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Z kalendarium UO
45 padziernika. Delegacja
Uniwersytetu Opolskiego w sk³adzie: Andrzej Kimla  dyrektor administracyjny UO, Maria Najda 
kwestor UO, Anna Kuczyñska 
kierownik dzia³u nauki i wspó³pracy z zagranic¹, dr Jaros³aw Bogacki  adiunkt w Instytucie Filologii
Germañskiej, przebywa³a w Studentenwerk w Trier. Wizyta odbywa³a
siê na zaproszenie strony niemieckiej z okazji 30-lecia powo³ania Studentenwerk w Trier oraz przejcia na
emeryturê Güntera Koenena, po 28
latach pracy na stanowisku kanclerza Studentenwerk.
8 padziernika. Jens Aage Bjorke, dyrektor kopenhaskiej szko³y Koefeda dla bezdomnych, goci³ na
Uniwersytecie Opolskim. Studenci
pedagogiki mieli okazjê wys³uchaæ
wyk³adu o tym, jak funkcjonuje placówka, do której mo¿e przyjæ ka¿dy bezdomny (w ramach wynagrodzenia za pracê bezdomni otrzymuj¹ tzw. dolary Koefeda, za które mo¿na np. ostrzyc w³osy lub wypraæ
odzie¿). Wiosn¹ grupa opolskich studentów przebywa³a w Kopenhadze.
9 padziernika. Prorektor UO
prof. dr hab. Janusz S³odczyk spotka³ siê z Patrickiem Renardem 
delegatem generalnym Komitetu
Alliance Française w Polsce oraz
jego ma³¿onk¹ Tatian¹ Renard.
11 padziernika. Prorektor UO
prof. dr hab. Janusz S³odczyk wzi¹³
udzia³ w inauguracji nowego roku akademickiego w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Administracji w
Opolu.
1112 padziernika. Prorektor
UO prof. dr hab. Adam Lata³a uczestniczy³ w kolejnym posiedzeniu
Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, które odby³o siê w Uniwersy-

45 X 2004. Wizyta opolskiej delegacji w Trier. Od prawej: Anton Wyrobisch  przewodnicz¹cy Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Trier, Oswald Czajkowski  by³y kanclerz WST w Trier, Andrzej Kimla  dyrektor administracyjny UO, Günter Koenen - kanclerz SWT w Trier, prof. Werner Lorig  cz³onek zarz¹du SWT w Trier, dr Jaros³aw Bogacki - adiunkt w Instytucie Filologii Germañskiej UO, Maria Najda  kwestor UO, Anna
Kuczyñska  kierownik dzia³u ds. nauki z zagranic¹ UO.

tecie Warmiñsko-Mazurskim w
Olsztynie.
Rektor UO prof. dr hab. Józef
Musielok uczestniczy³ w konferencji regionalnej na temat Strategii
innowacyjnoci województwa opolskiego.
12 padziernika. We Wroc³awiu
odby³o siê kolejne posiedzenie Kolegium Prorektorów Kszta³cenia
powiêcone relacjom miêdzy uczelniami akademickimi Wroc³awia i
Opola a pañstwowymi wy¿szymi
szko³ami zawodowymi, w którym
wzi¹³ udzia³ prorektor UO dr hab.
Leszek Kuberski.
14 padziernika. W budynku
dawnego liceum odby³a siê uroczystoæ przekazania do u¿ytku wyremontowanej sali gimnastycznej. Po
uroczystoci, przy du¿ej widowni,
rozegrany zosta³ mecz miêdzy rek-

torem UO prof. dr. hab. Józefem
Musielokiem i prorektorem Leszkiem Kuberskim (wiêcej na str. 93).
Na Wydziale Teologicznym w
Gliwicach odby³a siê uroczysta inauguracja roku akademickiego po³¹czona z obchodami jubileuszu 65lecia urodzin bpa Gerarda Kusza.
Prorektor UO prof. dr hab. Adam
Lata³a wzi¹³ udzia³ w inauguracji
roku akademickiego w Pañstwowej
Medycznej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Opolu.
18 padziernika. Prorektor UO
prof. dr hab. Janusz S³odczyk wzi¹³
udzia³ w konferencji pt. Edukacja i
nauka w narodowym planie rozwoju 20072013. Konferencja zorganizowana zosta³a z inicjatywy ministra edukacji narodowej i sportu
przy wsparciu Kolegium Rektorów
Uczelni Wy¿szych Wroc³awia i
Opola.
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Akademii Muzycznej otrzyma³ Stanis³aw Skrowaczewski, muzyk,
kompozytor i dyrygent.
23 padziernika. W Auli B³êkitnej odby³o siê uroczyste wrêczenie
dyplomów absolwentom kierunku
historia. W rozdaniu dyplomów
uczestniczy³ prorektor UO dr hab.
Leszek Kuberski.

14 X 2004. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok sk³ada ¿yczenia biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 65. rocznicy urodzin.

19 padziernika. Przebywaj¹cy
w Opolu wieloletni pracownik Instytutu Filologii Angielskiej, doktor
honorowy Uniwersytetu Opolskiego
prof. Gerhard Nickel z³o¿y³ wizytê
rektorowi UO prof. dr. hab. Józefowi Musielokowi.
Rektor UO prof. dr hab. Józef
Musielok wzi¹³ udzia³ w Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia
i Opola, którego gospodarzem by³a
Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk
L¹dowych we Wroc³awiu.

przyj¹³ lubowanie od studentów
pierwszego roku i wprowadzi³ ich
do grona ¿aków.
22 padziernika. Rektor UO
prof. dr hab. Józef Musielok wzi¹³
udzia³ w inauguracji roku akademickiego szkó³ artystycznych we Wroc³awiu: Akademii Sztuk Piêknych,
Akademii Muzycznej i Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Teatralnej. Podczas
uroczystoci doktorat honoris causa

25 padziernika. Prorektor UO
prof. dr hab. Janusz S³odczyk wspólnie z prezesem Domu Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej prof. Gerhardem Bartodziejem otworzy³ konferencjê pt. Problemy w³asnociowe w
kontekcie przesuniêcia polskich
granic w roku 1945, która odby³a siê
w Sali Senatu Collegium Maius UO.
Organizatorami konferencji by³
Uniwersytet Opolski oraz Dom
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. W
konferencji udzia³ wziêli m.in.: prof.
Dorota Simonides, senator RP; dr
Jan Rzyme³ka, pose³ RP; dr Jerzy
Szteliga, pose³ RP; Marcin Wereszczyñski, zastêpca dyrektora departamentu prawnego Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji; Marek wietlik, dyrektor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego;
prof. W³adys³aw Czapliñski z Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie. W trakcie konferencji poru-

2021 padziernika. Prorektor
UO prof. dr hab. Janusz S³odczyk
wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Miêdzynarodowych. Kolejne posiedzenie dotyczy³o aspektów prawnych
miêdzynarodowych programów badawczych oraz funduszy wspieraj¹cych programy unijne.
21 padziernika. W Uniwersytecie Opolskim goci³ prorektor Uniwersytetu w Sankt Petersburgu prof.
Stanislav Tkachenko. Podpisano list
intencyjny stwarzaj¹cy perspektywê
wspó³pracy miêdzy uniwersytetami.
W auli przy ul. Oleskiej odby³y
siê tradycyjne Otrzêsiny. Prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski

14 X 2004. Po¿egnanie odchodz¹cych na emeryturê pracowników Studium Wychowania Fizycznego UO.
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Prorektorów Uczelni Wroc³awia i
Opola ds. badañ naukowych i rozwoju.
W Villi Academica odby³o siê
spotkanie z Wolfgangiem Bittnerem, niemieckim pisarzem, dziennikarzem i podró¿nikiem urodzonym
na Górnym l¹sku, a obecnie mieszkaj¹cym w Kolonii. Spotkanie
prowadzi³ prof. dr hab. Stanis³aw S.
Nicieja.
Ze studentami Uniwersytetu Opolskiego spotka³a siê Miros³awa Olszewska, pe³nomocnik zarz¹du województwa ds. przeciwdzia³ania
narkomanii. Spotkanie dotyczy³o
mechanizmu uzale¿niania siê od
narkotyków.
25 X 2004. Konferencja naukowa pt. Problemy w³asnociowe w kontekcie przesuniêcia polskich granic w roku 1945. Od lewej prof. dr hab. Janusz S³odczyk, Gerhard
Bartodziej i Micha³ Smolorz.

szano problemy historyczne i prawne dotycz¹ce kwestii w³asnociowych oraz odszkodowawczych by³ych ziem zachodnich. Z referatami
wyst¹pili m.in. prof. W³adys³aw
Czapliñski z Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie, dr Karol
Karski z Instytutu Prawa Miêdzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, dr Przemys³aw Malinowski,
mgr Mateusz Pszczyñski, mgr Andrzej Drzewiecki z Instytutu Prawa
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Referat wprowadzaj¹cy do
dyskusji panelowej pt. Znaczenie
wyroku Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu w
sprawie roszczeñ Zabu¿an oraz konsekwencji dla kwestii w³asnociowych na by³ych ziemiach niemieckich wyg³osi³ Waldemar Gontarski,
dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych przy Europejskiej Wy¿szej
Szkole Prawa i Administracji w
Warszawie, redaktor naczelny Gazety S¹dowej.
Centralne Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach zorganizowa³o konferencjê naukow¹ pt.
Powstanie Warszawskie z perspektywy 60-lecia. Wymiar edukacyjny
(wiêcej na str. 63).
26 padziernika. Na Uniwersy-

tecie Opolskim odby³o siê robocze
spotkanie kwestorów uczelni Wroc³awia i Opola. Gociem spotkania
by³ dyrektor departamentu ekonomicznego MENiS Witold Paku³a.
Spotkanie otworzy³ prorektor UO
prof. dr hab. Adam Lata³a.
Rektor UO prof. dr hab. Józef
Musielok uczestniczy³ w posiedzeniu Rady Fundacji Pro Lege.
Prorektor UO prof. dr hab. Janusz
S³odczyk uczestniczy³ w Kolegium

2628 padziernika. W sympozjum, po³¹czonym z II Zjazdem
Wyk³adowców Prawa Wyznaniowego, wzi¹³ udzia³ dr Andrzej Szymañski z Katedry Historii Pañstwa i Prawa Polskiego MIPiA, który wyg³osi³ referat pt. Represyjne dzia³ania
w³adz pañstwowych wobec Ni¿szego Seminarium Duchownego pw. b³.
Czes³awa w Gliwicach i jego likwidacja 21 sierpnia 1963 r. Po raz
pierwszy opolskie prawo by³o reprezentowane na spotkaniu wyznaniowców, w którym wziêli udzia³
przedstawiciele 12 polskich uniwersytetów.

26 X 2004. Kwestorzy uczelni Wroc³awia i Opola przed Collegium Maius UO.
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27 padziernika. Rektor UO
prof. dr hab. Józef Musielok goci³
delegacjê miasta Mülcheim ad Ruhr.
Prorektor UO prof. dr hab. Janusz
S³odczyk wzi¹³ udzia³ w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Budowa gospodarki opartej na wiedzy.
Konferencja ta by³a elementem konsultacji spo³ecznych przeprowadzanych w ramach prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007
2013, który bêdzie stanowi³ podstawê wykorzystania funduszy strukturalnych UE w kolejnym okresie
programowania. W jej trakcie omówione zosta³y dokumenty strategiczne MNiL: Za³o¿enia polityki
naukowej, naukowo-technicznej i
innowacyjnej pañstwa oraz Proponowane kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce
do 2020 r..
28 padziernika. Obradowa³
Senat UO.
Aktualne tendencje w wiatowej
dydaktyce historii  tak brzmia³ tytu³ odczytu wyg³oszonego przez
prof. dr. hab. Adama Suchoñskiego
na Uniwersytecie w Bañskiej Bystrzycy.
29 padziernika. Z udzia³em Miros³awy Olszewskiej, pe³nomocnika
ds. przeciwdzia³ania narkomanii oraz
Romana Piniasia, kierownika Monaru w Uniwersytecie Opolskim
odby³o siê robocze posiedzenie dotycz¹ce realizacji programu Uczelnie
wolne od narkotyków.
23 listopada. Rektor UO prof.
dr hab. Józef. Musielok, jako ekspert
PKA, wizytowa³ Instytut Fizyki
Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie.
3 listopada. W Auli B³êkitnej
Collegium Maius odby³ siê wyk³ad
pe³nomocnika rz¹du ds. równego
statusu kobiet i mê¿czyzn Magdaleny rody pt. Dlaczego zrównanie
praw i pozycji kobiet i mê¿czyzn jest
problemem wspó³czesnego wiata?
4 listopada. Prorektor UO dr hab.

28 X 2004. Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok wrêcza Medale Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Dorocie Simonides i prof. dr. hab. Franciszkowi Markowi.

Leszek Kuberski przyj¹³ dra Henryka £astawskiego, dyrektora generalnego MON (wiêcej na str. 81).
6 listopada. W Auli B³êkitnej
Collegium Maius odby³o siê uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom politologii. W tym roku kierunek ten ukoñczy³y (na studiach
dziennych i wieczorowych) 243
osoby. rednia z piêciu lat wynosi³a 4,0. Wród absolwentów najlepszy okaza³ siê Wojciech Raczkowski, którego praca Górny l¹sk  regionalizm i separatyzm wygra³a w
Konkursie im. Józefa Kokota na najlepsz¹ pracê magistersk¹.
9 listopada. Pracownicy i studenci UO po¿egnali odchodz¹cego na
emeryturê Zbys³awa Kusyka, wieloletniego kierownika Mrowiska
(wiêcej na str. 46).
10 listopada. Rektor UO prof. dr
hab. Józef Musielok wzi¹³ udzia³ w
uroczystoci zwi¹zanej z przyznaniem Opolskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu Certyfikatu Systemu
Jakoci wed³ug norm PN-EN ISO
9001:2001.
15 listopada. Rektor UO prof. dr
hab. Józef Musielok wzi¹³ udzia³ w
uroczystym posiedzeniu Kolegium

Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, które zorganizowano w zwi¹zku
z obchodami wiêta Uniwersytetu
Wroc³awskiego.
19 listopada. Prorektor UO prof.
dr hab. Adam Lata³a spotka³ siê z
przedstawicielem Urzêdu Miasta
Opola. Rozmawiano m.in. o mo¿liwociach uzyskania miejsc parkingowych dla pracowników uczelni.
Kilkudziesiêciu studentów Uniwersytetu Opolskiego spotka³o siê z
prorektorem ds. studenckich dr.
hab. Leszkiem Kuberskim. Studenci wskazywali na b³êdy w nowych
zasadach przyznawania studentom
pomocy materialnej. Zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym prawo
do stypendiów maj¹ tak¿e studenci
zaoczni i wieczorowi. Uczelnie nie
otrzyma³y jednak dodatkowych pieniêdzy, co spowodowa³o, ¿e znacznie zmniejszy³a siê liczba studentów
dziennych uprawnionych do pobierania stypendium. Stypendia naukowe ma dostawaæ tylko 25 procent
najlepszych studentów na roku. Na
uniwersytecie student mo¿e dostaæ
miesiêcznie maksymalnie 700 z³,
student politechniki  ok. 800 z³.
Prorektor UO dr hab. Leszek
Kuberski wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu UKA w Poznaniu. Podczas spotkania oceniano m. in. przebieg
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akredytacji na filologii rosyjskiej i
teologii.
W Instytucie Historii PAN w
Warszawie prof. dr hab. Adam Suchoñski wyg³osi³ odczyt pt. Obraz
Polski w podrêcznikach historii krajów Unii Europejskiej.
1920 listopada. Rektor UO
prof. dr hab. Józef. Musielok uczestniczy³ w posiedzeniu KRASP,
które odby³o siê w Szkole G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Trwa³y IV Dni £u¿yckie, coroczna impreza Stowarzyszenia PolskoSerbo³u¿yckiego, dzia³aj¹cego w
Opolu. Mówiono m.in. o politycznych stosunkach czesko³u¿yckich.
Odby³ siê równie¿ wieczór wspó³czesnej poezji ³u¿yckiej.
24 listopada. Instytut Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹ Wydzia³u Teologicznego UO zorganizowa³ sympozjum Dalecy z bliscy 
150 lat pobytu l¹zaków w Teksasie.
Referaty przybli¿aj¹ce losy polskich
emigrantów za oceanem przedstawili pracownicy polskich orodków
naukowych z Opola, Katowic i Lublina. Przybyli równie¿ gocie z
Teksasu: duszpasterze ks. F. Kurzaj
i ks. W. Reisch oraz autorzy ksi¹¿ki
l¹scy Teksañczycy, wydanej niedawno w Opolu. W Muzeum l¹ska
Opolskiego otwarto okolicznociow¹ wystawê Panna Maria  150 lat
l¹skiego osadnictwa w Teksasie.

konferencji zorganizowanej przez
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Dom Europejski
przy Fundacji Rozwoju l¹ska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych w
Opolu.
30 listopada. Prorektor UO prof.
dr hab. Adam Lata³a uczestniczy³ w
walnym zebraniu Forum Akademicko-Gospodarczego l¹ska Opolskiego. Odznak¹ za zas³ugi dla województwa opolskiego uhonorowano dwóch pracowników Uniwersytetu Opolskiego: prof. dra hab. Stanis³awa S. Niciejê za dzia³alnoæ na
rzecz Uniwersytetu Opolskiego i
wk³ad w renowacjê zabytków oraz
ks. Piotra Maniurkê za stworzenie
z Muzeum Diecezjalnego placówki
kulturalnej o zasiêgu krajowym.
Wród nagrodzonych znaleli siê
równie¿: ks. Zygmunt Lubieniecki
(dziêki niemu od 1994 r. jest organizowana w Opolu wigilia dla biednych), prof. Jerzy Dzik (prowadz¹c
badania paleontologiczne w latach
19992002 w Krasiejowie, wprowadzi³ nasze województwo w wiat
nauki europejskiej i wiatowej), Pawe³ Kozerski, dyrektor Muzeum
Piastów l¹skich w Brzegu; Bogus³aw Nierenberg, dziennikarz, obecnie szef Radia Opole; dr med. W³adys³aw Pluta (dziesiêæ lat temu roz-

pocz¹³ tworzenie oddzia³u kardiologicznego w WCM), Bruno Tomaszek (od ponad 50 lat dzia³a spo³ecznie, walczy³ o pozostawienie naszego regionu jako samodzielnego województwa), Szwarne Dzio³chy 
zespó³ folklorystyczny dzia³aj¹cy od
15 lat przy Zak³adach Góra¿d¿e Cement.
2 grudnia. W opolskiej Bibliotece Na Cyplu ze swoimi czytelnikami spotka³ siê dr Adam Wierciñski, autor m.in. wydanej niedawno
ksi¹¿ki pt. O nijaczeniu jêzyka.
Na imienne zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego prof. dr hab. Adam Suchoñski wzi¹³ udzia³ w wymianie pogl¹dów na temat stanu i przysz³oci stosunków polsko-niemieckich. Spotkanie odby³o siê w Pa³acu Prezydenckim.
9 grudnia. W ramach Z³otej Serii Wyk³adów Otwartych w Auli
B³êkitnej Collegium Maius odby³o
siê spotkanie z prof. Arnulfem Baringiem, niemieckim politologiem i
publicyst¹, autorem prac o wydarzeniach spo³eczno-politycznych w
Niemczech. Prof. Baring wyg³osi³
wyk³ad pt. Niemieckie dziedzictwo
kulturalne na Górnym l¹sku.

25 listopada. Gociem prorektora UO prof. dra hab. Adama Lata³y
by³ przewodnicz¹cy Rady Miasta
Ryszard Ciecierski. Podczas spotkania omówiono sprawy zwi¹zane z
organizacj¹ przysz³ego festiwalu
nauki.
2527 listopada. W Uniwersytecie Szczeciñskim odby³o siê posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, w którym
wzi¹³ udzia³ rektor UO prof. dr hab.
Józef Musielok.
29 listopada. Prorektor UO prof.
dr hab. Adam Lata³a wzi¹³ udzia³ w

4 XI 2004. Dr Henryk £astawski i prorektor UO dr hab. Leszek Kuberski.
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Konferencja jêzykoznawców w Kamieniu l¹skim

Wyzwania polityki jêzykowej
W dniach 2123 padziernika
2004 r. w Kamieniu l¹skim odby³a siê konferencja naukowa Polska
polityka komunikacyjnojêzykowa
wobec wyzwañ XXI wieku, zorganizowana przez Radê Jêzyka Polskiego przy Prezydium PAN, Komitet
Jêzykoznawstwa PAN, Towarzystwo Kultury Jêzyka oraz Instytut
Filologii Polskiej Uniwersytetu
Opolskiego. Uczestniczyli w niej
pracownicy naukowi reprezentuj¹cy
oprócz jêzykoznawstwa ró¿ne inne
dyscypliny humanistyczne i spo³eczne z trzydziestu kilku wy¿szych
uczelni (w tym z UJ, UAM, UG,
UW, UWr., UO, UwB, UZ) oraz instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk. Wys³uchali oni czterdziestu referatów powiêconych
bezporednio lub porednio polskiej
polityce jêzykowej, a w szczególnoci jej aspektom teoretyczno-metodologicznym, programowym, normatywnym, retrospektywnym i futurologicznym, kulturowym, dydaktycznym, alfabetyzacyjnym i logopedycznym, prawnym i teologicznym, standaryzacyjnym, ogólnym i
regionalnym, porównawczym, krajowym i miêdzynarodowym.
Za polsk¹ politykê jêzykow¹, rozumian¹ jako polityka jêzykowa
pañstwa polskiego, odpowiadaj¹
najwy¿sze organy Rzeczypospolitej.
W okrelaniu celów i rodków tej
polityki mog¹ i powinny one korzystaæ w stopniu wiêkszym ni¿ dotychczas z instytucji jêzykoznawczych,
wród których z racji swego ustawowego statusu instytucji opiniodawczo-doradczej w sprawach u¿ywania jêzyka polskiego szczególna
rola ewentualnego koordynatora
przypada Radzie Jêzyka Polskiego
przy Prezydium PAN. Ona mo¿e
proponowaæ priorytety polskiej polityki jêzykowej i ogóln¹ strategiê
dzia³ania, wskazywaæ zagro¿enia,

ewentualne korzyci i po¿¹dane interwencje. Maj¹c to na uwadze,
uczestnicy konferencji oczekuj¹, ¿e
Rada Jêzyka Polskiego zorganizuje
spotkanie gremiów kierowniczych
instytucji jêzykoznawczych w celu
wymiany opinii o po¿¹danych priorytetach w polskiej polityce jêzykowej. Pod adresem Rady Jêzyka Polskiego zg³oszono te¿ wniosek, by
podjê³a starania na rzecz uruchomienia w ramach programu integracyjnego UE Spójnoæ spo³eczna tematu Rozwój strategii i technologii edukacyjnych w kszta³ceniu
ogólnym w Polsce.
W referatach i dyskusji podnoszono z jednej strony potrzebê wzmocnienia pozycji jêzyków mniejszoci
narodowych, narodowociowych i
etnicznych jako rodków transmisji
i rozwoju ich kultur, z drugiej za
troskê o status w kraju i za granic¹
jêzyka polskiego, bêd¹cego zarazem
jêzykiem ojczystym wiêkszoci Polaków i jêzykiem urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi wspólne dobro wszystkich jej
obywateli.

Niezbêdnym warunkiem normalizacji (a co za tym idzie i wzmocnienia) pozycji jêzyków mniejszociowych i regionalnych w Polsce
zgodnie z duchem Europejskiej
karty jêzyków regionalnych lub
mniejszociowych jest uchwalenie
ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych. Czêciowo w
zwi¹zku z t¹ oczekiwan¹ ustaw¹
Rada Jêzyka Polskiego wspólnie z
Komisj¹ Ustalania Nazw Geograficznych i Obiektów Fizjograficznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji i z jego pomoc¹ powinna rozpocz¹æ systematyczne prace
nad projektem standaryzacji nazw
mniejszociowych w zakresie nazewnictwa geograficznego (a zw³aszcza obiektów fizjograficznych) w
Polsce.
Natomiast umocnieniu statusu
jêzyka polskiego s³u¿y³oby:
1) Podjêcie starañ na forum Unii
Europejskiej o uznanie jêzyka polskiego za jeden z jej jêzyków roboczych (o realnoci tego wniosku
przekonuje Rezolucja berneñska z

Od lewej siedz¹: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Tadeusz Piotrowski, dr Marzena Makuchowska. Z prawej  prof. Walery Pisarek.
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14 IX 2001 r. Niemieckich Towarzystw Jêzykowych, czyli Berner
Entschließung der Sprachvereine
im internationalen Netzwerk Deutsche Sprache: W Europie poszerzonej o kraje Europy Wschodniej
musi dojæ s³owiañski jêzyk roboczy. Wed³ug stanu rzeczy mo¿e to
byæ jedynie jêzyk polski, poniewa¿
jest to jêzyk kraju-kandydata o najwiêkszej liczbie ludnoci).
2) Mo¿liwie rych³e rozpoczêcie
wstêpnych prac nad wielkim s³ownikiem polszczyzny XXI wieku jako
wspólnym przedsiêwziêciem ca³ej
polskiej humanistyki, a zw³aszcza
ca³ego polonistycznego rodowiska
jêzykoznawczego (pierwsze kroki w
tej sprawie powinna podj¹æ Rada
Jêzyka Polskiego).
3) Ze wzglêdu na to, ¿e istotnym
zagro¿eniem polszczyzny jako jêzyka pe³nego, tzn. zdolnego do
obs³ugi wszystkich dziedzin ¿ycia
(podobne zagro¿enia s¹ udzia³em
wiêkszoci jêzyków europejskich)
jest tzw. utrata dziedzin (loss of
Romains) wprowadzenie zasady,
¿e wydawane w Polsce ze rodków
publicznych (np. przyznawanych
przez Ministerstwo Nauki) ksi¹¿ki i
czasopisma w jêzyku angielskim lub
innym jêzyku obcym musz¹ mieæ
streszczenia w jêzyku polskim (analogicznie do obecnych streszczeñ
angielskich, francuskich lub niemieckich w ksi¹¿kach polskich).
4) Wprowadzenie (w drodze ustawy) do ustawy o s³u¿bie cywilnej
wymagania dobrej znajomoci jêzyka polskiego jako warunku objêcia
jakiegokolwiek stanowiska urzêdniczego (przyjmuj¹c z zadowoleniem
s³owa szefa S³u¿by Cywilnej, ¿e w
trakcie postêpowania kwalifikacyjnego dla pracowników ubiegaj¹cych
siê o status urzêdnika sprawdzana
jest umiejêtnoæ redagowania tekstów pod k¹tem poprawnoci jêzykowej, uczestnicy konferencji nie
podzielaj¹ jego opinii, ¿e ta praktyka czyni zbêdnym odpowiedni przepis w ustawie).
5) Wprowadzenie do kalendarza
sta³ych corocznych imprez kulturalnych (przez Ministerstwo Kultury)
i edukacyjnych (przez Ministerstwo

Prof. Stanis³aw Gajda i prof. Walery Pisarek.

Edukacji Narodowej i Sportu) obchodów Miêdzynarodowego Dnia
Jêzyka Ojczystego  zgodnie z rezolucj¹ nr 37 UNESCO z roku 1999 
ustalonego na dzieñ 21 lutego.
W trakcie obrad przeplata³y siê
ró¿ne s¹dy, niekiedy pozornie sprzeczne, które wszak¿e z³o¿y³y siê na
koñcow¹ opiniê, ¿e im wiêkszy margines przyznany zostanie zachowaniu jêzykowemu poza sfer¹ oficjaln¹, tym silniej da o sobie znaæ potrzeba jego standaryzacji.
W referatach i dyskusji powiêconych kszta³ceniu jêzykowemu w
szkole, widzianej jako najwa¿niejszy instrument edukacji jêzykowej
spo³eczeñstwa, sformu³owano nastêpuj¹ce opinie i wnioski pod adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu:
 nale¿y przeciwdzia³aæ segregacji uczniów na podstawie testów
sprawdzaj¹cych poziom ich wiedzy
i umiejêtnoci, zbyt wczesna selekcja mo¿e hamowaæ rozwój uczniów
i prowadziæ do ró¿nego rodzaju patologii;
 na wszystkich kierunkach kszta³cenia nauczycieli nale¿y wprowadziæ obowi¹zkowy przedmiot kultura s³owa, koñcz¹cy siê egzaminem, który by potwierdza³ przygotowanie absolwenta do zawodu w
tym zakresie;
 ze wzglêdu na koniecznoæ
upowszechniania dwustronnej (na-

dawczo-odbiorczej) kompetencji w
sferze administracyjno-prawnej (z
myl¹ o komunikacji miêdzy urzêdem a obywatelem i vice versa) nale¿y wprowadziæ do programu nauczania w szkole redniej przedmiot
edukacja prawna, a do programu
studiów w zakresie prawa i administacji oraz zarz¹dzania przedmiot
kultura jêzyka; warto tu dodaæ, ¿e
dla opracowania d³ugofalowej strategii w polityce edukacyjnej w sferze administracyjno-prawnej wielce
po¿yteczna by³aby cilejsza wspó³praca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Rad¹ Edukacji
Narodowej przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich;
 pozytywnym po piêcioletnich
dowiadczeniach ocenom podstaw
programowych nauczania jêzyka
polskiego towarzysz¹ krytyczne
opinie o ich realizacji w praktyce
szkolnej; ró¿ne badania przemawiaj¹ za tym, ¿e wyniki kszta³cenia jêzykowego w szko³ach s¹ z roku na
rok gorsze; w zwi¹zku z tym nale¿a³oby podj¹æ odpowiednie kroki,
by w ramach przedmiotu jêzyk
polski nauce o jêzyku i wyrabianiu
sprawnoci w komunikacji jêzykowej zapewniæ mocniejsz¹ pozycjê
wobec nauki o literaturze i kulturze;
 aby sprostaæ wyzwaniom wynikaj¹cym z integracji europejskiej,
otwarcia na wiat i wszechobecnoci mediów, nale¿y wprowadziæ do

10
procesu dydaktyczno-wychowawczego problematykê wielokulturowoci, co siê przyczyni do zwiêkszenia szacunku dla innych kultur
oraz tolerancji wobec ludzi innych
etnicznie i kulturowo;
 nale¿y zadbaæ o to, by zapewniæ
nauczycielom i uczniom w polskiej
szkole dostêp do ró¿nych technik komunikacyjnych i kontakt z rozmaitymi gatunkami tekstów u¿ytkowych, zwi¹zanych z mediami elektronicznymi;
 nale¿y zaostrzyæ kryteria oceny
poziomu jêzykowego podrêczników
szkolnych i to nie tylko do nauki jêzyka polskiego; przynajmniej niektóre z nich  zdaniem uczestników
konferencji  ze wzglêdu na jakoæ
formy jêzykowej nie powinny byæ
dopuszczone do u¿ytku szkolnego;
 uczestnicy konferencji z uznaniem przyjêli informacjê o zwiêkszeniu rodków finansowych przyznawanych szko³om dla mniejszoci
narodowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r.,
wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e przyjête w
nim zasady zostan¹ utrzymane.
Polityka komunikacyjnojêzykowa pañstwa musi te¿ obejmowaæ
problematykê osób dotkniêtych ró¿nymi patologiami mowy (np. osób
j¹kaj¹cych siê); powinno to znaleæ
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wyraz w odpowiednich aktach prawnych, w rozszerzaniu opieki pañstwa nad terapi¹ logopedyczn¹ oraz
w rozwoju badañ nad patologiami
mowy, wywo³anymi m.in. tak¿e zaburzeniami psychicznymi.
Publiczna radiofonia i telewizja
nie tylko nie wype³niaj¹ w zadowalaj¹cym stopniu ustawowych obowi¹zków dba³oci o poprawnoæ jêzyka swoich programów, przeciwdzia³ania jego wulgaryzacji i upowszechniania wiedzy o jêzyku polskim, ale same siê przyczyniaj¹ do
upowszechniania ra¿¹cych b³êdów
jêzykowych (jak np. akcent inicjalny
trzysylabowych wyrazów w Wiadomociach i prognozach pogody
w I programie TVP) i wulgaryzmów.
Ze wzglêdu na to, ¿e telewizja
stanowi dzi dla swej publicznoci
g³ówny wzorzec zachowania siê jêzykowego, uczestnicy konferencji
przypominaj¹ wszystkim nadawcom mediów elektronicznych oraz
wydawcom gazet i czasopism, ¿e
Prawo prasowe nak³ada na redaktorów obowi¹zek dba³oci o poprawnoæ jêzyka ich publikacji oraz
unikania w nich wulgaryzmów.
Bior¹c pod uwagê to, ¿e choæ po
1 maja 2004 r. wzrós³ presti¿ polszczyzny jako jednego z 20 oficjalnych jêzyków UE, w ostatnich la-

tach jej status i stan posiadania w
Polsce uleg³y pewnemu obni¿eniu i
skurczeniu (np. w nastêpstwie nowej
ustawy o normalizacji, a ponadto
m.in. wskutek ograniczenia obowi¹zku u¿ywania jêzyka polskiego
do obrotu z udzia³em konsumentów
czy dopuszczenia w niektórych wypadkach zawierania umowy o pracê
w Polsce wy³¹cznie w jêzyku obcym), z tym g³êbszym przekonaniem uczestnicy konferencji wyra¿aj¹ uznanie instytucjom i grupom
osób, które siê w tym czasie przyczyni³y do wzmocnienia pozycji
polszczyzny w ¿yciu publicznym w
Polsce i za granic¹, a w szczególnoci: Naczelnej Izbie Kontroli za
przeprowadzon¹ w r. 2003 kontrolê
przestrzegania ustawy o jêzyku polskim, Urzêdowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej za dzia³ania na rzecz
obecnoci jêzyka polskiego w obrocie z udzia³em konsumentów oraz
zespo³owi osób (z prof. W³adys³awem Miodunk¹ na czele), które siê
przyczyni³y do powo³ania i owocnej
pracy w Polsce i za granic¹ Pañstwowej Komisji Powiadczania
Znajomoci Jêzyka Polskiego jako
Obcego.
Walery Pisarek

Aby jêzyk giêtki...
Z prof. Jerzym Bralczykiem rozmawiaj¹ Barbara Stankiewicz i Beata Zaremba
 Uchodzi Pan za bardzo liberalnego jêzykoznawcê. Jak w zwi¹zku z tym ocenia Pan skutecznoæ czasem bardzo natrêtnych apeli o poprawnoæ jêzykow¹?
 Postawy restrykcyjne, purystyczne mog¹ czasami
zra¿aæ, mog¹ sprawiaæ, ¿e ludzie obawiaj¹ siê niekiedy
mówiæ publicznie i jest nawet tak, ¿e przejawy aktywnoci, twórczoci czy wrêcz poetycznoci jêzykowej s¹
traktowane tak¿e przez jêzykoznawców jako naganne,
b³êdne, na przyk³ad w zakresie po³¹czeñ frazeologicznych. A tymczasem to bywa odkrywcze, na przyk³ad w
jêzyku m³odzie¿y znajdujemy mnóstwo ciekawych,

barwnych, zabawnych sformu³owañ. Gdybymy tu stawiali tamy, mówili: nie, nie wolno ci byæ twórczym w
zakresie jêzyka, to ten jêzyk w ogóle by siê nie rozwija³. Natomiast rzeczywicie jestem przeciwko wielu zjawiskom, które mieszcz¹ siê nie tylko w sferze cile pojmowanego jêzyka, ale w ogóle kultury mowy czy kultury s³owa. Na przyk³ad jestem przeciwko zachowaniom
agresywnym wobec innych ludzi czy przeciwko jêzykowi  nawet nie wulgarnemu, bo wulgaryzmy siê przydaj¹  ale agresywnemu. Obserwujemy na przyk³ad w
publicznych wyst¹pieniach wypowiedzi bardzo nawet
poprawne od strony jêzykowej, ale jednoczenie prze-
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sycone konfliktem wewnêtrznym, agresj¹ w³anie
 Myli Pan o jêzyku polityków
 Tak¿e, ale nie tylko, bo agresja pojawia siê równie¿
w jêzyku komercji  walczy siê z konkurencj¹, nawet
s³owo agresja zmienia swoje znaczenia, bo mówi siê
przecie¿, jako o czym pozytywnym, o agresywnej
sprzeda¿y. Tak samo jest zreszt¹ z asertywnoci¹, która
te¿ ma wymiar agonistyczny, czyli wymiar walki. Byæ
mo¿e st¹d wynika moja postawa liberalna, która jest wyrazem chêci ³agodzenia i konfliktów, i antagonizmów.
 Czy jest sens walczyæ z internacjonalizmami?
 Niektórych nie da siê wyeliminowaæ. Je¿eli na przyk³ad pojawiaj¹ siê nowe rzeczy, to oczywicie mamy
mo¿liwoæ wymylania nowych nazw, a wiêc s³ów, nadawania starych znaczeñ starym s³owom, niekiedy to siê
udaje Ale w gruncie rzeczy internacjonalizmy, z którymi mamy do czynienia od zawsze  bo najpierw by³y latynizmy, póniej s³owa francuskie, potem niemieckie 
jako tak kulturowo nas ³¹cz¹. Zreszt¹ bardzo du¿a czêæ
tych s³ów angielskich to s³owa, które istnia³y w polszczynie ju¿ od dawna  jako latynizmy, które wcale nie s¹
angielskie, tylko s¹ galicyzmami, a wiêc s³owami przeniesionym z francuskiego, a przedtem z ³aciny. A mo¿e
bymy  to jest taka moja koncepcja, mo¿e nie uniwersalna, ale koncepcja, o której warto by pomyleæ  te s³owa wi¹zali z ich dawnymi sposobami wymawiania, z dawnymi znaczeniami, z dawnymi zapisami, niech to bêdzie
na przyk³ad nie competition, ale kompetycja, to da
nam poczucie uczestniczenia w kulturze ródziemnomorskiej i ³aciñskiej, z których to kultur przecie¿ czerpalimy.
Nie potrzebujemy do tego porednika.
 Jak Pan ocenia ostatnie zmiany w ortografii?
Wiêkszy k³opot, moim zdaniem, sprawia³a nam niejasnoæ, z jak¹ mielimy do czynienia w polskiej ortografii. Przepisy powinny byæ jasne i niezmienialne, a
czasem te dwa kryteria trudno pogodziæ. W³anie po to,
¿eby sta³y siê jasne, musia³y zostaæ zmienione. Poniewa¿ nie by³o jasnoci, jak piszemy te imies³owy przymiotnikowe z przeczeniem, bo o to zapewne panie pytaj¹, ma³o tego  nie bardzo by³o wiadomo, czy s¹ to
imies³owy, czy przymiotniki, to ustalono, ¿e w³aciwie
bli¿ej im do przymiotników ni¿ do czasowników, wiêc
dlatego piszemy je jak przymiotniki z przeczeniem, czyli
³¹cznie. To jest proste do opanowania, bo skoro zawsze
pisze siê je ³¹cznie z przeczeniem, to nie ma innej mo¿liwoci. Oczywicie, mamy odruch pisania tych wyrazów oddzielnie, dlatego te¿ jeli kto chce podkreliæ
znaczenie czasowe jakiego zjawiska, to wolno mu z ca³¹
wiadomoci¹ tê rozdzieln¹ pisowniê zastosowaæ. Jeli
ja na przyk³ad chcia³bym siê okreliæ jako rozmawiaj¹cy z paniami, a za chwilê bêdê nie rozmawiaj¹cym, to

s³owo nie rozmawiaj¹cy bêdê móg³ zapisaæ rozdzielnie, bo za chwilê znów bêdê rozmawia³.
 Co Pan s¹dzi o pomyle prezydenta Warszawy,
aby wymierzaæ kary osobom, które przeklinaj¹ w
miejscach publicznych?
 Nie wszystkie pomys³y prezydenta Kaczyñskiego mi
siê podobaj¹, ten jednak uznajê za zasadny, choæ nie jest
to pomys³ oryginalny, bo w wielu polskich miastach tak
jest, zaczê³o siê chyba w Elbl¹gu. Wyobramy sobie, ¿e
w³anie stoimy sobie tu, w piêknym parku i oto przechodzi grupa ludzi, którzy zachowuj¹ siê jak wandale: miec¹, brudz¹, rozbijaj¹ co My to oczywicie potêpiamy i
uwa¿amy, ¿e powinni byæ za to ukarani. Ale wyobramy
sobie sytuacjê inn¹: ta grupa ludzi przechodzi spokojnie
obok nas, ale wykrzykuje wulgarne s³owa. Mnie sprawia
to przykroæ, podejrzewam, ¿e paniom te¿, a mylê, ¿e
znacznej czêci moich znajomych, jeli nie wszystkim
tak¿e sprawi³oby to realn¹ przykroæ, czyli doznaliby
uszczerbku. I dlatego uwa¿am, ¿e za takie zachowania
powinny byæ sankcje, które nie powinny polegaæ na aresztowaniu, nie powinny byæ bardzo drastyczne, ale mylê, ¿e na przyk³ad grzywny bêd¹ skuteczn¹ metod¹, zmuszaj¹c¹ ludzi do pomylenia nad swoim zachowaniem.
Nie chodzi nawet o to, ¿e ludzie przestan¹ przeklinaæ, bo
bêd¹ siê bali kary, albo bêd¹ przeklinali tylko wtedy, gdy
bêd¹ pewni, ¿e nie ma w pobli¿u nikogo, kto by im wlepi³ mandat. Wa¿ne jest, ¿e w ogóle bêd¹ myleli o tym. A
samo mylenie ju¿ jest wa¿ne. Ja na przyk³ad nie jestem
przeciwko wulgaryzmom w ogóle. Mamy piêkne wulgaryzmy, one s¹ potrzebne, ale zachowujmy je na specjalne
okazje, wyj¹tkowe.
 Jaka jest si³a oddzia³ywania polskich jêzykoznawców?
 W³anie dzi bêdziemy o tym rozmawiaæ, spróbujemy te¿ utworzyæ pewne lobby jêzykoznawcze  to jest
anglicyzm oczywicie, ale jak to inaczej nazwaæ, grup¹
nacisku? A grupa nacisku niedobrze siê kojarzy mo¿e
jeszcze GTW  grupa trzymaj¹ca w³adzê?... czy GTJ 
grupa trzymaj¹ca jêzyk?...
 za zêbami
 W³anie o to chodzi, ¿eby nie za zêbami. Chcemy,
¿eby o tych sprawach mylano, mówiono, i ¿eby moda
na jêzyk  choæ mo¿e nie jest to w³aciwe s³owo, bo s³owo moda oznacza pewn¹ wolnoæ, ambiwalentnoæ,
dyferencjê, ale ¿eby wróci³y te czasy, kiedy wyznacznikiem kultury, która by³a po¿¹dana, by³ jêzyk. A tak to
kiedy bywa³o, ¿e cz³owiek, który funkcjonowa³ publicznie, który funkcjonowa³ w ogóle, spo³ecznie, by³ oceniany ze wzglêdu na przejawy swojej kultury. A ogromn¹ czêæ tej kultury stanowi¹ wypowiedzi jêzykowe,
czyli wytwory jêzyka.
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Eksperci PKA wizytowali filologiê polsk¹

Laurka dla filologów
W dniach 11-13 padziernika br.
zespó³ oceniaj¹cy Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Sylwestra
Dworackiego wizytowa³ w Uniwersytecie Opolskim kierunek: filologia
polska.
W koñcowej ocenie cz³onkowie
zespo³u podkrelili m.in., ¿e kadra
naukowo-dydaktyczna przekracza
minimum (19 profesorów i doktorów habilitowanych, 33 doktorów),
a jej kwalifikacje i kompetencje pozwalaj¹ na szerok¹ ofertê zajêæ dydaktycznych. Zajêcia prowadzone s¹
zgodnie z kompetencjami, dorobkiem naukowym i prowadzonymi

badaniami naukowymi. W ofercie
programowej studiów polonistycznych  jak czytamy w sprawozdaniu
z wizytacji  zwraca uwagê wprowadzenie do programu bloków tematycznych znacznie poszerzaj¹cych wiedzê polonistyczn¹ w jej kanonicznym wymiarze. Jest to dobry
przyk³ad interdyscyplinarnoci, poszukiwanej obecnie przez m³odzie¿
i pomagaj¹cej bez w¹tpienia w znalezieniu pracy nie tylko nauczycielskiej. Cz³onkowie zespo³u zauwa¿yli jednak, ¿e program studiów dla I
i II roku jest zdecydowanie zbyt
prze³adowany: na roku pierwszym
uderza nierealistyczny zakres mate-

ria³u niektórych przedmiotów oraz
ogólna liczba lektur i opracowañ do
przeczytania w ci¹gu dwóch semestrów wyranie przekraczaj¹ca mo¿liwoci studenta I roku.
W konkluzji cz³onkowie zespo³u
oceniaj¹cego stwierdzili, ¿e Instytut
Filologii Polskiej UO w zupe³noci
spe³nia warunki niezbêdne do prowadzenia studiów na poziomie licencjackim i magisterskich na kierunku filologia polska, a kadra i
programy studiów zapewniaj¹ wysoki poziom kszta³cenia.
(bas)

Pamiêci prof. Mariana
Kaczmarka
W dniach 25-26 listopada br. z okazji dziesi¹tej rocznicy mierci prof. Mariana Kaczmarka,
na Uniwersytecie Opolskim odbywa³y siê uroczystoci upamiêtniaj¹ce postaæ profesora.
25 listopada w Collegium Maius
zorganizowano konferencjê naukow¹ powiêcon¹ literaturze staropolskiej. Dr Jan Neuberg mówi³ o popularyzatorskich pasjach prof. Mariana Kaczmarka, dr Jerzy Kroczak - o technikach narracyjnych w
Haraczu krwi¹ tureck¹ Turkom wyp³aconym Stefana Jana linia, dr
Maria Rowiñska-Szczepaniak
analizowa³a Wizerunek duchowego
i wieckiego Pasterza na pami¹tkê tryumfu Polski nad Moskw¹ w 1634 r.,
dr Janusz Nowak i mgr Micha³
Kaczmarek mówili o Pamiêtnikach
Jana Chryzostoma Paska jako dawnej formie pamiêci. Prof. Jacek So-

kolski wyg³osi³ wyk³ad pt. Elephantographia curiosa, czyli porozmawiajmy o s³oniach , dr Roman
Krzywy swoje wyst¹pienie zatytu³owa³: Aristeria w epoce historycznej Samuela Twardowskiego i
Wac³awa Potockiego, a dr Joanna

Zago¿d¿on mówi³a o Hipostazach
mocy Boskich w narracji Miko³aja
Reja.
W drugim dniu uroczystoci z³o¿ono kwiaty na grobie prof. Mariana Kaczmarka.
BEZ

Prof. Marian Kaczmarek (1934-1994) w czasie swojej 39-letniej
pracy zawodowej pe³ni³ kilka funkcji, by³ m. in. dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, kierownikiem Zak³adu Literatury Staropolskiej i Owieceniowej (1992- 1994), cz³onkiem Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego. Studia filologiczne ukoñczy³ na uniwersytecie w Poznaniu, zanim trafi³ do Opola przez dziesiêæ lat by³ redaktorem w Wydawnictwie Ossolineum we Wroc³awiu.

13

listopad  grudzieñ 2004

Twórcy na salonach
6 listopada br. otworzy³ swoje podwoje Opolski Salon Jesienny 2004. Wród twórców
wyró¿nionych na tegorocznym salonie znaleli siê pracownicy Instytutu Sztuki UO: £ucja
Piwowar-Bagiñska i Wit Pichurski.
Dr £ucja Piwowar-Bagiñska,
dyrektor Instytutu Sztuki UO, otrzyma³a Nagrodê Galerii Sztuki Wspó³czesnej za zestaw prac malarskich
z cyklu Powrót do tych samych
miejsc oraz Nagrodê Galerii Autor  za szczególny nastrój i harmoniê barw. Mgr Wit Pichurski Nagrodê Galerii Studzienna za
zestaw siedmiu rzeb w kamieniu.
Nagrodê Marsza³ka Województwa Opolskiego wrêczono Beacie
Wewiórce za cykl obrazów wi¹tynie wiata (za wyszukan¹ harmoniê, formê i treci abstrakcyjnego malarstwa), Nagrodê Prezydenta Miasta Opola  Edwardowi
Szczapowowi za subteln¹ prezentacjê rzeczywistoci, widoczn¹
m.in. w portrecie Wis³a. Nagrodzono tak¿e prace ceramiczne Joanny Lewandowskiej (Nagroda Okrê-

Irena Rzeniczek z Galerii Autor wrêcza nagrodê £ucji Piwowar-Bagiñskiej.

gu Opolskiego Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków), obrazy Jerzego Beskiego (Nagroda Elektrowni Opole za cykl Sen), pejza¿e
Mariana Szczerby (Nagroda Towarzystwa Przyjació³ Opola), prace
Haliny Fleger (wyró¿nienie Hotelu Mercure), a tak¿e Stanis³awa
Bia³og³owicza (wyró¿nienie marsza³ka województwa opolskiego).
Nagrodê Nowej Trybuny Opolskiej za udany debiut i radosn¹
zabawê kolorem otrzyma³a Katarzyna Madej-Górniak.
(bas)
zdjêcia: Tadeusz Parcej
Wit Pichurski, laureat Nagrody Galerii Studzienna, w swojej pracowni.
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6 listopada br. w Opolu przebywa³ wiceminister kultury Maciej Klimczok. W trakcie pobytu w naszym miecie spotka³ siê m.in. z muzykami Filharmonii Opolskiej, pracownikami Muzeum l¹ska Opolskiego, odwiedzi³ te¿  w towarzystwie wicemarsza³ek woj. opolskiego Ewy Rurynkiewicz, dyrektora departamentu kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Janusza Wójcika i senatora Stanis³awa S. Nicieji  Uniwersytet Opolski.

Idzie ku lepszemu
Z wiceministrem kultury Maciejem Klimczakiem rozmawia Barbara Stankiewicz
 Zbli¿a siê czas, kiedy ludzie
sk³adaj¹ sobie wi¹teczne i noworoczne ¿yczenia. Czego ¿yczy³by
Pan twórcom kultury w nadchodz¹cym roku? I które z tych ¿yczeñ  Pana zdaniem, a ma Pan
wiadomoci z pierwszej rêki, bo z
ministerstwa  maj¹ szanse siê
spe³niæ?

 Oczywicie ¿yczê wszystkim
twórcom wszystkiego dobrego, ¿yczê im, aby znajdowali wokó³ siebie
takie warunki, które pozwol¹ rozwijaæ siê ich twórczoci. Ale ¿yczê tak¿e du¿o si³ i wytrwa³oci, bo pomimo tego, ¿e jest coraz lepiej w kulturze, ¿e ten obszar dobra wspólnego zyskuje coraz wiêcej sprzymie-

Minister Maciej Klimczuk (w rodku) w rozmowie z prof. Stanis³awem S. Niciej¹ i Januszem
Wójcikiem. Fot. Jerzy Stemplewski

rzeñców, to jeszcze wiele trudnoci
przed nami. Wymagaæ one bêd¹ powa¿nej dyskusji publicznej, cierpliwoci i zrównowa¿enia wszystkich,
od których zale¿y los polskiej kultury ¯yczê wiêc wszystkim twórcom, aby w tych nie³atwych warunkach ich talent móg³ b³yszczeæ.
 Ma³o optymizmu jest w tych
Pana ¿yczeniach
 Ale mogê zapewniæ, ¿e idzie ku
lepszemu, i to nie tylko w kontekcie
integracji europejskiej, która stwarza nowe mo¿liwoci, ale i ze wzglêdu na stale rosn¹c¹ liczb¹ sprzymierzeñców szeroko pojêtej kultury.
Coraz czêciej dostrzegamy, ¿e ten
obszar naszego ¿ycia nie powinien
byæ traktowany jako arena ró¿nych
gier politycznych, ¿e zas³uguje na
powszechn¹ troskê. I to jest buduj¹ce: twórcy mog¹ liczyæ na zrozumienie ich potrzeb przez spo³eczeñstwo.
 I ministerstwo?
 Jak najbardziej, od tego przecie¿ jestemy. Na Opolszczynie jest
wiele wartociowych instytucji kulturalnych, przygotowanych do tworzenia dobrych programów i projektów, jestem wiêc przekonany, ¿e
minister kultury przeka¿e na ich realizacjê pieni¹dze, przeznaczone na
mecenat w³anie.
 Przy okazji pobytu w Opolu
zwiedza³ Pan jeden z uniwersyteckich budynków  Collegium Maius
 Jestem pod ogromnym wra¿eniem tego, co tu zobaczy³em. Co
piêknego, niezwyk³ego po prostu 
jak mo¿na przekszta³ciæ stary zabytkowy budynek w miejsce ¿ywe, pe³ne m³odoci i tak wyposa¿one, nie
trac¹c przy tym walorów tego miejsca i klimatu.
 Dziêkujê za rozmowê.
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W MOJEJ PRACOWNI

Prawda odkopana
Z dr. hab. S³awomirem Modziochem, prof. UO, kierownikiem Zak³adu Archeologii
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego rozmawia Barbara Stankiewicz

 Ta stara, zniszczona deska stoj¹ca w k¹cie Pana
gabinetu to jaki pogañski totem?
 Od tej rzebionej deski, rzeczywicie bardzo starej  jak ustalili dendrochronolodzy, drzewo ciêto zim¹
10321033 roku  wszystko siê zaczê³o.
Wykopano j¹ podczas prac archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim, po czym przez wiele
lat przele¿a³a w magazynach wroc³awskiego Muzeum
Archeologii i Etnologii PAN, czekaj¹c na wyjanienie,
sk¹d na terenach, na których przecie¿ od dawna rozprze-

strzeni³o siê chrzecijañstwo, co wiêcej  w 1000 r. za³o¿ono biskupstwo  pojawi³a siê deska przypominaj¹ca pogañski, s³owiañski idol.
To w³anie tutaj, na wroc³awskim Ostrowie Tumskim, archeolodzy trafili na lady wi¹tyni pogañskiej,
któr¹ zbudowano na zburzonym wale piastowskiego
grodu w latach 10321033. Dzi w tym miejscu stoi
pomnik papie¿a Jana XXIII.
 wi¹tynia pogañska w 1032 roku, w dodatku w
siedzibie biskupstwa? Jak to wyt³umaczyæ?

Dr hab. S³awomir Modzioch, prof. UO
Jest absolwentem archeologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Rozprawê doktorsk¹ pt. Organizacja
gospodarcza pañstwa wczesnopiastowskiego na l¹sku. Studium
archeologiczne przygotowa³ pod
kierunkiem wybitnego archeologa
prof. Lecha Leciejewicza. W roku
1991 r. za tê w³anie pracê otrzyma³ Nagrodê Fundacji im. Brzeskich przy Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk. Od 1983 r.
zatrudniony w Pracowni Archeologii l¹ska Zak³adu Archeologii
Nadodrza Instytutu Historii Kultury
Materialnej PAN w charakterze
asystenta, póniej adiunkta. Przebywa³ kilkakrotnie na stypendiach
w Niemczech, Austrii, Czechach.
Od 1990 r.  sekretarz redakcji
Przegl¹du Archeologicznego. Od
roku 1993 redaguje kolejne tomy
Spotkañ Bytomskich, materia³ów
z konferencji naukowych w Bytomiu Odrzañskim. Konferencje,
których jest organizatorem gromadz¹ historyków i archeologów, a
tak¿e naukowców innych specjalnoci interesuj¹cych siê tematyk¹

wczesnego redniowiecza Europy
rodkowej. Dotychczas odby³o siê
szeæ tego typu spotkañ.
Jest cz³onkiem redakcji lokalnego
pisma Obserwator Odrzañski zajmuj¹cego siê m.in. problematyk¹ historii ziemi bytomskiej.
Od roku 1984 do roku 1999 kierowa³ badaniami wykopaliskowymi
na grodzisku wczesnoredniowiecznym w Bytomiu Odrzañskim, woj. lubuskie. Prowadzi³ liczne badania ratownicze na obszarze l¹ska, badaj¹c problematykê pocz¹tków ma³ych
miast redniowiecznych. Realizowa³
kilka grantów zwi¹zanych z opracowaniem materia³ów zabytkowych z
grodów l¹skich, Bytomia Odrzañskiego i Wroc³awia. Opublikowa³ ponad 70 prac naukowych. Od 2002 r.
jest kierownikiem Oddzia³u Wroc³awskiego Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN. W tym samym roku
ukaza³a siê jego praca habilitacyjna
pt. Castrum munitissimum Bytom.
Lokalny orodek w³adzy w pañstwie
wczesnopiastowskim, za któr¹ otrzyma³ w roku 2004 stopieñ doktora
habilitowanego. Wspomniana wy¿ej

praca habilitacyjna otrzyma³a nagrodê Dyrektora IAE PAN za najlepsz¹ ksi¹¿kê Instytutu w roku
2003 oraz nagrodê imienia Wernera Coblenza fundacji Pro Archaeologia Saxoniae w roku 2004.
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 Pamiêtajmy, ¿e w czasach o których mówimy,
chrzecijañstwo by³o religi¹ stosunkowo m³od¹. Poprzedza³y j¹ ca³e wieki pogañstwa, a wiêc setki lat innych
wierzeñ, obrzêdów i tradycji, które tkwi³y w ludziach
nadal, a by³y na tyle silne, ¿e w latach trzydziestych XI
wieku, za rz¹dów Mieszka II, dosz³o do wielkiego buntu
ludnoci pañstwa Piastów.
Ten bunt nazwano buntem pogañskim, bo takie w³anie mia³ pod³o¿e, prawdopodobnie wspiera³y go trwaj¹ce przy dawnych wierzeniach plemiona Luciców, granicz¹ce z pañstwem Mieszka od pó³nocnego zachodu.
I wtedy w³anie wybudowano tê pogañsk¹ wi¹tyniê, o
której wspomnia³em, a z której zapewne pochodzi owa
tajemnicza deska.
Ten bunt pogañski  jak czytamy w starych kronikach
 mia³ doæ krwawy przebieg: zbuntowana ludnoæ
wyst¹pi³a przeciwko swoim panom, kronikarze pisz¹ te¿
o wypêdzaniu ksiê¿y i biskupów z ow³adniêtych pogañskim buntem grodów. Ju¿ sam fakt budowy pogañskiej
wi¹tyni w miejscu, które by³o siedzib¹ biskupstwa, w
wielkim grodzie jakim by³ Wroc³aw, zburzenie wa³ów
obronnych  to wszystko dowodzi, ¿e by³o to potê¿ne
powstanie, na skutek którego pogañstwo wróci³o na
jaki czas na te tereny. Tym samym biskupi musieli po
prostu uciekaæ z Wroc³awia, do którego wrócili dopiero po 1051 r.
 Gdzie znaleli schronienie?
 Nadworny kronikarz ksiêcia Ludwika brzeskiego
 Piotr z Byczyny  w swojej Kronice ksi¹¿¹t polskich
z koñca XIV wieku pisze o tym, ¿e biskupstwo mia³o
pierwotnie siedzibê w Smogorzewie ko³o Namys³owa,
póniej w Ryczynie ko³o Brzegu, a w koñcu wróci³o do
Wroc³awia.
Historycy d³ugo nie dowierzali tej informacji, choæ
zastanawia³o ich dlaczego w katalogach biskupów jako
pierwszy biskup wroc³awski wymieniany jest nie Jan z
1000 r.  znany z kroniki Thietmara  ale Hieronim,
który mia³ zasiadaæ na stolcu biskupim we Wroc³awiu
dopiero od 1051 roku. Co wydarzy³o siê w tych przemilczanych przez kronikarzy kilkudziesiêciu latach?
Dzi ju¿ wiemy, ¿e w tym w³anie czasie wybuch³o
powstanie pogañskie, wykopaliska na Ostrowie Tumskim, a zw³aszcza odkrycie ruin pogañskiej wi¹tyni s¹
tego dowodem. Pozostaje pytanie: dok¹d przed buntem
pogan uciekli wroc³awscy duchowni? To pytanie intrygowa³o ju¿ w 1390 roku ksiêcia Ludwika brzeskiego 
jak wynika z dokumentów  ksi¹¿ê Ludwik p³aci³ kopaczom za poszukiwanie w Ryczynie szcz¹tków biskupów wroc³awskich.
Tak na marginesie  do dzi w podrêcznikach archeologii ksi¹¿ê Ludwik brzeski jest wymieniany jako
pierwszy organizator prac archeologicznych na ziemiach polskich.
 Ale koci biskupów nie odnalaz³?
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 Mylê, ¿e nie, bo niew¹tpliwie takim znaleziskiem
by siê pochwali³. Tymczasem mija³y ca³e wieki, a miejsce pobytu wygnanych z Wroc³awia biskupów pozostawa³o tajemnic¹. Wród miejsc, które wskazywano jako
prawdopodobne, pojawi³ siê i Ryczeñ ko³o Góry l¹skiej, i Byczyna  tego zdania, jak wiem, jest m.in. ks.
prof. Kazimierz Dola.
Archeolodzy jednak od pocz¹tku zwracali baczn¹
uwagê na Ryczyn  gród kasztelañski wskazany przez
Piotra z Byczyny  a trzeba dodaæ, ¿e w przeciwieñstwie
do D³ugosza ten kronikarz nie wymyla³ imion biskupów.
Do XIII wieku Ryczyn by³ wa¿nym grodem kasztelañskim, po³o¿onym miêdzy Brzegiem a O³aw¹, niedaleko dzisiejszej wsi B³ota. W 1340 r. gród opustosza³, a
tê ziemiê ksi¹¿ê przekaza³ dominikanom brzeskim z
przeznaczeniem na ogrody (dla archeologa oznacza to,
¿e teren zosta³ doæ mocno przekopany, co znacznie
utrudnia prowadzenie prac). Grodu wiêc nie by³o, ale
wie istnia³a na mapach do XVI wieku. Jak przypuszcza
historyk Tomasz Jurek, zniszczy³y j¹ wojska Kazimierza Jagielloñczyka podczas najazdu na l¹sk w 1474
roku.
Ryczyn  zwany tak¿e Reczenem albo Rzeczeniem
 pojawia siê w wielu historycznych dokumentach, co
wiadczy o tym, ¿e by³ to gród o du¿ym znaczeniu,
wiêkszym ani¿eli przeciêtny piastowski, kasztelañski
gród. Sk¹d to znaczenie? Dlaczego w tak wielu zapisach, a tak¿e ustnych przekazach wspomina siê o Ryczynie? Niew¹tpliwie by³a to du¿a i wa¿na kasztelania,
czego dowodem jest m.in. fakt, ¿e kasztelan ryczyñski
czêsto jako pierwszy powiadcza³ dokumenty wystawiane przez ksi¹¿¹t l¹skich. Jestem jednak przekonany, ¿e
to w³anie Ryczyn by³ tymczasow¹ siedzib¹ wroc³awskiego biskupstwa  nieprzypadkowo ladów biskupstwa poszukiwano tu ju¿ od XIV wieku, do Ryczyna
prowadzi wiele zapisów historycznych, a tak¿e legend,
przekazów ustnych. Na przyk³ad opowieæ spisana
przez Oskara Vuga o tym, ¿e w odleg³oci kilometra od
grodziska znajdowa³a siê tzw. ³¹ka kamiennych sto³ów.
Mia³o to byæ miejsce, w którym obradowali ksi¹¿êta
piastowscy  na obrady przyp³ywali statkami, starorzeczem Odry  tam mia³y siê, wed³ug tradycji, odbywaæ
wiece. Brzmi to bardzo prawdopodobnie, ta ³¹ka realnie istnia³a, co wiêcej  historycy znaj¹ opisany przez
Vuga zwyczaj plemienny. Ten przekaz jest wiêc jeszcze
jednym dowodem na to, ¿e Ryczyn nie by³ tak¹ sobie
zwyk³¹, jedn¹ z wielu kasztelani¹.
 Kto, poza kopaczami ksiêcia Ludwika brzeskiego, poszukiwa³ w Ryczynie ladów wygnanych z
Wroc³awia biskupów?
 Po Ludwiku brzeskim w Ryczynie kopali tu ró¿ni
przypadkowi poszukiwacze, w XIX wieku nawet wroc³awski malarz krajobrazów Tüpke. W 1891 roku, podczas budowy lenej drogi, na zachód od grodu, trafio-
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no na fundamenty dawnego kocio³a  droga przeciê³a
go na pó³.
Prawdziwym pasjonatem i poszukiwaczem biskupich
grobów by³ emerytowany nauczyciel z Brzegu, Wiehle, którego nazywano Schliemannem II. Zorganizowana przez niego ekspedycja odkopa³a wewn¹trz ruin
kocio³a dwa szkielety przykryte du¿ymi kamieniami.
Na jednym z nich by³ wyrzebiony krzy¿ pó³metrowej
wielkoci. Ten kamieñ jeszcze w latach dwudziestych
XX wieku mia³ le¿eæ w ryczyñskim lesie, póniej zagin¹³. Czy by³y to szkielety biskupów? Nie znaleziono
przy nich nic, co by takie przypuszczenia potwierdzi³o.
W 1911 roku organizowana by³a kolejna ekspedycja do
Ryczyna, mia³ ni¹ kierowaæ m³ody archeolog Gerard
Bersu, który ostatecznie utkn¹³ na wykopaliskach w innym l¹skim grodzie kasztelañskim  Strzegomiu. Byæ
mo¿e na szczêcie dla nas, tajemnice Ryczyna pozosta³y
nadal nie odkryte. Ostatnie badania wykopaliskowe na
szersz¹ skalê prowadzi³ w Ryczynie dr Janusz Kramarek z Muzeum Archeologicznego we Wroc³awiu w latach 19581962. On jednak tak¿e nie natrafi³ na lady
biskupów.
Przez kolejnych ponad czterdzieci lat na miejscu
dawnego Ryczyna spokojnie ros³y drzewa  w piêknym
rezerwacie pozostaj¹cym pod opiek¹ nadlenictwa  a¿
w lipcu tego roku ponownie zjawili siê tam archeolodzy. A sprowadzi³a nas w to miejsce miêdzy innymi
w³anie ta znaleziona na Ostrowie Tumskim deska, od
której zaczêlimy nasz¹ rozmowê.
 Ryczyn le¿y mniej wiêcej w po³owie drogi miêdzy Wroc³awiem a Opolem, pora wiêc na opolskie
w¹tki tej opowieci...
 Opolski w¹tek jest tu bardzo istotny, bo gdyby nie
studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego,
którzy przez ponad dwa miesi¹ce pracowali na wykopach, jakie za³o¿ylimy na terenie dawnego grodziska
w Ryczynie, nie by³oby dalszego ci¹gu opowieci o tym
fascynuj¹cym, wrêcz magicznym miejscu. A ci m³odzi
zapaleñcy nie zjawiliby siê w Ryczynie, gdyby nie pani
mgr Magdalena Przysiê¿na-Pizarska z Zak³adu Archeologii Instytutu Historii UO, która z wielk¹ pasj¹ rozwija w nich zainteresowanie archeologi¹.
Pierwszy wykop za³o¿ylimy przy cmentarzysku, na
którym  jak siê okaza³o  przez co najmniej trzysta lat
chowano kolejnych zmar³ych. Znalelimy tam m.in.
kwaterê nastolatków, a nad ostatnimi szkieletami pochodz¹cymi z XV wieku, kiedy Ryczyn przesta³ istnieæ, odkrylimy warstwê gruzu z kocio³a, na fundamenty
którego natrafiono podczas budowy drogi w 1891 roku.
Nam nie uda³o siê trafiæ na miejsce, gdzie sta³ koció³,
mamy zamiar zaj¹æ siê tym w przysz³ym roku.
Tymczasem jestemy przy naszym cmentarzysku, i
przy kolejnej tajemnicy Ryczyna. Ale najpierw ma³a dygresja. W trakcie prac wykopalimy m.in. szkielet mê¿czyzny, który mia³ nie tylko wszystkie, ale i zdrowe

zêby, co przeczy potocznym, lansowanym tak¿e przez
filmowców wyobra¿eniom o ciemnym redniowieczu.
redniowieczu mrocznym, brudnym, zacofanym Nic
bardziej b³êdnego: ta epoka zrodzi³a wielk¹ kulturê,
wiêc mylenie o ciemnym redniowieczu samo w sobie jest ciemne. Ale wracajmy do cmentarzyska w Ryczynie.
Kiedy dokopalimy siê do ostatnich, po³o¿onych najni¿ej szkieletów  znalelimy tam m.in. kab³¹czki skroniowe, ozdoby kobiece, typowe dla XIIXIII wieku 
okaza³o siê, ¿e pod nimi znajduj¹ siê jamki z grobami
cia³opalnymi. Co ciekawe  by³y w nich szcz¹tki naczyñ,
charakterystycznych dla czasów chrzecijañskich. To by³
pierwszy sygna³, ¿e dzieje siê tu co dziwnego: naczynia z czasów chrzecijañstwa w grobach cia³opalnych,
typowych dla obrz¹dku pogañskiego. Spalone na drobne kostki cia³o nie mia³o raczej prawa spocz¹æ na trzynasto-piêtnastowiecznym cmentarzu. Groby okaza³y siê
jednak starsze, zapewne z koñca X wieku. Dlaczego wiêc
w tym wypadku odst¹piono od regu³ Kocio³a?
Drugi wykop, za³o¿ony przy wale, wewn¹trz dawnego, grodu przyniós³ kolejn¹ niespodziankê: po odkopaniu warstwy osadniczej ukaza³ siê wypalony, czarny
kr¹g, przypominaj¹cy absydê. Okaza³o siê, ¿e s¹ to lady po ogrodzeniu kurhanu, który ods³oni³ siê w trakcie
dalszej pracy. By³ to kurhan, a w³aciwie  jak siê okaza³o  kurhan wielowarstwowy, usypywany latami, z
kolejnych pochówków, pe³en nadpalonych koci, fragmentów naczyñ. Wszystko to by³o typowe dla obrz¹dku pogañskiego. I oto w pewnym momencie, gdzie w
po³owie wysokoci, kurhan niemal zrównano z ziemi¹,
a na tym miejscu  miejscu pochówków!  wybudowano gród.
Jest to bardzo uderzaj¹ce, nietypowe i zagadkowe, z
czym takim dot¹d siê nie spotka³em  miejsce pochówku zawsze by³o miejscem kultu, na grobach zmar³ych
raczej nigdy nie budowano grodu.
 Wiêc dlaczego tak siê sta³o w Ryczynie?
 Przebadalimy dopiero jedna ósm¹ czêæ kurhanu.
Za wczenie wiêc na ostateczne wnioski, tym bardziej,
¿e jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwol¹,
wznowimy prace w Ryczynie. Hipotez mo¿e byæ kilka.
Mog³o byæ na przyk³ad tak, ¿e w buncie pogañskim,
który na jaki czas wypar³ chrzecijañstwo z tych terenów, du¿¹ rolê odegra³ silny orodek pogañstwa  móg³
nim byæ w³anie Ryczyn. Celowym wiêc by³o, po st³umieniu buntu, zniszczenie, niemal zrównanie go z ziemi¹ i za³o¿enie na tym miejscu siedziby biskupstwa
chrzecijañskiego.
Tak siê w przesz³oci dzia³o  jak wspomina³em na
pocz¹tku, w czasie buntu pogan najpierw buntownicy
wybudowali w siedzibie biskupstwa wroc³awskiego
swoj¹ wi¹tyniê, póniej chrzecijanie wznieli na jej
miejscu koció³ wiêtego Marcina, biskupa zas³u¿onego w zwalczaniu pogañstwa w³anie.
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 Co na kszta³t zabijania symboli? Triumfu zwyciêzców?

domówieñ dodajmy, ¿e spo¿ywanie alkoholu jest na
wykopaliskach surowo zakazane

 Mo¿na tak to nazwaæ, choæ ja bym siê sk³ania³ ku
teorii kontynuacji miejsca kultu. Jedno jest pewne: w
Ryczynie niemal na ka¿dym kroku chrzecijañstwo
przeplata siê z pogañstwem.
Jestem przekonany, ¿e Ryczyn by³ przejciow¹ siedzib¹ biskupstwa wroc³awskiego, wielce prawdopodobne jest, ¿e w Ryczynie w³anie Kazimierz Odnowiciel
odnowi³ to biskupstwo  we Wroc³awiu nie móg³ tego
zrobiæ, bo gród by³ zajêty przez pogañskich buntowników i sprzyjaj¹cych im Luciców. Wiêc biskupi (raczej
biskup, liczba mnoga to efekt póniejszych bajañ D³ugosza) tu na pewno przez jaki czas przebywali  takiego
zdania zreszt¹ jest wspomniany ju¿ przeze mnie Tomasz
Jurek, mylê te¿, ¿e nie bez powodu pisa³ o tym Piotr z
Byczyny. Wroc³awscy biskupi mogli rzeczywicie uciec
 jak utrzymuje Piotr z Byczyny  do Smogorzewa, a
w Ryczynie pojawili siê wraz z Kazimierzem Odnowicielem, sk¹d powrócili do Wroc³awia. Przemawia za
tym i fakt, ¿e Ryczyn by³ du¿¹ kasztelani¹, gdzie wiêc
mieli szukaæ schronienia biskupi, jeli nie u mo¿nych,
nawet je¿eli tkwili oni wci¹¿ jeszcze w b³êdach pogañstwa? Mam nadziejê, ¿e rozpoczête przez nas prace wykopaliskowe wyjani¹ i tê tajemnicê.
Pozostaje jeszcze pytanie: w jakich okolicznociach
wie przesta³a istnieæ  za tez¹, ¿e ludnoæ pad³a ofiara
najazdu wojsk Kazimierza Jagielloñczyka w 1474 roku
przemawiaj¹ znalezione przez nas w najm³odszych
warstwach cmentarza szkielety  by³y bezw³adnie rozrzucone, wiele z nich nosi³o lady ciosów zadanych
ostrymi narzêdziami. Spod korzeni wielkiego drzewa
wydobylimy te¿ szkielet ros³ego mê¿czyzny  mia³ ok.
2 metry wysokoci  bez czaszki. W innym miejscu, w
kurhanie, wykopalimy kawa³ek ¿uchwy ludzkiej  jeden z zêbów, szóstka, spi³owany by³ na kszta³t ostros³upa. Co to mia³o znaczyæ? Czy by³ to zwyczaj inicjacyjny, spotykany u plemion koczowniczych? Takich tajemnic w Ryczynie jest wiele. W ogóle jest to miejsce
magiczne.
S¹ miejsca, które z niejasnych powodów przyci¹gaj¹
ludzi  wzniesienia, uroczyska Nieprzypadkowo tam
w³anie budowano wi¹tynie, punkty widokowe  jaka
energia, magia z nich emanuje. Takim miejscem, które
przyci¹ga³o ludzi od zawsze jest Ryczyn, tak¿e za spraw¹ tych historycznych przekazów. St¹d wywodzi³a siê
Agnieszka, jedna z beginek spalonych na stosie w procesie widnickim z podejrzeniem o herezjê (czary?).
Magii tego miejsca dowiadczyli i nasi studenci,
którzy przyjechali do Ryczyna na dwa tygodnie, zostali natomiast a¿ dwa i pó³ miesi¹ca (to te¿ jaka magia!):
wiele razy zdarza³o siê, ¿e oddalaj¹c siê na krótko od
wykopów, nie mogli trafiæ z powrotem  co ich po lesie wodzi³o. Mnie siê te¿ zreszt¹ podobna sytuacja przydarzy³a, nie tak dawno b³¹dzi³em miêdzy drzewami,
mimo ¿e znam to miejsce doskonale. ¯eby nie by³o nie-

 I w taki sposób zapewne powstaj¹ legendy o kl¹twach faraonów czy zmar³ych, którym archeologowie
naruszyli spokój
 Kiedy, w przerwie jakiej konferencji, rozmawia³em z pewnym profesorem, który prowadzi wykopaliska w Ka³dusie, w bardzo ciekawym zreszt¹ miejscu,
nieprawdopodobny widok stamt¹d siê roztacza na dolinê Wis³y. Ekipa profesora nocowa³a w miejscowej szkole. I otó¿ pewnego dnia przypl¹ta³ siê tam kotek. Rano,
kiedy archeolodzy ruszyli do pracy, kot poszed³ za nimi.
U³o¿y³ siê w wykopie  a odkopali tam star¹ osadê  i
le¿a³ sobie. Po skoñczonej pracy ekipa ruszy³a do szko³y, kotek wróci³ razem z nimi. Po czym zdech³. Jakie¿
by³o nasze zdziwienie  opowiada³ ów profesor  gdy
na drugi dzieñ w wykopie, w miejscu które wybra³ nasz
kot, odkopalimy koci szkielet! No i co pani na to  powa¿ny profesor i taka historia? Po prostu: magia unosi siê
nad tymi miejscami i tyle, przez co tak niesamowicie ciekawa i magiczna w pewnym sensie jest nasza praca.
 Od kilku lat kieruje Pan Zak³adem Archeologii
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. W samym Opolu te¿ nie brakuje miejsc, które mog³yby
zainteresowaæ archeologów, mo¿e warto by wróciæ
na Ostrówek
 Z pewnoci¹ tak. Wystarczy przyjrzeæ siê makiecie
rekonstrukcji Ostrówka, ¿eby zauwa¿yæ ile¿ w niej niewyjanionych punktów. Nie ulega kwestii, ¿e Ostrówek
nie jest do koñca przebadany, badania archeologiczne
prowadzono tam pod swego rodzaju naciskiem, zarówno czasu, jak i niekiedy polityki. To miejsce wymaga
gruntownego przebadania. Od dwóch lat nasi studenci,
pod opiek¹ mgr Magdaleny Przysiê¿nej-Pizarskiej, porz¹dkuj¹ w³anie pochodz¹ce z Ostrówka zbiory, które
ca³e lata przele¿a³y w magazynach przy ulicy Sienkiewicza. Przy okazji: studenci sami te magazyny odnowili, pieczo³owicie odwijaj¹ znaleziska z Ostrówka opakowane niekiedy w przedwojenne gazety, s³owem: rzetelnie pracuj¹ w tych magazynach, ucz¹c siê fachu archeologa, cierpliwoci, a przy okazji  historii. Uaktywni³o siê Ko³o Naukowe Studentów Archeologii. W tym
momencie inwentaryzuj¹ ksi¹¿ki, jakie nasz Zak³ad
otrzyma³ w darze od Biblioteki Instytutu Archeologii i
Etnologii PAN w Warszawie. Te kilkaset ksi¹¿ek to zacz¹tek przysz³ej zak³adowej biblioteki. Jest nadzieja, ¿e
powstan¹ prace magisterskie dotycz¹ce problematyki
Ostrówka, który sam w sobie jest nieprzebran¹ kopalni¹
wiadomoci o dawnych mieszkañcach Opola. Nie wiem
ilu z naszych studentów w przysz³oci wybierze pracê
archeologa, dla mnie wa¿ne jest rozbudzenie w nich jakiej pasji, zainteresowañ  a to w³anie siê dzieje.
 Dziêkujê za rozmowê.
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Dziesiêæ wieków
marzeñ o wspólnej
Europie
Z prof. dr. hab. Franciszkiem Antonim
Markiem, b. rektorem Uniwersytetu Opolskiego, rozmawia Krystyna Turwid

 O potrzebie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹
mówi³o siê przewa¿nie w kontekcie spraw gospodarczych. A przecie¿ to kultura, znacznie bardziej ni¿ gospodarka, wi¹¿e nas od wieków z krajami dawnej
Piêtnastki. Uzmys³owi³y mi to treci Pañskiego
wyk³adu na temat polsko-niemieckich zbli¿eñ kulturowych na l¹sku, wyg³oszonego jaki czas temu w
³u¿yckim Schwarzkollm niedaleko Drezna
 W tysi¹cletnich dziejach stosunków polsko-niemieckich znaleæ mo¿na mnóstwo przyk³adów s¹siedzkiej pomocy i dobrej wspó³pracy, szczególnie na l¹sku.
Niestety, nie ka¿demu aktorowi dzisiejszej sceny politycznej to siê podoba, mimo ¿e mo¿e stanowiæ mocny
fundament pod budowê wspó³czesnych rodków zaufania miêdzy Polakami a Niemcami. Obydwa nacjonalizmy, polski i niemiecki, czyni³y bowiem wszystko, aby
niektóre fakty historyczne przemilczeæ lub wymazaæ. A
s¹ one jednoznaczne, jak na przyk³ad ten, ¿e ju¿ jednoczenie siê plemion lechickich w pañstwo polskie przebiega³o w konflikcie nie z Niemcami, lecz z Czechami!
Powszechnie znany jest te¿ fakt utrzymywania przez
wielu ksi¹¿¹t piastowskich przyjaznych stosunków z cesarzami niemieckimi, co zreszt¹ póniej czêsto przedstawiano im w formie zarzutu. No a o tym, ¿e l¹sk w
986 roku do m³odego wtedy pañstwa polskiego zosta³
w³¹czony przy pomocy wojsk niemieckich, wiedz¹ tylko nieliczni badacze przesz³oci.
 Te fakty nabieraj¹ nowego znaczenia w kontekcie integracji Polski ze zjednoczon¹ Europ¹...
 Patrz¹c z perspektywy ponad tysi¹ca lat widaæ wyranie, ¿e dzia³ania na rzecz zintegrowania Europy nie
by³y i nie s¹ niczym nowym. Nawi¹zuj¹ bowiem do idei,
jak¹ realizowali dwaj mê¿owie stanu: niemiecki cesarz

Fot. Tadeusz Parcej

Otton III i polski król Boles³aw Chrobry, przyjaciele
sk¹din¹d. Nag³a mieræ Ottona III, po jego powrocie z
historycznego zjazdu w Gnienie w 1000 r., przerwa³a
jednak te d¹¿enia. Niektórzy badacze s¹dz¹ nawet, ¿e
cesarz zosta³ zamordowany w³anie za budowanie
dobros¹siedzkich stosunków z Polsk¹. Polityka pokojowa Ottona nie podoba³a siê niemieckim margrabiom,
którzy parli do wypraw wschodnich, znanych pod nazw¹ Drang nach Osten, a nowy cesarz, Henryk II, ju¿
w 1002 roku najecha³ ziemie polskie, zapocz¹tkowuj¹c
wojnê, która trwa³a a¿ do 1018 roku. To, ¿e wojna ta
zakoñczy³a siê klêsk¹ cesarza, jest ze zrozumia³ych powodów lepiej znane w Polsce ni¿ w Niemczech, ale fakt,
¿e wielu Niemców jej nie chcia³o, znane jest w obydwu
pañstwach tylko nielicznym historykom.
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 Wiêc mo¿e nadesz³a pora, aby powiedzieæ co
wiêcej o pewnych przemilczanych faktach...
 Na przyk³ad to, ¿e do wrogów tej wojny nale¿a³
zw³aszcza w. Bruno z Kwerfurtu, który w licie do cesarza Henryka II potêpi³ wyprawê przeciwko Polsce i
grozi³ za ni¹ kar¹ bosk¹. Ten¿e sam, który o Boles³awie
Chrobrym napisa³ s³owa, daj¹ce sporo do mylenia: Kocham go jak w³asn¹ duszê, a bardziej ni¿ ¿ycie moje.
Ma³o kto dzisiaj zdaje sobie te¿ sprawê, ¿e od czasu
dostania siê l¹ska pod panowanie czeskie w 1348 roku
a¿ do wojen prusko-austriackich w latach 17401763
granica polsko-niemiecka by³a najspokojniejsz¹ granic¹ w Europie. Nawet od 1763 do 1919 roku, tj. od pokoju w Hubertusburgu do pierwszego powstania l¹skiego, w przygranicznych obszarach tak¿e nie by³o ¿adnych
staræ zbrojnych na pod³o¿u konfliktów polsko-niemieckich, aczkolwiek panowanie pruskie da³o siê mocno we
znaki polskim Górnol¹zakom. Do dzi niektórzy niemieccy mê¿owie stanu, pragn¹cy dobrych stosunków z
Polsk¹, powo³uj¹ siê na wiec, jaki odby³ siê w 1832 roku
w Hambach, gdzie gêsto pada³y m.in. takie has³a: Bez
wolnoci Polski, nie ma wolnoci Niemiec, Bez wolnoci Polski, nie ma trwa³ego pokoju! Z kolei polscy uczestnicy tego wiecu lubowali: Za niemieck¹ flagê swoj¹
krew przelaæ, a jeden z przywódców wiecu zakoñczy³
swoje przemówienie czterokrotnym wiwatem: Niech
¿yj¹ wolne i zjednoczone Niemcy! Niech ¿yj¹ Polacy,
sojusznicy Niemiec! Có¿, naród niemiecki na ogó³ nie
popiera³ polityki parcia na Wschód i raz po raz demonstrowa³ swoje sympatie dla narodu polskiego.
 Takich przyk³adów polsko-niemieckiego bratania siê by³o w przesz³oci wiêcej?
 Jak najbardziej, z tym ¿e wzajemne sympatie polsko-niemieckie ujawni³y siê najpe³niej w obszarach kultury. Wiadomo, ¿e g³ównym elementem kultury, okrelaj¹cym jej narodowe oblicze, jest jêzyk. Jêzyk polski
na l¹sku ma charakter etniczny, gdy¿ jest pochodzenia
rodzimego, natomiast jêzyk niemiecki pojawi³ siê tu w
szerszym zakresie dopiero na pocz¹tku XVI wieku. Jêzyk ten przyby³ na l¹sk wraz z niemieck¹ w³adz¹, najpierw austriack¹, a póniej prusk¹, lecz sta³ siê nie tylko jêzykiem administracji, s¹downictwa, policji i szko³y, ale zaowocowa³ tak¿e, i to bardzo obficie, na polu
kultury. Z tego w³anie wzglêdu w l¹skiej glebie tkwi¹
nie tylko korzenie kultury polskiej, ale tak¿e korzenie
kultury niemieckiej! Przy okazji warto przypomnieæ, ¿e
pierwsze zdanie w jêzyku polskim zapisano nie w Krakowie ani w Poznaniu, ani tym bardziej w Warszawie,
lecz na l¹sku w³anie! W Ksiêdze Henrykowskiej,
któr¹ zaczêto pisaæ w 1266 roku. Przypomnieæ te¿ warto, ¿e najstarszy polski druk modlitw Ojcze nasz,
Zdrowa i Wierzê wydrukowa³ Kasper Elyan w
1475 r. we Wroc³awiu. I ¿e wród europejskich historyków za najwybitniejszego Polaka ca³ego pierwszego
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piêæsetlecia dziejów Polski uchodzi w. Jacek z rodu
Odrow¹¿ów, l¹zak z Kamienia. l¹sk wyda³ te¿ pierwszego polskiego kompozytora i poetê, Wincentego z
Kielczy, autora m. in. patriotycznego i dostojnego hymnu
Gaude Mater Polonia.
 Czy kultura niemiecka mo¿e poszczyciæ siê równie¿ twórcami l¹skiego pochodzenia?
 Jak najbardziej! Na pierwszym miejscu wymieni³bym niepowtarzalny w ca³ej kulturze europejskiej ci¹g
niemieckojêzycznych pisarzy mistycznych, od Jakuba
Boehmego a¿ do Angelusa Silesiusa. To na l¹sku w³anie narodzi³a siê nowo¿ytna literatura niemiecka! Przek³ad Biblii, dokonany przez Lutra, który zapocz¹tkowa³
proces kszta³towania siê jêzyka ogólnoniemieckiego,
m.in. sprawi³, ¿e na pocz¹tku XVII wieku na Dolnym
l¹sku zaczê³y powstawaæ towarzystwa literackie, propaguj¹ce twórczoci w jêzyku niemieckim. l¹ska szko³a
poetycka baroku, reprezentowana przez Marcina Opitza, Daniela Czepko, Andrzeja Gryphiusa i wspomnianego ju¿ Angelusa Silesiusa, zapocz¹tkowa³a nowo¿ytn¹ literaturê niemieck¹. Jednak pamiêtaæ trzeba, ¿e ka¿dy
z tych poetów posiada³ tak¿e cechy, ³¹cz¹ce go z kultur¹ polsk¹. Np. ojciec Silesiusa by³ polskim szlachcicem
ze wsi Borwicze pod Krakowem, Gryphius da³ siê poznaæ jako polski patriota i apologeta Piastów, a Opitz
zmar³ w Polsce jako sekretarz króla W³adys³awa IV. W
póniejszych czasach l¹sk wyda³ jeszcze bardziej wybitnych poetów i pisarzy, jak Joseph Eichendorff, Gerhard Hauptmann czy Horst Bienek. Eichendorff na
przyk³ad zna³ dobrze jêzyk polski, w jego twórczoci jest
wiele polskich reminiscencji, i to zarówno w treci, jak
i w jêzyku. Hauptmann z kolei utrzymywa³ kontakty z
przedstawicielami polskiej kultury, a jego brat Karol
przet³umaczy³ na jêzyk niemiecki Ch³opów Reymonta. Zdajê sobie sprawê, ¿e przeciêtnemu Polakowi wiêkszoæ tych nazwisk mówi niewiele, a szkoda...
 Czasy pruskie nie kojarz¹ siê Polakom zbyt dobrze ...
 Panowanie pruskie, niestety, przynios³o antypolsk¹
politykê na l¹sku, ale kultura broni³a siê skutecznie
przed zniewoleniem. Wielu wybitnych historyków niemieckich nazwa³o pruskie panowanie tward¹ polityk¹
kolonialn¹. Podobny stosunek do Prus mia³ tak¿e kanclerz Konrad Adenauer. Jak wiadomo nigdy nie kwestionowa³ on polskoci Górnol¹zaków, podwa¿a³ natomiast
niemieckoæ Prusaków. Znane jest jego powiedzenie:
Prusak to S³owianin, który zapomnia³, kim by³ jego dziadek. Adenauer cieszy³ siê zreszt¹ z faktu, ¿e urzêduje w
Bonn. Twierdzi³ bowiem, ¿e ka¿dy, kto uczyni z Berlina
now¹ stolicê, stworzy nowe duchowe Prusy...
 W swoim saksoñskim wyk³adzie wykaza³ Pan
tak¿e, ¿e to polityka Hohenzollernów doprowadzi³a
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do ukszta³towania siê na l¹sku antypruskiego sojuszu polsko-niemieckiego...
 I to niezwykle interesuj¹cego, z socjologicznego
punktu widzenia. Bo by³ to przede wszystkim sojusz
niemieckiej inteligencji z polskim ludem! Najwczeniej
rêkê do polskiego ludu wyci¹gnêli niemieccy pastorzy.
Za nimi wród niemieckich obroñców polskiego l¹ska
plasuj¹ siê profesorowie uniwersyteccy, jak Schummel,
Gitzler, von Fallersleben, Roeppel, Olesch, Roger, von
Dorring, Koschutzki, von Oppersdorff, który notabene
odda³ g³os za Polsk¹ w plebiscycie 1921 roku. Najmniej
przyjació³ polskiego ludu górnol¹skiego by³o wród
urzêdników pañstwowych, ale te¿ siê trafiali, jak starosta Schemmel, który za³o¿y³ i wydawa³ od 1845 roku
pierwsz¹ na Górnym l¹sku, a konkretnie w Pszczynie,
gazetê polsk¹  Tygodnik Polski Powiêcony W³ocianom.
 Mimo wszystko trudno przeciêtnemu Polakowi
przyzwyczaiæ siê do myli o niemieckich obroñcach
polskiego l¹ska..
 Ju¿ po kongresie wiedeñskim w 1815 r. budzi³o siê
w Niemczech wspó³czucie dla szlachetnego narodu
polskiego, ale dopiero w okresie powstania listopadowego zaczêto organizowaæ propolskie wiece i manifestacje. Du¿a czêæ literatury niemieckiej, znana pod nazw¹
Pieni o Polsce prze¿ywa³a wtedy okres swego
rozkwitu. Szczególnie wymownym przyk³adem tej literatury jest wiersz Juliusza Hosena pt. Ostatnich dziesiêciu czwartego regimentu, który w polskim przek³adzie, zatytu³owanym Tysi¹c walecznych opuszcza
Warszawê, sta³ siê polsk¹ pieni¹ ludow¹.
 A potem przysz³a Wiosna Ludów, która zapocz¹tkowa³a now¹ fazê polsko-niemieckiego bratania
siê...
 Rewolucja 1848 roku obudzi³a nowe nadzieje na
kszta³towanie przysz³oci Europy. Niemieccy studenci
paradowali w krakowskich strojach, a polscy studenci
uczestniczyli w niemieckich stra¿ach obywatelskich,
broni¹cych w³asnoci, ³adu i porz¹dku. W Berlinie,
Wroc³awiu i innych miastach ³opota³y bia³o-czerwone
flagi obok flag czarno-czerwono-z³otych. Polski genera³ Ludwik Mieros³awski i filozof Karol Libelt z³o¿yli
podczas rewolucji marcowej uroczyste przyrzeczenie: W
imieniu wolnego narodu polskiego pokój i przyjañ
Niemcom oraz obronê przed potêg¹ rosyjsk¹, a Wirth
owiadczy³: Nigdy dot¹d nie zosta³a zawi¹zana piêkniejsza i mocniejsza wiê miêdzy narodami, jak miêdzy Polakami i Niemcami. Oby ona uszczêliwia³a tak¿e naszych przysz³ych potomków.
 A¿ trudno daæ wiarê faktom i cytatom, które Pan
tak obficie przytacza. Moja, i podejrzewam, ¿e i wiêk-
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szoci Polaków, wiedza szkolna na temat stosunków
polsko-niemieckich, kszta³tuj¹cych siê od tysi¹clecia,
jest zgo³a odmienna ...
 Pozytywnych przyk³adów jest znacznie wiêcej.
Trudno, nawet w tej, niekrótkiej przecie¿ rozmowie,
omówiæ wszystkie najwa¿niejsze wydarzenia kulturowych dziewiêtnastego wieku, zw³aszcza ¿e takie osobistoci, jak Eichendorff, bracia Hauptmannowie, a z polskiej strony Józef Lompa, Norbert Bonczyk i Konstanty Damrot, zas³uguj¹ na oddzielne potraktowanie. Wszyscy polscy pisarze l¹skiego pochodzenia, jeli zwalczali
politykê germanizacji, byli zarazem przyjació³mi niemieckiego narodu i niemieckiej kultury, a wielu z nich
pisa³o tak¿e wiersze i dzie³ka w jêzyku niemieckim. Bo
ju¿ wówczas rozwija³o siê nowe mylenie polityczne,
wyra¿aj¹ce têsknotê za Europ¹ zjednoczon¹, którego
filozoficzne podstawy opracowa³ w 1795 roku Immanuel
Kant, uchodz¹cy za najwybitniejszego niemieckiego
ideologa demokracji. Wierzy³ on w mo¿liwoæ urzeczywistnienia swoich marzeñ, przy za³o¿eniu, ¿e ¿adne
pañstwo nie bêdzie siê mieszaæ w prawnie usankcjonowane sprawy drugiego pañstwa (...), a prawo narodów
uszanuje federacjê wolnych pañstw. Niestety, euforia,
jaka ogarnê³a Niemcy po zwyciêstwie Prus nad Francj¹
w wojnie 187071, pogrzeba³a na d³ugo wszelkie idee
pacyfistyczne.
 Ale potem pojawi³ siê Konrad Adenauer, burmistrz Kolonii, w którego wypowiedziach a¿ roi siê
od prekursorskich w¹tków o wspólnej Europie...
 Ma³o znany jest fakt, ¿e do tych idei Konrad Adenauer nawi¹za³ zaraz po zakoñczeniu pierwszej wojny
wiatowej. W przemówieniu, wyg³oszonym 12 czerwca 1919 r. z okazji ponownego otwarcia Uniwersytetu
w Kolonii, powiedzia³: (...) jeli narody Europy nie naucz¹ siê tego, aby przy ca³kowicie s³usznym zachowaniu swej odrêbnoci umieæ rozpoznawaæ i kultywowaæ
to, co jest wspólne dla ka¿dej europejskiej kultury, jeli
nie uda siê zjednoczyæ narodów poprzez zbli¿enie kulturowe, jeli na tej drodze nie zdo³a siê zapobiec nowej
wojnie miêdzy narodami Europy, to Europa straci na
zawsze sw¹ przoduj¹c¹ rolê w wiecie.
 S¹ to wrêcz prorocze s³owa, zw³aszcza gdy s³yszymy je dzisiaj, kiedy wspóln¹ Europê tworzy ju¿
25 krajów, tak¿e Polska...
 Po drugiej wojnie wiatowej Adenauer oraz dwaj
inni mê¿owie stanu, Robert Schuman i Alcide Gaspari,
jako pierwsi odwa¿yli siê nawi¹zaæ do tych odwiecznych
marzeñ ludzkoci. Adenauer przed swoj¹ historyczn¹
podró¿¹ do Moskwy w 1955 r. ca³¹ noc spêdzi³ na czuwaniu i modlitwie u grobu w. brata Klausa z Flue w
Sachseln. Ten¿e wiêty jest twórc¹ i patronem konfederacji szwajcarskiej. Jego idee, m.in. rezygnacjê z prze-
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mocy i zmiany granic, Adenauer uczyni³ wytycznymi
swojej polityki. Pragn¹³ dobrych stosunków z Polsk¹,
opartych na wspólnej chrzecijañsko-zachodniej kulturze i sta³ej wspó³pracy naszych narodów na polu polityki, gospodarki i kultury. Zarówno jego pisma, jak i ustne wypowiedzi dowodz¹, ¿e ¿ywi³ du¿y sentyment do
Polaków. W szczególnej pamiêci zachowa³ kontakty z
Polakami z czasów wojny, gdy¿ spêdzi³ z nimi kilka
miesiêcy w wiêzieniu gestapo. W swoich Rozmowach
przy herbacie stwierdzi³ ju¿ w 1952 roku, ¿e wytworzenie przyjaznych stosunków miêdzy Niemcami a Polsk¹ uwa¿a za sprawê najpilniejsz¹, a w grudniu 1954
roku, w ramach owiadczenia rz¹dowego wypowiedzia³
myl, która do dzi nie straci³a na wa¿noci: Jednoæ
Europy by³a marzeniem nielicznych. Sta³a siê ona

nadziej¹ dla wielu. Jest dzisiaj koniecznoci¹ dla nas
wszystkich. Jest ona konieczna ze wzglêdu na nasze bezpieczeñstwo, nasz¹ wolnoæ, nasze istnienie jako naród
i jako duchowo twórcza wspólnota narodów. Powiem
wiêcej: w 1961 roku ten¿e m¹¿ stanu owiadczy³: Naszym celem jest dzia³aæ w tym kierunku, aby ró¿nice
dziel¹ce pañstwa narodowe w Europie z czasem znik³y.
Odnosi siê to te¿ do pañstw europejskich, które teraz
nale¿¹ do bloku wschodniego. Naszym celem jest, aby
Europa sta³a siê kiedy wielkim wspólnym domem dla
wszystkich Europejczyków, domem, gdzie bêdzie panowa³a wolnoæ.
 Dziêkujê za rozmowê.

O wielojêzycznoci
l¹ska

Bogus³aw Wyderka

Z wiedz¹ o jêzyku ojczystym
bywa ró¿nie. Zwykle edukacja przeciêtnego Polaka koñczy siê wraz z
ostatnim szkolnym dzwonkiem,
tymczasem co do zakresu i jakoci
wynoszonej ze szko³y wiedzy mo¿na mieæ ró¿ne zastrze¿enia. Potwierdzeñ takiego stanu rzeczy dostarcza
mi codzienna praktyka dydaktyczna.
Dlaczego tak siê dzieje? Z³e programy, nieprzygotowani nauczyciele,
nudna i nie³atwa problematyka? Nie
wiem. Czasem mo¿na us³yszeæ usprawiedliwienie  nad czym siê zastanawiaæ, wszak przez stulecia
szkolna gramatyka nigdy nie nale¿a³a do lubianych przez uczniów
przedmiotów. A w póniejszym ¿yciu doros³ym? Co najwy¿ej sk³onni
jestemy nadstawiæ ucha na porady
prof. Jana Miodka, ewentualnie siêgn¹æ po które z wydawnictw objaniaj¹cych zasady poprawnego wys³awiania siê. Na lekturê innych
opracowañ brak nam ju¿ czasu, nie
mówi¹c o g³êbszej refleksji nad otaczaj¹cym nas zewsz¹d jêzykiem.
Tymczasem zagadnienia kultury i
poprawnoci jêzykowej czy sku-

tecznoci perswazji nie wyczerpuj¹
zakresu nauki o jêzyku, to zaledwie
czêæ problematyki z obszaru jêzykoznawstwa stosowanego. A inne
aspekty jêzyka? Nie siêgaj¹c po tak
spektakularne zagadnienia, jak kwestie zwi¹zane z jêzykiem i myleniem, có¿ wiemy o historii jêzyka
ojczystego, jego budowie morfologicznej czy sk³adniowej, o spo³ecznym zró¿nicowaniu jêzyka? Wiêkszoæ odpowie  ale¿ po co nam ta
wiedza, skoro nie wp³ywa na nasze
codzienne zachowania jêzykowe.
Otó¿ wp³ywa, do tego w szerszym
zakresie ni¿ podejrzewamy. Poprzez
jêzyk odczytujemy i oceniamy otaczaj¹cy nas wiat. Dopóki dla u¿ytkownika jêzyk jest tylko powszednim narzêdziem komunikacji, zjawiskiem przezroczystym, na którym
nie skupia siê uwagi, którego po prostu siê nie zauwa¿a, dopóty u¿ytkownik nie odczytuje pe³nej informacji, jakie nios¹ ze sob¹ wielorakie przejawy u¿ywania i istnienia
jêzyka. Sporód szerokiego wachlarza zjawisk badanych i opisywanych
przez lingwistów postanowi³em

przybli¿yæ te, z którymi co prawda
spotykamy siê na co dzieñ, które czêsto doranie interpretujemy i oceniamy, czasem pozytywnie, czasem
negatywnie, ale które dla wielu stanowi¹ byæ mo¿e problematykê niemal egzotyczn¹. Krótko mówi¹c,
chodzi o stosunki jêzykowe na l¹sku. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê,
¿e ze wzglêdu na z³o¿onoæ owych
stosunków jêzykowych l¹sk nale¿y
do najciekawszych regionów Polski.
Na pocz¹tku jednak poczyniæ musimy kilka podstawowych ustaleñ terminologicznych, poniewa¿ nieporozumienia zaprowadziæ nas mog¹ na
manowce interpretacji zjawisk.

Jêzyk, gwara, dialekt
Termin jêzyk, najprociej rzecz
ujmuj¹c, oznacza system znaków
s³u¿¹cy do porozumiewania siê w
obrêbie danej wspólnoty. Na ów system sk³adaj¹ siê: w³aciwoci fonologiczne, które w mowie przejawiaj¹
siê jako konkretne wartoci artykulacyjne g³osek, w³aciwoci fleksyjne i s³owotwórcze (odmiana i budowa wyrazów) oraz sk³adniowe (bu-
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dowa wypowiedzeñ). Zespó³ owych
w³aciwoci, ich jakoæ i iloæ stanowi o swoistoci i odrêbnoci danego systemu. Jêzyki polski, czeski
czy niemiecki ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ okrelonymi w³aciwociami
systemowymi. Kontrasty pomiêdzy
systemami jêzykowymi mog¹ byæ
na tyle ma³e, ¿e trudno mówiæ o
odrêbnych jêzykach, mówimy wtedy o odmianach (wariantach) systemowych jednego jêzyka. Stopieñ
podobieñstwa, decyduj¹cy miêdzy
innymi o tym, czy dany system (wariant) nale¿y do kompleksu odmian
zwanych jêzykiem polskim czy jêzykiem czeskim, ustala siê, uwzglêdniaj¹c w³aciwoci typologiczne
(budowa) jêzyków i ich zwi¹zki historyczno-genetyczne. Jest to jeden
aspekt zró¿nicowania jêzykowego,
nazwijmy go systemowym. Z drugiej strony w trakcie rozwoju historycznego jêzyka jego u¿ytkownicy
wytwarzaj¹ odmiany (warianty)
przystosowane do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych w okrelonych sferach ¿ycia spo³ecznego.
Mówimy o odmianach funkcjonalnych (stylach funkcjonalnych), np.
o odmianie naukowej, administracyjnej (urzêdowej), artystycznej,
oficjalnej itp. Ró¿ni¹ siê one miêdzy
sob¹ celowociowym doborem rodków i dzia³aj¹ na zasadzie wyboru
z jednego systemu jêzykowego. Innymi s³owy, odmiany pierwszego
typu ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w³aciwociami systemowymi, natomiast
odmiany drugiego typu wykorzystuj¹ rodki jêzykowe wybrane z jednego systemu jêzykowego.
Maj¹c zdefiniowane pojêcie jêzyka (systemu) oraz jego odmian systemowych i funkcjonalnych, mo¿emy
okreliæ pojêcie jêzyka narodowego
(etnicznego). Otó¿ oznacza ono
zbiór odmian systemowych i funkcjonalnych zaspokajaj¹cych potrzeby komunikacyjne okrelonej spo³ecznoci narodowej. Tak wiêc mówi¹c o polskim jêzyku narodowym,
mamy na uwadze nie pojedynczy
kod (system) jêzykowy, lecz zbiór
wariantów, które ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ b¹d na poziomie systemu jêzykowego (a wiêc w³aciwociami

fonologicznymi czy gramatycznymi), b¹d te¿ w³aciwociami funkcjonalnymi. Na pierwszym stopniu
dyferencjacji  systemowym  polszczyzna dzieli siê na jêzyk ogólny
oraz gwary ludowe (dialekty). Gwary ludowe stanowi¹ samodzielne
systemowo odmiany jêzyka polskiego (aczkolwiek bardzo podobne), o
swoistych w³aciwociach, których
nie zachowa³a polszczyzna ogólna.
Przyk³adowo, w ich systemach jêzykowych odnajdujemy tzw. samog³oski pochylone lub ich jakociowe
kontynuanty, np. bio³y, dziod, ptok,
trowa, chlyb, chlyw, lyczyæ, mazurzenie, np. copka, cyj, kosyk, syja, zaba,
zyto, swoist¹ realizacjê samog³osek
nosowych, np. g¹ (nosowe a), robi¹,
gymba, kunt itp. Gwary pozostaj¹ w
stosunku do siebie, jak te¿ w stosunku do jêzyka ogólnego, w relacji pokrewieñstwa. Dla okrelenia zespo³u podobnych sobie gwar rozprzestrzenionych na okrelonym terytorium stosowany jest termin dialekt
(rzadko dzi stosowany bywa synonim narzecze). Terminu gwara u¿ywa siê te¿ czasem na okrelenie jêzyków miejskich lub rodowiskowych,
jest to jednak wtórne znaczenie terminu i takie jego zastosowania s¹
kontekstowo dookrelane.
Na skutek funkcjonalnego zró¿nicowania jêzyka (drugi stopieñ
dyferencjacji) mamy do czynienia z
odmianami wyspecjalizowanymi
(stylami funkcjonalnymi) przystosowanymi do pe³nienia okrelonych
zadañ komunikacyjnych. Tak wiêc
jêzyk ogólny (jako jeden system)
u¿ywany jest w postaci szeregu
odmian o ró¿nym charakterze celowociowym i normatywnym. Stosunkowo lune normy w³aciwe s¹
potocznej odmianie jêzyka (dominuj¹ konwencje zwyczajowe, mniejsz¹ rolê odgrywaj¹ normy skodyfikowane), która jest u¿ywana, mówi¹c z pewnym uproszczeniem, w
naszych codziennych kontaktach.
cis³e przestrzeganie norm obowi¹zuje natomiast w ró¿nych wariantach odmiany oficjalnej (styl retoryczny, urzêdowy, administracyjny
itd.). Z najwiêkszym pietyzmem
przestrzegane s¹ normy w odmianie

zwanej jêzykiem (dialektem) kulturalnym b¹d synonimicznie jêzykiem literackim. W odró¿nieniu od
jêzyka ogólnego gwary s¹ funkcjonalnie bardzo s³abo zró¿nicowane.
W zasadzie przystosowane s¹ do zaspokajania potocznej sfery komunikacyjnej, s¹ ograniczonymi terytorialnie i spo³ecznie jêzykami wsi.
Obecnoæ gwary w miecie lub interferencje gwarowe w polszczynie
ogólnej zwi¹zane s¹ z migracjami
ludnoci ch³opskiej do miast i jej
awansem spo³ecznym. Innymi s³owy, gwara nie jest w stanie zaspokoiæ potrzeb zwi¹zanych z administracj¹, nauk¹, informacj¹ spo³eczn¹ itp.
Nie chodzi przy tym o fonetykê
gwarow¹, ale o leksykê, sk³adniê,
obecne w poszczególnych stylach
funkcjonalnych schematy tekstowe
zwane gatunkami wypowiedzi i wiele innych zjawisk. Bior¹c pod uwagê funkcjonaln¹ dyferencjacjê jêzyka, mo¿emy siê ju¿ domyliæ, dlaczego przy podnoszeniu dialektu
do rangi jêzyka literackiego zawsze
trwaj¹ usilne prace kodyfikacyjne.
Miêdzy innymi po to (pomijam
wzglêdy emocjonalne, patriotyczne
itp.), aby choæ w minimalny sposób
usprawniæ funkcjonalnoæ nowego
jêzyka (bo jednorazowym aktem czy
nawet wielu aktami nie da siê uzupe³niæ w³aciwoci, które kszta³tuj¹
siê przez stulecia rozwoju) i przystosowaæ go do powszechnego u¿ycia,
tj. nadaæ mu znamiona ogólnoci.
Cechy ró¿nicuj¹ce i podobieñstwa decyduj¹ce o przynale¿noci
systemów jêzykowych do jednego
zbioru nazywanego jêzykiem etnicznym daj¹ siê opisaæ ze cis³oci¹
podobn¹ naukom przyrodniczym.
W³aciwoci jêzykowe maj¹ charakter obiektywny, ze wzglêdu na sw¹
jakoæ i funkcjê dana cecha dyferencjalna nale¿y do tego, a nie innego
jêzyka. Do tych zagadnieñ powrócê
jeszcze w kolejnej czêci, uzasadniaj¹c, dlaczego gwary l¹skie s¹
gwarami jêzyka polskiego, a nie tylko gwarami s³owiañskimi, jak chc¹
niektórzy protagonici odrêbnoci
jêzykowej l¹ska.
W toku rozwa¿añ pojawi siê równie¿ termin etnolekt. Pojêcie to sto-
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sowane jest w naukach spo³ecznych,
gdzie mówi o jêzyku grupy etnicznej w sposób ogólny, nie charakteryzuj¹c szczegó³owo jego statusu
jako dialektu czy samodzielnego jêzyka. Pojêcie to jest wygodne, poniewa¿ przy omawianiu zagadnieñ
etnicznoci pozwala unikn¹æ wartociowania i dyskusji nad statusem
spo³ecznym jêzyka danej grupy. Nie
okrela jednak¿e rzeczywistoci jêzykowej do koñca. Zauwa¿yæ te¿
nale¿y, ¿e wielu zjawiskom uwik³anym w etnicznoæ, zw³aszcza in
statu nascendi, nie mo¿na przypisaæ
jednoznacznych kwalifikacji, tote¿
pos³ugiwanie siê terminem nieostrym ma dodatnie strony.

Jêzykowe subregiony
l¹ska
Skoro mamy ju¿ pewn¹ jasnoæ
terminologiczn¹, mo¿emy przejæ do
wstêpnego, ogólnego zarysowania
sytuacji jêzykowej na l¹sku. Polskê
zamieszkuje 16 grup narodowociowych i etnicznych, które ³¹cznie stanowi¹ ok. 3 proc. spo³eczeñstwa. Nie
wszystkie mniejszoci maj¹ w³asny
jêzyk. Stosunkowo dobrze utrzymuj¹ lub rewitalizuj¹ swój etnolekt grupy maj¹ce oparcie w spo³ecznociach
pañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹. Utracili go Tatarzy, Ormianie, zanika jêzyk karaimski. Wci¹¿ dyskutowany
jest status kaszubszczyzny, ostatnio
tak¿e ³emkowszczyzny. Do regionów
o szczególnie z³o¿onej sytuacji jêzykowej nale¿y l¹sk. Spora czêæ l¹zaków ujawnia aspiracje narodowociowe i jêzykowe, uwa¿aj¹c swój regionalny dialekt za odrêbny jêzyk
s³owiañski. Nie jest to jedyny czynnik ró¿nicuj¹cy jêzykowo spo³ecznoæ l¹ska. U podstaw wielojêzycznoci le¿y szereg innych zjawisk spo³ecznych i politycznych, niejednokrotnie g³êboko zakorzenionych w
historii regionu, lecz zasadnicze prze³omy dokonywa³y siê w wieku XX.
Na przestrzeni minionego stulecia
wielojêzycznoæ regionu wyznacza³y: polskie gwary l¹skie (zró¿nicowane systemowo i w du¿ym stopniu
geograficznie), niemiecki jêzyk literacki maj¹cy realn¹ si³ê oddzia³ywania na kszta³t stosunków jêzykowych
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do roku 1945, niemieckie gwary l¹skie do roku 1945, jêzyk czeski z
wp³ywami ograniczonymi do terenu
Zaolzia i pogranicza polsko-czeskiego na l¹sku Cieszyñskim, polski
jêzyk literacki, który w szerszym zakresie zaczyna wp³ywaæ na l¹skie
stosunki jêzykowe dopiero po 1922
r., w ogromnej za mierze po roku
1945, polskie gwary i jêzyki regionalne przyniesione tu po 1945 r. Natomiast do najwa¿niejszych zjawisk
spo³eczno-politycznych, które wyznacza³y kolejne etapy przemian jêzykowych i zmienia³y repertuar oraz
zakres funkcjonuj¹cych w regionie
kodów jêzykowych nale¿¹: przyznanie Polsce czêci Górnego l¹ska w
1922 r.; wielkie procesy migracyjne,
jakie mia³y miejsce po zakoñczeniu
II wojny wiatowej, w tym wysiedlenie ludnoci niemieckiej i przesiedlenie polskiej ludnoci kresowej oraz
osadnictwo przybyszów z centralnych dzielnic Polski; powojenne
zmiany cywilizacyjne powoduj¹ce
rozk³ad tradycyjnych gwar i stymuluj¹ce proces unifikacji jêzykowej;
sta³y odp³yw rodzimej ludnoci l¹ska do Niemiec w ranach tzw. akcji
³¹czenia rodzin, a w póniejszym
okresie emigracji zarobkowej; procesy emancypacji l¹zaków ujawnione
na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w postaci ruchów regionalnych i
ruchu mniejszoci niemieckiej.
Podstawê wspó³czesnych podzia³ów socjo- i geolingwistycznych na
l¹sku stanowi w pierwszym rzêdzie zasiêg tradycyjnych gwar l¹skich. Obejmuj¹ one, w ogólnym
zarysie, l¹sk Cieszyñski, przemys³owy Górny l¹sk 1, wschodni¹
czêæ l¹ska Opolskiego. W tych
subregionach Górnego l¹ska rodzime gwary stanowi¹ wa¿ny sk³adnik
repertuaru jêzykowego, ale nie jedyny. Pozosta³a czêæ l¹ska Opolskiego i Dolny l¹sk s¹ subregionami
jêzykowo zunifikowanymi, z bezwzglêdn¹ dominacj¹ polszczyzny
ogólnej, znormalizowanej. Powiêæmy im nieco uwagi.
Po wysiedleniu Niemców, w pierwszych latach powojennych przyby³o na l¹sk ponad 2,1 mln przesie-

dleñców. Dolny l¹sk w roku 1950,
kiedy to ju¿ usta³y g³ówne nurty
migracyjne, zamieszkiwa³o blisko
1,7 mln ludnoci, przy czym liczba
ludnoci rodzimej, l¹skiej (po weryfikacji) wynosi³a nieco ponad 15
tys. osób. Osadnicy z centralnych
dzielnic Polski stanowili 53,1 %
ogó³u, przesiedleñcy (tzw. repatrianci, g³ównie z kresów po³udniowowschodnich) 39,9 %. Pozosta³y odsetek to ludnoæ ró¿nego pochodzenia, w tym Ukraiñcy, £emkowie,
Niemcy. Ludnoæ kresowa w nowym miejscu zamieszkania osiedla³a siê czêsto zwartymi grupami, co
(jak siê okaza³o) wcale nie sprzyja³o zachowaniu tradycyjnej kultury i
jêzyka. Równie czêsto przybysze z
kresów zamieszkiwali w miejscowociach, do których jednoczenie
nap³ywali osadnicy z innych regionów Polski. Trudno dzi spotkaæ na
l¹sku wiêksze miejscowoci, w
których mieszka³aby ludnoæ o jednolitym pochodzeniu regionalnym.
Tym samym tworzy³y siê spo³ecznoci lokalne o du¿ym przemieszaniu
etnicznym ludnoci, zró¿nicowane
kulturowo i jêzykowo. Ludnoæ kresowa równie¿ nie by³a jednolita spo³ecznie czy kulturowo, przynios³a
te¿ ze sob¹ doæ zró¿nicowane jakociowo gwary oraz polszczyznê literack¹ o wyranym zabarwieniu
regionalnym. Zetkniêcie siê du¿ych
grup ludnoci o odmiennej kulturze
regionalnej, do tego w warunkach
intensywnych przemian ustrojowych, spo³ecznoekonomicznych i
cywilizacyjnych, jak równie¿ narodowociowych, wywo³a³o specyficznie przebiegaj¹ce w regionach
zachodnich i pó³nocnych procesy
integracji spo³ecznej, odmiennie
ani¿eli w pozosta³ych dzielnicach
Polski. Dotyczy³o to równie¿ przemian jêzyka zamieszkuj¹cej tu ludnoci, którym to procesom nadano
miano integracji jêzykowej. Narastanie zjawiska wariantywnoci form
jêzykowych sk³oni³o lingwistów
(lata siedemdziesi¹te ubieg³ego wieku) do sformu³owania tezy o wy³onieniu siê nowych polskich dialektów mieszanych. Wkrótce jednak¿e
badacze dostrzegaj¹ w dokonuj¹-
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cych siê przemianach jêzykowych
szereg nowych tendencji, niemieszcz¹cych siê w w¹skiej formule
integracji. Punktem odniesienia dla
niwelowanych ró¿nic sta³y siê propagowane wzorce kultury masowej
oraz znormalizowana, standardowa
polszczyzna. Nastêpowa³ szybko
przebiegaj¹cy proces wyzbywania
siê gwary na rzecz jêzyka ogólnego.
W nied³ugim czasie, bo zaledwie
pó³wiecza, dosz³o do zunifikowania
kulturowego i jêzykowego osiad³ej
tu ludnoci. Teza o wykrystalizowaniu siê na ziemiach zachodnich nowych dialektów mieszanych okaza³a
siê przedwczesna. Dzi Dolny l¹sk
i zachodnia Opolszczyzna przedstawiaj¹ zunifikowan¹ jêzykowo spo³ecznoæ, w której dominuje polszczyzna ogólna, a dawne pod³o¿e
jêzykowe ujawnia siê reliktowo.
Inaczej rozwinê³y siê stosunki
jêzykowe na obszarze zasiêgu gwar
l¹skich. Na Górnym l¹sku oraz na
l¹sku Opolskim ludnoæ rodzima
zetknê³a siê z ludnoci¹ nap³ywow¹.
W latach bezporednio powojennych liczba l¹zaków siêga³a nieco
ponad 850 tys., przy czym na l¹sku
Opolskim ludnoæ ta stanowi³a 54,1%
ogó³u (437, 7 tys.), w pozosta³ej czêci przy³¹czonego w 1945 r. do Polski Górnego l¹ska odsetek l¹zaków by³ jeszcze wy¿szy i wynosi³
62, 7 % (369,1 tys.).2 We wszystkich
rejonach górnol¹skich przewaga
ludnoci rodzimej nie determinowa³a jednak¿e kierunku powojennych
przemian kulturowych i jêzykowych. Obcoæ ustrojowa nowego
pañstwa, obcoæ kulturowa nap³ywowej ludnoci, negatywny jej stosunek do ludnoci rodzimej (spowodowany miêdzy innymi jej dwujêzycznoci¹, pos³ugiwaniem siê
przez tê ludnoæ gwarami o leksyce
przesyconej zapo¿yczeniami niemieckimi oraz mow¹ z licznymi interferencjami niemieckimi), jak te¿
negatywny stosunek l¹zaków do
nowej, powojennej rzeczywistoci,
wreszcie odmienne dowiadczenie i
rozumienie historii i indyferentyzm
narodowociowy sporej czêci l¹zaków, sta³y siê czynnikami rodz¹cymi izolacjonizm oraz syndrom

spo³ecznego upoledzenia grupy.
Wyrazem nieakceptowania nowej
rzeczywistoci by³y kolejne fale
wyjazdów do Niemiec, które powa¿nie os³abi³y rodzimy ¿ywio³ na
l¹sku Opolskim i Górnym, wytworzy³y niekorzystn¹ sytuacjê demograficzn¹ tej ludnoci i pog³êbia³y
tendencje spo³ecznego i narodowego wyobcowania. Tym samym dosz³o do ilociowego pomniejszenia
grupy u¿ytkowników gwary, nie na
skutek jej ograniczenia funkcjonalnego i wyzbywania siê na rzecz polszczyzny standardowej, lecz na skutek emigracji i wyboru niemieckiej
opcji narodowociowej. Dzi l¹zacy stanowi¹ mniej ni¿ 1/3 ogó³u mieszkañców Opolszczyzny, w jeszcze
mniejszej proporcji zamieszkuj¹ dzisiejszy Górny l¹sk. Demograficzne
os³abienie ¿ywio³u l¹skiego nie powstrzymywa³o rozwoju jêzykowego
grupy. Wytworzy³y siê nowe jakociowo wspólnoty komunikacyjne, w
których funkcjonuj¹ rozbudowane
repertuary jêzykowe.
Jak ju¿ wspomnia³em, na kszta³t
wspó³czesnych stosunków jêzykowych na l¹sku wp³yw maj¹ zjawiska, których geneza siêga XIX w. i
które s¹ rezultatem polityki jêzykowej pañstwa niemieckiego. Apogeum wp³ywu jêzyka niemieckiego
przypada na blisko stuletni okres
rozci¹gaj¹cy siê od II po³. XIX w. po
1945 r. Rezultatem dominuj¹cej roli
niemczyzny jako jêzyka pañstwowego by³y: 1. Dwujêzycznoæ sporej czêci l¹zaków, rozszerzaj¹ca
siê zw³aszcza w tej czêci l¹ska,
która po 1921 r. pozosta³a w granicach pañstwa niemieckiego (spora
liczba ludnoci maj¹cej polsk¹ wiadomoæ narodow¹ przenios³a siê do
polskiej czêci l¹ska). 2. Ograniczenie funkcjonalne rodzimych
gwar i zepchniêcie ich do roli jêzyka rodzinnego, a w pewnych okresach jej przeladowanie. Systematyczne zmniejszanie siê zasiêgu geograficznego gwar l¹skich. 3. Prawdopodobnie (zjawiska nigdzie nie
udokumentowano i nie opisano)
wytworzenie siê i funkcjonowanie
g³ównie w pewnych krêgach spo³ecznych miast okrêgu przemys³o-

wego i w okrelonych sferach komunikacyjnych (administracja, sfera produkcji przemys³owej) mieszanego kodu jêzykowego, a mo¿e
tylko zjawisk zmiany kodu i silnych
interferencji (jedn¹ z przyczyn by³o
niedostateczne opanowanie jêzyka
niemieckiego przez l¹zaków i odwrotnie polszczyzny przez Niemców). Dzi jako zjawisko spo³eczne
ju¿ nie istnieje. 4. Istotnym wreszcie
zjawiskiem by³ wp³yw jêzyka niemieckiego na s³ownictwo l¹skich
gwar. Na prze³omie wieków zaczyna siê te¿ zaznaczaæ ró¿nica pomiêdzy przemys³owym Górnym l¹skiem a l¹skiem Opolskim. Rozwijaj¹ce siê w szybkim tempie miasta
Górnego l¹ska zaczê³y, pocz¹wszy
od lat siedemdziesi¹tych XIX w.,
wch³aniaæ coraz wiêcej ludnoci
wiejskiej. W obrêbie oddzia³ywania
przemys³owej kultury miejskiej znalaz³y siê wsie w³¹czone w granice
administracyjne miast wraz z ca³¹
struktur¹ spo³eczno-kulturow¹. Na
Górnym l¹sku gwary zaczê³y funkcjonowaæ jako jêzyki miast, natomiast na l¹sku Opolskim pozosta³y jêzykami wsi. Zjawisko to w miarê up³ywu czasu jeszcze bardziej siê
uwydatni³o, zw³aszcza w ostatnim
piêædziesiêcioleciu ubieg³ego wieku, i stanowi podstawow¹ w³aciwoæ, jaka ró¿nicuje dzi te dwa
subregiony l¹ska.
Now¹ jakoæ rozwoju jêzykowego l¹ska zapocz¹tkowa³y wydarzenia roku 1945. Gwary l¹skie wesz³y
w szeroki kontakt z polszczyzn¹
ogóln¹. W ci¹gu ostatniego pó³wiecza w obu subregionach górnol¹skich wykrystalizowa³y siê systemy
komunikacyjne, w których gwary
l¹skie zajmuj¹ jedno z naczelnych
miejsc. Wed³ug badañ przeprowadzonych w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. gwara l¹ska stanowi
kod prymarny dla niemal 95 % l¹zaków, jest dla nich jêzykiem kontaktów rodzinnych i lokalnych, a w
przewa¿aj¹cej czêci starszego pokolenia i czêci redniego jest jedynym u¿ywanym kodem. Starsze pokolenie l¹zaków, które wychowywa³o siê w warunkach niemieckiej
pañstwowoci, uznaæ mo¿na za
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pokolenie bilingwalne (dwujêzyczne). U¿ywanie jêzyka niemieckiego
wraz z up³ywem czasu stawa³o siê
funkcjonalnie i pokoleniowo ograniczone. Wp³yn¹³ na to miêdzy innymi fakt, ¿e jêzyk niemiecki nie by³
przekazywany w skali spo³ecznej
m³odszym pokoleniom jako element
ich dziedzictwa kulturowego. Od
pokoleñ jêzykiem dziedziczonym
by³a rodzima gwara l¹ska. Pokoleniem gwarowym jest w wiêkszoci
rednie pokolenie l¹zaków. Jednak¿e w tej populacji pojawia siê ju¿ zjawisko wyboru jêzyka i pos³ugiwania
siê b¹d gwar¹, b¹d ogóln¹ odmian¹ polszczyzny w zale¿noci od sytuacji kumunikacyjnej, przy czym w
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polszczynie ogólnej tej grupy obecne s¹ silniejsze lub s³absze interferencje gwarowe. Wed³ug badañ socjologicznych gwara dla redniego
pokolenia l¹zaków stanowi stygmat
odzwierciedlaj¹cy niski status grupy.
Na gwarê patrzy siê jako na czynnik
ograniczaj¹cy, obiektywnie i subiektywnie, rozwój jednostki i grupy
(trudnoci w opanowaniu jêzyka literackiego, negatywny spo³ecznie
odbiór gwary, brak tolerancji dla
gwary w szkole itp.). Zjawisko diglosji (wyboru kodu) w³aciwe jest te¿
m³odszemu pokoleniu l¹zaków. W
czêci tego pokolenia dominuje ju¿
jednak standardowa polszczyzna. W
kontakcie z innymi gwarami polski-

mi przyniesionymi na l¹sk, ale
przede wszystkim w kontakcie z
polszczyzn¹ ogóln¹ zmieni³a siê leksyka gwar l¹skich. Notujemy wyrany zanik germanizmów, nowe
s³ownictwo, odzwierciedlaj¹ce zmiany cywilizacyjne, ma charakter ogólnopolski. Jak ju¿ wspomina³em, w
przemys³owej czêci Górnego l¹ska
gwara wysz³a poza tradycyjne rodowisko wiejskie. Sta³a siê jêzykiem
potocznym mieszkañców miast,
ewoluuj¹c funkcjonalnie w kierunku
jêzyka regionalnego.
Przemianami politycznymi pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia wywo³any zostaje
proces emancypacji l¹zaków. Kwestia jêzykowa przybiera wielorakie
wymiary, zw³aszcza w sferze symbolicznej. Jêzyk grupy ma obiektywnie wiadczyæ o jej odrêbnym
statusie etnicznym, poszukuje i
uwydatnia siê zatem wszelkie
odmiennoci od polszczyzny, nie
zwracaj¹c uwagi na ich faktyczny
status lingwistyczny. Nastêpuje ideologizacja jêzyka, odzywaj¹ siê
g³osy nie tylko postuluj¹ce koniecznoæ normalizacji jêzyka l¹skiego,
ale równie¿ okrelaj¹ce jego status
jako samodzielnego jêzyka s³owiañskiego. W rodowiskach mniejszoci niemieckiej odradza siê polskoniemiecka dwujêzycznoæ. Proces
nie jest jeszcze wyrazicie zarysowany, tote¿ trudno mówiæ o jego regionalnej specyfice.
Nieco odmienne stosunki panuj¹
na l¹sku Cieszyñskim. Miejscowe
gwary znacznie wczeniej ani¿eli w
innych subregionach l¹ska wesz³y
w kontakt z polszczyzn¹ literack¹,
tote¿ wzajemne relacje s¹ tu stabilne, gwary zachowuj¹ te¿ tradycyjny
uzus jêzyka wsi. Inny charakter mia³y w tej dzielnicy wp³ywy jêzyka
niemieckiego, znaczn¹ rolê odgrywa³ jêzyk czeski. Bardziej niestabilny charakter maj¹ stosunki jêzykowe na Zaolziu, przede wszystkim ze
wzglêdu na aktywn¹ i dominuj¹ca
pozycjê jêzyka czeskiego. Funkcje
miejscowych gwar l¹skich s¹ stosunkowo szerokie, u¿ywane s¹ one
równie¿ w ¿yciu publicznym, jednak¿e zmieniaj¹ siê pokoleniowo.

27

listopad  grudzieñ 2004

l¹sk jawi siê nam zatem jako
dzielnica jêzykowo zró¿nicowana.
Mo¿emy tu wyró¿niæ kilka subregionalnych wspólnot komunikacyjnych o wyranie kontrastowych cechach: 1. Dolny l¹sk  jêzykowo
zunifikowany, z resztkami przyniesionych tu przez ludnoæ nap³ywow¹ gwar. 2. Niejednolity l¹sk
Opolski, którego zachodnia czêæ
przypomina l¹sk Dolny, za rejony
wschodnie charakteryzuj¹ siê rozbudowanym repertuarem odmian jêzykowych (gwary l¹skie i odmiany
mieszane powsta³e na styku gwary
i polszczyzny potocznej, odmiany
funkcjonalne polszczyzny ogólnej,
jêzyk niemiecki). 3. l¹sk Górny z
przeniesionymi do miast gwarami i

z tendencj¹ do ich ewolucji w kierunku jêzyka regionalnego (pozosta³e odmiany, jak na l¹sku Opolskim). 4. l¹sk Cieszyñski z odrêbn¹ specyfik¹ jêzykow¹. 5. Zaolzie z
polszczyzn¹ zdominowan¹ przez
otoczenie czeskie. Mimo tendencji
do unifikacji spo³ecznej i kulturowej
oraz naporu polszczyzny ogólnej
miejscowe gwary zachowuj¹ wyso1

2

(bas)

Bogus³aw Wyderka

Górny l¹sk nale¿y rozumieæ w sensie w¹skim, dzi powszechnie przyjêtym i
stosowanym, jako okrêg przemys³owy Górnego l¹ska wraz z przyleg³ymi terenami pogranicza l¹sko-ma³opolskiego (obecnie o jednoznacznej identyfikacji l¹skiej, np. Katowice, Mys³owice, Tarnowskie Góry). Granice l¹ska Opolskiego odpowiadaj¹ w du¿ej mierze granicom województwa opolskiego sprzed
reformy administracyjnej z 1975 r.
Cytuj¹c te dane, korzystam z opracowania M. Lisa, Ludnoæ rodzima na l¹sku
po II wojnie wiatowej (1945-1993), Opole 1993.

Choinka
naukowców
pe³na
Tak rozga³êzionego drzewka naukowego, jakie wypielêgnowa³a w
ci¹gu 50 lat pracy prof. Maria Nowakowska (Instytut Chemii UO)
mo¿e jej pozazdrociæ wielu naukowców koñcz¹cych swoj¹ karierê
naukow¹: nie wszystkim udaje siê 
obok osi¹gniêæ naukowych i dydaktycznych  wykszta³ciæ m³od¹ kadrê
naukow¹, zdoln¹ do kontynuacji tematyki badawczej swojego mistrza.

k¹ rangê w systemach komunikacyjnych poszczególnych subregionów.
W nastêpnym odcinku poruszê
kwestie zwi¹zane ze statusem gwar
l¹skich, przedstawiê te¿ przes³anki
stanowi¹ce o ich przynale¿noci do
polskiego jêzyka etnicznego.
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Pamiêci
Romana Aftanazego
Roman Aftanazy (1914-2004)
przez kilka dziesiêcioleci zbiera³
materia³y do dziejów rezydencji
pañskich i ziemiañskich na terenach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Napisa³ przez te lata kilkadziesi¹t tysiêcy listów do ostatnich w³acicieli pa³aców i dworów, do ich
potomków, krewnych i powinowatych; przygotowa³ szczegó³owy
kwestionariusz, pyta³ o parki i gazony, o wyposa¿enie wnêtrz, o meble,
o zasobnoæ dworskiego ksiêgozbioru, o dzie³a sztuki, obicia cian,
a nawet o piece i pod³ogi. Zebra³
oko³o siedmiu tysiêcy zdjêæ i ilustracji, opisa³ prawie pó³tora tysiêcy siedzib ziemiañskich.
Kultur¹ polskiego dworu interesowa³ siê Aftanazy od dawna, zd¹¿y³ jeszcze przed II wojn¹ wiatow¹
poznaæ ¿ycie ziemiañskie, na zawsze zapamiêta³ rezydencje poleskie, gdzie bywa³: Mo³odów Skirmunttów i Nowoszyce Ordów. Zapamiêta³ popo³udnie 30 sierpnia
1939 roku, kiedy na tarasie pa³acu w
Mo³odowie rozmawia³ z Konstantym Skirmunttem, ambasadorem
Polski w Anglii: Powiedzia³em w
czasie rozmowy: Lada chwila wybuchnie wojna, na co pan ambasador, do dzi pamiêtam jego s³owa,
odpowiedzia³: A ja zapewniam
pana, ¿e dopóki ¿yje nasze pokolenie, wojny nie bêdzie (zob. Anna
Fastnacht-Stupnicka, Saga wroc³awska, s.3).
Pod koniec wojny zacz¹³ pracowaæ w Ossolineum, zatrudni³ go
ówczesny dyrektor, znakomity historyk sztuki, prof. Mieczys³aw
Gêbarowicz; po wojnie praca w
przeniesionym czêciowo do Wro-

c³awia Zak³adzie Narodowym im.
Ossoliñskich. D³ugo by pisaæ o zas³ugach Aftanazego w ratowaniu
zbiorów ossoliñskich, to równie¿
dziêki niemu tyle cennych ksi¹¿ek
znalaz³o siê po tej stronie nowej granicy. To Mieczys³aw Gêbarowicz
t³umaczy³ wtedy i wo³a³ wielkim
g³osem: Dzie³o likwidacji Unii Lubelskiej wymaga szerokich horyzontów i nie mo¿e byæ za³atwiane ani
krakowskim targiem, ani rzucaniem
och³apów.

Wobec prób wysuwania przy podziale zbiorów kryterium linii Curzona i przyznawania Polsce rzeczy
og³aszanych na zachód od niej nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e Lwów mia³
zawsze opiniê polskiego Lipska,
a w XIX i XX w. produkcja Lwowa i
Wilna wynosi³a 70-80% ca³ej polskiej produkcji bibliograficznej.
Zbierane przez tyle lat materia³y
 bez nadziei na opublikowanie 
nie zosta³y zapomniane, dziêki pomocy finansowej Andrzeja Ciecha-

4 czerwca 2004 r. Na pierwszym planie Roman Aftanazy. Fot. Tadeusz Kukiz.
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nowieckiego, twórcy Fundacji im.
Ciechanowieckich, ukaza³o siê pierwsze wydanie Materia³ów do dziejów rezydencji (11 tomów w latach
1986-1993; pierwsze tomy w nak³adzie 500 egzemplarzy, a od pi¹tego
poczynaj¹c  1000 egz.). Tomy by³y
poszukiwane przez znawców, posypa³y siê nagrody i odznaczenia. A w
¯yciu Warszawy og³oszono kuriozalny tekst o tym, jak to pracowici jak benedyktyni historycy sztuki
przez lata gromadzili dokumentacjê
i stworzyli monumentalne dzie³o.
Skromny i pracowity kustosz z Wroc³awia, nie uznaj¹cy  jak na konserwatystê przysta³o  ¿adnych tytu³ów
prócz rodowych, zosta³ nazwany
profesorem i mianowany dyrektorem Instytutu Sztuki PAN. Nie mog³o siê pomieciæ w g³owie autorowi artyku³u w ¯yciu , ¿e to monumentalne dzie³o napisa³ jeden pracowity i uparty autor. Na sprostowanie zabrak³o miejsca na ³amach gazety. Drugie wydanie (przejrzane i
uzupe³nione) wieloksiêgu Romana
Aftanazego, ju¿ pod w³aciwym tytu³em  Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t.
1-11, ukaza³o siê w latach 19911997. Autor spogl¹da³ na pó³kê, na
której zieleni³y siê opas³e tomy

Dziejów  i czasem mówi³ z melancholi¹: mnie siê ci¹gle wydaje, ¿e
to nie ja zrobi³em
Przysz³y nagrody (nawet tzw.
Polski Nobel) i wyrazy uznania;
by³y przyjmowane czasem z humorem, czasem z autoironi¹. Przez tyle
lat pracowa³ bezinteresownie (¿adnych tam zni¿ek godzin, ¿adnych
urlopów naukowych), nawet odznaczeniami potrafi³ siê dzieliæ, doceniaæ nie zawsze docenianych; obdarowany pami¹tkowym medalem,
przekaza³ go autorowi cennego wieloksiêgu powiêconego Madonnom Kresowym ze stosown¹ dedykacj¹: Ja za z radoci¹ medal ten
przekazujê Panu Doktorowi Tadeuszowi Kukizowi jako wyraz podziwu dla Jego rozleg³ych zainteresowañ i dokonañ publicystyczno-naukowych.
Kiedy ukazywa³y siê pierwsze
tomy Materia³ów , jeszcze powielane (tzw. ma³a poligrafia), zdarza³o mi siê sprzeczaæ ze znakomitym Autorem. O comy siê wtedy nie
spierali? O granice (ruchome w czasie) miêdzy Wo³yniem a Kijowszczyzn¹, o Podole wschodnie, o Brac³awszczyznê, o wschodnie krañce powiatu ozmiañskiego (nie zd¹¿y³em
przekonaæ Autora, ¿e Mosarz Brzo-

stowskich, a póniej Pi³sudskich le¿a³ jednak w województwie wileñskim, nie  po³ockim), i pisowniê
Kalu¿yc Wañkowiczów, o rzeczki i
rzeczu³ki, pamiêtane jeszcze przez
ostatnich pogrobowców duchowych
dawnej Rzplitej.
Sta³o siê tak, ¿e widzia³em Romana Aftanazego w te dni przedostatnie, 4 czerwca 2004 roku, bylimy
z drem Tadeuszem Kukizem u autora Dziejów . Kilka godzin, któ¿
by siê wtedy spodziewa³, ¿e prawie
ostatnich, rozmowy o Potockich,
Sapiehach, Skirmunttach, o Gêbarowiczu i losach zbiorów ossoliñskich,
o Wasylewskim w okupowanym
Lwowie, o wieloletniej pracy.
Swada, ¿yczliwoæ, dyskretna
erudycja, czasem sarkazm (o pomalowanych na nowo cianach dzisiejszej siedziby Ossolineum), niechêæ
do s³ów za du¿ych, trochê autoironii, wiara w ocalaj¹c¹ rolê s³owa.
Niewiele o dziele ogromnym, za
du¿ym, wydawa³oby siê, jak na jeden ¿ywot ludzki.
Jan Kochanowski pisa³ dawno
temu, ¿e takim otwarta droga
Adam Wierciñski

W MOJEJ PRACOWNI

Piêæ pensji migranta
Z dr. hab. Romualdem Joñczym z Zak³adu Teorii Ekonomii Wydzia³u Ekonomicznego
UO rozmawia Beata Zaremba
 Badania nad migracj¹ zarobkow¹ na l¹sku
Opolskim rozpocz¹³ Pan w 1997 roku, w tym natomiast roku za ksi¹¿kê na temat migracji na l¹sku
Opolskim otrzyma³ Pan Nagrodê Ministra Edukacji
Narodowej. Bada Pan temat chyba nie³atwy, budz¹cy na Opolszczynie sporo emocji, bo osoby z pochodzeniem niemieckim maj¹ szansê zarobienia du¿ych
pieniêdzy, a bez pochodzenia  nie. I go³ym okiem
widaæ tego ró¿nicê w statusie materialnym tych dwu
grup spo³ecznych.

 Rzeczywicie widaæ. Zarobkowe wyjazdy do Niemiec czy Holandii maj¹ ogromny wp³yw na materialny
poziom ¿ycia. Jeli chodzi o dochody rozporz¹dzane, to
de facto województwo opolskie znajduje siê na zdecydowanie pierwszym miejscu. Dopiero na drugim miejscu plasuje siê województwo mazowieckie, ale miêdzy
nim a Opolszczyzn¹ jest przepaæ. A na trzeciej pozycji
lokuje siê województwo l¹skie. Ale taki wynik otrzymujemy dopiero po uwzglêdnieniu faktu, ¿e przed laty
oko³o 90 tysiêcy l¹zaków wyjecha³o na sta³e do Nie-
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Dr hab. Romuald Joñczy
Ur. w 1973 r. w Strzelcach Opolskich, absolwent Technikum Lenego w Tu³owicach i ekonomii na Uniwersytecie Opolskim (1997 r.). Pracê doktorsk¹ (1998 r.) nt. Próba
identyfikacji ekologicznych barier i czynników rozwoju spo³eczno-gospodarczego w skali regionalnej (na przyk³adzie
województwa opolskiego) napisa³ pod kierunkiem prof.
dr. hab. Józefa Jagasa i obroni³ (1999 r.) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Napisan¹ w 2002
roku pracê habilitacyjn¹ Migracje zarobkowe ludnoci autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji obroni³ na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we
Wroc³awiu. Od ukoñczenia studiów - pracownik Wydzia³u
Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Specjalista z
zakresu ekonomii, polityki ekonomicznej, rozwoju regionalnego i rynku pracy. Kierowa³ (w latach 2001  2002)
projektem badawczym KBN Ekonomiczne determinanty i
konsekwencje z perspektywy zagranicznych migracji zarobkowych. Autor szeregu ekspertyz i wyk³adów m.in. dla
Zarz¹du Województwa Opolskiego, Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu, Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej,
Niemieckiego Towarzystwa Owiatowego, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego i jednostek samorz¹dów regionalnych.
Jest autorem ksi¹¿ki pt. Migracje zarobkowe ludnoci
autochtonicznej z województwa opolskiego uhonorowanej Nagrod¹ Indywidualn¹ Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu, i wspó³autorem podrêcznika Elementy makroe-

miec, nie wymeldowuj¹c siê jednoczenie z dawnego
miejsca zamieszkania. Te 90 tysiêcy osób trzeba po prostu odj¹æ od ogólnej liczby mieszkañców Opolszczyzny,
tymczasem w statystykach gospodarczych siê tego nie
robi. Konieczne te¿ jest branie pod uwagê faktu, ¿e rocznie z pracy zarobkowej w Niemczech na Opolszczyznê
wp³ywaj¹ oko³o 2 miliardy z³otych. Bez uwzglêdnienia
tych danych województwo opolskie plasuje siê poni¿ej
redniej krajowej pod wzglêdem dochodu przypadaj¹cego na jednego mieszkañca.
 W czym to wypracowane na Zachodzie bogactwo przejawia siê najczêciej?
 W najlepszym w Polsce wyposa¿eniu w rodki trwa³ego u¿ytku; w lodówki, pralki, kot³ownie, itp. Skala ich
posiadania lokuje mieszkañców Opolszczyzny na pierwszym miejscu w Polsce. Badania wykazuj¹, ¿e mieszkañcy Opolszczyzny, nie mówiê tylko o migruj¹cych za
granicê l¹zakach, to osoby pozytywnie nastawione do
przysz³oci. Tylko w jednym województwie, zachodniopomorskim, z jeszcze wiêkszym optymizmem ocenia siê
rzeczywistoæ.
 By³ taki czas, kiedy Opolszczyzna szczyci³a siê
stosunkowo ma³ym bezrobociem, mieszkañcom tego
regionu wiadomym by³o, ¿e przyczyn¹ tego s¹ masowe wyjazdy zarobkowe do Niemiec. A co by siê sta³o, gdyby ci ludzie postanowili jednak pracowaæ w
Polsce?

konomii (Wroc³aw 2002 r.), oraz wspó³autorem Encyklopedii ekonomii rodowiska i zasobów naturalnych (w druku). Obecnie kontynuuje badania nad migracjami zarobkowymi i ich wp³ywem na bezrobocie, zatrudnienie i rozwój gospodarczy. Pracuje nad podrêcznikiem pt. Rynek
pracy w gospodarce otwarte i powiêcon¹ migracjom z
Opolszczyzny monografi¹ Drang nach Westen.

 Statystycznie bezrobocie znacznie by wzros³o.
Przed dwoma czy trzema laty wszed³ w ¿ycie przepis,
zobowi¹zuj¹cy osoby niepracuj¹ce do rejestrowania siê
jako osoby bezrobotne. I wtedy bezrobocie na Opolszczynie bardzo podskoczy³o, choæ na szczêcie wy³¹cznie na papierze. Gdyby jednak rzeczywicie migracja zarobkowa mia³aby nagle siê skoñczyæ, to nast¹pi³by krótkotrwa³y kataklizm. Wyobramy sobie, ¿e piêædziesiêciotysiêczna rzesza autochtonów pracuj¹cych
wy³¹cznie za granic¹ wraca i rejestruje siê jako bezrobotna, a do tej liczby dodajemy jakie 20, 30 tysiêcy
osób, które nie pracuj¹, bo ¿yj¹ z pieniêdzy zarobionych
na Zachodzie przez partnerów, wówczas bezrobocie na
Opolszczynie by³oby najwiêksze w kraju. Przesta³yby
wtedy dop³ywaæ pieni¹dze z migracji, popyt regionalny
zmala³by przynajmniej o jedn¹ czwart¹, a to z kolei doprowadzi³oby do zwolnienia z pracy 70, 80 tysiêcy osób.
 Mówi siê, ¿e te osoby, które pracuj¹ na Zachodzie, pracowa³yby w Polsce, gdyby by³a praca. Czy
badania to potwierdzaj¹?
 Absolutnie nie. G³ównym powodem migracji ekonomicznej nie jest brak pracy, ale niska p³aca w Polsce.
Z badañ wynika, ¿e ci ludzie, którzy pracuj¹ na Zachodzie musieliby w Polsce zarabiaæ jakie dwa i pó³ raza
wiêcej, ni¿ siê przeciêtnie zarabia. Wówczas mieliby
motywacjê do szukania pracy. Wród osób, które migruj¹, po³owê stanowi¹ m³odzi ludzie do 30. roku ¿ycia.
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M³odzie¿ z podopolskich wiosek, z pochodzeniem niemieckim, najczêciej koñczy zawodówkê i nawet nie jest
zainteresowana szukaniem pracy w Polsce. Po prostu w
obecnych warunkach p³acowych nie bierze tego wariantu pod uwagê.
 Identyfikuj¹ siê z niemieckim rynkiem pracy, z
niemieckim pochodzeniem, czy równie¿ z jêzykiem
niemieckim?
 Z jêzykiem niekoniecznie, zw³aszcza, ¿e coraz
wiêksza liczba autochtonów ze l¹ska Opolskiego wyje¿d¿a do Holandii. Tam egzystuj¹ najczêciej w jakich
grupach, mieszanych narodowociowo i jêzykowo, nie
zawi¹zuj¹ bli¿szych relacji ze spo³eczeñstwem holenderskim, nie ucz¹ siê wiêc holenderskiego ani w³aciwie
¿adnego konkretnego jêzyka. Jeli trafiaj¹ do Niemiec,
to niemiecki równie¿ poznaj¹ pobie¿nie. M³odzi id¹ na
³atwiznê, to wród starszego pokolenia l¹zaków pracuj¹cych w Niemczech obserwuje siê nieco inne, dojrzalsze zachowanie. To wród nich mo¿na znaleæ osoby, które osi¹gaj¹ jaki status spo³eczny, presti¿, znaj¹
w miarê dobrze jêzyk. M³odzi natomiast na ogó³ ¿yj¹ za
granic¹ jak koczownicy, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e 
co jest typowe dla migracji  prowadz¹ podwójne ¿ycie: inaczej zachowuj¹ siê na wyjedzie, inaczej w rodzinnej wiosce. Stykaj¹c siê z zachodnim stylem ¿ycia,
poznaj¹ narkotyki, do których dostêp jest w Holandii
bezproblemowy i legalny.
 W jaki sposób prowadzone by³y badania, l¹zacy nie nale¿¹ do osób zbyt wylewnych.
 Dla celów badawczych wybralimy kilkanacie
wiosek, a nastêpnie sprawdzalimy, osoba po osobie,
jakie jest miejsce zatrudnienia mieszkañców wioski: czy
pracuj¹ w Polsce, czy w Niemczech. Ankietowani nie
zawsze chcieli na ten temat mówiæ, wynika to z uwarunkowañ z przesz³oci. W ka¿dej wsi trzeba by³o wiêc znaleæ kogo, kto chce rozmawiaæ. Taka osoba udziela³a
nam wyczerpuj¹cych informacji na temat innych mieszkañców wsi, nie mia³a z tym k³opotu, poniewa¿ badalimy bardzo zasiedzia³e rodowisko, w którym wszyscy wszystko o sobie wiedz¹. Potem wystarczy³o wiadomoci zebrane u jednej osoby zweryfikowaæ u drugiej
i to pozwala³o ustaliæ rzeczywist¹ liczbê osób migruj¹cych do pracy na Zachodzie. Nastêpnie przeprowadzane by³y szczegó³owe badania kwestionariuszowe wród
migruj¹cej grupy osób.
 Czy op³acalnoæ migracji zarobkowej, o której
by³a mowa, nie jest jednoczenie przeszkod¹ w aktywnoci gospodarczej?
 Tak w³anie jest. Z jednej strony nakrêca siê u nas
koniunktura, z drugiej natomiast mo¿liwoæ zarabiania
na Zachodzie blokuje inicjatywê gospodarcz¹ u nas, w
Polsce. Osobom zarabiaj¹cym na Zachodzie po prostu
nie op³aca siê rozwijaæ aktywnoci gospodarczej. Za
granic¹ zarabiaj¹ przecie¿ piêæ, szeæ polskich wyp³at,
takim samym wysi³kiem, jaki ponosiliby równie¿ w
Polsce, pracuj¹c na jedn¹ wyp³atê. Taki stan rzeczy jest
sporym zagro¿eniem dla rozwoju regionalnego, wspo-
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mina³em o tym przy okazji opracowywania, m.in. przeze mnie, strategii rozwoju województwa opolskiego.
Mamy do czynienia z pasywnoci¹ gospodarcz¹, która
sprawia, ¿e coraz bardziej odstajemy od reszty kraju,
jeli chodzi o produkcjê w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Coraz ³atwiej zajmowaæ nasz rynek podmiotom z zewn¹trz. Najlepiej by by³o, aby pieni¹dze przywo¿one z zewn¹trz wydawane by³y na towary produkowane u nas, przez rodzim¹ wytwórczoæ. Jeli natomiast
siê je przywozi i kupuje np. w³oskie p³ytki do ³azienki,
to nie ma to wiêkszego znaczenia dla rozwoju regionalnego.
 Co zosta³o z modelowej l¹skiej rodziny, w której
mê¿czyzna pracowa³, a kobieta podporz¹dkowywa³a swoje ¿ycie trzem ideom  kuchni, kocio³owi,
dziecku?
 No có¿, podopolska wie nie jest ju¿ tak bogobojna, jak kiedy. Pojawi³y siê rozwody, nast¹pi³y zmiany
w obyczajowoci, ale mam wra¿enie, ¿e jedno pozosta³o, to, ¿e kobieta jest g³ow¹ rodziny, a mê¿czyzna narzêdziem roboczym, jak to dosadnie okreli³ Janosch. Na
pewno jednak niedobrym zjawiskiem jest fakt, ¿e migruj¹ niemal wszyscy m³odzi. Dla przyk³adu, w jednej z
badanych wsi na 23 ch³opaków a¿ 22 pracuje w zak³adach BMW w Niemczech. Ustali³em w badaniach, ¿e
m³odych do 30. roku ¿ycia migruj¹cych za granicê jest
oko³o 30 tysiêcy. Im starsza ludnoæ, tym mniejszy jest
jej udzia³ w migracji zarobkowej. I trzeba powiedzieæ,
¿e ogniska domowego usi³uj¹ strzec kobiety w wieku
rednim i starszym, co w warunkach ci¹g³ej roz³¹ki nie
jest to ³atwe. M³ode dziewczyny na razie zarabiaj¹ pieni¹dze, pewnie z czasem osi¹d¹ w domach, za³o¿¹ rodzinê. Pytanie tylko, w jakim miejscu ta ich rodzina
bêdzie ¿yæ, w Polsce czy w za granic¹? I znów trzeba
by powiedzieæ o zagro¿eniu wynikaj¹cym z wyjazdów
zarobkowych m³odych. Najprawdopodobniej m³odzi
osi¹d¹ w³anie za granic¹, tam maj¹ lepsze perspektywy bytowe ni¿ w Polsce. Jeli jednak nie wróc¹, to podopolskie wsie po prostu opustoszej¹. I mo¿e tak siê staæ,
pomimo ¿e  jak wynika z danych statystycznych  na
Opolszczynie mamy jedne z najlepszych warunków do
mieszkania, do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
w Polsce.
 W Opolu dziesiêæ lat temu powsta³ Uniwersytet
Opolski, stworzono go m.in. dla m³odzie¿y ze l¹ska
Opolskiego, równie¿ tej rdzennie l¹skiej, autochtonicznej, co mocno podkrela³ abp Alfons Nossol, tymczasem mówi Pan, ¿e ta m³odzie¿ nie jest zainteresowana wykszta³ceniem.
 Generalnie nie jest zainteresowana w stopniu, jakiego bymy sobie wszyscy ¿yczyli, ale z drugiej strony od lat obserwuje siê wzrost liczby studentów  l¹zaków. Coraz chêtniej podejmuj¹ studia wy¿sze, g³ównie wieczorowe oczywicie, bo trzeba przecie¿ wyje¿d¿aæ do pracy w Niemczech. Inna sprawa, czy dyplom
ukoñczenia studiów pomo¿e im znaleæ przyzwoite zatrudnienie w Polsce. miem twierdziæ, ¿e bêdzie to trud-
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ne, bo na rynek pracy wchodzi wy¿ demograficzny i jego
efektem bêdzie du¿a konkurencja o dobr¹ pracê.
 Czyli co, m³odzi bêdê wiecznymi migrantami?
 Migracje zarobkowo mog¹ okazaæ siê z czasem ma³o
op³acalne. W osiemdziesi¹tym dziewi¹tym roku Polak
pracuj¹cy w Niemczech zarabia³ 65 polskich wyp³at, obecnie zarabia tych wyp³at piêæ, nadal wiêcej ni¿ w Polsce,
ale z czasem ta ró¿nica w wynagrodzeniu bêdzie siê zacieraæ. Spada presti¿ migracji  kilka lat temu powiedzia-

³em, ¿e ludzi na l¹skiej wsi generalnie dzieli siê na niezaradnych, nieumiej¹cych potwierdziæ sobie obywatelstwa niemieckiego i na tych, którzy tego dokonali, pracuj¹ za granic¹ i du¿o zarabiaj¹. Powiedzia³em te¿, ¿e ta
sytuacja bêdzie siê odwracaæ. Zaradnymi bêd¹ ci, którzy
w Polsce rozkrêc¹ jaki interes, a za nieporadnych uwa¿aæ siê bêdzie osoby skazane na wyjazdy do Niemiec. Powoli ta tendencja zaczyna siê ujawniaæ.

Tajemnice
starych
pocztówek
Te stare pocztówki z Opola pochodz¹ ze
zbiorów Bogus³awa Szybkowskiego, znanego opolskiego kolekcjonera i wydawcy.
Na pierwszej z nich znajduje siê koció³
oraz gospoda Wilhelma Heinsohna. Na kolejnej  sklep kolonialny Langego (zeppelin nad grup¹ stoj¹cych przed gospod¹ lu-

dzi to, zdaniem Bogus³awa Szybkowskiego, fotomonta¿  nikt nie
sta³by obojêtnie, patrz¹c w obiektyw
aparatu fotograficznego, gdyby rzeczywicie na niebie pojawi³ siê zeppelin).
Gdzie sta³ ów koció³ z pocztówki, gdzie znajdowa³a siê gospoda
Wilhelma Heinsohna i sklep kolonialny Langego? Tego, niestety, nie
uda³o siê do tej pory ustaliæ opolskiemu kolekcjonerowi. Mo¿e kto z
czytelników ods³oni tajemnicê starych pocztówek?
(bas)
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Jêzyk Kocio³a
katolickiego
Koció³ katolicki, czyli powszechny, jest wspólnot¹ i instytucj¹
ponadlokaln¹ (miêdzynarodow¹),
która realizuje siê (¿yje  jak mówi¹
teolodzy) w poszczególnych Kocio³ach partykularnych. W Kociele tym pe³n¹ w³adzê nauczania maj¹
biskupi pozostaj¹cy w ³¹cznoci ze
sob¹ i w jednoci z biskupem rzymskim, oraz biskup Rzymu (papie¿)
jako g³owa kolegium biskupów. Autorytatywnie rz¹dz¹ca reprezentacja
ca³ego Kocio³a (papie¿ z kolegium
biskupów) mo¿e dzia³aæ jako zwyczajny Urz¹d Nauczycielski w nauczaniu codziennym (tak¿e w kierowaniu teologi¹ i sprawowaniu
kontroli nad ni¹) oraz jako nadzwyczajny Urz¹d Nauczycielski  podczas soborów powszechnych i poza
nimi, gdy papie¿ wypowiada siê ex
cathedra. Geograficznie centrum
znajduje siê w Watykanie, gdzie
przebywa papie¿ i mieszcz¹ siê
urzêdy kurii rzymskiej. Stamt¹d
wiêc p³ynie zasadnicza czêæ dyrektyw i deklaracji odnosz¹cych siê do
jêzyka, tak¿e w formie gotowych
wzorców tekstów przeznaczonych
do t³umaczenia. Prowadzona centralnie polityka jêzykowa dotyczy
najbardziej tych tekstów, które zapewniaj¹ unio katholica, jednoæ
ca³ego Kocio³a. Te dzia³ania skierowane s¹ przede wszystkim na
ogólny jêzyk katolicki, który po
ostatnim soborze przybra³ wprawdzie postaæ wielu jêzyków narodowych, ale przez obecnoæ w ka¿dym
z nich pewnych specyficznych cech
ma niejako stanowiæ kontynuacjê
wspólnej lingua sacra, jak¹ przez
prawie dwa tysi¹ce lat stanowi³a ³acina.

Koció³ polski kieruje siê zatem
dyrektywami ogólnokocielnymi,
w³¹czaj¹c w ten sposób polsk¹
przestrzeñ kulturow¹ (i jêzykow¹)
w obrêb szerszego, ponadnarodowego obszaru zachodniej kultury
chrzecijañskiej. Jednoczenie jest
rzecz¹ oczywist¹, i¿ narzêdziem
jego dzia³ania jest polszczyzna i ¿e
to ona w³anie stanowi g³ówny
obiekt politycznojêzykowych zabiegów.
Drug¹ znamienn¹ cech¹ Kocio³a jest jego scentralizowna i hierarchiczna struktura. Do istoty Kocio³a nale¿y urz¹d, czyli autorytatywne sprawowanie w³adzy jurysdykcyjnej. Dla jêzyka oznacza to,
¿e centralny obszar jego funkcjonowania pozostaje pod cis³¹ kontrol¹. Centrum religijnej sfery komunikacji symbolizuje koció³wi¹tynia, w której odbywaj¹ siê
obrzêdy liturgiczne. Do sfery tej
nale¿¹ przede wszystkim teksty
pisane, które wolno opublikowaæ i
dopuciæ do u¿ytku dopiero wtedy,
gdy zostan¹ opatrzone odpowiedni¹ formu³¹: imprimi potest (mo¿na drukowaæ). Wród nich g³ówny
trzon stanowi¹ teksty Kocio³a powszechnego, wydawane jako pierwowzory w Watykanie i tam¿e zatwierdzane po przet³umaczeniu.
Czynnikiem maj¹cym zapewniæ
poprawnoæ wszystkim innym tekstom (zarówno pisanym, jak i
mówionym) jest fakt, i¿ tworz¹cy
je ludzie nie wystêpuj¹ jako osoby
prywatne i niezale¿ne, lecz dzia³aj¹ z ramienia Kocio³a. Najbardziej
dotyczy to duchownych, gdy¿ s¹
oni wiadkami urzêdowymi, a
wiêc ludmi szczególnie powo³a-

nymi do pos³uszeñstwa wobec
zwierzchnoci, jak te¿ osobistej odpowiedzialnoci za ca³¹ wspólnotê i zadania Kocio³a pe³nione wobec niego i wiata.
Instytucjonalna przestrzeñ kocielna jest zatem zorganizowana
w taki sposób, i¿ dyrektywy s¹ tu
w wysokim stopniu wi¹¿¹ce, a wielu z nich przys³uguje moc nakazów
i zakazów, których nieprzestrzeganie czyni u¿ycie jêzyka aktem niepos³uszeñstwa.
Cele politycznojêzykowych dzia³añ Kocio³a polskiego s¹ w pierwszym rzêdzie celami Kocio³a powszechnego. Najwa¿niejszym zadaniem, jakie wyznacza siê jêzykowi, jest s³u¿enie czystoci doktryny, ca³kowitej jednoci form
sprawowania kultu oraz ci¹g³oci
tradycji katolickiej. Obecnie, kiedy nie ma ju¿ ³aciny jako jednego
wspólnego kodu, postuluje siê, aby
poszczególne jêzyki narodowe w
taki sposób przysposobiæ do liturgii, by mia³y one pewien wzglêdnie
sta³y i rozpoznawalny styl, kojarzony przez u¿ytkowników jako
katolicki styl sakralny. Chodzi o to,
by z jednej strony zachowaæ odrêbnoæ jêzyka sacrum od jêzyków
profanum, a z drugiej  jêzyka wiary katolickiej od jêzyków innych
wyznañ chrzecijañskich, religii
niechrzecijañskich lub te¿ ideologii wieckich.
Terminem polityka jêzykowa
obejmujemy co prawda wszelkie
dzia³ania skierowane na jêzyk w
znaczeniu kod jêzykowy, niemniej nie da siê  jak wiadomo 
wyznaczyæ ostrej granicy miêdzy
sfer¹ formy a sfer¹ treci wyra¿a-
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nych przez u¿yte znaki. Dlatego
nale¿y tu wspomnieæ o dokumentach II Soboru Watykañskiego,
które wyznaczy³y nowe sposoby
kreowania jêzykowego obrazu
Kocio³a, wiata i ich wzajemnych
relacji. Konsekwencje przyjêtych
dokumentów obejmuj¹ te¿ dziedzinê zachowañ komunikacyjnych, z
których  najkrócej mówi¹c  postanowiono usun¹æ postawê izolacji i
wrogoci wobec kogokolwiek, stawiaj¹c na pierwszym miejscu nie
niemierteln¹ duszê, ale cz³owieka
jako jednoæ duchowo-cielesn¹, w
jego kulturowej konkretnoci.
Nastêpnym w hierarchii celem
wysi³ków Kocio³a wzglêdem jêzyka jest jego skutecznoæ jako narzêdzia przekazu wiary i wychowywania. Z jednej wiêc strony
d¹¿y siê do wypracowania pewnej
jakociowej ró¿nicy miêdzy jêzykiem religijnym a jêzykiem wieckim, ale jednoczenie wysi³ki id¹ w
tym kierunku, aby pomiêdzy tymi
jêzykami nie powsta³ konflikt, prowadz¹cy do takiej obcoci jêzyka
religijnego, ¿e stanie siê on niezrozumia³y i po prostu wypadnie z
obiegu. Decyzja o wprowadzeniu
do liturgii i ¿ycia Kocio³a nowo¿ytnych jêzyków narodowych wi¹¿e siê z przyjêciem koniecznoci
sta³ego dostosowania jêzyka religijnego do potrzeb spo³ecznoci lokalnych, zró¿nicowanych geograficznie i nieustannie zmieniaj¹cych
siê w czasie. St¹d tak wa¿ny postulat i n k u l t u r a c j i jêzyka religijnego, czyli jego adaptacji do
mentalnoci konkretnych wspólnot
lokalnych.
Oprócz tych zadañ ogólnych i 
rzec by mo¿na  typowo kocielnych, stawia sobie Koció³ polski
tak¿e cele zwi¹zane z funkcjonowaniem polszczyzny jako takiej.
Znana jest historyczna rola Kocio³a, zw³aszcza w okresach zagro¿enia naszego bytu czy to¿samoci
narodowej, kiedy to w³anie polskie kocio³y zapewnia³y polszczynie przetrwanie i kontynuacjê tradycyjnych wartoci. Wspó³czenie
wiadomoæ obowi¹zków wobec
jêzyka ojczystego  jego czystoci
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i piêkna (jak to siê potocznie rzecz
ujmuje)  tak¿e Kocio³owi towarzyszy. Liczne przyk³ady wiadcz¹
o tym, i¿ teksty religijne traktuje
siê jako dobro kultury narodowej i
miejsce jej pielêgnowania. S¹ to na
przyk³ad polskie pieni kocielne
czy przek³ady Biblii. Wypada tu te¿
wspomnieæ o wspieraniu przez
Koció³ promocji jêzyków regionalnych, jak na przyk³ad kaszubszczyzny (g³oszenie kazañ i prowadzenie katechez w tym jêzyku).
Do realizacji tak wyznaczonych
celów prowadz¹ rodki o ró¿nym
charakterze. Najbardziej rygorystyczne s¹ posuniêcia o statusie
prawnym. Tak¹ moc maj¹ instrukcje Kongregacji Kultu Bo¿ego i
Dyscypliny Sakramentów, reguluj¹ce sprawy zwi¹zane ze stosowaniem jêzyków narodowych przy
wydawaniu ksi¹g liturgicznych.
Przestrzeganie litery tych instrukcji egzekwuje sama Kongregacja,
która w rezultacie postêpowania
kontrolnego aprobuje przek³ady
tekstów do u¿ytku lub te¿ zakazuje odczytywaæ je publicznie jako
teksty Kocio³a katolickiego.
Inne formy dzia³añ to wydawanie s³owników i encyklopedii, propaguj¹cych normy terminologiczne religijnej odmiany polszczyzny,
a tak¿e podjête ostatnio (wspólnym
trudem jêzykoznawców i teologów) uregulowania pisowni s³ownictwa religijnego. Jest to równie¿
dba³oæ o odpowiedni poziom sprawnoci jêzykowej ksiê¿y, a wiêc
wszelkie formy kszta³cenia jêzykowego w seminariach duchownych
oraz na uczelniach i wydzia³ach teologicznych. Wa¿n¹ rolê w tym
wzglêdzie pe³ni krakowska szko³a
mówców, sk³adaj¹ca siê z Podyplomowego Studium Homiletyki PAT
i Podyplomowego Studium Retoryki UJ, w której s³uchacze (duchowni i wieccy) ucz¹ siê sztuki
rzeczowego, poprawnego, skutecznego i kulturalnego mówienia.
Wydana przez Stolicê Apostolsk¹ Instrukcja Liturgiam authenticam jest pi¹tym z kolei dokumentem sporz¹dzonym dla poprawnego wprowadzenia odnowy

liturgii obrz¹dku rzymskiego, zapocz¹tkowanej przez soborow¹
Konstytucjê o liturgii wiêtej Sacrosanctum Concilium. Wyj¹wszy Instrukcjê Varietates legitimae (1994 r.), ukazanie siê Liturgiam authenticam w 2001 roku
uniewa¿ni³o wszystkie poprzednie
instrukcje; jest to wiêc ten dokument, który obecnie wyznacza sposób dokonywania modyfikacji lub
nowych translacji ksi¹g liturgicznych na jêzyki narodowe. Jeli trud
nowych t³umaczeñ zostanie podjêty tak¿e i u nas, w Polsce, to normy przedstawione w omawianej
instrukcji ukszta³tuj¹ równie¿ liturgiczn¹ odmianê polszczyzny.
Omawiana instrukcja zasadniczo reguluje dwie kwestie jêzykowe: wybór jêzyka, w jakim ma byæ
sprawowana liturgia na danym terytorium lub w danej spo³ecznoci
oraz nadawanie temu jêzykowi
specyficznych cech stylowych,
które uczyni¹ zeñ wariant liturgiczny tego jêzyka.
G³ówn¹ ide¹, z której p³yn¹
wszystkie normy szczegó³owe, jest
j e d n o  æ. Ta podstawowa wartoæ ma byæ realizowana w wielu
wymiarach: jako jednoæ w skali
mikro i makro, czyli jednoæ wewn¹trz wspólnot lokalnych i jednoæ w ca³ym Kociele, to znaczy
zjednoczenie wszystkich Kocio³ów partykularnych w Kociele powszechnym; jednoæ w sensie historycznym, czyli ci¹g³oæ tradycji; jednoæ jako wiê miêdzy ludmi oraz jednoæ jako jednorodnoæ
tekstów.
Instrukcja postuluje u¿ycie w liturgii tego jêzyka pañstwowego,
etnicznego, lub te¿ dialektu, którym ludzie pos³uguj¹ siê w codziennej komunikacji. Ma byæ to
wszak¿e taki jêzyk, który nadaje
siê do kszta³cenia na poziomie akademickim i do ogólnego dyskursu
kulturalnego (a wiêc nie gwara wy³¹cznie mówiona, bez stylu literackiego). pkt. 13 i 15. Niemniej koniecznie trzeba ustrzec siê tego, by
(...) wierni nie zostali podzieleni na
ma³e grupy, poniewa¿ stwarza³oby
to niebezpieczeñstwo podsycania
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niezgody wród obywateli na szkodê wród narodów, w Kocio³ach
partykularnych i w Kociele Powszechnym (pkt. 10). Preferowane
s¹ zatem jêzyki o mo¿liwie jak najszerszym zasiêgu, wspólne dla jak
najwiêkszych spo³ecznoci.
Liturgiczny wariant jêzyka powinien ró¿niæ siê od jêzyka codziennej komunikacji szczególnym
piêknem i dostojeñstwem. Ma
byæ to jêzyk wolny od wyra¿eñ
modnych lub charakterystycznych
dla jakiej grupy czy poszczególnych ludzi. Po¿¹dane jest s³ownictwo, którego zakres u¿ycia by³by
ograniczony tylko do liturgii czy
ogólnie religii. T³umacze staraæ siê
te¿ maj¹, by znaki i obrazy zawarte w tekstach przemawia³y same
przez siê i nie oddawa³y zbyt wyranie (explicitum) tego, co w tekcie oryginalnym jest podane pod
pewn¹ os³on¹ (implicitum). Aby
uzyskaæ pewn¹ jednorodnoæ jêzyka, poleca siê uzgodniæ ze sob¹ jêzyk przek³adów trzech najwa¿niejszych w liturgii rodzajów tekstów:
modlitwy liturgiczne, tzw. kanoniczn¹ (czyli czytan¹ podczas liturgii) wersjê Biblii oraz Katechizm
Kocio³a Katolickiego.
Zachowanie odrêbnoci czy
wrêcz osobliwoci jêzyka liturgii
ma zwiêkszyæ jego szansê na zwrócenie uwagi odbiorcy i  jak s¹dz¹
autorzy dokumentu  zapamiêtania
treci doktrynalnych. Idzie te¿ o to,
by jêzyk liturgii niejako wykracza³
poza swoje miejsce i czas, co uchroni³oby go od koniecznoci czêstych
rewizji i nad¹¿ania za zmiennoci¹
jêzyka, jakim mówi lud. Jêzyk sakralny nie powinien zbyt ³atwo poddawaæ siê prawom rozwoju jêzyków
wieckich. Nie wolno pod¹¿aæ za
zmianami semantycznymi niektórych wyrazów lub stosowaæ siê do
aktualnych wymogów poprawnoci
politycznej (na przyk³ad w kwestii
równouprawnienia p³ci; w zwi¹zku z
tym hebrajskie adam musi zachowaæ
zarówno gramatyczny rodzaj mêski,
jak te¿ i znaczenie przed-stawiciel
rodu ludzkiego; cz³owiek).
Jak czytamy w instrukcji: Koció³ sam swobodnie powinien

okrelaæ zasadê dotycz¹c¹ jêzyka,
który by najbardziej s³u¿y³ jego
misji doktrynalnej. Nie godzi siê,
aby podlega³ on narzuconym z zewn¹trz normom jêzykoznawczym,
które mog¹ przynieæ szkodê tego
rodzaju misji (pkt. 30).
Wiernoæ tradycji nale¿y w Kociele katolickim do wartoci najwy¿szych: ona zapewnia zachowanie przez kolejne wieki to¿samoci
rytu rzymskiego. Pewien sta³y zasób
s³ownictwa, metaforyka o judeochrzecijañskich jeszcze korzeniach,
jak te¿ utrwalony w jêzyku katolicki
sposób wyk³adu doktryny stanowi
dziedzictwo, którego trwanie zapewnia liturgii a u t e n t y c z n o  æ 
st¹d w³anie tytu³ Instrukcji Liturgiam authenticam. Dziêki temu
osi¹ga siê tak¿e duchow¹ jednoæ
z ca³ym Kocio³em w sensie historycznym, czyli z tymi, którzy byli
przed nami; teraz za trzeba tê jednoæ utrzymaæ dla nastêpnych pokoleñ.
W stosunku do instrukcji poprzednich, ale przede wszystkim wobec
praktyki, jaka w dziedzinie przek³adów lub tworzenia nowych tekstów
rozwinê³a siê w ci¹gu czterdziestu
lat po ostatnim soborze, instrukcja
najnowsza jest szczególnie zachowawcza. Jakkolwiek nie pisze siê w
niej niczego takiego wprost, mo¿na
siê chyba domylaæ, i¿ w du¿ej mierze jest ona reakcj¹ na pewne zjawiska, uznane przez Stolicê Apostolsk¹ za nadinterpretacje lub nadu¿ycia, pope³niane czêsto w krajach zachodnich (np. w Holandii). Zawiera zatem liczne sformu³owania, w
których nakazuje siê maksymaln¹
wiernoæ wobec ³aciñskich pierwowzorów  bez ¿adnych dodatków
ani opuszczeñ, parafraz lub odstêpstw od przekazanych przez tradycjê struktur i wyrazów. Jedyne
uzasadnienie dla wprowadzania
ró¿nic stanowiæ mo¿e brak ekwiwalencji leksykalnej lub gramatycznej
miêdzy ³aciñskim jêzykiem orygina³u oraz jêzykiem, w jakim dokonywany jest przek³ad. Innymi s³owy: jeli prze³o¿y siê z powrotem na
³acinê wersjê w jêzyku narodowym,
powinno siê otrzymaæ tekst ca³ko-

wicie zgodny z pierwowzorem. Na
wiecie omawiany dokument spotka³ siê w zwi¹zku z tym z rozczarowaniem, a nierzadko nawet z
oskar¿eniem Kocio³a o d¹¿noæ
do uniformizacji, która nie uwzglêdnia kulturowej ró¿norodnoci
konkretnych wspólnot lokalnych i
nie pozwala na tworzenie autentycznych zwi¹zków miêdzy religi¹
a ¿yciem, co nie tylko ludzi nie
przyci¹ga, ale wrêcz odstrêcza. W
Polsce podobnych g³osów nie s³ychaæ, prawdopodobnie dlatego, i¿
nie ma g³êbszej refleksji nad obecnym stanem polskiego jêzyka liturgicznego i jego recepcj¹. I  co
chyba wa¿niejsze  nie ma dzi
tak¿e gotowoci do takiej refleksji,
poniewa¿ cokolwiek by ona nie
przynios³a, Koció³ polski i tak
skupi siê na wiernej realizacji
wskazañ Watykanu. U nas dokumenty Kocio³a powszechnego po
prostu omawia siê, aby dobrze poznaæ ich treæ i przygotowaæ siê do
realizacji wynikaj¹cych z niej zdañ,
z niczym natomiast nie siê nie dyskutuje, nie mówi¹c ju¿ o jakiejkolwiek kontestacji.
Tymczasem wiek XXI stawia
przed Kocio³em, równie¿ polskim, wielorakie wyzwania, z których najwa¿niejsze to przezwyciê¿anie narastaj¹cej obcoci, nieprzystawalnoci jêzyka religijnego
do rodowiska coraz bardziej zdominowanego przez jêzyk kultury
masowej. Wspó³czesna sytuacja
Kocio³a i jego dylematy z inkulturacj¹ s¹ ju¿ znane, temat ten
podejmuje szereg badaczy, m.in.
W. Przyczyna i G. Siwek w Orêdziu o stanie jêzyka na prze³omie
tysi¹cleci pt.: Polszczyzna 2000
(Kraków 1999; 130148). Póniejsze badania na tym obszarze niezmiennie potwierdzaj¹ tezê, i¿ wiele tekstów jêzyka religijnego, w
tym teksty modlitw liturgicznych,
jest przyswajanych w stopniu wrêcz
nik³ym, bo okrelone w³aciwoci
ich jêzyka stwarzaj¹ ludziom wiele
barier trudnych do pokonania.
Marzena Makuchowska
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Figura w. Krzysztofa
(pierwszy etap odbudowy)

Zamek w Kopicach, po³o¿ony 30 kilometrów na zachód od Opola, by³ jedn¹ z najpiêkniejszych rezydencji
na l¹sku. Pa³ac o bajkowej urodzie, porównywany do
zamku w Mosznej, a wiêc na dzisiejsze czasy swoisty
Disneyland, by³ znakomitym dzie³em architektonicznym
Carla Bogus³awa Lüdecke (1826-1894), urodzonego w
Szczecinie, autora oko³o 80 projektów zamków, pa³aców, dworów, willi, kocio³ów i kaplic.
Zamek w Kopicach to pyszna rezydencja Schaffgotschów i owianej legend¹ jednej z najwiêkszych na l¹sku dzia³aczek charytatywnych Joanny Gryzik-Schaffotschowej, która trafi³a nawet do literatury piêknej za spraw¹ Gustawa Morcinka. Pa³ac, pe³en wspania³ych mebli
i kolekcjonerskich zbiorów, otoczony piêknym parkiem,
przetrwa³ wojnê w stanie nietkniêtym. W 1958 r. ju¿ dokumentnie wyszabrowany, zosta³ przez nieznanych
sprawców podpalony.
W 1990 roku popadaj¹cy w ruinê zabytek w³adze
gminne w Grodkowie sprzeda³y Adamowi Kocowi,
przedsiêbiorcy z Krakowa, za mieszn¹ kwotê 5 tysiêcy z³otych, p³atne w ratach przez 25 lat, a wiêc do roku

Zamek w Kopicach na pocztówce z 1928 r.

2015 - po 300 z³otych rocznie. Adam Koc, powo³uj¹c
siê m.in. na rekomendacjê prof. Wiktora Zinna zobowi¹za³ siê, ¿e w ci¹gu czterech lat doprowadzi pa³ac do
stanu u¿ywalnoci. Niestety jegomoæ ten, wykorzystuj¹c niezrozumia³e wrêcz luki prawne, okaza³ siê cynicznym k³amc¹, który jeszcze 8 lutego 2003 roku w artykule Miros³awa Olszewskiego na ³amach NTO uspokaja³ opiniê publiczn¹, ¿e wszystko jest w porz¹dku i
nied³ugo w Kopicach powstanie hotel o wysokim standardzie oraz centrum consultingowe, a prace rusz¹ za
cztery miesi¹ce. Tymczasem nie mia³ nawet pieniêdzy
na regularne p³acenie 300-z³otowych rat rocznych.
Przez czternacie lat pod zarz¹dem Adama Koca w
zamku w Kopicach trwa³a ordynarna grabie¿. Wywieziono figury, które zdobi³y elewacjê pa³acu, rozbito piêkn¹ fontannê, wywieziono granitowe schody, zbito ze
cian bogat¹ sztukateriê z piaskowca, usuniêto gzymsy
i czêciowo rozbito rzadkiej urody kamienne rzygacze
odprowadzaj¹ce z wie¿ wodê deszczow¹. Zniszczono
kamienn¹ wi¹tyniê dumania na wyspie. Dwa lata temu
nieznani sprawcy wywieli w nieznanym kierunku
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mnik ten by³by uratowany i zdobi³by dzisiaj nasze miasto. Dzi los jego jest nieznany i chyba nigdy ju¿ nie
wróci na l¹sk Opolski. Podobnie jak figury: w. Jadwigi, w. El¿biety i rycerza Siboto.
Dopiero przed rokiem, po mojej dramatycznej interpelacji w Senacie Rzeczpospolitej, co odbi³o siê szerokim
echem w prasie, nowy wojewódzki konserwator zabytków w Opolu Maciej Mazurek umo¿liwi³ próbê skutecznego uratowania ju¿ ostatnich trzech obiektów rzebiarskich, które jakim cudem przetrwa³y w Kopicach: pomnika w. Krzysztofa, pos¹gu damy z harf¹ (bez g³owy) i
o³tarza z kaplicy grobowej Schaffgotschów. W efekcie
skomplikowanej procedury, konserwator Maciej Mazurek poleci³ przewieæ do Opola, daæ w depozyt Muzeum
l¹ska Opolskiego i pozwoliæ w majestacie prawa Uniwersyteckiemu Stowarzyszeniu na rzecz Ratowania Zabytków l¹ska Opolskiego podj¹æ prace zabezpieczaj¹ce i renowacyjne tych niezwyk³ej klasy zabytków.
Po d³ugich perturbacjach, zabiegach, prasowym jazgocie (szczególnie w wydaniu Gazety Wyborczej rzekomej obroñczyni zabytków), pokonuj¹c biurokratyczne rafy, uda³o siê w padzierniku 2004 r. przewieæ
z Kopic do Opola pomnik w. Krzysztofa d³uta Carla
Kerna  wybitnego rzebiarza l¹skiego, pochodz¹cego
z Kluczborka.
Rzeba ta, otoczona piêknym, neogotyckim baldachimem, wa¿y oko³o 7 ton. Nie uda³oby siê jej uratowaæ Figura w. Krzysztofa.

wietn¹ rzebê Carla Kerna, przedstawiaj¹c¹ postaæ budowniczego zamku w stroju myliwskim, z rulonem
planu budowy pa³acu. Wyciêto drzewa w prawie dwudziestohektarowym parku. Dzia³o siê to na oczach opinii publicznej, mediów, prokuratury, wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Jest to wyj¹tkowy fenomen
bezkarnoci cz³owieka znanego z imienia i nazwiska. W
ten sposób pozbawiono l¹sk Opolski jednego z najpiêkniejszych zabytków. Wierzê, ¿e przyjdzie czas, ¿e kto
za to odpowie, a przynajmniej jego nazwisko bêdzie napiêtnowane w historii tej ziemi.
ledz¹c od roku 1995 dramat unicestwiania zamku w
Kopicach, kiedy wspólnie z Renat¹ Laskowsk¹ pracowalimy nad rozpraw¹ magistersk¹ na ten temat, zabiega³em, aby niektóre, okaleczone powa¿nie, ale jeszcze
stoj¹ce w niszach pa³acowych pos¹gi przewieæ do
Opola i zabezpieczyæ. Bez rezultatu. Pos¹gów z ka¿dym
rokiem ubywa³o (z³odziei policja nie poszukiwa³a), ale
formalnie i legalnie ani jednego z nich przewieæ na
uniwersytet nie by³em w stanie, choæ byli przedsiêbiorcy, którzy chcieli wykonaæ to zadanie bezinteresownie.
By³em bliski determinacji, aby zaryzykowaæ wywiezienie jednej z najcenniejszych rzeb, która le¿a³a pod murami zamku omsza³a i zzielenia³a - figury Schaffgotscha
z Kopic - bez odpowiednich zezwoleñ. Nie odwa¿y³em
siê wówczas tego zrobiæ, czego obecnie ¿a³ujê, bo po-

Demonta¿ figury.

38
bo stoj¹c nad fos¹, powa¿nie okaleczona, mog³a w ka¿dej chwili run¹æ do wody - gdyby nie bezinteresowna
ofiarnoæ firmy Rekonsbud z Opola i osobicie jej
prezesa Mariana Habrajskiego.
Pracownicy tej firmy, wyposa¿eni w ciê¿ki sprzêt, w
tym du¿ych rozmiarów dwig, przez trzy dni (12-14 padziernika 2004 r.) pracowali w Kopicach nad demonta¿em zabytku. W fosê pe³n¹ wody, nad któr¹ sta³ pomnik,
trzeba by³o wbiæ specjalne pale, na których ustawiono
rusztowania. Demonta¿ kilkudziesiêciu elementów, pod
nadzorem s³u¿b wojewódzkiego konserwatora, z udzia³em rzebiarza-konserwatora Rafa³a Rzeniczka, trwa³
wiele godzin. Imponuj¹c¹ wiedz¹ in¿yniersk¹ wykaza³
siê kieruj¹cy demonta¿em in¿. Zenon Leniak z firmy
Rekonsbud. Gdyby za tê pracê trzeba by³o zap³aciæ,
jej wartoæ wynios³aby oko³o 40 tysiêcy z³otych - firma Rekonsbud uzna³a, ¿e jest to jej wk³ad w dzia³alnoæ Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na rzecz Ratowania Zabytków l¹ska. Jestemy wdziêczni równie¿ za
pomoc ks. proboszczowi Kazimierzowi Krzywdziñskiemu z Kopic, so³tysowi Kopic Ryszardowi Malance,
Micha³owi Szymankiewiczowi  organicie kocio³a w
Kopicach, Januszowi Rzepkowskiemu  dyrektorowi
szko³y Podstawowej w Kopicach i Witoldowi Szczêniakowi z Grodkowa oraz Irenie Rzeniczek z Galerii Autor, którzy stali siê wielkimi orêdownikami uratowania
niszczej¹cego od pó³ wieku pomnika w. Krzysztofa.
Zabytek rozebrano finezyjnie i przewieziono do Opola, do warsztatów uniwersyteckich przy ulicy Oleskiej,
na trzech du¿ych przyczepach. Tu do pracy przyst¹pili
konserwatorzy: prof. Ireneusz P³uska  rzeczoznawca
Ministerstwa Kultury, profesor Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie i Rafa³ Rzeniczek wraz z licznym
zespo³em pracowników fizycznych, g³ównie z Uniwersytetu Opolskiego.

Oczyszczony pos¹g w. Krzysztofa.
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Pierwsze zabiegi to wymycie specjalnymi preparatami zagrzybionych i sczernia³ych elementów pomnika.
Nastêpnie odka¿enie ca³ego zabytku i przewiezienie do
specjalnej hali, któr¹ uniwersytet odda³ bezp³atnie do
dyspozycji konserwatorów.
Pomnik jest straszliwie okaleczony. Piêkna figura w.
Krzysztofa nie ma kolana i jednej rêki z kosturem.
Wyrazista twarz pe³na jest ubytków, ma utr¹cony nos.
Siedz¹ca na ramieniu w. Krzysztofa postaæ Chrystusa
pozbawiona jest g³owy, nóg i r¹k. Na okalaj¹cym figurê
baldachimie trzeba zrekonstruowaæ rozbite, ogromne
neogotyckie sterczyny. Zmasakrowane zosta³y twarze
uskrzydlonych anio³ów okalaj¹cych cokó³, który przez
wandali zosta³ zamalowany farb¹. Trzeba odtworzyæ
cztery wychylaj¹ce siê znad kolumn maszkarony, po
których zosta³y tylko fragmenty nóg.
Obecnie bardzo intensywnie pracujemy nad zdobyciem odpowiedniej ikonografii, która pozwoli³aby wiernie odtworzyæ pierwotny kszta³t dzie³a Carla Kerna.
Okazuje siê bowiem, i¿ pa³ac w Kopicach, wielokrotnie fotografowany i malowany, reprodukowany na tysi¹cach widokówek oraz w wydawnictwach specjalistycznych, prezentowany by³ zazwyczaj w ca³ym jego
okaza³ym kompleksie. Koncentrowano uwagê na wie¿ach, piêknym frontonie, podjedzie od strony parku
oraz od strony malowniczego stawu ze wi¹tyni¹ dumania. W ikonografii tej pomijano najwa¿niejsze z naszego punktu widzenia detale. Okaza³y pomnik w. Krzysztofa by³ fotografowany zazwyczaj z doæ du¿ej odleg³oci, co uniemo¿liwia na razie wyobra¿enie sobie, jak
wygl¹da³y poutr¹cane z baldachimu elementy.
W proces poszukiwania ikonografii samego pomnika w. Krzysztofa zaanga¿owane s¹ obecnie niemal
wszystkie placówki naukowe na l¹sku, kolekcjonerzy
widokówek i historycy z Uniwersytetów: l¹skiego,
Wroc³awskiego i Opolskiego, dyrektor Muzeum Narodowego we Wroc³awiu dr Maciej £agiewski oraz
autor interesuj¹cej pracy magisterskiej o zamku w Kopicach z Uniwersytetu l¹skiego Maciej Miszok w³aciciel bogatej kolekcji widokówek zamków l¹skich.
Posiadamy pewn¹ informacjê, ¿e
istnieje XIX-wieczna widokówka,
która przedstawia tylko pomnik w.
Krzysztofa. Je¿eli do niej dotrzemy,
uda siê wiernie zrekonstruowaæ ten
piêkny, wyj¹tkowej klasy artystycznej
zabytek, który na pewno bêdzie zdobi³ Wzgórze Uniwersyteckie i bêdzie
tu otoczony pieczo³owit¹ opiekê.
Stanis³aw S³awomir Nicieja
prezes Uniwersyteckiego
Stowarzyszenia na rzecz
Ratowania Zabytków l¹ska
Opolskiego
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Las w Zawadzie
to nie Amazonka
Z Marianem Habrajskim, prezesem firmy Rekonsbud,
rozmawia Beata Zaremba
 Znajdujemy siê w³anie w
Collegium Maius, budynku, który
Pana firma niemal¿e podnios³a z
ruiny. Czy dzi, przechadzaj¹c siê
po tym okaza³ym obiekcie, zwraca
Pan uwagê na detale budowlane?
 Oczywicie, to ju¿ jest chyba
skrzywienie zawodowe, ¿e nawet po
zakoñczeniu prac przygl¹dam siê
cianom, pod³odze, sufitowi itp.
G³ównie interesuj¹ mnie niedostatki. W tym budynku trochê by siê
drobnych skaz znalaz³o, ale generalnie jestem zadowolony z wykonanej
pracy. Zw³aszcza, ¿e doprowadzenie
zrujnowanego obiektu do obecnego
stanu by³o nie lada zadaniem. To nie
by³a budowa marketu, przy którym
mo¿na sobie pozwoliæ na tandetê
budowlan¹, ale praca wymagaj¹ca
du¿ych kwalifikacji budowlanych,
pomys³owoci. Ten budynek by³
mocno nadwyrê¿ony przez czas, w
wielu miejscach mielimy do czynienia z uszkodzon¹ konstrukcj¹, co
rusz napotykalimy na jakie niespodzianki, okaza³o siê na przyk³ad,
¿e s³upy, które maj¹ podtrzymywaæ
kilka piêter s¹ w rodku wype³nione gruzem i trzeba je wzmocniæ.
Najwiêcej k³opotu by³o z tzw. segmentem A, najstarsz¹ czêci¹ budynku, gdzie obecnie znajduje siê
rektorat, czêsto trzeba by³o podejmowaæ szybkie decyzje, jak poradziæ sobie z jakim problemem i
muszê powiedzieæ, ¿e dziêki znakomitej wspó³pracy z nie¿yj¹cym ju¿
niestety in¿ynierem Malinowskim i
architektem Szczepañskim prace
sz³y bardzo sprawnie.
 Pana firma znana jest nie tylko
z dok³adnej, ale i szybkiej pracy.
 Dzia³amy rzeczywicie sprawnie, ale  mam wra¿enie  ¿e i roz-

wa¿nie. Ale akurat szybkie tempo w
pracach budowlanych niekoniecznie
musi byæ atutem. Stosowanie chemii
budowlanej wymaga czasu. Budynek pracuje, mury musz¹ mieæ czas
wyschn¹æ. W Collegium Maius pojawi³y gdzieniegdzie nacieki i pêkniêcia w³anie z tego powodu, ¿e
mury za krótko wysycha³y. Dlatego
te¿ czas realizacji nie mo¿e byæ kryterium w przetargu.
 Mam wra¿enie, ¿e jest Pan
mocno zwi¹zany z Uniwersytetem
Opolskim?
 To prawda, nie tylko dlatego, ¿e
w ci¹gu piêciu lat zrealizowalimy
dla Uniwersytetu Opolskiego szereg
inwestycji o wartoci 27 milionów
z³otych; mam tu na myli budowê
Collegium Pedagogium, Collegium
Maius, modernizacjê dawnego LO,
ale tak¿e z powodu dobrej atmosfery, entuzjazmu w³adz do tworzenia,
budowania. Niezapomniany by³ to
dla mnie widok, kiedy podczas
wznoszenia Collegium Maius by³y
rektor UO prof. Stanis³aw Nicieja
niemal codziennie pojawia³ siê na
budowie. Nieraz przyprowadza³ ze
sob¹ goci: senatorów Uniwersytetu Opolskiego, naukowców, nawet
arcybiskupa Nossola. Szczególnie
pamiêtam jedn¹ tak¹ wycieczkê,
kiedy profesor Nicieja pojawi³ siê z
grupk¹ starszego ju¿ grona profesorskiego i poci¹gn¹³ wszystkich za
sob¹ na dach Z trwog¹ patrzy³em,
jak dzielnie wspinaj¹ siê po drabinie.
Teraz z du¿ym uznaniem patrzê, jak
profesor Nicieja ratuje zabytki i
ci¹ga je na uczelniê.
 W doæ niekonwencjonalny
sposób Pan mu w tym pomaga. Do
przetransportowania pos¹gu w.
Krzysztofa, który sprowadzony

Marian Habrajski ma 55 lat, mieszka w Opolu. ¯ona Katarzyna, córka Joanna i wnuczka Karolina to kobiety jego ¿ycia. Dla relaksu ³owi ryby
w Turawie i na Morzu Ba³tyckim. Firma Rekonsbud, któr¹ kieruje razem
z Janem Klamk¹, posiada m.in. certyfikat obowi¹zuj¹cy w NATO oraz
certyfikat zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug norm ISO. W firmie Rekonsbud
na sta³e zatrudnionych jest 140 osób.
Swoj¹ karierê w bran¿y budowlanej
Marian Habrajski rozpocz¹³ w latach
siedemdziesi¹tych. Pierwsza budowa  w 1972 r. (cementownia w
Strzelcach Opolskich), pierwsza
funkcja kierownicza  1976 r. (budowa Metalchemu).

zosta³ z Kopic, trzeba by³o u¿yæ
pontonów.
 Nie by³o innej mo¿liwoci, ¿eby
siê do niego dostaæ, wiêc postanowilimy wykorzystaæ pontony. Czêsto
w naszej pracy liczy siê dobry pomys³, reagowanie na sytuacjê, b³yskotliwoæ. Nauczy³em siê takiej aktywnej postawy podczas studiów od
prof. Oswalda Matei, który pozwala³
nam przychodziæ na egzamin z ksi¹¿kami: zadawa³ problem do rozwi¹zania, a my moglimy szukaæ dróg
wyjcia równie¿ w podrêcznikach.
Inny mój nauczyciel, profesor Czy¿,
mawia³ natomiast, ¿e dobrze jest korzystaæ z gotowych wzorów matematycznych. S³usznie, nie ma co wywa¿aæ otwartych drzwi, udawaæ, ¿e siê
przemierza Amozonkê, kiedy siê
idzie przez las w Zawadzie
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Wymieranie flory
na l¹sku Opolskim
Rolinnoæ jest podstawow¹
tkank¹ biosfery, na której oparty jest
ca³y ¿ywy system naszej planety.
Jest to tak¿e jeden z podstawowych
czynników kszta³tuj¹cych krajobraz. Roliny równie¿ upiêkszaj¹
otoczenie, staj¹ siê natchnieniem
artystów, dostarczaj¹ substancji
leczniczych, budulcowych i opa³owych. Kwiaty s¹ powszechnie uznawane za symbol ¿ycia i piêkna,
przez to budz¹ szacunek i naturaln¹
potrzebê ochrony chyba w ka¿dym
z nas.
l¹sk Opolski by³ od dawna przedmiotem badañ florystycznych, które zosta³y zapocz¹tkowane ju¿ w
XVI wieku m.in. przez Cromera z
Nysy i Sebiza z Brzegu. Jednak dopiero w drugiej po³owie XVIII wieku pojawiaj¹ siê pierwsze zbiorcze
opracowania Mattuschki i Krockera. Wymieniaj¹ one jeszcze niewielk¹ liczbê gatunków rolin i ich stanowisk. Znacznie wiêcej danych florystycznych przynosz¹ opracowania
Wimmera i Grabowskiego, a szczególnie Fieka oraz Schubego. Monograficzne dzie³o ostatniego autora
pt. Flora von Schlesien przedstawia rozmieszczenie na l¹sku 1616
gatunków rolin naczyniowych na
przesz³o 60 tys. stanowisk.
Sporód oko³o 1700 rolin naczyniowych, które by³y dotychczas
stwierdzone na obszarze naszego
regionu, prawie 90 gatunków zosta³o najprawdopodobniej utraconych
na zawsze. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
sta³o siê tak mimo wprowadzenia
ponad pó³ wieku temu ochrony gatunkowej rolin. Bierna ochrona w
regionie, podobnie jak w ca³ym kraju, okaza³a siê ma³o skuteczna i
niewystarczaj¹ca dla zachowania
ró¿norodnoci florystycznej. Nie-

mal ka¿dy dokument dotycz¹cy
ochrony europejskiego dziedzictwa
florystycznego, w tym przede wszystkim takie akty prawne jak Konwencja Berneñska o ochronie europejskiej przyrody i siedlisk naturalnych czy Dyrektywa Habitatowa w
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, przyjêta przez Radê Europy w 1992 r.,
zawiera zalecenia odnonie regionalnych dzia³añ maj¹cych na celu
zachowanie najcenniejszych elementów flor. Województwo opolskie by³o jednym z pierwszych w
kraju, dla którego opracowano czerwon¹ listê rolin naczyniowych.
Jako jedno z nielicznych wprowadzi³o w 1996 r. na mocy ówczesnej
ustawy o ochronie przyrody regionaln¹ ochronê bobrka trójlistkowego.
Wiele okazów zielnikowych gatunków wymar³ych znajduje siê w
cennym zielniku Karla Bialuchy,
który jest przechowywany w zbiorach przyrodniczych Muzeum l¹ska Opolskiego. O twórcy tego zielnika wiadomo tylko, ¿e by³ opolskim aptekarzem i wielkim mi³onikiem przyrody. Znajduj¹ce siê w
nim roliny pochodz¹ z lat 1937
1943 i zosta³y zebrane na terenie
l¹ska Opolskiego, przede wszystkim w okolicach Opola. Zielnik zawiera prawie 1700 arkuszy, w których wiêkszoæ stanowi¹ roliny
wy¿sze. Do najbardziej interesuj¹cych gatunków rolin wymar³ych na
l¹sku Opolskim zaliczyæ nale¿y
sasankê otwart¹, zawilca wielkokwiatowego, zimozio³a pó³nocnego,
aldrowandê pêcherzykowat¹, kosaæca syberyjskiego, storczyka samczego oraz storczyka drobnokwiatowego. Sasanka otwarta to bylina z ro-

Storczyk drobnokwiatowy.

dziny jaskrowatych, do oko³o 20 cm
wysoka, z przyziemnymi p¹kami
odnawiaj¹cymi, z których w okresie przedwionia wyrastaj¹ pêdy
kwiatowe zakoñczone pojedynczym kwiatem o rednicy 3 do 6 cm.
Kwiaty s¹ najczêciej dzwonkowate, barwy niebieskiej lub fioletowej. Wszystkie czêci pêdu kwiatowego s¹ silnie ow³osione srebrzystobia³ymi w³oskami. Sasanka kwitnie
w kwietniu i maju. Gatunek ten wystêpuje najczêciej w borach sosnowych, szczególnie czêsto w miejscach nas³onecznionych. W Polsce
wystêpuje na rozproszonych stanowiskach przede wszystkim w pó³nocno-wschodniej czêci kraju. Na
terenie województwa opolskiego
notowana w okolicach Ozimka,
Osowca, Kup, Kotlarni, Boroszowa,
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Storczyk samczy rosn¹cy w 1939 roku w
Winowie w zielniku K. Bialuchy.

Opola-Grudzic, Niwek ko³o Opola,
Chrz¹stowic, Pokoju, Starej Kuni,
Zawadzkiego, Borowian, Mokrych
£an-Strzelec Opolskich i Dêbskiej
Kuni.
Zawilec wielkokwiatowy jest
bylin¹ równie¿ z rodziny jaskrowatych, zimuj¹c¹ w postaci wrzecionowatego k³¹cza z rozetk¹ lici. £odyga osi¹ga wysokoæ do 40 cm i niesie jeden, wyj¹tkowo dwa bia³e lub
ró¿owawe, od spodu jedwabicie
ow³osione kwiaty. Osi¹gaj¹ one rednicê do 6 cm. Gatunek ten kwitnie
w kwietniu do czerwca, optimum
kwitnienia przypada najczêciej na
maj. Zawilec wielkokwiatowy preferuje ciep³e, suche i zasadowe siedliska o pod³o¿u zawieraj¹cym rumosz ska³ wapiennych. Wystêpuje
najczêciej w miejscach nas³onecznionych. W Polsce spotykany jest
rzadko na po³udniowym i po³udniowo-wschodnim wy¿u oraz na rozproszonych stanowiskach na pó³nocnym wschodzie i w dolinach
dolnej Odry i Wis³y. Wyst¹pienia w
naszym regionie znajdowa³y siê na
zachodnim krañcu wyst¹pieñ wy¿ynnych. Gatunek obserwowany by³
tutaj w starym kamienio³omie wapienia miêdzy Tarnowem Opolskim
a Kamieniem l¹skim, ko³o Sucho-

dañca, Szymiszowa oraz Wyb³yszczowa.
Zimozió³ pó³nocny to pe³zaj¹ca
krzewinka do 1 m d³ugoci reprezentuj¹ca rodzinê przewiertniowatych. Jego jajowate lub okr¹g³awe
licie ustawione s¹ naprzeciwlegle
w oddalonych od siebie parach.
Pachn¹ce, zwieszone, dzwonkowate, jasnoró¿owe lub bia³awe kwiaty
osadzone s¹ zwykle po dwa na
wzniesionej szypule o d³ugoci do 8
cm. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Gatunek ten ronie w borach przewa¿nie w pó³nocnej czêci kraju.
Przez województwo opolskie przebiega po³udniowa granica jego zasiêgu. W województwie opolskim
zimozió³ pó³nocny wystêpowa³
przed wojn¹ na dwóch stanowiskach w okolicach Opola: w Niwkach i Krasiejowie.
Aldrowanda pêcherzykowata to
gatunek owado¿erny, pozbawiony
korzeni, wolno p³ywaj¹cy z rodziny
rosiczkowatych. Rolina ta ronie w
p³ytkich, os³oniêtych od wiatru zatoczkach przy podtorfionych brzegach jezior i stawów. Przez Polskê
przebiega pó³nocna granica zasiêgu
tego gatunku. Obecnie znana jest
tylko z 7 stanowisk w ca³ym kraju.
W województwie opolskim znana
by³a z 4 stanowisk: Staw Nowokunicki, Przysiecz, stawy ko³o Niemodlina i okolice Przechodu. Najd³u¿ej utrzymywa³o siê stanowisko
w rezerwacie Staw Nowokunicki. Obecnie jest gatunkiem wymar³ym, jednak¿e celowym jest jej reintrodukcja do wybranych wczeniejszych miejsc jej wystêpowania
oraz tworzenie nowych stanowisk
zastêpczych.
Kosaciec syberyjski jest bylin¹ z
rodziny kosaæcowatych o czo³gaj¹cym siê k³¹czu. Na szczycie ³odygi
osi¹gaj¹cej 120 cm wysokoci od
czerwca do lipca pojawiaj¹ siê efektowne niebieskofio³kowe kwiaty.
Kosaciec syberyjski spotykany jest
zazwyczaj na wilgotnych ³¹kach. W
Polsce wystêpuje na rozproszonych
stanowiskach niemal¿e w ca³ym
kraju. Równie¿ rzadko notowano
ten gatunek na l¹sku Opolskim: w
Opolu, Lenicy, Dobrodzieniu, Bo-

roszowie, Wyszkowie l¹skim, Radzikowicach, Wajdach ko³o Nysy,
Pokrzywnicy, Urbanowicach oraz w
rezerwacie Przylesie.
Storczyk samczy to rolina nale¿¹ca do rodziny storczykowatych,
posiadaj¹ca jajowate licie i bladoró¿owe lub purpurowofioletowe
kwiaty, które zakwitaj¹ w maju i
czerwcu. Gatunek ten wystêpuje na
siedliskach otwartych, najczêciej
na ³¹kach i suchych murawach. W
Polsce by³ notowany na oko³o 300
stanowiskach, jednak obecnie potwierdzono oko³o 60 z nich. Wystêpuje obecnie g³ównie w po³udniowej czêci kraju. Na terenie województwa opolskiego podany zosta³
z okolic Dêbia, Komprachcic, Dzier¿ys³awia i Winowa.
Storczyk drobnokwiatowy jest
bylin¹ bulwow¹ o pêdach kwiatostanowych od 10 do 50 cm wysokich.
Jego jajowato-lancetowate licie zebrane s¹ w rozetê u podstawy pêdu.
Storczyk ten posiada dwa podgatunki, które ró¿ni¹ siê por¹ kwitnienia.
Podgatunek typowy kwitnie od maja
do po³owy czerwca, kwitnienie podgatunku pónego przypada na prze³om lipca i sierpnia. Storczyk drobnokwiatowy spotykany jest na nas³onecznionych oraz suchych siedliskach otwartych. W Polsce notowany by³ na oko³o 130 stanowiskach.
Obecnie potwierdzony zosta³ na
oko³o 20 stanowiskach, koncentruj¹cych siê w okolicach Kielc i Niecki Nidziañskiej. W województwie
opolskim storczyk drobnokwiatowy
znany by³ z 2 stanowisk: Zielêcice
ko³o Brzegu oraz Zajêcza Góra ko³o
Sêkowic. W po³owie lat 50. XX wieku znaleziony tak¿e w czeskiej czêci Gór Opawskich w pobli¿u Jindøichova. Stanowisk tych powtórnie
nie potwierdzono i gatunek ten zaliczono do wymar³ych.
Przyczyny wymarcia tych gatunków rolin s¹ nieznane. Najprawdopodobniej jednak g³ówn¹ przyczyn¹
ich zaniku by³y czynniki antropogeniczne, powoduj¹ce zniszczenie siedlisk, w których wystêpowa³y.
Krzysztof Spa³ek
Fot. autor
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Wspó³czesna metropolia:
to¿samoæ i formy bycia razem jej mieszkañców

Chcia³bym bli¿ej przyjrzeæ siê
wspó³czesnym metropoliom pod
k¹tem tego, co Zygmut Bauman
nazywa formami bycia razem.
G³ówna moja teza jest tyle przekorna, co optymistyczna: wbrew naszym utyskiwaniom, wspó³czesna
metropolia jest prawdopodobnie
lepszym miejscem do ¿ycia ni¿ miasto z pocz¹tku dwudziestego wieku.
Daje nam ona mo¿liwoæ konfrontacji z Innym/Obcym, co niestety
wymaga od nas sta³ego wysi³ku akceptacji i przedefiniowania naszej
to¿samoci.
Baumanowskie formy bycia razem wi¹¿¹ siê z szeregiem zagadnieñ
z pogranicza historii architektury,
socjologii, a tak¿e filozofii, zatem
pragn¹³bym zastrzec sobie przywilej
doæ swobodnego wêdrowania po
tych dziedzinach, bez trzymania siê
wytyczonych akademickich cie¿ek.
Wspó³czesna metropolia to wielopoziomowa, dynamiczna struktura,
której nie sposób ogarn¹æ za pomoc¹ jednej metodologii. Dlatego proponujê zbli¿enie siê do niej z wielu
stron jednoczenie, bo tak mo¿na
zobaczyæ j¹ pe³niej i wyraniej.
Na pocz¹tku wydaje mi siê konieczne ogólne zdefiniowanie tego,
czym jest dzi wielkie miasto.
Wród teoretyków architektury panuj¹ na jego temat doæ skrajne opinie. Wed³ug Jeana Attaliego miasto
istnieje ju¿ nie jako obiekt, ale jako
stan, pocz¹tkowa, nieprzekraczalna wartoæ dana, której nie da siê
kontrolowaæ. Taka wizja urbanistyczna bierze swoje centralne pojêcia z filozofii Deleuzego: nie ma
w niej wnêtrza i zewnêtrza miasta;
nie ma przywi¹zania do domu jako
miejsca zamieszkania, lecz odurzenie ruchem, w wyniku którego architektura jest w swojej istocie figur¹ ruchu w przestrzeni.

Inni teoretycy, Stanford Kwinter
i Daniela Fabricius, pos³uguj¹ siê
pojêciem miasta generycznego.
£¹cz¹ je przede wszystkim z architektur¹ i kultur¹ amerykañsk¹, ironicznie nazywaj¹c Amerykê Generyk¹. Miastem generycznym rz¹dzi
pragmatyzm efektywnoci: sk³ada
siê ono z tanich, powtarzalnych i
nietrwa³ych elementów po³¹czonych zgodnie z pseudominimalistyczn¹ racjonalnoci¹, w której nie
ma miejsca na sztukê projektowania. Etosem takiego miasta okazuje
siê spontaniczny ruch si³ ekonomicznych, bo ka¿de miasto jest stale tworz¹cym siê polem si³ w ruchu. Zdaniem Kwintera i Fabricius
istnieje cis³a relacja miêdzy strukturami biurokracji zwi¹zanymi z
ustrojem ekonomicznym miasta, a
jego infrastruktur¹. Miasto pocz¹tku dwudziestego wieku rz¹dzi³o siê
racjonalnymi czy wrêcz newtonowskimi zasadami organizacji i procedur, ustalanymi przez narodowe
pañstwo. Mniej wiêcej w po³owie
wieku pojawi³y siê w miecie nowe
racjonalizuj¹ce si³y, które zmieni³y
jego biurokracjê oraz infrastrukturê.
Umo¿liwi³y one wprowadzenie elektronicznej obróbki danych i ostatecznie doprowadzi³y do powstania
Internetu. Ten ostatni przyczyni³ siê
do kryzysu tradycyjnej biurokracji,
a zarazem rozpowszechni³ rynkowy
model organizacji spo³ecznej. Jednym z pierwszych skutków tych
wszystkich procesów by³a dysintermediacja, czyli eliminowanie przez
internetowe technologie i protoko³y
bogatej kultury porednicz¹cej w
transakcjach spo³ecznych i ekonomicznych. Ta kultura sk³ada³a siê z
brokerów, agentów, urzêdników,
sprzedawców, a tak¿e z wszelkich
instytucji, które nadaj¹ transakcjom
wiêksz¹ wartoæ czy wymiar. Ale

dysintermediacja nie oznacza³a jedynie zwiêkszenia efektywnoci.
Doprowadzi³a ona do zaniku tkanki
miasta, w której funkcjonowa³a owa
porednicz¹ca kultura: zaczêto likwidowaæ sklepy, placówki us³ugowe, kawiarnie, a nawet chodniki. W
ten sposób dysintermediacja wygenerowa³a rozproszone miasto, w
którym nie funkcjonuj¹ regu³y zgodnoci miêdzy jego s¹siaduj¹cymi
elementami: domy jednorodzinne
budowane s¹ obok hangarów, ma³e
fabryczki obok wielkich centrów
handlowych, a placówki us³ugowe
przy parkach i terenach rekreacyjnych. Co najwa¿niejsze, takie rozproszone miasto rozwija siê wed³ug
w³asnej, nieprzewidywalnej logiki,
a nie wed³ug z góry okrelonego
planu.
Jak widaæ z powy¿szych wypowiedzi, nie³atwo zdefiniowaæ wspó³czesne miasto. Wiêkszoæ badaczy
podkrela zdecentralizowany i nieprzewidywalny charakter jego struktury. Miasto w coraz wiêkszym
stopniu przypomina deleuzjañskie
k³¹cze: dowolny jego punkt ³¹czy siê
z innymi punktami, które tworz¹
bezpodmiotow¹ wieloæ, reprodukuj¹c¹ siê w nieskoñczonoæ. Co
wiêcej, dochodzi w nim do powi¹zañ porz¹dków odmiennego rodzaju, jak architektura i, na przyk³ad,
polityka, dziêki czemu jest ono regionem ci¹g³ej intensywnoci,
którego wibracje nie poddaj¹ siê
organizuj¹cej orientacji.
Byæ mo¿e jeszcze udatniej ni¿
powy¿sza analogia do k³¹cza, mog³oby opisaæ wspó³czesne miasto
porównanie do sieci informatycznej.
Sieæ implikuje pewn¹ wspólnotê
u¿ytkowników, a miasto przecie¿
wci¹¿ pozostaje wspólnot¹ jego
mieszkañców. Sieæ organizuje przep³yw informacji, podobnie jak mia-
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sto organizuje przep³yw ludzi i kapita³u. Wreszcie sieæ jest niematerialna, co koresponduje z coraz bardziej eterycznym charakterem infrastruktury miasta. Przenosz¹c siê w
cyfrowe obszary, miasto zachowuje wiele ze swoich fizycznych
atrybutów: jego cyberprzestrzeñ,
której projektowaniem zajmuj¹ siê
architekci, mo¿na zabudowywaæ i
sprzedawaæ. Odbywa siê w niej ruch
mieszkañców online, podobny do
ruchu ulicznego. I wreszcie coraz
czêciej mieci ona siedziby instytucji i biur. Sieciowy charakter
wspó³czesnego miasta wynika równie¿ z faktu, ¿e brak w nim centralnych struktur spo³ecznych czy ekonomicznych: jest ono raczej lun¹
konfederacj¹ centrów przemys³owych, placówek handlowych i instytucji finansowych. Poniewa¿ nie ma
przepisów reguluj¹cych ich rozwój,
dzielnice miasta to czêsto samodzielne jednostki urbanistyczne,
których w³acicielami s¹ pojedyncze
korporacje.
Dobrym przyk³adem takiego miasta-sieci jest Houston w Teksasie.
Wed³ug Stanforda Kwintera i Danieli Fabricius, ¿adne miasto w USA
nie jest równie dzikie pod wzglêdem braku ograniczeñ rozbudowy.
Socjologowie amerykañscy ukuli
nawet termin hustonizacja na
okrelenie procesów, które najpierw
mia³y miejsce w Houston, a póniej
rozprzestrzeni³y siê w innych miastach amerykañskich, europejskich
i azjatyckich. Houston z pewnoci¹
nie jest miastem w tradycyjnym sensie tego s³owa: sk³ada siê z kilkunastu osobnych, ca³kiem sporych
miast, które ³¹czy infrastruktura i
wiêzy ekonomiczne: wiêkszoæ z
nich, jak Centrum Lotów Kosmicznych NASA czy Teksañskie Centrum Medyczne zorientowana jest
na zaawansowane technologie zwi¹zane z medycyn¹ i eksploracj¹ przestrzeni kosmicznej. W zamian za zerow¹ stawkê podatku miejskiego i
stanowego, Houston ma proporcjonalnie mniej parków, ulic, chodników, gorsz¹ wodê i powietrze ni¿
jakiekolwiek inne miasto w USA. Te
niedostatki infrastruktury tworz¹ w

Rys. Leszek O³dak

Houston pewien szczególny typ
przestrzeni, która nie jest ani zanadto miejska, ani naturalna. Obszary
zabudowy s¹ przeciête przez nieu¿ytki i pustkowia, które faktycznie
scalaj¹ miasto i jednoczenie roz³adowuj¹ architektoniczne napiêcie
wytworzone przez wysok¹ zabudowê. To tamtêdy prowadz¹ gazoci¹gi, kanalizacja i linie elektryczne.
Odbywa siê tam nawet na niewielk¹ skalê dzia³alnoæ rolnicza: uprawia siê warzywa i wypasa byd³o. Z
punktu widzenia tradycyjnej urbanistyki, pustkowia rozcinaj¹ miejski
krajobraz, tworz¹c wysepki bezu¿ytecznej przestrzeni. Ale z innego
punktu widzenia, tworz¹ one racjonalny zapas przestrzeni, który w
ka¿dej chwili mo¿e siê staæ funkcjonalny. Holenderski architekt i teoretyk architektury, Rem Koolhaas,
okrela tê w³aciwoæ wspó³czesnej

metropolii jako d¹¿noæ do pog³êbiaj¹cego siê zró¿nicowania jej elementów. W miecie coraz czêciej
natura s¹siaduje z technologi¹ bez
¿adnego stanu przejciowego. Historycznie autonomiczne systemy,
jak prymitywne rolnictwo i zaawansowana architektura, istniej¹ w obrêbie jednej urbanistycznej ca³oci. To
zró¿nicowanie odpowiada coraz
wiêkszemu zró¿nicowaniu ekonomicznemu wiata, za którym stoi
bardziej ni¿ kiedykolwiek nierównomierny podzia³ pracy i zysków.
Przywo³ywani ju¿ przeze mnie Stanford Kwinter i Daniela Fabricius
twierdz¹, ¿e w rezultacie pojawia siê
zupe³nie nowy typ krajobrazu miasta, w którym Pierwszy i Trzeci
wiat istniej¹ obok siebie, czy nawet
w obrêbie siebie, w niepokoj¹cej i
niespotykanej w dziejach urbanistyki bliskoci. Taki nowy miejski kraj-
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obraz rozprzestrzenia siê nie tylko w
Houston, ale niemal we wszystkich
wiêkszych miastach USA.
Mimo pewnych historycznych i
spo³ecznych ró¿nic, rodowisko miasta europejskiego w wielu aspektach
bardzo przypomina miasto amerykañskie. Jak dowodz¹ Stefano Boeri
i jego wspó³pracownicy, w ich wspólnym projekcie badawczym Niepewne stany Europy, znaczne po³acie
zurbanizowanych obszarów Starego
Kontynentu wygl¹daj¹ jak jedna konurbacja bez wyranych granic. Tak¹
w³anie miejsk¹ przestrzeni¹ jest
Benelux czy Zag³êbie Ruhry. Opisuj¹c j¹, nale¿y porzuciæ takie kategorie jak centrum, peryferie, przestrzeñ publiczna czy przestrzeñ
prywatna. Co ciekawe, podobny typ
miasta pojawia siê obecnie nie tylko
w USA czy w Europie, ale tak¿e w
zupe³nie innych kulturach, na innych
kontynentach. Dobrym przyk³adem
mog³yby byæ takie miasta afrykañskie jak Lagos, czy azjatyckie, jak
jedna z najwiêkszych obecnie konurbacji wiata  Delta Rzeki Per³owej
w po³udniowych Chinach. Ta ostatnia sk³ada siê z szeciu miast: Hongkongu, Makao, Szenzenu, Donguanu, Gangzou i Zuhai. Jej budowa rozpoczê³a siê w 1978 na polecenie rz¹du Chin. W ca³ej konurbacji w ci¹gu
kilkunastu lat zbudowano ponad tysi¹c piêæset kilometrów autostrad,
tysi¹c dwiecie mostów i kilka wielokilometrowych, podmorskich tuneli. Ale infrastruktura Delty Rzeki
Per³owej nie przypomina bynajmniej tradycyjnie rozumianej infrastruktury. Jak zauwa¿a cytowany ju¿
przeze mnie Rem Koolhaas, infrastrukturê buduje siê tam po to, aby zainicjowaæ rozwój urbanistyczny.
Przyk³adem takiej infrastruktury jest
autostrada Gordon Wu, nazwana
od imienia jej w³aciciela, businessmana z Hongkongu, który ma raczej
sceptyczny stosunek do chiñskiego
rz¹du. Na ca³ej swej stukilometrowej
d³ugoci jego autostrada unosi siê na
betonowych s³upach. Znajduje siê na
niej wiele skrzy¿owañ i zjazdów,
które prowadz¹ donik¹d. Taka infrastruktura mo¿e staæ siê narzêdziem
do stworzenia w najbli¿szej przysz³o-
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ci kilkunastu mniejszych miast.
Po tej wstêpnej analizie wspó³czesnej metropolii, pora abym spróbowa³ odpowiedzieæ na pytanie, w
jaki sposób jej mieszkañcy s¹ razem.
Co to w ogóle znaczy byæ razem
w rodowisku wspó³czesnego miasta? W swoim eseju Forms of Togetherness, który przywo³a³em na
samym pocz¹tku tych rozwa¿añ,
Zygmunt Bauman wymienia podstawowe formy i modalnoci bycia
razem. Tak¹ najbardziej typow¹
form¹ bycia razem we wspó³czesnym miecie jest mobilne bycie
razem (mobile togetherness), charakterystyczne dla wielkomiejskiej
ulicy b¹d centrum handlowego.
Jego logik¹ rz¹dzi p³ynny ruch.
Obecnoæ innych ludzi rozmyta jest
ruchem tak, ¿e nie wychodzi ona
poza peryferie naszego postrzegania. Tylko niektóre kszta³ty, które
mijamy maj¹ szansê zamieniæ siê w
obcych. Lecz kiedy przecinaj¹ oni
pole naszej uwagi, staj¹ siê tak¿e
przeszkodami w naszym ruchu,
które staramy siê omin¹æ. Mobilne
bycie razem polega na tym, aby unikaæ spotkañ z obcymi, wystrzegaj¹c
siê kontaktu wzrokowego.
Inn¹ form¹ bycia razem jest bycie
stacjonarne (stationary togetherness), charakterystyczne dla rodków
komunikacji publicznej, w tym dworców i przystanków, ale tak¿e wszelkiego rodzaju poczekalni. Równie¿
ono polega na unikaniu zetkniêcia siê
z obcymi czy innymi, których obecnoæ jest przypadkowa i zupe³nie
nieistotna. W utrzymaniu do nich
dystansu pomaga czêsto samo projektowanie wnêtrz: fotele lub ³awki
zwrócone s¹ w jedn¹ stronê, z g³oników wylewa siê muzyka, a wszêdzie
w zasiêgu rêki s¹ gazety czy broszury, których lektura skutecznie odgradza nas od nawi¹zywania kontaktów.
W miejscach publicznych, w
których wykonuje siê okrelon¹ pracê, takich jak biura, urzêdy czy zak³ady przemys³owe, panuje doæ
podobny typ bycia razem, okrelany przez Baumana jako bycie utemperowane (tempered togetherness).
Ten typ bycia razem podporz¹dkowany jest wspólnemu dla jakiej

grupy celowi i odbywa siê wed³ug
rutynowych procedur. Utemperowane spotkanie jest krótkie, treciwe i
dotyczy z góry okrelonej sprawy
czy problemu.
Niejako przeciwieñstwem tych
trzech typów bycia razem jest bycie
manifestowane (manifest togetherness), charakterystyczne dla t³umu na meczu pi³karskim czy dyskotece. Tego typu bycie razem jest
swoist¹ maskarad¹, a jego jedynym
celem jest roz³adowanie brzemienia
indywidualnej to¿samoci poprzez
monotonn¹, intensywn¹ stymulacjê
dwiêkowo-wizualn¹. Sk³adaj¹ siê
na ni¹ g³one okrzyki lub muzyka
granicz¹ca z ha³asem. Na tym dwiêkowym tle identyczne cia³a poruszaj¹ siê w rytmie mechanicznej solidarnoci. Równie¿ ten typ bycia razem tak naprawdê uniemo¿liwia
nam spotkanie z Innym/ Obcym.
Powy¿szym typom wspó³istnienia, których lista z pewnoci¹ nie
jest kompletna, odpowiadaj¹ trzy
modalnoci bycia razem: bycie obok
kogo, bycie z kim i bycie dla kogo. W pierwszej z nich spotykaj¹cy siê s¹ dos³ownie obok siebie, nie
zwracaj¹c na siebie uwagi: ich spotkanie trwa u³amek sekundy, ponadto nie ma w nim ¿adnych intencji ani
nie przynosi ono ¿adnych konsekwencji. Modalnoæ ta jest typowa
dla mobilnego i stacjonarnego bycia
razem. W drugiej modalnoci mamy
do czynienia ze autentycznym kontaktem z inn¹ osob¹. Ci, którzy bior¹ w nim udzia³, przekroczyli modalnoæ bycia obok i uznali swoj¹
wzajemn¹ obecnoæ. Ich spotkanie
ma okrelony temat i jest przedmiotem ich myli i wiadomych decyzji. Jednak¿e ma ono nieuchronnie
charakter powierzchowny: bior¹ w
nim udzia³ tylko niezbêdne dla danej sytuacji elementy ich osobowoci. Bycie z kim jest spotkaniem
niepe³nych i u³omnych istot, które
ukrywaj¹ swoj¹ prawdziw¹ naturê.
Ta modalnoæ charakteryzuje bycie
utemperowane i manifestowane. W
trzeciej modalnoci mamy do czynienia z byciem, które obejmuje ca³¹
nasz¹ jañ i jest sta³e. Bycie dla kogo to przeskok z izolacji do jedno-
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ci, ale nie w kierunku mistycznej
fuzji, ale raczej uznania wszystkich
sk³adników odmiennoci Innego i
wziêcia za niego odpowiedzialnoci.
Inaczej ni¿ bycie obok kogo czy
bycie z kim, bycie dla kogo nie
daje siê empirycznie wyt³umaczyæ.
Nie istnieje ¿adna zale¿noæ przyczynowa miêdzy nim a ni¿szymi
modalnociami. Przejcie do bycia
dla kogo nie opiera siê na os¹dzie,
ani nie jest wynikiem wyboru. Nie
odbywa siê wiadomie z jakiego
okrelonego powodu, na przyk³ad
dlatego, ¿e jest bardziej u¿yteczne,
rozwa¿niejsze czy daje nam wiêcej
satysfakcji. Ta modalnoæ nie odpowiada w zasadzie ¿adnym formom
bycia razem, które mo¿emy zaobserwowaæ we wspó³czesnej metropolii, poza postulowanym byciem
razem, ale ono wystêpuje jedynie w
sferze spo³ecznej mitologii.
Baumanowskie formy bycia razem, które opisa³em powy¿ej, by³y
charakterystyczne dla miasta sprzed
prze³omu dysintermediacyjnego
(co nie znaczy, ¿e nie s¹ wci¹¿ obecne w pewnej formie w takich miastach jak Houston). Ba, by³y one nawet niezbêdne do jego prawid³owego funkcjonowania. Jeli miasto
pocz¹tku dwudziestego pierwszego
wieku jest k³¹czast¹ sieci¹ komputerow¹, miasto sprzed stu lat by³o
produkuj¹c¹ i dystrybuuj¹c¹ maszyn¹. Jego logosem (przenoszê ten termin metaforycznie z retoryki Arystotelesa, gdzie oznacza³ logiczny
argument spajaj¹cy tekst) by³o sprawne funkcjonowanie wszystkich
jego czêci. Dlatego w sferze spo³ecznych interakcji naturalnie ewoluowa³o ono w kierunku modalnoci bycia obok siebie, gdzie tarcie
miêdzy jego ludzkimi trybikami
by³o najmniejsze. Jego urbanistyczny projekt identycznych ulic i kwarta³ów oparty na perspektywie planimetrycznej skutecznie t³umi³ indywidualnoæ i nieprzewidywalnoæ.
Odpowiada³ on architektonicznej
jednolitoci tego miasta. Pocz¹tkowo panowa³ w nim styl secesyjny.
Ulica Broadway w Nowym Jorku
(ulicê o tej nazwie mia³o bodaj ka¿de miasto amerykañskie) nie ró¿ni-

³a siê zbytnio od Kaiser-Willhelm
Straße (obecnie Powstañców l¹skich) w ówczesnym Wroc³awiu.
Dolne kondygnacje bogato zdobionych kamienic zajmowa³y sklepy,
restauracje i banki. Ruch uliczny
stanowi³y g³ównie wozy, tramwaje
(najpierw konne, póniej elektryczne) bicykle oraz, niezbyt jeszcze
popularne, automobile. Ten typ
przestrzeni miejskiej stopniowo
ustêpowa³ miejsca luniejszej zabudowie eklektycznej, równie¿ bardzo
jednorodnej, która by³a jednak architektonicznie ciekawsza. W Nowym Jorku zostawi³a ona takie arcydzie³a architektury jak Woolworth
Building, a w Chicago Tribune Tower. W latach czterdziestych i piêædziesi¹tych dwudziestego wieku
zamieni³ siê on w tak zwany styl
miêdzynarodowy (international
style)  hybrydyczn¹, rozproszon¹
zabudowê betonowych konstrukcji
i szklanych fasad typow¹ dla wszystkich wiêkszych miast po³owy
dwudziestego wieku.
Konieczna dla funkcjonowania
miasta maszyny by³a sprawna infrastruktura. Niezwykle dynamicznie
rozwijaj¹cy siê przemys³ samochodowy sprawi³, ¿e wiêkszoæ miast w
Europie i w Ameryce potrzebowa³a
zupe³nie nowego systemu dróg.
Sposób, w jaki zosta³a przeprowadzona rewolucja infrastrukturalna w
najwiêkszych amerykañskich miastach, budzi dzi wiele kontrowersji
i przypomina kilka dekad wczeniejsz¹, radykaln¹ przebudowê wielu
stolic Europy, jak Pary¿a (przez
Barona Haussmanna) czy Londynu
(w zwi¹zku z budow¹ metra). Przyk³adem, jak niszczycielskie by³y
zapêdy urbanistów mo¿e byæ Nowy
Jork, za którego przebudowê w latach 19201940 by³ odpowiedzialny
Robert Moses, komisarz do spraw
dróg publicznych. Skala przedsiêwziêæ, które rozpocz¹³ Moses by³a
ogromna: budowa³ on mosty, nabrze¿a, porty i autostrady. Rozci¹gn¹³ miasto w kierunku wschodnim,
a¿ po wielkie farmy ziemniaczane
na Long Island, oraz zachodnim,
tworz¹c przedmiecia na terenach
dobrze prosperuj¹cych gospodarstw

rolnych. Jego urbanistycznym idea³em by³o niewielkie osiedle mieszkaniowe dla klasy redniej i tworzeniu takich osiedli podporz¹dkowa³ zabudowê w³¹czonych do Nowego Jorku obszarów. Nie rozumia³
jednak, ¿e tworz¹c nowe, zamo¿ne
osiedla, tworzy³ de facto nowe strefy ekonomiczne, które szybko zaczê³y przyci¹gaæ biedn¹ si³ê robocz¹, ale wed³ug innego klucza ni¿
starsze, etnicznie ró¿norodne, ubogie dzielnice centrum. Otó¿ w nowych dzielnicach osiedlali siê najczêciej mieszkañcy tej samej narodowoci lub rasy. Co wiêcej, podobny proces homogenizacji kulturowej
obj¹³ tak¿e dzielnice w centrum miasta, jak Harlem, gdzie jeszcze na
pocz¹tku lat dwudziestych mieszka³o wiêcej ¯ydów i Greków ni¿ czarnoskórych Amerykanów. Wynika to
z faktu, ¿e przebudowa Nowego
Jorku zbieg³a siê w czasie z Wielk¹
Depresj¹: w poczuciu ogólnej paniki ekonomicznej i zagro¿enia spo³ecznego najsilniejsze okaza³y siê
wiêzy krwi. Ju¿ w nastêpnej dekadzie pog³êbi³ siê rasowy i, w rezultacie, ekonomiczny podzia³ miasta.
Podobne zjawisko objê³o nie tylko
w Nowym Jorku, ale wiêkszoæ
mniejszych miast USA i Europy:
biedne dzielnice sta³y siê gettami
odgrodzonymi od centrum miasta
ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi. Ich mieszkañcy niemal zupe³nie zatracili umiejêtnoæ ¿ycia w
ró¿norodnym kulturowo rodowisku i akceptacji innoci.
Zdaniem Richarda Sennetta, wy¿ej opisany proces by³ przyczyn¹
wytworzenia siê oczyszczonej
to¿samoci mieszkañców miasta,
która wynika z ich ograniczonego
dowiadczenia. Wydaje siê, ¿e ta
oczyszczona to¿samoæ jest odpowiedzialna za dominacjê bycia obok
siebie w miecie koñca dwudziestego wieku. Ma ona równie¿ wp³yw
na szereg zachowañ spo³ecznych na
pierwszy rzut oka niezwi¹zanych z
urbanistyk¹, które Sennett okrela
ogólnym mianem nieumiejêtnoci
do prze¿ywania m³odoci u mieszkañców miast. Wed³ug najnowszych badañ m³odzi Amerykanie nie
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eksperymentuj¹ ze swoj¹ karier¹:
wiêkszoæ z nich, rozpoczynaj¹c
naukê w collegeu, ma jasn¹ wizjê
swojej przysz³oci, w której nie ma
miejsca na alternatywy. Wiêkszoæ
z nich nie zmienia rodowiska ¿ycia,
poza to charakterystyczne dla ich
rasy czy klasy. I wreszcie wiêkszoæ
z nich ¿yje samotnie, nie potrafi¹c
znaleæ partnera, bezskutecznie poszukuj¹c idea³u, który tak naprawdê jest ich projekcj¹ samych siebie.
Fakt, ¿e baumanowskie bycie
obok kogo sta³o siê dominuj¹c¹
form¹ wspó³istnienia mieszkañców
miasta jest, moim zdaniem, bezporednim rezultatem ograniczenia
naszego dowiadczenia przez homogeniczny, miejski krajobraz. Czy
nowe, k³¹czaste, generyczne i
zdysintermediowane miasto mo¿e
pomóc nam otworzyæ siê na heteroglossjê innoci? Jak dowodzi Ewa
Rewers w Niepewnym uroku to¿samoci, z pewnoci¹ tak. Przede
wszystkim potrzebne nam jest zupe³nie inne okrelenie tego, czym
jest to¿samoæ  takie, które by³oby
wolne od piêtna kultury Zachodu i
jej metafizyki. Rewers proponuje
palimpsest jako figurê ponowoczesnego miasta oraz ponowoczesnej
koncepcji to¿samoci. Palimpsest
kwestionuje sam¹ postaæ konstruktora czy posiadacza, poniewa¿ nale¿y do wszystkich, którzy zostawili
na nim swój lad. Odwracaj¹c nasz¹
uwagê od centrum, wskazuje rozproszenie posiadania (to¿samoci i
miasta) i jego nieci¹g³y charakter.
Taka to¿samoæ nie jest pewn¹ wiedz¹ o charakterze kumulatywnym,
lecz pe³n¹ w¹tpliwoci umiejêtnoci¹ zadawania pytañ. Wybiega ona
nieustannie ku przysz³oci, w której
chce znaleæ dla siebie miejsce.
Wed³ug Rewers przestrzeni¹ dla niej
mo¿e staæ siê to, co niektórzy teoretycy nazywaj¹ la société des flux 
p³ynnym spo³eczeñstwem. To
w³anie spo³eczeñstwo przejciowych wspólnot ma szansê prze³amaæ lód bycia obok siebie i odrodziæ
siê w byciu ze sob¹ i dla siebie. Aby
to uczyniæ, ka¿da z takich wspólnot
bêdzie musia³a stan¹æ twarz¹ w
twarz z Innymi/Obcymi. Do takiej
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konfrontacji z pewnoci¹ ³atwiej
bêdzie mog³o dojæ w zdecentralizowanym miecie, niezarz¹dzanym
przez pionowe struktury biurokratyczne  a co najwa¿niejsze miecie,
którego plan nie opiera siê na dziewiêtnastowiecznej koncepcji porz¹dku.
Baron Haussmann, który przebudowa³ Pary¿ w drugiej po³owie dziewiêtnastego wieku, tak jak Robert
Moses, który pó³ wieku póniej
przebudowywa³ Nowy Jork, s¹dzili, ¿e miasto jest bez³adn¹ struktur¹
wymagaj¹c¹ uporz¹dkowania. Idea
ta, jak ju¿ dowodzi³em, wywodzi siê
z koncepcji miasta jako produkuj¹cej i dystrybuuj¹cej maszyny, której
spo³eczny i architektoniczny porz¹dek gwarantuje, ¿e bêdzie mo¿na
utrzymaæ nad ni¹ kontrolê. Dlatego

wytyczano i planowano jej funkcjonalne czêci, jak dzielnice mieszkaniowe czy przemys³owe. W miecie
pocz¹tku dwudziestego pierwszego
wieku nie bêdzie mo¿na wkrótce
tego robiæ. Zanika w nim centralna
kontrola i planowanie, dziêki czemu
przestrzeñ miasta mo¿na wykorzystywaæ na wiele sposobów i wykorzystanie to mo¿e siê zmieniaæ w
czasie: dzielnice przemys³owe zamieniaj¹ siê w mieszkalne, przemys³owe w handlowe itp., itd. Przestrzeñ nowego miasta jest dziêki
temu bardziej ró¿norodna i stwarza
wiêcej mo¿liwoci kontaktu z Innoci¹/Obcoci¹. Tylko w takiej przestrzeni mo¿emy tak naprawdê zobaczyæ, kim jestemy.
Pawe³ Marcinkiewicz
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Zmiana warty w Mrowisku
Zbys³aw Kusyk, wieloletni kierownik akademika Mrowisko odszed³ na emeryturê. ¯egnali go nie tylko pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, ale i studenci, dla których  jak przyznali  zawsze by³ ³agodny,
wyrozumia³y. Zbys³aw Kusyk na stanowisku kierownika Mrowiska
przepracowa³ 13 lat. Od padziernika Mrowiskiem kieruje mgr Ewa
Budziszewska. BEZ

Rektor UO prof. Józef Musielok dziêkuje Zbys³awowi Kusykowi za wieloletni¹ pracê.

47

listopad  grudzieñ 2004

Motyw z Bruegla w Opolu
Z Edwardem Szczapowem, opolskim artyst¹ malarzem,
rozmawia Barbara Stankiewicz
 Niedawno w Sali Senatu naszej
uczelni pojawi³ siê Pana kolejny
obraz przedstawiaj¹cy wspó³czesn¹ panoramê Opola. Wczeniej
by³ portret poprzedniego rektora,
historyczna panorama miasta, a
tak¿e wisz¹ce w rektoracie obrazy
przedstawiaj¹ce opolsk¹ Górkê.
Tym samym Pana zwi¹zki z Uniwersytetem Opolskim staj¹ siê jeszcze bardziej cis³e
 Ja siê z tego faktu bardzo cieszê. Ka¿dy malarz by siê cieszy³, bo
zamówienie na obraz to dzi rzadkoæ, zw³aszcza w warunkach niewielkiego miasta, jakim jest Opole.
Rynek sztuki w dzisiejszych czasach, szczególnie w mniejszych
miastach, jest bardzo trudnym rynkiem, ludzie nie maj¹ po prostu pieniêdzy na kupno obrazów. Trudno
te¿ znaleæ mecenasów sztuki  to
jest ³atwiejsze w du¿ych, zamo¿niejszych miastach, gdzie wprawdzie
jest wiêcej artystów, a wiêc i wiêksza konkurencja, ale i wiêksza koncentracja kapita³u. W Opolu takim
mecenasem sztuki jest w³anie Uniwersytet Opolski.
 Zimowa panorama Opola,
która zdobi Salê Senatu, to ogromne p³ótno  najwiêksze, jakie
Pan do tej pory namalowa³?
 Zdecydowanie najwiêksze. Dla
mnie to by³o wyzwanie malarskie:
malowanie tak du¿ego obrazu na
pewnym etapie przypomina trochê
uk³adanie puzzli, ca³oæ ³atwo siê
rozsypuje, jest trudna do ogarniêcia.
Jest to panorama Opola ogl¹dana od
strony Zaodrza, z wysokoci jednego z wie¿owców, w którym mieszkaj¹ moi znajomi. Kiedy, z okna ich
mieszkania, zrobi³em parê zdjêæ 
dzi ten widok wygl¹da nieco inaczej,

bo brzegi Odry s¹ ju¿ wyrównane,
mniej malownicze. Na moim obrazie
Odra p³ynie jeszcze zakolami.
 A po jej zanie¿onym brzegu
wêdruj¹ myliwi, jakby ¿ywcem
przeniesieni z obrazu Bruegla
 To rzeczywicie cytat z Pietera
Bruegla Starszego  myliwi zawêdrowali nad Odrê z jego obrazu
Myliwi na niegu. Jest to obraz
magiczny, dzia³a na mnie wyj¹tkowo, st¹d zaprosi³em brueglowskich ch³opaków do Opola
 Maluje Pan równie¿ portrety
 na ostatnim, Opolskim Salonie
Jesiennym prezydent Opola nagrodzi³ Pana za subteln¹ prezentacjê rzeczywistoci, widoczn¹ w
portrecie Wis³a. Wyobra¿am
sobie, ¿e praca nad portretem, na
zamówienie konkretnej osoby, to
praca pod cinieniem pewnych
oczekiwañ
 Maluj¹c na przyk³ad pejza¿,
mo¿na puciæ wodze fantazji, co nie
znaczy, ¿e jest to praca ³atwiejsza,
ka¿dy obraz stwarza okrelone trudnoci. Portret jest o tyle trudny, ¿e
istnieje sztywny punkt odniesienia,
jakim jest osoba portretowana, ka¿dy mo¿e oceniæ czy podobieñstwo
zosta³o uchwycone czy nie. Wiêc
rzeczywicie jest to praca pod pewn¹ presj¹ oczekiwañ i osoby portretowanej, i osób ogl¹daj¹cych ten
portret.
 Jest Pan wierny realizmowi, co
nie jest zbyt czêstym zjawiskiem
wród wspó³czesnych malarzy
Realizm jest dzi niemodny?
 Jeli tak na to patrzeæ, to i abstrakcja jest niemodna, bo przecie¿

Edward Szczapow
Absolwent Instytutu Malarstwa,
Rzeby i Architektury im. I. Repina
w Petersburgu (1993 r.). Studiowa³
na kierunku: malarstwo. Po ukoñczeniu studiów zamieszka³ w Opolu. Pracowa³ m.in. przy konserwacji fresków
w kociele Podwy¿szenia Krzy¿a
wiêtego w Brzegu, renowacji zabytkowych wnêtrz budynków w Petersburgu i Moskwie. Od 1994 r. konserwuje obrazy w Muzeum l¹ska Opolskiego w Opolu. Laureat Opolskich
Salonów Jesiennych w 1998, 2003 i
2004 r. Swoje prace prezentowa³
m.in. w Galerii Sztuki Wspó³czesnej
w Opolu (wystawa w 2001 r.), a tak¿e w galeriach w G³ogówku i Mosznej.

ten kierunek powsta³ na pocz¹tku
XX wieku Wszystko ju¿ by³o,
¿yjemy w epoce postmodernistycznej, trudno wymyliæ now¹ formê,
technikê  pozostaje eksperymentowaæ z tym, co ju¿ istnieje, robiæ co
na kszta³t przek³adañca. No nie
wiem, mo¿e ju¿ jaki artysta tworzy
przy pomocy aparatu komórkowego?... Realizm jest trudny. Ró¿nicê
miêdzy dobrym a z³ym obrazem
abstrakcyjnym dostrze¿e kto, kto
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siê na tym zna, a wiêc w pewnym
sensie specjalista. Na realizmie 
ka¿demu siê wydaje, ¿e siê zna,
choæ w praktyce wielu nie odró¿nia
kiczu od dobrego obrazu realistycznego.Realizm tylko pozornie jest
³atwy. W rzeczywistoci, ¿eby go
oceniæ, trzeba mieæ odpowiednie
przygotowanie: du¿o czytaæ, a przede wszystkim ogl¹daæ. Wa¿niejszy
od podzia³u na malarzy realistów,
abstrakcjonistów, surrealistów itp.
jest inny podzia³. Na dobrych i kiepskich malarzy. Bo tylko to siê w sumie liczy. Dobry realista nie jest
mniej wart od dobrego abstrakcjonisty, i odwrotnie. Dla mnie realizm
jest podstawowym rodkiem wyra-
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zu, choæ czêsto wprowadzam do
swoich obrazów elementy typowe
dla innych kierunków, np. abstrakcjonizmu. Nigdy jednak nie dzieje
siê tak, ¿e przedmiot ucieka mi z
pola widzenia.
 Czyje prace  mylê o wspó³czesnych polskich malarzach 
powiesi³by Pan w swoim domu?
 Nie chcia³bym tu nikogo wymieniaæ, wspó³czesne malarstwo polskie
jest tak ró¿norodne Jedno wiem na
pewno  nie kierowa³bym siê nazwiskiem. Bo ze mn¹ jest tak: ogl¹dam
obrazy lub reprodukcje i albo mnie
co porusza, a wiêc czujê, ¿e jest

prawdziwe, albo nie. Nazwisko malarza nie ma tu nic do rzeczy.
 Pana ¿ona, Beata Wewiórka,
jest malark¹ abstrakcyjn¹. Pan 
malarzem realistycznym. Czy w
¿yciu prywatnym funkcjonujecie
podobnie?
 W ¿yciu prywatnym jest dok³adnie na odwrót: to Beata twardo st¹pa po ziemi, ja chyba mniej... ¯yjê
abstrakcjami... No nie, a¿ tak le ze
mn¹ nie jest, jak opowiadam, ale
gdyby trzymaæ siê tego podzia³u, to
w ¿yciu prywatnym ¿ona jest wiêksz¹ realistk¹ ode mnie.

Krakida³y  wiat
rarytasów i cymeliów
Wyst¹pienie prof. Stanis³awa S³awomira Nicieji, senatora RP podczas promocji ksi¹¿ki Jerzego Janickiego pt. Krakida³y w Klubie Ksiêgarza na warszawskiej Starówce, 8 listopada 2004 r. Fragmenty ksi¹¿ki
czyta³ Ryszard Barycz. W nastrój polskiego Lwowa wprowadza³ Erwin Axer  znakomity polski re¿yser,
wywodz¹cy siê ze wietnej rodziny lwowskiej. Wród publicznoci byli m.in. krytycy: Krzysztof Teodor Teoplitz, Ryszard Matuszewski, Jerzy Diat³owicki; publicyci, pisarze  Wojciech Gie³¿yñski (rektor Wy¿szej
Szko³y Dziennikarstwa), Tadeusz Olszañski z Polityki (opolanin), prof. Tadeusz Riedl (lwowianin, rektor
gdañskiej AWF), Józef Tejchma  by³y d³ugoletni minister kultury.
Oto proszê Pañstwa regularnie  jak pod dyktando
wskazówek szwajcarskiego zegarka  co roku spotykamy siê w tym piêknym klubie, w tym królestwie Jana
Rodzena, w sercu Warszawy, na promocji kolejnej
ksi¹¿ki Jerzego Janickiego. Tym razem  Krakida³ów,
która jest trzecim tomem inspirowanej Lwowem trylogii literackiej.
Jestem dumny, ¿e podobnie jak przy pierwszym tomie nosz¹cym tytu³ Czkawka, drugim, nosz¹cym tytu³ Kluczyk Yale, tak i teraz, przy trzecim tomie, przypad³ mi zaszczyt otwieraæ drogê tej ksi¹¿ki do czytelników, do ksiêgarñ i bibliotek.
Nie sposób, próbuj¹c ogarn¹æ ca³oæ niezwyk³ego
zjawiska literackiego, jakim jest Jerzy Janicki, nie odwo³aæ siê jeszcze raz do jego biografii i mitologii miasta,
które jest jego mikrokosmosem, ród³em fascynacji,
nostalgii, narkotycznego kolekcjonerstwa leopolitan i
podró¿y schultzowskim poci¹giem miêdzy Sklepami
cynamonowymi a Sanatorium pod klepsydr¹, miêdzy
£yczakowem, Zamarstynowem, Gródkiem, Kleparo-

wem, Winnikami i dalej  na Buczacz, Jaz³owiec, Czortków, Kamieniec Podolski.
Fenomenem niemiertelnoci Lwowa w polskiej
wiadomoci narodowej jest fakt, ¿e miasto to mia³o i
nadal ma niezwykle liczne grono utalentowanych, a czêstokroæ genialnych piewców jego piêkna i wielkoci, jak
choæby Hemar, Herbert, Lem, liwiak, Zagajewski,
Makuszyñski, Parandowski. Móg³bym wymieniæ kilkadziesi¹t nazwisk s³awnych lwowiaków o zadziwiaj¹cej
ro¿norodnoci profesji i talentów, którzy s¹ we wszystkich leksykonach.
Kto wie, czy nie jednym z ostatnich, co tak poloneza
wodzi w mitologizowaniu Lwowa nie jest Jerzy Janicki
i jego piêkna, kolejna literacka wyprawa w krainê swej
m³odoci, teraz w postaci Krakida³ów.
Pamiêtajmy, ¿e Jerzy Janicki jest twórc¹ wyj¹tkowo
p³odnym. Przypomnijmy dla porz¹dku, ¿e jest autorem
scenariuszy do 18 filmów fabularnych (m.in. Cz³owieka z M-3 z Bogumi³em Kobiel¹, Przerwanego lotu
z El¿biet¹ Czy¿ewsk¹, Trzech kroków po ziemi z Ta-
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da siê zapisaæ na papierze, analizuje
Janicki w najbardziej poetyckim, a
jednoczenie nosz¹cym znamiona
studium jêzykoznawczego rozdziale
Krakida³ów nosz¹cym w³anie tytu³ Ba³ak, gdzie jako eksperci wystêpuj¹ Kazimierz Schleyen (Lwowskie gawêdy), Andrzej Chciuk (W
krainie wielkiego ba³aku, Ziemia
ksiê¿ycowa) i odkryci przez Janickiego: Adam Koz³owski i Mieczys³aw Magiera (autor zadziwiaj¹cego
w swej konstrukcji i brzmieniu trzynastozg³oskowca pt. W krainie stryjskiego ba³aku).
Ale wróæmy do biografii Janickiego. W¹tek lwowski w jego twórczoci z ca³¹ si³¹ wyp³yn¹³ dopiero po
roku 1986, kiedy wyranie zel¿a³y
Jerzy Janicki i Stanis³aw S. Nicieja przed uniwersytetem lwowskim.
kleszcze cenzury. Wtedy zrealizowa³
film dokumentalny i opublikowa³
w formie ksi¹¿kowej reporta¿ pt. 4 lipca o wicie we
deuszem Fijewskim i Ew¹ Winiewsk¹, Wolnej soboLwowie o kulisach wymordowania przez Niemców
ty z Wojciechem Siemionem i Zdzis³awem Wardejprofesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich w
nem), autorem g³onych i wa¿nych dla kultury polskiej,
1941 r.
dzi ju¿ legendarnych, seriali telewizyjnych: Polskie
Nieco póniej zrealizowa³ film Toñko, czyli ballada
drogi, Ballada o Januszku, Dom  ten ostatni stwoo ostatnim batiarze, którego bohaterem by³ jeden ze
rzony wspólnie z Andrzejem Mularczykiem  wielkim
s³ynnych komików Weso³ej Lwowskiej Fali Henryk Voprzyjacielem i komilitonem od najwczeniejszych prób
gelfanger. Film ten, wywietlany w wieczór wigilijny
literackich Janickiego. Dom uznany za serial wszech
1988 r., maj¹c wielomilionow¹ widowniê, poruszy³ nie
czasów da³ Janickiemu i Mularczykowi Super Wiktotylko ca³¹ lwowsk¹ diasporê rozsian¹ po kraju, a skura  trofeum wyj¹tkowe: wdziêcznoæ milionów telepiaj¹c¹ siê w tym czasie w dziesi¹tkach nowo tworzowidzów.
nych kó³ mi³oników Lwowa. Po tej projekcji w Polsce
Pamiêtamy te¿, ¿e Janicki jest autorem kilkudziesiêna nowo sta³a siê przebojem piosenka lwowskich batiaciu s³uchowisk radiowych i tomów opowiadañ, by wyrów Bo gdybym siê jeszcze urodziæ mia³ znów  to
mieniæ tylko takie ksi¹¿ki, jak: K³aniaj siê drzewom,
tylko we Lwowie i piosenka Hemara Tyle jest miast,
Nieludzki doktor, Biografia w walizce.
ale Lwów jest jeden na wiecie w wietnej interpretaW tej ogromnej, imponuj¹cej twórczoci ca³y czas
cji Micha³a Bajora, który choæ urodzony w Opolu, ma
widaæ wyrany strumieñ, który tematycznie jednoznaczte¿ korzenie kresowe.
nie wi¹¿e siê z miastem  dla Janickiego rajem utracoU schy³ku lat 80. Jerzy Janicki by³ pomys³odawc¹ i
nym. Czasem pisze o tym wprost, czasem aluzyjnie,
uczestnikiem wielu audycji telewizyjnych o Lwowie,
czasem dotyka go dalek¹ asocjacj¹. Ale Lwów jest przy
jego kulturze i historii, m.in. g³onych reporta¿y Staninim ci¹gle. Magnetyzuje, zap³adnia, infekuje, inspirus³awa Augucika pt. Podró¿e na kresy. Dla nielicznych
je, a czasem parali¿uje jego wyobraniê.
Polaków, którzy zostali w poja³tañskim Lwowie, orgaSwej mi³oci do miasta rodzinnego dawa³ publicznie
nizowa³ ró¿nego rodzaju imprezy artystyczne z udziawyraz ju¿ w latach 60., kiedy w kraju ze wzglêdów po³em czo³owych polskich artystów.
litycznych nie mo¿na by³o mówiæ o Lwowie. Ju¿ wówW tym czasie Jerzy Janicki pocz¹³ celowaæ te¿ w filczas, w jak¿e popularnej w tym czasie  a istniej¹cej do
mach biograficznych o tematyce lwowskiej, m.in. Tylko
dzi  radiowej powieci Matysiakowie pocz¹³ dysdla Or³ów  o lotnikach lwowskich z udzia³em obroñkretnie wprowadzaæ co pewien czas dialogi pisane
cy Lwowa, lekarza osobistego gen. Andersa, dra Emila
lwowskim ba³akiem (postaæ wuja Feliksa). T¹ sam¹
Niedwirskiego; A do Lwowa daleko a¿ strach  z
metod¹ pos³u¿y³ siê w pierwszych odcinkach serialu
udzia³em W³ady Majewskiej  muzy Hemara; Lwów
Dom (piêkna tragiczna postaæ akordeonisty Tolka Potam i u mnie, Kwadrans z Hemarem i wietnego cyciêg³y  grana równie¿ przez lwowiaka, pieniarza i
klu wywiadów ze s³awnymi cz³onkami lwowskiej diapoetê Jerzego Michotka). Najwiêksze pretensje, jakie
spory pt. Salon lwowski, przekszta³cony nastêpnie w
zg³aszano póniej pod adresem Domu brzmia³y: dlaSalon kresowy, obejmuj¹cy równie¿ Wo³yñ i Wileñczego Janicki tak wczenie umierci³ Pociêg³ê? Fenomen
szczyznê.
ba³aku, który niestety nieodwo³alnie umiera i którego nie
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Ostatnio zrealizowa³ filmy: Legenda Orl¹t Lwowskich o dziejach budowy, dewastacji, profanacji i odbudowy cmentarza Obroñców Lwowa, Zadwórze polskie
Termopile i szecioodcinkowy film Opowieci cmentarza £yczakowskiego  w tych realizacjach mia³em
przyjemnoæ pe³niæ rolê narratora. Jest w trakcie realizacji z Henrykiem Janasem oraz moim udzia³em dziesiêcioodcinkowego filmu Stra¿nice kresowe o Buczaczu, Jaz³owcu, Kamieñcu, Krzemieñcu, Podhorcach,
¯ó³kwi, Olesku, Okopach w. Trójcy, ¯ó³kwi i Zbara¿u.
Po ksi¹¿ce eseistycznej Ni ma jak Lwów (1991),
stanowi¹cej swoist¹, literack¹, poetyck¹ monografiê
Lwowa, nawi¹zuj¹cej do przedwojennej ksi¹¿ki Stanis³awa Wasylewskiego Lwów  z cyklu cuda Polski,
Jerzy Janicki wyda³ w po³owie lat 90. pierwsz¹ sw¹
lwowsk¹ trylogiê Ca³y Lwów na mój g³ów (1993),
Towarzystwo weteranów... znam tych panów (1994),
A do Lwowa daleko a¿ strach (1995)  znakomicie ilustrowan¹ i dowcipn¹. Jest to swoisty trzytomowy s³ownik biograficzny wybitnych lwowian i ich potomków
rozsianych po wiecie, ods³aniaj¹cy fantastyczne koligacje rodzinne.
W tych trzech ksi¹¿kach, buchaj¹cych urod¹ ¿ycia,
ale te¿ inkrustowanych nokturnow¹ barw¹ dramatu depolonizowania miasta, unicestwiania jego polskoci,
mieszaj¹ siê konwencje: gawêdy, reporta¿u, felietonu,
zapisu faktu biograficznego, antologii, anegdot, dowcipów, powiedzonek oraz notek encyklopedycznych.
Przychodzi wiek XXI i Janicki wydaje w oficynie
Iskier pt. Czkawka (2001) pierwszy tom swojej
lwowskiej sagi, który jeden z krytyków (Andrzej Ziemilski) na ³amach Rzeczypospolitej (7 lutego 2001)
nazwa³ poematem romantyczno-dygresyjnym.
Nie jest to ksi¹¿ka wprost o Lwowie, mimo ¿e tam s¹
jej prawdziwe korzenie. Jej fabu³a wyrasta z 40 biograficznych migawek pamiêci o tym, jak historia przerzuca³a ludzi z k¹ta w k¹t, jak okolicznoci powodowa³y,
¿e roli, stawali siê bohaterami, zadziwiali swymi czynami i sw¹ postaw¹, jak osi¹gali sukcesy i s³awê, ale te¿
jak niektórzy z nich karleli i zapadli siê w ludzk¹ niepamiêæ albo bolesne wspomnienie.
W Czkawce znajduje siê literacki zapis losów trzykrotnego premiera RP Kazimierza Bartla, zamordowanego we Lwowie, tragicznego samobójcy Alfreda Bi³yka  ostatniego wojewody lwowskiego, kupca Ozjasza
Hahna (ojca aktorki Ryszardy Hanin) i jego ziêcia pisarza Leona Pasternaka, kompozytora Alfreda Schütza 
tego od Czerwonych maków na Monte Casino, Szymona Wisenthala  tropiciela nazistów, Józefa Czaczkesa  plantatora awokado w Izraelu, Jasia Rippera,
który w swym sportowym bugatti ciga³ siê z przes³awnym wówczas Caracciol¹. A wszystko to sytuuje na tle
wyniszczenia 100 tysiêcy ¯ydów lwowskich i wyrzucenia na zachód 200 tysiêcy Polaków.
W drugim tomie, nosz¹cym tytu³ Kluczyk Yale, wydanym w 2002 r. Janicki pisze o lwowskich Ormianach,
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w tym o swoim dziadku Julianie £ukasiewiczu, po
którym odziedziczy³ charakterystyczny mefistofeliczny
nos, o s³ynnym piewaku Andrzeju Hiolskim i niegdysiejszej pierwszej damie polskiej telewizji Irenie Dziedzic, s³awnych lwowskich pi³karzach Michale Matyasie i Spirydionie Albañskim z Pogoni Lwów, bryd¿owym Rebe  Bogus³awie Seifercie, kompozytorze Jerzym Abratowskim i jego tragedii zwi¹zanej ze mierci¹ Ludmi³y Jakubczak  znakomitej piosenkarki z lat
szeædziesi¹tych (Szeptem do mnie mów i Gdy mi
ciebie zabraknie), o wiatowej s³awy primabalerinie
Barbarze Bitnerównie, rysownikach i malarzach Szymonie Kobyliñskim, Stanis³awie Kaczorze-Batowskim i
Edwardzie Dwurniku, Polskim Teatrze we Lwowie i jego
guru Zbigniewie Chrzanowskim, o u³anach jaz³owieckich i chlebie kulikowskim, o s³awnych cukiernikach Ludwiku i W³adys³awie Zalewskich, poecie Jerzym Harasymowiczu i o wielu, wielu innych ludziach i faktach.
I wreszcie trzeci tom, wymuszony na autorze przez
czytelników, zasypuj¹cych Janickiego listami, emailami, telefonami, nosz¹cy tytu³ Krakida³y  od s³ynnego lwowskiego placu, w czasie wojny najwiêkszego targowiska w Europie, zadziwiaj¹cego pchlego targu, gdzie
handlowano wszystkim: walut¹, fa³szywymi dokumentami. Czerwonoarmiejcy nabywali tam s³ynne budziki i
inne czasomierze, które przypinali póniej do r¹k i nóg,
a ¿ony dygnitarzy sowieckich skupowa³y masowo nocne koszule, które traktowa³y jak suknie balowe, gdzie
unosi³y siê chmury pierza z indyków, perliczek i obskubywanych na miejscu gêsi.
Ale by³ to jednoczenie kolosalny antykwariat. Budy
zawalone stosami starych ksi¹¿ek i gazet, gdzie w magmie przeró¿nej makulatury, w pyle ksi¹¿kowym oko
znawcy, narkotycznego kolekcjonera trafia³o na rzadkie
rarytasy i ró¿ne cymelia. Krakida³y by³y Eldoradem
zbieraczy, kolekcjonerów i ró¿nej maci maniaków.
Janicki wychodzi z tego fascynuj¹cego straganu ze
starociami i si³¹ swego talentu, wyobrani oraz pamiêci, która jest jego wielk¹ zalet¹ i dum¹, komentuje i o¿ywia wyci¹gniêty z szuflady szparga³ krakida³owskiego
pochodzenia, wêdruje po cmentarzysku czarodziejskich
dzielnic, miast i kresowych miasteczek, przywo³uje cienie kolejnych lwowskich rodzin: Stromengerów, Riedlów, Ruckerów, Ziembickich, przywo³uje lwowskich
Tatarów, wyjania, na czym polega austriackie gadanie i za co lwowiacy kochali cesarza Austro-Wêgier
Franciszka Józefa, jak historyk-jurysta prof. Oswald
Balzer wywalczy³ dla Polski Morskie Oko i odkrywa nieznane epizody z biografii znakomitej aktorki Wandy Siemaszkowej, Kazimierza Wajdy (s³ynnego Szczepcia z
Weso³ej lwowskiej fali), Jana £omnickiego, re¿ysera
Domu  rodem z Podhajec.
Ksi¹¿kê zamyka agoni¹ polskiego Lwowa we wrzeniu
1939 r., gdy do miasta wchodzi Armia Czerwona.
Krakida³y s¹ kontynuacj¹ Czkawki i Kluczyka
Yale. Janicki kontynuuje wiêc wczeniejsze asocjacje:
o obroñcach i sprawcach zag³ady polskiego Lwowa, o
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ludziach, którzy przeszli przez krematoria Be³¿ca, stepy Kazachstanu, mrozy Ko³ymy, stali przed plutonami
egzekucyjnymi na Wzgórzach Wuleckich i zalegali w
piwnicach wiêzieñ na £¹ckiego i w Brygidkach. Jest ilustrowana  z tym samym zamys³em, jak poprzednie
ksi¹¿ki  na pierwszy rzut oka jakimi marginalnymi
dokumentami epoki: lwowskim biletem tramwajowym;
wyci¹giem z ksiêgi meldunkowej; etykietkami lwowskich likierów, rosolisów i wódek; zdjêciami pude³ek po
herbacie i kakao z firmy Riedla; puszkami po konserwach Ruckera; nalepkami firm Baczewskiego, Koseckiego i Mikolascha; repertuarem kina wite ze starej Gazety Lwowskiej; spisem lwowskich linii tramwajowych.
I w³anie to wszystko za spraw¹ Janickiego tworzy
w poetyckiej oprawie magiczn¹ si³ê autentyku, przekonanie, ¿e oto nak³adaj¹ siê na siebie jawa i sen, marzenie i zimny autentyk, prawda, domys³, domniemanie,
podejrzenie, skojarzenie, b³ysk przypomnienia.
Jest to niezwyk³a materia, któr¹ rzadko pos³uguje siê
pisarz, a jednoczenie wiadek historii, interpretator, historyk swego miasta i swego pokolenia, ale przede wszystkim artysta: czu³y, wra¿liwy, ¿yczliwy ludziom i pragn¹cy zachowaæ w pamiêci nawet najdrobniejszy lad,
najbledszy cieñ czyjej bytnoci w tamtym raju utraconym, w tamtej Arkadii. Bytnoci i aktywnej obecnoci
tych, którzy ju¿ bezpowrotnie odeszli. I jeli  jak chce
Wis³awa Szymborska  nie bêdzie im siê p³aciæ nasz¹ pamiêci¹, naszym wspomnieniem, to rozp³yn¹ siê we
wszechwiecie anonimowoci.
Janicki u¿ywa w tej ksi¹¿ce czêsto plusquamperfektum  czasu zaprzesz³ego, którego nikt nie zawróci, nikt
nie sklonuje.

Na dziedziñcu klasztoru sióstr niepokalanek w Jaz³owcu.
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Dygresje, które wychodz¹ niemal z ka¿dego rozdzia³u
Krakida³ów, musz¹ ka¿dego zadziwiæ erudycj¹. Janicki jest encyklopedyst¹ wiedzy o ludziach, których spotka³ w swoim ¿yciu. Szukajcie przyjani z Janickim, bo
on  jak nikt inny, czego dowodz¹ Czkawka, Kluczyk
Yale i Krakida³y  potrafi wasze biografie i czyny
zmitologizowaæ piêknym, dowcipnym, literackim ornamentem.
Wydaje siê, ¿e ca³a twórczoæ Janickiego zmierza do
wyrywania ludzi z anonimowoci, krelenia ich artystycznych portretów, zaludniania naszej historii postaciami barwnymi, piêknymi, wa¿nymi, niezbêdnymi,
potrzebnymi.
Krakida³y s¹ ksi¹¿k¹, która tê tezê zdaje siê absolutnie potwierdzaæ. Apelujê  wysy³ajcie do Janickiego
nawet najmniejsz¹ kresow¹ pami¹tkê. On j¹ potrafi zmitologizowaæ i daæ jej nowe ¿ycie. Ten apel kierujê te¿
do siebie. I dlatego przynios³em na tê promocjê drobiazg,
który kupi³em na odrodzonych w jakiej skromnej formie wroc³awskich Krakida³ach, na targu staroci we Wroc³awiu, przy ulicy Gnienieñskiej.
Jest to reklamówka Nowego Wieku  s³ynnego
lwowskiego dziennika, który wiem, ¿e regularnie czytywa³ ojciec Janickiego. Wierzê, ¿e w czwartym tomie
sagi lwowskiej Janicki o¿ywi redakcjê Wieku Nowego i przywo³a cienie dzi zapomnianych, a niegdy
wietnych dziennikarzy tej arcylwowskiej gazety.
Dlatego jeszcze raz apelujê  szukajcie i pielêgnujcie przyjañ z Jerzym Janickim. Kluczyk Yale dowodzi, jak to jest wa¿ne i jednoczenie przydatne.
Stanis³aw S³awomir Nicieja
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G³os wo³aj¹cego
z Opola
Jeszcze raz o bylejaczeniu i nijaczeniu jêzyka, o jêzyku siermiê¿nym
i prostackim. O potocyzmach nazbyt
potocznych, o s³owach z dolnej pó³ki u¿ywanych bez umiaru, o s³owach
niedoborowych i luzactwie jêzykowym. O nowych popisach psujów
jêzykowych. O slangu pó³inteligenckim. I o postêpuj¹cym równaniu w
dó³.
Te autorskie s³owa celnie charakteryzuj¹ zawartoæ ksi¹¿eczki Adama Wierciñskiego O nijaczeniu jêzyka (Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego i Wydawnictwo Instytutu l¹skiego, 2004, 150
s.) Zosta³y zacytowane z jego felietonu Prostactwo tryumfuj¹ce, pierwotnie zamieszczonego w Indeksie (2003, nr 1/2) i przedrukowanego w omawianym zbiorze prawie
piêædziesiêciu tekstów autora wybranych z opolskiej prasy z lat 19892004.
Jej negatywnymi bohaterami
jestemy prawie wszyscy  uczniowie, studenci i profesorowie, dziennikarze, artyci i literaci, politycy i
ksiê¿a. Autor, m¹dry erudyta obdarzony nieprzeciêtnym s³uchem i
smakiem jêzykowym, diagnozuje
stan naszego u¿ywania polszczyzny.
Z bólem stwierdza, ¿e pos³ugujemy
siê jêzykiem niby-polskim, ma³opolskim, byle jakim, nijakim. Ten
ci¹g mocno ujemnie wartociuj¹cych okreleñ jednoznacznie ujawnia stanowisko opolskiego literaturoznawcy.
Za co ma on pretensje do nas? Za
trywializacjê i brutalizacjê, za angolizmy (z dok³adnie tak na czele),
za s³owawytrychy i szablon jêzykowy, za wielos³owie i pustos³owie,
za drêtw¹ mowê i bombastycznoæ,
za brak krytycyzmu, bezmylnoæ i
niechlujstwo. W S³owniku jêzyka ni-

jakiego (s. 110-115) znalaz³y siê
miêdzy innymi wyrazy: artyku³owaæ, filozofia, image, kurczê, kurde,
olewaæ, przechlapane, rajcowaæ,
super, upierdliwy, zajebisty. Mo¿na
go jeszcze wzbogaciæ o inne nowopotwory, m.in. o przyuniwersytecki Koszuland, który od lat straszy opolan i goci naszego miasta o
rozbudzonym poczuciu jêzykowym.
Bardziej ni¿ wyrwane z kontekstu
s³owa poruszaj¹ nas (czy jednak

Rys. Leszek O³dak

naprawdê jeszcze nas bulwersuj¹?)
zas³yszane/wyczytane teksty:
- A ja powiedzia³am, ¿e go pierdzielê i jego Tomka, a on powiedzia³, ¿e browaru tyle wtedy nie
wypi³ i te laski wcale go nie rajcowa³y. Tylko muzy odjazdowej razem
s³uchali.
- Nie ciemniasz, kur.a?
-Absolutnie. Ma u mnie przer¹bane. (s. 126).
(Z rozmowy m³odych pañ).
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Wspó³czynnik zamordowalnoci tak¿e utrzymywa³ siê na sta³ym
poziomie, co rajcowa³o ryzykantów
oraz folklorystów z zami³owania
b¹d z zawodu (s. 91).
(Z opolskiej prasy).
Co pocz¹æ z tak¹ rzeczywistoci¹
jêzykow¹? Mówta jak chceta (s.
138)? Adam Wierciñski zawstydza:
nie wypada. Kulturoznawca wyjania, ¿e zaciera siê granica miêdzy
kultur¹ wysok¹ i ni¿sz¹. Socjolog
mówi o traumie wspó³czesnych przemian. Filozof jêzyka stwierdza:
Granice mojego jêzyka s¹ granicami mojego wiata i Jêzyk jest nie
tylko zwyk³ym nonikiem, ale i jej
kierowc¹ (L. Wittgenstein). Jêzykoznawca zauwa¿a, ¿e w ca³ej Europie
widoczne jest obni¿anie siê poziomu
kompetencji jêzykowej ludzi.

Historyczne spojrzenie na dzisiejsze bylejaczenie pozwala zauwa¿yæ,
¿e wspó³czesna barbaryzacja jêzykowa to kolejny etap. Tylko w nowo¿ytnych dziejach Polski prze¿ywalimy takie próby na prze³omie
wieku XVIII na XIX, w latach 20.
oraz 40.-50. XX w. Wszystkie ³¹czy
to, ¿e przypada³y na czasy prze³omowe, gdy przebudowywano systemy wartoci i norm, gdy koñczy³ siê
jeden wiat i z chaosu wy³ania³ siê
nowy. Rozbiciu starych struktur towarzyszy wówczas irracjonalizacja
zachowañ i zagubienie na wielu poziomach ¿ycia jednostkowego i spo³ecznego. Wyra¿a siê to w jêzyku
siêganiem po wulgaryzmy, ¿argonizmy, nowopotwory jêzykowe,
nieprzemylane zapo¿yczenia i metafory. Ich obecnoæ pomaga oswo-

iæ rzeczywistoæ, przypisaæ ró¿ne,
czêsto sprzeczne lub niedookrelone sensy otaczaj¹cym zjawiskom
spo³ecznym. Wydaje siê, ¿e Adam
Wierciñski os¹dza nie tylko i nie tyle
fakty jêzykowe, co stany wiadomoci uzewnêtrzniane s³owami.
Ksi¹¿kê Wierciñskiego warto
przeczytaæ  uwiadamia zagro¿enia
ludzkiego bytowania wynikaj¹ce z
zatrucia wiadomoci i ze zubo¿enia, znijaczenia jêzyka. A uwiadomienie sobie sytuacji stwarza szansê na podjêcie kuracji indywidualnej
i spo³ecznej. Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e g³os wo³aj¹cego z Opola nie
bêdzie g³osem wo³aj¹cego na puszczy.
Stanis³aw Gajda

Jacek Gutorow
Poeta, krytyk literacki, t³umacz  tak zwyk³o siê
przedstawiaæ Jacka Gutorowa na ok³adkach czy skrzyde³kach jego ksi¹¿ek i w czasopismach, w których pomieszcza swoje teksty. Dodajmy do tego: anglista (pracownik naukowy UO), znawca wspó³czesnych nurtów
humanistyki (autor ksi¹¿ki o dekonstrukcjonizmie Jacquesa Derridy), jako poeta autor tomików  Wiersze
pod nieobecnoæ, X, Aurora, za jako krytyk 
Niepodleg³oci g³osu, szkiców o poezji polskiej po
1968 roku. Urodzony w roku 1970 uznawany bywa 
obok Jacka Podsiad³y, Paw³a Marcinkiewicza i Tomasza Ró¿yckiego, jak i on mieszkaj¹cych w Opolu  za
jednego z wybitnych twórców swego pokolenia.
Nie ma co udawaæ  poezja Jacka Gutorowa nie nale¿y do ³atwych. Tak j¹ widzi krytyk, Mieczys³aw Orski:
bardzo gêsta, wymagaj¹ca wytê¿onej uwagi i wspó³pracy wyrobionej ju¿ na podobnych lekturach wyobrani, poezja wydestylowanych znaczeñ  rozpiêta miêdzy precyzyjnie wskazanym i zaznaczonym konkretem
rzeczywistoci a najwy¿szymi piêtrami uogólnieñ, metafizycznej abstrakcji.
¯e poezja w ogóle nie mo¿e byæ ³atwa, wie, i zak³ada to, Jacek Gutorow. Tak o tym mówi w jednym ze
swych wierszy:

[...] Rzeczy najwa¿niejsze
trzeba wypowiedzieæ. Lecz jak
wypowiedzieæ rzeczy nie wypowiadaj¹c
im wojny? [...]
(Refleksje, refleksy z tomiku X),

tak za w jednym z wywiadów: wydaje mi siê, ¿e
poezja jest inaczej skonstruowanym otwarciem na egzystencjê  otwarciem dopuszczaj¹cym grê przypadku,
niezbornoci i koincydencji (z rozmowy z Grzegorzem
Jankowiczem, Studium 2004, nr 23).
Có¿ mo¿e lepiej przedstawiaæ poetê, jak nie jego wiersze? Piêæ nie publikowanych dot¹d utworów Gutorowa
nie powinno chyba  wbrew temu co dot¹d powiedziano  odstrêczaæ hermetycznoci¹. Ich zmys³owa wrêcz
uroda  malarskoæ, muzycznoæ, historyczno-kulturowe odwo³ania  przyci¹ga i ka¿e pochyliæ siê nad tajemnicami: dzieciñstwa (?), fascynacji drug¹ osob¹ (?),
swoistego sensu muzyki (?) czy mrocznego przes³ania
zabytkowego obiektu (?)  jeli oczywicie nie jest nadu¿yciem zamykanie sensu tych wierszy w tak jednoznacznych formu³ach.
J. N.
(wiersze J. Gutorowa  na str. 54)
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DO BIEGU GOTOWI START!

NIEDOKOÑCZONY PRZEK£AD Z VERMEERA

A teraz biegnij do tamtego s³upka, Katerino,
i jak te siedem fontann w dziwnym miecie
nazbieraj mi wiat³a, niech zielony mostek
bêdzie nurtem strumienia, a drzewa niech
ton¹ we mgle, lekko starte gumk¹ myszk¹.

Delft nigdy chyba nie by³o piêkniejsze.
¯ó³te plamy maj¹ w sobie co pszczelego.
Przestrzeñ zacina siê w miejscu
i jest faktura dnia: rdzawe sêki.

Gocimy w tych stronach jakby od niechcenia,
nie pragn¹c nic wiêcej ponad te rzeby
kolorów, które zamar³y na chwilê przed startem
w nasze nieznane: tor iksowaty od nieba
do nieba, a¿ po suchodo³y i meandryczne
parkowe cie¿ki. Biegnij ju¿. Choæ oddalamy siê
od siebie, przestrzeñ jest nam powierniczk¹,
jej wysokopienne archiwa zachowaj¹ wszystko:
gest mojej rêki, szybkie stopklatki wystaw,
twoje rozbiegane dzieciñstwo.

Wiersze
Jacka
Gutorowa

Tak, pêdzlem by³oby szybciej.
Na razie otwierasz resztê okien,
potem myjesz w³osy. Zatrzymujesz siê w drzwiach
jak w kadrze. Rz¹d topoli bierze we w³adanie
t³o: szare zacieki. My te¿ spotkalimy siê nad kana³em.
Pejza¿ rozpada³ siê na nieregularne kafelki
i by³ chaos s³oñca, jak teraz, kiedy w rogu pod³ogi
zbieraj¹ siê wietliste od³amki.
Na moim ulubionym obrazie czytasz list.
Fusy opadaj¹ na dno fili¿anki, pozostaje
soczysta klarownoæ poranka, w którym
¿ó³te miasto odzyskuje wzrok.
WIRGINALICI
Rozstawieni do k¹tów nieba, przychylaj¹ nam zachmurzonych akordów,
a potem przysypiaj¹ zasypani deszczem uniesionych brwi.
W szortach i swetrach zarzuconych na nagie cia³a
snuj¹ swoje szesnastowieczne sny
o sterylnych ogrodach, jednoro¿cach,
fa³szywej wieszczce w orszaku królowej.
Nie ma ich wielu w tak¹ wietrzn¹ pogodê;
ale w niektórych kompozycjach jest tyle szczêcia!
Oby nie zapomnieli o nas, ci przewrotni puryci o niebieskich oczach
i s³omianych w³osach; oby nadal zatrzymywali swoje rydwany
w naszych miastach, w dwuskrzyd³owych drzwiach
wciekle zachodz¹cego s³oñca i trzepocz¹cych powiek.

RUDOLF SERKIN GRA SCHUBERTA
Peda³, pog³os. Ostatnia sonata wciniêta w k¹t pokoju, fragment
o wysokiej rozdzielczoci. Schubert by³ tu te¿ wczoraj, i przedwczoraj,
podobnie te trzy rachityczne drzewka za oknem i namiastka rzeki
o zgo³a niewiarygodnych morskich afiliacjach; labirynt cie¿ek
w ogrodzie i pomiêdzy dwiêkami fortepianu.
Chcia³oby siê wcisn¹æ patyk pomiêdzy szprychy s³oñca

JESZCZE JEDEN
(kamienny krzy¿ pokutny pod Grodkowem)

(ju¿ to wolno wiruj¹ce licie) i s³uchaæ co siê dzieje na styku dnia
i wyobra¿enia o dniu, w cieniu popielatej chmury, pod pr¹d
przeskakuj¹cych prêg, le ujêtych kadrów?

Wyzuty ze wiat³a dziennego, wyszczerbiony,
le¿y tam jak pieczêæ na tajnym dokumencie.

Schubert i spirala? Lecz na pewno wyd³u¿ona fraza
mo¿e wdaæ siê w krogulcze rozwa¿ania i snuæ jak dym z ogniska.
A zamiast patetycznego olnienia - twarz odbita w szybie,
wchodz¹ca ze sob¹ w niezliczone reakcje, obojêtna na drzewa
i rzekê, choæ od nich wziê³a barwê odbicia. Muzyka
odbija od tego wszystkiego jak s³owo rzucone na polny wiatr,
dziedziczone przez niezliczone pokolenia s³ów.

Deszcz opatruje bruzdy, kiedy rozerwie
sekretne wi¹zania ska³y, kamienne banda¿e
cile owiniête wokó³ siebie, jakby w ucisku,
starte do ziarnistych w³ókien. Kto czeka
na porann¹ smugê, janiejsze odcienie szaroci,
której pr¹dy uparcie rzebi¹ powietrze.

55

listopad  grudzieñ 2004
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Pawe³ Piechaczek
 starosta nieznany
Pawe³ Piechaczek urodzi³ siê 15
stycznia 1888 r. w Zimnicach Ma³ych. By³ synem redniorolnego
ch³opa Wincentego Piechaczka i
jego ¿ony Rozalii, z domu Bias.
Pochodzi³ z rodziny wielodzietnej.
Wykszta³cenie rednie odebra³ w
niemieckim gimnazjum humanistycznym w Opolu, studia wy¿sze
ukoñczy³ na Uniwersytecie Wroc³awskim, na Wydziale PrawnoEkonomicznym. Kontynuowa³ swoj¹ edukacjê na studiach doktorskich.
Przerwa³ je wybuch I wojny wiatowej, podczas której Piechaczek s³u¿y³ w armii niemieckiej (by³ uczestnikiem bitwy pod Verdun). Od
koñca grudnia 1919 r. pracuje w niemieckim s¹dzie w Opolu jako etatowy aplikant s¹dowy. W styczniu
1920 r. uzyska³ tytu³ doktora prawa
na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Po wojnie bra³ udzia³ w akcji plebiscytowej i z pocz¹tkiem stycznia
1921 r. rozpocz¹³ pracê z ramienia
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w charakterze naczelnego doradcy rejencyjnego przy Miêdzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej w
Opolu. Stanowisko to piastowa³ z
powodzeniem do momentu wybuchu III powstania l¹skiego. Ju¿ na
ziemi katowickiej pracowa³ jako referent Wydzia³u Kocielnego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
w Bytomiu (od 2 maja 1921 r.), a
nastêpnie, równie¿ jako referent
Wydzia³u Prezydialnego Naczelnej
Rady Ludowej w Katowicach (do 14
czerwca 1922 r.). W po³owie czerwca zaj¹³ stanowisko referenta Wydzia³u Pracy i Opieki Spo³ecznej

przy Urzêdzie Wojewódzkim l¹skim. Jednoczenie zorganizowa³ i
zarz¹dza³ Wy¿szym Urzêdem Ubezpieczeñ Spo³ecznych woj. l¹skiego,
gdzie piastowa³ równie¿ stanowiska: komisarza zdawczego dla Wy¿szego Urzêdu Ubezpieczeñ i S¹du
Rent Wojskowych oraz cz³onka
Komisji Dyscyplinarnej dla orzecznictwa w sprawach przekroczeñ
s³u¿bowych urzêdników i funkcjonariuszy województwa l¹skiego.
Z koñcem czerwca 1925 r. zawiera w Poznaniu zwi¹zek ma³¿eñski ze
Stefani¹ Wiz¹.
Od 22 lutego 1924 r. do 31 marca 1927 r. dr Piechaczek zajmuje
stanowisko starosty powiatowego w
Lubliñcu, póniej  do 30 wrzenia
1928 r.  urzêdnika administracyjnego w Urzêdzie Wojewódzkim l¹skim.
Niestety braki materia³owe nie
pozwalaj¹ na dok³adne okrelenie
politycznych preferencji Paw³a Piechaczka. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿emy zak³adaæ jego polityczne zwi¹zki ze l¹sk¹ chadecj¹
kierowan¹ przez Wojciecha Korfantego.
Jak sam napisa³: Z chwil¹ bowiem zagarniêcia w³adzy przez rz¹dy sanacyjne zaczêto mnie szykanowaæ do tego stopnia, ¿e zachorowa³em ciê¿ko na kamienie ¿ó³ciowe i
musia³em siê poddaæ ciê¿kiej operacji. Obawiaj¹c siê dalszych szykan,
poprosi³em o zwolnienie mnie ze
s³u¿by pañstwowej, co nast¹pi³o 30
wrzenia 1928 r. Od tego czasu pracowa³ prywatnie, a¿ do 1 maja 1936
r., kiedy to obj¹³ stanowisko dyrek-

tora Zwi¹zku Ogólnomiejscowych i
Wiejskich Kas Chorych woj. l¹skiego.
Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna w województwie l¹skim
bazowa³y na szeroko rozbudowanym systemie ubezpieczeñ, który
dawa³  szczególnie osobom niezamo¿nym  poczucie wzglêdnej pewnoci jutra. Kasy chorych, które stanowi³y podstawow¹ form¹ lecznictwa otwartego, w praktyce realizowa³y ubezpieczenia chorobowe. Dr
Pawe³ Piechaczek pracuje tam do
dnia wkroczenia wojsk okupanta niemieckiego, tj. do 15 wrzenia 1939 r.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich
natychmiast przesz³a przez l¹sk
pierwsza fala masowych aresztowañ.
Aresztowanych w wiêkszoci przypadków wywo¿ono do obozów koncentracyjnych. W padzierniku i listopadzie Niemcy powtórnie przeprowadzili masowe aresztowania,
które by³y du¿o lepiej zorganizowane, bo poprzedzone rozpoznaniem
terenu przez miejscow¹ policjê.
1 padziernika 1939 roku Pawe³
Piechaczek zostaje aresztowany, a w
styczniu wys³any do obozu koncentracyjnego Dachau. Ciê¿kie warunki obozowe oraz brutalnoæ stra¿ników przyczyniaj¹ siê do rozwoju
powa¿nej choroby stóp, która sprawia, ¿e w grudniu Piechaczek odzyskuje wolnoæ. Po zwolnieniu z obozu jaki czas ukrywa siê u krewnych
i znajomych. W tym czasie jego
¿ona zosta³a wyrzucona z mieszkania, za ca³y ich maj¹tek (mieszkanie i oszczêdnoci) zosta³ skonfiskowany. Ostatecznie po przesz³o pó³
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roku zosta³ z³apany przez gestapo i
wys³any najpierw przez Arbeitsamt do Kutna (praca w spó³ce
ziemskiej), a od maja 1942 r. przydzielony do pracy w przedsiêbiorstwie m³ynarskim Herman Haase
w Chorzowie, gdzie pod sta³¹ kontrol¹ gestapo pracowa³ a¿ do wkroczenia wojsk radzieckich.
Wiosna 1945 r. by³a prze³omowym okresem niemieckiej okupacji
l¹ska Opolskiego. W styczniu
1945 r. ruszy³a wielka ofensywa
Armii Czerwonej, w wyniku której
Opolszczyzna zosta³a wyzwolona.
W tym samym czasie w Krakowie dziêki inicjatywie przebywaj¹cych tam Opolan, cz³onków Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, dosz³o do spotkania z pe³nomocnikiem
Rz¹du Tymczasowego na l¹sk i
Opolszczyznê  gen. Aleksandrem
Zawadzkim. Wezwa³ on wszystkich
l¹zaków do powrotu na rodzinn¹
ziemiê i podjêcia pracy zgodnej z
ich kwalifikacjami. Jeszcze tego
wieczoru (22 stycznia) utworzono
Komitet Obywatelski Polaków l¹ska Opolskiego. Honorowym prezesem komitetu wybrano Piotra Miêtkiewicza; przewodnicz¹cym  dra
Maksymiliana Konego; jego zastêpc¹  Paw³a Nantkê-Namirskiego. Wybrano tak¿e dwóch kierowników dzia³ów: prawnego  Ludwika Affê oraz prasowego  Edmunda Jana Osmañczyka. Wród wielu
obszarów dzia³alnoci komitetu najwiêcej wagi przyk³adano do promowania kandydatów pochodz¹cych ze
l¹ska Opolskiego na kierownicze
stanowiska w aparacie administracyjnym, gospodarczym itp. Dr Pawe³ Piechaczek rejestruje siê w komitecie 24 lutego 1945 r. W kwestionariuszu komitetu napisa³ m.in., ¿e
chcia³by pracowaæ w powiecie opolskim, w administracji pañstwowej,
na stanowisku starosty.
Od lutego 1945 r., a¿ do czasu powierzenia mu opolskiego starostwa,
tj. 24 marca 1945 r., Piechaczek pracowa³ jako etatowy referent Wydzia³u Pracy i Opieki Spo³ecznej
Urzêdu Wojewódzkiego l¹skoD¹browskiego w Katowicach.
Pierwsza grupa operacyjna ze sta-
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rost¹ opolskim przyby³a do Opola
specjalnym poci¹giem 24 marca
1945 r. Przejêcie w³adzy administracyjnej z r¹k radzieckiego komendanta miasta przebieg³o bezproblemowo, choæ nie brakowa³o równie¿
kwestii spornych, np. dotycz¹cych
zbyt du¿ej samowoli ¿o³nierzy Armii Czerwonej.
Pierwszy okres tworzenia aparatu administracyjnego w wyzwolonym Opolu by³ bardzo trudny. Urzêdowanie sprowadza³o siê g³ównie
do wyszukiwania odpowiednich
pomieszczeñ dla urzêdów, kompletowania urz¹dzeñ biurowych, organizowania akcji uprz¹tniêcia pozosta³oci wojennych, gaszenia po¿arów, uruchamiania niezbêdnych
przedsiêbiorstw i urz¹dzeñ miejskich (szpitale, wodoci¹gi, gazownie, elektrownie itp.), jak i zapewnienia mieszkañ dla pracowników.
Nieliczne mieszkania zwalniane
przez Rosjan nie nadawa³y siê do
szybkiego zasiedlenia, wymaga³y
bowiem remontu, a tak¿e wyposa¿enia w niezbêdny sprzêt. Kwit³ szaber  do kwietnia 1945 r. nie funkcjonowa³y ¿adne organa bezpieczeñstwa. Zdobycie niezbêdnego
wyposa¿enia mieszkania czêsto graniczy³o z niebezpieczeñstwem utraty zdrowia, a nawet ¿ycia.
Dr Pawe³ Piechaczek nie odmawia³ pomocy w rozwi¹zywaniu problemów natury mieszkaniowej.

Szczególnie przys³u¿y³ siê w tej
kwestii opolskiemu duchowieñstwu.
Ta humanitarna, spo³eczna postawa
zosta³a póniej wykorzystana przez
czynniki partyjne przeciwko Piechaczkowi, co w konsekwencji doprowadzi³o do jego zdymisjonowania.
Ju¿ po zakoñczeniu przejmowania Ziem Odzyskanych pojawi³a siê
pilna potrzeba uregulowania kwestii
narodowociowej ludnoci l¹ska
Opolskiego. Ludnoæ rodzima posiada³a bowiem niemieck¹ przynale¿noæ pañstwow¹. Jedyn¹ s³uszn¹
 w zamyle w³adz oraz przedstawicieli ludnoci miejscowej  drog¹
postêpowania w tej materii by³a weryfikacja narodowociowa, maj¹ca
na celu indywidualne sprawdzenie
z urzêdu postawy i postêpowania
cz³owieka w przesz³oci.
Weryfikacjê narodowociow¹
przeprowadzaæ mia³y gminne, miejskie i wojewódzkie komisje, w
których mieli zasiadaæ przedstawiciele w³adzy administracyjnej, miejscowej ludnoci, nauczycielstwa,
stronnictw politycznych oraz organów bezpieczeñstwa. Z racji zajmowanego stanowiska dr Pawe³ Piechaczek przewodniczy³ pracom Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej
utworzonej 9 sierpnia 1945 r. Z
przedstawicieli ludnoci rodzimej w
jej sk³adzie odnajdujemy: J. Wawrzynka, M. Gorzo³kow¹, dr. M. Ko-

Legitymacja Stronnictwa Demokratycznego Paw³a Piechaczka.
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nego, E. Kupilas i W. Szymê. Starosta powiatowy kierowa³ równie¿
dzia³aniami Sztabu Wysiedleñczego
oraz uczestniczy³ w pracach Powiatowego Komitetu Osadniczego.
Tradycyjne katolickie wychowanie oraz w³asne, przykre prze¿ycia
zdeterminowa³y pogl¹dy Piechaczka na kwestiê akcji wysiedleñczej.
Opolski starosta by³ przeciwny wysiedleniom, jego dewiza w tej materii brzmia³a: Lepiej przyj¹æ i zatrzymaæ o jednego obywatela wiêcej, ni¿ kogokolwiek wysiedliæ.
Wielokrotnie stawa³ w obronie ludnoci autochtonicznej, co nie podoba³o siê miejscowym czynnikom
partyjnym, które rozpoczê³y kreowanie nieprzychylnej atmosfery
wokó³ jego osoby. W sprawozdaniu
instruktora KW PPR z 4 lipca 1945 r.
czytamy:  na terenie Opola istnieje
linia obronna z osób zajmuj¹cych
stanowiska urzêdników pañstwowych, którzy utrudniaj¹ akcjê przesiedleñcz¹, bior¹c w obronê tamtejszych Niemców, aby nie dopuciæ
repatriantów. W innym sprawozdaniu z inspekcji miasta czytamy:
Starosta i burmistrz (Opolanie)
opiekuj¹ siê Niemcami.
Czynniki partyjne zajmuj¹ oficjalne stanowisko w memoriale z 3
sierpnia zatytu³owanym W sprawie
uzdrowienia stosunków spo³ecznopolitycznych na terenie Opolszczyzny[!]: [...] Weryfikacjê przeprowadza siê bez czynnika partyjnego
i spo³ecznego. Sprawa weryfikacji
przeprowadzana jest w cile zakonspirowanym kole osób zaufanych
obywatela starosty. Starosta jest
nieodpowiedni: popiera miejscow¹ inteligencjê, ksiê¿y, zakonnice
i lekarzy. Nie interesuje siê ¿yciem
politycznym. Toleruje wójtów i so³tysów, by³ych cz³onków NSDAP.
Nie interesuje siê aprowizacj¹. Prosimy by go wymieniæ.
W³adza tym razem zareagowa³a
b³yskawicznie. Ju¿ 8 sierpnia 1945 r.
dr Pawe³ Piechaczek zostaje odwo³any przez wojewodê l¹skiego z
zajmowanego stanowiska, bez dotrzymania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia. Opolskie starostwo przejmuje dotychczasowy za-

stêpca, l¹zak  Henryk Janus, który
zosta³ wykreowany przez czynniki
partyjne na pierwszego opolskiego
starostê, o czym mo¿emy siê przekonaæ, odwiedzaj¹c jego mogi³ê w
alei zas³u¿onych opolskiego cmentarza komunalnego.
Wobec niedotrzymania przyrzeczenia wojewody dotycz¹cego powierzenia mu innego równorzêdnego stanowiska, Pawe³ Piechaczek
obj¹³ z dniem 1 stycznia 1946 r. stanowisko dyrektora administracji i
nieruchomoci przy opolskim Zarz¹dzie Miejskim, a w maju 1947 r.
kierownictwo Komisji PrawniczoRegulaminowej przy Powiatowej
Radzie Narodowej w Opolu.
Oprócz aktywnoci zawodowej
dr Pawe³ Piechaczek anga¿uje siê
równie¿ w dzia³alnoæ spo³eczn¹. W
padzierniku 1945 r. wstêpuje w
szeregi powstaj¹cego Towarzystwa
Przyjació³ Nauki i Sztuki w Opolu,
gdzie pe³ni funkcjê skarbnika zarz¹du oraz zasiada w sk³adzie S¹du
Honorowego. Piastuje równie¿ stanowisko prezesa Zarz¹du Obwodu
oraz zasiada w Komisji Rewizyjnej
opolskiej Ligi Morskiej.
Obozowa przesz³oæ wp³ynê³a
zapewne na przyjêcie Paw³a Piechaczka w sk³ad zarz¹du powsta³ej
w marcu 1946 r. Komisji Organizacyjnej Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku b. Wiêniów Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych w Opolu.
Piechaczek uczestniczy³ te¿ w pracach Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Weteranów Powstañ l¹skich i
Pracowników Plebiscytowych.
Jego bliska przyjañ z administratorem apostolskim l¹ska Opolskiego biskupem Boles³awem Kominkiem zaowocowa³a nominacj¹
na stanowisko kierownika domu
dziecka, prowadzonego przez Siostry Szkolne de Notre Dame. W
marcu 1946 r. otrzyma³ równie¿, z
r¹k biskupa Kominka, nominacjê na
cz³onka Zarz¹du Zwi¹zku Caritas
w Opolu.
Pawe³ Piechaczek dzieli³ siê swoimi wieloletnimi dowiadczeniami z
m³odsz¹ kadr¹ urzêdnicz¹ opolskiego zarz¹du miejskiego, dla której

przedstawi³ we wrzeniu 1946 r. wyk³ad pt. Organizacja w³adz administracyjnych.
1 lipca 1947 r., decyzj¹ prezydenta Opola Franciszka Gwiazdy zostaje odwo³any z funkcji dyrektora administracji. Jednoczenie  z racji
prawniczego wykszta³cenia  zostaj¹ mu powierzone sprawy prawne
zarz¹du miejskiego, które prowadzi³
do koñca lutego 1948 r.
W styczniu 1946 r. Zarz¹d Okrêgowy Stronnictwa Pracy w Opolu
zwróci³ siê z prob¹ do Piechaczka
o przyjêcie przezeñ mandatu cz³onkowskiego w Tymczasowym Zarz¹dzie Powiatowym w Opolu. Piechaczek dzia³a³ w jego szeregach do lipca 1950 r., tj. do czasu przy³¹czenia
Stronnictwa Pracy do Stronnictwa
Demokratycznego. Niemal automatycznie, od 9 lipca 1950 r., zostaje
cz³onkiem SD.
W padzierniku 1946 r. umiera
mu ¿ona. W nastêpnym roku Pawe³
Piechaczek ponownie wstêpuje w
zwi¹zek ma³¿eñski i przeprowadza
siê do Tarnowa Opolskiego.
Po rezygnacji z prowadzenia
dzia³u prawnego zarz¹du miejskiego pracowa³ w Powiatowej Radzie
Narodowej w Opolu jako cz³onek
Komisji Porz¹dku Publicznego oraz
cz³onek kolegium orzekaj¹cego w
sprawach karno-administracyjnych,
doje¿d¿aj¹c na rozprawy z Tarnowa
Opolskiego, bo  jak mówi³: Co
przecie¿ trzeba jeszcze robiæ.
Piechaczek by³ cz³owiekiem czynu. Mimo zaawansowanego wieku
zasiada³ w Prezydium Zjazdu Organizacyjnego Opolskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich,
gdzie pe³ni³ funkcjê skarbnika oraz
cz³onka zarz¹du obwodu.
Za swoje zas³ugi zosta³ uhonorowany w lipcu 1957 r. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz w listopadzie roku
nastêpnego  l¹skim Krzy¿em Powstañczym.
Zmar³ 17 marca 1961 r. na zawa³
serca. Jego cia³o spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Opolskim.
Tomasz Heller
doktorant w Instytucie
Historii UO
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ZE SZTAMBUCHA ABSOLWENTKI

Fa³szywy poeta
na WSP
Jak spêdzali wolny czas pierwsi studenci Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu? Jakie
filmy ogl¹dali? I dlaczego milicjanci wyprowadzili z wieczoru autorskiego poetê Tadeusza
Kubiaka? W klimat Opola lat piêædziesi¹tych wprowadza nas Krystyna BoruciñskaOsiadacz, ówczesna studentka filologii rosyjskiej WSP w Opolu.
Jako przybysze z miasteczek i
wsi, ze rodowisk tak zwanych cywilizacyjnie zaniedbanych, garnêlimy siê do wszystkiego, co otwiera³o nam wiat, nowe intelektualne horyzonty. Szukalimy odpowiedzi na
nurtuj¹ce nas pytania i problemy
natury osobistej. Bylimy ch³onni i
spragnieni wszystkiego, co wi¹za³o
siê bezporednio z szeroko pojêt¹
kultur¹. Opole, chocia¿ jeszcze w tej
dziedzinie o wiele skromniejsze od
innych wojewódzkich miast, mia³o
ju¿ kilka placówek godnych uwagi.
Najprzedniejsz¹ z nich by³ Pañstwowy Teatr Ziemi Opolskiej oraz Wojewódzki Dom Kultury. Dzia³a³y
muzea, liczne ksiêgarnie, placówki
przy zak³adach pracy i kluby.
Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³y siê jednak filmy z uwagi na
szerok¹ sieæ kin, a co najwa¿niejsze
 tanioæ biletów, na które staæ by³o
nawet najubo¿sz¹ studenck¹ kieszeñ. Najczêciej korzystalimy z
gocinnej sali kinowej Klubu Oficerskiego, wzglêdnie kina Odra w
samym centrum miasta. Biegalimy
do kina po kilka razy w tygodniu.
Zawsze kto kogo zaprasza³ i namawia³. Nawet najwiêksi maruderzy
ulegali entuzjazmowi kinomanów,
do których ja równie¿ nale¿a³am. Do
okresów najwiêkszego nasilenia
naszych kontaktów z filmem nale¿a³y miesi¹ce jesienne i wiosenne, kiedy jeszcze nie pogr¹¿alimy siê w

gor¹czkowej atmosferze zaliczeñ i
nadrabiania zaleg³oci.
W zasadzie nie mielimy jakiej
ulubionej produkcji filmowej. Ogl¹dalimy wszystkie filmy, jakie tylko
by³y wywietlane w okrelonym
dniu. A by³o ich bardzo du¿o. Dla
zilustrowania naszego pêdu do kina
przytoczê niepe³n¹ listê tytu³ów filmów, które obejrzelimy w 1956
oraz w 1957 roku. Na czele tej listy
znajduj¹ siê filmy francuskie: Piêcioraczki, Bohaterowie s¹ zmêczeni,
Czerwona ober¿a, Z³oty kask, Kochanek Lady Chatterley, Król siê
bawi, Czerwone i czarne, Kochankowie z Werony, Ali Baba i czterdziestu rozbójników, Ona tañczy³a jedno lato; a dalej: francusko-w³oskie:
Przed potopem, Wakacje sycylijskie,
El¿bieta, Joanna, Lizystrata; francusko-meksykañski film Odrodzeni;
w³oskie  Dzieci ulicy; Chleb, mi³oæ i fantazja; wêgierski  Wiosna
budapesztañska; produkcji NRD 
Berliñski romans, w³osko-hiszpañski  mieræ rowerzysty; radziecki 
Czterdziesty pierwszy; polski  Skarb
kapitana Martensa; angielski  Ryszard III; rumuñski Liljomfi; czeski
 Dumna królewna.
Nie wywietlano wtedy w ogóle
filmów amerykañskich, ale ró¿norodnoæ innych produkcji dostarcza³a nam wielu interesuj¹cych tematów, zapoznawa³a z wybitnymi re¿yserami, aktorami i adaptacjami arcy-

dzie³ literatury piêknej. Wród aktorów mielimy swoich ulubieñców
filmowych. By³y to niezapomniane
gwiazdy, które na trwa³e wesz³y do
historii kina. Do ³ez rozmiesza³ nas
Fernandel, zadziwia³a nieprzeciêtn¹
wynios³¹ urod¹ Michele Morgan,
wzrusza³a Danielle Darrieux, fascynowa³a Simone Signoret, zadziwia³
swoim dramatycznym talentem Laurence Olivier, nieustannym przedmiotem westchnieñ by³ Gerard Philipe i niekwestionowany amant 
piosenkarz Yves Montand.
Sporadycznie bywa³ymy w teatrze, g³ównie z uwagi na kilkakrotnie dro¿sze ceny biletów. W³adze
uczelni równie¿ by³y zainteresowane rozwojem dzia³alnoci kulturalnej i kiedy tylko mog³y w³¹cza³y siê
wiêksze czy mniejsze przedsiêwziêcia. Jedno z nich szczególnie zapad³o w nasz¹ pamiêæ ze wzglêdu na
nietypowe, zaskakuj¹ce zakoñczenie. Ulecia³a z pamiêci data, pozosta³a jedynie atmosfera. Którego
dnia zostalimy wprost pora¿eni nieprawdopodobnie brzmi¹c¹ wiadomoci¹: niebawem w murach naszej
uczelni gociæ bêdziemy wybitnego
poetê Tadeusza Kubiaka. Nad spotkaniem, organizowanym pod czujnym okiem mgr Klary D¹browskiej
oraz jej ma³¿onka, dziekana Wydzia³u Filologicznego dr. Stanis³awa
D¹browskiego, od pocz¹tku wyczuwa³o siê jaki popiech, jaki ele-
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ment niedomówienia i niespodzianki. Wszystko wybuch³o nagle, niemal z dnia na dzieñ. W sali studenckiego klubu t³oczno. Przewa¿aj¹ polonici, ale nie brak te¿ innych bezporednio zainteresowanych, albo
zwyczajnych gapiów. Wreszcie od
strony drzwi rozlegaj¹ siê oklaski
hucznie podchwycone przez pozosta³ych. W¹skim przejciem pomiêdzy zgromadzonymi przeciska siê
ku prezydium mê¿czyzna redniego
wzrostu w rozpiêtym popelinowym
jasnym p³aszczu z teczk¹ w prawej
rêce. Towarzysz¹ca mu osoba toruje drogê.
Klara D¹browska serdecznie wita
gocia, dziêkuj¹c za zaszczyt, za to,
i¿ mimo wielu zajêæ zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ w³anie nasz¹ opolsk¹
uczelniê. Znowu oklaski. Po nich
krótki biogram poety. Urodzony w
1924 roku w Warszawie. Debiutowa³
tomikiem wierszy S³owo pod ¿aglem (1948). Nastêpnie kolejno
ukaza³y siê: Cz³owiek jest blisko i
Rzecz o trasie WZ (1949), Ballady i pieni (1950), Wród ludzi
(1952), Mi³oæ prawdziwa (1954).
Do wielu tekstów poety skomponowano muzykê. Wita go i chwali
który z uczelnianych poetów.
Goæ patrzy, s³ucha z zainteresowaniem, przytakuje ruchem g³owy.

Pierwsza w dziejach uczelni ¿akinada (1957 r.). Od lewej stoj¹: Micha³ Komarnicki,
Krystyna Osiadacz, Marian Jurczyk.

Zbli¿a siê moment kulminacyjny.
Wszyscy czekaj¹ na wyst¹pienie
samego zacnego gocia. I w tym
momencie przez salê przebiega jaki niespodziewany szmer. Zamiast
patrzeæ na poetê, wszyscy odwracaj¹
siê w stronê przeciwn¹: w drzwiach
pojawiaj¹ siê milicjanci. Szybkim
krokiem zbli¿aj¹ siê do sto³u.
Zwinêli go cicho i wyprowadzili
niemal bez s³owa. Nie stawia³ oporu. Okaza³o siê, ¿e to nie ¿aden poeta Tadeusz Kubiak, tylko psychicznie chory cz³owiek, poszukiwany
zreszt¹ przez milicjê. Zdemaskowa³

Studenci i wyk³adowcy filologii polskiej WSP w Opolu (1957 r.). Od lewej stoj¹: J. Brzeziñski, F. Pluta, Cz. Wawrzyniak, W. Dobrzyñski, H. Rusak, L. Lisiecki.

go jeden ze studentów, który przyszed³ na spotkanie z tomikiem wierszy i zamieszczonym w nim zdjêciem poety. Po wykryciu oszustwa
zawiadomi³ milicjê. To autentycznie
wariackie spotkanie sta³o siê tematem wielu facecji. A uczelniana opowieæ o fa³szywym poecie niedwuznacznie kojarzy siê z fa³szywym
rewizorem Gogola.
Z wielkim aplauzem zosta³a powitana przez nasze rodowisko
nowa placówka Klub Miêdzynarodowej Ksi¹¿ki i Prasy w centrum
miasta, nieopodal kina Odra. Pojawi³y siê w nim pierwsze publikacje w jêzyku rosyjskim  s³owniki,
albumy, beletrystyka. Wszystko bardzo tanie. Dla nas, studentów filologii rosyjskiej, by³ to prawdziwy raj
i radoæ. Zainteresowana od lat malowaniem i rysowaniem w pierwszej
kolejnoci kupi³am dwa albumy z
reprodukcjami malarstwa rosyjskiego. Przegl¹da³am je niemal codziennie, marz¹c o tym, aby kiedy w
¿yciu obejrzeæ przynajmniej czêæ z
nich w prawdziwych muzeach. Potem, ju¿ w ostatnim semestrze, kupi³am jeszcze kilka s³owników i
publikacji dotycz¹cych historii literatury rosyjskiej, a tak¿e ogromny
tom zebranych dzie³ Puszkina. By³y
to jedyne ksi¹¿ki, na które mnie by³o
staæ podczas czteroletnich studiów
na WSP.
Krystyna Boruciñska
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Z cyklu: Opole nieznane

Uliczka na Zaodrzu

Podczas remontu w listopadzie
2004 r. dachu jednego z domów na
Zaodrzu, w dzielnicy malarzy przy
ulicy Jana Styki, odnaleziono dokumenty wiadcz¹ce, ¿e posesja ta nale¿a³a do Georga Bergera.
W miêdzywojennym Opolu mieszka³o kilku Bergerów. Wed³ug ksi¹¿ki telefonicznej z roku 1932 najbardziej znani byli Alfred Berger  doktor nauk medycznych, specjalista chorób kobiecych; Paul Berger  dyrektor banku i Robert Berger  mistrz
malarski. Byli to mieszkañcy ródmiecia.
Georg Berger by³ in¿ynierem i
rzadkim wówczas specjalist¹ od
spraw elektrycznych. W 1936 r. wzniós³ na Zaodrzu willê w stylu art
deco.
W czasach hitlerowskich, kiedy w
architekturze królowa³ styl art deco,
w Opolu wybudowano dwie dzielnice willowe istniej¹ce do dzi  generalsk¹, w pobli¿u dworca wschodniego, przy dzisiejszym starym kampusie uniwersyteckim, w której mieszkali bogatsi opolanie oraz dzielnicê malarzy, znacznie skromniejsz¹,
na zachodnich rogatkach Opola, w
Szczepanowicach, w pobli¿u dworca
zachodniego. Dzielnica ta nazywa³a
siê wówczas Oppeln-Stefanshöh, czyli
Opole Szczepanowice. Przecina³a j¹
ulica Frankenbergerstrasse, czyli tak
jak dzi  Niemodliñska.
Georg Berger wzniós³ swoj¹ willê
w wielkim owocowym ogrodzie, pe³nym grusz, jab³oni, w³oskich orzechów, liw. Lekko podmok³y teren
Zaodrza sprawia³, ¿e rodzi³y siê tutaj
bardzo dorodne, soczyste owoce.
Willa Bergera zosta³a wzniesiona
przy ulicy bocznej od Niemodliñskiej,
która nazywa³a siê wówczas Am
Weiden, czyli  prowadz¹ca na ³¹ki.
Ulica ta, na której co roku przybywa³y nowe domki, a nierzadko okaza³e
wille, po raz pierwszy zmieni³a nazwê

Willa Georga Bergera z roku 1936 i jego
wizytówka znaleziona na strychu domu.

w czasie II wojny wiatowej, kiedy to
na froncie wschodnim zosta³ zestrzelony mistrz pilota¿u, niemiecki as lotnictwa Hans Boelcke, prawdopodobnie opolanin z pochodzenia. Wówczas to na jego czeæ uliczkê, przy
której sta³a willa Bergera, nazwano
Boelckenweg, czyli drog¹ Hansa
Boelcke. Tak by³o do roku 1945. Po
przejêciu miasta przez administracjê
polsk¹ Georg Berger, wspólnie z ma³¿onk¹ Ann¹, podobnie jak tysi¹ce
Niemców, zostali na podstawie decyzji konferencji w Poczdamie usuniêci z Opola.
W dzielnicy, która otrzyma³a teraz
za patronów polskich malarzy, m.in.
Leona Wyczó³kowskiego, Artura
Grottgera, Wojciecha Kossaka, Daniela Chodowieckiego, Józefa Che³moñskiego, osiedli g³ównie polscy
przesiedleñcy z dawnych kresów
wschodnich: ze Stanis³awowa, Stryja, Tarnopola i Lwowa, m.in. rodziny
Benderów, Ch³odnickich, Szopiñskich. Wówczas te¿ Boelckenweg

zosta³a przemianowana na ulicê Adama Styki  m³odszego syna wybitnego malarza, twórcy m.in. Panoramy
Rac³awickiej Jana Styki, która przed
wojn¹ wystawiana by³a w s³awnej
lwowskiej rotundzie.
Warto pamiêtaæ, ¿e Jan Styka mia³
dwóch synów  Tadeusza i Adama.
Obaj byli utalentowanymi malarzami,
podobnie jak ojciec ciesz¹cymi siê
du¿ym wziêciem u publicznoci. Byli
wiêc popularni i bogaci. Ich dzie³a do
dzi uzyskuj¹ du¿e ceny na aukcjach
antykwarycznych.
Adam Styka (18901959) jako
malarz szczególnie fascynowa³ siê
Orientem. Czêsto malowa³ Arabów,
mieszkañców Maroka, Marakeszu,
Beduinów. Mieszkaj¹c w Meksyku,
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Ta fotografia, podobnie jak pozosta³e - znaleziona na strychu domu przy ul. Styki, przedstawia prawdopodobnie rodzinê Georga
Bergera.

wiele obrazów  podobnie jak ojciec
 powiêci³ tematyce sakralnej, maluj¹c m.in. wiêt¹ Rodzinê i sceny z
¿ycia pierwszych chrzecijan oraz wizerunki wiêtych. Po mierci zosta³

Kobieta z dzieckiem.

pochowany w Stanach Zjednoczonych w amerykañskiej Czêstochowie,
czyli w Doylestown.
W latach szeædziesi¹tych nie wiadomo dlaczego Adamowi Styce zabrano ulicê, a dano j¹ pod patronat
jego ojca Jana, którego popularnoæ
ros³a w zwi¹zku z perypetiami, z jakimi spotka³o siê g³ówne jego dzie³o
Panorama Rac³awicka, le¿¹ca wówczas w magazynach we Wroc³awiu.
Trwa³y intensywne zabiegi, aby we
Wroc³awiu wznieæ now¹ rotundê i w
niej wystawiæ Panoramê Rac³awick¹. Jan Styka by³ autorem kilku panoram, które najczêciej malowa³
wspólnie z Wojciechem Kossakiem.
Najbardziej znane jego dzie³a, o gigantycznych rozmiarach, to  oprócz
Panoramy Rac³awickiej  Golgota, Bem pod Siedmiogrodem,
Mêczeñstwo chrzecijan w czasach
Nerona.
Skromna uliczka na Zaodrzu, w
dzielnicy malarzy, a ile kryje siê w niej
historii i ró¿nych skojarzeñ.
Halina Romuzga

Damê w kapeluszu sfotografowano w katowickim atelier Willego Lange.
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Prehistoria pod namiotem
Koci znalezione przez dra Krzysztofa Spa³ka prokuratura opolska przekaza³a paleontologom z Wroc³awia, którzy maj¹ zbadaæ czy pochodz¹ one z Krasiejowa.
Dr Krzysztof Spa³ek z Katedry
Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego nadal ma w pamiêci letni
dzieñ, kiedy policja odwioz³a go na
sygnale do aresztu z podejrzeniem,
¿e razem z zatrzymanym pracownikiem ochrony, pilnuj¹cym wykopaliska w Krasiejowie wykrad³ czaszkê dinozaura ¿yj¹cego 225 milionów lat temu. Bazuj¹c na owiadczeniu ochroniarza, policja rozpêta³a b³yskawiczn¹ akcjê.
Krzysztof Spa³ek odpoczywa³
w³anie nad wod¹. W pewnym momencie zadzwoni³a komórka, us³ysza³, ¿e ma pojawiæ siê w domu, bo
policja ma do niego sprawê. S¹dzi³,
¿e chodzi o konsultacjê w sprawie
jakich koci  jako specjalista móg³
siê podzieliæ szerok¹ wiedz¹. Tymczasem policjanci kazali mu wsiadaæ do radiowozu, nawet chcieli zakuæ go w kajdanki.
 Ale w koñcu doszli do wniosku,
¿e im przecie¿ nie ucieknê. Odjechalimy jednak na sygnale  mówi dr
Spa³ek.
Potem dr Spa³ek, jako podejrzany o kradzie¿ koci dinozaura w
celach handlowych, zosta³ osadzony w areszcie, by³ przes³uchiwany,
trafi³ na czo³ówki gazet, a nawet sta³
siê bohaterem Teleekspresu i Panoramy. To o nim w mediach mówiono, ¿e jest cz³onkiem gangu handluj¹cym prehistorycznymi koæmi,
¿e jest odpowiedzialny za kradzie¿
czaszki metopozaura ¿yj¹cego 225
milionów lat temu, któr¹ mia³ sprzedaæ za oko³o 3 tys. euro na internetowej aukcji. W jego domu przeprowadzono rewizjê, znaleziono jedynie triasowe szcz¹tki odkryte przez
dra Spa³ka w 1986 roku, czyli w
czasach, kiedy by³ jeszcze w liceum.
Spa³ek opowiedzia³ prokuratorowi

historiê koci, pokaza³ publikowane
kiedy fotografie ze znalezionymi
koæmi. Prokurator zdj¹³ areszt i
cofn¹³ dozór policyjny oraz zakaz
opuszczania kraju. Nadal jednak dr
Spa³ek ma status podejrzanego. W
listopadzie opolska prokuratora koci znalezione w domu dra Spa³ka
przekaza³a naukowcom z Wroc³awia, którzy maj¹ ustaliæ czy koci
znalezione w jego domu pochodz¹
z Krasiejowa.
Dr Spa³ek nigdy nie tai³, ¿e jest
posiadaczem tych w³anie szcz¹tków. Ich fotografie by³y nawet publikowane i nigdy nie wypiera³ siê,
¿e pochodz¹ z Krasiejowa.
Dr Spa³ek jest autentycznym pasjonatem.
 Ju¿ jako m³ody ch³opak interesowa³em siê wykopaliskami, mieszka³em o okolicach Krasiejowa,
gdzie wystêpowa³y ska³y osadowe
sprzed 200 milionów lat. Wiedzia³em, ¿e w tak starych pok³adach
mo¿na znaleæ szcz¹tki prehistorycznych zwierz¹t. I znalaz³em je. Mia³em wtedy 16 lat. Nie bardzo wiedzia³em, co z nimi zrobiæ. No bo co
mo¿e zrobiæ licealista z takim odkryciem. Pokazywa³em je w szkolnych
gablotach. Na studiach stara³em siê
czego wiêcej dowiedzieæ na temat
tych koci, ale d³ugo nie mia³em
okazji trafiæ na znawców tego tematu. Na Uniwersytecie Wroc³awskim
istnia³, co prawda, Zak³ad Paleontologii, ale zajmowa³ siê jedynie
trzeciorzêdowymi ssakami. Pomóg³
mi dopiero prof. Jerzy Dzik, który
przyjecha³ na konferencjê do Góra¿d¿y. Ju¿ wtedy skoñczy³em studia,
zajmowa³em siê botanik¹. By³ to rok
2000. Wtedy media siê ze mn¹ skontaktowa³y i wszem i wobec pokazywa³em koci, które w Krasiejowie

znalaz³em. Potem pokazywano je
ponownie, jako ukradzione przeze
mnie. A to by³y te same koci.
Koci odnalezione w 1986 roku
w Krasiejowie dr Spa³ek  jak twierdzi  mia³ prawo posiadaæ. W Polsce mo¿na zbieraæ ska³y i skamieliny na terenach, które nie s¹ objête
ochron¹. A wykopaliska w Krasiejowie dopiero w 2000 roku znalaz³y
siê pod ochron¹. Dopiero wówczas
stworzono tam stanowisko dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej
i zaczêto prowadziæ regularne badania naukowe.  Sporód znalezionych koci tylko czêæ sobie zostawi³em, zdecydowan¹ wiêkszoæ przekaza³em Zak³adowi Paleontologii na
Uniwersytecie Wroc³awskim.
Ca³a sprawa zwi¹zana z kradzie¿¹ koci dinozaura ujawni³a nie tylko operatywnoæ organów cigania
i mediów, ¿¹dnych sensacji, ale
przede wszystkim to, ¿e wykopalisko
w Krasiejowie nie jest ani dobrze
chronione, ani w³aciwie traktowane.
 W Europie i na wiecie nie ma
chyba tak cennego i du¿ego wykopaliska, jak w Krasiejowie, tymczasem
cenne szcz¹tki zgromadzone zosta³y w foliowym namiocie, który z ³atwoci¹ mo¿na przeci¹æ. I jest to
ca³a infrastruktura. Gdzie indziej
natychmiast powsta³oby muzeum,
wzniesionoby budynki, w których
bezpiecznie mo¿na by gromadziæ
materia³ badawczy. Mamy wykopalisko, jakiego zazdroszcz¹ nam naukowcy na ca³ym wiecie i kompletnie nie potrafimy tego uszanowaæ. W
wysoko cywilizowanych krajach Europy zachodniej wystarczy, ¿e jak
tylko znaleziona zostanie jaka kostka, to natychmiast powstaje baza,
park, muzeum. W Krasiejowie jest
rozorane pole  mówi dr Spa³ek.
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W planach zwi¹zanych z zagospodarowaniem Krasiejowa jest
utworzenie muzeum. W³aciwie
Stowarzyszenie Mi³oników Krasiejowa ju¿ powoli je tworzy. Dr Spa³ek jest w to równie¿ zaanga¿owany. Dziêki funduszom z Unii Europejskiej przekazanych przez Urz¹d

Marsza³kowski gminie Ozimek ma
powstaæ równie¿ budynek, w którym zgromadzone bêd¹ prehistoryczne koci. O planach zwi¹zanych
z rozbudow¹ infrastruktury mówi
siê ju¿ d³ugo, zdaniem dra Spa³ka,
zbyt d³ugo.
 Zagospodarowaniem Krasiejo-

wa powinny zainteresowaæ siê w³adze ogólnopolskie, a nie lokalne.
Krasiejów to wykopalisko o ogromnym znaczeniu dla nauki nie tylko
polskiej, ale i wiatowej  mówi dr
Spa³ek.
Beata Zaremba

Konferencja w £ambinowicach

Powstanie Warszawskie
w wymiarze edukacyjnym
Wszyscy chyba jestemy zgodni,
¿e obchody 60. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego mia³y nale¿yt¹ oprawê. Po wielu latach starañ
w Warszawie otwarto muzeum, wyemitowano programy wspomnieniowe w telewizji i radio, odby³y siê
spotkania i konferencje, ze szczególnym uwzglêdnieniem tej problematyki podczas XVII Powszechnego
Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie 1518 wrzenia 2004 r. Wypada tak¿e wspomnieæ o wa¿nym
prezencie, jaki zrobi³ Polakom Norman Davies wydaj¹c wielk¹ syntezê pt. Powstanie 44.
Kontynuacj¹ obchodów tej wa¿nej rocznicy by³a konferencja zorganizowana 15 padziernika br. przez
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Centralne Muzeum Jeñców
Wojennych w £ambinowicach-Opolu. Jej temat  Powstanie Warszawskie z perspektywy 60-lecia. Wymiar
edukacyjny  wywo³a³ znacz¹ce zainteresowanie kadry naukowej,
kombatantów i m³odzie¿y studenckiej. Obrady, które odbywa³y siê w
£ambinowicach, poprzedzi³o zwiedzanie terenów i cmentarzy wojennych oraz muzeum, po³¹czone ze
z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem
znicza pamiêci zamordowanych i
poleg³ych. Otwarcia obrad dokonali prof. dr hab. Adam Suchoñski

(dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego) oraz dr hab.
Edmund Nowak (dyrektor Centralnego Muzeum Jeñców Wojennych
w £ambinowicach-Opolu), zwracaj¹c uwagê na potrzebê i znaczenie
takich spotkañ.
Jako pierwszy wyst¹pi³ Stanis³aw Wo³czaski z Warszawy, który
wówczas, w 1944 r., mia³ 15 lat.
Opowiada³ o swoich prze¿yciach i
losach ojca zaanga¿owanego w
dzia³alnoæ Armii Krajowej. Zadaniem ch³opców, wed³ug relacji pana
Stanis³awa, by³o miêdzy innymi
roznoszenie gazet, by ludzie wiedzieli, co siê dzieje. W celu dotarcia
z informacjami do szerokiego krêgu
odbiorców m³odzi ludzie roznosili
Biuletyn Powstañczy, a tak¿e inne
pisma. Rozwieszali plakaty, afisze,
prowadzili pocztê polow¹. Przedzierali siê przez barykady, pomagali
przeprowadzaæ ludzi przez kana³y.
Nastêpnie g³os zabra³ goæ z Warszawy  przez lata zwi¹zany z opolskim uniwersytetem prof. dr hab.
Marek Drozdowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), który
mówi³ na temat najnowszych badañ
problematyki powstañczej. Referent
podkreli³, ¿e badania te rozpoczêli
profesorowie, cz³onkowie Armii
Krajowej i Delegatury Rz¹du jeszcze w trakcie i zaraz po upadku

powstania; wród nich byli: K. Tymieniecki, Z. Wojciechowski, S.
Kieniewicz i inni. Nowym centrum
badawczym sta³ siê Instytut Historii PAN, w którym badania koncentruj¹ siê nad nastêpuj¹cymi zagadnieniami:
 l¹skie aspekty powstania (jeszcze w trakcie trwania walk zastanawiano siê nad wizj¹ terytorium
Polski, z uwzglêdnieniem l¹ska);
 Miêdzynarodowe aspekty powstania (tu ogromna zas³uga Normana Daviesa, który poprzez publikacjê
swojej ksi¹¿ki w jêzyku angielskim
wprowadzi³ powstanie warszawskie
do europejskich relacji).
Wród nowych aspektów badawczych, które nale¿y podj¹æ lub kontynuowaæ, profesor Drozdowski
wymieni³:
 Stosunek Niemców do powstania i Polaków (pocz¹tkowo represyjny, a nastêpnie nieco z³agodzony ze
wzglêdu na brak si³y roboczej w niemieckich zak³adach, jak równie¿ z
powodu wzrastaj¹cego ruchu oporu
w III Rzeszy i pocz¹tku upadku pañstwowoci. Niemcy w efekcie respektowali konwencjê genewsk¹,
traktuj¹c powstañców jak kombatantów);
 Stosunek Rosjan do powstania
(badania te rozpoczê³y siê tak naprawdê w latach dziewiêædziesi¹-
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tych. Akcje pomocy Polakom podjête w dniach 1624 wrzenia 1944
r. mia³y zasadniczo charakter propagandowy, jednak to operacja desantowa poci¹gnê³a wiêcej strat ¿o³nierskich ni¿ bitwa pod Lenino czy
Monte Cassino);
 Zapomniane wartoci (powstanie to wielki ruch narodowo-spo³eczny na rzecz nowych wyborów,
reformy rolnej, demokracji, tolerancji wobec mniejszoci).
W kolejnym referacie prof. dr
hab. Adam Suchoñski omówi³ zagadnienie prezentacji Powstania Warszawskiego w krajowych i zagranicznych podrêcznikach historii.
Autor zauwa¿y³, ¿e nauczanie historii to wybór treci w oparciu o wa¿ne tendencje i kryteria. O powstaniu
trzeba pisaæ, bo zagadnienie to wywo³uje empatiê wród m³odych czytelników, tacy jak oni, ich rówienicy, brali w nim udzia³. Materia³y
zawarte w podrêcznikach polskich
bywa³y czêsto niedopracowane dydaktycznie. Brak by³o pytañ, poleceñ, obudowê stanowi³y zdjêcia,
ikonografia. Po reformie systemu
edukacji, w pocz¹tkach naszego
wieku, sytuacja zmieni³a siê: powstanie jest obecne w podrêcznikach do gimnazjum, liceum, i to nie
tylko suchy tekst, ale urozmaica go
obudowa w postaci narracji literackiej, pamiêtnikarskiej, pieni, ikonografii, mapek. Zachêca siê m³odzie¿
do poszerzania wiedzy, dyskusji,
porównañ, w³asnych s¹dów. Podrêczniki zagraniczne  w okresie
zimnej wojny  informowa³y o
walkach w Warszawie w kontekcie
krytyki wobec ZSRR. Potem, w
okresie odprê¿enia, o Powstaniu
Warszawskim pisano rzadziej, a po
upadku systemu komunistycznego
w 1990  prawie wcale. Nawet w
Niemczech, gdzie przez ca³e lata
powiêcano uwagê walkom w Warszawie, pisze siê teraz mniej, zwracaj¹c uwagê na tragediê ludnoci
cywilnej, przy jednoczesnym zani¿aniu strat poniesionych przez naród
polski. Nie ma ju¿ krytycznych
uwag wobec Rosjan, którzy stali za
Wis³¹, czekali i patrzyli na tragediê
powstania.
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Na szczególne uznanie i uwagê
s³uchaczy zas³ugiwa³o wyst¹pienie
Zbyszko Bednorza. Ten uczestnik
walk przyby³ na konferencjê w towarzystwie ¿ony Ró¿y, ³¹czniczki,
¿o³nierza Armii Krajowej. To by³o
niezwykle emocjonalne, piêkne zaprezentowanie w³asnych prze¿yæ
podczas powstania. Pisarz-¿o³nierz
Zbyszko Bednorz otrzyma³ zadanie
opracowania, jako pracownik Dzia³u Informacji i Propagandy Delegatury Rz¹du Londyñskiego na Kraj,
ksi¹¿ki o l¹sku. Z trudem zdobywa³ materia³y naukowe w Warszawie i 1 marca 1943 r. wyda³ opracowanie pt. l¹sk wierny ojczynie.
Przedstawi³ dzieje tej ziemi, kontakty z polsk¹ kultur¹, tragediê braku
pracy i wiarê w powrót do Polski.
£¹czniczki, a wród nich pani Ró¿a,
rozprowadza³y to wydawnictwo, a
tak¿e inne utwory. W stolicy przebywa³o w tym czasie wielu poetów,
muzyków z l¹ska, którzy pracowali tam z nara¿eniem ¿ycia. Sam autor przemawia³ 24 sierpnia 1944 r.
przez radio powstañcze B³yskawica, informuj¹c, ¿e walka toczy siê
nie tylko o Warszawê, ale tak¿e o
Wroc³aw, Szczecin i Opole.
W kolejnym referacie dr Jacek
Sawicki przedstawi³ walkê o pamiêæ
Powstania Warszawskiego w wietle badañ Komisji cigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej. Przedstawi³ stosunek w³adz PRL-u do powstania i ¿o³nierzy Armii Krajowej,
jako ¿e losy ich by³y to¿same. Po
wojnie w³adza akcentowa³a, ¿e powstanie przynios³o mieræ tysi¹com
Polaków. Potem by³y represje wobec zaanga¿owanych i walcz¹cych.
W bie¿¹cym roku IPN wyda³ ksi¹¿kê na temat aresztowañ powstañców
 w oparciu o zasoby Ministerstwa
Bezpieczeñstwa te materia³y uda³o
siê zebraæ, ocaliæ i wydaæ.
Nastêpny referat na temat: Dzia³alnoæ owiatowa powstañców
warszawskich w niewoli niemieckiej 19441945 opracowa³y wspólnie mgr Ma³gorzata Klasicka i dr
Violetta Resler-Wasilewska z Centralnego Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu.

Zwraca uwagê fenomen tego typu
dzia³alnoci polskich jeñców w latach II wojny wiatowej. By³a ona
powodem do dumy i budzi³a zdumienie zarówno niemieckich w³adz
obozowych, jak i delegatury Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a w Genewie. Organizowano nauczanie, redagowano teksty, wród
nich tak¿e o Powstaniu Warszawskim. W dzia³alnoci owiatowej
powstañców na uwagê zas³uguje aktywnoæ kobiet. Ulokowane w niemieckich obozach organizowa³y
odczyty, prelekcje, pogadanki i wyk³ady. Z powodu braku ksi¹¿ek i
podrêczników przygotowanie wyk³adu by³o szczególnie trudne, najczêciej prelegentki odtwarza³y
materia³ z pamiêci. Prowadzi³y te¿
kursy zawodowe: handlowe, bibliotekarskie, psychologiczne, ogrodnictwa, zdobnictwa i wiele innych.
Kolejna prelegentka, dr Barbara
Kubis z Uniwersytetu Opolskiego
mówi³a na temat wybranych problemów wspomnieñ ludnoci cywilnej
w Powstaniu Warszawskim. Znacz¹cym uzupe³nieniem, zdaniem
autorki, bogatej literatury przedmiotu, niezale¿nie od dokumentów, s¹
relacje pamiêtnikarskie. To one w³anie dope³niaj¹ obrazu ca³oci wydarzeñ, s¹ wiadectwem bohaterskiej solidarnej postawy ¿o³nierzy i
ludnoci cywilnej. To oni, mieszkañcy Warszawy, m³odzi, starzy,
kobiety i dzieci cieszyli siê, gdy
walki siê zaczê³y, znosili dzielnie
trudne powstañcze dni, braki ¿ywnoci i wody. Walczyli, pomagali, to
ich odwaga, czasem rozpacz wspiera³a ¿o³nierzy. Po upadku powstania,
ludnoæ Warszawy zosta³a brutalnie
usuniêta z miasta, które Niemcy
przeznaczyli do zag³ady.
Nastêpnie g³os zabra³ dr hab.
Edmund Nowak z Centralnego Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu, który przedstawi³
los powstañców po kapitulacji 2
padziernika 1944 r. w O¿arowie.
Do obozu w Lamsdorf (dzi £ambinowice) trafi³o oko³o 6 tys. ludzi, w
tym kobiety i dzieci. Nastêpnie wywo¿ono powstañców do ró¿nych
obozów na terenie III Rzeszy. Za-
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chowa³y siê rozliczne relacje, dokumenty, pami¹tki, tak jak ró¿ne by³y
losy walcz¹cych. Pracownicy muzeum w £ambinowicach przez wiele lat prowadzili szerok¹ dzia³alnoæ
edukacyjn¹. Odbywa³y siê systematycznie, tak¿e podczas stanu wojennego, spotkania z powstañcami,
którzy zawsze chêtnie przyje¿d¿ali
do muzeum z kraju i zagranicy. W
latach dziewiêædziesi¹tych muzeum
podjê³o badania tak¿e na innych p³aszczyznach, jak np. sprawa katyñska. Wzbogacano systematycznie
formy dzia³alnoci placówki, która
istnieje ju¿ 40 lat. Dyrektor Edmund
Nowak zwróci³ uwagê na popularyzacjê problematyki jenieckiej w
rodkach masowego przekazu. Pra-

cownicy muzeum zabierali g³os w
radio, telewizji, udzielali wywiadów, brali udzia³ w spotkaniach,
pomagali szko³om i nauczycielom w
organizowaniu lekcji muzealnych.
Uroczyste obchody 60. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
wywo³a³y szerok¹ spo³eczn¹ dyskusjê tak¿e ze strony m³odzie¿y. Mgr
Anna Wickiewicz (Centralne Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu) opracowa³a ankietê dotycz¹c¹ znajomoci wydarzeñ w Warszawie przez m³odzie¿
licealn¹ klas IIII oraz wspó³czesnego odbioru tej problematyki. Zasadniczo uczniowie znaj¹ wydarzenia
powstañcze, dowódców walk, czuj¹ siê odpowiedzialni za losy kraju;

gdyby przysz³o im walczyæ, te¿ by
tak¹ walkê podjêli, co deklaruj¹ w
swoich wypowiedziach. Wiedzê na
ten temat czerpi¹ zasadniczo z telewizji, podrêczników, lekcji historii,
prasy, relacji rodzinnych.
Prezentacjê wyników ankiety
m³odzi nauczyciele zakoñczyli w³asn¹ ocen¹ i sentencj¹: Sztuk¹ jest
nauczyæ historii, a nie przyj¹æ paszport Unii. I takim akcentem zakoñczy³a siê czêæ referatowa konferencji. Dyskusja mia³a charakter
refleksyjno-wspomnieniowy, z udzia³em uczestników walk powstañczych i zaproszonych goci.
dr Barbara Kubis

Opolanie na konferencji w Pradze

Zagadnienia narodowo®ciowe
w okresie miêdzywojennym
W dniach 2627 padziernika 2004 r. Instytut Masaryka Akademii Nauk Czeskiej Republiki zorganizowa³
w Pradze miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ pt.: Zagadnienia narodowociowe w Polsce i Czechos³owacji
w okresie miêdzywojennym. W roli wspó³organizatora
praskiego spotkania historyków z obydwu krajów wyst¹pi³ tak¿e Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
W trakcie dwudniowych obrad, tocz¹cych siê w XIXwiecznym budynku kancelarii Akademii Nauk Czeskiej

Republiki u podnó¿a Hradczan, zaprezentowanych zosta³o ³¹cznie piêtnacie referatów. Wszystkie dotyczy³y
ró¿nych aspektów szeroko pojêtego zagadnienia narodowociowego w latach 19181939, czyli okresu, kiedy to zarówno Polsce, jak i Czechos³owacji przysz³o borykaæ siê z powa¿nym problemem, jakim by³o uregulowanie statusu mniejszoci narodowych, znacznie przekraczaj¹cych w obydwu krajach trzydzieci procent spo³eczeñstwa.

Otwarcie konferencji. Od prawej: prof. Krzysztof Tarka, prof. Leszek Kuberski, dr Ivan Sedivy  dyr. Instytutu Masaryka Akademii Nauk CR.
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Opolskie rodowisko akademickie reprezentowa³a
podczas obrad szecioosobowa grupa z prorektorem UO
prof. Leszkiem Kuberskim. Obok prorektora, który w
referacie otwieraj¹cym konferencjê przedstawi³ temat
Czesi w wietle Nowin Codziennych w latach 1933
1939, udzia³ w konferencji wziêli profesorowie: Krzysztof Tarka (referat pt.: Litwini w Polsce od 1918 roku
do wspó³czesnoci) oraz Miko³aj Iwanow z wyst¹pieniem powiêconym Mniejszoci bia³oruskiej w II Rzeczypospolitej. rodowisko m³odszych pracowników naukowych opolskiej uczelni na konferencji reprezentowali: dr Mariusz Patelski z referatem pt.: Genera³ Bu³akBa³achowicz i sprawa bia³oruska na ³amach Rzeczypospolitej w latach 19201921, mgr Piotr Pa³ys, który
mówi³ o Morawcach w powiatach raciborskim i g³ubczyckim w latach 19201938 oraz mgr Marek Bia³okur z referatem zatytu³owanym: Obraz mniejszoci
ukraiñskiej w Polsce na ³amach prasy obozu narodowodemokratycznego w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
Wymiernym efektem praskiej konferencji naukowej
 obok interesuj¹cej wymiany informacji na temat badañ nad mniejszociami narodowymi prowadzonymi w
obydwu krajach  by³o tak¿e ustalenie programu sta³ej
wspó³pracy pomiêdzy Instytutem Masaryka Akademii
Nauk Czeskiej Republiki a Instytutem Historii UO. W
jej ramach planowana jest m.in. organizacja wspólnych
konferencji naukowych, wyk³adów gocinnych, wreszcie  publikowanie opracowañ stanowi¹cych pok³osie badañ dotycz¹cych historii XIX i XX w., które bêd¹
prowadzone równolegle przez praskie i opolskie rodowisko naukowe. W tym miejscu nale¿y mieæ tylko na-
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Opolanie przed siedzib¹ Akademii Nauk CR (od lewej): Marek
Bia³okur, Leszek Kuberski, Krzysztof Tarka, Piotr Parys.

dziejê, ¿e zainicjowana przez prorektora prof. Leszka
Kuberskiego wspó³praca zaowocuje w przysz³oci interesuj¹cymi projektami naukowo-badawczymi, które nie
tylko, ¿e przys³u¿¹ siê do lepszego poznania wzajemnych relacji w przesz³oci, ale pozwol¹ tak¿e z nadziej¹
patrzeæ na przysz³oæ dwustronnych stosunków w XXI
wieku.
M. B.

Cz³owiek w wirze historii
Ma³e historie wielkich wydarzeñ - pod takim tytu³em
odby³a siê w Bratys³awie trzydniowa (10 - 12 listopada br.)
miêdzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa,
w której wziêli udzia³ etnolodzy, folkloryci, literaturoznawcy, socjologowie, psychologowie, historycy, politolodzy. Co
prawda dla organizatorów  Instytutu Etnologii S³owackiej
Akademii Nauk i Instytutu Pamiêci Narodowej w Bratys³awie  g³ównym powodem zorganizowania dyskusji naukowców by³a 15. rocznica aksamitnej rewolucji w Czechos³owacji, to jednak prezentowano na niej wyniki prowadzonych od lat badañ nad histori¹ oraln¹ i sposobami zapamiêtywania przez tak zwanych zwyk³ych ludzi prze³omowych wydarzeñ historycznych. Reprezentanci ró¿nych dyscyplin naukowych mogli skonfrontowaæ w³asne przemylenia, które dotyczy³y przede wszystkim mechanizmów funkcjonowania autobiograficznych czy wspomnieniowych opowieci, teorii i metod analizowania minionych wydarzeñ w
spo³ecznych, potocznych relacjach (m.in. w kontekcie stereotypów i politycznych manipulacji) oraz problematyki historycznej, spo³ecznej i pokoleniowej pamiêci. Podmiotowe traktowanie cz³owieka w historii oznacza bowiem koniecznoæ analizowania jego ma³ych historii w kontekcie

w³asnej grupy spo³ecznej, ale równie¿ w perspektywie makrohistorycznych wydarzeñ. A poniewa¿ etnologia jest jedn¹ z kluczowych dyscyplin naukowych badaj¹cych od wielu lat ma³e, potoczne, folklorystyczne opowieci o prze¿ytych wydarzeniach, to niemal w naturalny sposób Instytut
Etnologii SAV sta³ siê organizatorem spotkania naukowców. Oddzieln¹ czêæ konferencji stanowi³y referaty podejmuj¹ce problemy metodologii badañ nad historia oraln¹.
W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Dr hab. Teresa Smoliñska, prof. UO, wyg³osi³a referat pt. S³owak jako niedoceniany s¹siad. Tradycyjne stereotypy i spóniona wiedza
Polaków, dowodz¹c, i¿ nasza potoczna wiedza na temat
s¹siadów zza po³udniowej granicy gwa³townie wzrasta w
ostatnich latach, a S³owacy nale¿¹ obecnie do grona czterech narodów, ciesz¹cych siê najwy¿sz¹ sympati¹ Polaków. Dr Janina Hajduk-Nijakowska zaprezentowa³a natomiast referat pt. Folklorystyczne ramy pamiêci, prezentuj¹c sposób funkcjonowania powodzi z 1997 roku w opowieciach wspomnieniowych.

(B)
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Zapomniani ksi¹¿êta
zapomnianego ksiêstwa
Zak³ad Historii redniowiecznej
Instytutu Historii UO, przy wspó³pracy z opolskim oddzia³em Polskiego Towarzystwa Historycznego
zorganizowa³ w dniach 25  29 padziernika br. I Opolskie Dni Kultury redniowiecznej. G³ównym celem tego przedsiêwziêcia by³o ukazanie mieszkañcom Opola czasów
wietnoci ich miasta, kiedy to ksi¹¿êta na Opolu byli licz¹cymi siê graczami nie tylko w lokalnej, ale i
ogólnopolskiej, a nawet europejskiej
polityce (W³adys³aw I Opolski, Bolko I, W³adys³aw II Opolczyk, Bolko V).
Dni Kultury redniowiecznej
sk³ada³y siê z cyklu spotkañ, warsztatów, dyskusji, oraz lekcji pokazowych.
W pierwszym dniu zorganizowany zosta³ konkurs historyczny dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. W czasie 90
minut m³odzie¿ musia³a udzieliæ odpowiedzi na 60 pytañ testowych o
zró¿nicowanym stopniu trudnoci.
Najwiêksze problemy z przebrniêciem przez bogate biografie ksi¹¿¹t
opolskich mieli uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, gdy¿ tylko jednej osobie uda³o siê przekroczyæ
próg 50 procent poprawnych odpowiedzi (Monika Jania, I LO Prudnik; opiekun: mgr Benedykt Cha³upnik). W szko³ach gimnazjalnych
pytania nie by³y tak trudne, choæ
wielu uczestników konkursu przyznawa³o, ¿e jego poziom by³ bardzo
wysoki. Mimo to wielu gimnazjalistów wietnie sobie poradzi³o i jury
nie mia³o problemów z wy³onieniem
laureatów. Zwyciêska trójka: Magdalena Wyskida, Magdalena Bednarz i Szymon Oryñski uczêszcza
do Publicznego Gimnazjum nr 5 w

Opolscy licealici wród rycerzy.

Opolu, a ich opiekunem jest mgr
Zbigniew Janusz.
Organizatorzy Dni Kultury redniowiecznej nie zapomnieli tak¿e o
uczniach szkó³ podstawowych. Dzieci mog³y sprawdziæ swoje artystyczne umiejêtnoci podczas konkursu
plastycznego. Zainteresowanie nim
przekroczy³o najmielsze oczekiwania organizatorów. Szko³y nades³a³y
ponad 2000 prac wykonanych ró¿nymi technikami plastycznymi, przedstawiaj¹cych redniowiecznych rycerzy. Niektóre z nich zaskakiwa³y nowatorstwem i pomys³owoci¹: do ich
stworzenia m³odzi artyci u¿yli niecodziennych materia³ów jak szk³o,
przyprawy, nakrêtki i podk³adki. Po
burzliwych obradach jury postanowi³o przyznaæ 3 pierwsze nagrody, 3
nagrody równorzêdne,1 nagrodê specjaln¹ oraz 40 wyró¿nieñ.
Kolejny dzieñ naszych spotkañ ze

redniowieczem powiêcony by³
przypomnieniu ksi¹¿¹t opolskich,
postaci zas³u¿onych, aczkolwiek
zapomnianych. Wród wyg³oszonych referatów znalaz³y siê miêdzy
innymi prace o wielkiej mi³oci
ksiêcia Kazimierza I i Wioli (autorem referatu by³ mgr Wojciech
Dominiak), o biskupie-hulace Janie
Kropidle (Ma³gorzata Dziewoñska) oraz ksiêciu husyckim Bolku V
(Tomasz Dziedzic).
Najwiêksze zainteresowanie
wród m³odzie¿y szkolnej i pracowników naszej uczelni wzbudzi³y
czwartkowe lekcje pokazowe oraz
warsztaty historyczne, które dziêki
uprzejmoci dyrekcji III Publicznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Opolu odby³y siê w tamtejszej auli,
oraz na szkolnym boisku trójki.
Lekcje pokazowe prowadzili studenci i pracownicy Instytutu Histo-
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rii. Pierwsze zajêcia prowadzi³a
Ma³gorzata Dziewoñska (Krzy¿acy na ziemiach polskich), póniej
zawi³oci paleografii ³aciñskiej wyjania³a dr Ewa Wó³kiewicz (Paleografia ³aciñska). Piotr Letki przybli¿y³ nam taktykê, przy pomocy
której Jagielle uda³o siê pokonaæ
pod Grunwaldem Wielkiego Mistrza Zakonu Krzy¿ackiego (Grunwald 1410), a Marta Zborowska
opowiedzia³a, jak karano heretyków
(Inkwizycja).
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y
warsztaty historyczne. Dziêki dwóm
opolskim bractwom rycerskim: Chor¹gwi Ziemi Lwowskiej Ksiêcia W³adys³awa II Opolczyka i Kompanii
Najemnej Bia³ej Lilii wszyscy uczestnicy imprezy: studenci, uczniowie,
nauczyciele, pracownicy naukowi i
mieszkañcy Opola mogli poznaæ zawi³oci sztuki walki redniowiecznej,
a tak¿e nauczyæ siê tañców redniowiecznych, posiliæ chlebem ze smalcem oraz specjalnie na tê okazjê upieczonymi podp³omykami.
I Opolskie Dni Kultury redniowiecznej zakoñczylimy w pi¹tek,
skromn¹ uroczystoci¹, podczas

INDEKS nr 78 (5556)

Dr Helena Karczyñska w tañcu redniowiecznym.

której prof. dr hab. Anna Pobóg
Lenartowicz wrêczy³a nagrody laureatom konkursów. Przy tej okazji
warto wspomnieæ o placówkach
wspomagaj¹cych ca³e przedsiêwziêcie, a by³y to: Kinoplex, Kuratorium
Owiaty i Wychowania w Opolu,
Nadlenictwo Opole, Media Markt.
Patronat medialny nad I Opolskimi
Dniami Kultury redniowiecznej

objê³y: Nowa Trybuna Opolska
oraz Polskie Radio Opole.
Za rok planowane s¹ kolejne spotkania w ramach Opolskich Dni Kultury redniowiecznej, tym razem
powiêcone ¿yciu codziennemu
mieszkañców ksiêstwa opolskiego.
Artur Damnicki
student IV roku historii

Konferencja w Sankt-Petersburgu

Jêzyk rosyjski XIX wieku
W dniach 19 - 21 padziernika br.
- na imienne zaproszenie Instytutu
Badañ Jêzykoznawczych Rosyjskiej
Akademii Nauk oraz Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu w SanktPetersburgu  dziekan Wydzia³u Filologicznego UO prof. dr hab. Stanis³aw Kochman uczestniczy³ w
konferencji naukowej pt. Jêzyk rosyjski XIX wieku: zagadnienia badañ i opisu leksykograficznego,
która odby³a siê w Sankt-Petersburgu. W czêci plenarnej konferencji
- Jêzyk rosyjski XIX w. i problemy
wspó³czesnej rusycystyki wyg³osi³
referat nt. Zapo¿yczenia w jêzyku
rosyjskim i polskim w XIX w. w

aspekcie lingwistycznym i socjokulturowym (skrót referatu opublikowano w tomie: Russkij jazyk XIX
wieka: problemy izuczenija i leksikograficzeskogo opisania, SanktPetersburg , Nauka 2004, s. 84-87.
Pe³ny tekst w postaci artyku³u uka¿e siê  na zamówienie organizatorów konferencji w specjalnym wydawnictwie powiêconym zagadnieniom rozwoju jêzyka rosyjskiego w
XIX w.).
W drugiej czêci konferencji, na
zaproszenie organizatorów prof.
Stanis³aw Kochman wyst¹pi³ w
obradach tzw. okr¹g³ego sto³u, powiêconych dyskusji nad projektem

(opublikowanym) S³ownika jêzyka
rosyjskiego XIX wieku, inicjuj¹cym
kapitalne przedsiêwziêcie petersburskich leksykografów zaplanowane
na najbli¿sze lata. Opracowanie i
wydanie tego wielotomowego s³ownika  wa¿nego dla przekazu i
utrwalenia wspó³czenie rosyjskich
tradycji kulturowych  bêdzie mo¿liwe przy zastosowaniu nowoczesnych zdobyczy tzw. jêzykoznawstwa korpusowego i technik informatyczno-komputerowych.
W rozmowach nieoficjalnych z
przedstawicielami rosyjskiej szko³y
lingwistyki komputerowej zarysowa³y siê perspektywy wspó³pracy w
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tej dziedzinie miêdzy rosyjskimi
specjalistami (dr hab. W³adimir
P³ungian, prof. Adam Szajkiewicz
z Uniwersytetu Moskiewskiego,
prof. Ludmi³a Wierbickaja, doc. dr
Siergiej Wo³kow z Uniwersytetu w
Sankt-Petersburgu) i jêzykoznawcami z Uniwersytetu Opolskiego paraj¹cymi siê zastosowaniem lingwistyki korpusowej do prac leksykograficznych i badañ teoretycznych (dr
hab. prof. UO Tadeusz Piotrowski
z Instytutu Anglistyki i prof. dr hab.
Wojciech Chlebda z Instytutu Filologii Wschodnios³owiañskiej).
W trakcie pobytu w Sankt-Petersburgu dziekan Kochman zosta³ przyjêty przez rektora Uniwersytetu w
Sankt-Petersburgu prof. dr hab.
Ludmi³ê Wiercick¹, która bardzo
pozytywnie oceni³a perspektywy

wspó³pracy miêdzy naszymi uczelniami, tak¿e w kontekcie trwaj¹cej
w tym czasie wizyty w Uniwersytecie Opolskim prorektora ds. nauki
Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu
prof. dr. hab. Stanis³awa Tkaczenki (owocem tej wizyty by³ m.in. podpisany 21 padziernika 2004 r. przez
rektorów obu uczelni List intencyjny nakrelaj¹cy realne ramy tej
wspó³pracy).
20 padziernika, na zaproszenie
w³adz Uniwersytetu Pedagogicznego w Sankt-Petersburgu, prof. Stanis³aw Kochman wzi¹³ udzia³ w interesuj¹cej imprezie upamiêtniaj¹cej
zas³ugi wybitnych profesorów w
dziejach tej uczelni - w promocji
ksi¹¿ki pt. Hercenowska szko³a dialektologii rosyjskiej (Sant-Petersburg 2004), wydanej w serii Z³ote

nazwiska (Zo³otyje imiena) W
swoim wyst¹pieniu profesor Kochman podkreli³ fakt, ¿e rusycystyka
opolska od lat wspó³pracuje z filologami z Uniwersytetu im. A. Hercena (prof. prof. W. Chlebda, A.
Wieczorek, W. Laszczak, S. Kochman), za w dalszej przesz³oci na
tej uczelni studiowali te¿ Polacy,
którzy nastêpnie przyczynili siê
wydatnie do rozwoju rusycystyki
opolskiej (prof. dr hab. Janina
Sa³ajczyk). Z t¹ uczelni¹ wspó³pracuj¹ tak¿e inne instytuty UO - m.in.
Instytut Ochrony rodowiska (dr
hab. Krystyna Borecka, prof. UO)
oraz Instytut Chemii (dr hab. Ryszard Gmoch, prof. UO).
(B)

S³owacja w polskich
badaniach
Wród wielu badañ podejmuj¹cych problematykê s³owack¹ wa¿ne
miejsce zajmuj¹ zagadnienia tradycyjnej i wspó³czesnej kultury. I tak
na wyró¿nienie w folklorystyce polskiej zas³uguj¹ badania nad genologi¹ folklorystyczn¹ (opublikowane
zbiory tekstów oraz szeroko pojête
komparatystyczne badania nad folklorem s³ownym). Uwagê zwraca tu
wspó³praca miêdzynarodowych zespo³ów badawczych skupionych w
ramach Komisji Folkloru przy Miêdzynarodowym Komitecie Slawistów oraz w Miêdzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej
w Karpatach i na Ba³kanach, w
których aktywn¹ rolê odgrywali pracownicy Katedry Folklorystyki ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. W wyniku zbiorowych prac powsta³y antologie zachodnios³owiañskich bajek, opowieci komicznych, opowiadañ

zbójnickich. Natomiast efektem
wieloletniej wspó³pracy folklorystów w komisji karpackiej jest synteza folkloru zbójnickiego, opublikowana przez European Folklore
Institute w Budapeszcie (2002 r.).
Prowadzone badania dowodnie wykaza³y, ¿e w Polsce na po³udniowym
pograniczu kulturowo-etnicznym
tworzy³y siê i tworz¹ swoiste pomosty na drodze wêdrówki nie tylko bajek i innych gatunków prozy
folklorystycznej, ale praktycznie
ca³ej kultury ludowej.
Generalnie mo¿na oceniæ, ¿e zwi¹zki kulturowe w folklorze s¹siaduj¹cych ze sob¹ narodów s¹ ci¹gle jeszcze nie zbadane. Na wiele przyk³adów dopiero inicjowanych badañ
komparatystycznych natrafiamy po
jednej i drugiej stronie granicy.
Dziedzictwo kulturowe regionów
po³udniowego pogranicza oraz ociennych narodów, zamieszkuj¹-

cych ziemie na po³udnie od granicy
polskiej, jawi siê jako szczególnie
interesuj¹ca dla badaczy przede
wszystkim z racji problematyki interetnicznoci, wzajemnych wp³ywów etniczno-kulturowych s¹siaduj¹cych ze sob¹ narodów i grup etnicznych: S³owaków, Morawian,
Czechów i Polaków, tak¿e l¹zaków
i Górali. Uczeni wielokrotnie zwracali uwagê, ¿e zwi¹zki i zale¿noci
interetniczne nale¿¹ do tej grupy zjawisk, które wymagaj¹ skoordynowanego wysi³ku badawczego ca³ych
zespo³ów, gdy¿ tylko wówczas mo¿liwy jest ich naukowy ogl¹d komparatystyczny z uwzglêdnieniem rozwoju, funkcjonowania, cech dystynktywnych, nosicieli, zasiêgu terytorialnego itp. St¹d w³anie p³ynie
potrzeba rozwiniêcia badañ kulturowych po obu stronach granicy
pañstw, które zamieszkuj¹ S³owianie zachodni, aby materia³y tereno-
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Strona s³owacka na posiedzeniu Polsko-S³owackiej Komisji Nauk Humanistycznych.
Od prawej: prof. Ján Michálek (folklorysta, etnolog), doc. Kornélia Jakubíková (etnolog), doc. Marta Panèíková (jêzykoznawca), prof. Jozef Hviè (literaturoznawca)  przewodnicz¹cy i dr Dagmar Hupková (dyrektor ds. kontaktów zagranicznych z Ministerstwa Szkolnictwa SR)

we wzbogaciæ o kontekst komparatystyczny.
Problematyka pogranicza jako
obszaru kulturowego, ³¹cz¹ca w sobie zró¿nicowane procesy kulturowe, historyczne i etniczne, systemy
wartoci, normy obyczajowe, kwestie zwi¹zane ze wiadomoci¹ etniczn¹ i narodow¹, polityczne interesy narodów i pañstw, wymaga jednak¿e od badaczy szczególnych
kompetencji, tzn. teoretycznego
przygotowania i praktycznej znajomoci badanego regionu. Wymaga
te¿ na miarê wspó³czesnych czasów
i stanu wiedzy nowych analiz i interpretacji, które umo¿liwi³yby
opracowanie syntezy, byæ mo¿e o
charakterze interdyscyplinarnym.
Mog³aby ona wspieraæ siê o wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê warsztaty badawcze takich specjalistów, jak historyków, socjologów, etnografów,
folklorystów, jêzykoznawców, kulturoznawców i in. Do takich interesuj¹cych ogl¹dów skomplikowanych zjawisk pogranicza kulturowego mo¿na zaliczyæ wczeniejsze
prace i materia³y pokonferencyjne
organizowanych w ró¿nych orodkach ogólnopolskich i miêdzynarodowych sesji, by przywo³aæ dla
przyk³adu materia³y z Opola, Krakowa, Cieszyna i Rzeszowa mo¿na
postrzegaæ w perspektywie niezwykle wa¿nej i interesuj¹cej kontynuacji badañ nad problematyk¹ kultur

pogranicza. Ka¿da z tych zbiorowych prac jest prób¹ syntezy procesów kulturowych, ci¹gle zmieniaj¹cych siê (st¹d koniecznoæ systematycznego ogl¹du zjawisk), nierzadko o charakterze konfrontatywnym,
ujawniaj¹cym nie zawsze zgodne
funkcjonowanie w³asnej tradycji z
wp³ywami kulturowymi krajów
ociennych. Znaczenie takich publikacji dla badaczy ró¿nych specjalnoci jako podstawy dalszych pog³êbionych badañ nad spo³ecznociami
¿yj¹cymi na rubie¿ach ró¿nych
pañstw i ich kultur¹ jest bardzo
du¿e.

W tym kontekcie sporód ró¿nych instytucji, orodków akademickich, towarzystw i form ich dzia³alnoci chcia³abym wyró¿niæ powsta³¹ w maju 1996 r. Polsko-S³owack¹ Komisjê Nauk Humanistycznych przy polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
oraz s³owackim Ministerstwie Szkolnictwa (w ramach umowy miêdzy
rz¹dami ÈSRF i RP o wspó³pracy
kulturalnej i naukowej z 1991 r.). W
jej sk³ad wchodzi 12 cz³onków (po
szeciu ze strony s³owackiej i polskiej). W Komisji  zgodnie z jej
nazw¹  wspó³pracuj¹ badacze, reprezentuj¹cy wybrane nauki i dyscypliny naukowe: historycy, literaturoznawcy, jêzykoznawcy, socjologowie, równie¿ etnologowie i folkloryci. Do podstawowych zadañ
mo¿na zaliczyæ inicjowanie i koordynacjê badañ na stosunkami i kontaktami polsko-s³owackimi, zainteresowaniami s³owacystycznymi w
Polsce i polonistycznymi w S³owacji, prowadzenie wspólnych badañ
w zakresie nauk i dyscyplin humanistycznych, publikacjê wyników
prowadzonych prac.
Przewodnicz¹cym polskiej sekcji
by³ dotychczas prof. dr hab. Micha³
Pu³aski (historyk). W nowej kadencji (od lipca 2004 r.) przewodnicz¹cym polskiej sekcji zosta³ prof. dr
hab. Jacek Baluch, dyrektor Insty-

Strona polska na posiedzeniu w Rajeckich Teplicach. Od prawej: Teresa Bader (dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wy¿szego z MENiS), prof. Jacek Baluch (literaturoznawca)  przewodnicz¹cy, Emilia M. Lipiñska (radca MENiS), Jadwiga Dunaj (Uniwersytet
Wroc³awski).
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ostatnich latach nabra³y charakteru
skoordynowanej wspó³pracy naukowców obu krajów  jak s³usznie
zauwa¿y³ Jozef Hviè  daj¹ pozytywne wyniki. Owocuj¹ one ju¿ równie¿ w dziedzinie metodyki i kompletowania wspó³czesnych polskich publikacji dotycz¹cych S³owacji oraz
poloników s³owackich. Dodaæ trzeba, ¿e wytyczone przez polskich i
s³owackich folklorystów i etnologów
na ostatnim posiedzeniu w Rajeckich
Teplicach plany wspólnych polskos³owackich badañ nad tradycyjn¹ i
wspó³czesn¹ kultur¹ oraz podjête zobowi¹zania postrzegam jako kontynuacjê prac prowadzonych w ramach
wymienionych na pocz¹tku miêdzynarodowych komisji i trwa³ego ju¿ w
nich miejsca opolskiej szko³y folklorystycznej .

tutu Filologii S³owiañskiej UJ, pracuj¹cy równie¿ w Katedrze Slawistyki Instytutu Filologii Polskiej, a
cz³onkiem komisji zosta³a prof. UO
dr hab. Teresa Smoliñska z Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki IFP naszego Uniwersytetu. Przewodnicz¹cym sekcji s³owackiej jest
prof. PHDr Jozef Hviè, CSc, literaturoznawca. Podczas corocznych
sesji odbywaj¹ siê posiedzenia zespo³ów roboczych, rady redakcyjnej
pisma Kontakty (pierwszy numer
Kontaktów, pisma PSKNH wydawanego w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i s³owackiej, ukaza³
siê wiosn¹ 2002 r.), ustalane s¹ plany perspektywicznych programów
dzia³alnoci, prowadzonych badañ
etc. Ostatnie takie posiedzenie,
ósme ju¿, odby³o siê po stronie s³owackiej w Rajeckich Teplicach (25
28 X 2004 r.), w którym uczestni-

czyli prof. Baluch i prof. Smoliñska. W wietle dotychczasowej oceny komisja ta sta³a siê inicjatorem
poszerzania po¿ytecznej dla obydwu stron, polskiej i s³owackiej,
wspó³pracy naukowej, dotychczas
rozwijanej przede wszystkim w ramach szkolnictwa wy¿szego i akademii nauk. Wspó³praca [...] zatacza
coraz szersze krêgi [...], a organizowane konferencje zyskuj¹ uznanie
nie tylko jako forum spotkañ naukowych i wymiany pogl¹dów, ale tak¿e jako miejsce nawi¹zywania i pog³êbiania osobistych kontaktów i
przyjani, które staj¹ siê z kolei
ród³em wielu cennych inicjatyw
naukowych.
Pora na optymistyczne zakoñczenie: organizowane konferencje naukowe i wydawanie dwujêzycznego
rocznika dowodz¹, ¿e badania stosunków polsko-s³owackich, które w

17 listopada br. Katedra Teologii
Moralnej i Etyki Spo³ecznej Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego zorganizowa³a konferencjê naukow¹ pt. Wyjazdy zarobkowe  szansa czy zagro¿enie? Perspektywa spo³eczno-moralna.

Wyjazdy zarobkowe 
szansa czy zagro¿enie?

Podczas konferencji przedstawiona zosta³a obecna sytuacja zwi¹zana
z wyjazdami zarobkowymi. Prof. dr
hab. Robert Rauziñski z Politechniki Opolskiej powiedzia³ m.in., ¿e skala wyjazdów zarobkowych w Polsce
ronie.
 Polska staje siê krajem emigracji do krajów Unii Europejskiej i krajem imigracji, bo jestemy rynkiem
pracy dla mieszkañców zza wschodniej granicy. Przewiduje siê, ¿e do
2015 roku rzesza migrantów zarobkowych bêdzie wynosiæ od miliona do
pó³tora miliona osób. Obecnie w migracjach zarobkowych uczestniczy
oko³o 800 tys. osób. Mówi¹c o migracji trzeba mieæ na uwadze fakt, ¿e
wyjazdy tymczasowe zamieniaj¹ siê
z czasem w pobyt sta³y. W województwie opolskim migruje oko³o 100 tys.
osób, w tym 5 tysiêcy z wy¿szym wykszta³ceniem, co nie jest dobrym zjawiskiem, bo rodzimy potencja³ inte-

lektualny wykorzystywany jest w innych krajach. Z drugiej strony 
mówi³ Rauziñski  dobrze by by³o,
gdybymy siê na wiêksz¹ skalê zaczêli

Teresa Smoliñska

kszta³ciæ za granic¹. Tymczasem tylko 10 tysiêcy Polaków studiuje za
granic¹.
Jak podaje G³ówny Urz¹d Staty-

Uczestnicy konferencji pt. Wyjazdy zarobkowe  szansa czy zagro¿enie?

72
styczny na Opolszczynie wyjazdy
zarobkowe do Niemiec stanowi¹ 72
procent, do W³och  0,7 procent, do
wielkiej Brytanii  0,6 procent, do Hiszpanii  0,2 procent, do Francji  0,5
procent, do Austrii  0,3 procent, do
USA  1,8 procent.
Podczas konferencji mówiono o
negatywnych skutkach migracji, czyli
wyludnianiu siê miejscowoci, podziale w rodzinie, stresie, znikaniu rodzin wielopokoleniowych, os³abieniu
wiêzi spo³ecznej. Prof. dr hab. Krystian Wojaczek, kierownik Katedry
Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa
Wydzia³u Teologicznego UO mówi³
o trudnej sytuacji emocjonalnej rodzin, których cz³onkowie wyje¿d¿aj¹ do pracy za granicê.
 W takich rodzinach bardzo ³atwo
dochodzi do zerwania wiêzi rodzinnej, któr¹ trudno odbudowaæ. Zrezygnowanie z wyjazdów zarobkowych
nie jest rozwi¹zaniem, trzeba raczej
podj¹æ takie inicjatywy prawne, aby
osoby pracuj¹ce za granic¹ czu³y siê
jak w domu i aby mog³y zabieraæ ze
sob¹ rodziny. Na dobre samopoczucie
mo¿e wp³ywaæ równie¿ znajomoæ jêzyków obcych  mówi³ Krystian Wojaczek.
Konferencja s³u¿y³a nie tylko omówieniu problemów zwi¹zanych z migracj¹ zarobkow¹, ale i refleksji, jak
je rozwi¹zaæ, czemu powiêcony by³
m.in. wyk³ad ks. prof. dra hab. Jerzego Gocko z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych.
Ostatni¹ czêci¹ sympozjum by³a
dyskusja panelowa z udzia³em prelegentów, którzy w pierwszej czêci
przedstawili swoje referaty oraz Andrzeja Kasiury, cz³onka zarz¹du województwa opolskiego, ks. Jana Poloka, proboszcza parafii pw. w. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim i dr.
Henryka Czecha, specjalisty ds. PR
w Elektrowni Opole. Tê czêæ sympozjum prowadzi³a prof. Aniela Dylus
z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie.
Andrzej Kasiura mówi³ o specyfice regionu (wielokulturowoæ) i dzia³aniach Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego zmierzaj¹cych do organizacji nowych miejsc
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pracy oraz wspierania przedsiêbiorczoci wród mieszkañców województwa (tak¿e powolnym wyrównywaniu wysokoci zarobków pomiêdzy Polsk¹ a pozosta³ymi krajami
 cz³onkami Unii Europejskiej).
Ks. Jan Polok, bazuj¹c na dowiadczeniach swojej parafii, mówi³ o problemie emigracji zarobkowej z perspektywy duszpasterza. Omówi³ tak¿e niektóre inicjatywy Kurii Diecezjalnej w Opolu (Wydzia³u Duszpasterskiego, którego jest wspó³pracownikiem). Wspomnia³ nie tylko o
wydrukowanych, kolportowanych
wród wiernych modlitw w intencji
ma³¿onków roz³¹czonych przez pracê, ale tak¿e wydaniu przez Wydzia³
Duszpasterski informatora o nabo¿eñstwach w jêzyku polskim odprawianych w Holandii i Niemczech (znalaz³y siê tu tak¿e pewne przestrogi natury ogólnej  egzystencjalnej dla
podejmuj¹cych pracê za granic¹).
Ciekawie podczas sympozjum zabrzmia³a teza dr. Henryka Czecha,
który po analizie zawartoci reklam
(zlecanych opolskim mass-mediom
przez biura i agencje porednictwa
pracy), oferuj¹cych zatrudnienie za
granic¹ (g³ównie w Holandii i Niemczech, dla posiadaczy paszportów
UE), stwierdzi³, ¿e trwa swoisty i bezpardonowy drena¿ pracowników
opolskiego rynku pracy i walka o

dusze l¹skie z niemieckim paszportem. Przejawia siê ona przede wszystkim w werbowaniu m³odych (i bardzo m³odych) ludzi do pracy, obiecuje
siê im ró¿ne atrakcje podczas pobytu
za granic¹ (losowanie nagród, wycieczek, samochodów, bilety wstêpu do
solarium, na tory kartingowe itp.),
stwarza siê pozory pracy odpowiedzialnej, przysz³ociowej i poszerzaj¹cej horyzonty, a de facto najczêciej oferowana praca sprowadzona jest do wykonywania najprostszych czynnoci.
Tê czêæ ogromnie wa¿nego, jak
siê okaza³o, sympozjum, potrzebnego i monitoruj¹cego aktualne problemy spo³eczne dotycz¹ce du¿ej czêci
mieszkañców nie tylko województwa
opolskiego (dotyczy tak¿e zachodniego skrawka województwa l¹skiego,
s¹siaduj¹cego z województwem opolskim) zakoñczy³y pytania kierowane
przez uczestników do prelegentów.
By³o ich tak wiele, ¿e prowadz¹ca
dyskusjê prof. Aniela Dylus, znana ze
zdolnoci do syntetyzowania, stwierdzi³a, ¿e nie potrafi w tym przypadku
tego uczyniæ, ze wzglêdu na wieloæ
zasygnalizowanych w¹tków, wszystkich wa¿nych i interesuj¹cych. W
podobnym tonie ca³oæ sympozjum
podsumowa³ ks. prof. Piotr Morciniec, g³ówny organizator sympozjum.
BEZ, (hc)

Symulacja
w ramach Systemu
Na politologii realizowany jest projekt badawczy, w ramach którego powstanie miniatura prawdziwego systemu politycznego.
System tak nazywa siê eksperyment, którego pomys³odawc¹ jest
dr Krzysztof Zuba z Instytutu Politologii UO. Program adresowany jest
do studentów, którzy bêd¹ chcieli dowiedzieæ siê, jak dzia³a prawdziwy
system polityczny. W ramach eksperymentu powstawaæ bêd¹ partie polityczne, stronnictwa, odbêd¹ siê te¿ wybory do zgromadzenia najwy¿szego poprzedzone kampani¹ wyborcz¹, powstanie równie¿ gazeta oraz
orodek badañ opinii publicznej. W przysz³ym semestrze studenci bêd¹
mieli specjalny program zajêæ przygotowuj¹cy do pracy w Systemie.
BEZ
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Colloquium Opole 2004
W dniach 21-24 listopada br. odbywa³o siê Colloquium Opole 2004. Tegoroczne powiêcone zosta³o tematowi Kszta³cenie, wykszta³cenie, praca.
Przedstawiono kilka referatów: Zale¿noæ miêdzy wykszta³ceniem a migracj¹ na przyk³adzie regionów Opole i Opawa (w dyskusji brali m.in. udzia³ doc. dr Rudolf
Zaèek, prorektor Uniwersytetu l¹skiego w Opawie,
prof. dr hab. Robert Rauziñski z PIN Instytutu l¹skiego w Opolu i prof. dr hab. Stanis³aw Senft, dyrektor PIN
Instytutu l¹skiego w Opolu), Pomimo wykszta³cenia bezrobotni. Wykszta³cenie niezgodne z potrzebami rynku pracy (w dyskusji wziêli udzia³ mgr Jacek Suski,
dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu, mgr
Katarzyna Pankiewicz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, dr Jiøi Silny, dyrektor Akademii Ekumenicznej w Pradze), Mobilnoæ, migracja, emigracja (prezentacja trzech projektów studenckich z Polski, Czech i Niemiec), Mobilnoæ - migracja - emigracja. Znaczenie pracy i warunków ¿ycia dla atrakcyjno-

ci danego regionu (w dyskusji uczestniczyli mgr Jiøi
Masata, z Uniwersytetu l¹skiego w Opawie, Jan Hombek, kierownik Wydzia³u Kadr Elektrowni Opole SA,
prof. dr Jutta Blin z Wy¿szej Szko³y w Zittau-Görlitz,
Frank Ahlmann, dyrektor Akademii Ewangelickiej w
Görlitz.), Kszta³cenie ustawiczne we wspó³czesnej europejskiej przestrzeni kszta³cenia (koordynator projektu dr
Regina Gellrich), Kszta³cenie + wykszta³cenie = praca?
Perspektywy nauki zawodu (w dyskusji wziêli m.in.
udzia³ Ryszard Zembaczyñski, prezydent Miasta Opola, dr hab. Leszek Kuberski, prorektor Uniwersytetu
Opolskiego, prof. dr hab. Piotr Wach, rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. Marian Duczmal, rektor
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Opolu,
dr Teresa So³dra-Gwi¿d¿  zastêpca dyrektora PIN z Instytutu l¹skiego w Opolu, prof. dr hab. Zdenek Jirásek
z Uniwersytetu l¹skiego w Opawie), Koncepcja, która
siê rozwija. Skuteczne kszta³cenie - udane ¿ycie (referat
dr Jutty Blin).
BEZ

Techniki membranowe
a wspó³czesny wiat
Membrany w przyrodzie stanowi¹ efektywn¹ barierê oddzielaj¹c¹
rodowisko wewnêtrzne od zewnêtrznego, zapobiegaj¹c w ten sposób
samorzutnemu mieszaniu siê ró¿nych substancji. Membrana najogólniej to pó³przepuszczalna przegroda
rozdzielaj¹ca dwie inne fazy, przez
któr¹ przynajmniej jeden ze sk³adników rozdzielanej mieszaniny mo¿e
bez przeszkód przechodziæ, podczas
gdy inne s¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu zatrzymywane. To zjawisko, wzorowane na dzia³aniu b³on
komórkowych, ju¿ ponad 250 lat
temu po raz pierwszy zaobserwowa³
Abbe Jean Antoine Nollet, przeprowadzaj¹c eksperyment przenikania

wody przez wiñski pêcherz do naczynia wype³nionego winem. Prawdopodobnie nawet nie przypuszcza³,
¿e kiedykolwiek techniki membranowe stan¹ siê tak popularne, jak ma
to miejsce w dzisiejszych czasach.
W istocie jednak dopiero druga
po³owa ubieg³ego stulecia, w trakcie
którego nast¹pi³ burzliwy rozwój
badañ sprawi³a, ¿e wzros³o zapotrzebowanie na opracowanie efektywnych i sprawnych technik rozdzia³u ró¿nych mieszanin. I wtedy
w³anie techniki membranowe zawojowa³y wiat. Obecnie uznaje siê,
¿e na produkcjê membran, modu³ów
membranowych i wyposa¿enia do
uk³adów membranowych wydaje siê

w wiecie oko³o 10 mld dolarów
rocznie. Dzisiaj bowiem w wielu
ró¿nych dziedzinach, miêdzy innymi w przemyle chemicznym, spo¿ywczym i farmaceutycznym, w
oczyszczaniu i uzdatnianiu wody,
ochronie rodowiska, medycynie, a
tak¿e w analityce medycznej i rodowiskowej wykorzystuje siê procesy membranowe. Do najbardziej
znanych i rozpowszechnionych w
praktyce technik membranowych
nale¿¹: mikrofiltracja, ultrafiltracja,
nanofiltracja, odwrócona osmoza,
destylacja membranowa, dializa,
elektroliza membranowa oraz ekstrakcja membranowa. Techniki te
ró¿ni¹ siê rodzajem stosowanych
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membran i rozdzielanych mieszanin
oraz mechanizmem rozdzia³u.
Gdyby tak przyjrzeæ siê naszemu
otoczeniu, okaza³oby siê, ¿e membrany stanowi¹ istotny element naszej codziennoci. Wielu z nas stosuje przecie¿ filtry membranowe do
oczyszczania (filtracji) wody pitnej
celem pozbycia siê z niej niepo¿¹danych sk³adników. Równie¿ w
zmywarkach wykorzystywane s¹
techniki membranowe (m.in. filtracja i odwrócona osmoza), które maj¹
na celu odpowiednie przygotowanie
wody do mycia, uniemo¿liwiaj¹c
odk³adanie siê kamienia zarówno na
naczyniach, jak i wewn¹trz maszyny. A dziêki odpowiednio przygotowanej wodzie oszczêdza siê i pieni¹dze, i sprzêt, a przede wszystkim
nasze rodowisko.
Odwrócona osmoza to technika
membranowa stosowana na du¿¹
skalê przede wszystkim do odsalania wody morskiej. Zasolona woda
nie jest bowiem u¿yteczna dla naszych organizmów, jest zdradliw¹
trucizn¹, a niestety nie wszyscy mieszkañcy naszego globu maj¹ jednakowy dostêp do czystej, s³odkiej
wody. St¹d te¿ w niektórych rejonach wodê pitn¹ uzyskuje siê poprzez odsalanie wody morskiej, co
stanowi nawet ponad 90 proc. wody
pitnej uzyskiwanej w niektórych
krajach, np. w Arabii Saudyjskiej,
Izraelu czy Kuwejcie.
W przemyle spo¿ywczym najczêciej stosowane s¹ membranowe
techniki filtracyjne, które u¿ywane
s¹ miêdzy innymi do usuwania/
odzyskiwania laktozy i soli mineralnych z mleka oraz klarowania soków, piwa i wina. Poza tym, ¿e
membrana stanowi efektywn¹ barierê przepuszczalnoci dla wybranej/
wybranych substancji, to w niektórych przypadkach pozwala na
efektywne zatê¿anie lub usuwanie
po¿¹danych zwi¹zków chemicznych. I tak na przyk³ad, ultrafiltracja pozwala na zatê¿anie serwatki
oraz bia³ek mleka przy produkcji
serów, a tak¿e soków owocowych,
a destylacja membranowa na otrzymywanie piwa bezalkoholowego.
Natomiast w przemyle farmaceu-
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tycznym membrany umo¿liwiaj¹
miêdzy innymi oczyszczanie i wyodrêbnianie wielu leków, w tym antybiotyków, a tak¿e zatê¿anie bia³ek
i enzymów.
Techniki membranowe znajduj¹
równie¿ coraz szersze zastosowanie
w ochronie rodowiska. Pozwalaj¹
bowiem na oczyszczenie cieków
wodnych w stopniu pozwalaj¹cym
na ich ponowne zastosowanie do
celów komunalnych i przemys³owych lub otrzymywanie super czystej wody. Dodatkowo umo¿liwiaj¹
równoczesne odzyskiwanie substancji wartociowych zawartych w
ciekach (np.: jonów metali, rozpuszczalników organicznych, barwników itp.).
Jednym z najwa¿niejszych zastosowañ procesów membranowych w
medycynie jest sztuczna nerka u¿ywana do usuwania toksyn z krwi u
chorych z niewydolnoci¹ nerek i w
terapii zatruæ. W tym przypadku wykorzystuje siê zjawisko dializy, które
pozwala na oczyszczenie krwi pacjenta, poprzez usuniêcie z niej koñcowych produktów metabolizmu
(mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego i niektórych leków) oraz
zapewnia utrzymanie równowagi
wody i elektrolitów, a tak¿e sta³ego
pH krwi, dziêki czemu osoby chore
mog¹ w miarê normalnie funkcjonowaæ w ¿yciu codziennym.
Obecnie prowadzone s¹ równie¿
badania maj¹ce na celu stosowanie
membran w leczeniu chorych z niewydolnoci¹ w¹troby. Mowa tutaj
miêdzy innymi o tzw. urz¹dzeniu
prometheus (sztuczna w¹troba),
które ma na celu m.in. pomoc pacjentom oczekuj¹cym na przeszczep
w¹troby.
W ostatnich kilkunastu latach
ró¿ne procesy membranowe stosowane s¹ równie¿ w analityce medycznej i rodowiskowej. W tym
przypadku szczególnie u¿yteczne s¹
ekstrakcja membranowa i zastosowanie membran ciek³ych do wydzielania i zatê¿ania zwi¹zków chemicznych, w tym leków i zanieczyszczeñ rodowiska.
Tak szeroki rozwój technik membranowych, jaki dokona³ siê w ostat-

nich czterdziestu latach, nie by³by
mo¿liwy bez intensywnie prowadzonych prac badawczych w laboratoriach na ca³ym wiecie, w tym
tak¿e w Instytucie Chemii naszej
uczelni. Otó¿ od kilkunastu lat w
zespole naukowym Zak³adu Chemii
Ekologicznej, Instytutu Chemii UO
pod kierunkiem dr. hab. in¿. Piotra
P. Wieczorka, prof. UO, prowadzone s¹ badania z zakresu tzw.
membran ciek³ych. Opracowywane
s¹ i optymalizowane efektywne sposoby transportu ró¿nych zwi¹zków
organicznych przez wspomniane
membrany. Ponadto podejmowane
s¹ próby zastosowania tych¿e membran, w celach analitycznych, do
wydzielania i zatê¿ania miêdzy innymi pestycydów w rzeczywistych
próbkach rodowiskowych i spo¿ywczych oraz leków w p³ynach
ustrojowych (moczu, krwi). W zespole tym by³y i wci¹¿ s¹ prowadzone badania nad zastosowaniem wspomnianej ju¿ techniki membranowej
do rozdzia³u stereoizomerów substancji biologicznie aktywnych, w
tym leków i pestycydów. Badania
nad zastosowaniem membran do
rozdzia³u enancjomerów stanowi³y
podstawê rozprawy doktorskiej dr.
Paw³a D¿ygla, obronionej w 2003
roku. Osi¹gniêcia wspomnianego
zespo³u sprawi³y, ¿e dr Piotr D¿ygiel
wygra³ konkurs na stypendium znanej firmy farmaceutycznej Pfizer i
obecnie przebywa na pó³torarocznym sta¿u podoktorskim w laboratoriach tej firmy w Sandwich w
Wielkiej Brytanii. Fakt ten, a tak¿e
liczne zaproszenia prof. P. Wieczorka do wyg³oszenia wyk³adów m.in.
na Uniwersytecie w Gironie w Hiszpanii (wyk³ad pt. Liquid membranes as a useful tool for sample
preparation and enantioseparation),
na Uniwersytecie Bath w Anglii
(wyk³ad pt. Membranes in separation of stereoizomers) czy na konferencjach naukowych oraz jako
cz³onka komisji doktorskich i recenzenta prac doktorskich (w Uniwersytecie w Lund, Szwecja i Uniwersytecie w Gironie, Hiszpania) s¹ potwierdzeniem, ¿e tematyka badawcza zespo³u profesora Piotra P. Wie-
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czorka jest zgodna ze wspó³czesnymi tendencjami wiatowych badañ
naukowych w problematyce technik
membranowych.
Istotnym czynnikiem warunkuj¹cym postêp w ka¿dej dziedzinie nauki jest organizowanie ró¿nych konferencji naukowych, sympozjów,

kongresów etc., celem umo¿liwienia
wymiany pogl¹dów oraz oceny prezentowanych w trakcie tych¿e spotkañ rezultatów swoich badañ. W
konferencjach i sympozjach membranowych regularnie uczestnicz¹
przedstawiciele grupy badawczej
prof. Piotra P. Wieczorka. Ostatnie

spotkania powiêcone tej tematyce,
w których wziêli udzia³, odby³y siê
kolejno w Baionie (Hiszpania), Z³otym Potoku k/Czêstochowy, a tak¿e
w Warszawie oraz w Hamburgu
(Niemcy).
Anna Drapa³a

Sukcesy opolskiej
grupy membranowej
W dniach 1821 kwietnia br.
odby³o siê w pó³nocnej Hiszpanii w
Baionie kolejne, jedenaste ju¿ sympozjum dotycz¹ce sposobów przygotowywania próbek rodowiskowych i medycznych. Wziê³o w
nim udzia³ ponad 150 naukowców z
ca³ego wiata. Z zespo³u Zak³adu
Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii UO w spotkaniu tym wzi¹³
udzia³ prof. Piotr. P. Wieczorek,
który przedstawi³ referat zatytu³owany Extraction of pesticides using
supported liquid membranes, omawiaj¹c w nim wyniki badañ swojego zespo³u. Profesor Wieczorek by³
wspó³autorem prezentowanego na
tym¿e sympozjum komunikatu autorstwa M. Corbera, M. Hidalgo, V.
Salvado i P. P. Wieczorek pt. Comparision o high-performance liquid
chromatography and capillary electrophoresis with UV detection for
the determination of glyphosyte and
aminomethylphosphonic acid (AMPA) in environmental samples, bêd¹cego efektem wspó³pracy Zak³adu
Chemii Ekologicznej z zespo³ami
prof. Manueli Hidalgo i prof. Victorii Salvado z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu w Gironie (Hiszpania). Wyniki prezentowane w tym
komunikacie by³y m.in. efektem
trzymiesiêcznego sta¿u hiszpañskiej
doktorantki Marty Corbery w zespole prof. P. P. Wieczorka w Instytu-

cie Chemii, sfinansowanego w ramach programu Socrates/Erasmus.
Udzia³ w sympozjum by³ doskona³¹ okazj¹ do poznania najnowszych osi¹gniêæ technicznych i zastosowañ ró¿nych technik separacji,
w tym równie¿ uk³adów membranowych, celem przygotowywania próbek miêdzy innymi w analizie rodowiskowej.
W czerwcu natomiast, w Z³otym
Potoku, po³o¿onym niedaleko Czêstochowy mia³o miejsce XIX International Symposium on PhysicoChemical Methods of the Mixtures
Separation  ARS SEPARATORIA
2004. Sympozjum to zorganizowane zosta³o pod patronatem Bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej, Uniwersytetu im. Miko³aja
Kopernika w Toruniu oraz Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Czêstochowie. W trakcie tej konferencji wyniki badañ z zakresu metod analizy
pestycydów w ¿ywnoci i próbkach
rodowiskowych pt. Preparation
methods for pesticides analysis in
environmental and food samples.
Review przedstawi³ mgr Maxim
Khrolenko, doktorant prof. Piotra P.
Wieczorka pochodz¹cy z okolic Irkucka w Rosji, który w ramach czteroletniego stypendium rz¹du polskiego realizuje swoj¹ pracê doktorsk¹ w Instytucie Chemii UO.
Kolejn¹ konferencj¹, na której w

tym roku prezentowano wyniki badañ grupy membranowej prof. Piotra P. Wieczorka by³o Miêdzynarodowe Sympozjum Analytical Forum 2004, odbywaj¹ce siê w dniach
od 4 do 8 lipca w Warszawie. Program sympozjum obejmowa³ ponad
30 referatów plenarnych oraz oko³o
40 referatów w kilku równoleg³ych
sesjach oraz blisko 140 komunikatów. Na sympozjum tym przedstawiono komunikat pt. Determination
of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) in natural waters by capillary electrophoresis with
indirect analysis, którego wspó³autorami byli: M. Corbera, M. Hidalgo,
V. Salvado i P. P. Wieczorek. Wyniki
prezentowanych eksperymentów
bêd¹ równie¿ opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Analytical Chimica Acta, powieconym
tej¿e konferencji.
Cyklicznie, co dwa lata, odbywa
siê organizowana przez Europejskie
Towarzystwo Membranowe (European Membrane Society) miêdzynarodowa konferencja EUROMEMBRANE gromadz¹ca zarówno chemików, jak i in¿ynierów oraz technologów specjalizuj¹cych siê w szeroko rozumianych technikach membranowych. Ostatnia konferencja z
tego cyklu mia³a miejsce w dniach
28 wrzenia  1 padziernika w
Hamburgu w Niemczech. W wyda-
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rzeniu tym udzia³ wziê³o prawie 600
osób z ponad 50 krajów wiata,
g³ównie Europy, ale i z Azji, Australii, Afryki oraz Ameryki Pó³nocnej
(USA). W spotkaniu tym uczestniczyli równie¿ pracownicy naszej
uczelni, reprezentuj¹cy Zak³ad Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii:
dr hab. in¿. Piotr Pawe³ Wieczorek
prof. UO oraz jego doktorantka mgr
Anna Drapa³a.
Uczestnicy tegorocznego kongresu mieli mo¿liwoæ udzia³u w 18 sesjach wyk³adowych, których tematyka obejmowa³a zagadnienia zwi¹zane z ró¿nymi procesami mem-branowymi, a przede wszystkim mo¿liwociami ich praktycznych zastosowañ
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w analityce, ochronie rodowiska,
medycynie oraz ró¿nych ga³êziach
przemys³u. £¹cznie wyg³oszonych
zosta³o 108 referatów, przedstawiono te¿ blisko 500 komunikatów konferencyjnych w formie plakatów. W
trakcie sesji zatytu³owanej Liquid
membranes and facilitated transports
przedstawiciele zespo³u membranowego Zak³adu Chemii Ekologicznej,
przedstawili dwa komunikaty posterowe zatytu³owane: Supported liquid membrane extraction of amino
acids with di(2-ethylhexyl) phosphoric acid as a carrier (autorzy: Pawe³
D¿ygiel i Piotr Wieczorek) oraz Supported liquid membranes as a useful
technique for extraction and precon-

centration of phosphonopeptides (autorzy: Ksenia Ramus  tegoroczna
magistrantka prof. Piotra Wieczorka,
Anna Drapa³a i Piotr Wieczorek).
Na koniec konferencji 18 najciekawszych posterów (po jednym w
ka¿dej sesji), przedstawianych przez
m³odych pracowników nauki, zosta³o wyró¿nionych nagrodami, ufundowanymi przez Europejskie Towarzystwo Membranowe (European
Membrane Society). Wród wyró¿nionych komunikatów znalaz³a siê
równie¿ ostatnia z wymienionych
wy¿ej prac autorstwa opolskiego
zespo³u prof. Piotra P. Wieczorka.
(ad)

Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii

Spotkanie karnistów
i kryminologów
W dniach 810 padziernika
2004 r. w Szczyrku odby³ siê Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii. Omawiano temat:
Wêz³owe zagadnienia aktualnej polityki kryminalnej. Zjazd zosta³ zorganizowany przez Katedrê Prawa
Karnego i Kryminologii Wydzia³u
Prawa i Administracji Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach z inspiracji i przy udziale jej wybitnych
przedstawicieli  prof. dr hab.
Oktawii Górniok i prof. dra hab.
Leona Che³mickiego-Tyszkiewicza, a tak¿e ich m³odszych wspó³pracowników. Warto wspomnieæ, ¿e
ostatnie spotkanie karnistów i kryminologów odby³o siê przed 20 laty.
Udzia³ w zjedzie wziêli karnici
i kryminolodzy z polskich uniwersytetów (tylko przedstawiciele KUL-u
i Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego nie wyrazili zainteresowania),
Instytutu Nauk Prawnych PAN i niektórych uczelni niepublicznych.

Nasz uniwersytet reprezentowali
pracownicy Zak³adu Prawa Karnego Materialnego MIPiA w sk³adzie:
dr hab. Stanis³aw Hoc, prof. UO,
dr Ma³gorzata Marciniak i mgr
Dariusz Mucha.
Obrady toczy³y siê w dwóch sesjach: karnistycznej i kryminologiczno-wykonawczej, podczas których zaprezentowano ponad 20 referatów. Po ich wyg³oszeniu odbywa³y siê dyskusje, niejednokrotnie
bardzo ¿ywe, a przy tym niezwykle
interesuj¹ce i inspiruj¹ce.
W sesji karnistycznej nale¿y zwróciæ uwagê na wyst¹pienia i referaty
profesorów: L. Che³mickiego-Tyszkiewicza (wprowadzenie), O.
Górniok, A. J. Szwarca, T. Kaczmarka, T. Bojarskiego, M. Filara, J.
Skupiñskiego, J. Majewskiego, A.
Adamskiego, J. Wyrylewskiego i W.
Kuleszy.
Z du¿ym zainteresowaniem przyjêto doskonale przedstawiony refe-

rat prof. UO dra hab. Stanis³awa
Hoca pt. Polityka kryminalna w
sprawach o przestêpstwa przeciwko
RP (niektóre problemy).
W sesji kryminologiczno-wykonawczej aktywnie uczestniczyli
przede wszystkim profesorowie: A.
Gaberle, K. Krajewski, A. Rzepliñski, J. B³achut. Prof. Rzepliñski
przedstawi³ interesuj¹cy referat pt.
Skazani na karê mierci i nie straceni  dalsze losy w latach 1978
2004, zw³aszcza w kontekcie pojawiaj¹cych siê prób przywrócenia
kary mierci w RP.
W ostatnim dniu konferencji
przedstawiono referaty dot. m.in.
kryminalizacji dzia³alnoci artystycznej i obrotu gospodarczego,
przestêpstw seksualnych, odpowiedzialnoci sêdziów i prokuratorów
za zbrodniê s¹dow¹ w wietle prawa karnego.
Na probê prof. dr hab. T. DukietNagórskiej z U kierownicy katedr
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przedstawili zwiêz³e informacje o
stanie kadrowym, badaniach i innych sprawach swoich jednostek.
Wyra¿ono potrzebê cyklicznego
spotykania siê, co zosta³o bardzo
¿yczliwie przyjête. Podczas trwania
zjazdu odnowiono wiele wczeniejszych znajomoci, a tak¿e nawi¹zano nowe, które niew¹tpliwie bêd¹
owocowaæ wynikami badañ naukowych, nowymi publikacjami itp.
Podczas obrad odniesiono siê do
aktualnej polityki kryminalnej pañstwa. Przedstawiciele katedr prawa
karnego i kryminologii polskich
uczelni w przyjêtej rezolucji zaapelowali o publiczn¹ dyskusjê nad
nowelizacj¹ prawa karnego. Stwierdzili w niej m. in, ¿e musi byæ zapewniony udzia³ w dyskusji rodowisk naukowych zajmuj¹cych siê
zagadnieniami tworzenia i funkcjonowania prawa karnego. Trudno
by³oby sobie wyobraziæ tak wa¿ne
przedsiêwziêcie realizowane bez
udzia³u rodowiska maj¹cego w tej

dziedzinie najwy¿sze kompetencje
merytoryczne. Pod tekstem rezolucji podpisali siê m. in. profesorowie:
A. Gaberle, M. Filar, O. Górniok, T.
Kaczmarek, T. Bojarski, A. Rzepliñski, K. Krajewski, J. Wyrylewski,
W. Wróbel, S. Hoc , Z. Zienkiewicz.
Sygnatariusze tej rezolucji zarzucaj¹
pos³om, ¿e nie stworzono wczeniej
mo¿liwoci kszta³towania nowelizacji prawa karnego. Teraz prace s¹ ju¿
tak dalece zaawansowane, ¿e poddanie proponowanych zmian pod dyskusjê jest konieczne. Karnici ubolewaj¹ tak¿e nad tym, ¿e wczeniej
nie mieli mo¿liwoci zapoznania siê
z dotychczasowymi efektami prac
nowelizacyjnych. Wybrano drogê
mechanicznego zaostrzania sankcji
karnych, usztywnienia kodeksu karnego poprzez ograniczenie prawa
s¹du do indywidualizacji kary i wydania sprawiedliwego wyroku na
podstawie oceny konkretnego przypadku oraz po³o¿enie nacisku na
odwetow¹ i represyjn¹ funkcjê kary.

Stanowczo ostrzegamy przed t¹ drog¹  napisali profesorowie. Dodali
tak¿e, ¿e przekonanie, i¿ poprzez zaostrzanie kar da siê ograniczyæ w
istotny sposób przestêpczoæ, jest
naiwne i sprzeczne z dotychczasowym dowiadczeniem. Kodeks karny mo¿na zmieniaæ w niezbêdnym
zakresie, ale musi to byæ poparte
powa¿n¹ refleksj¹ naukow¹ i dowiadczeniem.
Materia³y z konferencji zostan¹
opublikowane przez organizatorów,
bêd¹ wród nich równie¿ referaty
niewyg³oszone (m. in. dr M. Marciniak), a tak¿e przebieg dyskusji.
Zjazd by³ bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem, w którym po raz pierwszy móg³ siê zaprezentowaæ Zak³ad Prawa Karnego Materialnego
naszego uniwersytetu, co zosta³o
bardzo dobrze przyjête.
Dariusz Mucha

III Miêdzynarodowy Festiwal
im. Ignazego Reimanna
W dniach 22 do 24 padziernika br. odbywa³ siê III
Miêdzynarodowy Festiwal im. Ignazego Reimanna. W
tym roku muzycy koncertowali w Broumovie, Czermnej, Krosnowicach i Wambierzycach, gdzie urodzi³ siê (w
1820 r.) Ignaz Reimann, muzyk, kompozytor i pedagog.
Festiwal zorganizowany zosta³ przez: Stowarzyszenie im. Ignazego Reimanna, Gminne Centrum Kultury
w Radkowie, Sanktuarium Matki Bo¿ej Wambierzyckiej
 Królowej Rodzin, Towarzystwo Mi³oników Krosnowic. Patronat nad festiwalem obj¹³ burmistrz miasta i
gminy Radków.
Wyst¹pi³y chóry: Cantate86 z Hamm, Lira z
Pniew, Cantores Gradecenses (Czechy), Akademicki
Zespó³ Muzyczny Politechniki l¹skiej w Gliwicach,
Cantus z Wambierzyc, Opolski Chór Kameralny i
Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Opolskiego Sinfonietta Opoliensis. W czeskim Broumovie, w kociele
w. Wojciecha, odby³ siê recital organowy prof. Krzysztofa Lata³y z Krakowa i koncert po³¹czonych chórów
Lira z Pniew i Cantus z Wambierzyc. Artyci wykonali Ave Maria, Regina Coeli, Salve Regina
oraz Te Deum Ignazego Reimanna.

W Czermnej, w kociele parafialnym koncertowa³
Akademicki Zespó³ Muzyczny Politechniki l¹skiej w
Gliwicach. W ich wykonaniu mieszkañcy us³yszeli Vesper Reimanna, w Krosnowicach natomiast wyst¹pi³

Opolanie na festiwalu.

78

INDEKS nr 78 (5556)

Opolski Chór Kameralny i Orkiestra Kameralna UO
Sinfonietta Opoliensis pod dyrekcj¹ dra Mariana Biliñskiego. Z kolei prof. Andrzej Chorosiñski wykona³ na
odnowionych w tym roku organach Toccatê d-moll J.
S. Bacha, VI Sonatê d-moll F. Mendelssohna-Bartholdyego i Suitê gotyck¹ Leona Böellmanna. Dla mieszkañców tego ma³ego miasteczka by³o to ogromne prze¿ycie, a dla samych Krosnowic wa¿ne wydarzenie kulturalne i religijne.
Opolski Chór Kameralny i Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Opolskiego Sinfonietta Opoliensis wykonali
Pastoral Tantum Ergo i Pastoralmesse in G-dur Ignazego Reimanna. Solistami byli: Ma³gorzata £yko, sopran, Waldemar Wasylik, tenor. Widownia mog³a równie¿ us³yszeæ koncert d-moll J. S. Bacha na skrzypce i

altówkê w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Opolskiego Sinfonietta Opoliensis, solistami byli:
Katarzyna Góral (skrzypce) i Krzysztof Biliñski (altówka). Zarówno chór jak i orkiestra wyst¹pi³y pod batut¹
dra Mariana Biliñskiego.
24 padziernika w Bazylice Wambierzyckiej odprawiono uroczyst¹ mszê w. w intencji trzech narodów:
Czechów, Niemców i Polaków, transmitowan¹ przez
Deutscherunfunk i Radio Rodzina. Podczas mszy piewa³y: Cantores Gradecenses z Czech oraz po³¹czone
chóry Cantate86 z Hamm, z Westfalii i Opolski Chór
Kameralny. Odby³ siê te¿ koncert chórów przyby³ych w
tym roku do Wambierzyc, który poprowadzi³ Janusz
Mencel.
Krystyna wistuñ

XI. Miêdzynarodowa Konferencja Kó³ Naukowych Pedagogiki

Wykorzystanie komputerów
w edukacji szkolnej
W dniach 1115 padziernika
2004 roku odby³a siê XI Miêdzynarodowa Konferencja Kó³ Naukowych Studentów Pedagogiki zorganizowana przez Katedrê Pedagogiki
Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Palackiego w O³omuñcu. Udzia³ w konferencji, oprócz studentów ze S³owacji, wziêli równie¿ studenci Uniwersytetu Opolskiego (III roku kszta³cenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym i logopedi¹
szkoln¹): Kamila Pietrasik, Anna Winiewska, Justyna Winchula, Amelia
Ma³og³owska oraz Grzegorz Kozdra. Wraz ze studentami na specjalne zaproszenie przyby³y tak¿e w³adze Instytutu Studiów Edukacyjnych,
tj. dyrektor instytutu prof. dr hab. Jadwiga Hanisz oraz zastêpca dyrektora instytutu do spraw dydaktycznych
dr Stanis³awa W³och. Nie mog³o tak¿e zabrakn¹æ dr. Ferdynanda Mielczarka, pe³ni¹cego obowi¹zki opiekuna Naukowego Ko³a Pedagogiki
Wczesnoszkolnej. Udzia³ w obozie
wzi¹³ tak¿e mgr Sebastian Tabo³,
który pe³ni³ obowi¹zki t³umacza.

Ko³a naukowe z O³omuñca i Opola wspó³pracuj¹ ju¿ od jedenastu lat,
podejmuj¹c szereg wspólnych badañ
porównawczych. Obecnie opracowuj¹ koncepcjê badañ dotycz¹cych
sposobów wykorzystania komputerów w edukacji szkolnej na poziomie
szko³y podstawowej. Studenci wspólnie z opiekunami kó³ naukowych
opracowali kwestionariusz ankiety,
za pomoc¹ którego bêd¹ zg³êbiaæ to
zagadnienie.
Uczestników powitali: kierownik
Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej doc. dr Alena Neleovska oraz
opiekun Naukowego Ko³a Pedagogiki doc. dr Drahomira Holouova. W
konferencji g³os zabrali: prof. Jadwiga Hanisz, dr Stanis³awa W³och, dr
Ferdynand Mielczarek oraz mgr Sebastian Tabor. G³os zabrali tak¿e gocie ze S³owacji i Czech.
Po zakoñczeniu naukowej czêci
konferencji jej uczestnicy zostali
zaproszeni na spacer po O³omuñcu
pozwalaj¹cy zapoznaæ siê z bogat¹
histori¹ miasta i Uniwersytetu Palackiego, który jest jednym z najstar-

szych czeskich uniwersytetów za³o¿onego w XVI wieku.
Nastêpnego dnia obserwowalimy zajêcia w jednej z o³omunieckich szkó³ podstawowych pod k¹tem wykorzystania komputerów w
edukacji szkolnej, odwiedzilimy
Dom Dzieci i M³odzie¿y, w którym
dzia³a szereg kó³ zainteresowañ, w
tym kó³ko informatyczne, na które
przychodz¹ nie tylko uczniowie
szkó³ podstawowych i rednich, ale
tak¿e emeryci  jest ich tak wielu, ¿e
trzeba ich zapisywaæ na kolejne miesi¹ce. Sponsorem tych kursów jest
pewna prywatna firma, dziêki której
nauka obs³ugi komputerów jest bezp³atna, nieodp³atne s¹ te¿ materia³y
dydaktyczne. Co wiêcej  dziêki
temu sponsoringowi Dom Dzieci i
M³odzie¿y móg³ te¿ zakupiæ nowe
komputery.
Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali siê, aby wymieniæ spostrze¿enia dotycz¹ce wyników badañ, jakie przeprowadzi³a strona
czeska, a tak¿e podzieliæ siê swoimi
pomys³ami ulepszenia kwestiona-
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riusza ankiety. Ostateczne wyniki
tych badañ zostan¹ zaprezentowane
24 listopada 2004 roku na seminarium kó³ naukowych, które odbêdzie
siê w Opolu.
13 padziernika mielimy okazjê
zapoznaæ siê ze sposobem prowadzenia zajêæ w szkole podstawowej
w dzielnicy O³omuñca Samotiky.
Jest to ma³a szko³a licz¹ca tylko 27
uczniów, zorganizowanych w czterech klasach. Czeskie prawo owiatowe mówi, ¿e szko³ê mo¿na zorganizowaæ ju¿ wtedy, gdy bêdzie ona
liczyæ tylko 26 uczniów, ale myli
siê nawet o obni¿eniu tej liczby do
21. W szkole tej mielimy okazjê
zobaczyæ, w jaki sposób wykorzystuje siê komputer oraz komputerowe programy edukacyjne w klasie
IV, na lekcji matematyki. A by³y one
bardzo ciekawe opracowane: rozwi¹zywanie zadañ matematycznych
przez uczniów na komputerze stanowi³o dla nich bardzo interesuj¹ce
urozmaicenie edukacji szkolnej.
Program ten by³ tak opracowany, ¿e
za ka¿dym razem, gdy uczeñ dobrze
rozwi¹za³ zadanie, ukazywa³ mu siê
fragment ilustracji.

Po hospitacji zajêæ z matematyki
spotkalimy siê tak¿e z pierwszakami. To spotkanie utwierdzi³o w nas
przekonaniu, ¿e nie ma to jak uczyæ
w³anie w takich ma³ych szko³ach,
gdzie jest zawsze doæ czasu, aby
ka¿dego przypilnowaæ podczas lekcji. Ciekawostk¹ tej szko³y s¹ tzw.
klasy ³¹czone, o których obecnie
czytamy ju¿ tylko w podrêcznikach
z metodyki.
Ostatniego dnia pobytu w O³omuñcu zostalimy zaproszeni do
Orodka Ekologicznego Sluòákov,
w którym przedstawiono nam pokazowe zajêcia z przyrody z klas¹
pierwsz¹. Zajêcia by³y prowadzone
nie tylko w orodku, ale tak¿e w lesie. Takich orodków ekologicznych
jest w Czechach 30, s¹ one po³¹czone w sieæ, ale mniejszych orodków,
nie wchodz¹cych do sieci, jest znacznie wiêcej. Orodek Sluòákov
opracowa³ w³asne programy nauczania ekologicznego dla poszczególnych klas: ze szko³ami podpisywane s¹ umowy dotycz¹ce prowadzenia edukacji ekologicznej, zajêcia s¹ prowadzone w tym orodku.
Orodek wypo¿ycza tak¿e zestawy

materia³ów do nauczania ekologii.
Mielimy okazjê poznaæ komputerowe programy edukacyjne, dziêki
którym uczniom przybli¿ane s¹ treci ekologiczne.
Wieczorem spotkalimy siê po raz
ostatni. Strona s³owacka pokaza³a
nam swoje prezentacje komputerowe
 opracowane przez studentów III i
IV roku jako forma pisania pracy
magisterskiej  z myl¹ o wykorzystaniu ich na zajêciach z zakresu
przyrody. Na zakoñczenie konferencji zachêcilimy doc. dr Renatê Bernatow¹ do wspó³pracy z ko³ami naukowymi z Czech i Polski. Umówilimy siê na nastêpne spotkanie oraz
ustalilimy cele pracy kó³ oraz zastanawialimy siê nad kolejnymi tematami badawczymi, nad którymi bêd¹
wspólnie pracowaæ ko³a naukowe z
Czech, Polski i S³owacji. Czekamy z
niecierpliwoci¹ na nastêpn¹ konferencjê, któr¹ tym razem zostanie
przygotowana przez Ko³o Naukowe
Pedagogiki Wczesnoszkolnej Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego w maju 2005 roku.
Sebastian Tabo³

35. Polskie Seminarium
Anihilacji Pozytonów
W dniach 20-24 wrzenia br. blisko stu fizyków z 21 krajów spotka³o siê w Turawie ko³o Opola na 35.
Polskim Seminarium Anihilacji Pozytonów, powiêconym problemom
wykorzystania zjawiska anihilacji
pozytonów do badania substancji
oraz samemu zjawisku anihilacji.
Pozyton, anihilacja, antymateria  to
terminy nie zawsze znane przeciêtnemu miertelnikowi, wywo³uj¹ce
natomiast dreszcz emocji u ludzi
(zw³aszcza m³odych), interesuj¹cych siê fizyk¹, astrofizyk¹ i kosmologi¹.
Pozyton, który jest antycz¹stk¹
elektronu, zosta³ odkryty w 1932

roku przez Carla Davida Andersona
w promieniowaniu kosmicznym.
Du¿o póniej astrofizycy odkryli
potê¿ne ród³a pozytonów (tzw. fontannê pozytonów) w centrum naszej
galaktyki. Wed³ug teorii Wielkiego
Wybuchu pozytony pojawi³y siê we
Wszechwiecie ju¿ w oko³o 10-35 sekundy od momentu Wielkiego Wybuchu. W laboratoriach, wykorzystuj¹cych pozytony do badania substancji stosuje siê sztuczne ród³a
promieniotwórcze wytwarzane drog¹ reakcji j¹drowych. Pozytony
emitowane przez takie ród³a maj¹
zwykle bardzo du¿e energie, rzêdu
miliona elektronowoltów i z napo-

tkanymi elektronami zamieniaj¹ siê
w promieniowanie elektromagnetyczne  kwanty gamma. Nazywamy to anihilacj¹ pozytonów (lub
anihilacj¹ par elektronowo-pozytonowych). Taki proces anihilacji zachodzi najczêciej po zmniejszeniu
siê du¿ej pocz¹tkowej energii wnikaj¹cego do próbki pozytonu, do
energii odpowiadaj¹cej równowadze termicznej pozytonu z próbk¹.
Ró¿ne, stosowane obecnie metody rejestracji kwantów gamma, powstaj¹cych w wyniku anihilacji pozytonu z elektronem, pozwalaj¹ na
uzyskanie informacji na przyk³ad o
strukturze elektronowej badanej
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próbki, rodzaju i stopniu jej zdefektowania, a tak¿e o losie pozytonów.
Ten ostatni zale¿y od rodzaju substancji. I tak na przyk³ad w wielu
organicznych substancjach pozyton
tworzy uk³ad zwi¹zany z elektronem, zwany pozytem. Pozyt, w
którym pozyton i elektron kr¹¿¹ wokó³ wspólnego rodka masy, jest
okrelany czêsto mianem uk³adu
wodoropodobnego. Pozyton zastêpuje w nim j¹dro wodoru. Pozyt
zosta³ odkryty przez Martina Deutscha w 1951 roku i jest obiektem
wykorzystywanym bardzo czêsto do
testowania poprawnoci elektrodynamiki kwantowej.
Na wiecie kilka grup badaczy
wykorzystuje pozytony do otrzymywania antywodoru (w antywodorze
pozyton kr¹¿y dooko³a antyprotonu). Uczony, nale¿¹cy do jednej z
takich grup, realizuj¹cej CERNowski projekt badawczy ATHENA, dr Dirk Peter van der Werf bêdzie uczestnikiem naszego seminarium i wyg³osi referat na temat uzyskanych wyników.
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Pozyton, antywodór to ju¿ antymateria, z któr¹ jednak przeciêtny miertelnik ma rzadko do czynienia. O praktycznym znaczeniu anihilacji pozytonów wiadcz¹ najnowsze przyk³ady
zastosowania tego zjawiska.
Rozwój technik badawczych wykorzystuj¹cych zjawisko anihilacji
pozytonów zaowocowa³ mo¿liwoci¹ wykorzystania go do badania
materia³ów maj¹cych obecnie zastosowanie we wspó³czesnej optoelektronice. Chodzi tutaj o badanie defektów w cienkowarstwowych strukturach pó³przewodnikowych, u¿ywanych do konstrukcji diod luminescencyjnych i laserów pó³przewodnikowych.
W wielu krajach powsta³y ju¿
du¿e orodki badawcze wykorzystuj¹ce pozytony. W Japonii istnieje nawet fabryka pozytonów. W orodkach tych wytwarza siê wi¹zki niskoenergetycznych pozytonów o regulowanej energii, a stosowane uk³ady
pomiarowe przypominaj¹ wieloczynnociowe kombajny, w których
badacz ma do dyspozycji wiele naj-

Uczestnicy 35. Polskiego Seminarium Anihilacji Pozytonów.

nowszych technik badawczych, tak¿e tych najbardziej znanych, wykorzystuj¹cych równie¿ wi¹zki elektronowe.
Inny przyk³ad dotyczy zastosowania pozytonów w medycynie. W Polsce dzia³a ju¿ od ponad roku w centrum medycznym w Bydgoszczy tomograf pozytonowy. Jest to urz¹dzenie bêd¹ce owocem badañ podstawowych, dotycz¹cych samego zjawiska
anihilacji pozytonów. Skomplikowane metody matematyczne, stosowane do odtwarzania struktury elektronowej próbek badanych jedn¹ z metod spektroskopii anihilacyjnej, s¹ w
przypadku emisyjnego tomografu
pozytonowego stosowane z powodzeniem na przyk³ad do badania pracy mózgu oraz wykrywania ró¿nego
rodzaju nowotworów w chorym
organizmie cz³owieka. Dwaj fizycy
z Wielkiej Brytanii przedstawi¹ na
seminarium propozycje nowych metod tomografii pozytonowej.
Reasumuj¹c, w czasie trwania
seminarium odby³o siê 13 sesji naukowych, wyg³oszonych zosta³o
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oko³o czterdzieci referatów, a 36
prac zosta³o przedstawionych w postaci plakatów. By³a mo¿liwoæ dyskusji problemów z dziedziny badañ
podstawowych i stosowanych, w
gronie wybitnych uczonych z ró¿nych orodków w wiecie. Warto
nadmieniæ, ¿e w seminarium wziê³o tak¿e udzia³ 26 studentów z wielu krajów wiata.
Cieszymy siê, ¿e tradycja Polskiego Seminarium Anihilacji Pozy-

tonów, zorganizowanego po raz
pierwszy w roku 1966 z inicjatywy
profesora Jana Weso³owskiego z
Uniwersytetu Wroc³awskiego jest
kontynuowana. Obecne seminarium, tak jak kilka poprzednich, jest
organizowane wspólnie przez fizyków z Uniwersytetu Opolskiego i
Wroc³awskiego. Znalelimy wielu
sponsorów w postaci Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, w³adz
obu uczelni, w³adz miasta Opola i

obu województw oraz innych instytucji, którym jestemy szczerze wdziêczni. Owocem zainwestowanych w
to seminarium funduszy naszych
sponsorów by³ rozwój zarówno prowadzonych przez nas badañ jak i
m³odej kadry naszych nastêpców.
dr Maria Dêbowska
kierownik naukowy
seminarium

Bezpieczne pañstwo,
bezpieczny obywatel
Bezpieczeñstwo narodowe jest
najwy¿sz¹ potrzeb¹ i wartoci¹ narodu polskiego oraz g³ównym celem
dzia³ania naszego pañstwa. Strukturê realizacyjn¹ bezpieczeñstwa narodowego stanowi obrona narodowa, która jest g³ówn¹ organizacj¹ i
zarazem g³ówn¹ funkcj¹ chroni¹c¹
wartoci narodowe i broni¹c¹ ich
przed nieustannymi zagro¿eniami 
zewnêtrznymi i wewnêtrznymi, militarnymi i niemilitarnymi.
Skutecznoæ systemu obronnego
zale¿y od harmonijnego wspó³dzia³ania wszystkich instytucji pañstwowych, organów w³adzy i administracji, zgodnie z uprawnieniami oraz
zadaniami konstytucyjnymi i ustawowymi. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e aby mówiæ o takiej harmonizacji, konieczne jest ustanowienie
spójnej i jednolitej myli przewodniej dzia³ania ca³ego pañstwa (zawieraj¹cej m.in. generalne zasady
strategiczne, kierunki i obszary lub
etapy skupienia g³ównego wysi³ku,
priorytety rozwojowe). W³anie
Strategia bezpieczeñstwa narodowego RP stara siê sprostaæ tym
wymogom. Mocno podkrela³ to w
swoim wyk³adzie goszcz¹cy w Uniwersytecie Opolskim dyrektor gene-

ralny Ministerstwa Obrony Narodowej dr Henryk £astawski.
Strategia bezpieczeñstwa narodowego RP jest dokumentem podpisanym przez Prezydenta RP we
wrzeniu 2003 r. Stanowi odpowied na nowe wyzwania i zagro¿enia, jakie pojawi³y siê w rodowisku
bezpieczeñstwa naszego kraju, których skalê uwiadomi³y nam tragiczne wydarzenia w USA z 11
wrzenia 2001 r., w Madrycie - z 11
marca br. oraz dramat, jaki rozegra³
siê w szkole w Bies³anie w Osetii
Pó³nocnej we wrzeniu br.
Istota zmian w naszym rodowisku bezpieczeñstwa  zdaniem dr.
£astawskiego polega na przesuwaniu siê punktu ciê¿koci z zagro¿eñ
klasycznych (konflikty zbrojne),
których znaczenie siê zmniejsza, na
zagro¿enia nietypowe, których ród³em staj¹ siê tak¿e trudne do zidentyfikowania podmioty pozapañstwowe. Zagro¿enia te mog¹ dotyczyæ bezpieczeñstwa naszych obywateli, obiektów oraz s³u¿b istotnych dla sprawnego funkcjonowania pañstwa. Wymagaj¹ one szczególnej uwagi. Tymi zagro¿eniami,
zgodnie ze Strategi¹..., s¹: zorganizowany miêdzynarodowy terro-

ryzm; niekontrolowana proliferencja broni masowego ra¿enia oraz
rodków jej przenoszenia; zorganizowana przestêpczoæ miêdzynarodowa; próby uzyskania nieuprawnionego dostêpu do informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnice
pañstwowe; zagro¿enia w sferze teleinformatycznej, w tym maj¹ce na
celu dezintegracjê kluczowych systemów informacyjnych; naruszenie
sprawnego funkcjonowania elementów infrastruktury gospodarczo-finansowej pañstwa; zachwianie bezpieczeñstwa energetycznego kraju;
degradacja rodowiska naturalnego
(klêski ¿ywio³owe i katastrofy); oraz
masowe migracje transgraniczne z
krajów biednych i s³abo rozwiniêtych.
Odpowiedzi¹ na nowe zagro¿enia
jest wzrost znaczenia strefy bezpieczeñstwa wewnêtrznego, któr¹ tworz¹ wszystkie organa administracji
publicznej oraz inne podmioty spo³eczne i gospodarcze, realizuj¹ce
zadania w dziedzinie bezpieczeñstwa i obrony. Odpowiedzialn¹ rolê
w ramach tego sektora maj¹ do odegrania: obrona cywilna, s³u¿by specjalne, policja, stra¿ graniczna, formacje ochrony, stra¿ po¿arna, jedno-
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stki ratownictwa i inne wyspecjalizowane agencje, inspekcje oraz
s³u¿by. Nowe wyzwania  zdaniem
przedstawiciela MON - dyktuj¹ potrzebê utworzenia i utrzymania w
gotowoci pañstwowego kompleksowego systemu reagowania kryzysowego.
Dyrektor generalny MON podkrela³, ¿e obecnie g³ównym zadaniem jest wykorzystanie strategii do
zmian rzeczywistoci spo³ecznej,
tak by podnieæ poziom bezpieczeñ-
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stwa pañstwa, przede wszystkim w
oparciu o rozwój edukacji obywatelskiej. W dziedzinie edukacji obywatelskiej wa¿ny jest rozwój ogólnego
poziomu nauki, rozwój wykszta³cenia specjalistycznego; uwra¿liwienie (poprzez media, organizacje pozarz¹dowe i organizacje samorz¹dowe) na zagro¿enia oraz rozwój to¿samoci narodowej opartej na idei
demokratycznego pañstwa prawa.
Wa¿ne miejsce w systemie edukacji obywatelskiej zajmuje eduka-

cja obronna. Ostatnie zmiany w tym
systemie ponownie w³¹czy³y weñ
rodowisko studenckie, w formie realizowanego równie¿ w naszym uniwersytecie przysposobienia obronnego studentów i studentek, a tak¿e
szkolenia wojskowego, które jest
jego kontynuacj¹.
Zbigniew A. Paroñ
spec. ds. kszta³cenia obronnego
studentów

Na zielonej Ukrainie
W dniach 711 padziernika
2004 roku gocilimy na Ukrainie.
W tym wyjedzie, zorganizowanym
przez Urz¹d Marsza³kowski oraz
obwód iwano-frankiwski wziêli
udzia³: literaci, muzycy, zespo³y taneczne, przedstawiciele instytucji
kulturalno-owiatowych z województwa opolskiego, a z Uniwersytetu Opolskiego  dr hab. Teresa
Smoliñska, prof. UO i studentki z
Ko³a Naukowego Folklorystów 
Anna Horzela, Barbara Golla i Justyna B³aszko. By³ to nasz pierwszy
wyjazd na Ukrainê, któr¹ do tej pory
zna³ymy tylko z historii (Bohdan
Chmielnicki, wojna polsko-kozacka, walka o granice po II wojnie
wiatowej), literatury (powieci
Henryka Sienkiewicza) oraz licznych doniesieñ prasowych (kampania prezydencka). W naszym wyobra¿eniu pokutowa³ stereotypowy
obraz naszych wschodnich s¹siadów, który nie przedstawia³ ich w
korzystnym wietle.
Tu¿ po przekroczeniu granicy zaczê³o siê porównywanie oni  my.
W³aciwie wiêkszych ró¿nic z pocz¹tku nie dopatrzy³ymy siê, bo
przecie¿ drzewa te same, ptaki te
same i niebo takie, jak u nas. Gdy
jednak dotar³ymy do pierwszej wsi,
ró¿nica by³a znacz¹ca: drewniane
domki, sterty jaskrawopomarañczo-

wych dyñ pouk³adanych na podwórkach, kolorowe studnie i  co najbardziej dla nas interesuj¹ce  specyficzne zdobnictwo domów. Budynki,
najczêciej pokryte jasnob³êkitn¹ farb¹, zdobione by³y na rodku ciany
mozaik¹, malowid³ami (przedstawiaj¹cymi np. ogromne kwiaty czy zawijane linie).
Drugi dzieñ naszego pobytu na
Ukrainie zacz¹³ siê od smacznego
niadania, po którym wyruszylimy

na Uniwersytet Przykarpacki im.
Jana Kazimierza wraz z naszymi
gospodarzami: Romanem Iwanickim oraz Romanem Bratkowskim.
Na uniwersytecie przywita³y nas
w³adze uczelni, a studenci przygotowali wspania³y koncert bandurzystek, kwartetu klasycznego oraz
akordeonistów. Zwiedza³ymy m.in.
Wydzia³ Sztuki, gdzie swoje prace
zaprezentowali studenci. Po czêci
oficjalnej zaproszono nas na ma³y

W Muzeum Huculszczyzny. Na zdjêciu od prawej: Anna Horzela, Barbara Golla, Justyna B³aszko, prof. Teresa Smoliñska, Jaros³aw Ga³êza.
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poczêstunek, podczas którego rozpoczêto rozmowy na temat wspó³pracy miêdzy Uniwersytetem
Przykarpackim i Uniwersytetem
Opolskim. Uczelnia w Iwano-Frankiwsku ma podobny rodowód 
równie¿ powsta³a z wy¿szej uczelni pedagogicznej, kszta³ci kilkanacie tysiêcy studentów, w tym 160
osób na polonistyce.
Kolejnym punktem programu
by³o zwiedzanie biblioteki dla dzieci
i m³odzie¿y przystosowanej do pracy z najm³odszymi czytelnikami.
Nastêpnie udalimy siê do ratusza,
gdzie otwarto przygotowan¹ przez
polsk¹ stronê wystawê Opole i
okolice w obiektywie (spor¹ czêæ
ekspozycji powiêcono dinoparkowi z Krasiejowa). Zdjêcia prezentowa³y najlepsz¹ stronê Opolszczyzny: piêkne zabytkowe kamienice,
kocio³y, kapliczki, urokliw¹ przyrodê. Naszym zdaniem zabrak³o na
niej elementów kultury regionalnej.
Wspania³ym prze¿yciem by³y odwiedziny w kolegiacie, gdzie zgromadzono skarby kultury chrzecijañskiej i gdzie znajduje siê grób
Andrzeja Potockiego.
W trzecim dniu pobytu na Ukrainie odbylimy ca³odniow¹ wycieczkê do Ko³omyi. Pierwszym punktem programu by³o spotkanie autorskie literatów z Ukrainy z opolskimi twórcami: Tomaszem Zacharewiczem, Januszem Wójcikiem, Zyg-

muntem Dmochowskim i Jackiem
Lubartem-Krzysic¹. W Muzeum
Huculszczyzny obejrzelimy zabytki kultury tego regionu: wyroby ceramiczne (mia³ymy mo¿liwoæ obserwacji procesu powstawania
glinianych naczyñ, gdy¿ w muzeum
zatrudniona jest garncarka), stroje
ludowe, zabytki sztuki materialnej.
Wspania³¹ atrakcj¹ by³ ma³y kramik
przymuzealny prezentuj¹cy bi¿uteriê huculsk¹, w której g³ównym tworzywem by³y kolorowe koraliki.
Prawdziwym rarytasem dla nas 
przysz³ych folklorystek  by³o Muzeum Pisanek. Budynek muzealny
ma kszta³t wielkiego, kolorowego
jajka. Trzynastometrowa pisanka w
rodku miasta zrobi³a na nas ogromne wra¿enie! W muzeum znajduje
siê oko³o 10 tysiêcy jajek
zdobionych ró¿nymi technikami.
Wed³ug wierzeñ ka¿dy odwiedzaj¹cy musi obejæ dooko³a salê ekspozycyjn¹, wypowiadaj¹c przy tym
jedno ¿yczenie, co oczywicie skwapliwie wykona³ymy. Zadziwiaj¹ca
wyda³a nam siê technika konserwacji jajek polegaj¹ca na tym, ¿e ka¿dy eksponat zostaje rozbity na dwie
czêci, wyklejony w rodku papierem, a nastêpnie sklejony z tak¹
wpraw¹, i¿ tylko wprawne oko dopatrzy siê, ¿e jajko by³o wczeniej
rozbite na ³upki.
Ostatnim punktem programu w
tym dniu by³o z³o¿enie kwiatów pod

tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Stanis³awa
Vincenza  znanego polskiego pisarza, eseisty, etnografa, humanisty,
autora epopei o Huculszczynie Na
wysokiej po³oninie.
W Jaremczy, nazywanej ukraiñskim Zakopanem, w stylizowanej
chacie pozna³ymy smak potraw regionalnych, m.in. juszki karpackiej,
czyli roso³u z suszonych grzybów
oraz horszeczków (to danie przypomina wêgierski bogracz). W Jaremczy mia³ymy te¿ okazjê przyjrzenia
siê wyrobom wspó³czesnych Hucu³ów na tamtejszym targu. Podziwia³ymy wspania³e korale, serwety,
chusty, pasy rêcznie haftowane oraz
inne elementy (g³ównie bluzki i koszule) strójów ludowych. Wizyta na
Ukrainie zapad³a nam g³êboko w
pamiêæ, szczególnie d³ugo i ciep³o
bêdziemy wspominaæ niezwyk³¹ gocinnoæ i serdecznoæ, z jak¹ przyjêli nas nasi wschodni s¹siedzi. Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca miêdzy
województwami bêdzie siê ¿ywo
rozwija³a, gdy¿ wzajemne poznanie
kultur i zrozumienie musz¹ pogrzebaæ stereotypy i animozje, które
przez wiele lat narasta³y miêdzy Polakami i Ukraiñcami. Nam, przedstawicielkom m³odego pokolenia,
ju¿ uda³o siê je przezwyciê¿yæ. Inni
te¿ powinni mieæ tê szansê.
Justyna B³aszko i Barbara Golla

Prawnicy dyskutuj¹
16 listopada 2004 r. w sali nr 13
Miêdzywydzia³owego Instytutu
Prawa i Administracji odby³o siê
spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez dr. Artura Mudreckiego,
sêdziego Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego i adiunkta MIPiA.
W zamyle organizatora ma ono
przekszta³ciæ siê w sta³e konwersatorium, które sta³oby siê forum dyskusyjnym dla opolskich teoretyków
i praktyków prawa finansowego i

gospodarczego. W dyskusjach i referatach podejmowane bêd¹ tematy
z innych dziedzin prawa, np. wyznaniowego, karnego, cywilnego czy
historii prawa  w zale¿noci od potrzeb i zainteresowañ uczestników.
W spotkaniu wziêli udzia³ m.in.:
Joanna Janus i Ryszard Gier³ach, reprezentuj¹cy Narodowy Bank Polski, Oddzia³ Okrêgowy w Opolu,
Arkadiusz Talik i Jan Uksik z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu, Aleksandra Sêdkowska, Micha³
Ciecierski i Klaudia Stelmaszczyk z
Izby Skarbowej, Tomasz Zborzyñski z Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, Anna Zborzyñska z
S¹du Rejonowego w Opolu, Tomasz
Filipkowski z Urzêdu Miasta w
Opolu oraz grono pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów
administracji MIPiA z prof. dr. hab.
Stanis³awem Malarskim na czele.
Podczas pierwszego spotkania
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forum wyst¹pi³ dr Piotr Stanis³awiszyn, pracownik MIPiA i sêdzia
S¹du Okrêgowego w Strzelcach
Opolskich (jako jeden z dwóch kandydatów na Opolszczynie zda³ egzamin sêdziowski na ocenê bardzo
dobr¹). Przedstawi³ tezy swojej pracy doktorskiej pt. Perspektywy rozwoju nadzoru bankowego w Polsce
na tle rozwi¹zañ miêdzynarodowych oraz standardów Unii Europejskiej. Praca ta, licz¹ca ponad 600
stron, pisana pod kierunkiem prof.
dr. hab. Andrzeja Gomu³owicza z
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, zosta³a wyró¿niona
przez w³adze tej uczelni i skierowana na konkurs organizowany przez
specjalistyczne czasopismo Pañstwo i Prawo.
W dyskusji, moderowanej przez
dra A. Mudreckiego, pada³y liczne
pytania do prelegenta ze strony pracowników NBP i organów skarbowych, dotycz¹ce wysoce specjalistycznej materii zawartej w prezentowanej dysertacji. Poruszano tak¿e
problemy ogólniejsze. Prof. Malarski zwróci³ uwagê na rosn¹ce zna-
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czenie organów kontrolnych w ¿yciu i funkcjonowaniu spo³eczeñstw
ery postindustrialnej. Postulowa³
tak¿e, aby dzia³alnoæ samorz¹dów
terytorialnych kontrolowaæ nie tylko pod wzglêdem legalnoci podejmowanych decyzji, lecz tak¿e zainteresowaæ siê ich racjonalnoci¹ i
nie traciæ z oczu potrzeb czynienia
oszczêdnoci przy gospodarowaniu
groszem publicznym.
Podsumowuj¹c prezentacjê tez
doktorskich i o¿ywion¹ dyskusjê
nad nimi dr Mudrecki zwróci³ siê do
zebranych uczestników konwersatorium z prob¹ o wyra¿enie swych
opinii co do celowoci powo³ania
sta³ego forum wymiany pogl¹dów
pomiêdzy prawnikami  teoretykami i praktykami z terenu Opola i regionu opolskiego.
Prof. dr hab. Stanis³aw Malarski
wyrazi³ poparcie zarówno dla formu³y spotkañ, jak proponowanych
kolejnych tematów. Widzia³ on
powstaj¹ce konwersatorium jako
miejsce do prezentowania przemyleñ naukowych, prezentowania
prac nie tylko ukoñczonych, lecz

tak¿e bêd¹cych w fazie realizacji.
Jest to czas, w którym g³ównie m³odzi pracownicy nauki mog¹ skonfrontowaæ swe dociekania z dowiadczeniami praktyków  miejsce
¿yczliwej wymiany pogl¹dów i rozwijaj¹cej dyskusji.
Kolejni dyskutanci zaproponowali tematy kolejnych spotkañ: podatki i op³aty lokalne, ulgi, umorzenia i granice uznania administracyjnego, zadania i cele Narodowego
Banku Polskiego, problematyka
zwi¹zana z finansowaniem kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w
Europie i na wiecie.
Zastanawiano siê tak¿e nad mo¿liwoci¹ prezentowania efektów
konwersatorium w specjalnym, periodycznym wydawnictwie naukowym i regularnego umieszczania
komunikatów naukowych z obrad w
Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych.
Uczestnicy konwersatorium wyznaczyli sobie kolejne spotkanie na
21 grudnia 2004 r.
Andrzej Szymañski

Miêdzynarodowe prawo
humanitarne a I i II wojna wiatowa
29 listopada br. odby³a siê sesja
naukowa Miêdzynarodowe prawo
humanitarne a I i II wojna wiatowa,
zorganizowana przez Centralne Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu oraz Miêdzywydzia³owy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
przy finansowym wsparciu w³adz
Opola.
Program sesji ³¹czy³ zagadnienia
historii, prawa miêdzynarodowego i
praw cz³owieka, daj¹c wielop³aszczyznowy obraz zarówno teorii prawa humanitarnego, jak i jego stosowania w praktyce wojen wiatowych. Uczestnikami sesji byli pracownicy Uniwersytetu Opolskiego

oraz muzeum, naukowcy z innych
uczelni, w tym z Ukrainy, przedstawiciele w³adz Opola: przewodnicz¹cy Rady Miasta Ryszard Ciecierski
i wiceprezydent Opola Arkadiusz
Karbowiak; kombatanci  naoczni
wiadkowie tych dramatycznych
wydarzeñ, studenci Instytutu Historii oraz Miêdzywydzia³owego Instytutu Prawa i Administracji.
Goci powita³ dr hab. Edmund
Nowak, dyrektor Centralnego Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicachOpolu, który wyg³osi³
referat pt. I i II wojna wiatowa z pespektywy historycznej. Prof. dr hab.
Stanis³aw Leszek Stadniczeñko
przedstawi³ relacje prawa humani-

tarnego i systemów ochrony praw
cz³owieka. Prof. dr. hab. W³odzimierz Kaczorowski, specjalista z
zakresu historii i prawa, przewodniczy³ jednej z czêci sesji. W gronie
prelegentów znalaz³a siê dr Joanna
Banach-Guterriez, która wyg³osi³a referat pt. Problem odpowiedzialnoci jednostki za pogwa³cenie
norm miêdzynarodowego prawa
wojennego, nawi¹za³a te¿ do wspó³czesnego problemu, jakim jest os¹d
zbrodni w by³ej Jugos³awii (prelegentka zajmowa³a siê konkretnymi
przypadkami ³amania prawa humanitarnego i praw cz³owieka podczas
pracy w Trybunale Karnym).
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Dr Boles³aw Miko³ajewicz przedstawi³  w imieniu nieobecnego gocia  referat doc. W³adimira J. Rubanika z Tawryjskiego Uniwersytetu
Narodowego w Symferopolu na
Ukrainie pt. Prawo humanitarne w
Zwi¹zku Radzieckim w okresie miêdzywojennym: rosyjskie tradycje i
radzieckie innowacje.

Studentom prawa i administracji
udzia³ w sesji pokaza³, jak wa¿ne
jest prawo i troska o jego przestrzeganie  wyniesiona wiedza jest tym
bardziej cenna, i¿ zosta³a poparta
wiadectwami kombatantów, którzy
opowiadali, jak na ich oczach dokonywano zbrodni wojennych i deptano ludzk¹ godnoæ. Dla przysz³ych

prawników jest to szczególna nauka, czym jest ich misja w dzisiejszym wiecie oraz jak wiele z³a
mo¿na unikn¹æ dziêki m¹dremu i
nale¿ycie przestrzeganemu prawu.
Piotr Zamelski

Perspektywy wspó³pracy
w zakresie edukacji miêdzy
Francj¹ a Polsk¹
Reformy boloñskie z wizj¹ osi¹gniêcia w roku 2010 Europy Wiedzy
odnios¹ sukces tylko wtedy, je¿eli
uniwersytety sprostaj¹ wyzwaniu
zarówno globalnej konkurencji, jak
i budowaniu silniejszego i zwartego
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Idea
ró¿norodnoci zharmonizowanych
(a nieujednoliconych) systemów
szkolnictwa wy¿szego wykracza
poza kraje Unii Europejskiej (Deklaracja Boloñska dzi obejmuje ju¿
40 krajów). Uniwersytety sta³y siê
najwa¿niejszym elementem rozwoju europejskiego spo³eczeñstwa.
W bie¿¹cym roku nast¹pi³a intensyfikacja wzajemnych kontaktów
pomiêdzy naukowcami z ENS Cachan, INRP w Pary¿u a naszym uniwersytetem. W ramach zacieniania
i podkrelenia wspólnych kontaktów, w dniach 9-10 listopada 2004
r. na miêdzynarodowej konferencji
naukowej Standardy kszta³cenia
nauczycieli i pedagogów w pañstwach europejskich w Kamieniu
l¹skim k. Opola, organizatorem
której by³ Instytut Pedagogiki UO
zaprezentowano m.in. referaty nt.:
Kszta³cenie pedagogów we Francji
(prof. dr. hab. Lebeaume Joël, ENS
Cachin), Koncepcje programowe
kszta³cenia nauczycieli we Francji
(dr Crindal Alain, INRP).

W dniach 17-19 marca 2004 r. w
Pary¿u pod patronatem European
Society for Technology Education 
AEET (Europejskie Towarzystwo
Nauczycieli Techniki) odby³a siê
miêdzynarodowa konferencja nt. Finalités et évaluations en éducation
technologique (Cele i ocena edukacji technologicznej). Ponad 130
uczestników z kilkunastu pañstw

m.in. z Japonii, Australii, Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Polski (dwie osoby), zaanga¿owanych w prace badawcze, kszta³cenie kadr naukowych, a tak¿e nauczycielipraktyków dyskutowa³o nad misj¹ edukacji techniczno-informatycznej na
pocz¹tku XXI wieku. W pracach
komitetu naukowego konferencji
uczestniczy³ dr hab. Tadeusz Bar-

Uczestnicy konferencji w Pary¿u: prezydent honorowy AEET prof. J-L. Martinand
(z lewej) oraz prof. Tadeusz Barski.
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ski, prof. UO z Katedry Technologii, który podczas sesji plenarnej
wyg³osi³ referat nt. Pratiques dévaluation des enseignants de léducation technique et informatique en
Pologne (Kszta³cenie nauczycieli
techniki i informatyki w Polsce), a w
obradach sekcji przedstawi³ referat:
Wizualizacja procesów technologicznych  prezentacje multimedialne. Gociom zagranicznym pokazano organizacjê paryskiego kompleksu szkolnego dla 1 tys. 800 uczniów  Collége V. Duruy.
W trakcie wymienionych konferencji do szczegó³owych rozwa¿añ
sk³ania³y wyg³oszone przez specjalistów ró¿nych dyscyplin referaty
oraz dyskusja prowadzona nie tylko
podczas obrad, ale równie¿ w kuluarach. Wartoæ naukowa prezentowanych zagadnieñ wzros³a poprzez

ich interdyscyplinarne ujêcie, ³¹cz¹ce perspektywê ró¿nych dyscyplin
naukowych (m.in. pedagogika, psychologia, etyka, informatyka, technologia, zarz¹dzanie i marketing).
Rozwój nauki jest mo¿liwy dziêki wspó³pracy naukowej w skali kraju, a przede wszystkim dziêki wspó³pracy w p³aszczynie miêdzynarodowej. Podkrelono, i¿ polskofrancuska wspó³praca naukowa ma d³ug¹ historiê i mocne fundamenty, a z
chwil¹ wejcia w struktury UE istnieje dodatkowy impuls zacienienia tych kontaktów. Wspó³praca i
wykorzystanie rozproszonego w
ró¿nych krajach potencja³u intelektualnego i naukowo-badawczego
staje siê nieodzowne.
Omawiane podczas wspomnianych konferencji standardy kszta³cenia nauczycieli i pedagogów w Eu-

ropie, sprawy kszta³cenia nauczycieli przygotowanych do nauczania
dwóch przedmiotów: techniki i informatyki oraz efektywne wykorzystanie w procesie nauczania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) s¹ zbie¿ne
ze strategi¹ rozwoju polskiego szkolnictwa.
Stworzenie europejskiego monolitu edukacji bêdzie niemo¿liwe, jeli kraje europejskie nie uwolni¹ siê
od istniej¹cych wzglêdem siebie
uprzedzeñ. Dlatego nale¿y doceniæ
wa¿noæ rzadko podejmowanej tematyki wspomnianych konferencji.
Szczególnie dzisiaj aktualnej, ponadczasowej, globalnej problematyki pedeutologii akademickiej.
Tadeusz Barski

Cytaty z importu
Miesiêcznik Foyer, nr 4, padziernik 2004 r.

Godziny milczenia
Agnieszka Wójtowicz z Uniwersytetu Opolskiego od
dziesiêciu lat bada twórczoæ Grotowskiego z lat 1959
65. Przeora³a wiele pism, dokumentów, rozmawia³a z
ludmi, których wczeniej o nic nie pytano. Teraz przygotowuje ksi¹¿kê o wci¹¿ jeszcze niedocenianym  opolskim okresie Teatru Laboratorium.  Zastanawia³o mnie
jak to jest, ¿e tyle stron powiêcono Grotowskiemu, a
tak naprawdê nie wiemy, jak wygl¹da³y przedstawienia
w Opolu  mówi Wójtowicz.  Dlaczego ten okres jest
zapomniany, pomijany, potraktowany marginesowo,
skoro to wtedy powsta³y niemal wszystkie przedstawienia teatru. Jak wygl¹da³o to laboratorium, ten poligon?
Jak, dziêki pracy amatorów, powsta³a nowa metoda aktorska?

Referenci ministra
Istnienie teatru w cichym opolskim zak¹tku, z dala od
du¿ych miast, wi¹za³o siê z wyrzeczeniami. Grotowski
by³ na te ograniczenia przygotowany, umia³ wpasowaæ
siê w system, sprawia³ wra¿enie podporz¹dkowanego
prawom ustroju. W³adze chcia³y, by teatr by³ bardziej
komunikatywny, mia³ wychodziæ do widzów, pozyskiwaæ ich sobie i w miarê mo¿liwoci t³umaczyæ im so-

(fragment)

cjalistyczn¹ rzeczywistoæ. Za³o¿ono wiêc osiemdziesiêcioosobowe Ko³o Przyjació³ Teatru 13 Rzêdów, na czele z Józefem Szajn¹, co dwa tygodnie odbywa³y siê konwersatoria. Powsta³a Estrada Publicystyczna  cykl dla
mniej wyrobionych teatralnie, w którym prezentowano
spektakle przypominaj¹ce o zbrodniach hitlerowskich i
polskoci l¹ska Opolskiego. Z okazji XX rocznicy
powstania Polskiej Partii Robotniczej teatr Grotowskiego 13 Rzêdów wystawi³ nawet Oratorium robotnicze.
Ka¿dej premierze towarzyszy³ numer Materia³ów-Dyskusji, którymi zajmowa³ siê wybitny krytyk i kierownik literacki zespo³u  Ludwik Flaszen. Ponadto kilka
wieczorów poetyckich w miejscowym klubie MPiK,
s³uchowiska radiowe, kabarety objazdowe...
Wokó³ teatru dzia³o siê sporo, powstawa³a sprzyjaj¹ca otoczka. To podoba³o siê w³adzom, a prasa by³a zachwycona.
Najwiêcej kontrowersji budzi zdarzenie zwi¹zane z
kolejn¹ prób¹ powstrzymania w³adz przed likwidacj¹
teatru. Piêciu aktorów zapisa³o siê do partii i dziêki temu
mo¿na by³o utworzyæ Podstawow¹ Organizacjê Partyjn¹  by unikn¹æ rozwi¹zania i móc zrobiæ swoje  t³umaczy³ Grotowski. Wszystko to gnój  dodawa³.
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Do wyjazdu zmusi³a go w koñcu sytuacja finansowa
teatru, a konkretnie cofniêcie dotacji przez w³adze lokalne. S³ynne do dzi s¹ jego spory z ówczesnym ministrem kultury Tadeuszem Galiñskim: Ministerstwo na
przyk³ad zatwierdza w repertuarze >Kordiana< S³owackiego, a teatr odczytuje go twórczo i umieszcza akcjê
w domu wariatów. Na pytanie Grotowskiego, czy towarzysz minister by³ na przedstawieniu, pad³a odpowied: Nie, ale referowano mi. Ju¿ w styczniu 1964
roku re¿yser okrela³ dalsz¹ dzia³alnoæ Laboratorium
jako typow¹ dla okresu likwidacyjnego. Jeszcze na
oczach zespo³u zamalowano napis z nazw¹ teatru
i przemalowano g³ówn¹ salê. Wprawdzie w³adza uznawa³a istnienie teatru za cenny atut miasta  kulturotwórczy i propagandowy, ale w notatce s³u¿bowej dla wspomnianego ministra Galiñskiego czytamy: W³adze opolskie godz¹ siê chêtnie na pozostawienie teatru, pod warunkiem dofinansowania go z bud¿etu centralnego.
Tak¿e opolska cenzura by³a doæ przychylnie nastawiona
do poczynañ zespo³u. Wymowa polityczna: s³uszna 
wynika z raportów. Podczas piêciu lat tylko jeden spektakl Za wzgórzem ci¹gniêto z afisza. Jednak specjalna
komisja, zebrana w kwietniu 1964 roku, maj¹ca oceniæ
sens dalszej dzia³alnoci teatru na prowincji, orzek³a:
Opole nie jest odpowiednim rodowiskiem dla tak szokuj¹cych poczynañ. Wójtowicz dodaje: Grotowski
odszed³ z Opola, bo sta³o siê dla niego za ma³e, za ciasne. Po prostu Wroc³aw by³ miastem uniwersyteckim,
stwarza³ mu o wiele lepsze mo¿liwoci. Skoñczy³ siê
etap poligon, a zacz¹³ podbój wiata.

Urzêdnik czy hipis
W swoim testamencie Grotowski nie wspomnia³ ani
s³owem o Opolu. Nie przyby³, kiedy w 1993 roku przy
dawnej siedzibie jego teatru ods³aniano pami¹tkow¹ tablicê. Nie pojawi³ siê równie¿ cztery lata póniej na uroczystym otwarciu wystawy powiêconej 13 Rzêdom.
Stanis³aw Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, inicjator postawienia pomnika, twierdzi jednak, ¿e rok
przed mierci¹ Mistrza nowo powsta³a uczelnia zaproponowa³a przyznanie mu doktoratu honoris causa. 
Zadzwoni³em wówczas do Grotowskiego, potem napisa³em pismo. Wydaje mi siê, ze bardzo to prze¿y³. Powiedzia³; proszê pana, ja tam z przyjemnoci¹ przyjadê, godzê siê na to, proszê podj¹æ odpowiednie dzia³ania.  Ruszalimy ju¿ z procedur¹. Nie zd¹¿ylimy.
Grotowski czêsto zmienia³ oblicze, by³o to zwi¹zane
z jego wizyt¹ w Indiach i mordercz¹ diet¹, któr¹ sobie
sam narzuci³. Wtajemniczeni pamiêtaj¹, ¿e w czasach
opolskich by³ to mê¿czyzna raczej pulchny (podobno
wa¿y³ wtedy ponad sto kilogramów), krótko ostrzy¿ony brunet w czarnym garniturze. Wygl¹dem nie przypomina³ artysty, raczej urzêdnika z czarn¹ teczk¹ pod pach¹. Dopiero lata 70. przynios³y metamorfozê.  Moja
koncepcja zatrzyma³a siê na latach siedemdziesi¹tych,
poniewa¿ takim go zapamiêtano  t³umaczy Marian
Molenda, autor pomnika.  Po powrocie z Indii by³
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Marian Molenda i jego Jerzy Grotowski. Fot. Tadeusz Parcej.

szczup³y, wyciszony, przybra³ kszta³ty bardziej m³odzieñcze, charakter hipisowski, zapuci³ w³osy, zdj¹³
garnitur. Z tego okresu zachowa³o siê wiêcej zdjêæ, takim go utrwali³y filmy.
 Wola³abym tu Grotowskiego z czasów opolskich.
Szum wokó³ niego, jego kariera zaczê³y siê
w Opolu  podkrela Wójtowicz.  W tym miecie zjawiska tak wyj¹tkowe jak Grotowski s¹ rzadkie  mówi
Nicieja. To fenomen teatru w skali wiatowej, osobowoæ, mistyk, mag. Nie wyobra¿am sobie naszego uniwersyteckiego wzgórza bez jego pos¹gu. Nie uda³o siê
z doktoratem, przyszed³ czas na pomnik.
Grotowski przez ca³e ¿ycie zapada³ na ró¿ne choroby, ju¿ w wieku 14 lat us³ysza³, ¿e nie do¿yje trzydziestki. ¯y³ ze wiadomoci¹, ¿e ma ma³o czasu. Tak t³umaczy jego niezwyk³e samozaparcie i konsekwencjê w
dzia³aniach brat Kazimierz. By³ maksymalist¹, wyciska³
z ludzi siódme poty, wytapia³ z nich z³oto. Nigdy nie
zdoby³ siê na ma³¿eñstwo, choæ co najmniej dwa razy
by³ tego bliski. Choroby nerek, potem bia³aczka, wylew,
nieuleczalna choroba serca zabra³y go ze wiata piêæ lat
temu. Swe prochy kaza³ rozsypaæ nad ukochanymi Indiami.
 Pierwotnie chcia³em ustawiæ dwóch Grotowskich
 mówi Molenda. Jednego przed schodami, m³odego,
pulchnego, jakim pozna³o go Opole. A na górze drugiego, przeistoczonego, który obserwowa³by swe oblicze.
Pomiêdzy nimi przestrzeñ czasowa, przemiana, ¿ycie
ca³e.
Ma³gorzata Feusette
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TRZECIE TYSI¥CLECIE  OKIEM FILOZOFA (18)

Demokracja a uniwersytet
Interesuje mnie pytanie: czy na
uniwersytecie mo¿liwa jest demokracja? Czy mo¿liwy jest demokratyczny uniwersytet? Wszak mamy
wybieralnoæ w³adz, g³osowanie
wniosków i zatwierdzanie decyzji,
co mo¿e sugerowaæ, ¿e demokracja
jest tu obecna, ale to nieprawda. Demokracja na uniwersytecie nie jest
mo¿liwa. Oto powody.
Wszyscy wiedz¹, ¿e demokracja,
resp. liberalna oznacza po³¹czenie w
ca³oæ dwóch wartoci - wolnoci i
równoci. A s¹ one w jawnej opozycji. Jeli jestemy wolni, to ujawniaj¹ siê natychmiast miêdzy nami nierównoci, wszak talentami nierówno zostalimy obdzieleni. Jeli natomiast mielibymy byæ równi to tylko przez t³amszenie najlepszych i
podwigniêcie najs³abszych, co
musi dokonaæ siê przez gwa³cenie
wolnoci.
A sens uniwersytetu zasadza siê
na nierównoci. Nie tylko nale¿y, ale
wrêcz trzeba wyró¿niæ siê, odró¿niaæ siê.
Wolnoci nie tylko z równoci¹,
ale i z rozumnoci¹ pogodziæ siê nie
da. Przecie¿ im wiêcej wolnoci, tym
mniej mo¿na przewidywaæ. Tymczasem ludmi nauki, których skupia i
kszta³ci uniwersytet, kieruje rozum,
a to znaczy, ¿e postêpuj¹ oni podobnie, ¿e ich postêpowanie mo¿na przewidywaæ. Wolnoæ tedy nie jest obecna na uniwersytecie, o ile wystêpuje tu rozumnoæ. A ¿e wystêpuje, to
widaæ z braku wolnoci.
Demokracja uczyniæ chce wolnymi uczonych, podczas gdy oni s¹
niewolnikami. Podporz¹dkowali
swe ¿ycie prawdzie i pod¹¿aj¹ za
ni¹. Wolnoæ, jak¹ proponuje demokracja wynika st¹d, ¿e prawdê ustala siê przez g³osowanie. Wiêkszoæ
mówi zawsze prawdê, mniejszoæ
siê myli. Bardzo to dla nauki by³oby wygodne, tylko tyle, ¿e zak³ada

siê znajomoæ prawdy przed poznaniem prawdy. By wybraæ jedn¹ z
dwóch, trzeba znaæ obie. Demokracja myli prawdê z prawem, co jest o
tyle uzasadnione, ¿e prawo natury 
pojêcie podstawowe w naukach spo³ecznych, by³o opisem i nakazem.
Prawd¹ i prawem. Nim zacznê now¹
myl, jeszcze jedno zdanie. Kiedy,
gdym by³ m³ody, rzeczywicie najwy¿ej ceni³em prawdê. M³odzi chc¹
mieæ racjê, chc¹ s¹dziæ i rz¹dziæ, a
do tego konieczna jest im prawda.
Teraz, gdym stary, wy¿ej od prawdy ceniê dobro. Z prawd¹ ró¿nie
bywa, wielu jej istnienie kwestionuje, a jak¿e inaczej jest z dobrem.
Z równoci¹ jest na uniwersytecie jeszcze gorzej. Wszak uniwersytecka wspólnota ma cile rednio-

Rys. Leszek O³dak

wieczn¹ postaæ. Istnieje porz¹dek
wertykalny, ka¿dy przypisany jest
do okrelonego szczebla hierarchii,
a porz¹dek horyzontalny  ka¿dy
nale¿y do jakiej wspólnoty  jest
wobec tamtego podrzêdny. Samodzielnymi pracownikami staj¹ siê z
czasem ci, którzy ci¹¿¹ tak mocno
ku jakiej idei, ¿e mo¿na ich zostawiæ z ni¹ sam na sam, nic z³ego z
tego nie wyniknie. Inni nie s¹ samodzielni.
W sumie na uniwersytecie demokracja ogranicza siê do wyborów.
Ale szczerze powiem, ¿e nie s¹ one
wolne. Wszak musz¹ byæ rozumne.
I nie wiem nawet czy to jest smutne.
Bart³omiej Kozera
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Równanie w dó³
M¹dre i gorzkie pytania Piotra
Wojciechowskiego. Pytania i uwagi:
Literatura wycofa³a siê z budowania
z jêzyka katedry narodowej, nie chce
uprawiaæ ogrodu jêzykowej piêknoci. Pisarze wyci¹gaj¹ z kloaki jêzyka marginesu rozmaite paskudy i obnosz¹ siê z tymi trofeami jakby to
by³y laurowe wieñce. Jêzykoznawcy,
polonici siedz¹ na swoich stosach
dysertacji jak myliwi na strzeleckich ambonkach, patrz¹ na to rycie
w nieczystociach, notuj¹, jak siê to
wszystko zmienia, ale nie spiesz¹ siê
do tego, aby hukn¹æ jak¹ decyduj¹c¹ przygan¹. Boj¹ siê podejrzenia o
konserwatyzm, prowincjonalizm 
czy po prostu gniecie ich kompleks
ni¿szoci? Jak¿e tu gadaæ o patriotyzmie, gdy jêzyk splugawiony przez
luminarzy, przez elity? (Wiê
2004, nr 11, s. 81).
Czytam artyku³ o bibliotekach i
bibliotekarstwie w specjalistycznym
pimie. A tam tyle zdañ pokrêtnych
i byle jakich; zwroty i wyrazy pretensjonalne s¹siaduj¹ z niedoborowymi. Pokrêtna sk³adnia i prostactwo jêzykowe: Owszem, ca³e to bibliotekarstwo jednak istnieje oraz
funkcjonuje i to znacznie lepiej, ni¿
wynika³oby z parametrów bazowych; Poza tym, razem z innymi toniemy w postsocjalistycznej mentalnoci i tak jak wszyscy opowiadamy
megatony g³upot; Kiepskie nastêpstwa s¹ liczne, nie przez czyje z³e
intencje, lecz dla marginalizacji
w³anie: wszyscy maj¹ gdzie; Mo¿e
wiêc by³oby dobrze szarpn¹æ siê
zbiorowo na tak¹ diagnozê; a kwiat
polskiej nauki zlikwidowa³ warszawsk¹ Bibliotekê PAN, jak zdezelowany wychodek  bo za du¿o wynosi³ czynsz. Jajcarze czy jak?; Rozmaite propozycje fuzji, podlewane
k³amliwym sosem rzekomej spolegliwoci, trzeba odsy³aæ do diab³a. Kto
tego nie kuma i hamletyzuje, temu
zapewne upa³y wypali³y rozum;

Obok trudnoci zewnêtrznych (na
wszystkich szczeblach kolejne w³adze konsekwentnie olewaj¹ organizacje przedstawicielskie), daje znaæ
o sobie jednak przeklête zawodowe
odium, mianowicie inercja; Ciuæmoki w bibliotekarstwie natomiast s¹
jak pijawki wmontowane w sedes;
Jest w tym zawodzie, niestety, nadal
kupa amatorów, pañ na posadzie, z
wiedz¹ wypró¿nion¹, którym nawet
bezrobocie nie da³o rady; A tymczasem jeli nawet kto czego spróbuje, to zaraz jeden drugiego pod( )wa; A w Internecie kandydatki
na nasze studia p³aka³y, ¿e nie potrafi¹ napisaæ listów intencyjnych.
No to mo¿e na wychodkologiê by³oby bli¿ej: cia³a; Mniej gadania i robienia g³upot, a trochê wiêcej racjonalnego mylenia  to by³by znacz¹cy krok do przodu, je¿eli wykonany
przez wielu.
Artyku³ zosta³ wydrukowany naprawdê w specjalistycznym pimie.
Pismo ukazuje siê nie w jakiej tam
Koziej Wólce, ale w Warszawie.
Autorem brzydkojêzycznym okaza³
siê nie pomocnik w bibliotece gminnej, zafascynowany dolnymi rejonami ludzkiej egzystencji, ani m³ody
gniewny rozpoczynaj¹cy pracê, jak
przypuszcza³em, ale profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego i emerytowany dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (zob.
Bibliotekarz 2004, nr 10, s. 610).
Te parametry bazowe, megatony
g³upot s¹siaduj¹ce ze zwrotem maj¹
gdzie, ten zdezelowany wychodek,
ta kupa amatorów, te pijawki wmontowane. A jeszcze te metafory: toniemy w postsocjalistycznej mentalnoci; k³amliwy sos rzekomej spolegliwoci. Czasem za wysoko, czasem nisko i ¿enuj¹co, a kiedy indziej
byle jak. Mog³aby siê redakcja
szarpn¹æ na adiustatora i kastygatora. Kto tego nie kuma, ten tonie w
postsocjalistycznej mentalnoci.

A dziwili siê niektórzy, pytali, czy
to nie przesada, kiedy Robert Stiller
pisa³ z ¿alem, ¿e taki wietny i bogaty jêzyk: w naszych oczach parszywieje, rozk³ada siê za ¿ycia i
umiera w drgawkach, mordowany
bez odrobiny wstydu i skrupu³ów
przez te zdzicza³e hordy polityków i
groszorobów, profesorów i belfrów
( ), redaktorów i wydawców, t³umaczy i literatów (Poka¿ jêzyk!,
Kraków 2001, s.75).
Kto nie uwierzy³ Stillerowi, mo¿e
siêgn¹æ po padziernikowy numer
Bibliotekarza. I mo¿e przeczyta,
choæ do po³owy, wspomniany wy¿ej, osobliwy artyku³.

***

Interludium
M³ody poeta gratuluje kole¿ance
nagrody za wiersze:
 Wow! Super! Wow! Piêæ stów!
Po krótkiej przerwie: Wow! Super!
Wow! Piêæ stów!
Powinszowa³ jak umia³. Pozas³owne rodki wyrazu te¿ by³y ubogie.

*

Kilka pañ (w tym dwie kapeluszowe) przy straganie; jedna z nich
spyta³a sprzedawcê, dlaczego m³ode ziemniaki s¹ takie drogie. M³ody
cz³owiek wyjani³ po swojemu:
 Czy Pani wie, ile siê trzeba
naj...aæ przy ziemniakach?
Wyjanienie zosta³o przyjête ze
zrozumieniem (panie kapeluszowe te¿ kiwa³y g³owami).

*

Dialog na dworcu autobusowym:
 Jak by³o na grobach?
 No wiesz, super by³o!

***
Dziennikarze zacytowali wypowied roz¿alonych studentów:  Jestemy totalnie wkurzeni! (Gazeta
Wyborcza Opole 2004, nr 255, s.
1). Brzydka to skarga. Nie pasuj¹ do
siebie zestawione wyrazy. Wkurzaæ
to przecie¿ eufemizm, zamiennik fonetyczny wulgarnego s³ówka wkur...aæ. A totalny pochodzi z jêzyka
ksi¹¿kowego, lepiej nie nadu¿ywaæ
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tego wyrazu w jêzyku potocznym.
Zestawienie: totalnie wkurzeni brzmi
g³upio i pretensjonalnie. I niewiele
znaczy.
Gimnazjalistka z I klasy zapytana przez dziennikarkê, co myli o
szkolnym regulaminie, odpowiedzia³a krótko: Jak mi kto bêdzie
zakazywa³ w czym chodziæ, to olejê zakaz (NTO 2004, nr 216, s. 3).
Kiedy to niewinne dziewcz¹tko z I

gimnazjalnej zd¹¿y³o przyswoiæ obrzydliwe s³ówko z subkultury wiêziennej? Sk¹d ta pospieszna edukacja jêzykowa? Ze szko³y?
Sêdziwy dominikanin, nosz¹cy
historyczne nazwisko (pamiêtam z
dzieciñstwa starszego pana, który
prostowa³ siê, kiedy wspomina³
marsza³ka B., dobrodzieja gimnazjum radziechowskiego), w wywiadzie  og³oszonym na ³amach Ty-

Posiedzenie
Senatu UO
28 padziernika 2004 r.
Gociem Senatu UO by³a wojewoda opolski El¿bieta Rutkowska,
która wrêczy³a pracownikom Uniwersytetu Opolskiego przyznane
odznaczenia pañstwowe: Order
Odrodzenia Polski V klasy odebra³
prof. dr hab. Piotr Obr¹czka (Instytut Filologii Polskiej), Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi otrzymali: dr Alicja
Karliñska-W³odarczyk, dr Tatiana K³osiñska, dr Bo¿ena Olszewska, dr W³adys³aw Pierañski, dr
hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, dr
Andrzej Szczepaniak, mgr in¿.
Marian Wac³aw. Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi otrzymali: dr Beata Górnicka, dr Anna Kocorek.
Rektor UO prof. dr hab. Józef
Musielok wrêczy³ nauczycielom
akademickim przyznane przez ministra Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je: dr hab. Tadeusz Barski, dr Irena Gniazdowska,
prof. dr hab. Jacek Hepter, dr hab.
Leszek Kuberski, dr hab. Marian
Kapica, dr Olimpia Malicka, prof.
dr hab. Adam Lata³a, dr Adam
Wierciñski, dr Barbara Wo³owik.
El¿bieta Rutkowska z³o¿y³a najserdeczniejsze ¿yczenia i gratulacje

wszystkim osobom odznaczonym.
Podkreli³a rolê i znaczenie rodowiska naukowego Opola, w tym
szczególnie Uniwersytetu Opolskiego, w rozwoju naszego regionu.
n Rektor UO prof. dr hab. Józef
Musielok poinformowa³ cz³onków
Senatu o wizycie prorektora ds.
wspó³pracy z zagranic¹ Uniwersytetu
Sankt-Petersburskiego Stanislava L.
Tkaczenki (w trakcie wizyty, 21 padziernika br., zosta³ podpisany list
intencyjny w sprawie podjêcia wzajemnej wspó³pracy miêdzy rodowiskami filologicznymi uczelni oraz
mo¿liwoci rozszerzenia kontaktów
naukowych na inne wydzia³y).
n Prorektor dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO, poinformowa³ o
zmianie przepisów w zakresie pomocy materialnej dla studentów
oraz o nowych warunkach przyznawania stypendium za wyniki w nauce; przyznanej akredytacji dla kierunku teologia; wizytacji PKA kierunku filologia polska.
n Prorektor UO prof. dr hab.
Adam Lata³a poinformowa³ o posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji
Finansowej, które odby³o siê w

godnika Powszechnego (44/2004)
 zechcia³ siê wyraziæ tak: czasami
wkurza mnie aparacik w uchu, ale
staroæ nie powali³a mnie jeszcze
ca³kowicie.
Równa w dó³, kto mo¿e. Gimnazjalici, studenci, dyrektorzy wielkomiejskich bibliotek, a nawet czcigodni Ojcowie. I miech, i grzech.
Jêzykowy oczywicie.
Adam Wierciñski

dniach 10-12 padziernika br. w
Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie (komisja zajê³a siê
analiz¹ sytuacji finansowej uniwersytetów polskich); o roboczym spotkaniu kwestorów uczelni Wroc³awia i Opola, dotycz¹cym struktury
przysz³orocznego bud¿etu, które
odby³o siê w naszym uniwersytecie
23 padziernika.
n Prorektor UO prof. dr hab. Janusz S³odczyk poinformowa³ o
udziale w konferencjach i spotkaniach naukowych we Wroc³awiu,
Krakowie i Warszawie dotycz¹cych
roli nauki polskiej w nowej rzeczywistoci (wiele uwagi powiêcono
finansowaniu nauki w najbli¿szych
latach  wzrost nak³adów na badania mo¿e jednak dotyczyæ tylko najsilniejszych i najlepszych orodków;
trwaj¹ dyskusje nad zmian¹ zasad
parametryzacji uczelni).
n Dziekan Wydzia³u PrzyrodniczoTechnicznego prof. dr hab. Jerzy
Lis poprosi³ o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych  dyscyplina: informatyka, na który swoj¹
kandydaturê zg³osi³ prof. dr hab.
in¿. Viktor Vlasenko, zatrudniony
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii
Wydzia³u Przyrodniczo-Technicznego. Swoje zainteresowania naukowe prof. V. Vlasenko od pocz¹tku kariery naukowej koncentruje
m.in. wokó³ analizy i syntezy systemów i urz¹dzeñ informacyjno-pomiarowych. Wspólnie ze swoimi
wspó³pracownikami i uczniami
(wypromowa³ 14 doktorów) opraco-
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wa³ teoretyczne podstawy modelowania i metody projektowania systemów i technologii informatycznych dla obróbki sygna³ów i obrazów oraz interpretacji informacji w
nich zawartych.
Prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Kabza z Politechniki Opolskiej w recenzji dorobku naukowego kandydata
napisa³: [...] Prace te stworzy³y
podwaliny do:  syntezy i optymalizacji metod analizy widmowej, obliczania splotów i filtracji sygna³ów i
obrazów na podstawie hybrydowych, szybkich algorytmów przetwarzañ ortogonalnych, analizy dynamicznych zniekszta³ceñ szerokopasmowych sygna³ów i obrazów informacyjnych w wielowymiarowych
systemach obróbki i identyfikacji,
zastosowania w badaniach wideo
informacyjnych metod i szybkich algorytmów cyfrowej obróbki wielowymiarowych sygna³ów i pól danych na podstawie metodologii i
matematycznego aparatu szybkich
algorytmów dyskretnego przetwarzania Hilberta  t/z. «cyfrowej Hilbert-optyki». Ten kierunek [...] stanowi oryginalne ujêcie problemu
nieliniowej filtracji i identyfikacji
wielowymiarowych obiektów, tekstur i z³o¿onych dynamicznych scen
w systemach sondowania na odleg³oæ. Wykorzystywany jest do badañ i kontroli nieniszcz¹cej, mikroskopii cyfrowej, technicznej i medycznej diagnostyki i w innych dziedzinach nauki i przemys³u [...]. Tytu³ naukowy profesora Viktora Vlasenki zosta³ zatwierdzony w 1991 r.
przez Pañstwowy Komitet Edukacji Narodowej ZSRR. Prof. Vlasenko jest autorem ponad 250 publikacji, z czego oko³o 50 zosta³o wydanych w ci¹gu ostatnich 5 lat oraz 14
patentów i certyfikatów.
Za wnioskiem o mianowanie
prof. dra hab. in¿. Viktora Vlasenki
na stanowisko profesora zwyczajnego g³osowa³y 34 osoby, przeciw 
3, wstrzyma³o siê od g³osu 5 osób.
n Dziekan Wydzia³u PrzyrodniczoTechnicznego prof. dr hab. Jerzy
Lis poprosi³ o zatwierdzenie wyniku konkursu otwartego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w

dziedzinie nauk biologicznych, w
zakresie genetyki, na który swoj¹
kandydaturê zg³osi³ dr hab. Maciej
Wieczorek. Kandydat stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk
biologicznych w zakresie biochemii
uzyska³ na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wroc³awskiego w 2002 r. na podstawie pracy pt. W³aciwoci biochemiczne
niektórych bia³kowych oraz syntetycznych niskocz¹steczkowych inhibitorów proteaz serynowych. Tematyka badawcza dra hab. M. Wieczorka obejmuje problematykê mechanizmu dzia³ania inhibitorów enzymów, genetycznych aspektów inhibitorów proteaz oraz badañ biochemicznych i farmakologicznych nad
nowymi lekami.
W latach 19812003 kandydat
przebywa³ w USA, gdzie w orodkach naukowych stanów: Indiana,
Oklahoma, Kolorado i Kalifornia
prowadzi³ badania dotycz¹ce:  metodyki otrzymywania semisyntetycznych bia³kowych inhibitorów
proteaz serynowych,  kinetyki enzymatycznej, stabilnoci inhibitorów w p³ynach i tkankach biologicznych, pomiary sta³ych asocjacji antagonistów bradykininy z jej receptorami, nowych leków antyrakowych oraz zwi¹zków blokuj¹cych
funkcje rozrodcze zwierz¹t,  klinicznej analizy nowych syntetycznych inhibitorów proteaz cysteinowych oraz badania stabilnoci chemicznej tych zwi¹zków w tkankach
biologicznych. Dr hab. Maciej Wieczorek jest autorem b¹d wspó³autorem 32 publikacji wydanych
przede wszystkim w czasopismach
zagranicznych.
Za mianowaniem dra hab. Macieja Wieczorka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Biologii Molekularnej i Eksperymentalnej Wydzia³u PrzyrodniczoTechnicznego g³osowa³o 40 senatorów, przeciw  1, wstrzyma³ siê od g³osu 1.
n Dziekan Wydzia³u Ekonomicznego dr hab. Urszula £angowskaSzczêniak, prof. UO poprosi³a o
zatwierdzenie wyniku konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczaj-

nego w zakresie ekonomii, na który
swoj¹ kandydaturê zg³osi³ dr hab.
in¿. Adam Czerwiñski, zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym na
stanowisku adiunkta. Kandydat stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: mikroekonomii uzyska³ w 2003 r. na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998
jako rynków informacji.
Zagadnieniami zwi¹zanymi z informatyk¹ dr hab. Adam Czerwiñski zajmowa³ siê od pocz¹tku swojej pracy badawczej. W ci¹gu ostatnich piêciu lat koncentrowa³ siê na
problemach z zakresu ekonomiki informacji, przede wszystkim dotycz¹cych rynku oprogramowania
komputerowego w Polsce oraz piractwa komputerowego. W latach
1988-1990 uczestniczy³ w realizacji dwóch grantów: 1) Oprogramowanie geometrii analitycznej w ramach programu Informatyka dla
szkolnictwa  rozwój metod wykorzystania informacji w szkolnictwie
rednim oraz przygotowanie i wdra¿anie programowania dydaktycznego; 2) System PODINF WSP: podstawy informatyki  wy¿sze szko³y
pedagogiczne w ramach programu
pt. Informatyzacja procesów dydaktycznych i naukowo-badawczych w
szko³ach wy¿szych. Jest autorem 27
oryginalnych prac naukowych (w
tym 1 monografii i 1 podrêcznika).
Za wnioskiem o mianowanie dra
hab. Adama Czerwiñskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
g³osowa³o 35 osób, przeciw  3,
wstrzyma³y siê od g³osu 4 osoby.
n Kandydatów do Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej wy³onionych
przez rady wydzia³ów przedstawi³
prorektor ds. kszta³cenia Leszek
Kuberski. Do zespo³u nauk humanistycznych: dr hab. prof. UO Tadeusz Barski (Wydz. PrzyrodniczoTechniczny), prof. dr hab. Anna Filipczak-Kocur (Wydz. HistorycznoPedagogiczny), ks. prof. dr hab.
Piotr Jaskó³a (Wydz. Teologiczny),
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prof. dr hab. Piotr Kowalski (Wydz.
Filologiczny). Do zespo³u nauk
mat.-fiz.-chem.: dr hab. prof. UO
Wies³aw Szwast (Wydz. Mat.-Fiz.Chem.), prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz (Wydz. Mat.-Fiz.-Chem.),
prof. dr hab. in¿. Witold Wac³awek
(Wydz. Mat.-Fiz.-Chem.). Do zespo³u nauk ekonomicznych: dr hab.
Adam Czerwiñski (Wydz. Ekonomiczny). Do zespo³u nauk spo³ecznych i prawnych: dr hab. prof. UO
Stefan Marek Grochalski (Wydzia³
Historyczno-Pedagog.), dr hab.
prof. UO Stanis³aw L. Stadniczeñko (Miêdzywydzia³owy Instytut
Prawa i Administracji).
W przeprowadzonym g³osowaniu tajnym poszczególni kandydaci
uzyskali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
T. Barski  13; A. Filipczak-Kocur
 15; ks. P. Jaskó³a  28; P. Kowalski  25; W. Szwast  19; M. Szuszkiewicz  13; W. Wac³awek  19;
A. Czerwiñski  19; S. M. Grochalski  12; S. L. Stadniczeñko  31.
Dwóch przedstawicieli Wydzia³u
Matematyki, Fizyki i Chemii uzyska³o tê sam¹ liczbê g³osów (prof.
W. Wac³awek oraz dr hab. W.
Szwast), wobec czego odby³o siê
drugie tajne g³osowanie, w wyniku
którego kandydatem do PKA zosta³
dr hab. W. Szwast (stosunkiem g³osów 23:17).
Kandydatami UO do prac w PKA
s¹: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskó³a
(zespó³ nauk humanistycznych),
prof. dr hab. Piotr Kowalski (zespó³
nauk humanistycznych), dr hab.
Wies³aw Szwast, prof. UO (zespó³
nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych), dr hab. Adam Czerwiñski (zespó³ nauk ekonomicznych),
dr hab. Stanis³aw L. Stadniczeñko,
prof. UO (zespó³ nauk spo³ecznych
i prawnych).
n Prorektor UO prof. Leszek Kuberski zapozna³ cz³onków Senatu z
wnioskiem kierownictwa Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu w
sprawie przyznania Medali Uniwersytetu Opolskiego wieloletnim,
emerytowanym pracownikom studium: Renacie Niestrój, Irenie
Hyli oraz Edwardowi Hyli. Wniosek zosta³ przez cz³onków Senatu
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zaaprobowany jednomylnie.
n Cz³onkowie Senatu zapoznani
zostali z projektem stanowiska w
sprawie odwo³ania siê dra Tomasza
Kamuselli od stanowiska Rady Wydzia³u Filologicznego. Ostateczne
przyjêcie treci stanowiska zosta³o
prze³o¿one na nastêpne posiedzenie
Senatu. Do tego czasu senatorowie
mog¹ zapoznaæ siê z materia³ami
dostêpnymi w tej sprawie.
W g³osowaniu jawnym przyjêty
zosta³ (wiêkszoci¹ g³osów, przy 6
g³osach wstrzymuj¹cych siê) wniosek dotycz¹cy upowa¿nienia zespo³u w sk³adzie: prorektorzy Janusz
S³odczyk i Leszek Kuberski, dr hab.
Stanis³aw L. Stadniczeñko, prof. UO

oraz prof. Wojciech Chlebda (przedstawiciel Rady Wydzia³u Filologicznego) do wypracowania ostatecznego projektu stanowiska Senatu.
n Prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego UO dr Teresa Sudo³ poprosi³a o wyjanienie decyzji rektora dotycz¹cej zró¿nicowania stawek
na poszczególnych wydzia³ach i
prowadzonych kierunkach studiów
(stawki za prowadzone zajêcia uzale¿nione s¹ od rentownoci studiów
zaocznych na poszczególnych kierunkach).
n Protokó³ z poprzedniego posiedzenia Senatu przyjêty zosta³ bez
zastrze¿eñ.
Lucyna Kusyk

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali m.in. (od lewej): dr Adam Wierciñski,
dr Barbara Wo³owik, dr Irena Gniazdowska.

W komunikacji
ze Wschodem

1213 listopada br. w Wilnie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja naukowa nt. Globalizacja a standardy edukacyjne, której organizatorem by³
Instytut Komunikacji Spo³ecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. W
trakcie konferencji prof. Józef Podgórecki wyg³osi³ wyk³ad pt. Komunikacja
spo³eczna wyzwaniem XXI wieku.
Prof. Józef Podgórecki wyda³ równie¿ na Uniwersytecie w Tomsku seriê
publikacji na temat komunikacji spo³ecznej i jêzyka w komunikacji (materia³y
by³y prezentowane podczas ubieg³orocznych konferencji syberyjskich) oraz
(we wspó³pracy z naukowcami rosyjskimi) ksi¹¿kê pt. Rola postaw moralnych w kszta³towaniu wspó³czesnej kultury.

BEZ
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II Przegl¹d Nowoci Wydawniczych
o l¹sku
6 padziernika br. pod patronatem Grzegorza
Kubata, marsza³ka województwa opolskiego, odby³
siê II Przegl¹d Nowoci Wydawniczych o l¹sku,
którego organizatorem by³a Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu.
Oferty wydawnicze przedstawi³o 16 wydawców z
województw opolskiego, dolnol¹skiego i l¹skiego.
Wród wystawców by³y wydawnictwa uczelniane: Uniwersytetu Wroc³awskiego i Uniwersytetu Opolskiego.
Nasze wydawnictwo zaoferowa³o zainteresowanym 17
pozycji ksi¹¿kowych o tematyce l¹skoznawczej, wydanych w roku bie¿¹cym i latach poprzednich. Redaktor
dr Jan Neuberg zaprezentowa³ nastêpuj¹ce ksi¹¿ki:
Tradycyjne zwyczaje i obrzêdy l¹skie opracowane przez
Teresê Smoliñsk¹; Edmund Osmañczyk. Dziennikarz 
publicysta  parlamentarzysta we wspomnieniach bli-

W³adza
na boisku
W odnowionej sali gimnastycznej rozegrany zosta³
mecz miêdzy rektorem Józefem Musielokiem i prorektorem Leszkiem Kuberskim. Zaciête zmagania zakoñczono w pokojowych nastrojach. (B)

skich i przyjació³ pod red. Marka Masnyka i Stanis³awa S³awomira Nicieji; Górny l¹sk. Zarys dziejów do
po³owy XX wieku autorstwa Micha³a Lisa; Powstania
l¹skie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesiêciolecia
pod redakcj¹ Marka Masnyka.
Prezentacja ksi¹¿ek by³a po³¹czona ze sprzeda¿¹. Nasze stoisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem uczestnicz¹cych w przegl¹dzie bibliotekarzy, ksiêgarzy i nauczycieli. W ramach promocji Wydawnictwa Uniwersytetu
Opolskiego przekazalimy przedstawicielom bibliotek z
ca³ego województwa dysponendy oraz zapowiedzi na
bie¿¹cy rok. W lad za nasz¹ promocj¹ nap³ynê³y do
wydawnictwa zamówienia na wystawione ksi¹¿ki.
Lidia Dzia³owska
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NOWOCI WYDAWNICZE
czenie nie tylko dla dalszego czytania Bia³oszewskiego, ale równie¿
dla szerszej wiadomoci literaturoznawczej.
[z recencji wydawniczej Andrzeja Zawady]

Adrian Gleñ, W tej latarni .
Póna twórczoæ Mirona Bia³oszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, 2004, 222 s., format B5,
cena 21,00 z³
Ksi¹¿ka Adriana Glenia W tej latarni Póna twórczoæ Mirona
Bia³oszewskiego w perspektywie
hermeneutycznej powiêcona jest
zwi¹zkom pónej twórczoci Mirona Bia³oszewskiego z ontologi¹ egzystencjaln¹ Martina Heideggera.
Autor, wychodz¹c od krytyki odczytañ biografistycznych, stara siê zastosowaæ klucze analityki jestestwa
do opisu struktury podmiotu tekstu
literackiego, odpowiada na pytanie
o problem Bycia i zwi¹zki twórczoci autora Rozkurzu z poszukiwaniami Transcendensu. Tak skomponowana ca³oæ uk³ada siê w rodzaj
monografii pónego pisarstwa jednego z najbardziej oryginalnych
poetów XX wieku, monografii powsta³ej z przyjêcia perspektywy hermeneutycznej.
Autor postanowi³ odpowiedzieæ
na pytanie o wartoæ znaczeniow¹
tekstów Bia³oszewskiego dla czytelnika, który nie bêdzie znaæ ani biografii pisarza ani jej spo³ecznych i
kulturowych kontekstów. W bardzo
obszernej bibliografii prac o Bia³oszewskim ksi¹¿ka Adriana Glenia
mieæ bêdzie miejsce swoiste, g³ównie dziêki konsekwencji metodologicznej, z jak¹ zosta³o ono zamienione w postêpowanie analityczne. Praca ta mo¿e mieæ odwie¿aj¹ce zna-

Irena Jokiel, Ocaliæ Kartezjusza.
W krêgu literatury XX wieku, 2004,
274 s., format A5, cena 26,00 z³
Ksi¹¿ka Ireny Jokiel zaleca siê
nieb³ahymi choæ nieefektownymi
przymiotami: rzetelnoci¹ rozleg³ej
erudycji (w tym zw³aszcza wiedzy
historycznoliterackiej), solidnoci¹
warsztatu interpretacyjnego, wag¹
przywi¹zywan¹ do logicznej, dobrze
uporz¹dkowanej argumentacji oraz
umiejêtnoci¹ trafnej generalizacji i
zmys³em syntezy.
Jej podstawow¹ zalet¹ jest [...]
pokaz wartoci badawczych i mo¿liwoci, jakie zapewnia dobrze opanowane i subtelnie stosowane rzemios³o interpretacji (jak to nazywano w dawnej szkole krytyki literackiej); a wiêc umiejêtnoæ uwa¿nej,
wnikliwej lektury tekstu (s³owo po
s³owie), dokonywanej czêsto zgodnie z zasadami filologicznego czy
hermeneutycznego krêgu, a prowadzonej w formie swoistego dialogu
i z obecnymi w nim g³osami i z g³osami dobiegaj¹cymi z przywo³ywanych kontekstów. Powstaj¹cy w tym
trybie wywód prowadzi do uogólnieñ zarazem dobrze ugruntowanych w semantyce tekstu, jak wykraczaj¹cych poza jego granice (bo

np. mówi¹cych o istotnych cechach
postawy czy wiatopogl¹du pisarza,
o w³asnociach gatunku, stylu czy
poetyki). [...] w centrum uwagi jest
tekst, a sposobem dojcia do jego
znaczenia rodzaj dialogowej interpretacji, która nie tylko nie eksponuje, ale wiadomie odsuwa w cieñ
osobê interpretatorki, rezerwuj¹cej
dla siebie rolê bezstronnego s³uchacza, oddaj¹cej g³os tekstowi, a
z rzadka tylko wtr¹caj¹cej swoje komentarze. [...]
Krótko mówi¹c s¹dzê, ¿e mamy
tu do czynienia z 13 udanymi formalnie i wartociowymi merytorycznie szkicami interpretacyjnymi,
które odznaczaj¹ siê nadto wysokimi walorami metodyczno-edukacyjnymi  pokazuj¹c i ucz¹c na w³asnym przyk³adzie, jak dokonywaæ
profesjonalnych interpretacji dzie³
literackich.
[z recenzji wydawniczej Ryszarda Nycza]

Krystyna Modrzejewska, Postaæ mêska we francuskim dramacie
XX wieku, 2004, 228 s., format B5,
cena 22,00 z³
Monografia prezentuj¹ca obraz
mê¿czyzny i jego kondycji stanowi
pendent do ksi¹¿ki o postaci kobiecej we francuskim dramacie XX
wieku, wydanej 5 lat wczeniej.
Analiza dramatu francuskiego obejmuje utwory najwa¿niejszych pisarzy francuskich XX wieku. Znajdziemy tu zatem znane dzie³a wiel-
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kiego teatru poetyckiego, teatru filozoficznego egzystencjalistów oraz
teatru absurdu. Poszerzenie, w stosunku do monografii o kobiecie, stanowi przywo³anie utworów znanych
twórców o ugruntowanej pozycji:
Sarraute, Rezy, Duras, Kotlása, a
tak¿e mniej znanych w Polsce autorów: Pinceta, Cormanna, Durringera, Langarcea. Obraz mê¿czyzny
obejmuje zarówno przestrzeñ prywatn¹, jak i publiczn¹. Taki podzia³
pozwala na wyartyku³owanie mêskich nadziei i obaw, a tak¿e wyzwañ, jakim musi on sprostaæ. Takie przedstawienie daje mo¿liwoæ
konfrontacji ze stereotypami na temat mêskoci, prowokuj¹c równoczenie liczne pytania na temat mê¿czyzny wspó³czesnego. Dziêki temu
monografia wpisuje siê w refleksjê
nad nowym modelem mê¿czyzny
wspó³czesnego. Ksi¹¿ka adresowana jest do romanistów oraz wszystkich mi³oników literatury wspó³czesnej.

Janusz S³odczyk (red.), Rozwój
miast i zarz¹dzanie gospodark¹
miejsk¹, 2004, 650 s., format B5,
cena 53,00 z³.
Prezentowany zbiór artyku³ów,
powiêcony rozwojowi miast i zarz¹dzaniu ich gospodark¹, podzielony jest na cztery bloki zagadnieñ:
I. Rozwój i transformacja gospodarcza miast; II. Miejski rynek pracy i
bezrobocie; III. Zasady zrównowa¿onego rozwoju w gospodarce miejskiej i IV. Ekonomiczne i prawne instrumenty zarz¹dzania miastem.
Ksi¹¿ka adresowana jest do czytel-

ników zainteresowanych problematyk¹ rozwoju i funkcjonowania
miast.

Czes³aw Lachur, Zarys jêzykoznawstwa ogólnego, 2004, 320 s.,
cena 30,00 z³
Zbigniew Miko³ajewicz (red.),
Przemiany strukturalne polskiej
gospodarki wobec wyzwañ integracyjnych z Uni¹ Europejsk¹, 2004,
372 s., cena 30,00 z³
Zbigniew Miko³ajewicz (red.),
Spo³eczne i regionalne aspekty
przemian strukturalnych w polskiej
gospodarce okresu transformacji,
2004, 302 s., cena 25,00 z³

Janusz S³odczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i spo³ecznej, 2004,
392 s., format B5, cena 32,00 z³
Ksi¹¿ka dotyczy zagadnieñ struktury przestrzennej miast z wyranym wyodrêbnieniem jej wymiarów funkcjonalno-przestrzennego i
spo³eczno-przestrzennego. Adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyk¹ przeobra¿eñ
przestrzeni miejskiej.

Irena Mudrecka, Z zagadnieñ
pedagogiki resocjalizacyjnej, 2004,
152 s., cena 15,00 z³
Andrzej Ostrowski, Matematyka z przyk³adami zastosowañ w naukach ekonomicznych, 2004, 222
s., cena 21,00 z³
Rocznik Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego, 2004, 102 s.,
cena 9,00 z³

Ponadto ukaza³y siê:

Jan Rzoñca (red.), Polacy w
dziejach Europy rodkowej i Rosji
(XVIXX w.), 2004, 204 s., cena
19,00 z³.

Józefa Br¹giel, Piotr Sikora
(red.), Praca socjalna. Rodzina 
Multikuturowoæ  Edukacja, 2004,
342 s., cena 28,00 z³

Janusz S³odczyk, Dariusz Rajchel (red.), Przemiany demograficzne i jakoæ ¿ycia ludnoci miast,
2004, 270 s., cena 22,00 z³

Filologia polska. Sylabusy specjalnoci i specjalizacji, 2004, 74 s.,
cena 6,00 z³

Adam Wierciñski, O nijaczeniu
jêzyka, 2004, 150 s., cena 15 z³

Ma³gorzata Ganczarska, Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych. Wykorzystanie mnemotechniki w kszta³ceniu zintegrowanym,
2004, 132 s., cena 13,00 z³
Irena Jokiel, Ocaliæ Kartezjusza. W krêgu literatury XX wieku,
2004, 274 s., cena 26,00 z³
Anna Koziarska-Weissbrot,
Spo³eczne przystosowanie dziecka
wiejskiego w m³odszym wieku szkolnym, 2004, 176 s., cena 17,00 z³

J. Wjunow, I. Danecka, W. Starodubcew (red.), Rosja: kraj i ludzie. Wybór tekstów dla Polaków
ucz¹cych siê jêzyka rosyjskiego, historii i kultury Rosji, 2004, 284 s.,
cena 23,00 z³
przygotowa³a: Lidia Dzia³owska
Pe³na oferta Wydawnictwa UO
wraz z zapowiedziami wydawniczymi znajduje siê na portalu internetowym www.wydawnictwo.uni.opole.pl
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