ego wieku. Sprawia to wra˝enie, ̋ e wszyst-
ko, co partnerzy spo∏eczni mówili wczeÊniej,
przestaje si  ́ liczyç. I znów tracimy cenny czas.
Projekt ogólnikowo traktuje problem zwi´ksza-
nia nak∏adów finansowych na nauk ,́ a zawarte
w nim propozycje nie zapewniajà wystarczajàco
wysokiego i szybkiego ich wzrostu. Od lat finan-
sowanie szkolnictwa wy˝szego i nauki z bud˝etu
paƒstwa jest na prawie najni˝szym poziomie
z krajów Unii Europejskiej, nie tylko w kwotach
bezwzgl´dnych przypadajàcych na mieszkaƒca,
lecz tak˝e wzgl´dem PKB. Skutkuje to niskimi
p∏acami i pauperyzacjà Êrodowiska naukowego
i akademickiego, której towarzyszà zjawiska pa-
tologiczne. W szkolnictwie wy˝szym nie by∏o re-
gulacji p∏ac od roku 2005, czyli ostatniego etapu
trójetapowej podwy˝ki p∏ac, wprowadzonej przez
rzàd Jerzego Buzka. Od tamtego czasu znaczàco
wzros∏y koszty utrzymania, a wartoÊç wynagro-
dzenia obni˝y∏a si  ́o ok. 12 proc., bo tyle wynio-
s∏a inflacja. Tak˝e na badania kierowana jest
bardzo ma∏a cz´Êç PKB, nieporównywalna z in-
nymi krajami Unii Europejskiej.

Pani minister Barbara Kudrycka na spotkaniu
ze spo∏ecznoÊcià Uniwersytetu Âlàskiego 9 czerw-
ca br. mówi∏a wy∏àcznie o realizacji motywacyjnej
polityki wynagrodzeƒ oraz o uelastycznieniu sys-
temu wynagradzania poprzez granty, bez zagwa-
rantowania minimalnej wysokoÊci pensji. Nie
proponujàc ˝adnej konkretnej regulacji wynagro-
dzeƒ, ministerstwo najwyraêniej nie traktuje p∏ac
jako integralnej cz´Êci podnoszenia efektywnoÊci
nauczania i prowadzenia badaƒ naukowych.

Zdaniem „SolidarnoÊci” system wynagradza-
nia powinien byç skorelowany ze Êrednià p∏acà
w sferze gospodarki narodowej. Nie mo˝na si´
zgodziç równie  ̋ze s∏owami pani minister, ˝e po-
winniÊmy byç zadowoleni z sytuacji, gdy  ̋resort
szkolnictwa wy˝szego jest jednym z trzech, któ-
rym nie obni˝ono nak∏adów. Tymczasem system
nauki w Polsce znajduje si  ́w stanie zapaÊci, a na-
k∏ady na nauk  ́ zbli˝one sà do Êredniej krajów
afrykaƒskich. Cz´Êç wydatków paƒstwa na bada-
nia i rozwój ma znaczenie podstawowe, kulturo-
twórcze i cywilizacyjne, dlatego system bez tych
wydatków nie mo˝e funkcjonowaç, a i o zmianach
systemowych trudno myÊleç. G∏´bsze reformy
nauki i szkolnictwa wy˝szego bez poprawy finan-
sowania by∏yby operacjà chirurgicznà przeprowa-
dzonà na pacjencie w stanie zapaÊci g∏odowej.

Próba wy∏onienia przez ministerstwo uczelni
„flagowych” jest w obecnej sytuacji finansowej
szkó∏ wy˝szych nie do przyj́ cia i Êwiadczy jedynie
o braku w∏aÊciwej koncepcji reformy. Idàc tym
Êladem uczelnie, borykajàc si  ́z niskimi p∏acami,
wpadnà na pomys∏ wy∏onienia pracowników „fla-
gowych”, szukajàc dramatycznie rozwiàzania
problemów zwiàzanych z zatrudnieniem fachow-
ców, którzy majà coraz lepszy rynek pracy. Lu-
dzie nauki od wielu lat prowadzà nieoficjalny
strajk, podejmujàc prac  ́ na wielu etatach. Ta
szczególna strategia przetrwania inteligencji pol-
skiej, niemo˝liwa w normalnie funkcjonujàcych
systemach, przyniesie nietrudne do przewidzenia
negatywne skutki.

Stanowisko ministerstwa wydaje si´ byç
szczególnie niezrozumia∏e w kontekÊcie podj́ -
tych przez Polsk  ́ zobowiàzaƒ mi´dzynarodo-
wych, które obligujà nas do wydatkowania 2%
PKB na szkolnictwo wy˝sze (proces boloƒski)
i 3% PKB na nauk  ́(strategia lizboƒska). Niezro-
zumia∏e staje si  ́ono tak˝e w czasach rewolucji
informacyjnej, prowadzàcej do gospodarki opar-
tej na wiedzy.

KZ NSZZ „SolidarnoÊç” UÂ, popierajàc postu-
laty Krajowej Sekcji Nauki, uwa˝a, ˝e jedynym
sposobem zapobiegania dalszemu rozpadowi sys-
temu nauki w Polsce jest rozpocz´cie systema-
tycznego wzrostu jej finansowania i to co naj-
mniej, na poczàtku, podwojenia kwoty.

W dà˝eniu do realizacji strategii lizboƒskiej na-
le˝a∏oby ponownie zwi´kszyç dwukrotnie nak∏a-
dy i dopiero wtedy przystàpiç do zasadnej refor-
my. Tylko normalny poziom finansowania po-
zwoli oceniç, jakie szczegó∏y tych reform sà rze-
czywiÊcie potrzebne. Tak wi´c, rozumiejàc ko-
niecznoÊç zmian, pot´piamy strategi  ́ taniego
kupca, jakà uprawia ministerstwo.

Ostatnia regulacja p∏ac w wysokoÊci 140,00 z∏.
na osob  ́dowodzi braku woli politycznej do popra-
wy sytuacji w szkolnictwie wy˝szym i zmusza do
podj́ cia ostrych form protestu. OczywiÊcie celem
nadrz´dnym jest troska o zapewnienie „normal-
nego” w standardach XXI wieku funkcjonowania
uczelni i realizowanie wa˝nego celu paƒstwa, ja-
kim jest budowanie spo∏eczeƒstwa wiedzy.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „SolidarnoÊç” 
10 maja br. podj́ ∏a uchwa∏  ́ w sprawie wejÊcia
w spór z Rzàdem RP dotyczàcy finansowania nauki
i szkolnictwa wy˝szego. Natomiast Krajowa Komi-
sja NSZZ „SolidarnoÊç” zorganizowa∏a manifesta-
cj́  w Warszawie, w której wzi´li udzia∏ tak˝e przed-
stawiciele nauki. Uczestnicy domagali si  ́poprawy
sytuacji pracowników, zapewnienia im godnych
warunków pracy i p∏acy. KZ NSZZ „SolidarnoÊç”
UÂ wystosowa∏a w koƒcu sierpnia br. apel do spo-
∏ecznoÊci akademickiej o w∏àczenie si  ́w dzia∏ania
na rzecz znaczàcej poprawy sytuacji szkolnictwa
wy˝szego i nauki, a w szczególnoÊci z powodu:

– wysoce niewystarczajàcej kwoty na popraw´
wynagrodzeƒ w 2008 roku,

– niewype∏niania intencji ustawodawcy okre-
Êlajàcych relacj´ wynagrodzeƒ pracowników
uczelni publicznych wzgl´dem przeci´tnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej,

– zubo˝enia Êrodowiska akademickiego w kon-
tekÊcie narastajàcej inflacji,

– hamowania rozwoju naukowego poprzez
zmuszanie ludzi nauki do „wyprzedawania” swej
wiedzy w dodatkowym zatrudnieniu,

– braku rzetelnego dialogu rzàdu ze zwiàzkiem
w sprawie wnoszonych postulatów.

KZ NSZZ „SolidarnoÊç” UÂ apeluje do spo∏ecz-
noÊci akademickiej o w∏àczenie si  ́ do ró˝nych
form protestu przeciw istniejàcej sytuacji. Proble-
my te dotyczà ca∏ego Êrodowiska i nie mogà byç
g∏osem kilku osób. Rzàd musi otrzymaç wyraêne
sygna∏y ze strony spo∏ecznoÊci pracowników na-
uki i szkó∏ wy˝szych, wyra˝onych poprzez ró˝ne
akcje protestu.

Kolejny raz nale˝y przypomnieç s∏owa wiel-
kiego Polaka: …sprawiedliwa p∏aca staje si´
w ka˝dym wypadku konkretnym sprawdzianem
sprawiedliwoÊci ca∏ego ustroju spo∏eczno-ekono-
micznego (Jan Pawe∏ II, Encyklika Laborem
exercens).

EWA ˚URAWSKA

System nauki w Polsce znajduje si´ w stanie zapaÊci

Stanowisko KZ NSZZ
„SolidarnoÊç” UÂ
G∏ówne has∏o kampanii

na rzecz godnego ˝ycia

w naszym kraju, które po-

jawi∏o si´ podczas manife-

stacji NSZZ „SolidarnoÊç”

w Warszawie 29 sierpnia

br., ˝ywo przypomina po-

stulaty sierpniowe sprzed

27 lat. Czy˝by walka za-

czyna∏a si´ na nowo?
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T worzony przez Józefa Szajn  ́teatr,
niemieszczàcy si  ́w ˝adnym z do-
tychczasowych nurtów teatru

wspó∏czesnego, scala∏ doÊwiadczenia poko-
lenia wojennego z l´kami i obsesjami arty-
sty, skazanego dwukrotnie przez nazistów
na Êmierç, w jeden plastyczno-teatralny
Êwiat, zrównujàcy obiekty – rzeczy z ˝y-
wym aktorem, a aktora - cz∏owieka, z pro-
tezà, kuk∏à i porzuconà r´kà lub nogà ma-
nekina. Âwiat globalnej destrukcji ∏àczy∏
z mitami i archetypami kulturowymi.
Przedstawienia nasyca∏ wiarà w odrodzenie
moralne cz∏owieka. Swymi przejmujàcymi
obrazami przemawia∏ do wyobraêni odbior-
ców, budzi∏ ich z biernoÊci i moralnego
uÊpienia. Artysta z kolejnymi przedstawie-
niami, powsta∏ymi w kraju i za granicà,
przemierza∏ làdy, uczestniczy∏ w mi´dzyna-
rodowych festiwalach, tworzy∏ nowe wersje
z zespo∏em polskim i aktorami zagranicz-
nymi, nadawa∏ im wspó∏czesne sensy i osta-
teczny wyraz formalny. Ka˝de z przedsta-
wieƒ Szajny zas∏uguje na samodzielne omó-
wienie. Recepcja kolejnych dzie∏ mia∏a ró˝-
ny rytm tak w Polsce, jak i za granicà. Nie
sposób w krótkim przypomnieniu daç mo-
nograficzny zarys tak bogatej i ró˝norodnej
twórczoÊci. Ogranicz  ́si  ́do informacji o re-
cepcji przedstawieƒ autorskich za granicà.
Szajna nimi rozs∏awi∏ teatr polski w Êwiecie
i zdoby∏ mi´dzynarodowe uznanie.

Dla porzàdku podajmy ich kolejnoÊç pre-
zentacji. Replika I, zaaran˝owana jako in-
stalacja plastyczna dla Muzeum w Götebor-
gu w 1971 roku, da∏a poczàtek Teatrowi pa-
niki. Wynurza∏y si  ́z ziemi i tworzy∏y mar-
twy pejza  ̋kikuty manekinów, zniszczone
protezy i szczàtki rzeczy. W Replice II na fe-
stiwalu teatralnym w Edynburgu w 1972
roku pojawili si  ́aktorzy angielscy i polscy,
a poÊród nich aktor - animator. Akcja z∏o˝o-
na by∏a z obrazów (Âciany butów) i z kom-
pozycji (Uzurpator, O∏tarzyk, Partyzant,
Matka, Dziecko, Ci´˝arna). Artysta nazwa∏
ten nowy spektakl Rzeczà o agonii Êwiata

i naszym wielkim optymizmie. Replika III
zosta∏a przedstawiona w Nancy na IX
Âwiatowym Festiwalu Teatralnym w 1973
roku, zrealizowana przez zespó∏ polski. Ten
sam zespó∏ wystàpi∏ 8 paêdziernika tego˝
roku w malarni Teatru Studio w Warsza-
wie na polskiej prapremierze Repliki IV
z muzykà Bogus∏awa Schaeffera. Replika
V powsta∏a w 1980 roku we Francji, poka-
zywana w Mulhouse i Pary˝u, VI – zosta∏a
zaprezentowana na XII Mi´dzynarodowym
Festiwalu Sztuki w Stambule w 1984, VII –
zrealizowana z aktorami teatru Habimah
w Tel Awiwie i pokazana na otwarciu Mi´-
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego
w Jerozolimie w 1986 roku i dwie wersje
amerykaƒskie, o których bardzo ma∏o wie-
my. Ponadto w roku 1988 powsta∏ spektakl
telewizyjny Replika. Jego autorem, re˝yse-
rem i scenografem by∏ sam Szajna1. Repli-
ka, pokazywana w tylu miejscach, sta∏a si´
wa˝nym wydarzeniem teatralnym w Pol-
sce i poza jej granicami. Utorowa∏a Szajnie
drog  ́do mi´dzynarodowego uznania i suk-
cesów. Miarà tego uznania sà liczne zapro-
szenia i wyst´py w wielu krajach. W 1974
Replik  ́ IV pokazywano w Essen; w 1975
roku w ró˝nych miastach Stanów Zjedno-
czonych i Meksyku, a w Europie – w Dort-
mundzie i Budapeszcie, Amsterdamie, Ha-
dze, Bredzie i Nijmingen; w 1976 roku
w Sztokholmie i ponownie w ciàgu dwu
miesi´cy w miastach Stanów Zjednoczo-
nych, w∏àcznie z Nowym Jorkiem. W 1980
roku rozpocz´∏a swe w´drówki Replika
V po miastach Francji, wystawiono jà te˝
w 1983 w Cara˜as w Wenezueli. Po prezen-
tacji Repliki VI w Stambule w 1984, przed-
stawiano jà raz jeszcze 1985 w Essen; a na-
st´pnie w tym samym roku w Brukseli i To-
urnai; w roku 1986 w Kanadzie i na Kubie;
w 1987 roku w Moskwie i Erewaniu;
w 1988 w Pradze; wreszcie w 1989 roku
w Wiedniu i we Lwowie. Bogaty jest plon
opinii o tym dziele. Jedno jest bezdyskusyj-
ne: Replika zosta∏a uznana przez zagra-
nicznà krytyk  ́za dzie∏o wybitne. Raz trak-

towane jako eksperymentalne dzie∏o pla-
styczne, innym razem jako nowa propozy-
cja teatru integralnego, bàdê totalnego. Re-
plika odradza∏a pami´ç o ludobójstwie
i groêbie nowej zag∏ady. Interpretowano
przedstawienie na wiele sposobów. Ka˝dy
z krytyków omówienie dzie∏a bogaci∏ swym
odczuciem jego si∏y emocjonalnej i prawdy
o grozie niszczenia cz∏owieka. Pisa∏ o tym
Zbigniew Taranienko przytaczajàc in exten-
so sàdy krytyków2. Jedno godzi si  ́zauwa-
˝yç: Replika, jak ˝aden do jej powstania
eksperyment plastyczny, wnios∏a do teatru
nowe wartoÊci filozoficzne i czysto teatral-
ne. Te pierwsze ∏àczy∏y si  ́ z eschatologià
i uprzedmiotowieniem cz∏owieka. Te dru-
gie, poza innymi, z nowym traktowaniem
aktora i plastyki. Aktor sta∏ si  ́ znakiem
plastycznym, plastyka dramatycznà mate-
rià. Powsta∏ z nich teatr g∏´boko emocjonal-
ny o wymowie filozoficznej i moralnej. War-
to przypomnieç, ˝e dopiero dwa lata po Re-
plice t  ́samà jednoÊç plastyki i aktora uzy-
ska∏ Tadeusz Kantor w Umar∏ej klasie. Od-
tàd datujà si  ́eksperymenty teatru o narra-
cji plastycznej tworzàce oddzielny nurt te-
atru polskiego. Replika wyznaczy∏a teatro-
wi Józefa Szajny nowà kart  ́w dorobku ar-
tystycznym i trwa∏e miejsce w teatrze euro-
pejskim. Wesz∏a do klasycznego kanonu
dzie∏ teatralnych XX wieku. Sta∏a si  ́ te˝
najcz´Êciej prezentowanym polskim spek-
taklem na Êwiatowych scenach. Mia∏a nie-
zwyk∏à si∏  ́ emocjonalnego oddzia∏ywania,
o czym Êwiadczà entuzjastyczne opinie za-
granicznej krytyki oraz przyjmowanie
spektaklu w d∏awiàcej g∏os ciszy bez okla-
sków3. W Warszawie jednak Replika zosta-
∏a przyj́ ta jako dzie∏o kontrowersyjne. Nie
brakowa∏o g∏osów krytycznych i opinii ne-
gujàcych jej oryginalnoÊç. Tak˝e Hiszpanie
po pierwszej jej prezentacji nie potrafili do-
ceniç wartoÊci dzie∏a. Kontekst historyczny
warunkowa∏ odbiór Repliki4.

˚adne z póêniej stworzonych przedsta-
wieƒ Szajny nie zyska∏o takiego rozg∏osu.
Artysta pozosta∏ wierny pojmowaniu sztu-

Przypomnienie twórczoÊci prof. Józefa Szajny,

wybitnego scenografa, re˝ysera teatralnego

i scenarzysty, doktora honoris causa Uniwersy-

tetu Âlàskiego, zmar∏ego 25 czerwca 2008 r.
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ki jako walki o sumienie jednostek i naro-
dów. Wybiera∏ bohaterów walczàcych
o prawd´ poznania i ludzkà godnoÊç. Sà oni
w´drowcami i poniekàd misjonarzami po-
s∏annictwa. Idea pos∏annictwa artysty
i sztuki znalaz∏a najpe∏niejszy wyraz arty-
styczny w Dantem na kanwie Boskiej ko-
medii Dantego Alighieri z muzykà Krzysz-
tofa Pendereckiego. Premiera pierwszej
wersji mia∏a miejsce w Teatro Pergola na
X Rassegna Internazionale dei Teatro Sta-
bili we Florencji w 1971 roku i jej powtórze-
nie w Teatrze Studio w Warszawie w 1974,
wersja II – w Dubrowniku 1984. W Teatrze
Marina Dr˝ica wystawi∏ Szajna sztuk´ pt.
Dante ˝iv (Dante ˝ywy), która by∏a przygo-
towana na otwarcie Kongresu Dante
i Êwiat s∏owiaƒski; wersja III w Opernhaus
w Essen w 1985 pt. Dante wspó∏czesny.
W Teatrze Studio w Warszawie w 1992 ro-
ku raz jeszcze prezentowa∏ nowà wersj´.
Ka˝da z nich wnosi∏a pewne ró˝nice insce-
nizacyjne i interpretacyjne, które sà trudne
do rekonstrukcji. Wersj´ ostatnià najbar-
dziej okreÊli∏ czas. W przedstawieniu pozo-
sta∏o przeciwieƒstwo formy Krzy˝a i Ko∏a,
ludzkiego Êwiata i kosmosu. Wprowadzone
zosta∏y nowe sceny i przede wszystkim dia-
logi, powstajàce w czasie pracy nad spekta-
klem. Wyra˝a∏y podstawowà ide´ Poety –
doskonalenie w∏asnego cz∏owieczeƒstwa
poprzez poznawanie Êwiata i jego aktywne
doÊwiadczenie. Artysta uzna∏, ˝e Dante
1992 s∏u˝y∏o zadawaniu pytaƒ samemu so-
bie i odbiorcom. Opinii o tym dziele jest
bardzo du˝o. Âwiadczà jednoznacznie o ˝y-
wej reakcji na przedstawienie. Dostrze˝ono
w nim moralitet wspó∏czesny, pe∏en niepo-
koju o losy wspó∏czesnego Êwiata. Nie bra-
kowa∏o i g∏osów polemicznych, zw∏aszcza
dotyczàcych traktowania materii literac-
kiej Boskiej Komedii.

Z kolei Cervantes mia∏ dwa wcielenia:
w Warszawie w Teatrze Studio 1976
i w 1993 w Hiszpanii w Alcalá de Henares
w Teatro Salón Cervantes pt. Vida y muer-
te del poeta Cervantes (˚ycie i Êmierç Ce-
rvantesa) w Madrycie. Podobnie ostatnie,
wielkie przedstawienie pt. Âlady, sumujàce
myÊlowe wàtki i poetyckie wizje artysty,
ujà∏ Szajna w dwie propozycje sceniczne:
z kwietnia 1993 (Teatr Rozrywki w Chorzo-
wie z aktorami miejscowymi) i paêdzierni-
ka tego samego roku z aktorami tureckimi
w Teatrze Narodowym (Devlet Tiyatrosu
Sinasi Sahnesi) w Ankarze. O ile o recepcji
Repliki w ró˝nych krajach wiemy stosun-
kowo du˝o, to o wy˝ej wymienionych przed-
stawieniach, wcià  ̋zbyt ma∏o. Przedstawie-
nia te nasycone ˝arliwym dialogiem o spra-
wach egzystencjalnych wspó∏czesnego cz∏o-
wieka i pytaniami zadawanymi o mo˝liwo-
Êci poznania siebie i Êwiata wywo∏ywa∏y
ró˝ne reakcje odbiorców i krytyków: bez-
wzgl´dnà akceptacj́ , bàdê odrzucenie lub
polemik .́ Powszechnie w Polsce przyjmuje
si ,́ ˝e stanowià one najwy˝sze osiàgni´cia

powojennego teatru polskiego. Szajna od-
wo∏ywa∏ si  ́w nich do archetypów kulturo-
wych i mitów Êródziemnomorskich. Pojawi∏
si  ́w nich mit Chrystusowy w labiryncie ̋ y-
cia wspó∏czesnego. Bohaterowie odbywajà
swoistà drog  ́krzy˝owà. Etapy tej drogi sà
wyznaczone przez koleje indywidualnego
i zbiorowego losu. Losu ku katharsis. Znik-
n´∏o bezpoÊrednie nawiàzanie do prze˝yç
wojennych, do pami´ci pieców i barbarzyƒ-
stwa wojny. Przes∏anie dzie∏ zosta∏o wyraê-
nie zuniwersalizowane. Dominowa∏ jako
podstawowy motyw - poznanie siebie
i Êwiata jako celu ̋ ycia cz∏owieka. Przedsta-
wienia prezentowane za granicami Polski,
najcz´Êciej po∏àczone z organizacjà wystaw
malarskich, collage’y, environments i doku-
mentacji fotograficznej teatru Szajny,
wprowadzi∏y go do kr´gu najwybitniejszych
eksperymentatorów i nowatorów wspó∏cze-
snej sztuki teatralnej. Uznano, ˝e jego dzie-
∏a wyra˝a∏y artyst  ́w´drujàcego do granicy
sztuki teatru. Stworzy∏y nowy rodzaj te-
atru, nazwany przez artyst  ́Te-artem. For-
malnie zatar∏y granice mi´dzy sztukami,
uruchomi∏y ˝ywio∏y Natury i przestrzenie
wyobraêni w objaÊnianiu mechanizmu
wspó∏czesnego Êwiata. Pozosta∏y w pami´ci
wielu odbiorców jako wielkie prze˝ycie
emocjonalne i artystyczne. Przyjmowane
entuzjastycznie na festiwalach, z rezerwà
i oporem przez polskà krytyk´5. Podobnie
by∏o z przedstawieniami o mniejszym za-
kresie oddzia∏ywania, jak: Witkacy (na kan-
wie utworów S. I. Witkiewicza),1972 w Te-
atrze Studio w Warszawie, a nast´pnie za-
prezentowanym w 1974 w Oswald Theater
w Dortmundzie i w 1977 roku w Teatern de
Brakke Grond w Amsterdamie, czy Gulgu-
tiera (scenariusz wspólnie z M. Czanerle)
z 1973 i druga wersja w Forum Theater
w Berlinie Zachodnim w 1974 oraz przed-
stawienie o krótkim ˝yciu scenicznym
w jednej wersji w Teatrze Studio Majakow-
ski z muzykà Z. Koniecznego z 1977 roku.
Najwi´ksze opory wzbudzi∏ sposób wyko-
rzystywania tekstów literackich i ich degra-
dacja w dominujàcych obrazach plastycz-
nych. Wybierajàc na bohaterów swoich
przedstawieƒ wielkich pisarzy (i zarazem
wizjonerów) Szajna z niefrasobliwoÊcià po-
s∏ugiwa∏ si  ́Boskà komedià, Don Kichotem,
dramatami Witkacego i Majakowskiego.
Odczytywa∏ je na nowo pod sugestià plasty-
ki, a wi´c informelu, collage’u, deballage’u,
abstrakcjonizmu.

Ostatnie przedstawienia, przygotowane
w latach dziewi´çdziesiàtych w Polsce,
wspomniane wczeÊniej Âlady i Déballage
(Rozpakowanie), zrealizowany w Teatrze
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
w 1997, w Portugalii Restos (Szczàtki),
w Hiszpanii Vida y muerte del poeta Ce-
rvantes (˚ycie i Êmierç Cervantesa), w Egip-
cie Boqaya zakera (Ziemia) zas∏ugujà na
oddzielne potraktowanie. Choç Szajna na-
dal konsekwentnie k∏ad∏ na nich swe pi´t-

no i konsekwentnie tworzy∏ teatr zindywi-
dualizowany, osobny, wnosi∏ nowe poj´cie
cz∏owieka i prawd wiecznych oraz swe wàt-
pliwoÊci wyrastajàce z l´ku o wolnoÊç arty-
sty i sztuki. W∏aÊnie w nich zadawa∏ sztu-
ce, tak˝e w∏asnej, pytania o jej zdolnoÊç po-
znania Êwiata, zdolnoÊç wprowadzania
w obieg kultury wartoÊci, które nadajà ˝y-
ciu sens. Formalnie majà one innà struktu-
r´ ni˝ Replika, Dante, Cervantes. Wiele jed-
nak z nich czerpià i bezpoÊrednio wcielajà
w Êwiat przedstawiony. Ich recepcja pozo-
staje kartà do wype∏nienia. Najgor´tsza
dyskusja wybuch∏a wokó∏ Âladów. Do-
strze˝ono w tym przedstawieniu „nowego”
Szajn´: artyst´ sumujàcego swój dorobek,
mierzàcego si´ z Anio∏em Âmierci i Anio-
∏em Mi∏oÊci, ze staroÊcià (Stara i Stary),
wprowadzajàcego do swych przejmujàcych
obrazów s∏owo niegdyÊ przesuni´te na da-
leki plan, dbajàcego nie tylko o brzydot´
Êwiata, ale i jego pi´kno. Zrekonstruowane
sceny Âladów w Teatrze Rozrywki
w zwiàzku z nadawanym artyÊcie tytu∏em
doktora honoris causa przez Uniwersytet
Âlàski w Katowicach w 2005 roku mia∏y
nadal pora˝ajàcy wyraz.

Teatr Szajny wcià  ̋przyciàga uwag  ́lu-
dzi nauki i krytyków. Sam artysta – jak po-
wszechnie wiadomo – wypowiada∏ si  ́jako
teoretyk teatru i interpretator swojej sztu-
ki. Zapraszany na festiwale mi´dzynarodo-
we w wywiadach i wyk∏adach szerzy∏ swe
poglàdy na teatr oraz zjednywa∏ mi´dzyna-
rodowà spo∏ecznoÊç do udzia∏u w akcji
wznoszenia w OÊwi´cimiu kopca pami´ci
ofiar ludobójstwa i pojednania ludzi na
Êwiecie6. Broni∏ idei teatru jako sztuki prze-
mawiajàcej do sumienia i wyobraêni wi-
dzów, sztuki oskar˝ajàcej cywilizacj́  tech-
nicznà za niszczenie wartoÊci i za zrówny-
wanie cz∏owieka z przedmiotem. WyjaÊnia∏
podstawy sztuki kreacyjnej o w∏asnym j́ -
zyku i poetyce. Ten aktywny udzia∏ Szajny,
artysty 86-letniego w ˝yciu krajowym
i mi´dzynarodowym jest godny zauwa˝e-
nia i docenienia. Artysta swà ˝ywà obecno-
Êcià wiàza∏ tradycj́  ze wspó∏czesnoÊcià pe∏-
nà chaosu i braku jakiegokolwiek estetycz-
nego porzàdku. OsobowoÊç artysty wypo-
wiadajàcego si  ́w wielu dziedzinach sztuki:
malarstwie, rzeêbie, grafice, swoiÊcie poj́ -
tej scenografii jako êródle obrazu teatralne-
go i teatrze autorskim, artysty prezentujà-
cego swój dorobek na niezliczonych wysta-
wach, nie jest bez znaczenia dla populary-
zacji jego teatru. Umiej́ tnoÊç zaintereso-
wania w∏asnà sztukà, pozyskanie wiernych
wielbicieli (tych nie brakuje i w dobie
wspó∏czesnej), propagatorów i znawców,
dziennikarzy i krytyków to umiej́ tnoÊci,
które sà darem wspomagajàcym trud two-
rzenia. Ten dar towarzyszy∏ Szajnie w ca∏ej
drodze twórczej. Szajna by∏ ambasadorem
swojej twórczoÊci: strzeg∏ jej i propagowa∏,
objaÊnia∏ i zbli˝a∏, wpisywa∏ w konteksty
i aktualne przemyÊlenia. Obdarzony nie-



W
spom

nienie

27

Od paêdziernika rusza XVI edycja mi´dzynarodowego konkur-
su prawniczego Willem C. Vis International Commercial Arbitra-
tion Moot, którego g∏ównym za∏o˝eniem jest propagowanie wspó∏-
pracy mi´dzy studentami i praktykami z ca∏ego Êwiata w zakresie
mi´dzynarodowego prawa handlowego i mi´dzynarodowego arbi-
tra˝u. Konkurs oparty jest na popularnych w krajach anglosaskich
konkursach typu „moot court”, polegajàcych na prowadzeniu sy-
mulacji procesu na podstawie przedstawionego stanu faktycznego
– kazusu. Willem C. Vis Moot odbywa si  ́w dwóch etapach, na któ-
re sk∏ada si  ́ cz´Êç pisemna, polegajàca na przygotowaniu pism
procesowych w sprawie (Claimant oraz Respondent), oraz ustna
w postaci wystàpieƒ na fina∏owych rozprawach arbitra˝owych na
Wydziale Prawa w Wiedniu.

To w∏aÊnie wiedeƒski fina∏ konkursu stanowi coroczne wydarze-
nie na skal  ́Êwiatowà, gdy  ̋skupia na jeden z wiosennych tygodni
ponad 1000 studentów oraz setki prawników praktyków i profeso-
rów z ca∏ego Êwiata. W pi´tnastej edycji (2007/2008) wzi´∏y udzia∏
203 dru˝yny z 52 krajów, co czyni Willem C. Vis Moot jednym
z najbardziej presti˝owych konkursów prawniczych na Êwiecie.

Jednak nie tylko presti  ̋ stanowi o jego wyjàtkowoÊci. Willem 
C. Vis Moot to przede wszystkim wspania∏a mo˝liwoÊç dla wszyst-
kich m∏odych prawników na zdobycie bezcennego doÊwiadczenia
przy stycznoÊci z law in action i rywalizacji z dru˝ynami uniwersy-
teckimi z ca∏ego Êwiata, pod okiem najbardziej uznanych autoryte-
tów mi´dzynarodowego prawa handlowego. Moot to tak˝e coÊ wi´-

cej - poczucie przynale˝noÊci do mi´dzynarodowego Êwiata praw-
niczego i nowe perspektywy rozwoju zawodowego. Z tej atmosfery
Willem C. Vis Moot s∏ynie od kilkunastu lat, co sprawia, i  ̋z roku
na rok grono jego uczestników poszerza si  ́o coraz to nowe uczel-
nie i paƒstwa.

Udzia∏ w Willem C. Vis nie wymaga przejÊcia jakichkolwiek eli-
minacji. Jest to jednak konkurs dla wybranych. Zasadniczym wy-
mogiem uczestnictwa jest gotowoÊç zaanga˝owania si  ́w wykona-
nie prawniczej „roboty”, czyli przedarcia si  ́przez stosy literatury,
wypracowania stanowiska w sporze, no i... podj́ cia twardej walki
procesowej w jego obronie. ZnajomoÊç j́ zyka angielskiego w stop-
niu bieg∏ym jest niezb´dna.

Dalszych informacji na temat konkursu mo˝na zasi´gnàç na
stronie internetowej Willem C. Vis Moot pod adresem:
www.cisg.law.pace.edu/vis.html, a odpowiedzi na dalsze pyta-
nia – u autora: szczesny.kazmierczak@gmail.com. Zg∏oszenia
powinny natomiast byç adresowane do mgr. Macieja Zachariasie-
wicza (zachariasiewicz@poczta.onet.pl), który jest opieku-
nem reprezentacji Uniwersytetu Âlàskiego.

W tym miejscu, jako ca∏y zespó∏ bioràcy udzia∏ w 15 edycji Wil-
lem C. Vis, chcielibyÊmy serdecznie podzi´kowaç panu dziekanowi
Wydzia∏u Prawa i Administracji, profesorowi Zygmuntowi Tobo-
rowi za przychylnoÊç, zaufanie i wsparcie, bez czego nasz udzia∏
w konkursie by∏by niemo˝liwy.

SZCZ¢SNY KAZIMIERCZAK

wàtpliwym darem pisarskim i narracyj-
nym nasyca∏ swe teoretyczne rozwa˝ania
pasjà i naj̋ ywszymi problemami wspó∏cze-
snoÊci. Teksty teoretyczne wymagajà jed-
nak oddzielnego potraktowania, bowiem
jest w nich wpisany teatr wykreowany
w wyobraêni poszukujàcego i niespokojne-
go artysty. Szajna, jako artysta w´drujàcy
poprzez tradycje awangard dwudziestego
stulecia sprawdza∏ je, uczestniczy∏ i odrzu-
ca∏ idàc w∏asnà drogà. Wypracowywa∏
w pierwszej fazie swojej artystycznej dzia-
∏alnoÊci w∏asny styl, który nazwano nieco
ironicznie „szajnizmem”. Program arty-
styczny wcià  ̋ bogaci∏. Je˝eli powtarza∏
wczeÊniejsze elementy swej poetyki, to za-
wsze Êwiadomie w celu utwierdzenia tropu
czy symbolu zgodnie z przekonaniem, ˝e
doÊwiadczenie artystyczne pulsuje w cià-
g∏ej zmiennoÊci. Jest niezbità prawdà, ˝e
Szajna – artysta to sta∏y w´drownik przez
sztuk  ́ poddany czasowi, jego zmiennoÊci
i wielowymiarowoÊci. Jego Êwiat cechujà
sprzecznoÊci. Jako artysta awangardowy,
pos∏ugujàcy si  ́poznawczo trudnymi meta-
forami, wr´cz wo∏a∏ o odrodzenie najprost-
szych wartoÊci ogólnoludzkich. Idea ta
przewija∏a si  ́ przez wszystkie dzie∏a, po-
wsta∏e na ró˝nych etapach artystycznych
poszukiwaƒ. Walka sprzecznoÊci, ciàg∏y
dialog ze Êwiatem i samym sobà, z Bogiem
i Naturà – jak sàdz  ́– pozwala∏y artyÊcie
przenikaç nie tylko doÊwiadczenia wojen-
ne, w∏asne i ogólnoludzkie, lecz równolegle

zg∏´biaç uniwersalne przejawy z∏a i dobra
w cz∏owieku, snuç wizje zag∏ady i nami´t-
nie wo∏aç o moralne odrodzenie Êwiata. Dla
tego celu powo∏a∏ swoje Êrodki wyrazu
i wieloznaczne metafory, które uczyni∏y te-
atr Szajny zjawiskiem osobnym. W ich ana-
lizie kryje si  ́ jedna z mo˝liwych perspek-
tyw objaÊnienia fenomenu teatru Szajny.
Teatru brzydoty i pi´kna, destrukcji i sca-
lania, tragizmu i groteski. Równie  ̋droga
do wejrzenia w skomplikowany Êwiat po-
etycki poszczególnych przedstawieƒ i w ich
idee przewodnie. W konsekwencji uplaso-
waç dorobek teatralny Szajny w trwa∏ym
miejscu kultury Êwiatowej XX wieku i do-
strzec jego donios∏oÊç w rozwoju polskiego
teatru. Szajna bowiem, jak ˝aden dotàd
polski twórca teatralny, by∏ w wieloraki
sposób honorowany w kraju i za granicà.
Imi  ́Szajny od roku 1975 nosi teatr przy
Slavic Cultural Center w Port Jefferson
(Stany Zjednoczone), Replika od wielu lat
pozostaje przedstawieniem omawianym
w amerykaƒskich uniwersytetach. Artysta
ma te  ̋od roku 1997, w rodzinnym mieÊcie
Rzeszowie, sta∏à ekspozycj́  swoich prac na
poddaszu Teatru im. W. Siemaszkowej
(malarstwo, rysunek, kompozycje prze-
strzenne ze spektakli Replika i Dante).
Ekspozycja o charakterze retrospektyw-
nym s∏u˝y poznawaniu dzie∏ teatralnych
w relacji do innych dziedzin jego twórczo-
Êci. Âmierç zamkn´∏a pracowite ˝ycie arty-
sty. Odtàd Jego dzie∏a, tak g∏´boko wpisa-

ne we wspó∏czesnà pami´ç kulturowà, ˝yç
b´dà w∏asnym rytmem i rytmem historii.
Wielkim zaszczytem dla Uniwersytetu Âlà-
skiego pozostanie fakt nadania ArtyÊcie ty-
tu∏u doktora honorowego oraz dostrze˝e-
nie Jego wk∏adu do narodowego dziedzic-
twa kulturowego.

ELEONORA UDALSKA

1. Replika. Spektakl telewizyjny. Rok produkcji

1988. Barwny. 53 min. Premiera: 23.03.1988. Re-

alizacja telewizyjna: Krzysztof Buchowicz. Muzyka:

Bogus∏aw Schaeffer. Obsada aktorska: Irena Jun,

Krystyna Kozanecka, Stanis∏aw Brudny, Antoni Pszo-

niak, Józef Wieczorek, Tadeusz W∏udarski.

2. Zbigniew Taranienko, Akcja „Repliki” – dzie∏a

Józefa Szajny,w: Nowy Szajna czyli o pamí ci i po-

jednaniu, Oficyna Wydawnicza „STON 2”, s.55-63.

3. Zob. wyimki z wypowiedzi zagranicznej kryty-

ki i krytyki polskiej w: Kalendarium ˝ycia i twórczo-

Êci, w:Józef Szajna i jego Êwiat, Warszawa 2000, s.

209 -210.Tam˝e wypowiedzi J. Szajny.

4. Zob. U. Aszyk, Dzie∏o Józefa Szajny „poza

kontekstem”: o recepcji „Repliki” w Hiszpanii, w: „˚y-

cie zamieniam w obraz”. Sztuka Józefa Szajny, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 2005,

s.101-113.

5. Zob. Kalendarium ˝ycia i twórczoÊci…, s.211-215.

6. Zob. Józef Szajna, Kopiec pamí ci i pojedna-

nia oraz tego ,̋ Testament Szajny w: Nowy Szaj-

na…, s.142; tego :̋ Za losy Êwiata wszyscy jesteÊmy

odpowiedzialni, tam˝e, s.151; oraz: Testament Szaj-

ny, tam˝e, s.155; Teatr – nadzieja na pojednanie,

s.16o – 161.

Willem C. Vis Moot - mi´dzynarodowy 
konkurs dla studentów prawa ju˝ po raz XVI
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C zterdziesty pierwszy rok istnienia Uniwersytetu
Âlàskiego rozpoczà∏ si´ od meczu, w którym Jego
Magnificencja poprowadzi∏ senatorów w∏asnej i za-

przyjaênionych uczelni do boju przeciwko si∏om Izby Re-
fleksji. Jak si´ okazuje, czasem refleksja ust´puje niejakiej
frywolnoÊci. Ze wzgl´du na re˝im technologiczny wydawa-
nia Gazety Uniwersyteckiej nie mog´ podaç w tej chwili
wyniku (takiego opóênienia, ˝eby sk∏adaç tekst po meczu to
ju˝ mi∏osierna redakcja na pewno by nie wybaczy∏a). Nie-
zale˝nie jednak od wyniku, interesujàca jest symbolika
spotkania na ubitej ziemi, oh, pardon – na murawie. Oto
politycy i uczeni postanowili coÊ sobie udowodniç metodà
bardziej wymiernà ni˝ deklarowanie potrzeb z jednej stro-
ny oraz deklarowanie pomocy z drugiej. Tak, ˝ycie by∏oby
prostsze, gdyby mo˝na by∏o rozstrzygaç ewentualne kon-
flikty na boisku. OczywiÊcie zmieni∏oby to nieco profil
uczelni oraz sk∏ad gremiów politycznych. Ale w koƒcu: czy˝
tak przez niektórych uwielbiany amerykaƒski system edu-
kacji wy˝szej nie podpowiada rozwiàzaƒ? Tam od dawna
student – sportowiec jest ho∏ubiony, przyjmowany, stypen-
diowany, bo dobre wyniki sportowe pewnie jakoÊ si´ prze-
k∏adajà na sponsoring uczelni. Poniewa˝ Polacy nie g∏up-
tasy i swój pomyÊlunek majà, wi´c mo˝na by u nas pójÊç
nieco dalej i braç pod uwag´ kryteria sportowe przy rekru-
tacji na studia doktoranckie, przy rozstrzyganiu konkur-
sów na kolejne stanowiska oraz podczas wyborów w∏adz.
Historia dostarcza wielu przyk∏adów uczonych, którym
uprawianie sportu nie zaszkodzi∏o w karierze. Niels Bohr,
s∏ynny fizyk i jego brat Harald, troch´ mniej znany mate-
matyk, grywali z pasjà w pi∏k´; Harald by∏ nawet reprezen-
tantem Danii. Z drugiej strony, choç obecna ekipa rzàdzà-

ca próbuje to zmieniç, w kwestii stosunku polityków do
sportowego trybu ˝ycia najbardziej miarodajna, a w ka˝-
dym razie najbardziej efektowna pozostaje wypowiedê
Winstona Churchilla, który na pytanie o recept´ na Êwiet-
nà kondycj´ do póênej staroÊci odpowiada∏ „no sports!”.

J akakolwiek by∏a historia, czasy si´ zmieniajà, w do-
datku coraz szybciej, wi´c ˝eby zachowaç równowag´
trzeba si´ troch´ wi´cej i szybciej ruszaç ni˝ kiedyÊ.

Niektórzy spoÊród dostojnych akademików robià to od daw-
na, cz´sto wysi∏ek fizyczny i sprawnoÊç jest zwiàzana z ich
dyscyplinà naukowà. Jak ktoÊ jeêdzi do pracy na Spitzber-
gen, albo szuka minera∏ów w górach czy owadów w Afryce,
to nie mo˝e byç ofermà. Ale innym, którzy Êl´czà nad kartka-
mi, przewracajà starodruki lub wdychajà opary rozpusz-
czalników przyda∏oby si´ wi´cej çwiczeƒ cielesnych. Szkoda,
˝e gdzieÊ w gàszczu konkursowych procedur zaginà∏ projekt
sportowego centrum niedaleko rektoratu. Na pewno w takim
nowoczesnym oÊrodku çwiczy∏oby si´ znacznie ch´tniej. Ale
przecie˝ i dotychczasowe moce sal gimnastycznych i si∏owni
nie sà chyba w pe∏ni wykorzystane. Mo˝e warto z nich sko-
rzystaç, aby cia∏a noszàce znakomite mózgi mog∏y nosiç je
jak najd∏u˝ej.

STEFAN OÂLIZ¸O

G eniusz ludzki nie zna granic. Taka to oto niebanalna re-
fleksja nasz∏a mnie, gdy przeglàda∏em pewien kolorowy
magazyn. Tam˝e przeczyta∏em o epokowym odkryciu,

którego istot´ postaram si´ teraz eksplikowaç. Otó˝, wynalazek
ów sk∏ada si´ z: 1) p´telki wieƒczàcej koniec suwaka zamka b∏y-
skawicznego, 2) guziczka chytrze zakamuflowanego na we-
wn´trznej listwie spodni okalajàcej biodra. Zak∏adajàc p´telk´
na ów guziczek zmniejszamy do minimum ryzyko, i˝ podczas
odbierania Nobla czy wyg∏aszania przemówienia w ONZ, za-
mek b∏yskawiczny samoczynnie rozjedzie si´ wystawiajàc nas
na wiecznà sromot´ i poÊmiewisko. Prosz´ poskromiç ju˝ te wy-
buchy entuzjazmu – ca∏kowicie zresztà uzasadnionego – jako ˝e
ten anonimowy potomek Edisona i tak jest kar∏em wobec takiej
znakomitoÊci, jakà niewàtpliwie by∏ wynalazca krawata na
gumce. Jakie˝ genialne by∏o to wyczucie tych klasycznych
trzech jednoÊci: czasu, miejsca i kreacji. PomyÊlcie tylko; lata
pi´çdziesiàte i szeÊçdziesiàte. Proletariusze wszystkich krajów
∏àczà si´ w trosce o naszà Êwietlanà przysz∏oÊç i pokój na Êwie-
cie. Ale jak˝e tu oficjalnie si´ ∏àczyç, gdy r´ce nawyk∏e do pepe-
szy, p∏uga i kilofa nie radzà sobie z tak w´z∏owym problem, jak
zawiàzanie krawata. A bez niego nijak sk∏adaç zobowiàzania
i meldunki o wykonaniu planu. Mo˝na wyjÊç na sympatyka Wi-
tosa, a tego towarzysze z UB bardzo nie lubià. Na pró˝no jed-
nak bur˝uje z Wall Street ostentacyjnie obnoszà si´ ze swoimi
fularami na t∏ustych karkach. Nasz proletariusz kpiàc sobie
z ich daremnych knowaƒ rozciàga gumk´ i... w momencie (nie
d∏u˝szym ni˝ spust surówki w Hucie im. Lenina) staje si´ nie-
doÊcignionym wzorem dla snobów rzucajàcych k∏ody pod loko-
motyw´ dziejów na torach w Ascot. 

G rubo poniewczasie przeczyta∏em ksià˝k´ Oriany Fal-
laci „Si∏a rozumu". Niestety, autorka nie ˝yje i moja
polemika z jej tezami staje si´ jednostronna. Nim jed-

nak muzu∏maƒscy ekstremiÊci przyÊlà mi ka∏asznikowa jako
nagrod´ za kwestionowanie argumentów przedstawionych
w ksià˝ce, wyjaÊni´ w czym rzecz. Fallaci podaje w wàtpliwoÊç
sens wszelkich wynalazków, które w zamierzeniu pomys∏o-
dawców majà nam u∏atwiaç trudy codziennego ˝ycia. Autorce
nie podoba si´ np. elektroniczna waga, która b∏yskawicznie po-
daje nale˝noÊç za 17,5 deka salcesonu. Nie podoba si´ piecyk
kuchenny, do zapalenia którego wystarczy jeden ruch r´ki. Nie
podoba si´ autokorekta w komputerze itd. Te udogodnienia
wed∏ug Fallaci prowadzà do nieuchronnego odmó˝d˝enia. „Po-
niewa˝ mózg jest mi´Êniem (...). Nietrenowany rozleniwia si´
dr´twieje, zanika". 

„Z∏y to objaw twórczy, gdy organ si´ kurczy" – mawia∏ przed
laty zapomniany ju˝ dzisiaj autorytet. Ja oczywiÊcie uwiel-
biam wszelkiego typu u∏atwiacze. Jako cz∏ek s´dziwy pami´-
tam panie sklepowe gryzmolàce kopiowym o∏ówkiem na pa-
pierowych torebkach. Pami´tam piec dymiàcy niczym kominy
Titanica i inne pamiàtki ze skansenu mojego dzieciƒstwa.
Zwolennikom zaÊ teorii Oriany Fallaci polecam wyjazd do oj-
czyzny autorki. Ku czci dziennikarki W∏osi stosujà do dzisiaj
system gniazdek, do których nie da si´ wetknàç ˝adnej euro-
pejskiej wtyczki. Sà tam trzy szeregowo ustawione dziurki,
których rozstaw zale˝ny jest wy∏àcznie od fantazji projektan-
ta. Aby zwi´kszyç dawk´ treningowà naszego mózgu, gniazd-
ka w pokojach majà inne wymiary ni˝ te w kuchni. I tu przy-
znaj´ Orianie Fallaci racj´: ju˝ po paru minutach mój leniwy
mózg przyswoi∏ sobie pe∏ny zestaw w∏oskich przekleƒstw.
A gdybym tak jeszcze sprawdzi∏ gwint w ˝arówkach to po ty-
godniu pisa∏bym jak sam Dante.

JERZY PARZNIEWSKI

W zdrowym
ciele…

Trzy dziurki
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PROFESOR JAN W¢GLARZ 
DOKTOREM HONORIS CAUSA UÂ
Senat Uniwersytetu Âlàskiego zdecydo-

wa∏ o nadaniu tytu∏u doktora honoris
causa profesorowi Janowi W´glarzowi,
wybitnemu uczonemu, Êwiatowej s∏awy
informatykowi o ogromnym dorobku na-
ukowym, inicjatorowi i twórcy infrastruk-
tury informatycznej dla Êrodowiska na-
ukowego w Polsce. Prof. Jan W´glarz jest
cz∏onkiem rzeczywistym Polskiej Akade-
mii Nauk, dyrektorem Instytutu Infor-
matyki Politechniki Poznaƒskiej, dokto-
rem honoris causa kilku wy˝szych uczel-
ni. UroczystoÊç nadania tytu∏u odby∏a si´
2 lipca w Muzeum w Sosnowcu.

Wi´cej na str. 10-14

UNIWERSYTET PARTNEREM 
GOSPODARKI 
OPARTEJ NA WIEDZY
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝-

szego og∏osi∏o list´ rankingowà projektów
z∏o˝onych w ramach poddzia∏ania 4.1.1
Wzmocnienie potencja∏u dydaktycznego
uczelni. Projekt z∏o˝ony przez Uniwersy-
tet Âlàski – UPGOW Uniwersytet Partne-
rem Gospodarki Opartej na Wiedzy zajà∏
II miejsce ex aequo. W projekcie koordy-
nowanym przez prof. dr hab. Alicj´ Ra-
tusznà i dr Ew´ Magier´ znalaz∏y si´ pro-
pozycje przygotowywane przez pracowni-
ków wydzia∏ów: Matematyki, Fizyki
i Chemii, Biologii i Ochrony Ârodowiska,
Informatyki i Nauki o Materia∏ach, Nauk
o Ziemi. Sà to m.in. nowe kierunki stu-
diów, studia podyplomowe, studia dokto-
ranckie, dostosowanie istniejàcych kie-
runków do potrzeb rynku pracy, stypen-
dia dla doktorantów, opracowanie progra-
mów i materia∏ów dydaktycznych z wyko-
rzystaniem technik kszta∏cenia na odle-
g∏oÊç, sta˝e i praktyki dla studentów, zaj´-
cia wyrównawcze z matematyki i fizyki,
podnoszenie kompetencji kadr dydaktycz-
nych w zakresie prowadzenia zaj´ç oraz
nauczania w j´zyku angielskim.

UMOWA POMI¢DZY ZARZÑDEM 
WOJEWÓDZTWA ÂLÑSKIEGO 
A UNIWERSYTETEM ÂLÑSKIM
8 lipca zosta∏a zawarta umowa pomi´-

dzy Zarzàdem Województwa Âlàskiego
a Uniwersytetem Âlàskim w Katowicach,
dotyczàca dofinansowania projektu Cen-
trum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka. Umowa zosta∏a podpisana
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Âlàskiego na lata
2007-2013 (Priorytet VI Zrównowa˝ony
rozwój miast, Dzia∏anie 6.1 Wzmacnianie
regionalnych oÊrodków wzrostu).

LETNIA SZKO¸A J¢ZYKA 
I KULTURY POLSKIEJ
Uroczysta inauguracja XVIII letniej

szko∏y j´zyka, literatury i kultury polskiej,

organizowanej co roku przez Szko∏´ J´zy-
ka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Âlà-
skiego, odby∏a si´ 1 sierpnia w cieszyƒ-
skiej siedzibie uczelni. Wyk∏ad inaugura-
cyjny „Znaç sekret zaklinania s∏ów” –
o poezji Zbigniewa Herberta wyg∏osi∏a
prof. Danuta Opacka-Walasek z Instytutu
Nauk o Literaturze Polskiej UÂ. 

Uczestnicy kursu napisali test kwalifi-
kacyjny, który pozwoli∏ podzieliç ich na
grupy, w zale˝noÊci od poziomu znajomo-
Êci j´zyka polskiego.

XXI MI¢DZYNARODOWY 
STUDENCKI FESTIWAL 
FOLKLORYSTYCZNY
XXI edycja Mi´dzynarodowego Studenc-

kiego Festiwalu Folklorystycznego odby∏a
si´ od 24 do 31 sierpnia. W tym roku w fe-
stiwalu wzi´∏y udzia∏ zespo∏y z W´gier,
Turcji, Kenii, Meksyku, Indii, Grecji, Algie-
rii, Rosji i Serbii. Koncerty plenerowe od-
bywa∏y si´ w Ogrodzieƒcu, Chorzowie, Ka-
towicach, ̧ aziskach Górnych, Siemianowi-
cach Âlàskich, ˚orach, Cieszynie i Krako-
wie. Festiwal zosta∏ zorganizowany przez
Uniwersytet Âlàski w Katowicach, Stowa-
rzyszenie Kultury i Folkloru Ziem Polskich
PATRIA, urz´dy miast Chorzowa, Cieszy-
na, Sosnowca i Katowic. Gospodarzem fe-
stiwalu by∏ jak co roku Studencki Zespó∏
PieÊni i Taƒca „Katowice” UÂ.

Fotoreporta˝ str. 4

UNIWERSYTET ÂLÑSKI 
W PROGRAMIE 
„KIERUNKI ZAMAWIANE”
Uniwersytet Âlàski zosta∏ uczestni-

kiem projektu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
(„Zamawianie kszta∏cenia na kierunkach
matematycznych, technicznych i przy-
rodniczych – pilota˝”). Uniwersytet Âlà-
ski otrzyma Êrodki finansowe z funduszy
strukturalnych na zwi´kszenie liczby ab-
solwentów na wybranych kierunkach
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy. Studenci tych kierun-
ków i specjalnoÊci otrzymajà stypendia,
b´dà mogli równie˝ liczyç na specjali-
styczne formy dzia∏alnoÊci dydaktycznej,
w tym m.in. wyk∏ady w j´zyku angiel-
skim, kursy poszerzajàce wiedz´ prak-
tycznà, innowacyjne metody kszta∏cenia,
dodatkowe praktyki, wyk∏ady ekspertów
zewn´trznych, warsztaty terenowe, zaj´-
cia wyrównawcze.

VIII KATOWICKA KONFERENCJA 
NAUKOWA – 40-LECIE 
POWSTANIA UÂ
Konferencja 40-lecie powstania Uni-

wersytetu Âlàskiego - Szkolnictwo i Na-
uka na Górnym Âlàsku trwa∏a od 17 do 19
wrzeÊnia na Uniwersytecie Âlàskim
i w Muzeum Historii Katowic. Problema-

tyka obrad obejmowa∏a takie tematy jak:
40-letni Uniwersytet Âlàski – jego dzieje
i s∏u˝ba spo∏eczeƒstwu, dzieje szkolnictwa
i oÊwiaty na Górnym Âlàsku, szkolnictwo
i oÊwiata w Katowicach. 

Jednym z uczestników konferencji by∏
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

ÂLÑSKI SALON 
MATURZYSTÓW – 2008
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna,
we wspó∏pracy z Regionalnà Konferencjà
Rektorów Uczelni Akademickich, Okr´-
gowà Komisjà Egzaminacyjnà w Jaworz-
nie oraz Uniwersytetem Âlàskim i Poli-
technikà Âlàskà, byli organizatorami
Âlàskiego Salonu Maturzystów – kampa-
nii informacyjnej dotyczàcej matury
2009 i 2010, skierowanej do uczniów
i nauczycieli. 19 wrzeÊnia Salon goÊci∏ na
Wydziale Teologicznym UÂ w Katowi-
cach. W uroczystoÊci otwarcia wzi´li
udzia∏ JM Rektor UÂ prof. zw. dr hab.
Wies∏aw BanyÊ i podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Zbigniew Marciniak.

OSOBLIWOÂCI 
ÂWIATA FIZYKI 2008
Pracownia Dydaktyki Fizyki UÂ by∏a

organizatorem kolejnej edycji adresowa-
nego do uczniów cyklu wyk∏adów i poka-
zów OsobliwoÊci Âwiata Fizyki. Wyk∏ady
odbywa∏y si´ od 3 do 30 wrzeÊnia w Insty-
tucie Fizyki UÂ.

Wi´cej na str. 16-17

UÂ MA NOWEGO 
RZECZNIKA PRASOWEGO
Mgr Magdalena Ochwat zosta∏a nowym

rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Âlà-
skiego w Katowicach. RównoczeÊnie pe∏ni
te˝ obowiàzki naukowo-dydaktyczne
w Katedrze Dydaktyki J´zyka i Literatury
Polskiej na Wydziale Filologicznym. Nowa
rzecznik zwiàzana jest z uczelnià od prawie
10 lat. WczeÊniej odpowiada∏a za promocj´
Wydzia∏u Filologicznego oraz wspó∏praco-
wa∏a z ogólnopolskimi i lokalnymi media-
mi. Jest absolwentkà filologii polskiej UÂ,
obecnie koƒczy rozpraw´ doktorskà.

POSIEDZENIE SENATU UÂ
23 wrzeÊnia odby∏o si´ kolejne posie-

dzenie Senatu Uniwersytetu Âlàskiego.
W porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in. in-
formacje o pracach Konferencji Rekto-
rów Uniwersytetów Polskich (KRUP),
wybór sk∏adów oraz przewodniczàcych
komisji senackich i dyscyplinarnych,
a tak˝e zatwierdzenie zmian w struktu-
rze organizacyjnej uczelni i uchwa∏a
w sprawie utworzenia kierunku studiów
- fizyka medyczna.

OPRACOWA¸A
MA¸GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
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Wydawnictwo
UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO

NOWE KSIÑ˚KI

Prace naukowe
TEOLOGIA. Dialog chrzeÊcijaƒsko-˝y-

dowski w Polsce. Red. Grzegorz I g n a t o w -
s k i , noty o autorach, tab., summ., rés., 18 z∏

FILOLOGIA KLASYCZNA. Stefan Z a -
b ∏ o c k i : Od staro˝ytnoÊci do neohelleni-
zmu. Studia i szkice. Red. Piotr U r b a ƒ -
s k i , Tomasz S a p o t a , nota bibliogr.,
summ., argumentum, 25 z∏

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZ-
NA. Problemy polityki zagranicznej Pol-
ski 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, 27 z∏

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 paêdzierni-
ka 2005 roku. Red. Jacek W a r c h a l a , Danu-
ta K r z y ˝ y k , wklejka, fot., ilustr., 40 z∏

Quelques aspects de la réécriture. Red. Mag-
dalena W a n d z i o c h , streszcz., summ., 32 z∏

�усский язык в польской аудитории.
�. 2. �ед. Анна �ых, 18 zł

Agnieszka J a w ó r : „Homo scribens”
i „homo legens” w polskim s∏ownictwie
i frazeologii, bibliogr., summ., rez., 18 z∏

Grzegorz M a r k o w s k i : Perception du
lexique spécialisé. Études d'efficacité de
différents textes, bibliogr., aneks, ilustr., tab.,
wykr., streszcz., summ., 18 z∏

Jolanta Tambor: Mowa GórnoÊlàzaków
oraz ich ÊwiadomoÊç j´zykowa i etniczna.
Wyd. 2 + p∏yta CD, bibliogr., indeks, wklejka,
fot., summ., Zsfg., 45 z∏

Aleksandra ˚ ∏ o b i ƒ s k a - N o w a k :
Désambiguïsation des expressions lexica-
les des opérateurs de l'espace dans le ca-
dre d'une approche orientée objets; les ver-
bes de mouvement FR „monter” et „sor-
tir” et leurs équivalents polonais, bibliogr.,
tab., streszcz., summ., 19 z∏

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 4. Józef
R a s e k : Jerzy Wojciech Moroƒ (1921–1991),
bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg., 8 z∏

Tom 5. Alina Kowalska (1932-2001).
Red. Krystyna Kleszczowa, Danuta O s t a -
s z e w s k a , wklejka, fot., summ., Zsfg., 10 z∏

Tom 6. Micha∏ M a t l a k : Andrzej Pawli-
kowski (1928–1986), wklejka, fot., summ.,
Zsfg., 6 z∏

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wstyd
w kulturze. Kolokwia polsko-bia∏oruskie.
Red. Ewa K o s o w s k a , Galina K u r y l e n -
k a , Anna G o m ó ∏ a , summ., Zsfg., 25 z∏

PEDAGOGIKA. Ewa S y r e k : Zdrowie
i wychowanie a jakoÊç ˝ycia. Perspektywy

i humanistyczne orientacje poznawcze, 26 z∏
Urszula T a b o r : Biograficzne uwarun-

kowania rozwoju nauczyciela. Analiza ja-
koÊciowa, bibliogr., aneksy, summ., Zsfg., 21 z∏

MATEMATYKA. „Annales Mathemati-
cae Silesianae”. T. 21 (2007). Editorial bo-
ard, bibliogr., 11 z∏
Podr´czniki i skrypty

J¢ZYKOZNAWSTWO. Maja S z y m o -
n i u k , Anna Z y c h : Skrypt z fonetyki teore-
tycznej i fonologii j´zyka rosyjskiego z çwi-
czeniami, bibliogr., tab., rys., schem., 10 z∏

KULTURA i J¢ZYK POLSKI DLA CUDZO-
ZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Materia∏y po-
mocnicze do nauki j´zyka polskiego jako ob-
cego. Edycja dla poczàtkujàcych. T. 2: Hen-
ryk Sienkiewicz: „Latarnik”, „Janko Muzy-
kant”. Wyd. 2. Red. Jolanta T a m b o r , Wiolet-
ta H a j d u k - G a w r o n , Romuald C u d a k ,
çwiczenia, s∏owniczek, klucz do çwiczeƒ, 8 z∏

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 fi-
zyczna Polski w çwiczeniach i pytaniach. Ze-
staw çwiczeƒ dla studentów II roku geogra-
fii, bibliogr., çwiczenia, wklejka, fot., za∏àczniki –
podk∏ady do wykonywania çwiczeƒ (mapki, wykr.),
przyk∏adowe pytania testowe i kontrolne, 18 z∏

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

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

Iwona P i e t r z y k : Kancelaria i doku-
ment PrzemyÊlidów opawskich w XIV
i poczàtkach XV wieku, wklejka, fot., 25 z∏

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 26.
Red. Piotr ¸ a c i a k , summ., Zsfg.

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 orfic-
ko-pitagorejskiego, bibliogr., indeks, Zsfg.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZ-
NA. Mariusz K o l c z y ƒ s k i : Strategie ko-
munikowania politycznego. Wyd. 2., bi-
bliogr., indeks, schem., summ., Zsfg

LITERATUROZNAWSTWO. Bo˝ena M a -
z u r k o w a : Na ziemskich i niebieskich
szlakach. Studia o poezji Franciszka Za-
b∏ockiego i Franciszka Dionizego Kniaê-
nina, bibliogr., indeks osobowy, summ., rés.

J¢ZYKOZNAWSTWO. „Rusycystyczne
Studia Literaturoznawcze”. T. 20: Z prze-
mian gatunkowych w literaturze rosyjskiej
XX i XXI wieku. Red. Halina M a z u r e k , Ja-
dwiga G r a c l a , indeks, summ., rez., 15 z∏

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zarzàdzanie
informacjà w nauce. Red. Diana P i e t r u c h -
R e i z e s , rys., schem., tab., wykr., summ., rés.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. WartoÊci
w muzyce. Red. Jadwiga U c h y ∏ a - Z r o -
s k i , wklejki, summ.

Aleksandra K u n c e : Antropologia
punktów. Rozwa˝ania przy tekstach Ry-
szarda KapuÊciƒskiego, bibliogr., nota inf.,
indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg.

Leszek Z w i e r z y ƒ s k i : Egzystencja
i eschatologia. Genezyjska wyobraênia
s∏owackiego

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 1(9).
Red. Adam L i t y ƒ s k i , Marian M i k o ∏ a j -
c z y k , Wojciech O r g a n i Ê c i a k , wklejki,
summ., Zsfg.

¸ukasz ˚ a r n o w i e c : Problematyka
wa˝noÊci umów podlegajàcych konwen-
cji wiedeƒskiej z 11 IV 1980 r. o umowach
mi´dzynarodowej sprzeda˝y towarów
(Dissertationes Iuridicae Universitatis Sile-
siensis. T. 6)

ZARZÑDZANIE i TECHNOLOGIE IN-
FORMACYJNE. „Zarzàdzanie i Technolo-
gie Informacyjne”. T. 3: Technologie in-
formacyjne w medycynie. Red. Zygmunt
W r ó b e l , bibliogr., tab., wykr., rys., ryc., fot.,
streszcz., summ.

PEDAGOGIKA. Wybrane zagadnienia
patologii spo∏ecznej – implikacje empi-
ryczne. Red. Andrzej C z e r k a w s k i , Anna
N o w a k , bibliogr., tab., wykr., summ., Zsfg.

Ewa J a r o s z : Ochrona dzieci przed
krzywdzeniem – perspektywa globalna
i lokalna

Ma∏gorzata ¸ à c z y k : OsobowoÊciowe
uwarunkowania preferencji zawodowych
m∏odzie˝y, bibliogr., indeks, tab., schem.,
wykr., summ., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. Mariusz R z ´ t a ∏ a :
Funkcjonowanie zbiorników wodnych
oraz przebieg procesów limnicznych w wa-
runkach zró˝nicowanej antropopresji na
przyk∏adzie regionu górnoÊlàskiego

BIOLOGIA. Andrzej U r b i s z : Ró˝norod-
noÊç i rozmieszczenie roÊlin naczyniowych
jako podstawa regionalizacji geobota-
nicznej Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochow-
skiej, bibliogr., tab., mapy, rys., summ., Zsfg.

Gra˝yna W i l c z e k : Komórkowe strate-
gie reakcji na stres Êrodowiskowy u pajà-
ków + p∏yta CD, tab., ryc., summ., Zsfg.
Podr´czniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Jan T k o c z : Podstawy
geografii spo∏eczno-ekonomicznej. Wy-
k∏ad teoretyczny. Wyd. 3. zm.

MATEMATYKA. Andrzej L a s o t a : Uk∏a-
dy dynamiczne na miarach, bibliogr.

FIZYKA. Jerzy S t a s z : II Pracownia Fi-
zyczna. Tematyka çwiczeƒ i uwagi meto-
dyczne. Wyd. 2. popr. (skrypt przeznaczony
dla studentów fizyki Uniwersytetu Âlà-
skiego)



Konkurs plastyczny 
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