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Spotykamy się znowu – tym razem w innych 
okolicznościach. Na wypadek jeśli nie pamię-
tasz – nazywam się Primo, przez wielu nazy-
wany Doktorem. Podobno można mnie 
znaleźć w murach Uniwersytetu Śląskiego. 
To nieprawda, bo to ja znajduję, a nie mnie 
znajdują. Czegóż to szukam, mógłbyś 
spytać? I pytanie byłoby to celne! Dlaczego? 
Bo nie ma na nie odpowiedzi.

Takie pytania są najważniejsze. Jeśli odpo-
wiedź jest łatwa, to po co w ogóle je stawiać? 
Natomiast jeśli odpowiedź jest zakopana 
gdzieś głęboko, albo, jeszcze lepiej!, wcale jej 
nie ma – o, to jest pytanie, które warto zadać.

Z otrzymanej przy rejestracji broszury 
dowiedziałeś się co ma dla Ciebie UŚ, a  na 
kolejnych stronach tego kalendarza dowiesz 
się gdzie UŚ jest. I nie, dowcipnisiu, nie 
chodzi mi o Bankową 12 w Katowicach... 
chociaż też. Ale nie tylko.

Dlaczego Uniwersytet angażuje się 
w tak wiele przedsięwzięć w regionie? 
Przede wszystkim – Uniwersytet jest 
Śląski, więc Śląsk winien być uniwersytecki.
Po drugie – trudne pytania, pamiętacie? Naj-
łatwiej usłyszeć je „w warunkach bojowych”, 
a nie w sterylnym laboratorium.

Tak więc – Uniwersytet wychodzi na zew-
nątrz, to i ja podążam za nim! Jednak ta 
podróż może mnie przerosnąć – dlatego 
zabiorę ze sobą Lady Sofię, moją wiecznie 
niepełną, żywą skarbnicę wiedzy. W osta-
tecznym rozrachunku cała ta wycieczka jest 
tylko dla niej!

Dobra, dosyć czułości, pora nam ruszać 
w drogę – i mnie, i Sofii, i Tobie!
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witam Was serdecznie w murach Uniwersy-
tetu Śląskiego. Cieszę się niezmiernie, że 
wybraliście naszą uczelnię jako miejsce 
realizacji Waszego dalszego rozwoju, 
zarówno edukacyjnego, jak i osobistego. 
Staliście się częścią społeczności akademic-
kiej, w której życiu – mam nadzieję – będzie-
cie brać aktywny udział.

Uniwersytet to miejsce szczególne. Tradycyj-
ne wartości akademickie łączą się tu z nowo-
czesnością – współpracą międzynarodową, 
ścisłym współdziałaniem z gospodarką, 
innowacyjnością i otwartością na nowe tech-
nologie. Jest miejscem nie tylko wymiany 
poglądów, konstruktywnych dyskusji i wyty-
czania nowych kierunków myślenia, ale 
przede wszystkim jest domem Nauki.

Badania naukowe prowadzone na Uniwersy-
tecie Śląskim są wszechstronne. Naukowcy, 
do których należą nie tylko pracownicy, ale 
również studenci i doktoranci, poszukują 
rozwiązań problemów uznawanych w Pol-
sce, Europie i na świecie za priorytetowe 
dla rozwoju cywilizacyjnego. Realizują oni 
wiele projektów badawczych i rozwojowych, 
a także badawcze prace zlecone na zamówie-
nie podmiotów gospodarczych, jednostek 
administracji państwowej oraz innych insty-
tucji. Wysoki poziom realizowanych badań 
potwierdzają m.in. kategorie jednostek 
przyznane wydziałom przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz przyzna-
nie Centrum Studiów Polarnych, w któ-
rym jednostką wiodącą jest Wydział Nauk 
o Ziemi UŚ, statusu Krajowego Naukowego 

Ośrodka Wiodącego – KNOW. O status ten 
mogą ubiegać się jednostki prowadzące 
badania naukowe na najwyższym poziomie 
i zapewniające wysokiej jakości kształcenie.

Drodzy Studenci, wstępując w progi Uni-
wersytetu Śląskiego, możecie liczyć na 
wsparcie ze strony kadry naukowej, która 
umożliwi Wam rozwijanie zainteresowań 
badawczych we wszystkich dyscyplinach. 
Pamiętajcie, że studia to nie tylko wysiłek 
zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności, 
to również możliwość rozwijania indywidu-
alnych umiejętności i pasji w działających na 
uczelni licznych kołach naukowych, stowa-
rzyszeniach, mediach akademickich czy sek-
cjach sportowych.

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, kreatyw-
ność i nowe idee. To właśnie w Wasze ręce za 
kilka lat oddamy stery tej uczelni, naszą naukę 
i gospodarkę kraju.

W nowym roku akademickim życzę Wam 
wielu sukcesów, powodów do satysfakcji 
i dumy z wybranej drogi kształcenia. Z cieka-
wością zgłębiajcie tajniki wiedzy i z nieusta-
jącą energią dążcie do ciągłego doskonalenia.

Prorektor ds. finansów i rozwoju 
dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski

prorektorRF@us.edu.pl

Prorektor ds. współpracy
międzynarodowej i krajowej

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
prorektorRW@us.edu.pl

Prorektor ds. badań naukowych
prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

prorektorRN@us.edu.pl

JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

rektor@us.edu.pl

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
prorektorRK@us.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk



Stajemy jako studenci przed kolejnym rokiem 
wyzwań i trudności. Rokiem, który 
niewątpliwie będzie sprawdzianem naszego 
zbioru doświadczeń i determinacji. Finałem 
tego będzie oczywiście sesja. Jednak to nie 
ona czyni studia tak trudnymi. Po dłuższym 
zastanowieniu wszelkie bariery tworzymy 
sami, a trudności są tylko kolejnymi limitami, 
które powinniśmy przekraczać. Można sobie 
zadać proste pytanie: skoro tyle przede mną 
i tylu po mnie zdało ten test, to dlaczego ja 
miałbym nie dać rady?

Sic fuit, est et erit: similis similem sibi quaerit. 
Uniwersytet jest miejscem, który zbiera ludzi 
podobnych, chciałoby się powiedzieć ludzi 
mądrych. Lecz to zgubna pycha karze nam 
tak myśleć. Tak naprawdę Uniwersytet jest 
miejscem uświadamiania sobie swojej 
niewiedzy. Codziennie i nieustannie. 
Dopiero ta niewiedza tworzy w nas nieza-
spokojony głód poznania. Stając w murach 
uczelni stajemy się świadomi dorobku 
naukowego tych wszystkich, którzy byli 
przed nami. I to może wywołać złudne 
wrażenie wyczerpania tematu, jednak każde 
nowe odkrycie daje nam pole do kolejnych. 
Każda odpowiedź daje nam następne 
pytania. Tworzy to pewne błędne koło. 
Jednak tego, kto pozna dreszcz emocji, który 
pojawia się, gdy możemy przyłożyć swoją 
cegiełkę do dorobku naszej cywilizacji, 
nazwiemy naukowcem.

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Nie 
zmarnujcie studiów. Wykorzystajcie każdą 
godzinę, każdy dzień spędzony w murach 
naszej Alma Mater. Uczelnia nasza opływa w 
dostatek – wspaniałych naukowców i stud-
entów. My zaś mamy niewątpliwą szansę 
korzystania z tego. Tylko od nas zależy w jaki 
sposób to zrobimy. Czy będziemy tylko 
kolejnym numerkiem w statystyce, czy może 
wybitną osobowością nauki, działaczem 
społecznym, politykiem, kimś kto istotnie 
wpłynie na los świata?

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam 
wszystkim powodzenia w tym nowym roku 
akademickim 2016/2017.

Ze studenckim pozdrowieniem,
Mateusz Witek

Przewodniczący 
Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu Śląskiego

Semestr zimowy - 
od 1 października 2016 do 17 lutego 2017 roku, w tym: 

zajęcia dydaktyczne 
wakacje zimowe 
zajęcia dydaktyczne c.d. 
egzaminacyjna sesja zimowa 
przerwa międzysemestralna 
egzaminacyjna sesja poprawkowa

01.10.2016 — 22.12.2016 
23.12.2016 — 06.01.2017 
07.01.2017 — 27.01.2017 
28.01.2017 — 10.02.2017 
11.02.2017 — 17.02.2017 
18.02.2017 — 15.03.2017 

18.02.2017 — 12.04.2017 
13.04.2017 — 18.03.2017 
19.04.2017 — 09.06.2017 
10.06.2017 — 30.06.2017 
01.09.2017 — 25.09.2017
01.07.2017 — 30.09.2017  

zajęcia dydaktyczne 
wakacje wiosenne 
zajęcia dydaktyczne c.d. 
egzaminacyjna sesja letnia 
egzaminacyjna sesja poprawkowa
wakacje letnie, w tym: 
min. 4 tygodnie wakacji letnich 

Semestr letni - 
od 18 lutego 2017 do 30 września 2017 roku, w tym: 



1. Wydział Radia i Telewizji
(Katowice, ul. Bytkowska 1b)
2. Wydział Pedagogiki i Psychologii
(Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
3. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Katowice, ul. Bankowa 14)
4. Instytut Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4)
5. Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (Katowice, ul. Bankowa 12)
6. Rektorat (Katowice, ul. Bankowa 12)
7. Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11)
8. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (Katowice, ul. Bankowa 11a)
9. Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b)
10. Instytut Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
11. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Jagiellońska 28 i Bankowa 9)
12. Wydział Filologiczny (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 i Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5)
13. Wydział Teologiczny (Katowice, ul. Jordana 18)
14. Wydział Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)
15. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Żytnia 12, ul. Będzińska 39 - Instytut Informatyki;
Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A - Instytut Nauki o Materiałach)
16. Szkoła Zarządzania (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1)
17. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul.75 Pułku Piechoty 1A)
18. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn, ul. Bielska 62)
19. Wydział Artystyczny (Cieszyn, ul. Bielska 62)
20. Instytut Muzyki (Cieszyn, ul. Ursyna Niemcewicza 2)
21. Biblioteka Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (Sosnowiec, ul. Żytnia 10)
22. Akademiki (Katowice Ligota, Sosnowiec, Cieszyn)
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Na następnych stronach znajdziesz opisane w pigułce najważniejsze 
miejsca, procedury i możliwości jakie daje Ci Uniwersytet, wraz z lin-
kami do odpowiednich stron internetowych lub maili.

Pamiętaj – to tylko informacja o tym, że takie wsparcie istnieje! 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – wejdź na poszczególne strony 
internetowe.

Niezależnie jednak od tego – gorąco zachęcam by zapoznać się ze 
stroną pierwszak.us.edu.pl! Znajdziesz tam obszerne wyjaśnienia po-
niższych tematów.

Oprócz tego koniecznie przeczytaj: 
1. regulamin studiów 
2. umowę z uczelnią.

To dwa najważniejsze dla Ciebie dokumenty! Ich treść, odpowiadającą 
na większość pytań jakie kiedykolwiek zadasz, znajdziesz na stronie: 
student.us.edu.pl/najwazniejsze-akty-prawne

Zapoznaj się z listą przeszło 300 kół naukowych i organizacji działają-
cych na UŚ – znajdziesz je na student.us.edu.pl/wykaz-organizacji
Chcesz założyć lub przyłączyć się do której? Przeczytaj o tym na stronie: 
student.us.edu.pl/organizacje-i-kola-naukowe

Oprócz tego na każdym wydziale powołany jest z ramienia Samorządu 
koordynator ds. kół naukowych – skontaktuj się ze swoim wydziałowym 
Samorządem jeśli chcesz wiedzieć więcej!
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Zapraszamy do Studenckiej Strefy Aktywności na parterze Rektoratu przy ulicy 
Bankowej 12 w Katowicach! Znajdziesz tutaj wygodne pufy, pokój relaksacyjny 
i przyjazną atmosferę, ale również (prawie) wszystkie potrzebne Ci biura, czyli:

Biuro Wsparcia Studentów - zajmuje się wspieraniem aktywności studenc-
kiej oraz obsługą kół naukowych. Potrzebujesz wsparcia? Pisz na adres: 
dlastudenta@us.edu.pl

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych - to ono zajmuje się stypendiami, zapo-
mogami oraz akademikami. Więcej o ich działaniu dowiesz się na stronie  
student.us.edu.pl/pomoc-materialna. W razie pytań - pisz: bstud@us.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych - zajmuje się dostosowywaniem Uczelni 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej - wejdź 
na stronę bon.us.edu.pl

Biuro Karier - przydatne nie tylko wtedy, kiedy szukasz pracy! Z ofertą szkoleń 

i pomocy zapoznasz się na bk.us.edu.pl, natomiast z ogólnopolskiej, 
zawierającej przeszło 50 tysięcy ofert bazy ofert pracy, staży i praktyk sko-
rzystasz pod adresem biurokarier.edu.pl

Jako Student Uniwersytetu Śląskiego możesz skorzystać z darmowego 
wsparcia psychologicznego dostosowanego do Twoich potrzeb. Nie wstydź 
się – umów spotkanie pisząc na psycholog@us.edu.pl

Co roku organizujemy też kampanię . Jest to działanie Co Nas Spina?
mające na celu promowanie zdrowych nawyków psychicznych oraz edu-
kację co do dbania o swój psychiczny dobrostan. Zapoznaj się z tegorocz-
nymi materiałami i działaniami na stronie internetowej:
www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina

Na uniwersytecie działają tworzone przez studentów media akademickie. 

Studenckie Studio Radiowe EGIDA – radio studenckie z przeszło 45-letnią 

tradycją. Możesz słuchać go na stronie egida.us.edu.pl

Telewizja Internetowa UŚ TV – archiwizuje wykłady, prowadzi streamingi 
na żywo i tworzy content informacyjny i promocyjny UŚ. Oglądaj ich na 
stronie internetowej telewizja.us.edu.pl oraz youtube.com/telewizjaus

Suplement – magazyn studentów Uniwersytetu Śląskiego. Szukaj go na 

swoim wydziale oraz na stronie suplement.us.edu.pl

Gazeta Uniwersytecka UŚ – miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego. 

Rozglądaj się za nim na wydziałach lub zajrzyj na gazeta.us.edu.pl

Studencki Serwis Rozwoju Więc Jestem! – serwis tworzony głównie przez 
studentów UŚ. Zajmuje się przede wszystkim tematyką higieny zdrowia 
psychicznego, czyli jak o siebie dbać, by stresy i zaburzenia Cię omijały. 
Sprawdź ją na www.wiecjestem.us.edu.pl

Pamiętaj – z mediów możesz korzystać nie tylko biernie, możesz je tworzyć! 
Pamiętaj o październikowym okresie rekrutacyjnym!

W trakcie studiów możesz wziąć udział w programach wyjazdów 
studenckich - czy to na semestr lub dwa, czy to na praktyki. Dwa największe 
programy to:
-  (erasmus.us.edu.pl) oraz Erasmus +

-  (most.amu.edu.pl). MOST
Jeśli chcesz jechać zainteresuj się tym jeszcze w tym roku!



Jeśli masz wątpliwości czy Twój wykładowca zachował się zgodnie z uczel-
nianym prawem, czujesz się szykanowany albo potrzebujesz wsparcia 
prawnego – wejdź na stronę student.us.edu.pl/pomoc-prawna i zobacz co 
uczelnia może dla Ciebie zrobić.
Jedną z form takiego wsparcia jest spotkania z Rzecznikiem Praw Studenta 
i Doktoranta – jeśli chcesz się na nie umówić, napisz na rps@us.edu.pl
Pamiętaj – większość odpowiedzi i tak zawiera Regulamin Studiów i Umo-
wa z Uczelnią (student.us.edu.pl/najwazniejsze-akty-prawne)

Wejdź na usosweb.us.edu.pl i zapoznaj się ze swoim indywidualnym kontem, 
dowiedz się, dlaczego zwany jest "wirtualnym dziekanatem". W razie pro-
blemów z obsługą zapoznaj się z diotsws.us.edu.pl

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) to Twoje 
główne źródło wiedzy (i rozrywki) podczas studiów. Wejdź na stronie 
ciniba.us.edu.pl i naucz się z niego korzystać!

Jeśli wyżej niż działalność naukową lub społeczną cenisz sobie kultu-
ralną – znajdzie się dla Ciebie miejsce w Studenckim Zespole Pieśni i Tańca 
„Katowice” (katowice.us.edu.pl), w zespole folklorystycznym FolkUŚ 

(facebook.com/folkus.cieszyn) lub Chórze Harmonia (harmonia.us.edu.pl).

Jeśli masz dziecko, albo w trakcie Twoich studiów pojawi się ono w Two-
im życiu, pamiętaj, że Uniwersytet pomaga w pogodzeniu obowiązków aka-
demickich z rodzicielskimi! Przy UŚ działa żłobek oraz przedszkole, a każdy 
budynek wyposażony jest w funkcjonalny przewijak i kącik z zabawkami.

AZS Katowice czeka z otwartymi ramionami zarówno na tych, co ze spor-
tem są za pan brat, jak i na kanapowców, którzy chcą coś zacząć „od zera”. 
Wejdź na azs.us.edu.pl i zapoznaj się z ich bogatą ofertą zajęć! Pamiętaj – 
część sekcji daje Ci zaliczenie WF!

Cóż to takiego? To miara pracy studenta. Jeden punkt odpowiada 25-30 
godzinom pracy nad danym tematem, jeśli wiec jakiś przedmiot „kosztuje” 
2 punkty ECTS, to znaczy, że potencjalnie poświęcisz na niego łącznie 
około 60 godzin w nadchodzącym semestrze. 

W najbliższych miesiącach ruszy skierowany do studentów projekt z zakre-
su edukacji ekonomicznej „Ekonomia na bank”. Jeśli czujesz, że Twoja wie-
dza z zakresu inwestowania, obracania pieniędzmi i ogólnie rozumienia 
terminologii finansowej jest… niska – śledź stronę student.us.edu.pl czekając 
na początek kampanii. 



Może już zauważyłeś, albo zauważysz w pierwszych dniach nauki, że na 
naszych wydziałach jest Wi-Fi. Zabezpieczone hasłem. Jakież to może być 
hasło? Bo „haslo1” już pewnie próbowałeś.

Otóż: hasła dostępu do tej sieci bezprzewodowej są indywidualne. Aby 
uzyskać swoje – musisz aktywować swojego maila w domenie us.edu.pl.

Mówię: aktywować, bo sama skrzynka powstała z momentem Twojej 
rejestracji na studia. Natomiast by uzyskać do niej dostęp wejdź na stronę 
student.us.edu.pl/konto-studenckiewi-fi i przejdź do podstrony dotyczącej 
poczty elektronicznej.

I teraz uwaga: na wydziałowych Wi-Fi twój nowy adres uniwersy-teckiej 
poczty jest loginem. Cały, włącznie z tym co po prawej stronie @! Natomiast 
hasłem do Wi-Fi jest hasło do maila! 

Miłego korzystania!

Zdjęcie wykonano w pracowni Vintage Garage

KILKA UWAG NA WSTĘPIE
Spotykając (nie tylko na wydziale) wykła-
dowcę, powiedz mu "dzień dobry". I Tobie 
i jemu na pewno zrobi się przyjemniej.
Nie przyklejaj gumy do ławki… do krzesła 
też nie. Zawiń ją w kawałek kartki lub chus-
teczkę i wyrzuć.
Czasem trudno przez półtorej godziny 
skupić się na wykładzie. Mimo to spróbuj i… 
nie pisz po ławkach!

NA ZAJĘCIACH
Wyłącz głos i wibracje w telefonie. Nie pisz 
sms-ów pod ławką.
Nie jedz i nie pij na zajęciach (chyba, że wy-
kładowca sam na to pozwoli).
Nie okazuj znudzenia. Nie ziewaj, nie patrz 
co chwilę na zegarek, nie leż na ławce, nie żuj 
gumy. 
Przychodź trzeźwy na zajęcia. Czasem żal nie 
wyskoczyć gdzieś na trzygodzinnym okien-
ku, ale wracaj na Wydział w dobrym stanie.
Postaraj się przychodzić punktualnie. Paro-
minutowe spóźnienia na zajęcia są dopusz-
czalne, ale nie powinny być regułą!
Pamiętaj że wykładowca też ma prawo do 
spóźnienia, wobec czego zwiewanie z zajęć 
równo po 15 min. nie jest najlepszym pomys-
łem i może odbić się na grupie negatywnie.

NA EGZAMINIE, NA KOLOKWIUM
Na egzamin postaraj się przyjść raczej 
elegancko ubranym niż rozebranym. Hawaj-
ska koszula i szorty to też nie najlepszy strój.
Nie ściągaj! Nie oszukuj!
Zanim podasz indeks wykładowcy, wpisz je-
go imię, nazwisko, nazwę przedmiotu i datę.
Staraj się nie odrabiać półrocznych zaległości 
na sam koniec semestru. Jeśli sporo ludzi 

będzie w takiej sytuacji, wykładowcy może 
braknąć dla nich czasu. Będzie też bardziej 
zmęczony i drażliwy.

NA DYŻURZE
Przychodź do wykładowców w godzinach 
ich dyżuru. Nie wchodź do pokoju wykła-
dowcy jak do siebie. Zapukaj, uchyl drzwi, 
spytaj czy możesz wejść.

W KONTAKTACH Z INNYMI
Wspomniana na wstępie zasada mówie-
nia „dzień dobry” odnosi się też do innych 
pracowników.
Staraj się nie podnosić głosu i trzymać emo-
cje na wodzy. Uważaj na to, w jaki sposób 
zwracasz się do prowadzących. 
Do wykładowców należy zwracać się z uży-
ciem ich tytułu naukowego. Na planach 
i tabliczkach przy wejściu do pokoju zawsze 
są wypisane ich tytuły naukowe, do których 
doszli ciężkim wysiłkiem więc nie zwracaj się 
do profesora „panie, powiedz mi pan...”.

NA KORYTARZU
W naszym języku znalazło się miejsce na 
całkiem pokaźną liczbę wulgaryzmów. Nie 
powinny one jednak znajdować wiele miejsca 
na korytarzach Uniwersytetu.
Uważaj, co mówisz na korytarzu czy w kolej-
ce do ksera. Wykładowca jest jak Żubr — 
„tuż za rogiem”.

KONTAKT VIA E-MAIL
Nie pisz bez powodu. Jeśli możesz załatwić 
swoją sprawę pisząc do kolegi z grupy, nie 
pisz do wykładowcy. Jeśli wykładowca prosił, 
żeby pisali do niego wyłącznie starostowie 
grup — zdaj się na pomoc starosty.



Zaznacz w mailu swoje imię, nazwisko i to 
z której jesteś grupy, trybu, roku studiów, 
używaj zwrotów grzecznościowych. 
List elektroniczny (nawet najkrótszy) musi 
rozpoczynać grzecznościowy zwrot: „Sza-
nowna Pani/Szanowny Panie” (wraz z tytu-
łem, jaki przysługuje adresatowi) zamiast 
często spotykanego i stanowczo zbyt poufałe-
go w oficjalnych kontaktach „Witam”, a koń-
czyć „Z wyrazami szacunku” (wraz z imie-
niem i nazwiskiem nadawcy oraz kierunkiem 
i rokiem studiów) zamiast „Pozdrawiam” 
albo jeszcze gorzej „pozdr.”.
Obowiązkowo dbać należy o poprawność 
językową swoich e-maili (począwszy od 
interpunkcji, na składni skończywszy). Nie 

powinno się wysyłać dużych plików poprzez 
e-mail, jeżeli odbiorca wyraźnie o to nie 
poprosił (chcąc załączyć do maila jakiś plik, 
należy się wcześniej upewnić, że odbiorca się 
go spodziewa oraz że rozmiar takiego 
załącznika nie jest zbyt duży, a jeśli to 
możliwe, kompresować załączniki).
Niedopuszczalne jest wysłanie do wykładow-
ców tzw. „łańcuszków”, dowcipów!
Staraj się nie korzystać z adresu w stylu 
goracakicia@. Jesteś dorosły – to już nie jest 
zabawne. Szczerze mówiąc nigdy nie było.

Nie pal w toaletach ani przed wejściem na 
Wydział!

Studiując na UŚ zobaczysz, że coraz więcej 
osób z różnego rodzaju niepełnospraw-
nością także realizuje się na naszej uczelni. 
Czasami spotykasz ich na korytarzu, choć 
nawet o tym nie wiesz! Być może ktoś 
w Twoje grupie ma niepełnosprawność? 

Często jednak nie wiadomo jak się zachować 
w kontakcie z niepełnosprawnym kolegą. Być 
może poniższe zasady Ci pomogą.

ZANIM POMOŻESZ – ZAPYTAJ
Sam fakt posiadania niepełnosprawności nie 
oznacza, że dana osoba potrzebuje pomocy. 
Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym 
otoczeniu, zwykle sama da sobie świetnie 
radę. Dorośli niepełnosprawni nie chcą być 
traktowani jak dzieci!

Źródło:
www.rsswns.us.edu.pl/wp-content/uploads/Daj-Dziekanowi-Szanse.pdf
www.wh.agh.edu.pl/savoir-vivre

BĄDŹ TAKTOWNY NAWIĄZUJĄC 

KONTAKT FIZYCZNY

Niektóre osoby z niepełnosprawnością 
utrzymują równowagę dzięki swoim 
rękom, dlatego chwytanie ich za nie – 
nawet w celu udzielenia pomocy – może 
tę równowagę zakłócić. Unikaj klepania 
takiej osoby po głowie, a także dotykania 
jej wózka czy laski, gdyż jest to część ich 
przestrzeni osobistej.

POMYŚL ZANIM COŚ POWIESZ.

Zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby 
z niepełnosprawnością, nie do jej towarzy-
sza, asystenta, ani tłumacza języka migo-
wego. Prowadzenie zwykłej rozmowy 
z osobą z niepełnosprawnością niczym się 
nie różni, po prostu zwracaj się do niej, jak 
do każdej innej osoby. Szanuj jej prywat-
ność. Choć wiele osób z niepełnospraw-
nością nie ma nic przeciwko naturalnej 
ciekawości dzieci i nie krępuje się odpo-
wiadać na zadawane o nią pytania, to jeśli 
będziesz nachalnie wypytywał o jej niepeł-
nosprawność, może się poczuć jakbyś 
widział w niej tylko to, a nie człowieka.

NIE RÓB ŻADNYCH ZAŁOŻEŃ

Osoby z niepełnosprawnością same naj-
lepiej wiedzą co mogą zrobić, a czego nie. 
Nie podejmuj za nie decyzji co do uczest-
nictwa w jakiejkolwiek czynności. W zależ-
ności od sytuacji, wykluczanie osób z nie-
pełnosprawnością z jakiegokolwiek 
działania na podstawie założeń o ich ogra-
niczeniach jest przejawem dyskryminacji.

REAGUJ UPRZEJMIE NA PROŚBY 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Jeżeli osoby z niepełnosprawnością proszą 
cię o dokonanie pewnych dostosowań, to 
nie jest to skarga. Świadczy to o tym, że 
czują się w twoim towarzystwie na tyle 
swobodnie, aby mówić o swoich potrze-
bach. Jeżeli twoja reakcja będzie pozy-
tywna, na pewno będą Ci za to wdzięczne 
i pomogą Ci, jeśli będą mieć taką 
możliwość.

PRZEDE WSZYSTKIM JEDNAK – 

BĄDŹ SOBĄ! 

Studenci z niepełnosprawnością to młodzi 
ludzie, dokładnie tacy sami jak Ty. Traktuj 
ich zwyczajnie, jak wszystkich znajomych – 
nie patrz na nich tylko przez pryzmat ich 
niepełnosprawności! Częste jest niestety 
myślenie, że podstawowym zajęciem osób 
z niepełnosprawnością jest siedzenie i uża-
lanie się nad swoim losem. Bzdura! Osoby 
z niepełnosprawnością żyją aktywnie, stu-
diują, bawią się, spotykają ze znajomymi 
tak samo jak wszyscy inni. 



Były akademik UŚ, Osiedle Tysiąclecia,
ul. Mieszka I 15, Katowice

Populacji „Tauzena” nie powstydziłoby się małe 
miasto – to wielkie osiedle jest domem dla 
przeszło 20 tysięcy ludzi! Dzięki swojemu 
projektowi, zakładającemu, że każdy miesz-
kaniec ma mieć równie wygodny dostęp do 
punktów użyteczności publicznej oraz dzięki 
sprawnemu skomunikowaniu tego lasu 
betonowych molochów, Osiedle Tysiąclecia bez 
wątpienia jest perłą w koronie socjalistycznej 
myśli urbanistycznej.

Potencjał przedsięwzięcia, jakim był Tauzen, 
został dostrzeżony przez Uniwersytet dość 
wcześnie. UŚ powstał w 1968 i już tego samego 
roku zaczął walczyć o poszerzenie zasobu 
swoich  akademików o jeden tysiącletni. 

Udało się!

Aż do 1986 r. studenci mogli cieszyć się sąsiedz-
twem Wojewódzkiego Parku Kulturyi Wypo-
czynku oraz 10 minutami jazdy tramwajem do 
centrum. Od 86' Uniwersytet zaczął „przesuwać 
się” do innych, okolicznych miast – tym samym 
ograniczono jego obecność na rubieżach Kato-
wic. Najpierw stopniowo rezygnowano z aka-
demika na rzecz hotelu asystenckiego, by osta-
tecznie wyprowadzić się z Tysiąclecia w 1996 r.

Ach, nostalgio! Cóż za harce się tutaj odbywały! 

student.us.edu.pl/akademiki



Śląski Ogród Zoologiczny,
Chorzów

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, 
przemianowany niedawno na Park Śląski, to 
jeden z największych parków wewnątrz-
miejskich na świecie! Dzięki swojemu przeszło 
600 hektarowemu obszarowi można tutaj 
znaleźć nie tylko ciekawe lokale koncertowe 
i kulinarne, rozrywkę w postaci Śląskiego We-
sołego Miasteczka czy Planetarium Śląskiego, 
ale też… ciszę i spokój.

Oprócz tego na terenie Parku Śląskiego znaj-
duje się Śląski Ogród Zoologiczny – zwierzy-
niec z blisko 60-letnią tradycją! Dlaczego 
szczególnie go wyróżniamy? Ano dlatego, że 
pośród 3039 zwierząt mających tam swoje 
schronienie, jedno jest dla nas bardzo wyjąt-
kowe – nasz Usiołek! 

Tak jest! Uniwersytet zaadoptował pewnego 
sympatycznego osła, który stał się żywą mas-
kotką naszej uczelni. Oprócz Michała – bo takie 
otrzymał imię – statystyczny student może 
w ZOO zobaczyć dużo więcej ciekawych 
rzeczy – między innymi nosorożce, lwy, niedź-
wiedzie, sowy czy… lemury. 

Na zdjęciu staram się wytłumaczyć Fabii, 
dlaczego „skoczek” nie może tak jak ona. Cóż, 
Fabia jest słaba w szachy, ale ma swoje talenty – 
na przykład losowała grupy na Euro 2012! …no 
i w warcaby mnie ograła, to też.

parkslaski.pl



Planetarium Śląskie, 
Chorzów

Jak już wspominałem, w Parku Śląskim 
zlokalizowane jest też Planetarium Śląskie im. 
Mikołaja Kopernika. Oj tak – kanonik z From-
borka byłby z nas dumny! W tych murach 
wszakże uczy się i starych i młodych o… cóż, 
o obrotach ciał. Niebieskich, rzecz jasna.

Dla dzieciaków – seanse bajkowe. Dla 
dorosłych – edukacyjne. Dla najbardziej 
dociekliwych – Akademia Astronoma, czyli cykl 
szkoleń dla ludzi w różnym wieku, prowadzony 
między innymi przez astrofizyków Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Chemii.  Sprawi on, że 
zabłyśniecie wiedzą niczym Gwiazda Polarna, 
gdy tylko ta pojawi się na nieboskłonie! 

Podczas gdy Planetarium uczy nas spoglądać 
w niebo, Uniwersytet przygląda się też rzeczom 
przyziemnym – na przykład procesom 
urbanizacyjnym. Bo któreż miejsce na Ziemi 
bardziej nadaje się do ich obserwowania, niż 
Śląsk? Dlatego to tutaj powstało Obserwa-
torium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, 
zajmujące się badaniem tego procesów 
społecznych i gospodarczych zlepiających te 
nasze wysepki pojedynczych miast w jeden 
archipelag Śląsk.

Jaki to ma związek z planetarium?
Żaden.
Tak się chciałem pochwalić, że wiem.

wmfch.us.edu.pl



Rynek w Katowicach

Zanim Katowice stały się Miastem Ogrodów – 
znane były jako Miasto Neonów! 

Ta cecha charakterystyczna Katowic została na 
wiele lat zaniedbana… a teraz wraca w pięknym 
stylu! Między innymi by nawiązać do tra-
dycyjnego, różnokolorowego oświetlenia ryn-
ku powstaje sporo ciekawych instalacji – jedną 
z nich jest pomarańczowo-różowy „zachód 
słońca” migoczący nad Rawą…

Sama Rawa jest dla Katowic bardzo ważna, 
choć może nie aż tak, jak Tamiza dla Oxfordu 
i Cambridge. Ta niepozorna, przepływająca 
pod centrum Katowic strużka, nie tylko od lat 
inspiruje śląskich artystów (nie bez kozery jeden 
z największych festiwali bluesowych w Europie 
to Rawa Blues), ale jest też skarbnicą wielu cen-
nych, naukowych informacji.

Działające przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ 
Laboratorium Analiz Wody śledzi skład wody 
w tej i innych rzekach i akwenach, a studenci 
fizyki, zapewne ku uciesze krytyków i malkon-
tentów, na przykładzie Rawy uczą się… badać 
radioaktywność. Uspokajam – radioaktywności 
Rawy bać się nie należy.

wnoz.us.edu.pl
fizyka.us.edu.pl



Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”,
Katowice

Myśląc o Katowicach nie sposób choćby na 
chwilę nie zobaczyć charakterystycznej kopuły 
Spodka. Ten lekko przechylony, kosmiczny 
kształt ozdabia stolicę Śląska już od 45 lat!

Nie powinno więc nikogo zaskoczyć, że starszy 
o 3 lata brat, jakim jest dla „Hali Widowiskowo-
Sportowej” Uniwersytet zdążył już niejedno-
krotnie skorzystać jego gościnności!

To Hala Spodka była w latach 90 głównym 
filarem imprezy SRU (Studenci Robią Ubaw), 
protoplasty Juwenaliów Śląskich.  Jeśli zaś się-
gnąć pamięcią hen wstecz, to można doszukać 
się legendarnych zawodów rektorów, w jakich 
UŚ uczestniczył już w latach 70!

Po dziś dzień drogi Spodka i Uniwersytetu 
często się krzyżują. Uniwersytet regularnie 
odwiedza rozmaite targi edukacyjne tam 
organizowane, a w ostatnich latach pojawiał się 
też na imprezach komputerowych z cyklu Intel 
Extreme Masters.

Ach tak, dużo wspomnień… Co prawda 
osobiście drażni mnie, że ktoś tak krzywo go 
zaparkował, liczę jednak, że Spodek jeszcze 
długo stąd nie odleci!

spodekkatowice.pl, szpit.us.edu.pl
katowice.us.edu.pl 



Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 
Katowice

Jeśli „nauka” kojarzy się z aspołecznymi, 
zaopatrzonymi w grube okulary ekscen-
trykami, okupującymi duszne zakamarki labo-
ratoriów i tworzącymi absolutnie niezrozu-
miałe dla zwykłego człowieka teorie to, młody 
człowieku, naoglądałeś się za dużo „Big Bang 
Theory”!

Badanie staje się nauką dopiero wtedy, gdy 
zostanie opublikowane! Jaki sens miałoby two-
rzenie wiedzy i trzymanie jej w szufladzie albo 
obwarowywanie terminologią z kosmosu? No 
właśnie – żaden!

A jednak stereotyp badacza-odludka wciąż po-
kutuje w naszym społeczeństwie…

Na szczęście coraz więcej instytucji i fundacji 
stawia czoło temu rażącemu przeinaczeniu.

Jedną z nich jest, oczywiście, Uniwersytet 
Śląski. Drugą,  – ot tak z głowy – Międzynaro-
dowe Centrum Kongresowe w Katowicach! To 
właśnie tutaj, w tych czarnych murach, w oto-
czeniu ostrych kątów i śladów po lądowaniu 
Spodka, odbędzie się pierwszy Śląski Festiwal 
Nauki KATOWICE 2016!

Wejdź na stronę slaskifestiwalnauki.pl i zobacz, 
jakich wariactw i cudów możesz doświadczyć 
w jego trakcie! 

slaskifestiwalnauki.pl



Osiedle Nikiszowiec, 
Katowice

Kto nie był nigdy na Nikiszowcu, ten nie zaznał 
jeszcze smaku Katowic.

Nie bez kozery dzielnica zwana Nikiszem jest 
podstawowym punktem programu dla 
podążających Szlakiem Zabytów Techniki!

Piękne familoki przystrojone kwietnikami, 
zabytkowe tablice i wyrazisty, neobarokowy 
kościół… W Nikiszu nie da się nie zakochać!

Zakochał się w nim pewien amerykański 
profesor, sława psychologii, niejaki Philip 
Zimbardo – może kojarzycie go z kontrower-
syjnego eksperymentu więziennego? Zakochał 
się na tyle, by firmować swoim nazwiskiem 
powstałe z inicjatywy Wydziału Pedagogiki 
i Psychologii młodzieżowe centrum spotkań 
i edukacji.

Lady Sofia właśnie się tam wybiera. Bardzo lubi 
Centrum Zimbardo. 

Ja… mniej. Cóż, w tym eksperymencie to ona 
jest strażnikiem.

centrumzimbardo.pl
wpips.us.edu.pl



Wieża szybu kopalni Katowice, 
Muzeum Śląskie

Ciężko wyobrazić sobie Śląsk bez kopalni. Nasz 
region jest naprawdę silnie związany z prze-
mysłem wydobywczym i tym, co ze sobą niesie. 

Jak więc można pominąć najbardziej charakte-
rystyczny z szybów? To się nie godzi!

Chodzi oczywiście o witającą przejezdnych, 
zabytkową wieżę szybu KWK Katowice! Ten 
górujący nad Muzeum Śląskim punkt wido-
kowy nie tylko pozwala na ujrzenie pięknej pa-
noramy kwitnącego nowoczesnością miasta, ale 
też… w pewnym sensie jest metaforą Katowic.

Jego geneza była przecież zgoła inna. Ten wielki 
kołowrót nie miał przecież ładnie wyglądać – 
miał wyciągać na powierzchnię węgiel i górni-
ków. Był elementem czysto użytkowym i żaden 
z jego projektantów nie myślał o nim w katego-
rii dizajnu czy estetyki.

A jednak jest naszą chlubą i ozdobą.

Tak to czasem w życiu bywa.

Samo Muzeum może na nas zawsze liczyć. 
Nasi studenci chętnie spacerują po jego dróż-
kach, nasi historycy angażują się w działania, 
nasze kanały medialne reklamują jego przed-
sięwzięcia. 

historia.us.edu.pl
muzeumslaskie.pl



Lotnisko Aeroklubu Śląskiego 
w Katowicach Muchowcu

Zanim studenci wypłynęli na szerokie 
wody Trzech Stawów – śmigali na lotnisku 
Muchowiec.

To tutaj tradycyjnie odbywały się najbar-
dziej odlotowe imprezy w ramach Juwenaliów 
Śląskich!

Choć niestety (albo na szczęście, ze wzglę-
du na bezpieczeństwo ruchu lotniczego nad 
Katowicami) studenckie święto wylądowało 
ostatecznie kawałek dalej, flaga Uniwersytetu 
wciąż powiewa nad Muchowcem!

UŚ, jako partner Instytutu Lotnictwa oraz 
członek Śląskiego Klastra Lotniczego, obecny 
jest na tym śląskim lotnisku bardziej niż 
kiedykolwiek – czy to prognozując pogodę, czy 
badając zjawiska fizyczne, czy doglądając spod 
chmur stanu włości, przy wykorzystaniu naszej 
firmowej paralotni.

Mówiąc „Śląsk” raczej ma się na myśli to, co 
pod ziemią, a nie nad nią, a tu proszę – takie 
zaskoczenie!

biznes.us.edu.pl



Budynek przy ul. PCK 10, 
Katowice

Początek XX wieku przyniósł szereg rozwiązań 
technologicznych, które w efekcie zrewolucjo-
nizowały architekturę. Fakt, że mrowie dotąd 
niemożliwych do zrealizowania pomysłów stało 
się relatywnie łatwe, a forma budynków była 
odtąd ograniczona wyłącznie wyobraźnią 
architektów, dał początek okresowi architekto-
nicznego modernizmu.

Budowniczowie maści wszelakiej poczuli wiatr 
we włosach i, nie bójmy się tego powiedzieć, 
niejednokrotnie zawiało ich zbyt mocno. 
Czasem głośne w tym okresie pojęcie 
„użyteczności” myliło się z obrazem „śmiesz-
ności” – ale o gustach się nie dyskutuje.

To, o czym można jednak podyskutować, 
to Szlak Katowickiej Moderny! Tak się składa, 
że nasze piękne miasto ma pośród swoich 
budynków również flagowe eksponaty moder-
nizmu – polskiego i europejskiego!

Część może Wam się spodoba, część pewnie 
nie, ale jedno jest pewne – warto spędzić któreś 
sobotnie popołudnie i przespacerować się tą 5,5 
kilometrową trasą, przygotowaną między 
innymi przez pracowników naszego Wydziału 
Nauk Społecznych, by przekonać się na własnej 
skórze, czy raczej oczach i nogach.

moderna.katowice.eu
wns.us.edu.pl



Na długo zanim ten zbiornik na Wiśle stał się 
głównym kierunkiem dla weekendowych 
plażowiczów, pełnił bardzo ważną rolę dla całe-
go regionu.

Przede wszystkim – jak zalew, to zapora, a jak 
zapora, to bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe. Goczałkowicka tama strzeże naszych 
domów już od 1956!... no, z lekką czkawką z '97.

Po drugie – jeśli odkręcasz kran, by nalać sobie 
wody na herbatę, to istnieje duża szansa, 
że efektywnie wypełniasz czajnik Jeziorem 
Goczałkowickim.

Jak więc widać – stan tego zbiornika wodnego 
jest szalenie istotny dla bezpieczeństwa i kom-
fortu całego regionu.

Nie ma się jednak o co bać – nad stanem tym 
czuwa UŚ! W ramach programu ZiZoZap 
(czyli „Zintegrowanego system wspomagają-
cego zarządzaniem i ochroną zbiornika 
zaporowego”, ale sami przyznacie, że skrót 
brzmi lepiej) na naszej firmowej łódce „UŚce” 
badany jest stan fauny i flory Goczałkowic, 
wypływu i rodzaju zanieczyszczeń oraz 
skutków i prognoz gospodarki wodnej, a pod 
czujnym okiem naszych profesorów obsługi 
specjalistycznego sprzętu uczą się też studenci.

Jezioro Goczałkowickie, 
łódź badawcza „UŚka”

wbios.us.edu.pl



Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach

Gorąca krew, krew błękitna, zła krew i zmro-
żona… Każdej potrzeba!

Jeśli masz więc trochę krwi w zapasie (a masz – 
jakieś dwa litry) i w najbliższych dniach jej nie 
potrzebujesz, wiedz, że są tacy, co potrzebują. 
Właśnie w najbliższych dniach.

Krew nic Cię nie kosztuje, oddajesz ją i już na 
drugi dzień masz cały zapas. Plus czekolady. 
Dużo czekolad. I satysfakcję, że uratowałeś ko-
muś życie. Czego chcieć więcej?

Nie dajcie się zwieść zdjęciu – przypomniałem 
sobie na nim scenę śmierci Mufasy z „Króla 
Lwa”, to stąd to cierpienie. Kto podczas tej 
sceny nie roni łez, ten nie ma serca. Sama pro-
cedura nie boli.

Krwiodawstwo to nie jedyna prospołeczna ak-
tywność, w którą angażuje się UŚ – po praw-
dzie jest ich całkiem sporo. Organizuje również 
zbiórki pieniędzy dla dzieci z domów dziecka 
oraz mniej zamożnych krajów, zbiera środki 
i karmę dla zwierząt, wspiera loknalne szpitale 
i fundacje... Słowem – Uniwersytet pomaga!

us.edu.pl/uniwersytet-
slaski-pomaga



Siedziba  Future Processing Sp. z o.o., Gliwice
Firma wyróżniona tytułem: 
Najlepszy Praktykodawca Województwa Śląskiego 2014

Jeśli myśląc „Future Processing” nie myślisz 
„jakość”, to robisz coś źle. I wiem – brzmi to jak 
tania reklama, ale tak naprawdę nie jest…

Dlaczego? Bo Future Processing zajmuje się… 
jakością oprogramowania. Razem z naszym 
Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach 
tworzy nawet specjalność, skupiającą się na 
kształceniu przyszłych testerów! Och, gdyby 
tylko ktoś z ich specjalistów sprawdził jakość 
tego suchara, zanim poszedł do druku…

Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości 
dużych firm – wysoka jakość jest wymagana nie 
tylko od pracowników, ale też od samej 
struktury. Między innymi dlatego Future 
Processing zostało w minionym roku 
wyróżnione przez nasze Biuro Karier jako 
najlepszy praktykodawca! Nasi studenci, którzy 
tam właśnie przechodzili obowiązkowy 
program praktyk, wynieśli mnóstwo przydat-
nej wiedzy, a część z nich – również umowę 
o pracę.

Pamiętajcie o nich, kiedy przyjdzie czas wysy-
łania aplikacji.

bk.us.edu.pl
wiinom.us.edu.pl



Wieża Kościoła Mariackiego,
ulica Mariacka, Katowice

Ulica Mariacka to doskonały przykład na 
to, co można zrobić z fragmentem miasta, 
jeśli tylko chce się go rewitalizować. 

To miejsce, w którym jeszcze 10 lat temu 
straszyli kloszardzi i rudery, dziś spokojnie 
można nazwać rozrywkowym centrum Katowic

Deptak, w który została zmieniona, aż roi się od 
klubów, pubów, knajpek i restauracji, w których 
nie tylko można posmakować orzeźwiają-
cych napojów, ale też obejrzeć wystawy malar-
skie, posłuchać koncertów lub… posłuchać 
wykładów.

Tak, tak – tutaj też znajdziecie Uniwersytet.

Jak części z Was pewnie wiadomo, rokrocznie 
Samorząd Studencki UŚ organizuje Śląski 
Studencki Festiwal Nauki – wydarzenie, w ra-
mach którego koła naukowe śląskich uczelni 
wybywają na ulice naszych miast, by pokazać 
postronnym przechodniom piękno nauki.

Między innymi na Mariacką.

Oprócz tego, naturalnie, każdego czwartku 
można tutaj spotkać naszych studentów.

I piątku. I soboty. Wiecie, do czego zmierzam.

mariacka.eu



Akademia Muzyczna 
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach 

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje… Ge-
neralnie mówi się wiele dziwnych rzeczy, bo nie 
wiem, jak na przykład black metal ma się do 
obyczajów w ogóle, a co dopiero ich łagodze-
nia. Ale skoro tak mawiają, cóż poradzić...

Region śląski natomiast tradycyjnie słynie 
z zupełnie innego gatunku muzycznego, 
o wiele bardziej wyrafinowanego – chodzi 
oczywiście o jazz.

Nic więc dziwnego, że nasza Akademia Mu-
zyczna stawia, obok muzyki klasycznej, rów-
nież na te boskie improwizacje!

Jak do każdej śląskiej tradycji – Uniwersytet 
dorzuca swoje trzy grosze. „Skoro mamy 
w sąsiedztwie tak wytwornych muzyków, to 
dlaczego nie zaprosić ich do kooperacji?” – 
zastanawiali się nasi filologowie i pedagodzy. 

Nie znaleźli odpowiedzi na to pytanie, co 
zaowocowało współpracą przy tworzeniu 
wspólnego kierunku, jakim jest arteterapia.

Oprócz tego mieszkańcy Śląska i okolic mogą 
uczestniczyć w serii spotkań „Seminaria 
a due”, podczas których muzycy analizują 
literaturę, a filolodzy muzykę i szukają wspól-
nych mianowników. Sprawdźcie, czy wy je 
dostrzegacie!

fil.us.edu.pl



Dolina Trzech Stawów,
Katowice

Malowniczy park leśny na południu Katowic, 
kiedyś nazywany Sztauwajerami, to słynne 
Trzy Stawy, choć stawów jest tam nieco więcej. 
Prawdopodobnie dlatego, że trzy w zupełności 
wystarczyłyby.

W każdym razie – piękne miejsce. Nie tylko 
można tutaj aktywnie wypocząć czy obser-
wować rzadkie gatunki ptactwa, lecz przecież to 
tutaj raz do roku dzieją się rzeczy cudne – 
Juwenalia Śląskie!

Samej imprezy nie trzeba Ci, mam nadzieję, 
przedstawiać – prezydent przekazuje stu-
dentom klucze do miasta,  po czym na cały ty-
dzień chroni się bunkrze i modli się, by Kato-
wice jeszcze istniały, kiedy z niego wyjdzie. 

Właściwie Juwenalia nawiedzają Trzy Stawy od 
stosunkowo niedawna – jeszcze 4 lata temu stu-
denckie święto odbywało się na niedalekim 
lotnisku Muchowiec, a wcześniej, pod nazwą 
Studenci Robią Ubaw, w katowickim Spodku.

Co prawda sceptycy powiedzą, że organi-
zowanie imprezy studenckiej w tak niewielkiej 
odległości od zbiorników wodnych to prosze-
nie się o tragedię, ale czyż Juwenalia same 
w sobie nie są taką małą tragikomedią? 

Wiecie, że miałem pływać tam w tych lamp-
kach? To by było bardzo niemądre.

juwenaliaslaskie.pl



Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

W dobie, gdy tradycyjne skojarzenie Śląska 
z szaroburymi blokami z płyty, mało wyrafi-
nowaną  muzyką i infantylną sztuką już dawno 
nie ma pokrycia w rzeczywistości, nie możemy 
zapomnieć, że proces budowania kultury nie 
był ani krótki, ani łatwy.

Nie należał też do samoczynnych – bo choć 
węgiel faktycznie czasem dokonuje samo-
zapłonu, to już obraz węglem kreślony potrze-
buje iskry geniuszu, by rozpalać dusze.

Krzesaniem takich iskier zajmuje się właśnie 
Akademia Sztuk Pięknych. Choć oficjalnie 
przekształcona z filii ASP w Krakowie w samo-
dzielną uczelnię dopiero w roku 2001, to czer-
pie pełnymi garściami z blisko 200 letniej tra-
dycji swojej rodzicielki.

Wykładowcy i studenci katowickiej akademii nie 
próżnują. 15 lat istnienia wystarczyło, by doro-
bić się własnej galerii w Rondzie Sztuki i na 
stałe odcisnąć swoimi pracami piętno na sto-
licy Śląska.

Również UŚ korzysta z tego dobrodziejstwa – 
razem z Akademią Muzyczną oraz wykła-
dowcami z ASP tworzymy kierunek studiów 
podyplomowych o nazwie „arteterapia”. Bo 
jeśli leczyć sztuką, to z kimże innym, jeśli nie 
z profesjonalistami?



Drugiego takiego miejsca jak kampus cieszyń-
ski ze świecą szukać. Z zewnątrz wygląda 
trochę jak wypadkowa szlacheckiego dworku 
i tradycyjnego, „koledżowego” campusu. 
Wydziały Artystyczny oraz Etnologii i Nauk 
o Edukacji, a także budynki akademików są 
otoczone ładnie przystrzyżonymi i zadbanymi 
drzewami i trawnikami – główną rolą tych 
pierwszych jest osłanianie studentów przed 
nadmiarem promieniowania UV, gdy wylegują 
się na tych drugich.

Jeśli jednak sielankowa sceneria Cię znudzi – 
wystarczy skierować kroki do wnętrza, by zna-
leźć mnóstwo niespodzianek.

W budynkach roi się wręcz od dzieł sztuki 
wszelkiej maści i wielkości, korytarze niosą 
dźwięki instrumentów, a (nomen omen!) gra-
fik wydarzeń kulturalnych jest tu napięty, jak 
nigdzie indziej na świecie.

Nie wystarczy? Co roku studenci i wykładow-
cy kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni 
wirtualnej” organizują LAG, czyli Letnią 
Akademię Gier. Podczas wydarzenia możesz 
zapoznać się z nowymi trendami w gierco-
waniu elektronicznym i planszowym, dowie-
dzieć się o mechanizmach stojących za oboma 
tymi zjawiskami, no i oczywiście – zagrać co 
niemiara!

wart.us.edu.pl
weinoe.us.edu.plStudio nagrań,

Wydział Artystyczny UŚ, 
Cieszyn



Dach Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 
Sosnowiec

Wiele bogactw regionu śląsko-zagłębiow-
skiego mieści się głęboko, głęboko pod ziemią, 
zatem siedziba jego badaczy znajduje się wy-
soko, wysoko nad nią! 

Tak, Wydział Nauk o Ziemi to najwyższy 
budynek UŚ! Góruje majestatycznie nad Sos-
nowcem, dając nie tylko dobry ogląd tego 
prawie 900-letniego miasta, ale też pozwala-
jąc na rzucenie tęsknego spojrzenia w kierunku 
„Warszawy II”.

Nazwa wydziału, w zestawieniu z jego umiej-
scowieniem, może być myląca. No bo jasne, 
jeśli „o Ziemi” i „na Śląsku”, to musi być gór-
niczy prawda?

Tak. Ale nie tylko. Ta placówka zajmuje się 
badaniem całej naszej planety, zarówno jej złóż 
naturalnych, jak i geografii, klimatu, historii… 
Słowem: praktykuje się tutaj nauki o Ziemi, 
a nie o jej surowcach.

Taki wstęp powinien po części wytłumaczyć, 
dlaczego na szczycie budynku można znaleźć 
stację meteorologiczną, skąd projekty badające 
zanieczyszczenie powietrza, dlaczego studenci 
pływają UŚką po Goczałkowicach oraz w ra-
mach studiów polarnych chodzą po Spitsber-
genie, no i dlaczego znalezione na głęboko-
ściach dinozaury potrzebują czasem dentysty.

wnoz.us.edu.pl



Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido", 
Zabrze

Czy w ogóle można mówić o Śląsku pomi-
jając kwestię kopalń? Chyba nie, cały region 
słynie przecież z przemysłu ciężkiego i wydo-
bywczego.

Oczywiście, częściowo jest to stereotyp – spa-
dek znaczenia kopalń dla globalnej gospodarki 
sprawił, że dużo naszych specjalistów zaczęło 
się przebranżawiać. To po części dlatego Śląsk 
stał się zagłębiem…  informatyki!

Niemniej jednak – węgiel kamienny wciąż jest 
szalenie ważnym surowcem, a zaprzestanie 
wydobycia „z dnia na dzień” wiązałoby się 
z potwornymi konsekwencjami. Nic więc 
dziwnego, że stale prowadzone są intensywne 
badania i projekty związane z tym przemysłem: 
zwiększanie efektywności wydobycia, podno-
szenie poziomu bezpieczeństwa pracowników, 
zmniejszanie szkodliwości dla środowiska, 
minimalizowanie skutków szkód górniczych – 
te problemy same się nie rozwiązują!

Rezultatem połączonych sił Uniwersytetu 
Śląskiego i Głównego Instytutu Górnictwa są 
liczne badania, stosowane potem praktycznie w 
kopalniach na Śląsku i na świecie. Górnictwo to 
jednocześnie wielkie szanse i wielkie problemy, 
a z problemami należy mierzyć się oko w oko.




