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Kronika uniwersytecka
Ŷ 14 paĨdziernika. Na Politechnice Opolskiej odbyáo siĊ Kolegium
Prorektorów Uczelni Wrocáawia i
Opola, w którym wziąá udziaá prorektor UO dr hab. Marek Masnyk,
prof. UO. Temat spotkania: „Stan
zaawansowania prac nad nowymi
standardami ksztaácenia, ksztaácenie nauczycieli w Ğwietle obowiązujących rozporządzeĔ ministerialnych”.
Ŷ 17 paĨdziernika. Prorektor UO
dr hab. Marek Masnyk, prof. UO
uczestniczyá w spotkaniu UKA. Tematem spotkania byáo m.in. budowanie wewnĊtrznych systemów
zapewnienia jakoĞci ksztaácenia w
kontekĞcie seminarium PKA poĞwiĊconemu jakoĞci ksztaácenia i
wspóápracy z komisjami Ğrodowiskowymi.
Ŷ 18 paĨdziernika. Prorektor
UO dr hab. Marek Masnyk, prof.
UO wziąá udziaá w Regionalnym
ĝwiĊcie Edukacji, które odbyáo siĊ
w sali konferencyjnej Samorządu
Województwa Opolskiego. WyróĪniającym siĊ studentom przyznano
stypendia marszaáka województwa
opolskiego: Helenie Barysz – studentce chemii, Katarzynie Lech –
studentce biologii, Katarzynie BryĞ
– studentce filozofii, Agnieszce Nalepie – studentce filozofii, Przemysáawowi Nogáy – studentowi
chemii. Laureatem Nagrody Marszaáka Województwa Opolskiego
zostaá Marcin ĩeáubowski, student
prawa.
Ŷ 19 paĨdziernika. Odbyáy siĊ
studenckie OtrzĊsiny, w których
wziąá udziaá prorektor UO dr hab.
Marek Masnyk, prof. UO.
Ŷ 20 paĨdziernika. Na zaproszenie Koáa Naukowego Historyków
na Uniwersytecie Opolskim goĞciá
wicemarszaáek Sejmu RP Marek
Kotlinowski, z którym spotkaá siĊ
prorektor UO dr hab. Marek Mas-

nyk, prof. UO. Rozmowa z Markiem Kotlinowskim na str. 61.
Ŷ 23 paĨdziernika. W sali posiedzeĔ Senatu UO odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia Nagród im. Karola
Miarki. Jednym z laureatów tegorocznej nagrody zostaá dr Krzysztof
Spaáek posiadający w swym dorobku ponad 100 publikacji opisujących przyrodĊ Opolszczyzny. WiĊcej – str. 11.
• W Muzeum Ziemi Prudnickiej
odbyáa siĊ promocja ksiąĪki prof.
Stanisáawa Nicieji i Piotra Kulczyka
pt. „Prudnik dawniej i dziĞ. 1986–
2006” wydanej przez Wydawnictwo
MS Bogusáawa Szybkowskiego.
Ŷ 24 paĨdziernika. GoĞciem rektora UO prof. dra hab. Stanisáawa Nicieji byá Leo Kantor (Sztokholm), który przyjechaá do Opola
na zaproszenie dyrekcji Instytutu
Politologii.
• GoĞciem „Záotej Serii Wykáadów
Otwartych” byá Stanisáaw Srokowski, poeta, pisarz, krytyk literacki,
táumacz i publicysta. Temat wykáadu: „Biografia pisarza a literatura
– z wáasnych doĞwiadczeĔ twórczych”. WiĊcej – str. 19.
Ŷ 26 paĨdziernika. Odbyáa siĊ sesja naukowa pt. „Jan DzierĪon – Ğląski uczony” zorganizowana przez
KatedrĊ Biosystematyki i Urząd
Miasta w 100. rocznicĊ Ğmierci uczonego. Sesji, którą otworzyli rektor
UO prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja i
prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis,
towarzyszyáo uroczyste odsáoniĊcie tablicy upamiĊtniającej ks. Jana
DzierĪona. WiĊcej – str. 12.
Ŷ 26–28 paĨdziernika. Rektor
UO prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja
uczestniczyá w posiedzeniu KRUP,
które odbyáo siĊ w Centrum Ksztaácenia Ustawicznego Akademii Rolniczej we Wrocáawiu. Rektorzy uniwersytetów polskich analizowali
m.in. sprawĊ dotacji dydaktycznych

dla szkóá wyĪszych, problem ksztaácenia nauczycieli i ksztaácenia dwuprzedmiotowego.
Ŷ 27 paĨdziernika. W Centrum
Konferencyjnym w GóraĪdĪach odbyáo siĊ seminarium naukowe pt.
„Czy Silesaurus Opolensis jest jedynym odkryciem tej ziemi? Paleontologiczne i geologiczne skarby Opolszczyzny, czyli region w Ğwietle
geologicznych i paleontologicznych
badaĔ naukowych”. W seminarium
zorganizowanym przez KatedrĊ Biosystematyki UO i zarząd „GóraĪdĪe
Cement” SA wziĊli udziaá badacze z
wielu oĞrodków naukowych, m.in. z
Museum of Natural History z Maastricht, Instytutu Paleobiologii PAN,
Uniwersytetu Wrocáawskiego, Uniwersytetu Opolskiego. Wáadze UO
reprezentowali prorektorzy: prof. dr
hab. Krystyna Czaja i prof. dr hab.
Jerzy Lis. WiĊcej na str. 82.
• W sali audytoryjnej Instytutu Fizyki odbyáa siĊ przygotowana przez
prof. dra hab. Bolesáawa Grabowskiego i prof. dra hab. Józefa Musieloka sesja towarzysząca otwarciu
Obserwatorium Astronomicznego
UO. W uroczystoĞci wziĊli udziaá
m.in. przedstawiciele polskiej astronomii i astrofizyki z Komitetu Astronomii PAN i Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego.
Obserwatorium Astronomicznemu
Uniwersytetu Opolskiego nadano
imiĊ prof. Teodora Edwarda KaáuĪy.
W otwarciu obserwatorium uczestniczyáa prorektor UO, prof. dr hab.
Krystyna Czaja. WiĊcej – str. 29.
Ŷ 28 paĨdziernika. Prorektor UO
prof. dr hab. Krystyna Czaja reprezentowaáa wáadze UO na uroczystej
inauguracji roku akademickiego
na Wydziale Prawa i Administracji. Wykáad inauguracyjny wygáosiá
prof. Bogusáaw Banaszak, przewodniczący Rady Legislacyjnej Rady
Ministrów. WiĊcej – str. 14.
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Ŷ 30 paĨdziernika. Prorektor UO
prof. dr hab. Jerzy Lis spotkaá siĊ
z drem Ming-Yih Lin’em – dyrektorem Biura Kultury i Ekonomii
Taipei w Warszawie. Celem spotkania byáo omówienie moĪliwoĞci nawiązania wspóápracy naukowej z uniwersytetami na Tajwanie
oraz nauczania jĊzyka chiĔskiego
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• Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja przyjĊáa dyrektora Zespoáu Placówek OĞwiatowych w
Opolu mgra inĪ. Andrzeja LeszczyĔskiego, z którym – wraz z prof.
dr. hab. inĪ. Viktorem Vlasenko
kierownikiem Katedry Technologii
Wydziaáu Przyrodniczo-Technicznego UO – omawiaáa moĪliwoĞci

6 XI 2006. UroczystoĞü wrĊczenia stypendiów doktorskich studentom UO i PO

– przez lektorów z Tajwanu – na
naszej uczelni.
• Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wraz z Andrzejem
Kimlą, kanclerzem uczelni, pracownikami Dziaáu Inwestycji UO
i przedstawicielami powoáanego
zespoáu ds. zagospodarowania Zespoáu Paáacowo-Parkowego w Dąbrowie wizytowali uniwersytecką
posiadáoĞü w Dąbrowie.
Ŷ 31 paĨdziernika. Wielki Kanclerz Wydziaáu Teologicznego ks.
abp. prof. Alfons Nossol odebraá
w Katowicach „ĝląski Szmaragd”,
nagrodĊ przyznaną przez KoĞcióá
luteraĔski za szczególne osiągniĊcia
w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji i pojednania miĊdzy narodami.
WiĊcej – str. 14.
Ŷ 6 listopada. Prorektor UO prof.
dr hab. Krystyna Czaja wziĊáa
udziaá w uroczystoĞci wrĊczenia
stypendiów doktorskich studentom
Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej przez marszaáka
województwa opolskiego.

wspóápracy w zakresie ksztaácenia
technicznego na wszystkich poziomach nauczania.
• GoĞümi rektora UO prof. dra hab.
Stanisáawa Nicieji byli: redaktor naczelny NTO Jerzy Paciorkowski i

zastĊpca red. naczelnego Krzysztof
Zyzik.
Ŷ 7 listopada. Rektor UO prof.
dr hab. Stanisáaw Nicieja przywitaá
uczestników odbywających siĊ w
sali posiedzeĔ Senatu UO „Dni Edukacji Prawniczej 2006”. DEP organizowane cyklicznie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Prawa ELSA, mają na celu m.in.
umoĪliwienie studentom zapoznanie siĊ z lokalną sytuacją na rynku
prawniczym oraz pracą prawnikówpraktyków.
• W Sali Plafonowej UO odbyáa siĊ
obrona pracy doktorskiej wybitnego
polskiego muzykologa i publicysty
muzycznego Wacáawa Panka, w
której uczestniczyli przedstawiciele
opolskiego Ğrodowiska muzycznego, m.in. Janusz KoĞciów i Tadeusz Pabisiak. Temat pracy brzmiaá:
„Jan Kiepura – biografia artysty”.
Promotorem pracy byá prof. dr hab.
Stanisáaw Nicieja.
Ŷ 8 listopada. W auli UO przy ul.
Oleskiej wykáad nt. migracji zarobkowej wygáosiá Donald Tusk, który
spotkaá siĊ z teĪ z rektorem UO prof.
drem hab. Stanisáawem Nicieją.
• Rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja i rektor Uniwersytetu
Wrocáawskiego prof. dr hab. Leszek
Pacholski byli goĞümi ks. abp. Alfonsa Nossola.
• Dyrektor Instytutu Chemii dr hab.

7 XI 2006. GoĞcie dra Wacáawa Panka przed Collegium Maius UO
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8 XI 2006. Donald Tusk w towarzystwie dr Danuty BerliĔskiej, Danuty Jazáowieckiej,
posáanki PO i rektora UO prof. dra hab. Stanisáawa Nicieji

inĪ. Piotr Wieczorek wziąá udziaá w
drugim posiedzeniu Regionalnego
Forum Innowacji Województwa
Opolskiego. Tematem posiedzenia
byá plan dziaáaĔ na lata 2007–2010
w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego
na lata 2004–2013.
Ŷ 9 listopada. GoĞciem rektora
UO prof. dra hab. Stanisáawa Nicieji byá Roman Giertych, minister
edukacji. Giertych spotkaá siĊ takĪe z czáonkami studenckiego Koáa
Biograficznego, a w auli przy ulicy
Oleskiej dla studentów UO i nauczycieli województwa opolskiego
wygáosiá odczyt na temat sytuacji w
polskim szkolnictwie.
• „ĩart bibliograficzny” – tak
brzmiaá tytuá wieczoru, jaki odbyá
siĊ w Muzeum ĝląska Opolskiego,
którego bohaterem byá dr Adam
WierciĔski z Instytutu Filologii Polskiej. WiĊcej na str. 21.
Ŷ 10 listopada. W uroczystoĞci
nadania tytuáu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi przez
spoáecznoĞü Politechniki Opolskiej
uczestniczyli rektor UO prof. dr
hab. Stanisáaw Nicieja oraz prorektor UO prof. dr hab. Krystyna
Czaja. Rektor wziąá równieĪ udziaá
w uroczystej gali z okazji 40-lecia
Politechniki Opolskiej, która odbyáa
siĊ w Filharmonii Opolskiej.

• W Instytucie Politologii UO goĞciáa posáanka PO Julia Pitera.
• W Tarnowskich Górach rozpoczĊáa siĊ konferencja pt. Polskie
partie narodowe w 85. rocznicĊ wybuchu III Powstania ĝląskiego”, w
której wziĊli udziaá: prof. dr hab.
Adam SuchoĔski i dr Aleksander
WoĨny z Instytutu Historii.
Ŷ 12 listopada. W Katowicach
odbyáo siĊ spotkanie czáonków Komisji Studiów nad PrzyszáoĞcią Górnego ĝląska Oddziaáu Katowickiego

Polskiej Akademii Nauk (komisja
liczy ponad 60 czáonków reprezentujących oĞrodki naukowe Górnego
ĝląska, ĝląska CieszyĔskiego i ĝląska Opolskiego). Przewodniczącym
Komisji wybrano ponownie prof.
dra hab. Wáadysáawa Jachera. Wiceprzewodniczącymi zostali: prof.
dr hab. Andrzej Klasik, prof. dr hab.
Irena FloreĔska-Bukowska oraz dr
Edward Nycz, pracownik Instytutu
Nauk Pedagogicznych UO.
Ŷ 13 listopada. Na dziedziĔcu Collegium Maius UO odsáoniĊto studniĊ
Ğw. Wojciecha. WiĊcej – str. 13.
Ŷ Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wziĊáa udziaá w posiedzeniu Rady Wydawniczej UO
zorganizowanym m.in. z okazji 50lecia Wydawnictwa Uniwersytetu
Opolskiego.
Ŷ 14 listopada. W ramach „Záotej
Serii Wykáadów Otwartych” odbyáo siĊ spotkanie z prof. dr. hab.
Januszem Daneckim, arabistą, jĊzykoznawcą, literaturoznawcą i táumaczem, który wygáosiá wykáad pt.
„Problemy wspóáczesnego islamu”.
Profesorowi Daneckiemu towarzyszyáa znana pisarka i malarka Hanna
Bakuáa. WiĊcej – str. 22.
Ŷ 15 listopada. W Muzeum Diecezjalnym odbyáa siĊ promocja ksiąĪki
prof. dra hab. Stanisáawa Nicieji pt.
„Twierdze kresowe Rzeczypospo-

8 XI 2006. Prof. Leszek Pacholski (w Ğrodku) i prof. Stanisáaw S. Nicieja goĞümi ks.
abp. Alfonsa Nossola
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9 XI 2006. Na zdjĊciu: Roman Giertych, minister edukacji, w towarzystwie rektora UO
prof. Stanisáawa Nicieji i studentów UO

litej”, którą prowadzili dr hab. ks.
Piotr Maniurka oraz dr Adam WierciĔski z Instytutu Filologii Polskiej.
Fragmenty ksiąĪki czytaá Krystian
Kobyáka, dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. W promocji
wziĊáo udziaá ok. 400 osób, m.in. ks.
Ludwik Rutyna, jeden z bohaterów

ksiąĪki, renowator koĞcioáa w Buczaczu. WiĊcej na str. 20.
• Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja wziĊáa udziaá w posiedzeniu Komitetu Chemii PAN w
Warszawie, podczas którego prof.
dr hab. Michaá Kleiber przedstawiá
nową politykĊ naukową Unii Euro-

10 XI 2006. UroczystoĞü nadania tytuáu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi
przez spoáecznoĞü Politechniki Opolskiej. Na zdjĊciu od lewej: prorektor UO prof.
Krystyna Czaja, rektor Pĝl prof. Wojciech ZieliĔski, rektor UO prof. Stanisáaw Nicieja,
rektor PO prof. Jerzy Skubis, prof. Jerzy Buzek, minister nauki i szkolnictwa wyĪszego
prof. Stefan Jurga

pejskiej, w tym utworzenie i zasady
dziaáania Europejskiej Rady BadaĔ. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
omówiá narodowy program badaĔ
Foresight Polska 2020, przedyskutowano wyniki parametryzacji jednostek naukowych w roku 2006.
Ŷ 16 listopada. Prorektor UO prof.
dr hab. Krystyna Czaja wziĊáa udziaá
w spotkaniu przedstawicieli jednostek naukowych w zakresie nauk
eksperymentalnych zorganizowanym na Politechnice Opolskiej w
związku z inicjatywą zorganizowania opolskiego, regionalnego centrum badawczego.
• Odbyáo siĊ kolejne spotkanie w
ramach „Záotej Serii Wykáadów Otwartych”. GoĞciem uniwersytetu byá
Leo Leszek Kantor, przed laty związany z opolską uczelnią, a od wielu
lat nauczyciel akademicki Instytutu
Nauk Politycznych i Spoáecznych
Uniwersytetu Sztokholmskiego,
przewodniczący MiĊdzynarodowego Forum Kultury i Centralnej
Federacji Imigrantów w Szwecji.
Leo Kantor, przebywający w Opolu
na zaproszenie Instytutu Politologii
UO, przedstawiá wykáad na temat:
„Relacje polsko-Īydowskie w europejskiej perspektywie historycznej”. Leo Kantorowi towarzyszyli:
wybitny polski pisarz Andrzej Bart
(autor m.in. powieĞci „Don Juan po
raz drugi”), reĪyser Marek Langosz,
asystent Agnieszki Holland. WiĊcej
– na str. 24.
• GoĞciem rektora byá Rafaá Habielski z Instytutu BadaĔ Literackich PAN w Warszawie, znawca
twórczoĞci polskich pisarzy na ObczyĨnie.
Ŷ 16–17 listopada. Odbyáa siĊ
miĊdzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut
Historii UO, Maüica Serbska (Budyšín), Etnologický ústav AV ýR z
Pragi oraz Stowarzyszenie PolskoSerboáuĪyckie „Pro Lusatia” na temat: „ĝwiat sáowiaĔski w oczach
badaczy i publicystów XIX i XX
wieku”. KonferencjĊ w imieniu
wáadz rektorskich otworzyá prorektor UO dr hab. Marek Masnyk, prof.
UO. (str. 72)
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tualnej sytuacji finansowej uczelni
cyjnej Villa Academica
oraz jej perspektywom w związku z
odbyáo siĊ kolejne spotkanie w ramach „Záotej SeRozporządzeniem Ministra Nauki i
rii Wykáadów Otwartych”.
Szkolnictwa WyĪszego w sprawie
GoĞciem UO byá dr Ropodziaáu dotacji z budĪetu paĔstwa
muald àuczyĔski, redakdla uczelni publicznych.
tor naczelny miesiĊczniŶ 23 listopada.W siedzibie Stoka „Sudety”, autor ksiąĪek
warzyszenia Katolickiego „Civitas
poĞwiĊconych dziejom i
Christiana” odbyáo siĊ spotkanie
zabytkom Dolnego ĝląska.
klubu dyskusyjnego „SpoáeczeĔWiĊcej – na str. 46.
stwo” z udziaáem czáonków Koáa
Ŷ 22 listopada. Rektor
Naukowego „Inter-Lex”. Tematem
UO prof. dr hab. Stanispotkania byáa akcesja Turcji do
sáaw Nicieja uczestniczyá
Unii Europejskiej. DebatĊ poprzew ĞwiĊcie Uniwersytetu
dziáa prelekcja ks. dra Piotra SaWrocáawskiego, podczas
dowskiego dotycząca jego pobytu
którego nadano prof. Szew Stambule.
wachowi Weissowi tytuá
• Prorektor UO dr hab. Marek
doktora h.c. UWr, a takĪe
Masnyk, prof. UO spotkaá siĊ ze
wrĊczono Nagrody KsiĊĪstudentami z Ukrainy.
nej Jadwigi ĝląskiej prof.
Ŷ 25 listopada. Odbyáa siĊ RegioKarlowi Dedeciusowi i
nalna Sesja Naukowo-Metodyczna
ks. arcybiskupowi prof.
„Edukacja zawodoznawcza i proAlfonsowi Nossolowi. W
jakoĞciowa w szkole” podsumouroczystoĞci uczestniczywująca realizacjĊ zadania studia
podyplomowe „Szkolny dorad13 XI 2006. UroczystoĞci odsáoniĊcia studni Ğw. áa równieĪ Beata PiotroWojciecha zorganizowanej przez Andrzeja Kąckiego wicz – dolnoĞląska kurator
ca zawodowy” realizowaną przez
towarzyszyá spektakl typu „Ğwiatáo i dĨwiĊk” przygoto- oĞwiaty, absolwentka naKonsorcjum Uniwersytet Opolski
wany przez Andrzeja Czernika i czáonków Opolskiego szej uczelni.
i Uniwersytet Wrocáawski (proBractwa Rycerskiego
jekt wspóáfinansowany ze Ğrodków
• Odbyáo siĊ posiedzenie
Rektorskiej Komisji BuUnii Europejskiej, Europejskiego
Ŷ 17 listopada. Rektor UO prof.
dĪetowej z udziaáem prorektor UO
Funduszu Spoáecznego oraz budĪeprof. dr hab. Krystyny Czai. Spottu paĔstwa). W sesji udziaá wziĊli
dr hab. Stanisáaw S. Nicieja spotkaá
kanie poĞwiĊcone byáo analizie akuczestnicy studiów i przedstawiciesiĊ z zespoáem studenckich „Radiosygnaáów” w związku z 50. rocznicą
istnienia rozgáoĞni.
Ŷ 20 listopada. Rektor UO prof.
dr hab. Stanisáaw S. Nicieja udzieliá w TVP 3 wywiadu redaktorowi
Tadeuszowi Górnemu do jego audycji „KsiąĪki z górnej póáki”. Prof.
Stanisáaw S. Nicieja mówiá o swojej
najnowszej ksiąĪce pt. „Twierdze
kresowe Rzeczypospolitej”.
• Rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja spotkaá siĊ z Rafaáem
Skąpskim – dyrektorem PaĔstwowego Instytutu Wydawniczego.
NastĊpnie w Muzeum NiepodlegáoĞci w Warszawie uczestniczyá w
promocji jubileuszowego rocznika
„PamiĊü i NiepodlegáoĞü” poĞwiĊconego w caáoĞci dziejom Lwowa,
w którym zamieszczono artykuá
pt. „Cmentarz Orląt we Lwowie”
14 XI 2206. Prof. Janusz Danecki w towarzystwie rektora UO prof. Stanisáawa Nicieji
oraz Iwony Káopockiej – dziennikarki NTO i redaktora naczelnego NTO Jerzego Paautorstwa S. Nicieji.
ciorkowskiego
Ŷ 21 listopada. W sali konferen-
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Bogdanem Tomaszkiem
ni oraz dyrektorów instytutów PAN
oraz dyrektorem opolskiego
i JBR z drem Andrzejem Siemaszoddziaáu NFZ Kazimierzem
ką, dyrektorem Krajowego Punktu
àukawieckim. Omawiano
Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Spotkanie
perspektywy uruchomienia wydziaáu lekarskiego
dotyczyáo uczestnictwa polskich instytucji badawczych i uczelni w 7.
w UO.
Ŷ 27–28 listopada. Dr hab.
Programie Ramowym UE. SpotkaTeresa SmoliĔska, prof. UO,
nie odbyáo siĊ po zakoĔczeniu konferencji inaugurującej 7. Program
kierująca Katedrą KulturoRamowy w siedzibie Wrocáawskieznawstwa i Folklorystyki
IFP i inni pracownicy katego Centrum Transferu Technologii
dry oraz Eugeniusz BrudPolitechniki Wrocáawskiej. Celem
kiewicz wraz z kierowanym
spotkania byáo omówienie kierunprzez niego Stowarzyszeków zmian w 7. Programie Ramowym UE w aspekcie prawnym oraz
niem Wspóápracy Polskafinansowania projektów.
Wschód, a takĪe Uniwersytet Przykarpacki im. W.
• Rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja i kanclerz UO Andrzej
Stefanyka w Iwano-Frankowsku byli organizatorami
Kimla omówili z zespoáem projektantów i architektów gliwickiej
forum máodzieĪowego pn.
pracowni projektowej szczegóáy
„WielokulturowoĞü obwozabudowy skarpy na wzgórzu unidu iwano-frankowskiego i
wersyteckim, gdzie ma powstaü
woj. opolskiego”, które –
klub akademicki.
pod patronatem marszaáka
30 listopada. Obradowaá Sewojewództwa
opolskiego
i
Ŷ
21 XI 2006. Dr Romuald àuczyĔski i prof. dr hab.
Stanisáaw Nicieja przed studnią Ğw. Wojciecha
nat UO.
rektora UO – zorganizowane zostaáo w sali posiedzeĔ
• Na Uniwersytecie Opolskim
goĞciáa Martyna Wojciechowska.
Senatu UO. GoĞci przywitaá
rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw
le wáadz obu uczelni: prorektor UO
Spotkanie byáo poáączone z promoNicieja, który równieĪ, jako jeden
cją jej ostatniej ksiąĪki „Przesunąü
ds. nauczania prof. dr hab. Ryszard
z referentów, wygáosiá wykáad pt.
Cach (UWr), prorektor ds. ksztaácehoryzont”. – KaĪdy z nas ma swój
„Podole na styku kultur polskiej i
Everest i granicĊ, którą chce przenia i studentów UO dr hab. Marek
ukraiĔskiej” (str. 85).
Masnyk, prof. UO oraz przedstawikroczyü – mówiáa autorka. – Ja takĪe
Ŷ 28 listopada. Prorektor UO prof.
ciele kuratoriów. Gospodarzem sesji
stawiam sobie kolejne cele i staram
dr hab. Jerzy Lis wziąá udziaá w
siĊ je realizowaü. W czasie spotbyáa dr Maria ĝmigielska z Wydziaspotkaniu rektorów wyĪszych uczeláu Ekonomicznego UO.
kania z Wojciechowską sala byáa
Ŷ 26 listopada. W westybulu Collegium Maius UO otwarto wystawĊ
Anny DziemieszyĔskiej (rysunki)
poĞwiĊconą twórczoĞci Henryka
Hartmanna. Uczestniczyáo w niej
liczne grono opolskich architektów,
rysowników i miáoĞników sztuki.
O twórczoĞci Hartmanna mówiá dr
Adam SzymaĔski z Instytutu Historii.
Ŷ 27 listopada. Obradowaáa Senacka Komisja ds. BadaĔ i Wspóápracy z Zagranicą z udziaáem prorektorów: prof. dr hab. Krystyny Czai
i prof. dra hab. Jerzego Lisa.
• Rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw
Nicieja i prorektor UO prof. dr. hab.
Krystyna Czaja spotkali siĊ z wice22 XI 2006. Laureaci Nagrody KsiĊĪnej Jadwigi ĝląskiej. Od lewej: ks. abp. Alfons
ministrem edukacji Sáawomirem
Nossol i Karl Dedecius w towarzystwie prof. Jana Miodka
Káosowskim, wojewodą opolskim
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22 XI 2006. Prof. Stanisáaw S. Nicieja w rozmowie z dr h.c. UWr prof. Szewachem
Weissem

wypeániona niemal po brzegi.
Ŷ 1 grudnia. Z inicjatywy IFP
oraz OTPN odbyáa siĊ konferencja
„Region w Ğwietle nazw wáasnych”
zorganizowana w 100-rocznicĊ urodzin prof. Stanisáawa Rosponda i w
20-rocznicĊ Ğmierci prof. Henryka
Borka. Konferencji towarzyszyáa
okolicznoĞciowa wystawa. Zebranych goĞci powitaá rektor UO prof.
dr hab. Stanisáaw S. Nicieja. Wykáad dotyczący badaĔ prof. Stanisáawa Rosponda przedstawiá prof. Jan
Miodek, badania bĊdące w sferze
zainteresowaĔ prof. Henryka Borka
zreferowaá prof. Feliks Pluta.
• W sali posiedzeĔ Senatu UO
odbyáa siĊ debata pod hasáem
„Jacy jesteĞmy w Europie – ocena
czáonkostwa Polski w strukturach
unijnych” zorganizowana przez
„Dom Europejski” – Regionalne
Centrum Informacji Europejskiej
przy Fundacji Rozwoju ĝląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W
imieniu wáadz UO zgromadzonych
goĞci powitaáa prorektor UO prof.
dr hab. Krystyna Czaja. W debacie
uczestniczyli m.in. eurodeputowany
Stanisáaw Jaáowiecki i posáanka PO
Danuta Jazáowiecka.
Ŷ 2 grudnia. Na Wrocáawskich
Targach KsiąĪki, na których prezentowano dorobek 60 wydawnictw
krajowych, odbyáa siĊ promocja
ksiąĪki prof. Stanisáawa Nicieji:

„Twierdze kresowe Rzeczypospolitej”, którą prowadziá znany publicysta (Polityka, Wprost, Odra) i
pisarz Mariusz Urbanek.
• Duszpasterstwo akademickie Xaverianum przyznaáo coroczną nagrodĊ „ĩar serca”. NagrodĊ w kategorii
osoba spoza Ğrodowiska otrzymaáa
Romualda KrĊĪaáek-LeszczyĔska
(za otwartoĞü na ludzkie cierpienie

i dostrzeganie problemów dzieci).
Nagroda w kategorii pracownik
naukowy przypadáa prof. dr. hab.
Marianowi Duczmalowi, rektorowi WSZiA, za wielkodusznoĞü,
hojnoĞü i skromnoĞü w relacjach
miĊdzyludzkich. Barbara àoboziak
otrzymaáa „ĩar serca” w kategorii
máodzieĪ akademicka (za bezinteresowne zaangaĪowanie w pracĊ
na rzecz ludzi). Nagrodą specjalną
wyróĪniono natomiast arcybiskupa
Alfonsa Nossola.
Ŷ 3 grudnia. Rektor UO prof. dr
hab. Stanisáaw Nicieja uczestniczyá
w spotkaniu z prof. Markiem Safjanem – prezesem Trybunaáu Konstytucyjnego w latach 1999–2006, Józefem Sebestą – marszaákiem woj.
opolskiego, Ryszardem Janowskim
– prezesem Sądu OkrĊgowego w
Opolu, prof. drem Leszkiem StadniczeĔką – dziekanem Wydziaáu
Prawa i Administracji UO oraz ze
studentami Wydziaáu Prawa.
• Zespóá muzyczny „Xaverianum”
wystąpiá podczas XI Festiwalu Piosenki Religijnej „Azoty 2006”, organizowanego przez parafiĊ Ğw.
Floriana w KĊdzierzynie-KoĨlu.
Barbara Beuth, Anna Szymonek,

5 XII 2006. Laureaci nagrody Quality. W pierwszym rzĊdzie od lewej: dr Emilia Wojtczak, mgr Iwona KarpiĔska, dr hab. ElĪbieta Dąbrowska, dr Izabela Pisarek, dr Urszula
KarwaczyĔska, dr Maágorzata Ganczarska, mgr Edyta Szafranek. W drugim rzĊdzie
od lewej: dr Andrzej JasiĔski, dr Marek Korzeniowski, dr hab. Janusz Dorobisz, prof.
dr hab. Jan Boü, mgr Lech BogdaĔski, prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja, prorektor UO
dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, dr Piotr Sasin, ks. dr Andrzej Anderwald, dr Jacek
Lipok. Na zdjĊciu brak dr Katarzyny Molek-Kozakowskiej.
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14 XII 2006. Na zdjĊciu (od lewej): prof. Tadeusz Sáawek, prof. Andrzej Ciuk, dr hab.
Ilona Dobosiewicz i rektor UO prof. Stanisáaw S. Nicieja

àukasz Chomiak, Justyna Mihuáka,
Anna Kurzaj, Marcin Bąk, Paweá
KaliciĔski i Agnieszka KaliciĔska
zajĊli II miejsce (w sumie byáo 13
zespoáów).
Ŷ 4 grudnia. Rektor UO prof. dr
hab. Stanisáaw Nicieja otworzyá
konferencjĊ zorganizowaną przez
Wydziaá Prawa i Administracji pn.
„PierwszeĔstwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym.
Aspekty teoretyczne i praktyczne”.
Gáówny referat wygáosiá prof. Marek Safjan.
• Studenci Koáa Naukowego Instytutu Historii zorganizowali spotkanie z Jerzym Urbanem, redaktorem
naczelnym „Nie”. W spotkaniu
uczestniczyá prorektor UO dr hab.
Marek Masnyk, prof. UO. Rozmowa z Jerzym Urbanem na str. 42.
Ŷ 5 grudnia. Nagrody Quality za
osiągniĊcia dydaktyczne w minionym roku akademickim wrĊczyli
rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw
Sáawomir Nicieja i prorektor ds.
ksztaácenia i studentów dr hab. Marek Masnyk, prof. UO. Nagrody
otrzymali: prof. dr hab. Jan Boü
(Wydziaá Prawa i Administracji),
ks. dr Andrzej Anderwald (Wydz.
Teologiczny), mgr Lech BogdaĔski
(SWFiS), dr hab. ElĪbieta Dąbrowska, prof. UO (Inst. Fil. Polskiej),
dr hab. Janusz Dorobisz (Inst. Historii), dr Maágorzata Ganczarska
(Inst. Studiów Edukacyjnych), dr

Andrzej JasiĔski (Inst. Matematyki
i Informatyki), mgr Iwona KarpiĔska (SJO), dr Urszula KarwaczyĔska (Wydziaá Przyrodniczo-Techniczny), dr Marek Korzeniowski
(Inst. Filozofii i Socjologii), dr Jacek Lipok (Inst. Chemii), dr Katarzyna Molek-Kozakowska (Inst.
Fil. Angielskiej), dr Izabela Pisarek
(Wydz. Przyrodniczo-Techniczny),
dr Piotr Sasin (Inst. Nauk Pedagogicznych), mgr Edyta Szafranek
(Wydz. Ekonomiczny), dr Emilia
Wojtczak (Inst. Fil. WschodniosáowiaĔskiej).
• Rektor UO prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja spotkaá siĊ z dyrekcją
i máodzieĪą II LO im. Marii Konopnickiej w Opolu.
Ŷ 6 grudnia. W Auli BáĊkitnej UO
odbyá siĊ wykáad wybitnego znawcy
twórczoĞci Henryka Sienkiewicza
prof. Tadeusza Bujnickiego.
Ŷ 7 grudnia. Odbyáo siĊ pierwsze
forum dotyczące studentów niepeánosprawnych, organizowane wspólnie z Politechniką Opolską.
Ŷ 8 grudnia. Prorektor UO prof. dr
hab. Krystyna Czaja wziĊáa udziaá w
seminarium naukowym w Páocku,
jakie odbyáo siĊ z okazji rocznicy uruchomienia w paĨdzierniku
2005 r. dwóch, nowych, Ğwiatowej
skali instalacji produkcji polietylenu
duĪej gĊstoĞci (o zdolnoĞci produkcyjnej 320 tys. t/rok) oraz jednej z
najwiĊkszych na Ğwiecie wytwórni

polipropylenu o zdolnoĞci produkcyjnej 400 tys. t/rok. Prof. Czaja
wygáosiáa referat pt. „Kluczowa rola
katalizatora w rozwoju technologii
poliolefin”.
Ŷ 12 grudnia. Na Politechnice
Wrocáawskiej odbyáo siĊ Kolegium
Prorektorów Uczelni Wrocáawia
i Opola, w którym wziąá udziaá
prorektor UO dr hab. Marek Masnyk, prof. UO. Przedstawione zostaáo sprawozdanie z dziaáalnoĞci
Biura Karier za rok akademicki
2005/2006.
Ŷ 14 grudnia. Z inicjatywy pracowników filologii angielskiej UO
– w ramach Záotej Serii Wykáadów
Otwartych – odbyáo siĊ spotkanie
autorskie z prof. Tadeuszem Sáawkiem – poetą, prozaikiem, táumaczem i teoretykiem literatury pt.
„64. Literatura i bieg Īycia”. Prof.
Tadeusz Sáawek od wielu lat wspóápracuje z Uniwersytetem Opolskim,
patronuje pracom naukowym opolskich anglistów, m.in. Pawáowi
Marcinkiewiczowi i Jackowi Gutorowowi.
Ŷ 15 grudnia. Odbyáo siĊ posiedzenie Rady Bibliotecznej, podczas
którego omówiono plany wydatków
przeznaczonych na gromadzenie
zbiorów, prenumeratĊ czasopism zagranicznych, plany związane z przystąpieniem do konsorcjum „ĝląska
Biblioteka Cyfrowa”.
Ŷ 15–16 grudnia. Odbyáo siĊ posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w CiąĪeniu, w
którym wziąá udziaá prorektor UO
dr hab. Marek Masnyk, prof. UO.
Omówiono m.in. problem tworzenia
i wprowadzenia makrokierunków.
Ŷ 18–19 grudnia. Swoboda przepáywu osób i jej ograniczenia w
prawie Unii Europejskiej – ogólnopolską konferencjĊ pod takim tytuáem zorganizowali: Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Opole oraz Wydziaá Prawa i
Administracji UO. Referaty oraz towarzysząca im dyskusja dotyczyáy
m.in. konsekwencji prawnych, ekonomicznych i etycznych swobodnego przepáywu osób w UE, a takĪe
jego związku z przestĊpczoĞcią w
paĔstwach czáonkowskich.
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Nagrody im. Karola Miarki przyznane

Dr Krzysztof Spaäek
wĈród laureatów
23 paĨdziernika br. w Sali Senatu Collegium Maius Uniwersytetu
Opolskiego odbyáa siĊ uroczystoĞü
wrĊczenia tegorocznych Nagród im.
Karola Miarki. WĞród laureatów
znalazá siĊ dr Krzysztof Spaáek,
naukowiec z Uniwersytetu Opolskiego, którego uhonorowano za
caáy dorobek naukowy – zwáaszcza
za odkrycie i popularyzacjĊ krasiejowskich dinozaurów. 36-letni dr
Krzysztof Spaáek jest najmáodszym
laureatem w 24-letniej historii konkursu.
Karol Miarka (1825–82) byá Ğląskim dziaáaczem spoáeczno-politycznym, nauczycielem, organistą
i pisarzem gminnym w rodzinnej
wsi, a takĪe pisarzem, publicystą i
wydawcą (w 1869 r. zaáoĪyá w Królewskiej Hucie – obecnie Chorzów
– KsiĊgarniĊ Katolicką, a w 1875 r.
– drukarniĊ w Mikoáowie). Stworzyá
i wydawaá czasopismo Katolik, które od 1870 roku staáo siĊ organem
niemieckiej partii Centrum, stojącej
w opozycji do rządu. Byá redaktorem Katolika do 1881 r. Od 1873
r. wielokrotnie wiĊziony za propagandĊ propolską. Byá zwolennikiem
pracy organicznej. ZaáoĪyá w 1879
r. GórnoĞląskie Towarzystwo Kredytowe WáoĞcian. Broniá KoĞcioáa
katolickiego i krzewiá polskoĞü na
Górnym ĝląsku. Organizowaá polskie stowarzyszenia, biblioteki i
czasopisma.
Nagroda im. Karola Miarki przyznawana jest od 1983 roku osobom,
które swoją pracą wzbogacają wartoĞci regionu i kraju. Przyznają ją
marszaákowie województw opolskiego i Ğląskiego. WĞród laureatów
nagrody są m.in. prof. Dorota Simonides, Zbyszko Bednorz, Stanisáaw Hadyna, Waleria Nabzdyk,

Dr Krzysztof Spaáek odbiera nagrodĊ z rąk ówczesnego marszaáka województwa
opolskiego Grzegorza Kubata

abp Alfons Nossol, prof. Wiesáaw
Lesiuk, abp Damian ZimoĔ.
Nagroda, jak przyznaá dr Krzysztof Spaáek, ma dla niego ogromne
znaczenie: – To najwaĪniejsze wyróĪnienie w moim Īyciu, które dodaje mi siá do dalszej pracy. CieszĊ
siĊ tym bardziej, Īe z Krasiejowem
wiąĪą siĊ teĪ niemiáe wspomnienia.
Te niemiáe wspomnienia to gáoĞna sprawa kradzieĪy koĞci dinozaurów, o którą posądzono wáaĞnie
dr. Spaáka, faktycznego odkrywcĊ
stanowiska paleontologicznego w
Krasiejowie. Prokuratura wycofaáa siĊ jednak z tych absurdalnych
zarzutów.
LaudacjĊ na czeĞü Krzysztofa
Spaáka wygáosiá dr Arkadiusz Nowak – mówiá o nim jako o pasjonacie, który juĪ od szkolnych lat poĞwiĊcaá siĊ badaniom, obserwacjom
i wĊdrówkom, co zaowocowaáo

ponad setką publikacji naukowych
i ponad dwustoma popularnonaukowymi. Spaáek jest takĪe wspóáredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej ksiĊgi roĞlin
województwa opolskiego”, traktującej o zagroĪonych gatunkach.
Podczas uroczystoĞci marszaáek
woj. opolskiego Grzegorz Kubat
oraz marszaáek województwa Ğląskiego Michaá Czarski nagrodzili
w tym roku takĪe: Józefa BrodĊ
– pedagoga, multiinstrumentalistĊ,
folklorystĊ, dziaáacza spoáecznego;
prof. Janusza HereĨniaka – geobotanika, dendrologa, ekologa,
artystĊ fotografika i Jerzego Moskala – artystĊ plastyka, scenografa,
wspóátwórcĊ Centrum Scenografii
Polskiej Muzeum ĝląskiego w Katowicach, wspóápracownika m.in.
Kazimierza Kutza.
(bas)
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Ks. Jan DzierĪon – w setną rocznicĊ Ğmierci

Kopernikowi ula

W trakcie konferencji

26 paĨdziernika br., w setną
rocznicĊ Ğmierci Jana DzierĪona,
na Uniwersytecie Opolskim odbyáa
siĊ okolicznoĞciowa sesja naukowa
poĞwiĊcona temu Ğląskiemu uczonemu, ksiĊdzu, zwanemu ojcem
wspóáczesnego pszczelarstwa. W
tym samym dniu w arkadach, otaczających dziedziniec Collegium
Minus, odsáoniĊto medalion z popiersiem ksiĊdza DzierĪona, autorstwa Mariana Molendy, z tablicą
treĞci: Wybitny Ğląski uczony. Badacz Īycia pszczóá. Kopernik ula.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Monachijskiego.
Ks. Jan DzierĪon (1811-1906),
urodzony w àowkowicach k. Kluczborka ukoĔczyá studia teologiczne
na Uniwersytecie Wrocáawskim, po
czym – w 1834 r. zostaá wikarym w
Sioákowicach, a rok póĨniej – proboszczem parafii Karáowice (1868 r.
zrezygnowaá z probostwa). Po Soborze WatykaĔskim I ks. DzierĪon
skrytykowaá przyjĊty podczas so-

boru dogmat o nieomylnoĞci papieĪa, odmówiá teĪ podpisania aktu
lojalnoĞci wobec Watykanu, za co
zostaá ekskomunikowany. W 1874 r.
wraca do rodzinnych àowkowic i

poĞwiĊca siĊ pracy naukowej – byá
m.in. odkrywcą zjawiska partenogenezy (dzieworództwa) pszczóá,
zaáoĪycielem Towarzystwa Pszczelarskiego, autorem 26 ksiąĪek i ponad 800 artykuáów. Skonstruowaá
pierwszy na Ğwiecie ul z ruchomą
zabudową.
Na sesjĊ pt. Jan DzierĪon – Ğląski
uczony, która odbyáa siĊ w Sali BáĊkitnej Collegium Maius UO, przyjechali pszczelarze z caáej Polski.
Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego ogáosiá
przy okazji, Īe ks. Jan DzierĪon bĊdzie patronem tworzącego siĊ stowarzyszenia pszczelarzy Unii Europejskiej – dlatego pierwszy zjazd
tego związku odbĊdzie siĊ w marcu
przyszáego roku wáaĞnie w Polsce.
Podczas sesji zaprezentowano takĪe film Teresy Kudyby pt.
Prawda ponad wszystko. OpowieĞü
o ksiĊdzu DzierĪonie.
(bas)

OdsáoniĊcie pamiątkowego medalionu ku czci ks. Jana DzierĪona
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đródäo w studni
Ĉw. Wojciecha
Wieczorem 13 listopada br. na
uniwersyteckim dziedziĔcu miĊdzy koĞcioáem „Na Górce” a Collegium Maius ks. bp Jan Kopiec
poĞwiĊciá studniĊ Ğw. Wojciecha.
UroczystoĞci, zorganizowanej
przez dr. Andrzeja Kąckiego z
UO, towarzyszyá spektakl typu
Ğwiatáo i dĨwiĊk przygotowany
przez Andrzeja Czernika przy
udziale czáonków Opolskiego Bractwa Rycerskiego. W uroczystoĞci wziĊli udziaá przedstawiciele
wáadz uniwersyteckich i senatorowie UO.
Studnia Ğw. Wojciecha, autorstwa
Mariana Molendy i Wita Pichurskiego, rzeĨbiarzy, pracowników
Instytutu Sztuki UO, stanĊáa w odlegáoĞci kilku metrów od miejsca,
w którym staáa historyczna ponoü
studnia (legenda gáosi, Īe Ĩródáo
wytrysáo w 984 r., w czasie gdy Ğw.
Wojciech wygáaszaá tu kazania).
O takiej lokalizacji zdecydowaáy
wzglĊdy praktyczne: stara studnia

przylega do budynku, nowa
– wysoka na 5 metrów, zwieĔczona bogato zdobioną kopuáą
– wymagaáa przestrzeni.
Pomysá odrestaurowania
dawnej, czynnej jeszcze na początku XX wieku studni, która z czasem wyscháa i zostaáa
zasypana gruzem, pojawiá siĊ
w trakcie remontu budynku
dzisiejszego Collegium Maius
– wtedy wnĊtrze nieczynnej
studni oczyszczono. DziĊki hojnoĞci mec. Hendrika Fotha,
który sfinansowaá budowĊ,
pomysá mógá nabraü realnego
ksztaátu. Na ten ksztaát skáada
siĊ wiele odlanych z brązu (pracownia Wiktora Halupczoka)
elementów: piĊü kolumn podtrzymywanych przez Atlasy,
rzeĨby historycznych, związanych z Opolem postaci (Kazimierz I Opolski, Bolesáaw II,
ks. bp Jan Kropidáo, Wáadysáaw
Opolczyk, Ğw. Wojciech i wieĔ-

„PiĊkna studnia” w Nysie, wykuta w 1686 r.
przez Wilhelma Hellewega, nadzorcĊ Mennicy i Arsenaáu Miejskiego, ufundowana
przez burmistrza nyskiego Kaspra Naasa.
Fot. Stanisáaw S. Nicieja

cząca kopuáĊ rzeĨba pretorianina
– straĪnika dobrej wody).
Początkowo do studni planowano doprowadziü wodĊ z wodociągu, tymczasem nieoczekiwanie w starej studni ponownie
wybiáo Ĩródáo. Pozostaá wiĊc do
rozwiązania problem techniczny i wkrótce ze studni Ğw. Wojciecha bĊdzie moĪna naczerpaü
wody – a, jak gáosi legenda, ma
ona posiadaü wáaĞciwoĞci lecznicze.
Opolska studnia Ğw. Wojciecha jest dziĞ prawdziwą ozdobą
wewnĊtrznego dziedziĔca Collegium Maius – od strony koĞcioáa,
podobnie jak stara, „PiĊkna Studnia” – Rynku w Nysie.
StudniĊ Ğw. Wojciecha poĞwiĊciá ks. bp Jan Kopiec

(bas)
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Szmaragd dla arcybiskupa
Szmaragd oprawiony w szkáo
– tak wygląda „ĝląski Szmaragd
2006”, nagroda przyznana przez
KoĞcióá Ewangelicko-Augsburski
w Polsce arcybiskupowi Alfonsowi
Nossolowi, Wielkiemu Kanclerzowi Wydziaáu Teologicznego UO, za
szczególne osiągniĊcia w dziedzinie
ekumenizmu, tolerancji, pojednania

miĊdzy narodami i integracji europejskiej.
Tegorocznym laureatem tego zaszczytnego wyróĪnienia, przyznawanego przez KoĞcióá luteraĔski
juĪ po raz trzeci, zostaá takĪe pisarz
Jerzy Pilch, laureat Nagrody Literackiej Nike 2001, doceniony za
„wpisywanie dziejów ewangelickiej

Wisáy w krwioobieg literatury piĊknej”.
UroczystoĞü wrĊczenia nagród
odbyáa siĊ 31 paĨdziernika br. w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania PaĔskiego w Katowicach
podczas centralnego naboĪeĔstwa
reformacyjnego.
(bas)

Wydziaä Prawa i Administracji
– rok pierwszy
28 paĨdziernika 2006 r. w auli
Wydziaáu Teologicznego odbyáa siĊ
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 na Wydziale
Prawa i Administracji UO. Poprzedziáa ją msza Ğw. w koĞciele akademickim odprawiona przez ks. abpa
prof. dr hab. Alfonsa Nossola w
intencji pracowników i studentów
wydziaáu.
UroczystoĞü rozpocząá prof. dr
hab. Stanisáaw L. StadniczeĔko,
dziekan WPiA UO, który przywitaá
przybyáych goĞci, wĞród których
byli: Ireneusz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu PaĔstwa, senatorowie RP Jarosáaw Chmielewski i dr Ryszard
Ciecierski, poseá Ryszard Galla,
wojewoda opolski dr Bogdan Tomaszek, przewodniczący sejmiku
opolskiego dr Andrzej Mazur,
marszaáek województwa Grzegorz
Kubat, prezydent Opola Ryszard
ZembaczyĔski, przedstawiciele
uczelni, sądownictwa i urzĊdów, w
tym prof. Wiktor Basaj, dziekan
Wydziaáu Prawa Uniwersytetu Podkarpackiego w Iwano-Frankowsku

(Ukraina). W swym wystąpieniu
prof. StadniczeĔko podsumowaá
dziesiĊciolecie istnienia Instytutu
Prawa i Administracji, w ramach
którego od 1996 r. w Opolu uprawiano dyscypliny prawnicze. NakreĞliá jednoczeĞnie program rozwoju kierunków PiA, jak równieĪ
przedstawiá koncepcjĊ funkcjonowania WPiA. PodziĊkowaá takĪe
prof. dr. hab. Stanisáawowi Malarskiemu, wspóáorganizatorowi
IPiA. NastĊpnie gáos zabraáa prof.

dr hab. inĪ. Krystyna Czaja, prorektor UO ds. nauki i polityki finansowej, która przedstawiáa plany
rozwoju uniwersytetu, przewidujące adaptacjĊ na potrzeby Wydziaáu
Prawa i Administracji budynku byáego domu akademickiego „Mrowisko”. Kolejny mówca, Ireneusz
Dąbrowski, wiceminister Skarbu
PaĔstwa, zaakcentowaá koniecznoĞü
przestrzegania norm etycznych w
procesie stanowienia i stosowania
prawa. Wojewoda opolski Bogdan
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Tomaszek, marszaáek Grzegorz
Kubat i prezydent Opola Ryszard
ZembaczyĔski zwrócili uwagĊ na
pozytywne aspekty wspóápracy
wáadz wojewódzkich i samorządowych z Wydziaáem Prawa i Administracji UO. Dziekan wydziaáu otrzymaá cenne prezenty od opolskich
samorządowców: obraz „Wenecja
opolska” i statuetkĊ Temidy oraz
buáawĊ hetmaĔską od prof. Basaja
z Iwanofrankowska. Ks. abp prof.

dr hab. Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydziaáu Teologicznego UO,
Īyczyá pracownikom i studentom
WPiA wielu sukcesów w pracy i w
nauce.
Po wystąpieniach zaproszonych
goĞci nastąpiáa immatrykulacja studentów I roku studiów na kierunku
prawa i administracji, zarówno stacjonarnych jak i zaocznych.
Prof. dr hab. Bogusáaw Banaszak z Uniwersytetu Wrocáaw-

skiego, przewodniczący Rady
Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów, wygáosiá wykáad inauguracyjny pt. „Czy Unia Europejska
jest w kryzysie?”. Poruszyá w nim
kwestie związane ze statusem rodziny i problem wolnoĞci sáowa. Jako
ostatni wystąpiá Piotr Zamelski,
student III roku prawa, przewodniczący samorządu studenckiego
WPiA.
Andrzej SzymaĔski

Grand Prix dla Aleksandry Janik

Salon Jesienny – na salonach

Aleksandra Janik, Transgresje,
fotografia

„Za humanistyczne przesáanie wyraĪone interesującą formą plastyczną”
– tak brzmiaáo uzasadnienie werdyktu
jury Salonu Jesiennego 2006, przyznającego Grand Prix Aleksandrze
Janik, wykáadowcy Instytutu Sztuki
UO, która na tegorocznym salonie zaprezentowaáa swoje grafiki i fotografie. Jurorzy – prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka, prof. Leszek Misiak
(oboje z krakowskiej ASP) i opolska
historyczka sztuki Jadwiga Poliwoda – podjĊli tĊ decyzjĊ jednogáoĞnie.
Do udziaáu w Salonie po raz pierwszy
zaproszono twórców nie zrzeszonych
w Związku Polskich Artystów Plastyków.
WĞród laureatów tegorocznego
Salonu Jesiennego znaleĨli siĊ takĪe: Joanna Lewandowska (Nagroda
Prezydenta Opola „za symboliczną
noĞnoĞü dzieáa”), Marek Maciąg
(Nagroda Opolskiego Towarzystwa
Sztuk PiĊknych „za ciekawe operowanie znakiem plastycznym”), Bolesáaw
Polnar (Nagroda Związku Polskich
Artystów Plastyków „za áączenie
Ğrodków malarskich i rysunkowych
oraz inspiracjĊ wspóáczesną rzeczywistoĞcią”), Magdalena Hlawacz (Nagroda Galerii Sztuki Wspóáczesnej w
Opolu), Zbigniew Natkaniec (Nagroda Galerii Autor za niekonwencjonalną formĊ obrazowania), Bartosz

Posacki i Bartáomiej Trzos (sponsorzy nagród: Atabajt i Hotel Mercure),
Dominika JarzĊbska (Nagroda „Nowej Trybuny Opolskiej”).
W tegorocznym Salonie Jesiennym
wziĊáo udziaá ponad 50 twórców – komisarzem wystawy byáa juĪ po raz
czwarty Beata Wewiórka: – Poziom
Salonu Jesiennego staje siĊ coraz
wyĪszy, tegoroczni jurorzy, profesorowie krakowskiej ASP, nie ukrywali
zdziwienia, Īe w Opolu istnieje tak
prĊĪne Ğrodowisko twórcze. W tym
roku szczególnie dobrze zaprezentowaáa siĊ rzeĨba: granitowe prace
Tomasza Chmielewskiego, monumentalne rzeĨby Joanny Lewandowskiej…
Z malarzy bardzo wyraziĞcie zaistniaá
Edward Syty: ekspresja i barwa jego
obrazów nie ma sobie równych. Atutem Aleksandry Janik jest umiejĊtnoĞü
poáączenia grafiki i fotografii, Bartosz
Posacki i Bartáomiej Trzos natomiast
przedstawiają – w stylistyce komiksu
– ciemną stronĊ industrializacji.
Dorobek Salonu Jesiennego 2006
zostaá zaprezentowany w ĞwieĪo wyremontowanej Galerii Sztuki Wspóáczesnej w Opolu, która zmieniáa siĊ
nie do poznania – począwszy od fasady budynku po peáne Ğwiatáa (szklany
sufit) wnĊtrza.
(bas)
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Kariery naszych absolwentów
O znaczeniu kaĪdej uczelni
Ğwiadczą m.in. kariery, jakie stają
siĊ udziaáem jej absolwentów. Dlatego redakcja „Indeksu” z uwagą
Ğledzi losy absolwentów dawnej
WSP i Uniwersytetu Opolskiego, i
stara siĊ regularnie publikowaü informacje o obejmowaniu waĪnych
funkcji spoáecznych przez byáych
naszych studentów.
Oto najnowsze dane:
Mgr GraĪyna Kasa – absolwentka historii, jest obecnie kierownikiem OĞrodka DziaáalnoĞci Pro-

mocyjnej Biblioteki Narodowej w
Warszawie. Jest organizatorką licznych wystaw, które po prezentacji w
Warszawie w Alejach NiepodlegáoĞci, czĊstokroü trafiają do muzeów i
bibliotek w caáej Polsce.
Mgr Beata Pawáowicz – absolwentka ekonomii, zostaáa dolnoĞląskim kuratorem oĞwiaty.
Mgr Maria AmbroĪy – absolwentka historii, zostaáa asystentem
Dawida Pelega – ambasadora Izraela w Polsce.

Mgr Beata Páomecka – absolwentka filologii angielskiej, jest
korespondentem Polskiego Radia
w Brukseli. Jej sprawozdania i komentarze moĪna niemal codziennie
usáyszeü m.in. w popularnej audycji
I Programu Polskiego Radia – „Sygnaáy dnia”.
Mgr Sáawomir BrzeziĔski – absolwent politologii, zostaá przewodniczącym Rady Miasta Opola.
(n)

MiĊdzynarodowa konferencja medioznawcza w Opolu

Wojna w mediach
W dniach 11–12 paĨdziernika br.
w Collegium Maius Uniwersytetu
Opolskiego odbyáa siĊ miĊdzynarodowa konferencja naukowa pt. Wojna w mediach, zorganizowana przez
Instytut Politologii UO, przy wsparciu urzĊdów: marszaákowskiego i
miasta Opola. W konferencji wziĊáa
udziaá elita medioznawców, na czele z prof. Tomaszem GobanemKlasem (UJ), prof. Jackiem Sobczakiem (UAM), prof. Januszem
Adamowskim (UW), prof. Januszem Majcherkiem (AP w Krakowie). Nie zabrakáo dziennikarzy
– w debacie pt. Czy polskie media
przegrają wojnĊ o wiarygodnoĞü?
uczestniczyli m.in.: red. Maciej
Iáowiecki, red. Maciej WierzyĔski, red. Krystyna MokrosiĔska
(prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) i red. Kamil Durczok
z TVN.
W trakcie dwudniowej konferencji debatowano nad zagadnieniem wojny. Wojny pokazywanej
przez wspóáczesne media i wojny

miĊdzy tytuáami na polskim rynku
prasowym. Kolejne wystąpienia i
towarzyszące im dyskusje dotyczyáy m.in. tematów: Media masowe w czasie wojny (prof. Janusz
Adamowski, UW), Medialny teatr
terroru (prof. Tomasz Goban-Klas,
UJ), Korespondent wojenny – ramy
prawne i praktyka (prof. Jacek Sobczak, UAM), zastanawiano siĊ takĪe
nad pytaniami: czy celem polityki
obozu rządzącego jest ograniczenie
wolnoĞci mediów?; czy wymuszona przez wolny rynek tabloidyzacja
sprowadzi media do roli dostarczyciela áatwej do skonsumowania papki informacyjnej?
Terror – jako spektakl medialny
– byá tematem referatu prof. Tomasza Gobana-Klasa, który przytaczając kolejne przykáady publikacji
prasowych i audycji telewizyjnych
dowodziá: – Cel terroryzmu to sianie strachu, koncentracja uwagi na
okreĞlonych tematach, wywoáywanie histerii zbiorowej. TerroryĞci
planują swoje akcje w sferze mate-

rialnej oraz – a wáaĞciwie gáównie
– symbolicznej. Dlatego umiejĊtnie
wykorzystują logikĊ dziaáania mediów: misjĊ dostarczania informacji, zrównowaĪonego prezentowania opinii. TerroryĞci korzystają
równieĪ z najnowszych mediów,
w tym przede wszystkim Internetu
jako ogólnie dostĊpnego medium
o Ğwiatowym zasiĊgu dla potĊgowania i przedáuĪenia efektu swego
dziaáania.
Nie brakowaáo i diagnoz dotyczących obecnej sytuacji – tematem
politycznego wymiaru wojny o media oraz wojny z mediami u progu
IV RP zajĊáa siĊ Iwona Hofman
(fragment referatu – na str. 39).
O wojnie personalnej, której ofiarą padają dziennikarze, mówiáa
ElĪbieta PiĊtak, dyrektor Agencji
Produkcji Audycji Telewizyjnych
TVP: – Zmiany wszĊdzie niewątpliwie są potrzebne. Zmiany gorszego
na lepsze, amatora na profesjonalistĊ, lenia na czáowieka pracowitego,
ale muszą istnieü etyczne kryteria
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oceny tych zmian. Záy zarządzający,
záy dziennikarz nie moĪe zastĊpowaü dobrego tylko dlatego, Īe tamten jest „nie z naszej bajki”. Muszą
istnieü zasady oparte na uczciwoĞci
i rzetelnoĞci. Zatem pozostaĔmy naiwni i pytajmy: za co? I dlaczego?
Konferencji towarzyszyá panel
studencki, zorganizowany przez
studentów politologii, historii, socjologii, filologii polskiej i pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego.

Gáupota moĪe takĪe dotknąü
dziennikarzy
Panel zatytuáowany „Czy polskie
media przegrają wojnĊ o wiarygodnoĞü?” zgromadziá nadkomplet
publicznoĞci, którą stanowili gáównie pracownicy naukowi, studenci i dziennikarze. Ci, dla których
zabrakáo miejsca w BáĊkitnej Sali
Collegium Maius oglądali debatĊ na
telebimie ustawionym w holu.
KaĪdy z nas, codziennych odbiorców dziennikarskich usáug, ma
wáasne zdanie na temat wiarygodnoĞci róĪnych redakcji i autorów,
a daje temu wyraz siĊgając bez
obrzydzenia po ten lub inny tytuá
prasowy czy wpuszczając na ekran
swego telewizora tĊ czy ową stacjĊ.
Panel daá okazjĊ do skonfrontowania naszych odczuü z poglądami i
obserwacjami praktyków dziennikarstwa legitymujących siĊ róĪnym
staĪem i dorobkiem.
DyskusjĊ prowadziá red. Maciej
Iáowiecki, który dziennikarstwo
rozpoczynaá przed ponad 40. laty
w „Polityce”, z Rakowskim i Urbanem, a dziĞ wystĊpuje publicznie
jako tzw. dziennikarz niezaleĪny i
moĪna go kojarzyü z róĪnymi rzeczami, ale nie z lewicą. Pewnie dla
podgrzania atmosfery Iáowiecki
stwierdziá na wstĊpie, Īe dziennikarze funkcjonują w demokracji,
a sami jej reguáom nie podlegają;
chcą kontrolowaü wszystkich, ale
ich nikt nie kontroluje, a kaĪda tego
próba koĔczy siĊ wrzaskiem pod
niebiosa. Przypomniaá, Īe wolnoĞci
sáowa musi towarzyszyü odpowiedzialnoĞü za nie. Wprawdzie wiarygodnoĞü jest elementarną cechą

Panel pt. „Czy polskie media przegrają wojnĊ o wiarygodnoĞü” zgromadziá nadkomplet
publicznoĞci

prawdziwego dziennikarstwa, jednak w tzw. rzeczywistoĞci medialnej (szczególnie w telewizji) jest to
cecha, na którą skáadają siĊ nie tylko rzetelnoĞü, prawdomównoĞü czy
uczciwoĞü, ale równieĪ pewien element „czarowania”, kuglarstwa...
Szefowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich red. Krystyna
MokrosiĔska zwróciáa uwagĊ na
coĞ, co w Ğrodowisku pozadziennikarskim moĪe budziü grozĊ, a
co najmniej zdumienie: otóĪ ( w
duĪym uproszczeniu) moĪe byü
praktycznie i tak, Īe dziennikarz
napisze nieprawdĊ, a mimo to nie
narusza reguá rzetelnoĞci i sąd go
uniewinni. Pani prezes przypomniaáa gáoĞną swego czasu publikacjĊ
„ĩycia Warszawy” zatytuáowaną
„Wakacje z agentem.” Jak podkreĞliá Sąd NajwyĪszy w werdykcie
dotyczącym tej publikacji – kluczowa dla wyroku jest okolicznoĞü, czy
dziennikarze doáoĪyli wszystkich
moĪliwych staraĔ w dochodzeniu
do prawdy. I nic to, Īe do tej prawdy nie przystawaáy upublicznione
efekty dziennikarskiego Ğledztwa.
Szefowa SDP podkreĞlaáa istnienie
szczególnych zagroĪeĔ dla niezaleĪnoĞci i wiarygodnoĞci dziennikarzy
w warunkach mediów lokalnych.

Powiedziaáa równieĪ: „ZostaliĞmy
wpuszczeni i napuszczeni na siebie
przez polityków, skaczemy sobie
do gardeá, a politycy oĞwiadczają,
Īe na dziennikarzy są akta w IPN
i WSI”
Zdaniem red. Macieja WierzyĔskiego polscy dziennikarze są za
blisko polityków i polityki, przez
co sprawiają wraĪenie, Īe rzeczywistoĞü do polityki siĊ sprowadza.
Wszyscy znają przepytującą polityków MonikĊ Olejnik, ale niebywale poĪyteczne dziennikarstwo
Romana Máodkowskiego, który
w TVN táumaczy zawiáe sprawy
ekonomii w sposób zrozumiaáy
dla kaĪdego – nie wyniosáo go na
gwiazdĊ mediów i ulubieĔca telewidzów. WierzyĔski wie jednak, Īe
od polityki zawsze byáo trudno siĊ
uwolniü. Kiedy zmĊczony pracą w
warszawskiej „Kulturze” postanowiá uciec jak najdalej od wszelkiej
polityki – zatrudniá siĊ w redakcji
sportowej TVP. Ale i tu go polityka
dopadáa, bo moskiewską olimpiadĊ dotknąá bojkot ekip zachodnich,
na co w odwecie „socjalizm” za
cztery lata zbojkotowaá igrzyska
w Los Angeles. StronniczoĞü – to
inna z cech Ĩle sáuĪących uprawianiu dobrego dziennikarstwa. Ko-
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lejna przypadáoĞü – niefrasobliwy
stosunek wiĊkszoĞci dziennikarzy
do faktów, liczb, zestawieĔ. WierzyĔski przypomniaá, Īe w kodeksie
dziennikarskim BBC rzetelnoĞü jest
postawiona przed prĊdkoĞcią, natomiast u nas speed i pogoĔ za sensacją są najwaĪniejsze. Za maáo jest w
Ğrodowisku polskich dziennikarzy
refleksji nad sáaboĞciami mediów,
zwyciĊĪa rozrywkowe podejĞcie
do rzeczywistoĞci. RzeczywistoĞü
bywa traktowana, zwáaszcza przez
máodych dziennikarzy, jako dostarczycielka newsów, a nie jako Ğwiat
peáen záoĪonych spraw i problemów
Ĩle sáuĪących sáupkom oglądalnoĞci, poczytnoĞci.
Red. Piotr Mroczek (ostatni
dyrektor RozgáoĞni Polskiej Radia
Wolna Europa) – nawiązując do
dyskusji w poprzednim dniu konferencji – przypomniaá, Īe wojna
miĊdzy mediami to nic innego tylko konkurowanie, a to rodzi takĪe
poĪytki dla odbiorcy. Przykáadem
moĪe byü obniĪenie ceny „Gazety
Wyborczej” po ukazaniu siĊ „Dziennika”. Z czterech filarów wáadzy
media dziaáają najlepiej, ale teĪ nie
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sztuka byü najlepszym
w towarzystwie pozostaáych filarów. StronniczoĞü – zdaniem Piotra Mroczka – nie jest
sama w sobie czymĞ
záym, byle tylko dziaáając stronniczo nie stroiü
siĊ w szaty obiektywizmu. Fakty są najwaĪniejsze i dopóki dziennikarz nie przekáamuje
faktów – wszystko jest
w porządku, komentarz
od informacji wyraĨnie
oddzielony moĪe byü
tendencyjny i stronniczy, bowiem poglądy na kaĪdą sprawĊ
bywają róĪne, nie ma
„poglądów obiektywnych”.
Red. Roman ĩelazny, byáy dziennikarz
RWE, jeden z najlepszych – jak go zapowiedziaá prowadzący
panel – redaktorów mediów lokalnych, zaczynaá w prasie studenckiej,
potem emigracja, powrót do kraju
i osiedlenie siĊ w Krasnymstawie,
gdzie z duĪym powodzeniem redaguje miejscową gazetĊ. Mówiá teraz
w Opolu o zagroĪeniach szczególnie
niebezpiecznych na prowincji. ZagroĪeniach zarówno wewnĊtrznych,

dotyczących funkcjonowania maáych redakcji, postaw i charakterów
poszczególnych dziennikarzy, ale
takĪe zagroĪeniach zewnĊtrznych
wynikających z codziennego funkcjonowania w Ğrodowisku, które siĊ
krytycznie opisuje i naraĪa róĪnym
wpáywowym osobom.
Red. Kamil Durczok (TVN)
sporo czasu poĞwiĊciá reakcjom na
tzw. taĞmy Renaty Beger. Reakcjom
polityków, ale takĪe dziennikarzy
sympatyzujących z wáadzą, którzy
milczeli kiedy w TVN puszczono
nagrane z ukrytej kamery Īenujące rozmowy kuluarowe na konwencji Platformy Obywatelskiej,
a teraz zaczĊto siĊ z zatroskaniem
zastanawiaü, czy Renata Beger ma
wáaĞciwe kwalifikacje moralne do
oĞmieszania polityków rządzącego
ugrupowania. A zdaniem Durczoka
problem polegaá nie na tym, kto i
dlaczego nagrywaá, sednem zdarzenia byáo to, co utrwaliáo i ujawniáo nagranie. Durczok uwaĪa, Īe
nie jest prawdziwe twierdzenie, iĪ
media są bez kontroli. Media kontrolują ich odbiorcy – oglądając
program, kupując gazetĊ czy czasopismo – lub nie kupując. Ponadto media kontrolują siĊ wzajemnie.
„Jak »Dziennik« napisze coĞ, co nie
ma pokrycia w faktach – „Gazeta
Wyborcza” natychmiast to z przyjemnoĞcią ujawni i wytknie. ĝro-

DebatĊ moĪna byáo oglądaü na telebimie w holu Collegium Maius

19

listopad – grudzieĔ 2006

dowisko dziennikarskie wzajemnie
patrzy sobie na rĊce. Opisujmy
Ğwiat takim, jaki on jest, nie angaĪując siĊ po którejkolwiek ze stron”
– oto recepta Kamila Durczoka na
wiarygodne dziennikarstwo.
Red. Janusz Majcherek (publicysta „Rzeczpospolitej” i pracownik naukowy) na pytanie: czy media
mogą przegraü wojnĊ o wiarygodnoĞü? – odpowiedziaá pytaniem: – A
z kim niby miaáyby przegraü? Na
pewno nie z politykami! Badania
pokazują, Īe dziennikarze mają wysoką wiarygodnoĞü, ale rzeczywiĞcie mogą ją traciü. My nie bądĨmy
– apelowaá – jak politycy, którzy
kiedy tracą wiarygodnoĞü, to obwiniają za to media. JeĞli stracimy
wiarygodnoĞü, to na skutek wáasnych sáaboĞci. Jakich? NajwiĊkszym báĊdem wszystkich spisko-

wych teorii jest to, Īe nie doceniają
one najwaĪniejszego czynnika, który prawdopodobnie rządzi dziejami ludzkoĞci – gáupoty. Spiskowa
teoria popeánia ten báąd, iĪ zakáada
mianowicie, Īe ludzie są na tyle
mądrzy, przebiegli, sprytni, Īe są w
stanie zawiązywaü skomplikowane
spiski, których nie moĪna odkryü,
a wiĊc muszą byü niezwykle inteligentnie skonstruowane. Gáupota to
coĞ, co moĪe takĪe dotknąü dziennikarzy, bo czemu by nie? Przybiera ona m. in. postaü kompletnej
ignorancji ekonomicznej, dlatego
przyáączam siĊ tu do pochwaá pod
adresem Romana Máodkowskiego.
Zmorą dzisiejszego dziennikarstwa
są teĪ tzw. dziennikarze niezaleĪni.
A kto to jest dziennikarz niezaleĪny? To jest facet, którego wyrzucali
z kaĪdej roboty i do Īadnej redakcji

nie chcą go przyjąü. Ci publicyĞci
niezaleĪni to są frustraci. OtóĪ gdzie
dziĞ lądują ci „niezaleĪni publicyĞci”? Zostają dyrektorami mediów,
prezesami ich zarządów! To jest
skandaliczna sytuacja. Nazywając
rzecz po imieniu: ci frustraci, którzy
ponieĞli fiasko w zawodzie dziennikarskim – zostali teraz obsadzeni w
roli nadzorców innych dziennikarzy.
Frustraci i ignoranci – to są najniebezpieczniejsze kategorie dziennikarzy. A nieprawdą jest, jak to chcą
nam wmówiü niektórzy, Īe trzeba
siĊ sprzedaü, aby osiągnąü sukces
w tej branĪy. Przykáady dziennikarzy siedzących tu obok mnie są tego
najlepszym dowodem.
Barbara Stankiewicz
Fot. Tadeusz Parcej

KsiñĔki Ĕyciem pisane
Biografia pisarza a literatura
– z wáasnych doĞwiadczeĔ twórczych. Tak brzmiaá tytuá spotkania
– w ramach Záotej Serii Wykáadów
Otwartych UO – ze Stanisáawem
Srokowskim, poetą, pisarzem, krytykiem literackim, absolwentem
opolskiej WSP (1960). Spotkanie
odbyáo siĊ 24 paĨdziernika br. w
czytelni Biblioteki Gáównej UO.
Stanisáaw Srokowski jest autorem m.in. ksiąĪek o tematyce kresowej (Duchy dzieciĔstwa, Repatrianci i najnowsza NienawiĞü), a takĪe
Skandalista Wojaczek.
– Zwodnicze jest utoĪsamianie
pisarza z jego dzieáem – zacząá Srokowski, przyznając jednoczeĞnie, Īe
jego Īycie pojawia siĊ co jakiĞ czas,
wypáywa w literaturze.
Warunkiem bezwzglĊdnym do
powstania dzieáa jest – zdaniem
Stanisáawa Srokowskiego – talent.
– Ale musi byü speániony takĪe jeden z trzech warunków. TwórcĊ musi
dotknąü nadmiar – bólu, szczĊĞcia,
lĊku, niedomiar – czyli jakiĞ brak,

Stanisáaw Srokowski (z lewej) goĞciem Záotej Serii Wykáadów Otwartych

pustka, albo musi doĞwiadczyü
pustki – po odejĞciu kogoĞ bliskiego
na przykáad. Jeden z tych elementów otwiera drogĊ do twórczoĞci.
Twórcą, w którego Īyciu wszystkie
te trzy nieszczĊĞcia zaistniaáy, byá

Rafaá Wojaczek.
Srokowski, jako dziecko, wraz z
rodziną zmuszony do opuszczenia
Kresów (Hnilcze, k. Podhajec, woj.
tarnopolskie), powraca do nich w
swoich ksiąĪkach – inspirowanych,
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jak mówi, tamtymi emocjami, tamtym strachem i póĨniejszą wiedzą o
tym, co siĊ na tych ziemiach dziaáo.
Apogeum tego strachu to byá rok
1944, kiedy polska czĊĞü naszej wsi
zostaáa spalona, a wielu jej mieszkaĔców wymordowano. Mój Ğwiat
siĊ wtedy zawaliá. A przecieĪ jeszcze nie tak dawno razem z moimi
przyjacióámi – ĩydem i UkraiĔcem

– razem biegaliĞmy po polach za
ptakami, nie potrafiáem bez nich
przeĪyü jednego dnia… Ale problem
Kresów to problem nie tyle nacji,
co czáowieka: ile moĪe siĊ w nim
zmieĞciü záa. Polska jest duĪo winna Kresom – ten temat nie moĪe byü
przemilczany, nie moĪemy udawaü,
Īe nic siĊ nie staáo.
W trakcie spotkania pojawiáy siĊ

i wątki opolskie – Stanisáaw Srokowski koĔczyá tu przed laty studia polonistyczne, tu – jak mówi
– przeĪyá swoje pierwsze miáoĞci,
zauroczenia i fascynacje. W Opolu
takĪe powstaáy jego pierwsze wiersze, drukowane w „Przedpolach” i
miesiĊczniku „Opole”. (bas)

Promocja ksiąĪki Twierdze kresowe Rzeczypospolitej

Zostawiè swój Ĉlad
niowa… I nie wiadomo, co z tym dziedzictwem począü
– mówiá wspóáprowadzący, wraz z ks. Piotrem Maniurką, spotkanie dr Adam WierciĔski – Bo jest ono
i nasze, i nie nasze. KaĪda próba jego „zeswojenia”,
odebrania, bĊdzie nieprawdziwa, bo to dziedzictwo
jest wspólne. Zapomnieü nie sposób, ale jak pamiĊtaü?
Jak pamiĊtaü o Wschodzie, by nikt nie miaá pretensji?
– zastanawiaá siĊ, przypominając pojĊcie „posiadania
imaginacyjnego”, autorstwa Jerzego Stempowskiego:
– Nie powinniĞmy siĊ tego posiadania imaginacyjnego
wstydziü. W procesie poĪegnania Wschodu ta ksiąĪka
jest waĪną kartą, choü my bĊdziemy siĊ z nim Īegnaü
jeszcze przez kilkaset lat.
Wielką wartoĞcią ksiąĪki profesora Nicieji i dowodem jego umiejĊtnoĞci pisarskich – podkreĞlaá dr Adam
WierciĔski – jest fakt, Īe pod jego piórem te zapomniane miasta i miasteczka oĪywają, a wraz z nimi oĪywają ludzie niegdyĞ tam Īyjący, znani i nieznani, którzy
budowali ĞwietnoĞü tych ziem: – Autor byáby Ğwietnym
reporterem historycznym, takie opowieĞci
historyczne pisywaá Marian Brandys.
WĞród przywoáanych przez autora
ksiąĪki ludzi byá obecny na sali ks. Ludwik Rutyna, który po przejĞciu na emeryturĊ wróciá do Buczacza, skąd pochodzi
i tam odbudowaá zniszczony koĞcióá (dziĞ
mieszka w domu ksiĊĪy emerytów w Opolu). Prof. Stanisáaw S. Nicieja: – Zamieszkaá w Buczaczu w absolutnie spartaĔskich
warunkach, na zagrzybionej parafii, z
wodą na podwórku, trzeba byáo niesamowitego hartu ducha, Īeby tam pozostaü i
odbudowywaü zrujnowaną ĞwiątyniĊ.
Z osobą ksiĊdza Rutyny wiąĪe siĊ
anegdota, którą przytoczyá autor ksiąĪki:
Na zdjĊciu od lewej: dr Adam WierciĔski, prof. Stanisáaw S. Nicieja i Krystian – WyjeĪdĪając z Buczacza postanowiliĞmy
Kobyáka
wszyscy ofiarowaü po parĊ dolarów na od– Wasza obecnoĞü tutaj to dla mnie wielkie wzruszenie, i wielka nagroda – zwróciá siĊ prof. Stanisáaw
Sáawomir Nicieja do kilkuset osób, szczelnie wypeániających salĊ Muzeum Diecezjalnego podczas spotkania poĞwiĊconego promocji jego najnowszej ksiąĪki
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy,
biografie (Wydawnictwo Iskry, 2006). Spotkanie – 15
listopada br. – rozpoczĊáo siĊ od projekcji fragmentu
filmu pt. Zamki kresowe Rzeczypospolitej, w reĪyserii Jerzego Janickiego, z narracją prof. Stanisáawa S.
Nicieji – dotyczącego historii twierdzy w KamieĔcu
Podolskim. Bo ksiąĪka jest plonem wyprawy na Podole
i WoáyĔ, na którą z ekipą realizatorów wyruszyá reĪyser
Jerzy Janicki, by nakrĊciü dziesiĊcioodcinkowy dokumentalny film o twierdzach Podola i Woáynia, a na którą
zaprosiá profesora NiciejĊ.
– Polska nie poĪegnaáa siĊ ze swoim Wschodem.
Swoim i nie swoim, bo przecieĪ to byáa Rzeczpospolita
wielonarodowoĞciowa, wielojĊzykowa, wielowyzna-
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budowĊ koĞcioáa. JakiĞ krĊcący siĊ wokóá
nas Ukrainiec niepostrzeĪenie ukradá te
pieniądze. Ksiądz Rutyna na to ze stoickim
spokojem: „Bóg daá, Bóg zabraá”.
Wszystkie przywoáane w ksiąĪce postacie, i te wybitne, i te mniej znane, áączy jedno: Īyli z pasją, zostawili po sobie
trwaáy Ğlad na tych ziemiach. I to wáaĞnie
– podkreĞliá profesor Nicieja – jest najwaĪniejsze: – Nie Īyü anonimowo, zostawiü
swój Ğlad.
W trakcie spotkania profesor Nicieja
przyznaá, Īe przyjaĨĔ z Jerzym Janickim
(który zabierając go na tĊ wyprawĊ, przyczyniá siĊ do powstania ksiąĪki), czáowiekiem niesáychanie ciepáym, kompletnie
pozbawionym agresji, jest jednym z najwiĊkszych dóbr, jakie go spotkaáy w Īyciu. Po spotkaniu autor dáugo podpisywaá ksiąĪki
O swojej roli narratora filmu powiedziaá:
– Tam nie byáo mowy o dáugich opowieĞciach – kaĪda ze scen wymagaáa raptem kilku zdaĔ konej na uniwersytecie. WierzĊ, Īe uda mi siĊ powtórzyü
tamten sukces, Īe moja ostatnia ksiąĪka przywoáa mnie
mentarza. Tylko Īeby te trzy trafne zdania uáoĪyü, ileĪ
wczeĞniej siĊ musiaáem naczytaü!
w wymiarze ogólnopolskim.
To juĪ kolejna ksiąĪka dotycząca Kresów autorstwa
Podczas spotkania fragmenty ksiąĪki czytaá Krystian
Stanisáawa S. Nicieji – pierwszą byá Cmentarz àyczaKobyáka, dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.
kowski we Lwowie, ksiąĪka, której nakáad wyniósá 250
Wieczór w Muzeum Diecezjalnym zakoĔczyá siĊ
tys. egzemplarzy, a która przyniosáa autorowi wielką
podpisywaniem ksiąĪek – zainteresowanie nimi byáo
popularnoĞü: – A muszĊ dodaü, Īe nic wspólnego z Kretak duĪe, Īe trzeba byáo sprowadziü kolejną partiĊ egsami nie miaáem ani ja, ani moi rodzice. Ta popularnoĞü
zemplarzy.
pomogáa mi bardzo w póĨniejszej pracy administracyj(bas)

ēart wieczoru wart!
9 listopada br. w Muzeum ĝląska
Opolskiego odbyá siĊ wieczór muzealny pt. „ĩart bibliograficzny”, którego
bohaterem byá dr Adam WierciĔski, polonista z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego.
Powodem spotkania byáa ksiąĪka dra
WierciĔskiego pt. Prace polonistów opolskich. ZmyĞlenia bibliograficzne wydana
przez Wydawnictwo Oficyna Piastowska.
W wieczorze wziĊli udziaá przyjaciele i domniemani autorzy ksiąĪek przypisywanych
im przez dra WierciĔskiego.
W ramach wprowadzenia dr hab. ElĪbieta Dąbrowska, prof. UO, jedna z
autorek zmyĞlonych lektur, przedstawiáa
dowcipny poemat o autorze.

Dr Adam WierciĔski (z lewej) i jego goĞcie. Fot. Jerzy Stemplewski
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Poeta Jan Goczoá Īyczliwie
opowiedziaá o sáabostkach dra WierciĔskiego. Wspomniaá m.in. o jego
cyzelowaniu wáasnych tekstów.
– W redakcji „Opola” Adam
WierciĔski do samego koĔca coĞ
tam w tekĞcie udoskonalaá; na
przykáad „i” zmieniaá na „oraz”.
Doktor WierciĔski znany jest teĪ z
tego, Īe przemierza ulice Opola zatopiony w lekturze. KiedyĞ, jadąc
samochodem, nagle go zauwaĪyáem.
Zacząáem trąbiü, by siĊ zatrzymaá,

niestety bezskutecznie – doktor WierciĔski niewzruszenie czytaá, a mnie
zatrzymaáa policja.
Jan Goczoá przekonaá siĊ takĪe,
ile przeĪyü dostarczyáo drowi WierciĔskiemu wymyĞlanie Īartobliwych
bibliografii. – Nie raz póĨną nocą,
budziá mnie telefon od Adama, który
miaá ochotĊ czytaü wáaĞnie wymyĞlone Īarty bibliograficzne.
Mgr Marek Szladowski z Instytutu Filologii Polskiej przypomniaá
tradycjĊ literacką zmyĞleĔ biblio-

graficznych.
Dr Adam WierciĔski podziĊkowaá wszystkim, którzy przyczynili
siĊ do powstania ksiąĪki, m.in. wydawcy Romanowi Hlawaczowi.
Zanim pojawiáa siĊ ksiąĪka, poszczególne rozdziaáy „Prac polonistów opolskich” publikowane byáy
na áamach „Indeksu”.
Wieczór prowadziáa Krystyna
Lenart-Juszczewska, dyrektor Muzeum ĝląska Opolskiego.
BEZ

Nie taki groĒny islam
14 listopada br. na Uniwersytecie Opolskim goĈciä arabista prof. Janusz Danecki – w ramach Zäotej Serii Wykäadów Otwartych w Bibliotece Gäównej UO
wygäosiä wykäad pt.: „Problemy wspóäczesnego islamu”.

Prof. Janusz Danecki, arabista z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wykáadzie postanowiá zmierzyü
siĊ z trzema mitami dotyczącymi Ğwiata arabskiego.
– Pierwszy mit dotyczy tego, Īe islam obejmuje
wszystko – sferĊ polityki, religii, sferĊ Ğwiecką; drugi
mit mówi, Īe islam jest tylko i wyáącznie fundamentalistyczny; trzeci mit to przekonanie, Īe cywilizacja
islamska zmierza do zniszczenia naszej cywilizacji i Īe
owo zniszczenie nastąpi w wyniku zderzenia cywilizacji
zachodniej z cywilizacją islamu, no i dojdzie do zniszczenia tej pierwszej.
Prof. Danecki, siĊgając do historii islamu, wykazaá,
Īe islam nie zawsze byá poáączeniem religii z polityką.
– Tak byáo na początku. Prorok Mahomet, który Īyá
w czasach 570–632 byá rzeczywiĞcie politykiem, administrowaá dziaáania równieĪ w sferze militarnej, wymyĞlając dĪihad, ale zapominamy, Īe wówczas dĪihad
zmierzaá do uporządkowania plemiennej grabieĪy. Ale
natychmiast po Ğmierci Mahometa stwierdzono: prorok
umará, teraz mamy wyáącznie Ğwieckie paĔstwo, mamy
religiĊ jako taką, ale nie ma juĪ potrzeby rozwijania
doktryny religijnej. Pojawiáa siĊ koncepcja wymyĞlona
w oparciu o Koran, Īe prorok Mahomet jest pieczĊcią
proroków, a pieczĊü zakoĔczeniem proroctwa. Proroctwo siĊ zakoĔczyáo, zaczĊáo siĊ królestwo ludzi na ziemi
i zaczyna siĊ nowa koncepcja, która to znowu zmierza
w stronĊ religii, mianowicie taka, Īe to królestwo ma
za zadanie utrzymaü religiĊ na ziemi i stosowaü boskie
prawa. W ten sposób zrównano proroków z królami i
zaczĊáa siĊ teokracja. Okres teokracji panowaá mniej

wiĊcej do najazdów mongolskich w 13. wieku, mniej
wiĊcej 500 lat.

Religia szaleĔców?
DziĞ odnosi siĊ wraĪenie, Īe islam prowadzi ĞwiĊtą
wojnĊ w obronie wáasnej religii – mówiá prof. Danecki.
Przyznaá, Īe w obliczu zamachów terrorystycznych u
wielu pojawia siĊ pytanie: czy przypadkiem nie mamy
do czynienia z prymitywnym systemem, stworzonym
przez prymitywnych ludzi, a co za tym idzie, czy w
ogóle jest sens podejmowania jakiejkolwiek dyskusji?
– Zniszczenie 11 wrzeĞnia 2001 roku World Trade
Center za pomocą porwanych przez zamachowców
arabskich dwóch amerykaĔskich samolotów pasaĪerskich, obalenie przez wojska amerykaĔskie, z brytyjskim
udziaáem, fundamentalistycznego reĪimu Talibów w Afganistanie oraz wytrzebienie tam czáonków organizacji
Al-Kaida, oskarĪanej o odpowiedzialnoĞü za zniszczenie
WTC, czy wreszcie samobójcze ataki PalestyĔczyków na
ĩydów w Izraelu zrodziáy przypuszczenie, Īe mamy do
czynienia z dziaáaniami szaleĔców.
Ale tak drastyczne dziaáania wziĊáy siĊ z reakcji na
politykĊ prowadzoną przez Stany Zjednoczone. Muzuámanie wierzą, Īe ze strony Stanów Zjednoczonych
i, ogólnie rzecz mówiąc, Ğwiata zachodniego, rzeczywiĞcie przychodzi zagroĪenie.
Prof. Danecki przywoáaá nazwisko Huntingtona, autora koncepcji o nieuchronnoĞci zderzenia cywilizacyjnego.
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– Upadek komunizmu, zdaniem
Huntingtona, doprowadziá do tego,
Īe zniknąá wróg wspólny dla Zachodu i muzuámanów. W rezultacie obie
strony zwróciáy siĊ przeciwko sobie.
Pierwszym przejawem tej walki byáa
wojna w Zatoce. I znów jest to uproszczenie, poniewaĪ wojna w Zatoce
byáa bezpoĞrednim skutkiem wojny
iracko-iraĔskiej (1980–1988), a ta
toczyáa siĊ jeszcze w czasach komunizmu. Huntington twierdzi, Īe konflikt
Zachodu z islamem jest odwieczny i
trwa od pierwszych podbojów muzuámaĔskich, przez wojny krzyĪowe
po dziĞ dzieĔ. By go skoĔczyü, musi
nastąpiü zderzenie cywilizacji. Koncepcja o zderzeniu cywilizacyjnym
jest podstawą jednego z mitów na
temat islamu.

Na zdjĊciu od lewej: red. Jerzy Paciorkowski (NTO), prof. Janusz Danecki, rektor UO
prof. Stanisáaw S. Nicieja, dr hab. Anna Barska, prof. UO

Porozumienie jest moĪliwe
Zdaniem prof. Daneckiego fundamentaliĞci muzuámaĔscy odwoáują siĊ do dĪihadu jako aktywnej, agresywnej walki przeciwko Ğwiatu pozbawionego religii.
Wedáug Huntingtona odrodzenie islamu, zwáaszcza po
rewolucji iraĔskiej, odradza ufnoĞü muzuámanów we
wáasne siáy i przekonanie o wyĪszoĞci islamu nad kulturą Zachodu.
– Jednak, po pierwsze, odradzanie siĊ ĞwiadomoĞci
róĪnych ugrupowaĔ religijnych i etnicznych jest cechą
charakterystyczną dzisiejszego Ğwiata, a po drugie,
ĞwiadomoĞü wáasnej siáy niekoniecznie musi prowadziü do ekstremizmu. Podejmowane przez ekstremistów
muzuámaĔskich dziaáania Ğwiadczą o nienawiĞci do
Zachodu. Ale jaka jest na to reakcja Zachodu? Ano taka,
Īe tezy Huntingtona sprawiają wraĪenie samospeániającej siĊ wróĪby. OczywiĞcie zagroĪenie ze strony Ğwiata
muzuámaĔskiego istnieje, ale na pewno nie ma ono takiego ksztaátu, jaki przedstawiają nam Ğrodki masowego
przekazu. A wiĊc, nie moĪna mówiü o totalnej walce
muzuámanów z Zachodem i peánej ich wrogoĞci wobec

wszystkiego, co páynie z Zachodu. Spójrzmy z naszej
polskiej perspektywy. Czy nasi muzuámanie mogliby
kiedykolwiek stanowiü zagroĪenie dla naszej paĔstwowoĞci, nawet dla katolicyzmu? KaĪdy na takie pytanie
odpowie negatywnie. Nasi Tatarzy-muzuámanie są nie
tylko lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej od szeĞciuset lat, ale teĪ bitnymi Īoánierzami, po prostu takimi
samymi Polakami jak inni. Nie podkreĞlają swojej specyfiki, nie okazują wyĪszoĞci, a Īyją w zgodzie wtopieni
w polską kulturĊ. Nie stworzymy konfliktu rasowego czy
religijnego z polskimi muzuámanami.
Prof. Danecki wskazaá takĪe na róĪnicĊ w traktowaniu muzuámanów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Paradoksalnie, w USA muzuámanie czują siĊ
dobrze, bo zostali zaakceptowani przez spoáeczeĔstwo,
tymczasem np. we Francji zepchniĊci zostali niemal do
gett. I tam ciągle dochodzi do konfliktów.
Porozumienie miĊdzy Ğwiatem muzuámaĔskim a zachodnim jest jednak moĪliwe, wystarczy nie ulegaü
mitom na temat islamu.
Beata Zaremba

Prof. dr hab. Janusz Danecki – znawca problematyki Ğwiata islamu ze szczególnym uwzglĊdnieniem Ğwiata arabskiego. Pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na temat
islamu pisaá do „Przeglądu Orientalistycznego”, „Rocznika Orientalistycznego”, „Hemispheres”, „Acta Asiatica”,
„Przeglądu Humanistycznego”. Dla radia polskiego, BBC i Telewizji Polskiej przygotowaá analizy dotyczące
problemów politycznych Ğwiata arabskiego i muzuámaĔskiego. Zna jĊzyk arabski i jego dialekty oraz podstawy
kilku jĊzyków orientalnych. Posáuguje siĊ równieĪ kilkoma jĊzykami europejskimi (angielskim, niemieckim,
francuskim, rosyjskim, hiszpaĔskim, wáoskim, szwedzkim i fiĔskim). Táumaczyá literaturĊ piĊkną oraz ksiąĪki
specjalistyczne z jĊzyków: arabskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpaĔskiego. Opublikowaá
ponad sto artykuáów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących zagadnieĔ jĊzyka
arabskiego, kultury islamu i Ğwiata arabskiego.
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Pan Bóg nie zapyta nas
o pochodzenie
16 listopada br. Leo Leszek Kantor goĞciá na Uniwersytecie Opolskim, w ramach „Záotej
Serii Wykáadów Otwartych”.
PoĪegnalny spacer

a z Lubszczykiem rozmówiáem siĊ po mĊsku. Trzy lata
póĨniej Lubszczyk byá goĞciem na przyjĊciu w Skrzacie
zorganizowanym z okazji mojego Ğlubu i mojej Īonie
wrĊczyá bukiet kwiatów mówiąc: pani mąĪ nie rozmawia
ze mną trzy lata, przepraszam za tamtą sytuacjĊ. Jaka to
wspaniaáa postawa czáowieka! 38 lat temu przyjechaáem
do Opola na poĪegnalny spacer. Bolesny to byá spacer,
bo zobaczyáem studentów idących na zajĊcia, a mnie
juĪ nie wolno byáo wejĞü na opolską uczelniĊ. Spotkaáem podczas tego spaceru m in. prof. Michaáa Lisa,
który proponowaá mi pracĊ w Niemodlinie. Spotkaáem
teĪ dziekana Eugeniusza Konika, czáonka PZPR, który
zapytaá mnie: – Kolego, co bĊdziecie robiü?
Odpowiedziaáem: – WyjeĪdĪam do Szwecji.
UĞcisnąá mi rĊkĊ i powiedziaá: – ProszĊ pamiĊtaü, to
nie my zwalniamy pana z pracy, to te áobuzy z komitetu
PZPR.
PodziĊkowaáem dziekanowi Konikowi za tĊ rozmowĊ
ponad 20 lat póĨniej, kiedy przyjechaáem do Wrocáawia,
gdy Polska byáa wolna. Gdyby tej rozmowy nie byáo,
ten wykáad prawdopodobnie by siĊ nie odbyá. Wiele
znaczyáo dla mnie takĪe serdeczne zaproszenie rektora
Uniwersytetu Opolskiego profesora Stanisáawa Nicieji i
pani profesor Wiesáawy Stepaniak-Piątkowskiej którzy
poprosili mnie, bym wygáosiá ten wykáad. No i jestem
dzisiaj tutaj, aliĞci z innym paszportem w kieszeni!

Leo Leszek Kantor w marcu 68 roku, jako Polak pochodzenia Īydowskiego musiaá opuĞciü PolskĊ i opolską
WSP. W listopadzie tego roku zagoĞciá na Uniwersytecie Opolskim z wykáadem, w którym mówiá o potrzebie
tolerancji, godnoĞci ludzkiej, problemach relacji polsko-Īydowskich. Wspominaá teĪ opolskie czasy i ludzi,
którzy wiele dla niego znaczyli i znaczą.
„Przez wiele najpiĊkniejszych lat mojego Īycia tu byá
mój dom. Ale nastaá rok 68. Wtedy, z tej ziemi ostatecznie zniknĊáa resztka uratowanych po Zagáadzie polskich
ĩydów. Przed wojną w Polsce byáo trzy i pól miliona
ĩydów, byáa to jedna z najwspanialszych cywilizacji
mniejszoĞciowych w Europie. Ukazywaáo siĊ ponad
120 Īydowskich gazet w jĊzyku jidysz, po polsku i po
hebrajsku. Dziaáaáy wydawnictwa, teatry, setki szkóáek
religijnych i wyĪszych seminariów duchownych, wiele
organizacji spoáecznych, biblioteki, kluby sportowe,
istniaáy na przykáad dwa studia filmowe. Asymilowani
ĩydzi zapisali siĊ záotymi literami w polskiej literaturze
i muzyce. Jako Īydowskie dziecko, mieszkające ze swoimi rodzicami w Strzegomiu, po wojnie nie baáem siĊ,
Īe bĊdĊ gáodny – Īe nie bĊdĊ miaá siĊ z kim bawiü Byá
we mnie strach przed odrzuceniem i osamotnieniem.
Moje obawy speániáy siĊ w 1968 roku, kiedy okazaáo
siĊ, Īe nie mogĊ mieszkaü w Polsce, nie mogĊ pracowaü na opolskiej
WSP. Wzruszające byáo to, Īe portierka pracująca na WSP, pani Sasowa, gdy dowiedziaáa siĊ, Īe zostaáem
relegowany, zamartwiaáa siĊ, gdzie ja
bĊdĊ mieszkaá.
Dopóki nie nastaá 68 rok, z antysemityzmem na opolskiej WSP spotkaáem siĊ tylko raz, gdy podczas fajfu w
klubie studenckim „Skrzat” chciaáam
poprosiü do taĔca koleĪankĊ JolkĊ,
wtedy student Wilibald Lubszczyk
krzyknąá: Nie taĔcz z tym ĩydem.
Byáem oburzony. Chciaáem sprawĊ
oddaü do komisji dyscyplinarnej, jednak szef Zrzeszenia Studentow Polskich Wiesiek Ciurryááo prosiá mnie
bym tego nie robiá. Posáuchaáem go, Leo Leszek Kantor po wykáadzie, jaki wygáosiá w Bibliotece Gáównej UO
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W Szwecji przypominaáem sobie dobre chwile z Polski, które pozwalaáy mi przeĪyü, bo początki nie byáy
áatwe – Szwedzi nie potrzebowali inteligencji. Jedno z
tych wspomnieĔ dotyczyáo czasów studenckich, kiedy
w wyborach na przedstawiciela studentów do Senackiej
Komisji Dyscyplinarnej otrzymaáem 83 gáosy na dziewiĊüdziesiąt.”
Wnioski powinny byü inne
Leo Leszek Kantor podczas swojego wykáadu przywoáaá nazwiska tych, którzy mieli odwagĊ stanąü w
obronie ĩydów w 1968 r.
„Tadeusz Konwicki na pytanie: Czy Kowalski jest ĩydem? zwyká odpowiadaü: W Warszawie wszyscy są ĩydami, a kto nie jest, musi udowodniü. DziĞ w Polsce od
taksówkarza moĪna usáyszeü, Īe Polską rządzą ĩydzi,
tymczasem statystyki mówią, Īe ĩydów jest zaledwie 3
tysiące czyli prawie ich nie ma. Pojawia siĊ wiĊc pytanie, czy w ogóle warto mówiü o ĩydach? Psycholodzy
powiedzieliby, Īe nie warto rozpamiĊtywaü przeszáoĞci.
Ale moĪe jednak warto. Albert Einstein miaá zwyczaj
zadawaü swoim studentom ten sam temat do zanalizowania. Studenci protestowali, Īe to zagadnienie juĪ
przerabiali. Einstein jednak argumentowaá: – Temat jest
znany, ale wnioski powinny byü inne. Trzeba wracaü do
tematu Īydowskiego, by wyciągaü wáaĞciwe wnioski z
historii, z Zagáady. I wnioskiem dzisiaj dla mnie najwaĪniejszym jest to, Īe drugi Holocaust, w reĪyserii
arabskiej, przy biernoĞci krajów europejskich, poza
Polską, która podobnie, jak Stany Zjednoczone popiera
Izrael, nie moĪe siĊ powtórzyü. Imre Kertesz, pisarz
wĊgierski, noblista, zapytany co myĞli o konflikcie palestyĔsko-izraelskim powiedziaá, Īe jeĞli ma wybieraü,
czy woli widzieü gwiazdĊ Dawida na czoágu czy na
piersi, wybiera tĊ pierwszą opcjĊ”.
Pan Jezus teĪ byá ĩydem
„ElĪbieta Ficowska miaáa dwie matki – Īydowską i
polską. Ocaliáa ją Irena Sendlerowa. Pani Sendlerowa
áącznie ochroniáa 2,5 tys. Īydowskich dzieci, m.in. wybitnego teoretyka literatury Michaáa GáowiĔskiego. DziĞ
Irena Sendlerowa ma 93 lata, jak wspomina Michaáa
GáowiĔskiego, to mówi: jako maáo dziecko siedziaá i

czytaá, juĪ wtedy wiedziaáam, Īe bĊdzie intelektualistą.
Znanych jest mi dwóch ksiĊĪy katolickich, którzy są ĩydami. Jednym z nich jest sáynny kardynaá Jan Maria Lustiger, pochodzący z rodziny polskich Īydów, uratowany
przez duchownych francuskich. Drugim – Romuald
Jakub Weksler-Waszkinel, który jako Īydowskie dziecko zostaá uratowany przez PolkĊ z getta. Prawdziwa
matka Wekslera namawiając polską matkĊ do zabrania
dziecka powiedziaáa: Niech pani weĨmie tego cháopca,
on kiedyĞ bĊdzie ksiĊdzem. Pan Jezus teĪ byá ĩydem. I
rzeczywiĞcie, jako dorosáy czáowiek Weksler oznajmiá
swoim rodzicom, Īe bĊdzie ksiĊdzem. Romuald Jakub
Weksler-Waszkinel jako ksiądz nie wstydzi siĊ swojego
pochodzenia, nosi krzyĪ wpisany w gwiazdĊ Dawida.
Martin Bormann, syn hitlerowskiego zbrodniarza Martina Bormanna, którego ojcem chrzestnym byá Adolf
Hitler, nawiązuje kontakt z Wekslerem. Spotykają siĊ
w OĞwiĊcimiu, wspólnie pracują nad filmem Marsz
ĩywych i modlą siĊ w Auschwitz.
Kim jestem?
Pytanie o identyfikacjĊ narodowoĞciową stale towarzyszy poszczególnym etapom Īycia Leo Leszka
Kantora. Udzielając odpowiedzi odwoáuje siĊ do trzech
kultur.
– Gdy rozmawiam z Ireną Sendlerową jestem Polakiem. Polakiem czuáem siĊ teĪ kiedy w rozmowie z
Czesáawem Miáoszem w Hotelu Grand, na dzieĔ przed
wrĊczeniem literackiej nagrody Nobla, pisarz i poeta
powiedziaá mi, Īe teraz zrealizuje marzenie swojego Īycia i napisze historiĊ Getta WileĔskiego. ĩydem jestem
natomiast wtedy, gdy np. jestem na cmentarzu Īydowskim, gdzie zostaáa pochowana moja matka, zmaráa w
wieku 49 lat. Szwedem czujĊ siĊ, gdy w potoku tsunami
giną szwedzkie rodziny, a szwedzki minister spraw zagranicznych idzie do teatru. Mam jednak ĞwiadomoĞü,
Īe w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, z jakim narodem
siĊ identyfikujĊ. Bo Pan Bóg, kiedy staniemy przed jego
obliczem nas nie zapyta, czy jesteĞmy Īydami przez
maáe „Ī” czy Polakami przez duĪe „P”. Bo Pana Boga
to wcale nie obchodzi. Pan Bóg zapyta nas tylko o jedno: Jakim byáeĞ czáowiekiem? I to powinno byü dzisiaj
najwaĪniejsze dla nas wszystkich.
Beata Zaremba

Leo Leszek Kantor (ur. 1940) – slawista, publicysta i krytyk filmowy, nauczyciel akademicki. UsuniĊty po Marcu‘68 z pracy w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Opolu, mieszka pod Sztokholmem. Od 1970
roku w Szwecji, w Instytucie Nauk Spoáecznych i Politycznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. Publicysta wielu
pism skandynawskich. Redaktor naczelny szwedzkiego periodyku „Kosmopolit” zajmującego siĊ obroną praw
czáowieka, zagadnieniami tolerancji, wielokulturowoĞci, antyrasizmu i ksenofobii oraz problemami Holocaustu.
Od 2001 roku inicjator i dyrektor MiĊdzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Czáowiek w Ğwiecie”
w Sztokholmie. Od 1992 r. czáonek Szwedzkiej Rządowej Rady ds. RównoĞci Etnicznej i Integracji. Przewodniczący Centralnej Federacji Imigrantów w Szwecji oraz MiĊdzynarodowego Forum Kultury w Szwecji.
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W MOJEJ PRACOWNI

Moja wäoska przygoda
Z dr. Mirosäawem Lenartem, adiunktem w Zakäadzie Literatury Staropolskiej
i OĈwieceniowej Instytutu Filologii Polskiej UO rozmawia Barbara Stankiewicz

– Przez cztery lata byá Pan lektorem jĊzyka polskiego na Uniwersytecie w Padwie. JĊzyk polski jako
kierunek na starej, prawie osiemsetletniej uczelni
– to dowód szczególnego zainteresowania naszym
krajem, naszą kulturą?
– Nasze relacje z padewskim Ateneum byáy silne
zwáaszcza w okresie renesansu – pamiĊü o tym jest do
dziĞ Īywa w Grodzie Antenora. Tym niemniej zainteresowanie naszym krajem, a wiĊc i jĊzykiem, wzrosáo
we Wáoszech w latach osiemdziesiątych, na co miaá
wpáyw i wybór Karola Wojtyáy na papieĪa, i powstanie
„SolidarnoĞci”. Na Uniwersytet w Rzymie zgáosiáa siĊ
wówczas ponad setka osób chĊtnych uczyü siĊ jĊzyka
polskiego – oczywiĞcie nie wszyscy wytrwali w tym
postanowieniu, ale to pokazuje skalĊ ówczesnego zainteresowania Polską. DziĞ trudno o takim zjawisku mówiü – nie jest to kierunek oblegany we Wáoszech, takĪe
na Uniwersytecie w Padwie. Wáosi najczĊĞciej wybierają jĊzyk polski jako drugi jĊzyk obcy, obok jĊzyka
rosyjskiego – Polska pojawia siĊ gdzieĞ po drodze, bo
to Rosja jest dziĞ krajem Europy Wschodniej, którego
kultura, jĊzyk, a takĪe moĪliwoĞci ekonomiczne (m.in.
wymiana gospodarcza z Wáochami) budzą zainteresowanie studentów, dając pewne nadzieje na znalezienie
pracy np. táumacza w jednej z wielu firm. W mojej grupie byáo Ğrednio kilku studentów, choü zdarzaáo siĊ, Īe
zgáaszaáa siĊ tylko jedna osoba. Byli to Wáosi i Polacy
urodzeni we Wáoszech, a ostatnio takĪe coraz czĊĞciej
ci, którzy wyjechali z Polski niedawno. Uczyáem ich
jĊzyka polskiego oraz podstaw literatury polskiej, opiekowaáem siĊ teĪ magistrantami.

Sáowem: polski student, który wybraá studia humanistyczne, musi liczyü siĊ z tym, Īe skoĔczy jako magister
filologii polskiej pracujący we wáoskiej restauracji albo
obsáugujący np. wózek widáowy w Anglii. I ten system
wáaĞnie warunkuje postawy polskich studentów: są to
albo pasjonaci, którzy nie zwracają uwagi na to, Īe profitów z tych studiów raczej nie bĊdzie, albo ludzie, w
których z wielu powodów dopiero trzeba rozbudziü
zainteresowanie przedmiotem studiów. Takie rozbudzanie czasem trwa caáy semestr, a moĪe nawet nigdy
siĊ nie udaü. Inna, równie waĪna róĪnica: we Wáoszech
za studia trzeba páaciü, co dziaáa na studentów bardzo
stymulująco – autentycznie siĊ uczą, są teĪ bardzo wymagający wobec wykáadowców. Tam tzw. konsultacje
to są prawdziwe konsultacje, w trakcie których student
poszerza swoją wiedzĊ, rozwija swoje zainteresowania,

– Studenci w Polsce i studenci we Wáoszech. Są
miĊdzy nimi jakieĞ róĪnice?
– Podstawowa to ta, Īe máody czáowiek rozpoczynający studia we Wáoszech juĪ w chwili startu wie, a
przynajmniej ma jakiĞ bardzo konkretny plan dotyczący
swojej przyszáoĞci, wiĊc jego decyzja – Īe np. poĞwiĊci
siĊ studiom humanistycznym – jest w peáni Ğwiadoma.
Nasi studenci tej pewnoĞci nie mają, w Polsce wciąĪ
jeszcze wielu rzeczy nie da siĊ po prostu przewidzieü.

Mirosáaw Lenart
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a nie zajĊcia wyrównawcze czy okazja do zdobycia
zalegáego zaliczenia. ObecnoĞü, tak na zajĊciach, jak i
na wykáadach nie jest obowiązkowa, ale wspomniane
juĪ zasady studiowania powodują, Īe zawsze moĪna
liczyü na komplet studentów. Nieobecni na zajĊciach
zawsze starają siĊ wytáumaczyü, choü nikt tego od nich
nie wymaga. Dodam jeszcze, Īe w Padwie stypendia
za dobre wyniki w nauce nie są wypáacane studentowi
do rĊki – uczelnia opáaca mu wyĪywienie albo miejsce
w akademiku. Kolejna róĪnica: studenci we Wáoszech
mają duĪo wiĊcej swobody zarówno w wyborze przedmiotu studiów, jak i organizacji samego studiowania,
co wynika z obowiązującego tam od dawna systemu
boloĔskiego, który w Polsce jest dopiero wdraĪany.
– Pana najwiĊkszy sukces pedagogiczny w Padwie?
– Trudno jest mi siĊ przyznawaü do jakichĞ szczególnych sukcesów. Za sukces pedagogiczny naleĪy uznaü,
jak sądzĊ, sytuacjĊ, w której student nie zniechĊca siĊ do
nauki jĊzyka i literatury egzotycznego dla niego kraju
zaraz po pierwszym semestrze. Wymieniü mogĊ przede
wszystkim sukcesy samych studentów, którzy zaskakiwali mnie swoim zaangaĪowaniem i umiejĊtnoĞciami.
Kiedy mówiĊ o tym zaangaĪowaniu przychodzi mi na
myĞl przykáad jednej, wyjątkowej studentki, a obecnie
doktorantki, która uczestniczyáa na samym początku w
moich zajĊciach, i z którą do tej pory utrzymujĊ kontakty naukowe. MyĞlĊ teĪ, Īe juĪ niedáugo zasili ona
grono wáoskich slawistów. Opanowaáa w stosunkowo
krótkim czasie biegle jĊzyk rosyjski, ukraiĔski i polski,
a jej praca magisterska, licząca ponad 500 stron, dotyczyáa rosyjskiego rĊkopisu „Dialogu Mistrza Polikarpa
ze Ğmiercią”, który przeanalizowaáa pod wzglĊdem historycznym i filologicznym. Wáosi, jeĞli mają do tego
wystarczająco duĪo chĊci, szybko uczą siĊ jĊzyków
– po roku nauki studenci z reguáy byli w stanie opanowaü jĊzyk polski w stopniu podstawowym, przy czym
mówią po polsku prawie bez akcentu. Jest to teĪ zasáuga uniwersytetu, który stwarza studentom ogromne
moĪliwoĞci rozwoju, równieĪ dlatego, Īe niemal kaĪda
z dziedzin nauki jest tam reprezentowana. PamiĊtam
studentkĊ, która pisaáa pracĊ magisterską na temat
motywów orientalnych w polskiej literaturze pozytywistycznej, w związku z czym zapisaáa siĊ na jeden
semestr jĊzyka starochiĔskiego, oczywiĞcie nie po to,
Īeby siĊ nauczyü jĊzyka, bo to absurd, ale Īeby lepiej
zrozumieü symbolikĊ motywów orientalnych, a przez to
mieü jakieĞ wyobraĪenie o tym, jakieĞ wraĪenie mogáa
robiü ta kultura na przybyszu z Europy.
– PamiĊta Pan pierwszy tydzieĔ pobytu na Uniwersytecie w Padwie? Co Pana najbardziej zaskoczyáo?
– Ogromny ksiĊgozbiór. Uniwersytet w Padwie to
jedna wielka biblioteka, organizowana przez prawie 800
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lat, bo uniwersytet zostaá zaáoĪony w 1222 roku i jest
drugim po Bolonii najstarszym uniwersytetem we Wáoszech. KsiąĪki są upychane wszĊdzie, takĪe w salach
wykáadowych, przede wszystkim po to, aby byáy pod
rĊką w konkretnych instytutach czy wydziaáach. Sama
biblioteka uniwersytecka jest strukturą wspóáczeĞnie w
duĪej mierze niezaleĪną od uniwersytetu i oprócz roli
naukowej speánia takĪe funkcjĊ swoistego muzeum.
NajwaĪniejsze jest jednak to, Īe dostĊp do zbiorów jest
praktycznie nieograniczony, tak dla pracowników, jak
i dla studentów. Pracownik naukowy Uniwersytetu w
Padwie rzadko kupuje ksiąĪki – nie musi, bo niemal
wszystkie, takĪe nowoĞci, ma pod rĊką. KaĪda katedra
dostaje na zakup ksiąĪek okreĞlone pieniądze i czĊsto
nie wszystkie wydaje, ale to raczej z powodu zaniedbania. Waga, jaką przykáada siĊ do gromadzenia i porządkowania zbiorów powoduje, Īe pracownicy biblioteki to
jedna z najwaĪniejszych, jeĞli nie najwaĪniejsza grupa
w strukturze tej uczelni, bo to oni organizują pracownikom naukowym warsztat pracy: Ğciągają niezbĊdne
ksiąĪki z innych bibliotek, co dzieje siĊ báyskawicznie,
robią czasami kwerendy, informują o nowoĞciach i o
kolejnych bibliotekach, do których uzyskano dostĊp
on-line. W komunikacji z pracownikami wykorzystują
pocztĊ elektroniczną, która jest tam podstawowym Ğrodkiem áącznoĞci. W trakcie pobytu w Padwie ukoĔczyáem
dwa kursy z bibliotekarstwa, co byáo niezbĊdne, aby w
sposób umiejĊtny korzystaü z zasobów wáoskich bibliotek – Ğwieckich, teologicznych. Te drugie interesowaáy
mnie w równym stopniu, poniewaĪ obok polonistyki
koĔczyáem takĪe studia teologiczne. StopieĔ informatyzacji Uniwersytetu w Padwie jest godny pozazdroszczenia, zwáaszcza, jeĞli siĊ pamiĊta, Īe obsáugą informatyczną tej wielkiej uczelni, w której studiuje ponad
59 tysiĊcy studentów, a zatrudnionych jest 2 tysiące
274 pracowników naukowych, zajmuje siĊ parĊ osób.
Dziaáa to niezwykle sprawnie, pracownicy naukowi
są wrĊcz zmuszani do korzystania z Internetu i poczty
elektronicznej, w której codziennie znajdują informacje
dotyczące wykáadów, konferencji, komunikaty rektora
czy inne bieĪące wiadomoĞci… Sáowem: komputer
zamiast korkowej tablicy, która, jeĞli juĪ jest, sáuĪy do
komunikacji pomiĊdzy samymi studentami.
– Jeszcze w Padwie napisaá Pan ksiąĪkĊ pt. Polscy podróĪnicy w padewskiej bazylice Ğw. Justyny. Te
cztery lata byáy wiĊc owocne i pod wzglĊdem naukowym…
– Rozwój naukowy, a potem dydaktyka. Takie są
priorytety na Uniwersytecie w Padwie i rzeczywiĞcie
staraáem siĊ wykorzystaü ten pobyt maksymalnie. Przede wszystkim poznaáem wielu ciekawych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymujĊ kontakty naukowe. Moich
znajomoĞci nie staraáem siĊ zawĊĪaü do Ğrodowiska
slawistycznego, co wyszáo mi na dobre. To spowodowaáo, Īe bardzo zasáuĪone i aktywne w Padwie sto-
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warzyszenie (Societas Veneta per la
storia religiosa), gromadzące przede
wszystkim historyków, zaproponowaáo mi wygáoszenie wykáadu podczas jednego ze swoich posiedzeĔ na
temat historii literatury religijnej w
Polsce. Temat byá mi bardzo bliski,
poniewaĪ zagadnieniem tym interesujĊ siĊ od lat. Wkrótce zaproponowano mi, jako jedynemu Polakowi,
czáonkostwo, co zaowocowaáo kolejnymi zaproszeniami na konferencje historyczne oraz zapoczątkowaáo
moją wspóápracĊ z instytutem zajmującym siĊ badaniami nad kulturą
Europy Ğrodkowej i wschodniej ICM
(Istituto per gli Incontri Culturali
Mitteleuropei). MuszĊ dodaü, Īe w
Padwie niemal codziennie odbywa
siĊ kilka konferencji naukowych, w
których biorą udziaá badacze z naj- Uniwersytet w Padwie
lepszych Ğwiatowych uniwersytetów
oraz znani intelektualiĞci. Zaproszenie padewskiego uniwersytetu jest do dziĞ traktowane
zma Kretkowskiego, na której wyryto 1558 roku tekst
jako duĪe wyróĪnienie, chociaĪ sama perspektywa poautorstwa Jana Kochanowskiego, opublikowany póĨbytu w Padwie jest zapewne równieĪ bardzo kusząca.
niej w Bazylei w 1560 roku w zbiorze inskrypcji – tzw.
OczywiĞcie moje zainteresowania naukowe w jakiĞ
Epitaphium Crectovii. Jest to najstarszy drukowany
sposób musiaáy dotyczyü polskich pamiątek w Padwie,
tekst Kochanowskiego i najwaĪniejsze polonicum w
o których niby wszystko wiadomo, ale wiedza ta okazutej czĊĞci Europy.
je siĊ przy bliĪszym rozpoznaniu niepeána i nie zawsze
– KonserwacjĊ tej páyty przeprowadziáa Pana
kompletna. Są teĪ rzeczy, których po prostu dotychczas
Īona…
nikt nie zauwaĪyá czy teĪ nie znalazá. Tymczasem nie
tylko na uniwersytecie, ale w caáej Padwie niemal na
– Tak, to byáa jedna z prac konserwatorskich, którymi
kaĪdym kroku moĪna siĊ natknąü na polskie Ğlady. Tu
we Wáoszech zajmowaáa siĊ, i zajmuje nadal. NajwiĊcej
przecieĪ studiowaá medycynĊ Mikoáaj Kopernik, a obok
czasu spĊdza w Wenecji, w której zakochaáa siĊ jeszcze
niego pojawiá siĊ teĪ Ğląski astronom Witelon. Przed
wejĞciem do gáównej auli uniwersytetu znajduje siĊ
w czasach, gdy pracowaáa w miĊdzynarodowej grupie
konserwatorów ratujących najstarsze weneckie mozaiki
tzw. „sala czterdziestu” (Sala dei Quaranta), gdzie na
znajdujące siĊ w Bazylice Matki BoĪej WniebowziĊtej
Ğcianach widnieją postaci wybitnych studentów tego
Ateneum. Widzimy tam m.in. Jana Kochanowskiego,
(Basilica di SM Assunta) na wyspie Torcello. Kiedy
doáączyáa do mnie, podjĊáa pracĊ – jako jedyna Polka
Jana Zamoyskiego, Klemensa Janickiego. Padwa oprócz
– przy rekonstrukcji spalonego teatru La Fenice, przeuniwersytetu sáynie z miejsca pochówku i kultu Ğw.
Antoniego. W bazylice jemu poĞwiĊconej, wĞród wiewodząc grupie pozáotników. WiąĪe siĊ z tym zresztą
pewna zabawna historia. OtóĪ zdjĊcie mojej Īony záolu polskich akcentów, znajduje siĊ teĪ kaplica polska.
cącej symbol feniksa, umieszczonego nad sceną teatru,
Tam, w czasie ostatniej przebudowy wnĊtrza Ğwiątyni
trafiáo na bilboardy, które wisiaáy przez kilka miesiĊcy
zebrano najwiĊcej polskich pamiątek. NajwaĪniejszym
na weneckich ulicach, jako element reklamowy, inforz tych zabytków jest kamienna páyta epitafijna Era-

Dr Mirosáaw Lenart, filolog, teolog. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii KUL. Adiunkt
w Zakáadzie Literatury Staropolskiej i OĞwieceniowej Uniwersytetu Opolskiego. We Wáoszech pracowaá na
uniwersytetach w Padwie (2001–2005) oraz Bolonii (2004–2005). Autor monografii o sporach alegorycznych
postaci (Spór duszy z ciaáem i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji Ğredniowiecznej,
Opole 2002) oraz pierwszego tomu z cyklu poĞwiĊconego pamiątkom polskim w Padwie (Polscy podróĪnicy
w padewskiej bazylice Ğw. Justyny, Opole 2005).
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mujący o pracach konserwatorskich prowadzonych w
tym waĪnym dla kultury polskiej obiekcie.
Po zakoĔczeniu prac w La Fenice moja Īona przez
jakiĞ czas pracowaáa takĪe m. in. przy Ğredniowiecznych
freskach oraz zdobionych detalach architektonicznych
Palazzo Foscari, który jest gáówną siedzibą Uniwersytetu w Wenecji (zwanego od tego miejsca Ca’ Foscari).
Prowadziáa teĪ prace przy zdobionym suficie auli gáównej tego jednego z piĊkniejszych paáaców Wenecji. W
rezydencji tej mieszkaáa zresztą Bona Sforza w czasie
swej podróĪy do Bari po Ğmierci Zygmunta Starego.
Wenecja to jeszcze jedno, obok Padwy, miasto w tej
czĊĞci Wáoch, z którym w przeszáoĞci związaáy siĊ losy
Polaków. MuszĊ przyznaü, Īe zawód mojej Īony pozwala mi nie tylko zbliĪyü siĊ do wielu niedostĊpnych
dla turystów zabytków, ale teĪ pogáĊbiü moją wiedzĊ z
historii, a czasem natrafiü na kolejny, nieznany dotąd
polski Ğlad.

– Jak to siĊ staáo, Īe zostaá Pan lektorem jĊzyka
polskiego na Uniwersytecie w Padwie?
– Zgáosiáem swoją kandydaturĊ na konkurs zorganizowany przez ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. WczeĞniej, w 1985 roku, byáem juĪ
we Wáoszech na stypendium – ufundowane wspólnie
przez biskupa Sieny oraz Uniwersytet w Sienie. Wtedy
zacząáem intensywnie uczyü siĊ wáoskiego. I tak zaczĊáa siĊ moja fascynacja tym krajem, jego historią i
kulturą. Dlatego, kilka lat póĨniej, zainteresowaáem siĊ
konkursem na lektora jĊzyka polskiego we Wáoszech.
OczywiĞcie, warunkiem podstawowym, ale bynajmniej
nie jedynym, byáa znajomoĞü jĊzyka wáoskiego. Okazaáo siĊ, Īe spoĞród wielu kandydatów wybrano wáaĞnie
mnie. I tak zaczĊáa siĊ moja wáoska przygoda.

Obserwatorium Astronomiczne UO
ma swego patrona
– opolanina z urodzenia, gwiazdö
pierwszej wielkoĈci Ĉwiatowej nauki
W dniu 27 paĨdziernika br. odbyáo siĊ uroczyste otwarcie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz nadanie
mu imienia znakomitoĞci Ğwiatowej
nauki, opolanina z urodzenia – Teodora KaáuĪy. W uroczystoĞciach
wziĊáa udziaá czoáówka polskiej
astronomii i astrofizyki – profesorowie, uczeni o Ğwiatowej sáawie:
Andrzej Woszczyk (UMK w Toruniu) – prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Kazimierz
StĊpieĔ (UW), w dwóch rolach
– jako przewodniczący Komitetu
Astronomii PAN i wiceprzewodniczący Rady Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (sponsora obserwatorium w koĔcowej fazie jego
budowy), Józef Smak (PAN, Warszawa), czáonek rzeczywisty PAN
i wiceprzewodniczący Prezydium
Komisji ds. Stopni Naukowych i
Tytuáu Naukowego, Jerzy Kreiner
(AP im. KEN w Krakowie) – budowniczy i dyrektor obserwatorium

astronomicznego na Suhorze pod
Krakowem oraz Michaá Tomczak
i Andrzej Pigulski – dyrektorzy
Instytutu (i Obserwatorium) Astronomicznego UWr. Kierownictwo
Uniwersytetu Opolskiego reprezentowaáa pani profesor Krystyna
Czaja, prorektor ds. nauki i polityki
finansowej; obecny byá takĪe profesor Marek Masnyk, prorektor ds.
ksztaácenia i studentów. Honory majordomusa peániá dyrektor Instytutu
Fizyki – profesor Józef Musielok,
przy dyskretnej pomocy piszącego
te sáowa.
UroczystoĞciom towarzyszyáa
sesja naukowa pt. „Theodor Kaluza (Teodor KaáuĪa) – opolanin z
urodzenia, prekursor Wielkiej Teorii Wszystkiego”. Przewodniczyá
jej profesor Musielok. Audytorium
sáuchaczy moĪe nie byáo nad wyraz masowe (sesja odbyáa siĊ w
piątkowe popoáudnie), ale w peáni
godne rangi sesji: profesorowie (w
tym dziekani niektórych wydzia-

áów UO) i máodsi nauczyciele akademiccy obu uczelni akademickich
Opola, studenci starszych lat fizyki
UO, opolscy nauczyciele (gáównie
fizyki), wreszcie nieznajomi przybysze z miasta.
SesjĊ otworzyáa pani prorektor
prof. Krystyna Czaja, potem zaproszeni goĞcie wygáosili oficjalne
mowy – a w istocie, na tyle budujące i zachĊcające sáowa i Īyczenia, Īe wrĊcz godzi siĊ nazwaü je
laudacją na czeĞü Obserwatorium
Astronomicznego UO, jego pomysáodawców i budowniczych.
OĞmielĊ siĊ jedynie przywoáaü sáowa prezesa Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego, prof. Andrzeja
Woszczyka (wczeĞniej wyraĪone
na piĞmie, stąd powtórzone tu wiernie): „Bardzo duĪe wraĪenie zrobiáa
na mnie forma PaĔskiej Dostrzegalni. Jest piĊkna, nowoczesna i funkcjonalna. (…) Jestem przekonany,
Īe moĪe byü pan profesor dumny z
dotychczasowego stanu Opolskiej
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Theodor Franz Eduard Kaluza (Teodor KaáuĪa), 1885 (Opole) – 1954
(Getynga)

Dostrzegalni Astronomicznej i Īe
bĊdzie ona dobrze sáuĪyáa nie tylko
studentom Uniwersytetu Opolskiego, ale caáemu spoáeczeĔstwu Opola i regionu.” W istocie sáowa te są
w gáównej mierze adresowane do
tych wszystkich, których w czasie
uroczystoĞci moĪe nie doĞü udaáo
siĊ wyeksponowaü: do projektanta
caáej budowli „Niechcic”, a gáównie
zwieĔczającego go obserwatorium
– pana mgra inĪ. arch. Jarosáawa
Gawrysia i do wspaniaáomyĞlnych
konsultantów naukowych projektu
– profesorów: Tadeusza JarzĊbowskiego (nieĪyjącego juĪ, niestety), Józefa Smaka i Andrzeja
Pigulskiego. Tą drogą skáadam im
najbardziej serdeczne podziĊkowania.
Kolejne wystąpienia miaáy nastĊpujących prelegentów i tytuáy:
– Prof. Jerzy Kreiner (AP Kraków): „O roli ‘maáych’ teleskopów
w astronomii”;
– Prof. Bolesáaw Grabowski (UO
Opole): „ĝwiat trój-, cztero, ...czy
dziesiĊciowymiarowy? Od czterowymiarowej przestrzeni KaáuĪy-Kleina (K-K Theory) ku GUTE (Grand
Unified Theory of Everything);
– Mgr Marcin Szpanko: „Pierwsze testy Obserwatorium Astronomicznego UO”.
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Zarówno w wystą pieniu pani
rektor, jak i w referacie piszącego
te sáowa, przybliĪona zostaáa sáuchaczom postaü uczonego, którego
imiĊ juĪ wkrótce potem nadano
Obserwatorium Astronomicznemu
UO. Referat podpisanego pod tym
tekstem naszkicowaá teĪ znaczenie
osiągniĊü badawczych Teodora KaáuĪy na szerszym tle wspóáczesnej
mu i dzisiejszej nauki.
Powtórzmy w encyklopedycznym skrócie:
Theodor Franz Eduard Kaluza
(Teodor KaáuĪa), urodziá siĊ 9 listopada 1885 w Opolu, zmará 19 stycznia 1954 w Getyndze) – matematyk
i fizyk, wybitny naukowiec, wprowadziá do fizyki piąty wymiar. Sam
Einstein byá pod duĪym wraĪeniem
jego osiągniĊü.
Ojciec Theodora urodziá siĊ w
Raciborzu, jednak sam Theodor,
zgodnie z zapisami w ksiĊgach
metrykalnych w opolskim koĞciele
katedralnym (PodwyĪszenia KrzyĪa
ĝw.), w którym zostaá ochrzczony,
urodziá siĊ w Opolu, wówczas niemieckim Oppeln. Mieszkaá w domu
przy ulicy Strzelców Bytomskich,
na wyspie Pasiece, niedaleko dzisiejszego wicekonsulatu niemieckiego. W wieku trzech lat wyjechaá
z rodzicami do Królewca (Königs-

berga), gdzie ukoĔczyá studia i
obroniá doktorat oraz habilitacjĊ z
pogranicza matematyki i fizyki. Po
habilitacji przez 20 lat pracowaá tu
na stanowisku Privatdozenta. W
1929 roku zostaá profesorem na
Uniwersytecie w Kilonii, a w 1935
osiągnąá tytuá profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Getyndze.
Prowadziá badania nad grawitacją
i falami elektromagnetycznymi w
piĊciowymiarowej przestrzeni. Byá
poliglotą, znaá 16 jĊzyków, najchĊtniej korzystaá z arabskiego. Z czĊĞcią swojej rodziny komunikowaá siĊ
po polsku. Zmará na dwa miesiące
przed osiągniĊciem wieku emerytalnego.
Kim byá – Polakiem? Niemcem?
Czechem? ĝlązakiem? Morawianinem? (Jego przodkowie od 300
lat zamieszkiwali pod Raciborzem,
u wylotu tzw. Bramy Morawskiej,
nieopodal dawnego szlaku bursztynowego.) Nie znajdziemy na to pytanie odpowiedzi. Chyba wszystkim
po trosze. Czuá siĊ jednak Niemcem
i w czasie pierwszej wojny Ğwiatowej sáuĪyá, jako Īoánierz frontowy,
w niemieckiej armii. Jako uczony
– uczony, dodajmy, w naukach
fundamentalnych – byá obywatelem Ğwiata, a Opole ma szczególny
honor szczyciü siĊ tym, Īe jest miej-

Obradom sesji przewodniczy prof. Józef Musielok, dyrektor Instytutu Fizyki UO. TuĪ
przed nim, w pierwszym rzĊdzie (od prawej) – prof. Kazimierz StĊpieĔ i prof. Andrzej
Woszczyk. Przy rzutniku – prof. Jerzy Kreiner
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Przemawia prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, prof. Andrzej Woszczyk

scem jego urodzenia.
Z ksiąĪki – swoistej wizji Ğwiatów – pt. „HiperprzestrzeĔ – naukowa podróĪ przez wszechĞwiaty równolegáe, pĊtle czasowe i dziesiąty
wymiar”, autorstwa Michio Kaku,
profesora w City University of New
York, Ğwiatowej sáawy w dziedzinie
fizyki teoretycznej: „W krótkim artykule, liczącym tylko kilka stron,
maáo znany matematyk z Królewca,
Theodor Kaluza, zaproponowaá [w
1919 roku] rozwiązanie jednego z
najwiĊkszych problemów stulecia.
W kilku linijkach Kaluza jednoczyá
teoriĊ grawitacji Einsteina z teorią
Ğwiatáa Maxwella, osadzając teoriĊ
pola nie w czterech (jak to byáo dotąd), lecz w piĊciu wymiarach. Potem wykazaá, Īe piĊciowymiarowe
równania zawierają w sobie wczeĞniejszą czterowymiarową Ogólną
TeoriĊ WzglĊdnoĞci Einsteina i
pewien dodatek. (...) Einsteinem
wstrząsnąá fakt, Īe tym dodatkiem
byáa dokáadnie teoria Ğwiatáa Maxwella. Nieznany uczony jednym
pociągniĊciem pióra zaproponowaá
poáączenie dwóch najwiĊkszych teorii pola znanych nauce, scalając
je w piątym wymiarze. (...) ĝwiatáo
pojawiaáo siĊ jako zakrzywienie w
geometrii wyĪszych wymiarów.”
W 1926 roku szwedzki matema-

tyk, Oskar Klein, poáączyá teoriĊ
KaáuĪy z jeszcze jednym Ğwiatem
– z mechaniką kwantową. W tamtym czasie oddziaáywania jądrowe
nie byáy jeszcze znane, a wiĊc teoria KaáuĪy-Kleina (K-K Theory)
táumaczyáa w zasadzie wszystko,
co w tamtym czasie byáo do wytáumaczenia, wáącznie z odmiennoĞcią
mas i áadunków protonu i elektro-

nu. W miĊdzyczasie jednak odkryto
oddziaáywania jądrowe oraz nowe
cząstki elementarne, których teoria
KaáuĪy-Kleina nie przewidywaáa
– i teoria ta zostaáa zapomniana na
póáwiecze. Nie udaáo siĊ rozwikáaü
tego problemu takĪe Einsteinowi.
Renesans K-K Theory nastąpiá w
latach siedemdziesiątych ubiegáego
wieku, gdy inne drogi osiągniĊcia
tzw. unifikacji fizyki zawiodáy. DziĞ
szeroka klasa teorii, obejmujących
grawitacjĊ, dodatkowe wymiary i
tzw. supersymetriĊ, noszą zamiennie
nazwy Teorii Strun, Teorii Supergrawitacji, lub Teorii Wszystkiego.
Są one wspóáczesną (dziesiĊciolub jedenastowymiarową) wersją
teorii KaáuĪy-Kleina. Na tej drodze
dąĪy siĊ w granicy do superteorii
fizycznej (ciągle pozostającej w sferze marzeĔ fizyków) – do GUTE
(Grand Unified Theory of Everything), która byü moĪe w jednym
obrazie zdoáa przedstawiü naturĊ
wszystkich siá, mas i áadunków, jakie wystĊpują w przyrodzie. Wspomnijmy przy okazji, Īe dzisiejszy
stan wiedzy w fizyce, astrofizyce i
kosmologii nie przeczy istnieniu dodatkowych wymiarów przestrzeni, a
sama K-K Theory wydaje siĊ dawaü
znakomite táumaczenie odkrytego w

W chwilĊ po oficjalnym otwarciu Obserwatorium Astronomicznego UO przez panią
prorektor UO, prof. KrystynĊ CzajĊ. Pani rektor w towarzystwie projektanta obserwatorium, mgra. inĪ. arch. Jarosáawa Gawrysia (na zdjĊciu z prawej) i autora niniejszego
tekstu – gáównych sprawców uroczystoĞci
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ostatnich dekadach, niezrozumiaáego „dziwu natury” – ciemnej materii, dominującej we WszechĞwiecie,
a niewidocznej w Īadnym zakresie
promieniowania.
W sáowniku biograficznym AstroCosmo (http://www.astrocosmo.
cl/biografi/biografi.htm) Theodor
Kaluza i Oskar Klein umieszczeni są w panteonie szeĞüdziesiĊciu
najwiĊkszych uczonych wszech
czasów (obok m.in. Bohra, Diraca,
Einsteina, w tym dwojga naszych
rodaków – Mikoáaja Kopernika i
Marii Skáodowskiej-Curie).
Wieczorem pani rektor, prof.
Krystyna Czaja, dokonaáa oficjalnego otwarcia Obserwatorium Astronomicznego i nadania mu imienia
profesora Teodora KaáuĪy. Obserwatorium zostaáo tym samym oficjalnie oddane w sáuĪbĊ uniwersytetowi, miastu i regionowi. Odtąd ma
sáuĪyü pomocą wszystkim zainteresowanym w bezpoĞrednim spotkaniu siĊ z zachwycającym (a zwykle
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Teleskop Meade w peánym „rynsztunku” fotometrycznym.

nieznanym!) piĊknem, tajemniczoĞcią, wrĊcz „teologicznoĞcią” nieba
i – najogólniej – Przyrody. Ma ono
szansĊ staü siĊ magnesem, przyciągającym ambitną, uzdolnioną máo-

dzieĪ do studiowania na kierunkach
Ğcisáych w naszej uczelni – jednak
przy pewnym (etatowym) wsparciu
ze strony wáadz uczelni.

Jacek Gutorow

TRZY KARTKI Z NOWEJ ANGLII
1.
„Precyzja oddania”: sformuáowanie, które domaga
siĊ ciągáej rewizji i reinterpretacji. Bowiem nie sposób
przewidzieü, jak pogoda bĊdzie jutro bądĨ pojutrze,
tak jak nie sposób przychyliü nieba szybko gasnącej
idei, biaáym budynkom o podkrąĪonych oknach w godzinie zachodu. Caáa filozofia i lokalizacja tego miejsca, wszystkie restauracje i supermarkety, które boska
rĊka wypeániáa po dach tysiącem i jednym drobiazgów,
polityczna poprawnoĞü i prawa czáowieka – jakoĞ nie
da siĊ o nich mówiü póágĊbkiem. Ale trzeba, bo masa
powietrza jest w stanie zastąpiü pochód konkretów:
záoĪone girlandy kwitnącego jaĞminowca, pet ze Ğladem
szminki, dziwne zaáamanie Ğwiatáa na jakimĞ obrazie
Hoppera, bilet na tramwaj.
Mamy serdecznie doĞü czystopisów, wersji ostatecznych, stustronicowych poematów o ziemiach utraconych.
Wolimy spóĨnione notatki i zwroty grzecznoĞciowe,
których nauczyliĞmy siĊ wĞród ludzi, w spoáeczeĔstwie
o wysokim stopniu rozwoju technologii. Jacy my? Byü
moĪe cudzysáów zaáatwiáby sprawĊ, ale znowu: niejas-

noĞci związane z nie do koĔca zlokalizowanymi Ĩródáami Ğwiatáa sprawiają, Īe suma zdarzeĔ nie równa siĊ
sumie przyjĊtych zaáoĪeĔ. Z jednej strony sáoĔce trwoni
swoją energiĊ od piwnic po dymiące kominy, z drugiej
Ğwietlista aureola wokóá wypacykowanego ksiĊĪyca
odbija siĊ nagle w twoich oczach, a wszystko dzieje siĊ
równoczeĞnie na wielu piĊtrach i w wielu miejscach,
których nie tknĊáa Ğcierka pani domu.
WstąĪka powoli opada na ziemiĊ. Chciaáoby siĊ oddaü jej rysunek, fakturĊ Ĩle otynkowanej Ğciany. Ale w
tej loterii wszystkie losy są fatalne, a po Īyciu pozostają
kartony i duĪe torby reklamowe, trochĊ Ğmieci i gruzu
do wyrzucenia. A jeszcze potem rachunki wylewają siĊ
ze skrzynki i dotyczą nieomal kaĪdego dnia i kaĪdej
nocy, kiedy byáo nam tak dobrze, kiedy trzymaliĞmy
siĊ za rĊce. Choü jest teĪ dobrze zabezpieczone konto
rodzinne., które pozwala na przykáad podróĪowaü do
takich miejsc jak to dziwne miasteczko w urojonej Nowej Anglii, gdzie ludzie mają wszystkiego w bród. Ale
to oznacza równieĪ zamkniĊcie i w koĔcu nie wiadomo
nawet, komu co siĊ naleĪy i co naleĪaáoby oddaü. Prawa
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rynku są nieubáagane, a w dodatku niezbyt precyzyjne. JakieĞ dziecko stoi na chodniku i ma to wszystko gdzieĞ, nie ma zielonego pojĊcia o architekturze
genów, które juĪ teraz wyznaczają kaĪdy jego krok.
No, prawie kaĪdy, bo są jeszcze niedomkniĊte drzwi,
szczelina, przez którą wpada Ğwiatáo, kiedy wiatr
gasi kolejne wzgórza wytwarzając perspektywĊ jak
siĊ patrzy.
Nic wiĊcej nie zachodzi. Ruch uliczny jest przerysowany i w tym sensie niezbyt dokáadny. Zresztą:
w kaĪdym sensie. Caáe to widzi-mi-siĊ miasto ma
wychodne, a komputery zawieszają siĊ w eterze jak
dusze wątpiących. Czy nie moĪna tego wszystkiego
uproĞciü, tak Īeby spacer w parku byá wáaĞnie tym:
spacerem w parku, i niczym wiĊcej? ĩaglowce Īegnają siĊ z ziemią i lecą na wschód, skąd przyĞlemy
kolejny raport z dobrze rozwiniĊtymi akapitami i
detalicznym opisem co waĪniejszych zdarzeĔ. Tymczasem próbujemy oddaü sprawiedliwoĞü barwie
dnia, który koĔczy siĊ w rogu krajobrazu i powoli
zamienia na lokalne, szare plamy.
2.
Tyle tu koĞcioáów. I tyle záoĪonego Ğwiatáa,
które wychodzi ci naprzeciw pod byle pretekstem.
A wszystko jest w ksiĊgach, w heretyckich tekstach,
rozbija siĊ o czystą granicĊ prawdy.
Widok jest czasem piekielny: szeroko rozlany
zachód sáoĔca, rzeki, którymi spáawiano drewno,
mĊĪczyzna zapalający papierosa pod neonem.
Tamten biaáy hotel na wzgórzu ma w sobie coĞ
z Fairfielda Portera – nieco tandetną grĊ cieni, czystoĞü
planów, ĞcieĪkĊ wijącą siĊ pod górĊ. A na górze
potĊĪny sygnaá, puls… CzyĪby jeszcze jedna baza
rakietowa? Chmury zawisáy jak nawiasy,
idziemy w trójkĊ niczym przypisy; jest duĪo powietrza

do spisania, mnóstwo giĊtkiej przestrzeni. Tyle tu
czasu na sáuchanie gáosów. Wracamy do Emersona,
Charles mówi coĞ o Edwardzie, podziwiam kaczki
w Elizabeth Park (Hartford). A w nocy
rozpalamy ognisko i oglądamy gwiazdy, nie zaglądając nawet
do indeksu, przechodząc obojĊtnie nad czarną kursywą.
StrzeĪ nas, aniele tego miejsca, rozproszony w pyle
tych dróg. StrzeĪ nas, puste miejsce miĊdzy literami,
niech broni nas to, co niewypowiedziane.
Northhampton – Mount Holyoke
3. WIERSZ DLA EMILY DICKINSON
Wystajemy z miáoĞci jak z szuflady.
Zawsze ten cieĔ na chwilĊ przed nami.
Jest w nas muzyka, którą skrĊcono
z prefabrykatów; suniemy gáadko
po tafli, a tam dalej stado ptaków
ujawnia skrywaną tajemnicĊ nieba –
jakieĞ zakole, gdzie nie dotará wzrok.
Wyruszamy dziarskim krokiem na chwaáĊ
poranka, jego czyste akry i hektary
w tym pokoju, skąd widok na pokáonie zboĪa,
zachodzące sáoĔce. MiĊdzy Amherst
i Hartford droga to podzwonne
marca, kiedy mijamy harcujące dzieci
i sznury z bielizną. A w domu straszy,
pieklą siĊ dziewoje w spranych sukienkach.
Wystajemy z miáoĞci jak z szuflady.
Amherst

Harry Duda

Ostatni wiersz
roku 2004
Przedsmaki apokalipsy
i samosiejki geniuszów
na ugorach wáadzy –
wyĞcigowych kierowców
absurdu;
kaczy chód przekaziorów
zostawia Ğlady gáĊbokie,

a niekiedy krwawe;
wersety ze záota
sáawią pomieszanie praw
i porządków rzeczy.
SáoĔcu, jak myĞlĊ,
Ĩle siĊ Ğwieci;
oczom i z oczu
Ĩle siĊ patrzy;
Ĩle siĊ gada,
Ĩle Īyje,
Ĩle umiera.
31 grudnia 2004
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Stanisáaw Gajda

Polszczyzna – jaka jest
i jaka bödzie?
(Refleksje przy okazji Roku Jözyka Polskiego)
1.
JĊzyk polski to jeden z 6 tysiĊcy jĊzyków Ğwiata. Ze
wzglĊdu na liczbĊ nosicieli naleĪy do grona jĊzyków
Ğredniej wielkoĞci – posáuguje siĊ nim 38 mln ludzi w
Polsce i 10–12 mln w okoáo 90 krajach Ğwiata. Daleko
mu wiĊc do najwiĊkszych jĊzyków, do których naleĪą m.in. chiĔski, arabski, hiszpaĔski czy angielski (od
kilkuset milionów do prawie 1,5 miliarda uĪytkowników). Ale teĪ moĪe wydawaü siĊ mocarzem w stosunku
do poáowy jĊzyków na naszym globie – kaĪdy z nich
jest uznawany za mowĊ pierwszą przez kilka, kilkaset
osób.
O mocy jĊzyka nie decyduje jednak tylko liczba uĪytkowników. WaĪne są jego tradycje i szerokoĞü spektrum
funkcjonalnego, tj. obsáugiwanie róĪnych dziedzin Īycia
spoáecznego. Za polszczyzną stoją ponad tysiącletnie
dzieje i wypracowany system jej odmian, związanych
z poszczególnymi sferami ludzkiej dziaáalnoĞci (Īyciem
codziennym, sztuką, administracją, religią, polityką, nauką itp.). Liczy siĊ teĪ bardzo lojalnoĞü nosicieli wobec
swojej mowy. O Polakach moĪna na pewno powiedzieü,
Īe są narodem kulturowym (mniej politycznym), gorącym, narodem, który swoją toĪsamoĞü zbudowaá wokóá
kultury, a jĊzyk uznaá za jedną z wartoĞci podstawowych. Wreszcie za czynnik decydujący trzeba uznaü
potĊgĊ polityczną, ekonomiczną, militarną i kulturową
instytucji – w pierwszej kolejnoĞci paĔstwa – stojących za danym jĊzykiem. Za rolą jĊzyka angielskiego
w Ğwiecie stoją dziĞ mocarstwowe Stany Zjednoczone.
PolszczyznĊ wspiera paĔstwowa polityka jĊzykowa
RP – jej wyrazem jest m.in. Ustawa o jĊzyku polskim
z 1999 r., powoáanie Rady JĊzyka Polskiego przy Prezydium PAN (1996 r.), stworzenie systemu certyfikacji
znajomoĞci jĊzyka polskiego jako obcego (2003), a
takĪe ustanowienie przez Senat RP roku 2006 Rokiem
JĊzyka Polskiego.
Dziaáania skierowane na jĊzyk, zwáaszcza na jego
ochronĊ i sterowanie uĪyciem oraz rozwojem, są podejmowane na caáym Ğwiecie przez róĪne podmioty,
w tym przez poszczególne paĔstwa oraz organizacje
miĊdzynarodowe. W niepodlegáej Polsce o takich
dziaáaniach moĪna mówiü od Ğredniowiecza. Nabierają one intensywnoĞci w renesansie, wiąĪąc siĊ m.in.

z ruchami religijnymi, a potem w oĞwieceniu. Czasy
rozbiorowe przyniosáy wzmoĪoną narodową troskĊ o
jĊzyk, uczyniono go gáówną polską wartoĞcią kulturową (por. hasáo „ojczyzna polszczyzna”). Nie inaczej
byáo w wielu innych krajach. XIX-wieczne odrodzenie
narodowe Sáowian mocno koncentrowaáo siĊ na kwestiach jĊzykowych. Niedawnemu rozpadowi Jugosáawii
towarzyszyáo polityczne wyodrĊbnienie siĊ z jednego
jĊzyka serbo-chorwackiego aĪ czterech jĊzyków: serbskiego, chorwackiego, boĞniackiego i czarnogórskiego.
Wymowne jest ustanowienie w 1999 r. przez UNESCO
21 lutego MiĊdzynarodowym Dniem JĊzyka Ojczystego, a przez RadĊ Europy roku 2001 Rokiem JĊzyków
Europejskich.
Jakie są gáĊbsze motywy tych wszystkich dziaáaĔ
politycznojĊzykowych? Wypáywają one z nie zawsze
do koĔca uĞwiadamianych sobie przez ludzi ról jĊzyka
w ludzkiej kulturze. Nie ma powszechnej zgody w kwestii jĊzyka – jego genezy i rozwoju – jako wáaĞciwoĞci
gatunkowej homo sapiens, ale podstawowe jego funkcje
spoáeczne są chyba trafnie rozpoznane. Docenia siĊ
jĊzyk jako narzĊdzie komunikacji. W tej roli poĪądany
byáby jĊzyk pokonujący istniejące w Ğwiecie bariery
kulturowo-jĊzykowe i pozwalający komunikowaü siĊ
ludziom z róĪnych czĊĞci kuli ziemskiej. Stąd promowanie niektórych jĊzyków etniczno-narodowych do roli
jĊzyków miĊdzynarodowych (Ğwiatowych, tzw. lingua
franca) np. angielskiego lub teĪ tworzenie jĊzyków
sztucznych typu esperanto. Wydaje siĊ jednak, Īe Īaden
jĊzyk nie zastąpi wszystkich innych. Na przeszkodzie
stoją choüby inne funkcje.
OtóĪ jĊzyk nie tylko sáuĪy komunikowaniu siĊ ludzi, lecz takĪe obsáuguje poznawanie Ğwiata. Trudno
sobie bez niego wyobraziü procesy wewnĊtrznego
przetwarzania informacji (myĞlenia), ich gromadzenia i przechowywania, a nawet przekazywania. W tej
roli najlepiej sprawdzają siĊ jĊzyki pierwsze (ojczyste,
macierzyĔskie). Dlatego rozwinąá siĊ ruch ekologii jĊzykowej, chroniący caáe bogactwo jĊzykowe Ğwiata,
wszystkie, nawet najmniejsze jĊzyki. Tkwi w nich dorobek poznawczy poszczególnych ludzkich grup, który
moĪe byü cenny dla innych spoáecznoĞci lub dla caáej
ludzkoĞci.
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Wreszcie niezwykle istotna w ksztaátowaniu spoáecznego podejĞcia do jĊzyka okazuje siĊ jego funkcja
integrująca (socjetalna) wobec ludzkich spoáecznoĞci,
w tym narodu. JĊzyk silnie wiąĪe nosicieli tego samego
jĊzyka, odróĪniając ich od czáonków innych spoáecznoĞci etnicznych. Integracji sprzyja wzglĊdna áatwoĞü
komunikacji oraz niesiony przez jĊzyk wspólny obraz
Ğwiata (zwáaszcza zawarte w nim idee, mity i stereotypy narodowe). W ten sposób jĊzyk staje siĊ symbolem
narodu, cenioną wartoĞcią narodową.
2.
Decyzja o ustanowieniu Roku JĊzyka Polskiego zapadáa jednak nie tylko z racji docenienia uniwersalnych
ról jĊzyka. Pozostawiając na boku motyw polityczny
(Senat RP zdominowany jest przez PiS, partiĊ, która w
swoim konserwatywno-narodowym programie káadzie
nacisk na wartoĞci narodowe), za decydujący czynnik
naleĪy uznaü doĞü powszechnie przyjmowaną opiniĊ
o upadku jĊzyka. Czy tĊ obiegową opiniĊ i zawartą w
niej negatywną ocenĊ stanu wspóáczesnej polszczyzny potwierdza naukowa diagnoza i ocena (które w
postĊpowaniu naukowym poprzedzają prognozĊ oraz
projektowanie rozwiązaĔ i ich wdraĪanie)?
Naukowa diagnoza stanu rzeczy sprowadza siĊ do
próby jego opisu oraz wyjaĞnienia i takĪe zrozumienia.
Powinna ona przynieĞü naukowy obraz interesującego
nas fragmentu rzeczywistoĞci. Stanowią go w wersji
mocniejszej teorie naukowe lub w wersji sáabszej mniej
lub bardziej spójne wizyjno-ideowe koncepcje. U podstaw budowania obrazu rzeczywistoĞci jĊzykowej leĪą
nastĊpujące zaáoĪenia:
– w ludzkim Ğwiecie jĊzyk zajmuje pozycjĊ wyróĪnioną;
– istnieje wzajemna zaleĪnoĞü tego Ğwiata (kontekstu
spoáeczno-kulturowego) i jĊzyka, jednak z determinacyjną przewagą rzeczywistoĞci spoáeczno-kulturowej;
– Ğwiat i jĊzyk trwa oraz zmienia siĊ, a ze zmianami
áączy siĊ kryzys, tj. utrata równowagi, wytrącenie z
dotychczasowego stanu, áadu, zanik siá spajających,
pojawienie siĊ nowych, czĊsto sprzecznych tendencji
itp. (kryzys zatem to pewien naturalny etap rozwoju záoĪonych systemów, etap przebudowy, dostosowywania
siĊ do nowych warunków), z kryzysu droga prowadzi
do nowych stadiów Īycia lub do degradacji, upadku lub
nawet zagáady.
Czasy wspóáczesne okreĞla siĊ terminem wielka
zmiana. Odnosi siĊ on zarówno do kontekstu spoáeczno-kuturowego jak i do jĊzyka. Przemiany w globalnym i europejskim kontekĞcie próbuje siĊ uchwyciü,
przywoáując wielki i záoĪony megatrend, nazywany
globalizacją. àączą siĊ w nim tendencje integracyjne z
dezintegracyjnymi (por. glokalizacja), homogenizacyjne
z heterogenizacyjnymi itd. Dotyczą one procesów ekonomiczno-finasowych, demograficznych i spoáecznych
(m.in. migracje, turyzm), kulturowych (np. zacieranie
opozycji kultura wysoka – kultura niska), technolo-
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gii komunikacyjnych i innych. Procesy te wyraĨnie
wpáywają na rzeczywistoĞü jĊzykową Ğwiata, w tym na
polską rzeczywistoĞü jĊzykową. W polskim kontekĞcie
spoáeczno-kulturowym jeszcze dochodzi jeden istotny
czynnik determinujący zmiany jĊzykowe – transformacja ustrojowa ze wszystkimi konsekwencjami.
W rezultacie gáĊbokich i zasadniczych zmian Ğwiata przeobraĪa siĊ teĪ rzeczywistoĞü jĊzykowa. Trzeba
jednak zauwaĪyü, Īe jĊzyk dysponuje mechanizmami
chroniącymi jego stabilnoĞü. Ta stabilnoĞü chroni przekaz miĊdzypokoleniowy – zbyt gwaátowne i gáĊbokie
przemiany groĪą zerwaniem wiĊzi komunikacyjnych
i kulturowych oraz utratą dostĊpu do utrwalonego w
jĊzyku dorobku kultury duchowej. JĊzyk reaguje na
przeobraĪenia otaczającego Ğwiata, ale nie dzieje siĊ
to bezpoĞrednio i zbyt szybko oraz nie pociąga od razu
radykalnej przebudowy systemu jĊzyka i mechanizmów
funkcjonowania. RóĪne podsystemy jĊzyka odmiennie
reagują na bodĨce zewnĊtrzne i pojawiające siĊ innowacje. Podsystemy gramatyczne są bardziej odporne na
naciski zewnĊtrzne w porównaniu ze sáownictwem. W
typologiach zmian jĊzykowych odróĪnia siĊ innowacje
krótkotrwaáe, fluktuacyjne (zwáaszcza w sáownictwie)
od dáugotrwaáych procesów, które przynoszą zmiany
stabilne.
Peánego, wyczerpującego i syntetycznego przedstawienia wielkiej polskiej zmiany jĊzykowej nie ma (por. jednak m.in. Pisarek 1999; BartmiĔski 2001; Dubisz, Gajda
2001; Gajda 2001; Bajerowa 2003). Ona siĊ dokonuje na
naszych oczach i w niej wszyscy uczestniczymy.
Obejmuje ona przede wszystkim:
– zasadnicze przeobraĪenia w podsystemie leksykalno-frazeologicznym – wychodzą z uĪycia caáe obszary
tego podsystemu, a ich miejsce zajmują jednostki nowe
(sporo wĞród nich zapoĪyczeĔ), zaktywizowaáo siĊ uĪycie pewnych grup leksykalnych (np. wulgaryzmów);
– przebudowĊ systemu gatunków wypowiedzi – nowe
potrzeby komunikacyjne i nowe warunki (por. rozwój
elektronicznych technologii komunikacyjnych) przeobraziáy wiele tradycyjnych gatunków i zrodziáy nowe
(np. c.v., esemes, blog);
– zmiany w systemie odmian i w ich spoáecznokomunikacyjnej dystrybucji – utraciá swoją centralną
pozycjĊ jĊzyk literacki na rzecz jĊzyka ogólnego, silnie ulegającego oddziaáywaniom jĊzyka potocznego i
Īargonów;
– przemiany w ĞwiadomoĞci jĊzykowej (indywidualnej i róĪnych zbiorowoĞci, w tym narodowej) – obniĪenie poziomu kompetencji jĊzykowej, mniejsza troska o
kulturĊ jĊzyka wypowiedzi, zaáamanie siĊ tradycyjnych
wzorców kulturowo-jĊzykowych (por. zwáaszcza tradycyjny inteligent, dziennikarz), szerzenie siĊ znajomoĞci
jĊzyków obcych (szczególnie angielskiego) itd.
3.
Wspóáczesne przemiany w globalnym, europejskim
i polskim kontekĞcie rozchwiaáy polską rzeczywistoĞü
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jĊzykową. Mamy káopoty z jej uchwyceniem poznawnych w narodowej przestrzeni komunikacyjnej przez
czym, z diagnozą. Jeszcze trudniej z prognozą, z odpojĊzyki rodzime (nauka, technika, usáugi).
wiedzią na pytanie, co bĊdzie siĊ dziaáo z polszczyzną
Od uĪytkowników polszczyzny bĊdzie wymagana
w bliĪszej i dalszej przyszáoĞci. A tylko na rzetelnej
krytyczna jej znajomoĞü. PoĪądane bĊdą kompetencje
podstawie diagnostyczno-prognostycznej moĪna bupozwalające na otwartą i zdystansowaną postawĊ. Lidowaü realistyczne programy polityki jĊzykowej (zob.
czyü siĊ bĊdą i sprawnoĞü komunikacyjna, i wraĪliwoĞü
Gajda 1999 i Mazur 1999) i próbowaü wcielaü je w
na piĊkno jĊzyka, i wzglĊdy patriotyczne, ale równieĪ
Īycie, stosując odpowiednie Ğrodki i metody.
umiejĊtnoĞü rozpoznawania manipulacji i mocy symKonstruowanie naukowych prognoz jest trudne (zob.
bolicznej.
KrzemieĔ-Ojak 1999). Ale sens tej czynnoĞci sprowaNiepokoi, Īe szeroka obecnie dziaáalnoĞü kodyfikadza siĊ nie tyle do trafnego przewidzenia przyszáych
cyjna, popularyzacyjno-poradnicza oraz edukacyjna
stanów rzeczy, co do zarysowania moĪliwych scenariunie zmienia faktu, Īe stan rzeczywistoĞci jĊzykowej
szy rozwoju. Pozwala to na podejmowanie Ğwiadomych
(kompetencji i praktyki) nie zadowala. CzyĪby ĪywiodziaáaĔ wspierających okreĞlony kierunek rozwoju i
áowej sile dziaáania obiektywnych czynników spoáeczno-kulturowych nie moĪna przeciwstawiü Ğwiadomych
osiągniĊcie poĪądanego stanu rzeczy lub hamujących
i skutecznych dziaáaĔ naprawczych? Nie moĪe to jednak
pewne tendencje i zapobiegających zrealizowaniu siĊ
oznaczaü rezygnacji z prób ksztaátowania jĊzykowego
stanu niepoĪądanego.
Skrajnie pesymistyczna prognoza moĪe zakáadaü
dziĞ i jĊzykowej przyszáoĞci.
Ğmierü jĊzyka w ogóle lub wielu jĊzyków, w tym polStanisáaw Gajda
skiego. Pierwszy wariant musiaáby siĊ chyba áączyü z
Literatura
zagáadą gatunku ludzkiego. Wykluczyü tego nie moĪna.
Bajerowa Irena, 2003, Zarys historii jĊzyka polskiego 1939–
PrzeciwwagĊ dla takiego scenariusza stanowiü moĪe
2000, Warszawa.
BartmiĔski Jerzy (red.), 2001, Wspóáczesny jĊzyk polski,
instynkt samozachowawczy ludzkoĞci wspierany rozLublin.
tropnoĞcią i mądrym dziaáaniem moĪnych tego Ğwiata.
Dubisz Stanisáaw i Gajda Stanisáaw (red.), 2001, Polszczyzna
Ta przeciwwaga zdaáa egzamin w minionym stuleciu.
XX w. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa.
Czy sprawdzi siĊ równieĪ w wieku XXI? Bardziej realGajda Stanisáaw, 1999, Program polskiej polityki jĊzykowej,
„Poradnik JĊzykowy”, nr 5–6.
ny wydaje siĊ scenariusz związany z realizacją wariantu
Gajda
Stanisáaw (red.), 2001, Najnowsze dzieje jĊzyków sáodrugiego. Chyba wymrze sporo maáych jĊzyków. Ale
wiaĔskich. JĊzyk polski, Opole.
ĞwiadomoĞü takiego kierunku rozwoju budzi postawy
Gajda Stanisáaw, Markowski Andrzej i Porayski-Pomsta Józef
ekolingwalne i wzmoĪoną troskĊ o róĪne jĊzyki za(red.), 2005, Polska polityka komunikacyjnojĊzykowa wobec
groĪone. Silne dziĞ toĪsamoĞci etniczno-narodowe, w
wyzwaĔ XXI wieku, Warszawa.
Mazur Jan (red.), 1999, Polska polityka jĊzykowa na przeáomie
których jĊzyk stanowi istotny element, stanowią prawtysiącleci, Lublin.
dziwą tarczĊ obronną wielu jĊzyków lokalnych, w tym
KrzemieĔ-Ojak Sáaw i Nowowiejski Bogusáaw (red.), 2001,
polskiego.
PrzyszáoĞü jĊzyka, Biaáystok.
A co z jĊzykiem polskim? Czemu bĊdzie sáuĪyá? W
Pisarek Walery (red.), 1999, Polszczyzna 2000. OrĊdzie o
stanie jĊzyka na przeáomie tysiącleci, Kraków.
jakich sferach Īycia bĊdzie uĪywany? Jaki powinien byü/
bĊdzie? O co naleĪy w nim w pierwszej
kolejnoĞci siĊ troszczyü? Jaką przyjąü
jĊzykową strategiĊ edukacyjną?
Szukając odpowiedzi na te i dalsze
pytania, naleĪy uwzglĊdniü przyszáą
sytuacjĊ spoáeczno-kulturową Ğwiata
i perspektywĊ funkcjonowania w nim
Ğredniej mocy jĊzyka. MoĪna zakáadaü wzrastające nasycenie relacjami
miĊdzyetnicznymi i miĊdzykulturowymi nawet przy zmniejszającej siĊ
liczbie etnosów (narodów) i ich kultur.
ZgĊstnieje sieü powiązaĔ komunikacyjnych poprzez nowoczesne media i
bezpoĞrednich. BĊdzie to wymagaáo od
Polaków znajomoĞci jĊzyków obcych,
w pierwszej kolejnoĞci tych o randze
miĊdzynarodowej (obecnie dominuje
angielski). NaleĪy siĊ liczyü z szerszym
funkcjonowaniem tych jĊzyków w róĪRycina ze zbiorów Stanisáawa S. Nicieji
nych sferach Īycia, dotąd obsáugiwa-
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Jak bywa mordowana
polszczyzna?
Postaü nietuzinkowa. Autor prowokujących felietonów, w których
tropi wszelkie przejawy kaleczenia polszczyzny. Poliglota. Táumacz, pisarz, redaktor naczelny
czasopisma „Orient”. Tak przedstawiá Roberta Stillera, autora
goĞcinnego wykáadu pt. Jak bywa
mordowana polszczyzna, prof.
Stanisáaw Gajda, dyr. Instytutu
Filologii Polskiej UO: – Na finiszu
roku jĊzyka polskiego postanowiliĞmy zaprosiü do nas nie uniwersyteckiego profesora, który by na
okrągáo mówiá o czystoĞci jĊzyka
polskiego, ale wáaĞnie pana Stillera, licząc na to, Īe jego skáonnoĞü
do prowokowania – znana choüby
ze znanego zbioru esejów „PokaĪ
jĊzyk” – zachĊci nas do rozmowy o
wspóáczesnej polszczyĨnie.
I rzeczywiĞcie, czego jak czego,
ale prowokacji – podczas spotkania,
które odbyáo siĊ w Sali Collegium
Maius UO 23 listopada br. – nie brakowaáo. Polemik z autorem wykáadu zresztą teĪ.
Robert Stiller skupiá siĊ na
dwóch zjawiskach: jĊzyku internautów (uczestników czatów na portalu
Onet), a takĪe zaleceniach jĊzykowych autorów Wielkiego sáownika poprawnej polszczyzny PWN

(2004), zdaniem Stillera – kuriozalnego dzieáa, potwornoĞci, popartej
autorytetem jego redaktora naukowego, prof. Andrzeja Markowskiego. Dzieáa, które przejdzie do historii haĔby narodowej.
Ostrej krytyce poddaá m.in.
koncepcjĊ dwupoziomowej normy
jĊ zykowej, a takĪe wyróĪnienie
polszczyzny mówionej: – Autorzy
nie precyzują, czy jest ona – albo
powinna byü – wzorcowa, potoczna czy szmatáawa i caákowicie dowolna. Takiego to „programu poprawnoĞci” naucza siĊ tu Polaków,
pocieszając ich demagogicznie handlowym frazesem, iĪ „niektóre zbyt
restrykcyjne rozstrzygniĊcia zostaáy
záagodzone”. Które? I na jakiej zasadzie? OtóĪ na zasadzie kaprysu
wyĪej wymienionych „poprawnoĞciowców”.
Przykáady na poparcie tej tezy,
zdaniem Roberta Stillera, w Wielkim sáowniku poprawnej polszczyzny PWN , moĪna znaleĨü na niemal
kaĪdej z dwóch tysiĊcy stron: – Jego
autorzy narzucają báĊdną wymowy
takich sáów jak: budĪet (potĊpiono
-dĪ, zalecając wymowĊ: bud-Īet i
budĪ-Īet) maharadĪa… Za jedynie
poprawne autorzy sáownika uznali formy: „mieliü” i „Ğcieliü”, za-

miast: „mleü” i „sáaü”. Po odmianach „mieliü” i „Ğcieliü” zwykáo
siĊ poznawaü prostaków i nieuków.
Ciekawe dlaczego autorzy sáownika uwaĪają je za poprawne? Bo tak
mówi 90 procent niechlujów?
Ciemnota jĊzykowa idzie na ogóá
w parze z ciemnotą w zakresie wiedzy o Ğwiecie, a takĪe brakiem znajomoĞci fonetyki jĊzyków obcych
– przekonywaá Stiller, przytaczając
przykáady: w Wielkim sáowniku…
utoĪsamia siĊ Malaja z Malajczykiem, angielski roaming (oddzielne
pytanie: skąd to sáowo w sáowniku
poprawnej polszczyzny?) autorzy
dzieáa kaĪą wymawiaü: roámink: – To
„poprawna polszczyzna” w chamskiej, nikogo nie obowiązującej fonetyce i grafii!
Robert Stiller odniósá siĊ teĪ
do przywoáanego przez obecnych
na sali jĊzykoznawców zjawiska
frek wencyjnoĞci – skoro pewne
zjawiska jĊzykowe przyjĊáy siĊ we
wspóáczesnej polszczyĨnie, dlaczego je tĊpiü?
– O poprawnoĞci jĊzyka nie moĪe
decydowaü czĊstotliwoĞü popeániania báĊdów. OczywiĞcie, zjawiska,
które siĊ upowszechniają, z czasem
stają siĊ normą – to naturalne prawo rozwoju jĊzyka. Ale z tego wcale

Robert Stiller (ur. 1928), prozaik, táumacz. Redaktor naczelny czasopisma „Orient”. Táumaczyá na
polski literaturĊ niemiecką, angielską, malajską, szwedzką, islandzką, rosyjską, czeską (niektóre táumaczenia
Roberta Stillera: „Lolita” Vladimira Nabokova, „Mechaniczna pomaraĔcza” Anthony`ego Burgessa, „Przygody
Alicji w krainie czarów” Lewisa Carrola.
Zna czynnie 30 jĊzyków – m.in. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, biaáoruski, ukraiĔski , czeski, malajski,
dwa áuĪyckie, áacinĊ, niderlandzki, islandzki, szwedzki, hiszpaĔski, jidysz, hebrajski, a takĪe sanskryt, grekĊ i
parĊ polinezyjskich. Oprócz táumaczeĔ jest znany jako autor ksiąĪek i esejów o charakterze jĊzykoznawczym
oraz sztuk teatralnych, a takĪe jako wspóázaáoĪyciel Īydowskiej gminy reformowanej i propagator odrodzenia
judaizmu reformowanego w Polsce.
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nie wynika, Īe wszystko, co siĊ pojawi, jest dopuszczalne czy wrĊcz
obowiązujące.
Robert Stiller odpowiadaá teĪ na
pytania dotyczące metod uczenia siĊ
jĊzyków obcych – a zna ich przeszáo
trzydzieĞci, w tym tak egzotyczne
jak malajski i jawajski. Jak twierdzi, bardzo waĪna jest ĞwiadomoĞü

jĊzykowa, zdolnoĞci uwarunkowane genetycznie: – Jako kilkuletnie
dziecko nie potrafiáem powiedzieü:
„pieprz, mówiáem – „peprz”. Ale
bardzo siĊ denerwowaáem, kiedy
rodzice mnie naĞladowali, bo ja
dobrze wiedziaáem, jak naleĪy poprawnie wymawiaü to sáowo, tyle
Īe nie potrafiáem. To jest wáaĞnie

ĞwiadomoĞü jĊzykowa.
Nauka kolejnego jĊzyka, oczywiĞcie w wersji podstawowej, zabieraáa mu – jak mówi – miesiąc:
czytaá gramatykĊ, codziennie uczyá
siĊ dwustu sáówek, po czym staraá
siĊ wykorzystywaü tĊ wiedzĊ w
praktyce.
Barbara Stankiewicz

Piramida morderców
Z Robertem Stillerem rozmawia Barbara Stankiewicz

– Kto dziĞ, w sposób najbardziej okrutny, morduje wspóáczesną polszczyznĊ?
– PoniewaĪ zadane przez panią pytanie dotyczy procesu ogromnego i bardzo záoĪonego, nie da siĊ na nie
odpowiedzieü jednym wyrazem. Kto jest gáównym mordercą jĊzyka polskiego? MoĪna odpowiedzieü: grupy
spoáeczne, w których to zjawisko przebiega; bo gdyby
ich nie byáo, to i sam proces by nie zachodziá, nie byáby
groĨny. Te grupy czy Ğrodowiska są wiĊc równoczeĞnie i
sprawcą, i ofiarą postĊpującej zagáady jĊzyka. JednakĪe
grupy te poddane są wpáywom i presji nieutoĪsamiających siĊ z nimi grup czy osób, zwáaszcza profesjonalnych, których zawodową i moralną powinnoĞcią
jest przeciwdziaáanie tym zjawiskom negatywnym,
destrukcyjnym, których lawinowe szerzenie siĊ jest tu
najwaĪniejsze.
– Dlaczego najwaĪniejsze i rozstrzygające?
– Bo najrozmaitsze procesy rozkáadu kultury jĊzyka,
norm jĊzykowych itd. zawsze wystĊpowaáy i zawsze istnieją. Nie moĪe byü inaczej. Na tym polega m.in. ewolucja kaĪdego jĊzyka, bĊdąca zjawiskiem koniecznym i
pozytywnym. OczywiĞcie nie na tym polega niszczenie
czy mordowanie jĊzyka i nie to naleĪy zwalczaü. Tak jak
np. organizm biologiczny wciąĪ ulega przemianom, bez
których nie ma Īycia. Lecz istnieją teĪ funkcje destrukcyjne, takie jak rozrost komórek rakowych, prowadzący
do Ğmierci organizmu. OtóĪ, jeĞli normalne procesy
rozwojowe i biologiczne przechodzą w rozrastanie siĊ
tkanek rakowych, to juĪ nie jest biologia, tylko patologia: onkologia! I to wáaĞnie dzieje siĊ obecnie z jĊzykiem polskim. A mordercami są ci, którzy powoáując
siĊ na swój zawód i dyplom lekarski, zamiast walczyü
o Īycie organizmu, wspierają zjawisko ĞmiercionoĞnych

przerzutów, podpierając siĊ bezmyĞlnie frazesami w
rodzaju „kryterium frekwencyjnoĞci”. Dlatego wáaĞnie
za niszczycieli, czyli za morderców polszczyzny, jej
norm i zasad, jej kultury i funkcjonalnoĞci, w tym równieĪ jej przebogatej rozmaitoĞci, naleĪy uznaü przede
wszystkim tych, których bezwzglĊdnym obowiązkiem
profesjonalnym jest doskonaáa znajomoĞü rzeczy i przestrzeganie oraz szerzenie wáaĞciwych norm i zasad.
– Czyli?
– Dziennikarzy i pracowników telewizji, gdyĪ te
dwie grupy zatrudnienia wywierają najwiĊkszy wpáyw
na spoáeczeĔstwo; obecnie jest to wpáyw, niestety, przewaĪająco niszczycielski. Oni są groĨni, a nie beákocący
pijaczek znad rynsztoka, nie máodociany chuligaĔczyk i
nie biedny uczniak, pozostawiony swej wáasnej subkulturze. Na szczycie zaĞ tej piramidy widnieją redaktorzy
i profesorowie, którzy nieodpowiedzialnie akceptują,
wymyĞlają, wreszcie szerzą i narzucają faászywe normy jako wáaĞciwe lub obowiązujące. Nikt bowiem nie
powoáa siĊ na jakiegoĞ áobuza, uczniaka lub analfabetĊ
jako na autorytet i wzorzec polszczyzny. To są zjawiska efemeryczne, które zawsze byáy, są i zawsze bĊdą.
Groza ogarnia dopiero wówczas, kiedy rakotwórcze
zjawiska w jĊzyku firmuje swoim autorytetem profesor
polonistyki lub caáe ich gremium. Albo kiedy profesor ów przestaje rozumieü, Īe powinien rejestrowaü,
badaü i opisywaü kilkadziesiąt odmian polszczyzny,
a nie wymyĞlaü po ignorancku, na zasadzie wáasnego
widzimisiĊ, rzekome „dwie normy”, z których sam nie
zna porządnie ani jednej. I kiedy na tego rodzaju absurd
moĪe siĊ powoáaü kaĪdy póáanalfabeta i niechluj, argumentując, Īe taka byáa opinia profesorska.
– DziĊkujĊ za rozmowĊ.
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Iwona Hofman

Polityczny wymiar wojny
o media (z mediami)
u progu IV RP
(czöĈè I)

Jarosáaw KaczyĔski, w wywiadzie udzielonym wysáanniczkom
„Gazety Wyborczej”: Monice Olejnik i Agnieszce Kublik, w pierwszych dniach lutego 2006 r. powiedziaá ironicznie „Marzyáem przez
lata o Polsce, w której bĊdą wolne
media... No to mam wolne media”.
Zaledwie po miesiącu, prezes
partii Prawo i SprawiedliwoĞü kategorycznie stwierdziá, Īe w Polsce
nie ma wolnych mediów, doprowadzając tym samym do eskalacji konfliktu pomiĊdzy wáadzą a kolejnym
przeciwnikiem stylu rządzenia. W
jĊzyku publicystów pojawiáy siĊ
okreĞlenia: „wojna PiS z pismakami”, „PiS kontra dziennikarze”,
„Rózgi PiS na media” lub podobne
wykorzystujące militarną metaforykĊ.
Warto postawiü pytanie, jakie
czynniki zdecydowaáy o tak jednostronnym obrazie relacji, poniewaĪ widoczny wyraĨnie we
wczeĞniejszej wypowiedzi sarkazm J. KaczyĔskiego to jednak
nie oczywistoĞü zaprzeczenia istnieniu waĪnego elementu demokracji, w drugiej. WĞród uogólnieĔ
niebezpiecznych dla jakoĞci kultury
politycznej w Polsce znalazáy siĊ
uwagi dezawuujące dorobek III RP,
sugestie wszechobecnego „ukáadu”
przeciwko interesom narodu, hasáa
rewolucji lub odnowy moralnej otwierającej nastĊpną, czwartą juĪ,
nareszcie suwerenną Rzeczpospolitą. Warto takĪe dostrzec szerszy

kontekst problemu, w tym zmiany
w komunikowaniu politycznym
zachodzące pod wpáywem m.in.
wzmocnienia roli mediów, utrwalania ich pozycji czwartej wáadzy,
obniĪeniu pewnych standardów zawodowych, np. podatnoĞü na perswazjĊ politycznego piaru.
Teza prezesa KaczyĔskiego, doprecyzowana w wystąpieniu sejmowym 15 marca br. poĞwiĊconym „lumpenliberalizmowi” sprowokowaáa ripostĊ Jana Rokity oraz
uruchomiáa sekwencjĊ potyczek z
dziennikarzami. Czoáowy polityk
Platformy Obywatelskiej poszukując wspólnego mianownika frontowych akcji PiS, nazwaá je „siedmioma wojenkami” wymieniając jako
obszary konfrontacji: Krajową RadĊ
Radiofonii i Telewizji, KomisjĊ Kodyfikacyjną, Trybunaá Konstytucyjny, samorząd terytorialny, sáuĪbĊ
cywilną, Narodowy Bank Polski,
sumarycznie – instytucje paĔstwa.
Wzywaá do zaprzestania „karczemnych awantur” i oskarĪeĔ o dziaáalnoĞü antypaĔstwową konkurencji
politycznej. Z emocjonalnego opisu
aktywnoĞci rządzących wynikaáo,
Īe media staáy siĊ uczestnikiem
gry politycznej, zlokalizowane tam
przez J. KaczyĔskiego jako narzĊdzie czarnej propagandy uprawianej
przez PO. Zdaniem J. KaczyĔskiego
media są stronniczo zaangaĪowane
w kreowanie „kontrrzeczywistoĞci”
nieprzychylnej PiS, a jego wypowiedzi sáuĪą jedynie uĞwiadomieniu

odbiorcom kto i z jakich powodów
dokonuje manipulacji.
Byü moĪe to przekonanie, siĊgające okresu kampanii wyborczych
stanowi klucz do odczytania faktycznych przyczyn konfliktu. Ciekawe, Īe w odpowiedzi na Pytanie
tygodnia „Polityki” – „czy zgadzasz
siĊ z tezą Jarosáawa KaczyĔskiego,
Īe w Polsce nie ma wolnych mediów” aĪ 77 % respondentów wskazaáo „nie”, przy 21 % – „tak”. Na
áamach tego tygodnika redaktor
naczelny Jerzy BaczyĔski podjąá
próbĊ uporządkowania sytuacji
odnosząc siĊ do sáów Jarosáawa
KaczyĔskiego i Przemysáawa Gosiewskiego zachĊcających dziennikarzy do przejmowania kontroli nad
mediami. Stawiając roboczo cztery
hipotezy:
„Pierwsza: Jarosáawowi KaczyĔskiemu wymknĊáo siĊ o zdanie za
duĪo (nie ma w Polsce wolnych mediów), a poniewaĪ legenda i istota
wáadzy prezesa polega na tym, Īe
nigdy siĊ nie myli i nie przeprasza,
wiĊc musiaá brnąü dalej.
Druga: Prezes czuje siĊ niesáusznie atakowany przez prasĊ, wie, Īe
raczej tego nie zmieni, wiĊc przynajmniej daá upust emocjom, a jednoczeĞnie uĞwiadomiá wyborcom,
jak bardzo media są zmanipulowane.
Trzecia: Niejasne pogróĪki powinny daü do myĞlenia wáaĞcicielom i kierownikom Ğrodków
przekazu, Īe moĪe lepiej z PiS nie

40
zadzieraü, a przynajmniej, Īe trzeba
záagodziü krytykĊ.
Czwarta: Mediami, jak wszystkim w kraju, rządziá ukryty Ukáad,
który teraz broni siĊ zaciekle,
zwalczając nową wáadzĊ. Trudno
go zniszczyü, ale (...) moĪna Ukáad
osáabiü poprzez ujawnienie i moralne napiĊtnowanie”,
BaczyĔski przyjmuje za rozwojową ostatnią z nich. Za tym rozstrzygniĊciem przemawiają takie
argumenty, jak: liberalne media w
ocenie braci KaczyĔskich są im niechĊtne, a zatem ryzyko zaostrzenia
stosunków jest niewielkie, telewizja
publiczna znajdzie siĊ pod kontrolą
koalicji rządzącej, co ma duĪe znaczenie ze wzglĊdu na siáĊ przekazu
tego medium, Narodowy OĞrodek
Monitorowania Mediów moĪe peániü rolĊ instrumentu rozbijającego
spójnoĞü Ğrodowiska (szczególnie
na tym tle wygląda dezynwoltura
Jacka Kurskiego, który w programie „Co z tą Polską” wystąpiá z
ulubionym rekwizytem rewolucjonistów ostatniego 15-lecia – teczką i wycinkami na temat wrogich
dziennikarzy oraz tytuáów prasowych!). Media zaliczone do ukáadowych „áĪe – Ğrodowisk”, skáócone wewnĊtrznie metodą haków i
pomówieĔ, stracą impet i aspiracje
czwartej wáadzy. Scenariusz rozpisany przez BaczyĔskiego naleĪy do
najczarniejszych wizji „demediatyzacji polityki”, które to hasáo lansują bracia KaczyĔscy jako remedium
na obecny stan osmozy.
Wątek ten pojawiá siĊ w opiniach
Jacka ĩakowskiego i Macieja Mrozowskiego w sondzie tygodnika
„Przegląd”: KaczyĔscy jako zwolennicy teorii spiskowej, wychowani w
systemie permanentnego zagroĪenia
uprzedzają ataki, dewaluując swoich krytyków, ale takĪe chcą wziąü
odwet na mediach. Inni uczestnicy
sondy podkreĞlali celowoĞü wojny z
mediami w perspektywie wyborów
samorządowych (Kazmierz Kutz),
potrzebĊ utrwalenia wizerunku
braci KaczyĔskich jako jedynych
sprawiedliwych (Maciej àĊtowski), koniecznoĞü dyskusji na temat
umiejscowienia mediów w syste-
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mie wáadzy (Robert Kwiatkowski).
Ten ostatni postulat z róĪnych stron
wielokrotnie artykuáowany oznacza
gotowoĞü i dojrzaáoĞü Ğrodowiska
dziennikarskiego do redefiniowania
roli mediów w Ğwiecie przyspieszonej informacji wobec nieskutecznoĞci zapisów kodeksów etyki zawodowej. Dziennikarze widzą istotne
wady obowiązującego modelu wykonywania pracy, czy – jak piszą
niektórzy – misji informowania i
edukowania spoáeczeĔstwa: pogoĔ
za sensacją, stadne zachowania, uleganie wpáywom reklamodawców,
bezkrytyczne korzystanie ze Ĩródeá
informacji, rozpowszechnianie plotek, ujawnianie sympatii, agresjĊ,

Rys. Leszek Oádak

podporządkowanie rzemiosáa sáupkom oglądalnoĞci i rankingom popularnoĞci. Wolny rynek wymuszając
rywalizacją o czytelnika lub widza,
przy podziale na media publiczne i
komercyjne, spowodowaá odejĞcie
od wielu form publicystyki, rezygnacjĊ z mniej medialnych na rzecz
áączących informacjĊ z rozrywką
(infotaiment), upraszczających i
trywializujących obraz rzeczywistoĞci, instrumentalizujących wartoĞci dla zniszczenia konkurenta.
Dziennikarze sceptycznie przyjmują oĞwiadczenia oraz raporty Rady
Etyki Mediów, gdyĪ zawodzi ona w
sytuacjach problemowych, unikając
zajĊcia jednoznacznego stanowiska,
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np. wobec ustawy antykoncentracyjnej, inspirowaniu mediów przez
sáuĪby, zawáaszczaniu przez wáadzĊ, uzaleĪnianiu publikacji od ekonomicznych interesów potĊĪnych
wáaĞcicieli.
Dobrym przykáadem uwypuklającym wielopáaszczyznowoĞü styku
mediów i polityki byáy kampanie
wyborcze w 2005 roku, gdyĪ ich
profesjonalizacja uaktywniáa komunikowanie polityczne na wszystkich
poziomach. Medialne odzwierciedlenie walki wyborczej wyjaskrawiáo niedostatki funkcjonowania
mediów w systemie demokratycznym w Polsce. Jeszcze w trakcie
jej trwania analizowano negatywne
aspekty zaangaĪowania mediów,
które rozminĊáy siĊ z obiektywizmem, wykorzystując dostĊpne
sobie i specyficzne narzĊdzia (np.
agenda setting, sondaĪe, itd.,) dla
kreowania wizerunku zwyciĊzcy i
przekonywania niezdecydowanych
wyborców do lidera lansowanej
partii. W jednym z pierwszych wywiadów prezydent-elekt powiedziaá
Jackowi ĩakowskiemu, Īe „wygraá
takĪe z mediami”, które w wiĊkszoĞci sprzyjaáy Donaldowi Tuskowi
oraz zaprezentowaá pomysá podziaáu mediów publicznych na rządowe
i opozycyjne.
Publicysta nawiązaá do tego pomysáu, gdy w grudniu 2005 roku
w báyskawicznym tempie podjĊto pracĊ nad nowelizacją ustawy
o radiofonii i telewizji. Nagáówki
prasowe wybijaáy wówczas trzy
punkty: ochronĊ nadawców spoáecznych (najwiĊkszym jest Radio
Maryja), przesuniĊcie decyzji o powoáaniu i odwoáaniu przewodniczącego KRRiT w sferĊ kompetencji
prezydenta, wyznaczenie Radzie
nowego celu, tj. dbaáoĞci o zasady
etyki dziennikarskiej. ĩakowski
antycypując niejako rycháą galopadĊ sejmową inicjatywy PiS, LPR i
Samoobrony wskazywaá na pewne
okolicznoĞci funkcjonowania áadu
medialnego w Polsce, niezaleĪne
od rządzących siá politycznych. Są
to: wymiana dziennikarzy telewizyjnych „nieobiektywnych czyli
związanych z innymi Ğrodowiska-

mi” na „obiektywnych czyli swoich” w chwili przejĊcia wáadzy oraz
koniunkturalne wahania mediów
publicznych uwarunkowane interesami rządzącej partii. Pisze ĩakowski tak: „idea publicznej telewizji
jako dobra wspólnego, publicznego,
istniejącego ponad podziaáami, áączącego spoáeczeĔstwo (...) naleĪy
do liberalno-demokratycznej wizji
Polski, która chwilowo spektakularnie przegraáa” i wymienia powody
tej poraĪki: partyjniactwo, dyspozycyjnoĞü, brak poszanowania prawa do gáoszenia innych poglądów.
WyodrĊbnienie dwóch kanaáów telewizji publicznej mogáoby wzmocniü pisowską strategiĊ budowania
dwubiegunowej sceny politycznej,
zgodnie z ideą Prawa i SprawiedliwoĞci, aby wyostrzaü konflikty,
ujawniaü róĪnice Ğwiatopoglądowe, ograniczyü reguáy poprawnoĞci politycznej. ĩakowski zauwaĪyá
równieĪ przenikliwie w pierwszych
wypowiedziach braci KaczyĔskich
zapowiedĨ „drugiej wojny na górze”, która nie tyle sáuĪyü ma rządzącym jako alibi w destrukcji
sceny politycznej, ile prowadziü do
zaspokojenia „metapolitycznych
ambicji” Jarosáawa KaczyĔskiego,
tzw. zmiany Polski wedáug wyobraĪeĔ neokonserwatystów.
Wywiad Jarosáawa KaczyĔskiego, „We mnie jest czyste dobro”,
przejdzie do historii gatunku nie
tylko z powodu tytuáu. Prezes PiS
przekáada jakby zawiáy wywód ĩakowskiego na jĊzyk swoich wyborców, ujawniając prawdĊ o genezie
III RP: „W 1989 roku zrodziá siĊ
záudny pomysá, Īe moĪna do systemu, który stworzyá PRL, dodaü
dwa zupeánie nowe i sprzeczne
z nim elementy – z jednej strony
swobody obywatelskie i procedury
demokratyczne, a z drugiej wolnoĞü
gospodarczą, instytucje rynkowe. I
zrobiono to, choü bardzo uáomnie.
PrzyjĊto zaáoĪenie, Īe jak to siĊ zrobi, to Īycie spoáeczne siĊ oczyĞci,
bĊdziemy mieli normalne, praworządne paĔstwo i nawet uchwalono (...) Īe mamy w Polsce paĔstwo
prawa (...). No i powstaáo paĔstwo,
gdzie prawdziwą zasadą jest: kto

silniejszy, ten lepszy. A trzeba byáo
zbudowaü nowe paĔstwo, w ogromnej mierze zmieniü aparat paĔstwowy, co wiązaáo siĊ z koniecznoĞcią
rozbijania starych struktur, i trzeba byáo budowaü nową hierarchiĊ
spoáeczną, zdegradowaü grupy nomenklaturowe. Bez tego normalne
spoáeczeĔstwo w Polsce powstaü
nie mogáo. I nie powstaáo”. JednoczeĞnie, J. KaczyĔski demaskuje
wszechobecny „ukáad”, odpowiedzialny za stan paĔstwa, a w nim
– udziaá mediów, oskarĪanych o
permanentne atakowanie personalne, stronniczoĞü, dezawuowanie
wáadzy, „emocjonalną agresywnoĞü”, a „formacje liberalne i lewicowe” dodatkowo o wrogoĞü wobec
Radia Maryja, symbolu wolnoĞci
oraz wartoĞci przyĞwiecających
odnowie moralnej narodu. Prezes
PiS przedstawia siĊ jako zwolennik
mediów publicznych, misyjnych,
pluralistycznych, respektujących
autorytet wáadzy.
WypowiedĨ Jarosáawa KaczyĔskiego, szybko skomentowana
m.in. przez Daniela Passenta i Jerzego Bralczyka podkreĞlających
wojenną retorykĊ i cechy stylu,
powielającego propagandową nowomowĊ (dychotomiczny podziaá
Ğwiata, walka dobra ze záem, emocjonalizacja komunikatu), sama w
istocie stanowiáa we fragmentach
komentarz do bezprecedensowej
sytuacji w polskim Sejmie, kiedy
do relacjonowania podpisania paktu
stabilizacyjnego zaproszono jedynie
dziennikarzy Telewizji Trwam. Jak
zaznaczyá J. KaczyĔski – na proĞbĊ
dyrektora, o. Tadeusza Rydzyka, w
celu zrekompensowania jawnego
lekcewaĪenia okazywanego stacji
przez róĪne media.
Wydaje siĊ, Īe wáaĞnie od ceremonii zawarcia paktu przed kamerami Telewizji Trwam, 2 lutego
2006 roku konflikt PiS z mediami
na podáoĪu stronniczoĞci w kampanii wyborczej, niebezpiecznie
przeistoczyá siĊ w jawny spór o rolĊ
mediów w systemie demokratycznego paĔstwa. Aspekt ten wyraĨnie
uwypukla specjalne oĞwiadczenie
wydane przez prezesów zarządów
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Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia, TVP, TVN SA, TVN 24,
Polsatu, Radia Zet oraz redaktorów
„Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Jarosáaw KaczyĔski nazwaá reakcjĊ dziennikarzy „grubo
przesadzoną” (przypomnijmy, Īe
nie wpuszczeni na salĊ, záoĪyli mikrofony pod drzwiami i okrzykiem
„haĔba” oraz gwizdami przyjĊli wychodzących z niej polityków) i zleciá Marszaákowi Sejmu, Markowi
Jurkowi „wyciągniĊcie konsekwencji”. Partia KaczyĔskiego utrzymywaáa jednolity front w tej sprawie,
a jej przedstawiciel w KRRiT, Witold Koáodziejski rozwinąá pomysá
powoáania Narodowego OĞrodka
Monitorowania Mediów, zapisany
juĪ w pakcie. Prezes PiS táumaczyá
pod naporem opinii publicznej, Īe
nowe zadania Krajowej Rady nie
stanowią „przykrywki dla cenzury”,
a NOMM zajmie siĊ „ewidencjonowaniem faktów medialnych, tak by

kaĪdy obywatel mógá ustaliü, jaką
opcjĊ jakaĞ gazeta reprezentuje”.
Sekwencja zdarzeĔ rozpoczĊta 2
lutego, upowaĪnia do twierdzenia,
Īe taktyka PiS zmierzaáa do podziaáu mediów, w sensie potĊgowania
róĪnic Ğrodowiskowych, tak jak
ujmowaá to prezes partii w pierwszych, ostroĪnych jeszcze wypowiedziach po zwyciĊskich wyborach.
ĝwiadczą o tym opinie: Jerzego
Roberta Nowaka, który w imieniu
Radia Maryja zgáosiá postulat, aby
centrum monitoringu rozliczyáo
media za faászowanie obrazu Polski i KoĞcioáa oraz ElĪbiety Kruk,
przewodniczącej KRRiT, podobnie
ujmującej zakres pracy NOMM.
Pomimo prób áagodzenia napiĊcia przez niektórych, eksponowanych dziaáaczy PiS (np. Pawáa
Kowala, szefa sejmowej komisji
kultury, Ryszarda LegutkĊ, wicemarszaáka Senatu), posáowie tej
partii: Jacek Kurski oraz Witold

Koáodziejski ostro atakowali media w programie Kamila Durczoka
„Debata”, wyemitowanym 8 lutego
2006 roku. Obaj przekonywali widzów, Īe ukáad SLD-PO rządzący
mediami, torpeduje inicjatywy Prawa i SprawiedliwoĞci zmierzające
do naprawy paĔstwa.
Dr hab. Iwona Hofman
Zakáad Dziennikarstwa
Wydziaáu Politologii UMCS
w Lublinie
Referat, którego fragment drukujemy, byá wygáoszony podczas konferencji „Wojna w mediach”, która
odbyáa siĊ w dniach 11–12 paĨdziernika br. w Uniwersytecie Opolskim.
Tekst w caáoĞci (z przypisami) oraz
pozostaáe referaty wygáoszone podczas konferencji bĊdą opublikowane
w ksiąĪce, przygotowywanej w Instytucie Politologii UO.

Jerzy Urban, redaktor – skandalista, byáy rzecznik rządu PRL-u to bardzo barwna postaü. MoĪna go
albo nienawidziü, albo uwielbiaü. Nie moĪna jednak byü wobec jego poglądów obojĊtnym. Urban to báyskotliwy obserwator i recenzent polskiej sceny politycznej. Nestor rodzimej lewicy, a prywatnie posiadacz
ekskluzywnego, biaáego jaguara.
4 grudnia br. Jerzy Urban goĞciá w Opolu – na zaproszenie studentów UO, sekcji „MĊĪowie Stanu i
Politycy” Koáa Naukowego Historyków. Spotkanie z redaktorem naczelnym „Nie” odbyáo siĊ w Instytucie
Historii UO.

Niesioäowski jest pyszny!
Z Jerzym Urbanem rozmawia BäaĔej Kupski, student IV roku historii
– Jest Pan nadal czáonkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej?
– Nie. Od kilku lat jestem bezpartyjny. Z czáonkostwa
w SLD zrezygnowaáem, kiedy moja krytyka rządów
Leszka Millera byáa na tyle radykalna, Īe w moim odczuciu nie mogáem byü nadal czáonkiem partii.
– Co Pan sądzi o nowym tworze politycznym – tj.
centrolewicy, czyli lewicy i demokratach?
– Mam na ten temat dobre zdanie, gdyĪ jest to bardzo naturalne poáączenie, które programowo ma gáĊboki sens. WáaĞciwie pomiĊdzy liberalnymi politykami
demokratów a liberaáami z socjaldemokracji nie ma
Īadnych róĪnic myĞlowych czy politycznych. Te z kolei wystĊpują pomiĊdzy liberaáami a socjalistycznym

skrzydáem SLD, ale to jest skrzydáo wymierające, odáam
populistyczny, które czĊsto gáosuje na SamoobronĊ czy
PiS. Inne odrĊbnoĞci to „kanapy” radykalnie lewicowe,
które moim zdaniem mają przyszáoĞü, ale nie w europejskiej, liberalnej socjaldemokracji.
Lewica Demokratyczna to partia przeciwstawna tradycji konserwatywno-katolicko-nacjonalistycznej. Musi
ona mieü przyszáoĞü, stanowiü równowagĊ dla obu partii
prawicowych. Tak naprawdĊ scena polityczna dopiero
siĊ ukáada i trudno wyobraziü sobie, aby pozostaáy tylko
dwie partie – PO i PiS. Obie są przecieĪ konserwatywne
i silnie zakotwiczone w przeszáoĞci.
– Dobrze zna Pan Wojciecha Olejniczaka?
– ħle znam, ale znam.
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Jerzy Urban goĞciem studentów Instytutu Historii UO

– Coraz czĊĞciej pojawiają siĊ opinie, Īe ten máody
szef SLD nie radzi sobie na tym stanowisku. Zarzuca
mu siĊ, Īe jest maáo wyrazisty.
– Podzielam opiniĊ, Īe Olejniczak jest maáo wyrazisty i maáo porywający. W publicznych wystąpieniach
pokrzykuje, lecz to nie robi wraĪenia, bo w tym nie
ma wielkiego autentyzmu. Olejniczak dostosowuje siĊ
tylko do panującej mody: mówi tak, jak wydaje mu siĊ,
Īe opozycja winna mówiü. Ale nie ma co siĊ zastanawiaü nad Olejniczakiem, bo caáa centrolewica nie ma
wyraĨnego lidera.
– A Marek Borowski? Osiągnąá dobry wynik w
wyborach na prezydenta stolicy i wáączyá siĊ do gry
o przywództwo na lewej stronie sceny politycznej.
– Na lewicy za rok czy dwa wyroĞnie ktoĞ nowy. Bo
i Marek Borowski, i Wojciech Olejniczak mają swoje
okreĞlone zalety, jak i wady. Jedynie Aleksander KwaĞniewski ma same zalety, ale Īadnej pracowitoĞci. On
wáaĞnie wróciá z Lagos i jest przejĊty ciĊĪką dolą Nigerii. Nie widzĊ w nim chĊci, aby stanąü na czele nowej
formacji. A czas dziaáa na jego niekorzyĞü. Z kaĪdym
dniem traci polityczną wartoĞü.
– MoĪe w przypadku KwaĞniewskiego dobry byáby „wariant litewski”? To znaczy: byáy prezydent
stanąáby na czele rządu.
– Proponowaáem taki wariant juĪ wczeĞniej, tj. przed
wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi rok temu.
Sugerowaáem, aby KwaĞniewski na trzy miesiące przed
koĔcem swojej kadencji abdykowaá i oddaá prezydenturĊ marszaákowi Sejmu, wówczas Wáodzimierzowi
Cimoszewiczowi, tak jak przewiduje konstytucja.
W moim planie KwaĞniewski staáby na czele listy
wyborczej lewicy do Sejmu. I dzisiaj moĪe nie byáby
premierem, ale lewica miaáaby jakieĞ 20 proc. posáów
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w Sejmie. Wówczas caáy ukáad w
parlamencie byáby inny. KwaĞniewski stając na czele takiej silnej partii
byáby alternatywą dla rządzących.
Staáby siĊ wyrazistym kandydatem
na premiera, który codziennie swoim
funkcjonowaniem w polityce przypominaáby o sobie. A teraz KwaĞniewski peáni rolĊ kolegi królów i byáych
prezydentów. A jak nadal bĊdzie takim „bawidamkiem”, to nie bĊdzie
miaá duĪego poparcia spoáecznego.
– A czy nie uwaĪa Pan, Īe nie
potrafimy zagospodarowaü byáych
prezydentów? Jaruzelski, WaáĊsa
czy KwaĞniewski mogliby byü np.
doĪywotnimi senatorami.
– MoĪna zlikwidowaü senat,
moĪna go przemieniü w jakąĞ izbĊ
samorządową, moĪna go w koĔcu
zostawiü w takiej postaci jakiej jest,
ale zagracanie go byáymi politykami
to pomyáka. To jest bardzo poczciwe
i poĪyteczne, ale tylko dla tych polityków, a nie dla
systemu paĔstwowego. A byli prezydenci mają de facto
to, co senatorowie – pensje, sekretariat i samochód plus
jeszcze ochronĊ, wiĊc nie widzĊ sensu tej inicjatywy.
Tylko czasami, aby móc páynnie przejĞü z pewnego
okresu do nastĊpnego, historia wymusza podobne rozwiązania. Przykáadem niech bĊdzie Chile, gdzie utworzono senat z takimi nominacjami, aby istniaáa równowaga miĊdzy tym, co wybraáo spoáeczeĔstwo, a tym co
pozostaáo po dawnym reĪimie. U nas koncepcja senatu
wysunĊáa siĊ podczas obrad Okrągáego Stoáu, gdzie
nam – stronie rządowej – wydawaáo siĊ, Īe bĊdziemy
mieli w sejmie wiĊkszoĞü. WiĊc senat byá pomyĞlany
jako zabezpieczenie dla opozycji, aby mogáa blokowaü
dziaáania sejmu.
– Podobno polubiá Pan Stefana Niesioáowskiego,
kiedyĞ czoáowego polityka ZCHN.
– On po prostu fajnie mówi i fajnie pisze. Osobistego
kontaktu z nim nie mam, a jak miaáem towarzyską okazjĊ, to nie ryzykowaáem zaprzyjaĨnienia siĊ z nim przy
pomocy wódki, gdyĪ pisaáem o nim straszne obelgi. Ale
on teraz jest pyszny!
– PaĔskim zdaniem dojdzie po nastĊpnych wyborach do koalicji LiD z PO?
– Najbardziej prawdopodobne po wyborach za trzy
lata bĊdzie… POPiS. Tylko na innych zasadach. Rozdawaü karty bĊdzie Platforma, ona teĪ bĊdzie miaáa
premiera. To juĪ w moim rozumieniu bĊdzie korzystna
zmiana. Bo nie bĊdzie LPR i Samoobrony, czyli konserwatywnych, populistycznych partii. Ale pozostaną
partie nadal napĊdzane antykomunizmem, z chĊcią kontynuowania tych bzdur lustracyjnych, które powoli siĊ
ocierają o ĞmiesznoĞü.
– DziĊkujĊ za rozmowĊ.
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Bolesáaw Grabowski

W komitywie z Uraniñ
pod opolskim niebem
Zacznijmy od sáowa wytáumaczenia siĊ z tytuáu – z Uranią pod
opolskim niebem. Ostatnio otóĪ
wznieĞliĞmy jej ĞwiątyniĊ i wáaĞnie
w tych dniach furty tej Ğwiątyni zostaáy otwarte. Uniwersytet Opolski
doáączyá – jako ostatni z polskich
uniwersytetów – do kolektywu
uczelni akademickich, posiadających wáasne obserwatorium astronomiczne. Mówimy o tym podniosáym wydarzeniu dnia dzisiejszego
w innym miejscu (str. 29). W tej
krótkiej notce chcemy na chwilĊ
wzrok skierowaü wstecz.
Przedhistoryczne i przednaukowe zainteresowanie ugwieĪdĪonym
niebem zrodziáo siĊ przed wieloma tysiącami lat w Mezopotamii
– w dorzeczu Tygrysu i Eufratu,
w krainie Sumerów i BabiloĔczyków, uznawanej za biblijny Rajski
Ogród i kolebkĊ cywilizacji. ÓwczeĞni znawcy nieba byli kapáanami tajemnej, a zarazem praktycznej
wiedzy, przydatnej w codziennym
Īyciu – o porach roku, Īegludze,
terminach siewów, áowów etc. W
Starym Testamencie mówi siĊ o
nich jako o chaldejskich mĊdrcach
lub magach. DziĞ niewielu wie, kto
w gwiezdnych konstelacjach jako
pierwszy wypatrzyá Barana, BliĨniĊta, Skorpiona... i kto wymyĞliá
szeĞüdziesiątkowy system rachuby,
który do dziĞ jest uĪywany.
Greccy mĊdrcy pojawili siĊ caáe
stulecia póĨniej. PrzejĊli to wielkie
dziedzictwo po Chaldejczykach, a
potem przekazali potomnym, juĪ
jako prawdziwą naukĊ o gwiazdach
– astronomiĊ (od astron – gwiazda i nomos – prawo). Odtąd i tej,
i innym naukom i sztukom, towa-

rzyszyü bĊdzie piĊkna poetyka greckiej mitologii bogów i muz. Nam,
„wpatrzonym w niebo czatownikom”, najbliĪszą i najwaĪniejszą
jest Urania (Ouránia – NiebiaĔska)
– opiekuĔcza bogini nieba, astronomii i geometrii. Mądra, patrząca
w skupieniu w niebo, z cyrklem i
kątomierzem – narzĊdziami pomiaru na „sferze astralnej”, lub – gdy
trzeba – na zagonie, przeznaczonym
pod orkĊ. Jej imiĊ znajduje siĊ w
tytule czasopisma popularnonaukowego „Urania–PostĊpy Astronomii”
– dwumiesiĊcznika poĞwiĊconego
upowszechnianiu wiedzy astronomicznej pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego.
Na terenie dzisiejszego ĝląska
i Dolnego ĝląska zachowaáy siĊ
liczne czynne obserwatoria astronomiczne – od profesjonalnych
po amatorskie (tzw. miáoĞnicze),
niekiedy nad podziw rozbudowane! Jedne przetrwaáy stulecia inne
– zniszczone (gáównie podczas
wojen) – podnoszone są z ruin.
Pod tym wzglĊdem ziemie ĝląska
Opolskiego mają wyjątkowo krótką
historiĊ. MoĪe jakoĞ to wynagradza
maáa, podnyska wieĞ Koperniki, odnotowana w starych annaáach juĪ
w 1272 roku. Wedáug legendy stąd
wáaĞnie wywodzą siĊ przodkowie
Mikoáaja Kopernika, którzy przez
Kraków wywĊdrowali do Torunia.
W czasie obchodów 500-lecia urodzin Mikoáaja Kopernika, w marcu
1973 roku, do tej wsi odbyáa pielgrzymkĊ caáa ekipa znakomitoĞci
naukowych z caáego kraju, która
wczeĞniej uczestniczyáa w lokalnych, opolskich uroczystoĞciach
rocznicowych. (WspomnĊ przy oka-

zji, Īe miaáem zaszczyt przewodniczyü komitetowi organizacyjnemu
tych uroczystoĞci.) Tu teĪ ówczesny
(jeĞli dobrze pamiĊtam) wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, profesor Antoni Opolski
– przy okazji profesor byáej WSP
w Opolu, poprzedniczki Uniwersytetu Opolskiego – wygáosiá piĊkne,
okolicznoĞciowe przemówienie,
transmitowane na kraj przez radio
i telewizjĊ.
Plany profesora Opolskiego, a
potem piszącego te sáowa, by na
terenie Opolszczyzny zbudowaü
obserwatorium astronomiczne,
przez bodaj póáwiecze pozostawaáy w przysáowiowej krainie marzeĔ.
Rozwiaáo siĊ záudzenie o powstaniu
obserwatorium na szczycie projektowanego ongiĞ gmachu Biblioteki Gáównej WSP, bo projekt tej
budowli nigdy nie wszedá w fazĊ
realizacji. Nierealne okazaáy siĊ
teĪ zamiary wybudowania obserwatorium na Górze ĝwiĊtej Anny
(pomysáodawcą tej lokalizacji byá
matematyk i miáoĞnik astronomii
– profesor Andrzej ZiĊba.) Obserwatorium powstaáo dopiero teraz – jako zwieĔczenie niedawno
wzniesionego Domu Studenckiego „Niechcic”. Jego gáównym instrumentem jest niewielki teleskop
– dar Fundacji von Humboldta,
a infrastruktura techniczna oraz
umeblowanie zostaáy zakupione
(lub zbudowane) dziĊki Ğrodkom
uzyskanym od Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. Zostaáo wáaĞnie
uroczyĞcie otwarte i po wielkich
chwilach przecinania wstĊg wáaĞnie wchodzi do codziennej sáuĪby
(nb. przeciĊcie wstĊgi wcale siĊ nie
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odbyáo – wskutek fatalnie przeoczonego braku takowej!).
Z Īalem trzeba wspomnieü, Īe
wielka szansa, jaką przed paru laty
stworzyáy fundusze unijne dla modernizacji (i tworzenia od podstaw)
infrastruktury naukowo-badawczej i
dydaktycznej szkóá wyĪszych, przez
naszą uczelniĊ nie zostaáy wykorzystane. Projekt na profesjonalne
wyposaĪenie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego zostaá záoĪony w UrzĊdzie
Marszaákowskim z nonszalancką
beztroską – z piĊciominutowym
(!) opóĨnieniem. Z tego powodu
w ogóle nie zostaá dopuszczony do
konkursu (identyczny los spotkaá
wiĊkszy – i jeszcze bardziej waĪki
naukowo – projekt na wyposaĪenie ĝrodowiskowego Laboratorium
Biochemicznego). Szczodrego daru
losu – daru leĪącego na przysáowiowym bruku – nie dane nam byáo
podnieĞü. Nie sen-mara to, lecz
ponure realium, którego nie sposób
wydumaü ni wyĞniü.
Nie od dziĞ wiemy, jak wielka
i masowa jest ucieczka máodzieĪy
od nauk Ğcisáych – od matematyki,
fizyki i chemii. Są to nauki o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego, ale – niestety
– naleĪące do najtrudniejszych.
Tymczasem powstaáo tyle nowych kierunków, gdzie studia są

Sala seminaryjno-dydaktyczna Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego

i áatwiejsze, i byü moĪe przyjemniejsze. Spustoszenia są ogromne.
Tak zresztą jest nie tylko w naszym
regionie i w kraju, ale i na caáym
Ğwiecie. Jedna tylko dyscyplina z
rodziny nauk Ğcisáych nie uskarĪa siĊ na odwrót zainteresowania
spoáecznego. Jest nim astronomia
z jej urokliwym polem badawczym
– ugwieĪdĪonym niebem – naturalnym uosobieniem estetyki, piĊkna,
poezji, magii, tajemnicy, religii niemal. Jest to prawdziwa kraina czarów, przy których ziemskie sztuki i
sztuczki bledną. Królestwo Uranii

Pomieszczenie pod kopuáą Obserwatorium Astronomicznego UO

i jej siostrzanych bogiĔ – Kaliope,
muzy poezji, i Klio – muzy Historii,
pisanej wielką literą, bo tu – na terenie astronomii – chodzi o historiĊ
caáego WszechĞwiata. Im wiĊksze
bowiem Ğledzimy dale, tym gáĊbszych dokopujemy siĊ pokáadów w
swoistej archeologii WszechĞwiata..
Coraz dalej – i coraz nowe, wciąĪ
„máodsze” Ğwiaty!.. U samego
kresu tej drogi chyba trzeba oczekiwaü spotkania z jej Ĩródlanymi
prapoczątkami: początkami i czasu,
i przestrzeni, i wszelkiego rodzaju
materii. Kto wie (choü oczywiĞcie
mówiĊ to z przesadą), czy w koĔcu
nie dojrzymy samego Boga, który oto przed chwilą skoĔczyá trud
tworzenia WszechĞwiata i wáaĞnie
schodzi z placu budowy, otrzepując
z kurzu utrudzone rĊce.
Ilu opolskich twórców – poetów,
pisarzy, dziennikarzy, artystów malarzy – ba, kolegów naukowców i
duchownych z macierzystej uczelni! – widziaáo na Īywo obrazy z tej
krainy czarów? A juĪ jest po temu
okazja i moĪliwoĞci. ĝlĊ do nich
wszystkich zaproszenie.
Marzy mi siĊ popularyzacja astronomii na Ğwiatowym poziomie:
widownia zasiada wygodnie w audytorium (w szczególnoĞci moĪe
nim byü dzisiejsza sala seminaryjno-dydaktyczna w obserwatorium), z prelegentem na miejscu i
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z bezpoĞrednią transmisją obrazu
(z teleskopu spod kopuáy), bieĪąco
rzutowanego na ekran poprzez komputerowy panel; z moĪliwoĞcią delektowania siĊ peánym piĊknem kolorystyki obrazów, z tajemniczoĞcią
i magią tych obrazów, zwykle wi-

dzianych po raz pierwszy w Īyciu!
I – czemu nie? – z ewentualną kawą
pod rĊką, a nawet dobrym winem,
które rozwiąĪe jĊzyki i oĪywi dyskusjĊ na wszelkie tematy – nawet na
tak wzniosáe i eschatologiczne, jak
te o powodach, dla których istnieje

WszechĞwiat i my sami.
Tylko Īe speánienie tych marzeĔ
wymagaáoby jeszcze niemaáych
Ğrodków.
Bolesáaw Grabowski

21 listopada br. na Uniwersytecie Opolskim goĈciä Romuald Mariusz ãuczyþski,
redaktor naczelny miesiöcznika „SUDETY”, autor ksiñĔek poĈwiöconych zabytkom Dolnego ćlñska. W ramach „Zäotej Serii Wykäadów Otwartych” opowiadaä
o zamku w KsiñĔu.

Zakazana miäoĈè do KsiñĔa
Z drem Romualdem Mariuszem ãuczyþskim rozmawia Beata Zaremba

– Jest Pan historykiem badającym dzieje zamków
Dolnego ĝląska, takĪe zamku w KsiąĪu, gdzie m.in.
mieszkaáa sáynna ksiĊĪna Daisy.
– Pierwszy raz byáem w KsiąĪu, gdy miaáem 5 lat.
Pojechaáem tam z moją mamą. Byá sáoneczny dzieĔ, zamek Ğwieciá pustkami, moĪna byáo po nim chodziü bez
przeszkód. PamiĊtam SalĊ Maksymiliana, w której staá
rokokowy stóá, podobny do stoáu bĊdącego w naszym
domu. Zamek wywará na mnie tak wielkie wraĪenie, Īe
w szkole podstawowej zacząáem chodziü na wagary do
biblioteki uniwersyteckiej „Na Piasku”, gdzie z naboĪną
czcią przeglądaáem „Die Grafen von Hochberg” Karla
Weigelta, podstawową publikacjĊ o dziejach wáaĞcicieli
KsiąĪa. Jednak nie byáo áatwo wytáumaczyü siĊ z wagarów. Nie pomogáy táumaczenia rodziców, Īe ich syn
nie przesiaduje na pobliskim Wzgórzu Partyzantów,
pijąc winko i paląc papierosy. Wychowawczyni byáa
nieugiĊta i ocena ze sprawowania na koniec ósmej klasy
kiepska.
– I skoĔczyá Pan z zakazaną miáoĞcią do KsiąĪa?
– Absolutnie nie! W szkole Ğredniej zaczĊáy siĊ wyjazdy do zamku z kolegami. Pewnego razu z trzema
kolegami pojechaáem do KsiąĪa, Īeby wáóczyü siĊ po
komnatach zamkniĊtego juĪ i pilnowanego zamku. W
nocy szliĞmy wzdáuĪ muru, w którym znaleĨliĞmy trzy
otwory, przez nie weszliĞmy do Ğrodka i znaleĨliĞmy siĊ
w maáym pomieszczeniu wielkoĞci trzyosobowego namiotu. Rano wdrapaliĞmy siĊ na wieĪĊ, gdzie zjedliĞmy
Ğniadanie. Nie wychylaliĞmy siĊ za bardzo, bo po dziedziĔcu biegaá wielki, czarny pies. Niestety, wypadá nam
jakiĞ papier. Kolega Wáadek Dubowski siĊ wychyliá i

w tym momencie zauwaĪyá na dole ubranego na czarno
goĞcia, który patrzyá... w naszym kierunku. Natychmiast
zaczĊliĞmy zbiegaü w dóá. Pies dopadá nas na schodach
przy Sali Maksymiliana. Nic nam wprawdzie nie zrobiá,
ale strachu najedliĞmy siĊ…
– DziĞ nie biega Pan juĪ po zamkach, ale pisze Pan
artykuáy i ksiąĪki. Która z osób mieszkających na
zamku w KsiąĪu byáa najciekawsza?
– Wybitną postacią byá Konrad Ernst Maximilian
(1682–1742), trzykrotnie Īonaty, który ksztaáciá siĊ na
kilku europejskich uniwersytetach. Kolekcjoner i mecenas, m.in. twórca tzw. Kunstkabinett, czyli zbiorów
numizmatów, aparatów pomiarowych i instrumentów
astronomicznych, róĪnego rodzaju dzieá sztuki. Byá teĪ
cesarskim tajnym radcą i komisarzem królewskim dla
ĝląska, czáonkiem Zakonu Kawalerów MaltaĔskich,
kawalerem Oráa Czarnego.
Drugą waĪną postacią byá Hans Heinrich VI (1768–
1833), miáoĞnik przyrody i staroĪytnoĞci, udekorowany
Wielkim Orderem Czerwonego Oráa i Orderem Joannitów (St. Johanniterorden). Jego Īoną zostaáa Anna
Emilie de domo ks. (Prinzessin) z máodszej linii zu Anhalt-Köthen-Pless, jedyna córka ksiĊcia Friedricha Erdmanna, z którą wziąá Ğlub 20 maja 1791 r. w Pszczynie.
DziĊki temu maáĪeĔstwu wkrótce rodzina Hochbergów
staáa siĊ jedną z najbogatszych i najbardziej wpáywowych na caáym ĝląsku, poniewaĪ stali siĊ wáaĞcicielami
dóbr pszczyĔskich, otrzymując tytuá von Pless – tytuá
ksiĊcia pszczyĔskiego.
Najwybitniejszą jednak postacią w dziejach rodziny
von Hochberg byá Hans Heinrich XI ksiąĪĊ von Pless
hr. Rzeszy von Hochberg baron zu Fürstenstein. Po
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Ğmierci ojca Hansa Heinricha X, w
1855 r. odziedziczyá wielkie majątki
ziemskie i przemysáowe na Dolnym i
Górnym ĝląsku, które w nastĊpnych
latach znacznie powiĊkszyá. Na początku XX w. caákowity obszar jego
majątków wynosiá ponad 50 tys.
hektarów. Braá póĨniej udziaá w zwyciĊskich wojnach z Danią w 1864 i
Austrią w 1866, a podczas wojny
francusko-pruskiej (1870–1871)
mianowano go królewskim komisarzem i wojskowym inspektorem
ochotniczego Korpusu Sanitarnego
Armii. Ostatecznie zostaá generaáem
kawalerii a la suite. Byá przewodniczącym Izby Panów oraz dziedzicznym czáonkiem Izby Panów parlamentu pruskiego od 12 paĨdziernika Na zdjĊciu (od prawej) dr Romuald àuczyĔski, dr Liliana Piasecka, prof. Stanisáaw S.
1854 r., potem Reichstagu Związku Nicieja, dr Krzysztof Spaáek
Póánocnoniemieckiego, a w koĔcu
takĪe Rzeszy Niemieckiej do 1886 r.
malarze ówczesnej Europy. Zarówno jej, jak i jej syW 1905 r., z okazji 50. rocznicy panowania w ksiĊstwie pszczyĔskim, otrzymaá od cesarza Wilhelma II
nom, przypadáo w udziale doĞü burzliwe Īycie.
najwyĪszy tytuá ksiąĪĊcy, wtedy juĪ bez praktycznego
znaczenia – Herzog von Pless (ksiąĪĊ pszczyĔski). Byá
– A tak. Wiosną 1905 r. w kaplicy królewskiej w koĞwielkim áowczym cesarstwa, a do koĔca 1892 r. szefem
ciele St. James w Londynie odbyáy siĊ chrzciny drugiego syna Hansa Heinricha XV i ksiĊĪnej Daisy, któremu
królewskiego nadwornego urzĊdu áowieckiego. Odegraá
waĪną rolĊ w rozwoju sygnalistyki myĞliwskiej, dopronadano pierwsze imiĊ Alexander. Jego ojcem chrzestnym byá ksiąĪĊ Walii, a matką chrzestną Aleksandra –
wadziá do powstania wielu nowych sygnaáów myĞliwskich granych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.
maáĪonka króla brytyjskiego Edwarda VII, i wáaĞnie na
jej czeĞü otrzymaá pierwsze imiĊ. Dalszymi chrzestnymi
– Podobno Hans Heinrich XI udzielaá siĊ charybyli nastĊpca tronu pruskiego, a ze strony matki George
tatywnie?
Cornwallis West. DziĊki matce Alexander nauczyá siĊ
doskonale mówiü i czytaü po polsku, bowiem w Pszczy– Wspomagaá finansowo róĪnego rodzaju organizanie miaá polską niaĔkĊ, cháopkĊ KatarzynĊ. Przydaáo
mu siĊ to póĨniej. 17 paĨdziernika 1920 r. przeszedá
cje spoáeczne, parafie niezaleĪnie od wyznania, szkoáy.
Wspieraá kasy pogrzebowe, szpitalne, wdowie, renna katolicyzm. W początkach lat trzydziestych wstąpiá
do SA, ale zostaá z niej usuniĊty po puczu Röhma w
towe i emerytalne. Jego dziaáania sáuĪyáy jako wzór
dla póĨniejszych reform socjalnych Bismarcka. DziĊki
1934 r. Schroniá siĊ wprawdzie w KsiąĪu, ale sytuacja
Ğrodkom finansowym, których nie szczĊdziá, budowano
wokóá jego osoby nie byáa jednoznaczna, wiĊc ucieká
bloki mieszkalne dla górników, prowadzono oĞrodki
do Polski. Decyzją ojca Alexander otrzymaá majątek
przedszkolne, zakáadowe biblioteki.
pszczyĔski, bardzo zadáuĪony, który jednak po kilku latach zacząá przynosiü znaczne zyski. 31 sierpnia 1939 r.
– Najsáynniejszą mieszkanką KsiąĪa byáa chyba
Alexander wyjechaá z Pszczyny wraz ze szwagierką i
jednak ksiĊĪna Daisy, którą portretowali najwiĊksi
jej dzieümi do Warszawy. Stamtąd udaá siĊ do Rumunii,

Dr Romuald Mariusz àuczyĔski – historyk, zajmuje siĊ dziejami Dolnego ĝląska. Jest
wykáadowcą PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w Legnicy i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocáawskiego. Organizator wystaw dawnej ksiąĪki, grafiki i ekslibrisów pochodzących z wáasnych zbiorów. Autor
ksiąĪek poĞwiĊconych historii Dolnego ĝląska, napisaá m.in. „Zamki i paáace Dolnego ĝląska”, „Tropami Ğląskiego dziedzictwa”, „ChronologiĊ Dolnego ĝląska”. Redaktor naczelny miesiĊcznika „SUDETY”, pisma, które
w 2005 r. otrzymaáo ministerialną odznakĊ „ZasáuĪony dla Turystyki”.
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a nastĊpnie do Wáoch i dalej do Francji, gdzie spotkaá
siĊ z gen. Wáadysáawem Sikorskim, premierem rządu
emigracyjnego. W czasie wojny sáuĪyá w brytyjskiej 8.
Armii, byá podporucznikiem Polskich Siá Zbrojnych na
Zachodzie. Po wojnie osiadá na Majorce, gdzie nabyá
niewielką posiadáoĞü ziemską. Byá póĨniej 5. ksiĊciem
(Fürst) von Pless.
– Bolko Konrad Friedrich, najmáodszy syn ksiĊĪny Daisy i ksiĊcia Hansa Heinricha XV, znany jest ze
skandalu rodzinnego – wdaá siĊ bowiem w romans ze
swoją macochą Klotyldą.
– Ze związku tego przyszáo na Ğwiat czworo dzieci: Betrice Maria (ur. 15.07.1929), Konrad Joseph
(ur. 12.06.1930, zmaráy w wieku niemowlĊcym),
Hedwig Maria (ur. 11.10.1934) i Bolko Konstantin (ur.
03.04.1936, od 1984 r. 6. ksiąĪĊ von Pless.) Stary ksiąĪĊ, w obawie przed skandalem, uznaá dwoje pierwszych
dzieci za wáasne. W marcu 1934 r. nastąpiáo uniewaĪnienie maáĪeĔstwa Hansa Heinricha XV z Klotyldą, a
dwa miesiące póĨniej ksiąĪĊ usunąá z KsiąĪa Bolka i
KlotyldĊ, którzy zamieszkali w Monachium, a wkrótce
wziĊli Ğlub. Wiosną 1936 r. hrabia Bolko zostaá aresztowany w Gliwicach przez gestapo. Po miesiącu wypuszczony, schorowany i zmĊczony przesáuchaniami,
zmará w paáacu pszczyĔskim. Do dziĞ Īyje wspomniany
Bolko Konstantin, 6. ksiąĪĊ von Pless, który utrzymuje
kontakty zarówno z KsiąĪem, jak i z Pszczyną.
– Co moĪemy powiedzieü o samej ksiĊĪnej Daisy?
Jaką byáa kobietą?
– Jej Īycie obfitowaáo w skandale. KsiĊĪna Daisy posądzona zostaáa o szpiegostwo na rzecz Anglii, o intymne stosunki z cesarzem niemieckim, o doprowadzenie
do samobójczej Ğmierci Adolfa Fryderyka ksiĊcia von
Mecklemburg-Strehlitz, rodzina utraciáa majątki leĪące
w Polsce, a 12 grudnia 1923 r. nastąpiá rozwód Daisy
z Hansem Heinrichem XV, poprzedzony wczeĞniejszą
separacją. Po zakoĔczeniu pierwszej wojny Ğwiatowej
Daisy mogáa przyjąü polskie obywatelstwo, ale wróciáa
do brytyjskiego. Po rozwodzie wybraáa na swoje mieszkanie willĊ w parku, w pobliĪu waábrzyskiej siedziby
zarządu dóbr ksiąskich. W 1935 r. powróciáa do KsiąĪa,
ale zamieszkaáa w jednym skrzydle budynku bramnego,
bo zamek w okresie zimowym nie byá ogrzewany, a
wiĊkszoĞü osobistych przedmiotów z zamku byáa juĪ
wyprzedana. Po Ğmierci Hansa Heinricha XV byáa jedyną przedstawicielką rodziny mieszkającą w KsiąĪu,
bo obaj jej synowie, Hans Heinrich XVII i Alexander,
mieszkali juĪ za granicą. W 1941 r. zostaáa wyrzucona
przez wáadze niemieckie i ponownie zamieszkaáa w
swojej willi w Waábrzychu, gdzie usáugiwaáa jej tylko
jedna sáuĪąca. Ostatnie miesiące i dni Īycia spĊdziáa
tam w niedostatku, a zmaráa w samotnoĞci wieczorem
29 czerwca 1943 r. w wyniku zatrzymania krąĪenia. Jej
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zwáoki záoĪono 3 lipca obok rodzinnego mauzoleum w
parku. Wedáug niektórych autorów Daisy pochowano
w mauzoleum. Skromnej uroczystoĞci pogrzebowej
przewodniczyá pastor Jäckel, a mieszkaĔcy KsiąĪa, najwierniejsza czĊĞü sáuĪby, okoliczna ludnoĞü, pracownicy kopalĔ i urzĊdnicy dóbr odprowadzili doczesne
szczątki ksiĊĪnej na miejsce, jak siĊ miaáo póĨniej okazaü, wcale nie wiecznego spoczynku. DĊbową trumnĊ
z jej szczątkami prawdopodobnie kilkakrotnie przenoszono. Wedáug niektórych, z powodu zbliĪającej siĊ
Armii Czerwonej, wedáug innych niesprawdzonych
opowieĞci, w obawie przed záodziejami, poszukującymi
legendarnych pereá. DziĞ nie wiadomo, gdzie znajduje
siĊ grób Daisy.
– Co dziaáo siĊ z zamkiem w KsiąĪu w czasie II wojny Ğwiatowej?
– W 1941 r. zamkowe wnĊtrza adaptowane zostaáy na
siedzibĊ sztabu Wehrmachtu. Pod zamkiem budowano
system podziemnych korytarzy, komór i magazynów.
Do pracy wykorzystywano robotników przymusowych,
m.in. Polaków, Rosjan i ĩydów oraz jeĔców wojennych,
m.in. z powstania warszawskiego. Pracowali tu wiĊĨniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen ze specjalnie utworzonego w maju 1944 r. Aussenkommando
Fürstenstein, przez który przewinĊáo siĊ ok. 2500–3000
wiĊĨniów róĪnych narodowoĞci, w tym ok. 800 ĩydów,
zatrudnianych m.in. przez firmy „Hegerfeld”, „Kemna
u. Co.”, „Pischel”, „Sänger u. Laninger” a takĪe „Singer u. Müller”. Obóz usytuowano w pobliĪu zamku, a
wiĊĨniowie zajmowali siĊ gáównie drąĪeniem sztolni
pod zamkiem. Nieliczną grupĊ wiĊĨniów zatrudniano w
zamku w charakterze pracowników umysáowych – pracowali przy projektowaniu dróg, tuneli i budynków.
Wiele wtedy zniszczono – skuwano sztukaterie, pomieszczenia przemalowywano na jeden kolor, gáównie
biaáy, z salonów usuwano wyposaĪenie. CzĊĞü obrazów,
gobelinów i mebli znalazáa siĊ w paáacu w Roztoce.
ObniĪono Krzywą SalĊ, w której urządzono jadalniĊ,
uszkodzono marmurową posadzkĊ, freski z niej odkuto
i wrzucono do wąwozu, a Ğciany pomalowano na biaáo. Znikáa gdzieĞ wtedy niemal caáa biblioteka, którą
prawdopodobnie wywiozáa firma spedycyjna Knauera.
Rozgrabione zostaáy zbiory obrazów, mebli, dzieá sztuki. CzĊĞü zagrabili prawdopodobnie m.in. Hermann Goering i Heinrich Himmler. Zniszczono i zdemolowano
wodociągi w parku, partery parkowe i tarasy.
– A jak jest w KsiąĪu dziĞ?
– Coraz áadniej. Przeprowadzane są remonty, na
szczĊĞcie. Nadal lubiĊ do KsiąĪa przyjeĪdĪaü. Zwáaszcza jesienią, kiedy alejki zasypane są liĞümi, a zamek
tonie we mgle. MoĪna sobie wtedy wyobraziü, jak byáo
w KsiąĪu przed wiekami.
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Adam WierciĔski

Käopoty nie tylko
z Broniewskim
„Ossolineum” wydaáo Sáownik biograficzny historii
Polski (t. 1–2, Wrocáaw–Warszawa–Kraków 2005); ma
to byü – wedáug zaáoĪeĔ wydawcy: popularna wersja
PSB. Tak, popularna wersja znakomitego Polskiego
sáownika biograficznego. Informacja dodatkowa: PodrĊcznik akademicki dotowany przez Ministra Edukacji i
Nauki. Zapewnienie ze wstĊpu: Autorzy i weryfikatorzy,
gáównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Kórnickiej PAN […], zasáugują na
uznanie i wdziĊcznoĞü (s. VI).
Nie wszystkie hasáa ze sáownika zasáugują na uznanie. Za duĪo tam uproszczeĔ, niedopowiedzeĔ, nieĞcisáoĞci i zwyczajnych wmówieĔ. W haĞle poĞwiĊconym
Leopoldowi Buczkowskiemu (I, s. 172–173) zabrakáo
choüby wzmianki o tak waĪnym w jego dorobku utworze jak Czarny potok. Dziwnie sformuáowane zdanie o
Tadeuszu Borowskim: Ur. w ĩytomierzu, s. Stanisáawa,
robotnika, i Teofili z KarpiĔskich, repatriantów z ZSRR,
od 1932 mieszkających w Warszawie (I, 135). Rodzice
pisarza byli wedáug autora hasáa repatriantami z ZSRR,
a sam Tadeusz, urodzony przecieĪ na Ukrainie sowieckiej, kim byá? Kiedy siĊ urodziá, rodzice nie byli jeszcze repatriantami. Nawiasem: ojciec przyszáego pisarza,
zanim zostaá robotnikiem, byá ksiĊgowym.
Marian Brandys pisaá reportaĪe i opowieĞci historyczne (o nieznanym ksiĊciu Stanisáawie Poniatowskim,
o Józefie Suákowskim, Janie Hipolicie Kozietulskim,
Marii Walewskiej i in.). A autor hasáa twierdzi, Īe SáawĊ
przyniosáy B. powieĞci hist. [sic!], o czasach od I rozbioru do emigracji polistopadowej… (I, s. 145). PowieĞü,
opowieĞü, kto by je tam rozróĪniaá. Nawet w podrĊczniku akademickim.
Ze Stefanem Kawynem teĪ wyszáo niepiĊknie. Nie
dosyü, Īe historyka literatury nazwano historykiem litewskim!, to jeszcze znieksztaácono nazwisko jego mistrza uniwersyteckiego: Wilhelma Bruchnalskiego, profesora UJK, przezwano „Brzuchnalskim” (I, s. 669).
Tadeusza DoáĊgĊ-Mostowicza, kaprala rezerwy, który ochotniczo siĊ zgáosiá we wrzeĞniu 1939 roku do
wojska, awansowano, nie wiedzieü po co, aĪ do stopnia
kapitana: W stopniu kpt. uczestniczyá w wojnie obronnej… (II, s. 1006). KsiĊdza Uáasa, bohatera opowiadania
Ksawerego PruszyĔskiego, nazwano… Uáanem (II, s.
1231); Korzeniewo Skirmunttów (w haĞle poĞwiĊconym
Marii Rodziewiczównie) zostaáo przezwane „Koczewiem”! (II, s. 1292). Nawet tytuá legendarnej juĪ KsiĊgi

Szkockiej, traktowanej przez dzisiejszych matematyków
niemal jak relikwia, zostaá zmieniony. Na KsiąĪkĊ szkocką (I, s. 44). Gdyby autor hasáa o Stefanie Banachu
zaglądnąá do WspomnieĔ z Kawiarni Szkockiej Stanisáawa Ulama, to by nie napisaá o ksiĊdze do wybuchu
II wojny Ğwiat. przechowywanej w szatni kawiarni (I, s.
44). PrzecieĪ ostatni wpis w KsiĊdze Szkockiej pochodzi
z 31 maja 1941 roku.
O Jerzym Stempowskim powtórzono zmyĞlenia z
tylu sáowników i encyklopedii: Ur. w Krakowie (lub
w SzebutyĔcach), s. Stanisáawa, ziemianina i Marii ze
Stempowskich (II, s. 1459). Tyle juĪ razy Jerzy Timoszewicz i Andrzej Stanisáaw Kowalczyk wyjaĞniali, Īe
Stempowski na pewno siĊ urodziá 10 XII 1893 roku w
Krakowie, a tu ciągle ktoĞ powtarza, nawet w podrĊczniku akademickim, báĊdy sprzed lat. Jeszcze dziwniejsze
informacje o Stempowskim i jego losach wojennych: w
1939 roku wraz z S. Vincenzem wyjechaá z Polski i osiedliá siĊ w Szwajcarii (I, 1459). Te czasowniki: wyjechaá
z Polski i osiedliá siĊ w Szwajcarii brzmią faászywie,
nie pasują do tamtych czasów i tamtych przestrzeni.
A naprawdĊ, to na wieĞü o wkroczeniu wojsk sowieckich na Pokucie, gdzie pisarz spĊdzaá letnie miesiące,
Stempowski z Vincenzami, ojcem i synem, przeszedá
nieobsadzoną jeszcze granicĊ polsko-wĊgierską, potem
chorowaá ciĊĪko i dáugo (o czym pamiĊtają czytelnicy
„KsiĊgozbioru przemytników”), a w lutym 1940 roku
znalazá siĊ w Budapeszcie, stamtąd dopiero, w kwietniu
tego roku, wyruszyá – na zaproszenie Hansa Zbindena
– przez Belgrad, Triest i Mediolan, do Szwajcarii.
Na marginesie: kilkakrotnie pisaáem w ostatnich
latach o pechu, jaki przeĞladuje znakomitego eseistĊ.
Mylą autorzy haseá w sáownikach i w encyklopediach
daty i miejsce urodzin, dopisują do biografii nieszczĊsny Berdyczów, w którym pisarz byá raz w Īyciu, i to
przejazdem, etc. etc. Wmówienie najnowsze: w omówieniu „Sáownika…” znany historyk pisze tak: Jerzy
Stempowski pozostawaá w wieloletnim nieformalnym
związku z Marią Dąbrowską, o czym teĪ trzeba byáo
wspomnieü („Nowe KsiąĪki” 2006, nr 6, s. 44).
Recenzent pomyliá syna z ojcem. To Stanisáaw Stempowski pozostawaá w takim związku z Dąbrowską. Roztargnienie recenzenta nikogo – jak dotąd – nie zdziwiáo, ani
redaktorów pisma, ani czytelników, Īe o wydawcach „Sáownika…” nie wspomnĊ. Jerzemu Stempowskiemu jeszcze
tylko zmyĞlonej konkubiny do szczĊĞcia brakowaáo.
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Melchior WaĔkowicz miaá siĊ urodziü, wedáug
„Sáownika…”, w KaáuĪycach (MiĔszczyzna)… (II, s.
1599), inny WaĔkowicz, Walenty, który rysowaá i malowaá Mickiewicza, urodziá siĊ w KaáuĪycy k. MiĔska (II,
s. 1599). Te KaáuĪyce i ta KaáuĪyca to znieksztaácone
nazwy tego samego majątku WaĔkowiczów na MiĔszczyĨnie w ihumeĔskim powiecie. To byáy zwyczajne
KALUĩYCE sprawiające tyle káopotów autorom haseá
w encyklopediach i sáownikach biograficznych.
W haĞle o Stanisáawie Wasylewskim kilka nieĞcisáoĞci: byá bibliotekarzem w Zaká. Nar. im. OssoliĔskich (II,
s. 1606). A naprawdĊ to byá tam w latach 1905–1910
stypendystą, wolontariuszem i asystentem. Nie napisaá ksiąĪki: ĩycie polskie w XX [sic!] wieku (II, 1607),
poĞmiertnie wydano jego ĩycie polskie w XIX wieku
(Kraków 1962). Legendy i baĞnie Ğląskie w jego opracowaniu ukazaáy siĊ w 1948 roku, nie w 1947.
Tajemnicze zdania o Wáadysáawie Broniewskim,
zdania niezbyt pasujące do encyklopedycznego hasáa:
W 1945 powróciá do Polski, gdzie uznany zostaá jako
przedwojenny komunista piewcą nowego ustroju. Poeta
przyjąá tĊ rolĊ, niejako wbrew sobie. To rozdwojenie
doprowadziáo go do alkoholizmu (I, s. 156).
I z komunizmem Poety, komunizmem osobliwego naboĪeĔstwa, byáo inaczej. I z alkoholizmem. Mieczysáaw
Grydzewski táumaczyá: obciąĪony chlubną przeszáoĞcią
legionową Broniewski tylko póásercem naleĪaá do Ğwiata
komunistycznego („WiadomoĞci” 1962, nr 833).
Pisaá Julian Tuwim z przekorą:
Ostro urĪnĊliĞmy siĊ czystą
Wáadek i ja.
Wáadek jest twardym komunistą,
Gdy w czubie ma.
(„Dyskusja”)
Pewnie autor hasáa w „Sáowniku…” zapomniaá, po
co chodziá Broniewski, rewolucyjny poeta, ale bezpartyjny przed wojną i bezpartyjny po wojnie, z Tuwimem
i z Bolesáawem Wieniawą-Dáugoszowskim do „Wróbla”
(Do „Wróbla” siĊ nie chodzi / Na mleczko ani kawĊ), i
dlaczego w czasie wojny, w Kujbyszewie, Wiktor Weintraub uáoĪyá taki „nagrobek”:
Broniewskiego Īywot ująü moĪna pokrótce:
Radykalizowaá w poezji, konserwowaá siĊ w wódce.
I nie wie, co robiá Broniewski u Finka w Jerozolimie,
i chyba nie pamiĊta wiersza Kazimierza WierzyĔskiego:
Zapiá siĊ.
Ale kto siĊ nie zapiá
Pod orenburski wiatr?
Pod ewangeliĊ demonów?
Pod ciĊĪką gáowĊ
Którą tam káadá?
(„Na Ğmierü Broniewskiego”)

Wáadysáaw Broniewski. Moskwa, we wrzeĞniu 1941 r.
Rysunek Feliksa Topolskiego. Reprodukcja z: Tadeusz
Bujnicki, Wiersze Wáadysáawa Broniewskiego, Warszawa
1992, s. 74

***
Wáadysáaw Broniewski to postaü niezbyt znana równieĪ wĞród niektórych autorów Historii literatury polskiej w dziesiĊciu tomach (Bochnia–Kraków–Warszawa,
Wyd. SMS, b. r. w.). MoĪna tam znaleĨü takie zdanie o
Broniewskim: zostaá aresztowany przez wáadze sowieckie jesienią 1939 roku we Lwowie [t. IX: Literatura
wspóáczesna (1939–1956), s. 283]. Jesienią 1939 roku
Broniewski recytowaá kiedy mógá swoje wiersze: Bagnet na broĔ, ĩoánierz polski i Syn podbitego narodu,
nie milczaá teĪ o czoágach znad Woági. Aresztowanie
nastąpiáo w rzeczywistoĞci kilka miesiĊcy póĨniej: 24
stycznia 1940 roku. W Historii… moĪna znaleĨü jeszcze
dziwniejsze zmyĞlenia o Broniewskim: W 70. lecie urodzin Józefa Stalina odbyá siĊ konkurs literacki, którego
plonem staáa siĊ antologia „Strofy o Stalinie”. WĞród
wierszy jest teĪ „Sáowo o Stalinie” Broniewskiego, byáego wiĊĨnia Stalina, Īoánierza spod Monte Cassino [sic!]
i Narwiku [sic!] (t. IX, s. 13).
Nawet w ksiąĪkach noszących tak powaĪne i zobowiązujące tytuáy, jak Historia literatury polskiej w
dziesiĊciu tomach, moĪna dziĞ zmyĞlaü bezkarnie i do
woli. I faászowaü raz jeszcze losy wojenne Broniewskiego. Nie walczyá on przecieĪ ani pod Narwikiem, ani
pod Monte Cassino. Kiedy formowaáa siĊ Samodzielna
Brygada Strzelców PodhalaĔskich, która w maju 1940
biáa siĊ pod Narwikiem, Broniewski pisaá wiersze w
wiĊzieniu lwowskim na Zamarstynowie. Po polsku:
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Rewolucyjny poeta
ma zginąü w tym mamrze sowieckim?!
Historio, przecieĪ to nietakt,
ktoĞ z nas po prostu jest dzieckiem!
i po rosyjsku:
„Czeáowiek – eto zwuczit gordo”,
Skazaá pokojnyj Maksim,
A mieĪ tiem: tut koáotiat w mordu,
Goworia, czto ty sukinsyn.

A w maju 1944 roku, kiedy II Korpus szturmowaá
klasztor na Monte Cassino, Wáadysáaw Broniewski,
przebywający od 1943 roku na dáugoterminowym urlopie, pracowaá w redakcji dwutygodnika „W drodze”.
Byá redaktorem technicznym. A czasopismo ukazywaáo
siĊ w dalekiej Jerozolimie.
Pytanie nieustające: gdzie siĊ podzieli tak potrzebni
w wydawnictwach kastygatorzy i odpowiedzialni za
sáowo redaktorzy?
Adam WierciĔski

Zbyszko Bednorz

I säowo stawa siö Ciaäem…
motto: „Sáowo stawa siĊ siáą” – C. K. Norwid
I Sáowo stawa siĊ Ciaáem,
i Sáowo stawa siĊ siáą,
MyĞli ku Niebu dąĪą,
Serca jak dzwony biją.
Hymny i poezja, kantaty, kolĊdy
Od wieków w Ğwiat lecą, jak stada goáĊbi –
Niech opowiadają Pana, opowiadają Pana,
Wedle Mateusza, Marka, àukasza i Jana –
Opowiadają Pana.
I Sáowo stawa siĊ Ciaáem,
i Sáowo stawa siĊ siáą,
MyĞli ku Niebu dąĪą,
Serca jak dzwony biją.
W ksiąĪce i na taĞmie, na páycie longplayu
Sáowa przemienione w pieĞĔ o Zbawicielu
Niech opowiadają Pana, opowiadają Pana,
Wedle Mateusza, Marka, àukasza i Jana –
Opowiadają Pana.
I Sáowo stawa siĊ Ciaáem,
i Sáowo stawa siĊ siáą,
MyĞli ku Niebu dąĪą,
Serca jak dzwony biją.
Pan powiedziaá – miáuj – wiĊc Ğpiew mój siĊ pali.
PieĞniarz miáujący – Ğwiatáem ociemniaáych.
Niechaj pieĞniarze gáoszą, niechajĪe gáoszą Pana
Wedle Mateusza, Marka, àukasza i Jana,
NiechajĪe gáoszą Pana.

Józef ChyĪy, Instytut Sztuki UO
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Profesor
Zdzisáaw
Piasecki
(1932–2006)
Polonista, znawca literatury drugiej
poáowy XIX wieku. Wieloletni nauczyciel
akademicki. Prodziekan i dziekan Wydziaáu
Filologiczno-Historycznego WyĪszej Szkoáy
Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu
Opolskiego (w latach 1974–1997). Wieloletni
kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu
i Máodej Polski. Czáonek Komitetu Nauk o
Literaturze PAN.
Zmará 3 paĨdziernika 2006 r.

Curriculum vitae
Prof. Zdzisáawa Piaseckiego
Zdzisáaw Piasecki urodziá siĊ 16 wrzeĞnia 1932 roku w Horodle nad Bugiem
w rodzinie nauczycielki i pracownika samorządu gminnego. ZiemiĊ Lubelską
(ze wzglĊdu na zaangaĪowanie polityczne ojca) musiaá opuĞciü w 1950 r.
Liceum Ogólnoksztaácące ukoĔczyá w Brzegu w roku 1951. Kolejnym etapem jego edukacji byáa wrocáawska PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa Pedagogiczna,
po ukoĔczeniu której (1954 r.) podjąá pracĊ w charakterze nauczyciela polonisty w MyĞliborzu. W latach 1956–1959 kontynuowaá studia polonistyczne
na Uniwersytecie Wrocáawskim, uzyskując dyplom ukoĔczenia studiów
wyĪszych na podstawie rozprawy „Ondraszek w literaturze polskiej”, pisanej
pod kierunkiem prof. Stanisáawa Kolbuszewskiego.
We wrzeĞniu tego samego roku przeniósá siĊ do Raciborza i objąá tam
etat polonisty w Technikum Ekonomicznym. W 1963 r. podjąá stacjonarne
studia doktoranckie w WyĪszej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W roku 1967
doktoryzowaá siĊ na podstawie rozprawy „Problematyka zbójnicka w literaturze polskiej” i zostaá zatrudniony w charakterze wykáadowcy w Studium
Nauczycielskim w Raciborzu, równoczeĞnie pracując w opolskiej WSP. W
roku 1970 objąá stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury Polskiej, a trzy
lata póĨniej przeprowadziá siĊ do Opola.
W 1974 r. zostaá prodziekanem Wydziaáu Filologiczno-Historycznego
WSP, osiem lat póĨniej uzyskaá tytuá doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocáawskim na podstawie rozprawy „Stanisáaw Witkiewicz. MáodoĞü i

Dorota i Zdzisáaw Piaseccy w MyĞliborzu
(1968 r.)

II
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wczesny dorobek artysty”. Od 1983 r.
pracowaá na etacie docenta w macierzystej uczelni.
W latach 1987–1993 Zdzisáaw
Piasecki peániá obowiązki dziekana
Wydziaáu Filologiczno-Historycznego WSP. W roku 1990 zostaá profesorem nadzwyczajnym w Instytucie
Filologii Polskiej, a trzy lata póĨniej
otrzymaá tytuá profesora i objąá kierownictwo Katedry Literatury Pozytywizmu i Máodej Polski.
W latach 1993–1997 peániá funkcjĊ
prodziekana Studium dla Pracujących
Wydziaáu Filologiczno-Historycznego WSP, a nastĊpnie Uniwersytetu
Opolskiego. Od 1996 r. byá czáonkiem Komitetu Nauk o Literaturze Na wernisaĪu wystawy Romana Hennela w Klubie Akademickim WSP (5 paĨdziernika 1982 r.). Na zdjĊciu (od lewej): Janina Joch, prof. Zdzisáaw Piasecki,
PAN.
W roku 1997 zostaá dzieka- prof. Wáadysáaw Hendzel
nem Wydziaáu Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego.
nych z epoką pozytywizmu i Máodej Polski. Jego studia
Rok póĨniej zostaá mianowany przez ministra edukacji
i prace z krĊgu literatury i kultury polskiej wniosáy
narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego.
wiele do polskiej myĞli naukowej.
Zainteresowania badawcze Profesora Piaseckiego
koncentrowaáy siĊ gáównie wokóá zagadnieĔ związaW. H.

Jacek Kolbuszewski

O Profesorze Zdzisáawie
Piaseckim wspomnienie
Profesor Zdzisáaw Piasecki byá wiernym uczniem i
dozgonnym przyjacielem swego profesora Stanisáawa
Kolbuszewskiego (1901–1965), o którym Īyczliwie
i z szacunkiem pamiĊtaá jeszcze w wiele lat po jego
Ğmierci. PoĞwiĊciá mu w trzydziestą rocznicĊ Ğmierci
w 1995 r. wartoĞciową pracĊ Polsko-czeskie zbliĪenia i
animozje w ujĊciu Stanisáawa Kolbuszewskiego, potem,
oprócz popularnonaukowego szkicu UZUP, w 2002 r.
napisaá ciepáe, serdeczne studium wspomnieniowe O
Stanisáawie Kolbuszewskim garĞü wspomnieĔ, opublikowane w KsiĊdze wspomnieĔ o zmaráych pracownikach polonistyki wrocáawskiej zredagowanej przez
prof. Mariana Ursela. W tych artykuáach o Stanisáawie
Kolbuszewskim ujawniaáa siĊ jednak nie tylko ĪyczliwoĞü Zdzisáawa Piaseckiego dla swojego profesora,
ale ukazywaáy one inną jeszcze znamienną cechĊ jego
charakteru, jaką byáa wielka dbaáoĞü o okazywanie
pamiĊci odchodzącym mistrzom, przyjacioáom i kolegom. Byáa ona niewątpliwie istotnym skáadnikiem

jego generalnej postawy Īyciowej, ujawniającej siĊ
w peánym ĪyczliwoĞci nastawieniu do innych. Znając
go dáugo, nigdy nie sáyszaáem, by o kimĞ mówiá Ĩle.
JeĞli í byü moĪe, ale to wcale niepewne í kogoĞ nie
lubiá, nie miaá dla niego sympatii, to po prostu o nim
nie mówiá. ZastanawialiĞmy siĊ parokrotnie, jak to jest:
czy profesor Zdzisáaw Piasecki istotnie do nikogo nie
odnosi siĊ niechĊtnie i wszystkich bez wyjątku traktuje
z sympatią? O owej ĪyczliwoĞci dla innych, studentów,
kolegów, wspóápracowników w caáej Polsce, wiedzieliĞmy dobrze, sami odczuwając przyjemnie przejawy
jego sympatii. Z tym, by kogoĞ traktowaá niechĊtnie,
nie spotkaliĞmy siĊ ani razu...
O ĪyczliwoĞci, z jaką traktowaá studentów, tak na
zajĊciach dydaktycznych, jak przez üwierüwiecze,
wypeániając trudne, pracocháonne obowiązki dziekana
swego wydziaáu, krąĪyáy wrĊcz legendy. ĩyczliwy,
opiekuĔczy, jako egzaminator i promotor prac, których
byá opiekunem (a wychowaá bardzo wielu magistrów),
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znakomitą monografiĊ zbójnictwa
karpackiego pióra Zdzisáawa Piaseckiego Byli cháopcy byli... Zbójnictwo
karpackie í prawda historyczna,
folklor i literatura polska. O karpackim zbójnictwie mniej i wiĊcej
uczenie pisywano juĪ od początków
XIX wieku, początkowo jednak czĊĞciej w ksztaácie literackim, na prace
o zaciĊciu naukowym przyszedá czas
wáaĞciwie w drugiej poáowie XIX
wieku. Nie zmienia to faktu, iĪ korpus materiaáów Ĩródáowych, czĊsto
nieuporządkowanych, byá tu ogromny, stan zaĞ badaĔ niezwykle bogaty.
Zdzisáaw Piasecki z wáaĞciwą sobie
dokáadnoĞcią spenetrowaá oba te obProf. Zdzisáaw Piasecki (na drugim planie) ze swoim mistrzem, prof. Wáadysáawem szary i napisaá monografiĊ niezwykle
Studenckim (z lewej) i prof. Kazimierzem Wyką (na pierwszym planie)
interesującą, erudycyjną, metodologicznie nowoczesną, prawdziwie cenną, stanowiącą w polskim piĞmiennibyá rzetelnie wymagający. „Piasek”, bo o ile wiem,
ctwie góroznawczym jedną z najcenniejszych pozycji
tak go nazywali studenci, ujmująco uprzejmy, áagodbibliograficznych. Niestety, starania o doprowadzenie
ny, ocen niedostatecznych stawiaü nic lubiá, ale od
do drugiego wydania tego znakomitego dzieáa, speázáy,
wymagaĔ swoich nie odstĊpowaá. Byá wrĊcz wzorem
nie z winy autora, na niczym. Szkoda, bo dzisiaj rzadnauczyciela akademickiego i dziekana wydziaáu, opolko tylko od czasu do czasu w antykwariatach trafiü
moĪna na egzemplarze tej znakomitej ksiąĪki, bĊdącej
ska zaĞ filologia bardzo mu wiele zawdziĊcza, o czym
dobrze wiedziano w innych oĞrodkach akademickich.
przedmiotem do chwaáy Zdzisáawa Piaseckiego. Tak
Wielką teĪ tajemnicą profesora Zdzisáawa Piaseckiego
czy owak, kto chce dziĞ pisaü o zbójnictwie, musi siĊ
pozostaáo to, w jaki sposób bardzo skutecznie godziá
dobrze zapoznaü z monografią Piaseckiego. PamiĊtam,
on bardzo duĪe obciąĪenie obowiązkami dziekaĔskimi
Īe recenzowanie tego dzieáa byáo dla mnie prawdziwą
i dydaktycznymi z wydajną pracą naukową. Co boprzyjemnoĞcią, miarą zaĞ uznania, z jakim je przyjĊto,
wiem bardzo znamienne, wĞród jego prac duĪa czĊĞü
byá fakt, iĪ wĞród dobrego dziesiątka jego recenzenzwiązana byáa z penetrowaniem materiaáów rĊkopitów, znaleĨli siĊ miĊdzy innymi Julian KrzyĪanowski,
Ğmiennych, do których nie dotarli wczeĞniejsi badacze
Józef DuĪyk, Ludwik Stomma, Teresa Komorowska,
róĪnych zagadnieĔ. Byáy wĞród nich liczne materiaáy
Jan Reychman. Byáem wtedy juĪ autorem pierwszej,
prawdziwie waĪne i zwykle trudne do opracowania:
dziewiĊtnastowiecznej czĊĞci monografii Tatr w litewspomnienia Wáadysáawa Matlakowskiego, inedita
raturze polskiej (1971) i trochĊ siĊ w tej zbójnickiej
Franciszka Nowickiego, waĪne materiaáy dotyczące
problematyce orientowaáem, nic przeto dziwnego,
Īe ksiąĪkĊ Piaseckiego oceniáem niezwykle wysoko.
Stanisáawa Witkiewicza (m. in. dotąd niepublikowane
I dziĞ takĪe bardzo wysoko ceniĊ dorobek naukowy
jego listy do syna), korespondencja Henryka Sienkiewicza. Realizacja tych prac wymagaáa nie tylko
profesora Zdzisáawa Piaseckiego, który miaá ogromną
wiedzĊ, ale, niestety, zapewne zbyt rzadko ujawniaá ją
wysokich kompetencji badawczych, ale i czasu. Jak
ten czas znajdywaá dla siebie profesor Piasecki, to í
w swych publikacjach, na których tworzenie po prostu
w nawale obowiązków nieraz brakowaáo mu czasu.
jak siĊ rzekáo í zostaáo jego tajemnicą.
Szkoda, ale on swoją pracĊ pojmowaá przede wszystTen czas, bez wzglĊdu na obciąĪenie obowiązkami
i chĊü zajĊcia siĊ wáasną pracą naukową, profesor
kim jako sáuĪenie innym, wáasne zaĞ poĪytki odsuwaá
na plan dalszy. Takim byá Czáowiekiem...
Zdzisáaw Piasecki znajdywaá takĪe zawsze dla swoich
przyjacióá, usáuĪnie i Īyczliwie w miarĊ ich potrzeb
Ale i Zdzisáaw Piasecki znaá pewne moje prace,
i okazywaá im miáe dla mnie zainteresowanie: w
woĪonych przez niego samochodem po Opolu. Trzeba
tu jednak koniecznie dodaü, Īe byá kierowcą Ğwietnym,
1983 r., zrecenzowaá moje duĪe Tatry w literaturze
doĞwiadczonym, rozwaĪnym, ostroĪnym, doskonale
polskiej (1982) i ksiąĪce tej poĞwiĊciá osobne, piĊkne
panującym nad samochodem i sytuacją na drodze.
studium analityczne w 1994 r. na áamach zakopiaĔJeĪdĪenie z nim byáo prawdziwą przyjemnoĞcią...
skiego „Rocznika PodhalaĔskiego”, ja z kolei w 1988
r. recenzowaáem jego Ğliczne studium Ondraszek:
Zanim siĊ poznaliĞmy osobiĞcie bliĪej, obaj znaprawda i mity o najgáoĞniejszym zbójniku Ğląskim
leĨliĞmy swoje prace. W 1974 r. miaáem zaszczyt i
przyjemnoĞü recenzowaü w „Literaturze Ludowej”
(1986). Potem juĪ naprzemiennie, jeĞli nie recenzowa-
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liĞmy swych prac, to obaj je uwaĪnie poznawaliĞmy, a
wynikaáo to nie z jakiegoĞ ukáadu towarzyskiego, ale
po prostu ze wspólnoty literackich i naukowych zainteresowaĔ. Z jednym tylko zastrzeĪeniem: nigdy nie
miaáem odwagi podejmowaü z profesorem Zdzisáawem
Piaseckim dyskusji na temat Stanisáawa Witkiewicza.
Jego prace o Witkiewiczu czytaáem oczywiĞcie z zainteresowaniem, poĪytkiem i podziwem, ale recenzowaü
ich nie Ğmiaáem, bo przytáaczaá mnie ukazany w nich
ogrom wiedzy autora, ksiąĪki zaĞ tak Ğwietne, jak
znakomita monografia Stanisáaw Witkiewicz. MáodoĞü
i wczesny dorobek artysty (1983), Stanisáaw Witkiewicz
w „WĊdrowcu” Artura Gruszeckiego (1992) i Stanisáaw Witkiewicz w krĊgu ludzi i spraw sobie bliskich
(1999) wykazywaáy jasno, Īe Piasecki jako znawca
Witkiewicza nie ma sobie równych, choü równolegle
powstaáy pewne prace o tym artyĞcie, niemające jednak
charakteru konkurencyjnego wobec jego dokonaĔ.
Piasecki o Witkiewiczu wiedziaá wáaĞciwie wszystko,
trudno by byáo pisaü recenzjĊ z tych jego prac dysponując skromną zaledwie cząstką tej wiedzy, jaką miaá
ich autor.
Bardzo lubiáem i ceniáem profesora Zdzisáawa
Piaseckiego, szczyciáem siĊ tym, Īe mnie i moją ĪonĊ
darzy on prawdziwą przyjaĨnią. My zaĞ z podziwem
patrzyliĞmy na jego wspaniaáą, heroiczną postawĊ, jaką
ukazywaá w chwilach dla siebie trudnych. Gdy ciĊĪko
chorowaá, wizyty u niego we wrocáawskim szpitalu
nie byáy, jak to nieraz bywa przy odwiedzaniu chorych, obustronną mĊczarnią, ale stwarzaáy okazjĊ do
pogodnych, rozsądnych rozmów, takich samych, jakie
toczyliĞmy w czasie towarzyskich spotkaĔ w Opolu.
PodziwialiĞmy wtedy heroizm postawy Zdzisáawa,
który odwaĪnie i mĊĪnie stawiaá czoáo chorobie, nie
zaáamywaá siĊ w cierpieniu, a przecieĪ cierpiaá í i to

Prof. Zdzisáaw Piasecki z prof. Janem Trzynadlowskim
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dotkliwie. I takĪe, przebywając w szpitalu, zachowywaá swą przewspaniaáą, ogromną skromnoĞü. Niczego
od odwiedzających nie oczekiwaá, jak prawdziwy
przyjaciel cieszyá siĊ juĪ z samego faktu skáadania mu
odwiedzin. Te jego dni szpitalne pamiĊtamy dobrze.
Ale godne pamiĊci okazaáy siĊ takĪe inne epizody
w dziejach naszej znajomoĞci, nie tylko okazjonalne spotkania w Opolu, związane z wykáadami na
studium doktoranckim czy innymi okolicznoĞciami,
ale takĪe wspólne pobyty na pewnych konferencjach
naukowych. PamiĊtam dobrze uroczystą konferencjĊ
naukową poĞwiĊconą osobie Stanisáawa Witkiewicza
zorganizowaną przez Muzeum TatrzaĔskie im. Tytusa
ChaáubiĔskiego w Zakopanem jesienią 1995 r. s.v.
Stanisáaw Witkiewicz. Czáowiek í artysta í myĞliciel.
Byáa to konferencja naukowa o wielkiej wartoĞci
poznawczej, wziĊli w niej udziaá najlepsi znawcy
Witkiewicza z Marią Olszaniecką i wáaĞnie Zdzisáawem Piaseckim na czele, zakres zaĞ tematyki na owej
konferencji podjĊtej byá prawdziwie rozlegáy, jeden
zaĞ z najcenniejszych i najlepszych na niej referatów
wygáosiá wáaĞnie profesor Zdzisáaw Piasecki, który w
erudycyjnym, bogatym wywodzie przedstawiá Dzieje
poĞmiertnej „sáawy” Stanisáawa Witkiewicza. Fakt
ujĊcia w tym tytule wyrazu „sáawa” w cudzysáów
byá znamiennym wykáadnikiem badawczej postawy
profesora Piaseckiego. Ujawniáa siĊ w tym wielka
ostroĪnoĞü badacza, który widocznie siĊ obawiaá, by go
nie posądzono o jakiĞ fanatyczny kult Witkiewicza, „na
wszelki wiĊc wypadek” wprowadziá ów cudzysáów,
jak gdyby umniejszając mimowiednie rzeczywistą
sáawĊ Witkiewicza. O nim wáaĞnie na owej zakopiaĔskiej konferencji Zdzisáaw Piasecki powiedziaá, Īe
„nie dbaá o popularnoĞü. >Nigdy w Īyciu swoim nie
ruszyá ani palcem w celu zdobycia sáawy<. Byá wrĊcz
chorobliwie skromny”. Profesor Piasecki
pisaá tak o Stanisáawie Witkiewiczu, ale
sáowa te odnieĞü moĪna bezprzesadnie
do osoby Profesora. On takĪe byá „wrĊcz
chorobliwie skromny”, nigdy o swoich
dokonaniach i osiągniĊciach nie mówiá,
bo traktowaá je jako speánienie naleĪnego obowiązku. Wtedy, w czasie owej
zakopiaĔskiej konferencji, mieszkając
gdzieĞ na stokach Gubaáówki, w chwilach
wolnych spacerowaliĞmy po jej stokach,
Īywo rozmawiając, ale profesor Zdzisáaw
Piasecki tak wtedy, jak i kiedy indziej
pytany o swe aktualne naukowe poczynania i zamierzenia, nigdy w skromnoĞci
wielkiej na te pytania odpowiedzi jasnej
nie dawaá. Byáo w nim skromnoĞci aĪ
nazbyt wiele. Wtedy do Zakopanego
przywiózá go syn. ĩycie rodzinne byáo
bardzo waĪnym skáadnikiem jego postawy Īyciowej, czĊsto i wiele mówiá o
rodzinie, Īonie, synu, wnukach. W czasie
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ostatniego pobytu w szpitalu chciaá z niego prĊdzej
wyjĞü po to wáaĞnie, by byü z kochanymi wnukami i
najbliĪszymi...
Profesor Zdzisáaw Piasecki, Stanisáaw Kolbuszewski i Stanisáaw Witkiewicz przechadzają siĊ teraz zapewne po Polach Elizejskich, dyskutując o literaturze
i sztuce, dobrotliwie spoglądając na tych, którzy o nich

pamiĊtają. Bo jak powiedziaá Fiodor Dostojewski:
„Najlepsza rzecz, jaka pozostaü moĪe po czáowieku, to
dobre o nim wspomnienie”. I takie dobre wspomnienia
zachowamy o profesorze Zdzisáawie Piaseckim.
Jacek Kolbuszewski
Uniwersytet Wrocáawski

Byli cháopcy, byli…
Kiedy parĊ lat temu odchodziá Nasz Profesor z
czynnego Īycia zawodowego na zasáuĪoną (i nie mniej
czynną) emeryturĊ, ĪegnaliĞmy Go uroczyĞcie, ale
nie ĪegnaliĞmy siĊ z Nim. Po prostu nie przyjĊliĞmy
tego do wiadomoĞci; nic siĊ przecieĪ nie zmieniáo,
byá obok nas, z nami, ciągle spotykaliĞmy siĊ, rozmawiali i prosili o rady, ciągle czuliĞmy Jego Īyczliwą,
ciepáą obecnoĞü. Tak bardzo nie chcieliĞmy z Nim siĊ
rozstawaü!
Teraz, kiedy odszedá naprawdĊ... Kiedy zostaáa tylko
doskwierająca pustka po czáowieku, któremu tak wiele
zawdziĊczamy – dopiero teraz zostaliĞmy osieroceni
na dobre. MoĪemy juĪ tylko wspominaü. Wspominaü
i – dziĊkowaü.
Byá Profesor Zdzisáaw Piasecki czáowiekiem, w którym spotkaáy siĊ dwie cenne, nieczĊsto wystĊpujące razem cechy: byá osobą bardzo rzeczową, a jednoczeĞnie
niezwykle ciepáą. Jego wywaĪony, trafny osąd áączyá
spostrzegawczoĞü z umiejĊtną oceną istoty zjawiska
czy czáowieka i pozostawaá dáugo w pamiĊci. JeĞli
bywaá krytyczny, to niezwykle subtelnie. WáaĞnie owa
delikatnoĞü, takt, wraĪliwoĞü, spokój, jakim emanowaá,
ogromna kultura wypowiadania siĊ, w mowie i piĞmie,
byáy chyba tym, za co podziwialiĞmy Go i szanowali
najbardziej. KaĪdy, kto poznaá Profesora bliĪej, mógá
okreĞliü Jego aparycjĊ i osobowoĞü zapomnianym juĪ
dzisiaj zwrotem, ale tutaj jakĪe na miejscu: czáowiek
goáĊbiego serca. Cechy te odzwierciedlaáy siĊ we
wszystkich Jego sferach dziaáalnoĞci. Byá rzetelnym i
lojalnym pracownikiem uczelni, wydziaáu, instytutu,
byá Īyczliwym kolegą, byá szanowanym i lubianym
przeáoĪonym. Nie reprezentowaá nigdy typu szefa – raczej czuáego opiekuna, czuwającego nad pomyĞlnym
rozwojem i nad kondycją powierzonych mu osób. Dla
nas, pracowników Katedry Literatury Pozytywizmu i
Máodej Polski (katedry, którą powoáaá do istnienia i
otaczaá troskliwą opieką) staraá siĊ stworzyü ciepáą,
wrĊcz domową atmosferĊ, nic dziwnego zatem, Īe
relacje, jakie áączyáy nas z Profesorem, przypominaáy
w jakiĞ sposób związek dzieci z ojcem. Przyznaü
teĪ trzeba, Īe nie zawsze byliĞmy mu teĪ, niesforne
dzieci, caákowicie posáuszni... Przepraszamy Go za
to dzisiaj.

NajpiĊkniejszą cechą Profesora Piaseckiego jako
badacza literatury byáa bezinteresownoĞü – postawa
coraz bardziej zagroĪona w Ğwiecie dzisiejszej humanistyki, humanistyki zagubionej i podmywanej falami
pragmatycznej cywilizacji, liczącej wymierne zyski i
premiującej aksjologiczny relatywizm. A tĊ wáaĞnie
bezinteresownoĞü fascynacji zawodowych miaá doceniony w skali krajowej opolski badacz twórczoĞci, a
zwáaszcza biografii, Stanisáawa Witkiewicza, Henryka
Sienkiewicza i innych z „rodu ludzi niespokojnych,
szlachetnych, nierzadko wspaniaáych”. Niemodną
dzisiaj biografistykĊ i rzetelną szkoáĊ faktografii lite-

Przy grobie Stanisáawa Witkiewicza (Zakopane, 1998 r.)

listopad – grudzieĔ 2006

VI

indywidualnoĞci artystycznych póĨnego stulecia XIX, wiodáy górnym i piĊknym szlakiem
tatrzaĔskim. Bo zakochaá siĊ na Ğmierü i Īycie
w Tatrach literackich: w rozbójnikach i ich
legendach, w malarzach, poetach, pisarzach i
dziaáaczach, dzierĪących w tej duchowej, górnej
stolicy nieistniejącej Polski rząd dusz, a takĪe
barwnych sáów, myĞli i czynów. Zakochaá siĊ
w myĞli i Īywocie Witkiewiczowskim, w perypetiach i meandrach kapryĞnej biografii Sienkiewiczowskiej, dramatycznych losach Józefa
Karola Potockiego, ofiarnej dziaáalnoĞci Tytusa
ChaáubiĔskiego... Wiele nieznanych, barwnych
kart tych niecodziennych losów, wiele cennych
pereáek wydobyá na Ğwiatáo dzienne z mroków
zapomnienia.
Przywróciá pamiĊci literaturoW Klubie Akademickim UO. Na zdjĊciu od lewej: prof. Teresa SmoliĔska,
znawców
takĪe
zapoznane, a osobliwe „drugie
Janina Joch, prof. Zdzisáaw Piasecki, prof. Aneta Mazur
pokolenie” pozytywistów. Nie zdąĪyá jednak
ukoĔczyü zakrojonej szeroko pracy: caáoĞci
rackiej, uzupeánionej o kunszt syntezy historycznolibiografii ojca Witkacego. A notatki i materiaáy do tego
studium zbieraá caáe Īycie. Okazaáo siĊ ono okrutnie
terackiej, uwaĪaá Profesor za najbardziej adekwatną
krótsze niĪ dalekosiĊĪne plany badawcze. Ostatni tekst,
postawĊ badawczą – nie bez racji podchodząc z
jaki wyszedá spod Jego pióra, dotyczy mistrza-noblinieufnoĞcią do ryzykownych, efektownych zabiegów
sty Sienkiewicza, nieznanych okolicznoĞci i faktów,
analityczno-interpretacyjnych, jakie rozpleniáy siĊ za
towarzyszących przyznaniu tej prestiĪowej nagrody
jego Īycia w literaturoznawstwie. I chwaáa Mu za to,
wielkiemu Polakowi. W ten sposób chciaá Profesor
Īe z niewzruszonym spokojem i poczuciem obowiązku
Piasecki uczciü jeszcze jeden, juĪ ostatni w swoim
kontynuowaá wypróbowane metody filologiczne. Nie
Īyciu „Rok Sienkiewiczowski” 2006. Jak zwykle, szkic
wątpiĊ, iĪ po cichu byá przekonany, Īe w ten sposób
napisany zostaá z precyzją, rzetelnoĞcią faktograficzną,
przysáuĪy siĊ przyszáoĞci wiĊcej niĪ zwolennicy wielu
zamiáowaniem i wraĪliwoĞcią.
fascynujących dzisiaj eksperymentów metodologiczByli cháopcy, byli... ByáeĞ z nami, Profesorze, byáeĞ.
nych. WáaĞciwie miaáa opolska polonistyka szczĊĞcie,
Ale siĊ „nie miniesz po maluükiej chwili”: pozostaiĪ losy tak pokierowaáy Īyciem máodego Zdzisáawa
niesz w naszych sercach na zawsze1.
Piaseckiego, Īe zamiast historii sztuki, którą sobie
na początku upodobaá, ostatecznie poĞwiĊciá swe
Aneta Mazur
zainteresowania literaturze. Choü máodopolskim
1
O prof. Zdzisáawie Piaseckim Aneta Mazur pisaáa w „Indekfascynacjom artystycznym pozostaá wierny. Badasie” (nr 1–2, 2004) w artykule pt. „Dzieje prof. Piaseckiego
nia Profesora wiodáy Ğwietlistym szlakiem wielkich
Zdzisáawa, podáug gawĊdy jego spisane”.

Z raciborskich wspomnieĔ
o Zdzisáawie
Byáo to, jeĞli dobrze pamiĊtam, chyba w lipcu 1970
roku. W czasie sesji lipcowej, jaka odbywaáa siĊ w raciborskim Studium Nauczycielskim, zjawiá siĊ w charakterze wykáadowcy, oddelegowany przez opolskie
kuratorium dr Zdzisáaw Piasecki. Máody, przystojny,
zawsze wytwornie ubrany, od razu zwróciá na siebie
uwagĊ nie tylko páci nadobnej. Robiá wraĪenie trochĊ
zagubionego, trochĊ dumnego i zarozumiaáego. Tak

nam siĊ wtedy wydawaáo, bo niebawem przekonaliĞmy siĊ, Īe byá po prostu nieĞmiaáy. Stopniowo ta nieĞmiaáoĞü mijaáa, odkrywaá siĊ, ujawniając osobowoĞü
niezwykle interesującą i bogatą. Imponowaá wszystkim
wielką kulturą, wszechstronnym oczytaniem, znajomoĞcią malarstwa, teatru, muzyki. Od razu, juĪ jako
etatowy pracownik, przyciągaá do siebie najzdolniejszych studentów, organizując z nimi wieczorki poe-
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tyckie, sesje naukowe, stworzyá teĪ staáy
teatr studencki pod nazwą „Paradoks”.
Byáo go wszĊdzie peáno.
Rycháo Ğrodowisko raciborskie upomniaáo siĊ o wybitnego polonistĊ – humanistĊ, tym bardziej, Īe nie broniá siĊ
przed róĪnego rodzaju pracą spoáeczną
(w najlepszym rozumieniu tego sáowa),
oĞwiatową, organizacyjną, naukową. W
tej pracy dzielnie i czynnie towarzyszyáa
mu jego MaáĪonka, mgr Dorota Piasecka z
domu Smyczek, ciesząca siĊ w Raciborzu
wielkim uznaniem jako wybitna polonistka pracująca w szkoáach Ğrednich, a jednoczeĞnie organizatorka Īycia regionalnego
w skali województwa.
Piszący te sáowa dosyü szybko zacząá
siĊ cieszyü przyjaĨnią nowego kolegi. Dorota i Zdzisáaw Piaseccy. Jubileusz 70-lecia profesora Piaseckiego (2002 r.)
Setki godzin spĊdzonych na uczonych rozmowach, dyskusjach, plotkach, a i sprzeczkach, pozostaną w mej pamiĊci jako najpiĊkniejsze
poczynaĔ naukowych, radowaá siĊ mymi drobnymi
chwile z tamtych lat. Nie bĊdĊ taiá, Īe to Zdzisáaw
sukcesami, pocieszaá w sytuacjach káopotliwych. Zazacząá mnie wtedy kusiü, by pióra uĪywaü nie tylko
wsze niezawodny w przyjaĨni i gotowoĞci niesienia
do potrzeb natury epistolarnej. A byá w tym kuszeniu
rady i pomocy. I tak byáo do koĔca. Bardzo mi brak
dosyü namolny, bo, jak pokazaáy najbliĪsze lata, coĞ
Zdzisáawa.
tam z tego w koĔcu zaczĊáo wychodziü. Bywaá zawsze
Wáadysáaw Hendzel
pierwszym czytelnikiem i recenzentem róĪnych moich

Tadeusz Bujnicki

Byá bardziej sáuchaczem
niĪ narratorem
Ubywa przyjacióá i bliskich znajomych. Coraz
czĊĞciej tam, gdzie dawniej spodziewaliĞmy siĊ ich
spotkaü, przy biurku w pokoju katedry czy gabinecie
dziekana, wreszcie przy stoliku w kawiarni – znajdujemy puste miejsce. Odchodzą od nas i nagle, ale i
wówczas, kiedy jeszcze áudzimy siĊ, Īe czas ostatnich
spotkaĔ jeszcze bardzo daleko, a moĪe to nam pierwszym przyjdzie odejĞü.
JuĪ przeszáo dwanaĞcie lat minĊáo od ostatnich rozmów z Marianem Kaczmarkiem. Od niewielu miesiĊcy
nie ma miĊdzy nami Zdzisáawa Piaseckiego. Nie pamiĊtam, kiedy Go poznaáem, w kaĪdym razie byáo to w
okresie pierwszych moich kontaktów z Opolem, a wiĊc
blisko trzydzieĞci lat temu. Nie od razu byá to kontakt
bliski, z czasem dopiero nabraá on znamion trwaáego
związku. Spotkania zawodowe i naukowe przeksztaáciáy siĊ w towarzyskie i takimi pozostaáy do koĔca.

WiedzieliĞmy, Īe trawi Go ciĊĪka choroba, ale umiaá z
nią walczyü i wydawaáo siĊ, Īe jeszcze dáugo pozostanie miĊdzy nami. Niespeána trzy lata temu ukazaáa siĊ
poĞwiĊcona Mu jubileuszowa ksiĊga zatytuáowana Na
przeáomie wieków. I kiedy skáadaliĞmy do druku teksty
na Jego siedemdziesiĊciolecie i czterdziestolecie pracy
twórczej, nie spodziewaliĞmy siĊ, Īe Īyczenie Wáadka
Hendzla, záoĪone w imieniu wszystkich uczestników
ksiĊgi: „Ad multos annos Wielce Szanowny Panie Profesorze, drogi przyjacielu i kolego”, tak szybko staną
siĊ nieaktualne. Jeszcze w maju mogliĞmy – jak zwykle
w czasie moich przyjazdów do Opola – spotkaü siĊ
na wspólnym obiedzie i pogawĊdce. I nie myĞleliĞmy
wówczas, Īe to spotkanie ostatnie.
Byá Zdzisáaw Piasecki nauczycielem. W sensie
dosáownym – zawodowym oraz w sensie szerszym,
jako ten, który uczy i wychowuje kolejne generacje
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polonistyczne. Uczestniczyáem z Nim w egzaminach
magisterskich i jako recenzent prac doktorskich; zawsze uderzającą cechą byáa Jego ĪyczliwoĞü, a nawet
pobáaĪliwoĞü, wobec egzaminowanych. Dydaktyce
oddawaá siĊ z przeĞwiadczeniem, Īe jest to jego
pierwszoplanowe zadanie, a wáasną wartoĞü mierzy
siĊ przekazaną studentom wiedzą i wyksztaáconymi
na zajĊciach umiejĊtnoĞciami.
Cechą Zdzisáawa byáa skromnoĞü. Przy rozlegáej,
rzeczowej wiedzy, nie staraá siĊ brylowaü, olĞniewaü
tym, co znaá gáĊboko i wszechstronnie. Byá czĊsto bardziej sáuchaczem niĪ narratorem, wspóározmówcą, nie
koryfeuszem chóru. Miaá jednak wiele do powiedzenia
i – co waĪne do napisania. Na szczĊĞcie w Jego naukowej spuĞciĨnie zostaáo sporo publikacji. W bibliografii
sporządzonej na 40-lecie pracy naukowej znajdujemy
136 pozycji. Kolejne trzy lata – dorzuciáy do rejestru
jeszcze przynajmniej dziesiątek dodatkowych tekstów.
ZwaĪywszy stosunkowo póĨny debiut naukowy, liczne
i absorbujące zajĊcia, to duĪo, zwáaszcza gdy bĊdziemy
pamiĊtaü o wielkim – a przecieĪ niewidocznym – wysiáku poszukiwawczym w archiwach i bibliotekach.
Bo na tym przede wszystkim polegaá trud opolskiego
badacza.

Jego debiutancka ksiąĪka o zbójnikach (przeksztaácony doktorat), zatytuáowana efektownie Byli cháopcy
byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna,
folklor i literatura polska (Kraków 1973) – zrobiáa
swego czasu furorĊ. Recenzowali ją tacy badacze jak
Julian KrzyĪanowski, Jan Reychman czy Jacek Kolbuszewski. JuĪ nigdy Īadna publikacja Piaseckiego
nie spotkaáa siĊ z takim odzewem i to w tak renomowanych pismach. W pewnym sensie z krzywdą dla
póĨniejszych publikacji Autora. W pewnym stopniu to
wpáyw peryferyjnoĞci Opola, rozwijającego siĊ miĊdzy
wiĊkszymi i starszymi uniwersyteckimi oĞrodkami;
miĊdzy Wrocáawiem a Katowicami. Opole w znacznym stopniu skazane na peryferyjnoĞü, ratowaáo siĊ
zaangaĪowaniem w problematykĊ regionalną. Piasecki,
mocno związany z regionem, piszący o jego sprawach,
jednoczeĞnie poza granice regionalne wykraczaá.
Pasją badacza staáy siĊ Īycie i twórczoĞü Stanisáawa
Witkiewicza, jego otoczenie, związki i przyjaĨnie.
Tego twórcy dotyczyáa rozprawa habilitacyjna Stanisáaw Witkiewicz. MáodoĞü i wczesny dorobek artysty
(Warszawa–Wrocáaw 1983) oraz wydana w 1992 roku
rozprawa Stanisáaw Witkiewicz w „WĊdrowcu” Artura
Gruszeckiego. Wreszcie poĞwiĊciá mu ostatnią swoją

Prof. Zdzisáaw Piasecki z wizytą delegacji pracowników Uniwersytetu Opolskiego u Ojca ĝwiĊtego
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niezwykáa osobowoĞü Stanisáawa
Witkiewicza czy Henryka Sienkiewicza, Piasecki wiele czasu
poĞwiĊciá tym autorom, o których mówimy, Īe są „minorum
gentium”, czĊsto skazanymi na
zapomnienie. Ci pisarze „drugiego pokolenia”, czĊsto dalszego szeregu pozytywistycznego,
czasem uwikáani w drugorzĊdne,
popularne pisaniny, stanowili
przedmiot jego zainteresowania.
Redagowaá (a zarazem uczestniczyá jako autor) w tomach poĞwiĊconych „drugiemu pokoleniu pozytywistów polskich”.
W dedykacji zbiorowego tomu
(Z badaĔ nad literaturą i sztuką
drugiego pokolenia pozytywistów
Po uroczystoĞci przyznania tytuáu doktora honoris causa Ryszardowi Kaczorowskiemu. polskich, Opole 1992) prosiá mnie
Prof. Zdzisáaw Piasecki – pierwszy z lewej
o „wáączenie siĊ w przyszáoĞci do
»akcji« wypromowania drugiego
pokolenia pozytywistycznego”.
waĪną ksiąĪkĊ: Stanisáaw Witkiewicz w krĊgu ludzi i
Z duĪym zainteresowaniem, chociaĪ juĪ ograniczony w
swoich badawczych moĪliwoĞciach przez postĊpującą
spraw sobie bliskich (Opole 1999). Byá to plon sumiennego, przeszáo dwudziestopiĊcioletniego zbierania
chorobĊ, przyjąá mój pomysá, aby dokáadnej naukowej
i ogáaszania materiaáów, zwáaszcza korespondencji,
penetracji poddaü zapomnianą prozĊ pisarzy drugiego
które záoĪyáy siĊ na owo znaczące zamkniĊcie drogi
rzutu; postpozytywistów z drugiej poáowy XIX wieku.
naukowej Zdzisáawa Piaseckiego.
Liczyáem na jego pomoc i na jego wiedzĊ, niestety,
byáo juĪ za póĨno.
Nie byá báyskotliwym interpretatorem, pomysáowym
odkrywcą nowych stron twórczoĞci pisarzy. Nie miaá
SpotykaliĞmy siĊ takĪe przy Sienkiewiczu. Zarówno
na organizowanych przez Niego sesjach (w roku 1996
agresji zdobywcy nieznanych lądów. Byá raczej staroĞwiecki w swojej akrybii historyka literatury w starym
i 2001), jak i na kartach tomów zbiorowych pod jego
redakcją (Spotkania Sienkiewiczowskie, Opole 1997 i
stylu. W tym sensie kontynuowaá swoich mistrzów
(profesorów: Stanisáawa Kolbuszewskiego i WáadyHenryk Sienkiewicz. Twórca i obywatel, Opole 2002).
sáawa Studenckiego). Szperanie
po archiwach, wygrzebywanie
nieznanych dokumentów, zapisków i listów, pozwalających na
coraz mocniejsze zbliĪanie siĊ do
omawianych twórców – to byáa
Jego pasja. Sumienny i dokáadny
gromadziá materiaáy potrzebne
jako fundament dla nastĊpnych
badaczy.
ChĊtnie poruszaá siĊ na pograniczach literatury i folkloru. Poza wymienioną ksiąĪką o
zbójnikach, opublikowaá studia o
Ondraszku (Ondraszek: prawda i
mity o najgáoĞniejszym zbójniku
Ğląskim) i twórcach ludowych
z Beskidu ĝląskiego i ĩywieckiego. Zajmowaáa Go równieĪ
problematyka tatrzaĔska.
Mając do czynienia z twór- Z Renatą Anders. Na zdjĊciu takĪe prof. Feliks Pluta (pierwszy z prawej) i Stanisáaw
cami wielkiej rangi – takimi jak Gawlik
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Jako sienkiewiczolog – obok waĪnych dla badaczy
autora Trylogii prac recepcyjnych – napisaá takĪe szkic
o Legionach, zapomnianej dziĞ powieĞci Sienkiewicza.
Nie bĊdąc zawodowym sienkiewiczologiem, w znaczący sposób dopeániá wiedzĊ o pisarzu, zwáaszcza publikując i komentując nieznaną dotąd korespondencjĊ.
Pustego miejsca po koledze i przyjacielu nikt nie

zapeáni. Ale zostanie po Nim zarówno pamiĊü, jak i
to, co jest Jego trwaáym dorobkiem – waĪną cząstką
polskiej historii literatury.
Tadeusz Bujnicki
Uniwersytet JagielloĔski

Wyjątkowy czáowiek,
serdeczny przyjaciel
od Wáadka Hendzla, serdecznego kolegi z czasów
Profesora Zdzisáawa Piaseckiego poznaáem w roku
krakowskich studiów, szedáem na kawĊ do Adeli
1966 w Raciborzu. Podczas odbywającej siĊ w tym
Kozoáubowej, odwiedzaáem Mariana Kaczmarka,
mieĞcie konferencji dyrektorów liceów ogólnoksztaázaprzyjaĨnioną jeszcze z KoĨla DorotĊ Simonides. Z
cących dowiedziaáem siĊ, Īe jeden z nauczycieli jĊzyka
przemyskimi koligacjami przypominaá siĊ Feliks Pluta,
polskiego w Technikum Ekonomicznym sposobi siĊ
jakieĞ „uczone” interesy zaáatwiaáem ze Staszkiem
do obrony pracy doktorskiej. Byá to mgr Zdzisáaw
Gajdą, aby wreszcie wylądowaü u Zdzicha PiaseckiePiasecki, doktorant studiów stacjonarnych w Opolu.
go, piastującego funkcjĊ prodziekana, a póĨniej dziePostanowiáem siĊ z nim spotkaü, bowiem byáem
kana. Tematy rozmów byáy róĪne. Piasecki interesowaá
ciekaw, jak procedury przed obroną przebiegają w
siĊ zawsze losami coraz wiĊkszej gromadki polonistów
Opolu, poniewaĪ na podobnym etapie robienia dokkieleckich, którzy doktoryzowali siĊ w Opolu, wypytoratu byáem w Krakowie. W roku nastĊpnym obaj
tywaá o sprawy kieleckiej polonistyki, mówiliĞmy o
otrzymaliĞmy stopnie doktora. Do rozmowy tematów
nie brakowaáo. PoniewaĪ w przygotowaniach do egzanaszych zainteresowaniach naukowych.
W mojej pamiĊci mam lata, gdy profesor Piasecki
minu kierunkowego káadáem nacisk na problematykĊ
zbliĪaá siĊ do okresu przejĞcia na emeryturĊ, kiedy
romantyzmu krajowego, stąd wiedza Pana Piaseckiego
o tematyce podhalaĔskiej wydawaáa siĊ waĪna takĪe ze wzgldu
na pytania, które i mnie prawdopodobnie czekaáy.
NastĊpny okres naszej znajomoĞci przypadá na lata osiemdziesiąte. ChociaĪ od 1969 roku
byáem pracownikiem WyĪszej
Szkoáy Nauczycielskiej, a nastĊpnie WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Kielcach, dziewiĊcioletni
okres pracy na OpolszczyĨnie
pozostaá waĪny dla mnie z róĪnych wzglĊdów. Odwiedziáem
takĪe kilka razy opolską WSP,
przy okazji organizowanych sesji czy spotkaĔ w ramach Rady
Gáównej Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego. Ale przede wszystkim
przyjeĪdĪaáem w odwiedziny.
Spotykaáem siĊ zawsze z gronem
zaprzyjaĨnionych pracowników
Instytutu Filologii Polskiej. Za- W trakcie uroczystoĞci nadania tytuáu doktora h. c. Uniwersytetu Opolskiego Tadeuszowi
czynaáem zwykle odwiedziny RóĪewiczowi (10 marca 1999)
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dowiadywaáem siĊ o jego káopotach
zdrowotnych. Swoją chorobĊ traktowaá jako zbyt niewaĪną, aby nią
interesowaáo siĊ otoczenie. Dystans
wobec niej pozwalaá mu na snucie
optymistycznych przewidywaĔ. Niewątpliwie takĪe niezwykáa troska,
serdecznoĞü i opiekuĔczoĞü MaáĪonki, Doroty, utwierdzaáa go w takim
nastawieniu.
JeĞli w najbliĪszym czasie przyjadĊ do Opola, nie spotkam juĪ Zdzisáawa Piaseckiego. Pozostanie mi wiĊc
tylko wspomnienie o wyjątkowym
Czáowieku, serdecznym i oddanym
Przyjacielu.
Jan Pacáawski
Akademia ĝwiĊtokrzyska, Kielce

NominacjĊ profesorską Zdzisáaw Piasecki (na zdjĊciu z Īoną Dorotą) odebraá
z rąk prezydenta Lecha WaáĊsy (1993 r.)

Nad mogiáą Przyjaciela
Swoje cmentarne poĪegnanie Kochanego Profesora
Zdzisáawa Piaseckiego rozpocznĊ od przywoáania
wiersza Matki Teresy z Kalkuty pt. „O Īyciu”.
ĩycie jest szansą, schwyü ją.
ĩycie jest piĊknem, podziwiaj je.
ĩycie jest radoĞcią, próbuj ją.
ĩycie jest snem, uczyĔ je prawdą.
ĩycie jest wyzwaniem, zmierz siĊ z nim.
ĩycie jest obowiązkiem, wypeánij go.
ĩycie jest grą, zagrywaj w nią.
ĩycie jest cenne, doceĔ je.
ĩycie jest bogactwem, strzeĪ go.
ĩycie jest miáoĞcią, ciesz siĊ nią.
ĩycie jest tajemnicą, odkryj ją.
ĩycie jest smutkiem, pokonaj go.
ĩycie jest hymnem, wyĞpiewaj go.
ĩycie jest walką, podejmij ją.
ĩycie jest przygodą, rzuü siĊ w nią.
ĩycie jest szczĊĞciem, zasáuĪ na nie.
ĩycie jest Īyciem, obroĔ je.
KaĪdy wers tego utworu oddaje prawdĊ
o kolejach Īycia Kochanego Zdzisáawa í
prawdĊ odnoszącą siĊ do Jego studiów, do
początków pracy nauczycielskiej, oraz do
etapów rozwoju naukowego. To takĪe prawda o koleĪeĔsko-przyjacielskich relacjach w
kaĪdym Ğrodowisku pracy, Jego postawie i
zachowaniach, peánych godnoĞci i szczerych
uczuü w Īyciu rodzinnym.

PrzyjaĨĔ nasza i naszych rodzin posiada rodowód
studencki. Zrodziáa siĊ w 1951 r., w czasach wrocáawskiej edukacji polonistyczno-nauczycielskiej. Szczery
i bogaty wymiar tej przyjaĨni nadaáy nasze szanowne i
kochane maáĪonki juĪ od pierwszych tygodni studiów.
One bowiem dzieliáy nie tylko pierwszą áawkĊ w sali
wykáadowej, ale i wspólny pokój na piątym piĊtrze
domu studenckiego. Caáą naszą czwórkĊ áączyá ten sam
kierunek studiów oraz zbliĪony, a czĊsto identyczny
stosunek do podstawowych wartoĞci Īycia.

WĞród przyjacióá. Z lewej – Helena i Zygmunt àomny
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Z wnukami – Kubą i Tomkiem (Wielkanoc 2006)

Obowiązujące wówczas nakazy pracy rozdzieliáy
nas po ukoĔczeniu studiów. Fakt ten jednak nie zmieniá
nic w naszych stosunkach przyjacielskich. A zawarte
przez nas związki maáĪeĔskie i zdobywane kwalifika-

cje specjalistyczne doprowadziáy naszą czwórkĊ do
ponownego spotkania, tym razem wáaĞnie w Opolu.
Czas tĊ przyjaĨĔ umacniaá i pogáĊbiaá. KaĪde niemal
imieniny i waĪniejsze ĞwiĊta spĊdzaliĞmy wspólnie,
wspólnie teĪ fetowaliĞmy nasze sukcesy.
Obaj, ze Zdzisáawem, przez pewien czas pracowaliĞmy przy jednym biurku í jako prodziekani.
Profesor Zdzisáaw Piasecki wielce zasáuĪyá siĊ naszej uczelni jako wieloletni dziekan Wydziaáu Filologiczno-Historycznego oraz badacz. Do rzetelnej pracy
naukowo-badawczej przysposabiaá niejako swoich
wychowanków na etapie magisterium, doktoratu czy
nawet habilitacji.
Ja i caáa moja rodzina Ğmierü Kochanego Przyjaciela
przyjĊliĞmy boleĞnie jako nieodĪaáowaną i niczym
niezastąpioną stratĊ.
Pragniemy wszyscy wyraziü wspóáczucie Tobie,
Kochana Dorotko, Twojemu Synowi i Synowej oraz
caáej Waszej Rodzinie.
Zygmunt àomny

Odszedá dobry, mądry
czáowiek
(fragment mowy pogrzebowej)
Odszedá od nas dobry, mądry czáowiek. MyĞlĊ, Īe
warto tak przeĪyü Īycie, aby ci, którzy zostają, mogli z
gáĊbi serca powiedzieü: odszedá dobry, mądry czáowiek.
Takim Profesora zapamiĊtamy, pozostając pod urokiem
jego niezwykáej osobowoĞci. BĊdzie nam brakowaáo
jego ĪyczliwoĞci i uĞmiechu, którym nas darzyá zawsze,
nawet wtedy, kiedy nieubáaganie postĊpująca choroba
przysparzaáa mu cierpieĔ. Z drĪeniem serca czekaliĞmy na kaĪdą wiadomoĞü o stanie jego zdrowia. JakĪe
czĊsto nasze spotkania, nawet te przelotne, na ulicy czy
uczelnianych korytarzach zaczynaáy siĊ od pytania: jak
siĊ czuje profesor Piasecki? I cieszyáa nas kaĪda wieĞü,
Īe jest lepiej, Īe wróciá ze szpitala, Īe siĊ poprawiáo. I
zasmuceni byliĞmy informacjami, Īe niestety, Profesor
przechodzi kolejną operacjĊ. Wyciszeni i przeraĪeni w
obliczu záa, którego nie mógá pokonaü, towarzyszyliĞmy
mu w tej walce o Īycie, przesyáając najlepsze myĞli, zagáuszając nieubáaganą prawdĊ w imiĊ nadziei, Īe mimo
wszystko…. W dniach przedostatnich nasilaáy siĊ záe
wieĞci, ale do koĔca wierzyliĞmy, Īe wszystko siĊ obróci na jasną stronĊ. Teraz, kiedy tu stoimy smutni, kiedy
dzielimy rozpacz rodziny – cóĪ powiedzieü?... ĩegnamy
CiĊ, kochany Profesorze i Przyjacielu.
Irena Jokiel
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Publikujemy fragment najnowszej ksiąĪki prof. Stanisáawa Sáawomira Nicieji pt. „Wzgórze uniwersyteckie”. W zamierzeniu autora bĊdzie to bogato ilustrowany (okoáo 500 archiwalnych zdjĊü, rycin,
pocztówek, litografii i wspóáczesnych fotografii) album przedstawiający ponadtysiącletnią historiĊ
wzgórza i wszystkich obiektów, jakie tam istniaáy, istnieją do dziĞ bądĨ mają byü wzniesione i odrestaurowane w przyszáoĞci.

Wzgórze uniwersyteckie
GdybyĞ kiedyĞ miaá dowieĞü
Īe ĪyáeĞ,
co bĊdzie dowodem
twego istnienia?

Musimy zostawiü po swoim Īyciu
jakiĞ znak.
Strachem powinna napawaü nas myĞl,
Īe umrzemy bez Īadnego Ğladu.

(Wojciech Fuáek, Sopot)

(Karen Blixen, Kopenhaga)

Dwie fascynacje
Są przynajmniej dwie zadziwiające fascynacje, którymi obdarowaá mnie dobry los. Pierwsza, to emocjonująca, politycznie ryzykowna, trwająca ponad 10 lat
przygoda áyczakowska we Lwowie. Druga to trwająca
juĪ równieĪ przez ponad 10 lat walka o rewitalizacjĊ i
rozbudowĊ wzgórza uniwersyteckiego w Opolu.
Historia tych dwóch fascynacji, a wáaĞciwie przedsiĊwziĊü, jest podobna. Na początku, gdy przyszedá
pomysá, Īeby to zrobiü, byáem osamotniony, otaczaáa
mnie atmosfera sceptycyzmu i niewiary, Īe moĪe coĞ
z tego wyjĞü. Obie sprawy dotyczyáy w swoim sednie
ratowania zniszczonych, waĪnych dla kultury polskiej
i europejskiej zabytków.

Lwów
Cmentarz àyczakowski – ten
wspaniaáy panteon, na którym spoczywa kwiat narodu polskiego: Īoánierze piĊciu narodowych powstaĔ,
wybitni polscy intelektualiĞci, artyĞci, uczeni, przemysáowcy, politycy,
pedagodzy, miejsce magiczne o niezwykáej urodzie, które ozdobili swymi talentami znakomici rzeĨbiarze
europejscy, m.in. Hartmann Witwer,
Leonard Marconi i Parys Filippi,
byá u schyáku lat siedemdziesiątych,
kiedy tam przybyáem, miejscem skazanym na zagáadĊ, a cmentarz Orląt
poddany byá wyjątkowemu procesowi profanacji i zacierania wszelkich
Ğladów polskoĞci. Zapis cenzuralny
nie pozwalaá na publikacjĊ jakiejkolwiek informacji, co dzieje siĊ z tą
nekropolią i co jej grozi. Chodzenie

po tym cmentarzu dla polskiego historyka byáo przestĊpstwem.
Nie umiem sobie wytáumaczyü, co spowodowaáo,
Īe w zasadzie w sytuacji beznadziejnej podjąáem siĊ w
1977 roku dziaáaĔ dokumentacyjnych i badawczych.
Spisywaáem epitafia i nazwiska z pomników, robiáem
tysiące fotografii bez jakiejkolwiek wiary, Īe napiszĊ
o tym ksiąĪkĊ, Īe wyzwolĊ tym tematem tak wielkie
zainteresowanie, Īe to dziaáanie zmieni moje prywatne
Īycie, otworzy mi drogĊ do niezwykáych przyjaĨni, do
fascynujących spotkaĔ i podróĪy po caáej Europie.
Rok 1989, po ponad dziesiĊciu latach pracy na àyczakowie, w sposób diametralny zmienia moje Īycie,
a temat ksiąĪki pisanej do szuflady staje siĊ autentycznym bestsellerem politycznym, spoáecznym, a w
koĔcu artystycznym. KsiąĪka o lwowskim cmentarzu
na àyczakowie, wielokrotnie wznawiana, wychodzi

Klasztor Dominikanów i koĞcióá NajĞwiĊtszej Maryi Panny wg rysunku Fryderyka
B. Wernera (ok. 1750)
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waniem na co dzieĔ duĪym, liczącym
kilkanaĞcie tysiĊcy osób organizmem
spoáecznym. Obowiązki rektorskie
uniemoĪliwiają w zasadzie prowadzenie gáĊbokich badaĔ naukowych,
trzeba je po prostu zawiesiü, bo w
przeciwnym razie nie odniesie siĊ
znaczących sukcesów ani naukowych, ani organizacyjnych.
Praca rektora, jeĪeli nie chce siĊ
byü banalnym urzĊdnikiem, musi
wiązaü siĊ z poĞwiĊceniem, oddaniem uczelni bez reszty, z wiarą, Īe
ma siĊ do speánienia jakąĞ misjĊ, Īe
jest siĊ przewodnikiem, którego staü
na wizjonerskie pomysáy i ryzykowMĊczeĔstwo Ğw. Wojciecha (obraz W. BoratyĔskiego) – ze zbiorów Bogdana Szyb- ne przedsiĊwziĊcia.
Taka byáa teĪ moja motywacja,
kowskiego
kiedy pisaáem program wyborczy w
grudniu 1995 roku, próbując przekonaü Ğrodowisko akademickie Opola, Īe warto mi powiew niewiarygodnie wysokim jak na ksiąĪkĊ naukową
rzyü urząd rektorski. I wtedy wáaĞnie przyszáa mi myĞl,
nakáadzie 250 tysiĊcy egzemplarzy, dostaje najbardziej
prestiĪowe nagrody: „Polityki”, „ĩycia Literackiego” i
Īe jeĞli máody – istniaá dopiero od roku – Uniwersytet
Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, jest komenOpolski ma wrastaü mocno w strukturĊ miasta i regionu
towana przez dziesiątki recenzentów oraz twórców, w
opolskiego, to musi byü instytucją ulokowaną w centym tak wybitnych jak Jerzy Waldorff, Stanisáaw Lem,
trum organizmu miejskiego i opierającą siĊ na gáĊbokich
Janusz Tazbir, Wojciech Kilar, Jerzy Janicki, Wáada Makorzeniach przeszáoĞci i tradycji.
jewska, Tadeusz Nowakowski, Jan Nowak JezioraĔski,
Sercem Opola od wieków byáo wzgórze, na którym
Jerzy Giedroyc, towarzyszą jej dziesiątki wywiadów i
staá zamek ksiąĪąt piastowskich – rezydencja m.in. ksiĊspotkaĔ autorskich. Jest detonatorem ogromnej fali zacia Wáadysáawa Opolczyka, kandydata do tronu polskieinteresowania Lwowem. Ma swój udziaá w odbudowie
go i fundatora klasztoru na Jasnej Górze. Wznosiáy siĊ
cmentarza Orląt – tej najbardziej zadziwiającej polskiej
tam równieĪ: piĊkny barokowy koĞcióá, najstarsza w
nekropolii patriotycznej.
mieĞcie kaplica ze Ğw. Wojciechem jako patronem, kolegium Jezuitów, gimnazjum ze wspaniaáymi tradycjami,
bo uczĊszczaá tam m.in. Jan Kasprowicz, muzeum z
Opole
cennymi eksponatami dokumentującymi historiĊ miasta
I w momencie, kiedy wydawaáo
siĊ, Īe codzienny rytm wydarzeĔ
wiąĪe mnie jednoznacznie i na trwale z badaniami przeszáoĞci Lwowa
i Kresów Wschodnich, kiedy byáo
wrĊcz wyczekiwanie na moje nowe
publikacje i filmy o tematyce kresowej, o czym sáyszaáem na setkach
spotkaĔ autorskich od Zgorzelca do
GiĪycka, od Londynu po Tarnopol,
o czym pisali mi czytelnicy w tysiącach listów, nastĊpuje – wáaĞciwie teĪ
niczym niewytáumaczalny – zwrot w
moim wyborze dalszej drogi Īyciowej. Z dnia na dzieĔ zostawiam pracĊ
badawczą i decydujĊ siĊ na objĊcie w
1996 roku funkcji rektora Uniwersytetu Opolskiego, urzĊdu prestiĪowego, dającego wiele moĪliwoĞci, ale
wiąĪącego siĊ przede wszystkim z Sankt Adalbert Hospital na przedwojennej pocztówce (ze zbiorów Bogdana Szybkowskiego)
ciĊĪką pracą administracyjną, kiero-
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dla bezdomnych, a trapezoidalny placyk umieszczony
na dnie fosy, przylegający do plebanii koĞcioáa Na Górce, staá siĊ dzikim wysypiskiem Ğmieci dla sprzedawców
osáawionego Cytruska.
Decyzja w pierwszym miesiącu mego rektorowania,
Īe w tym miejscu umieszczony bĊdzie w przyszáoĞci
gáówny gmach Uniwersytetu Opolskiego, jego serce,
musiaáa wydaü siĊ dla wielu pomysáem absurdalnym.
CzĊĞü opinii publicznej uznaáa, Īe jest to wykwit megaRyzykowna decyzja
lomanii, inna, Īe raczej braku wyobraĨni, która w konsekwencji, przy wielu planowanych duĪych inwestyW roku 1996 to magiczne miejsce o tak fascynującjach uniwersytetu (czternastokondygnacyjny akademik
cej historii przedstawiaáo obraz nĊdzy i rozpaczy. I nie
Niechcic, z obserwatorium astronomicznym na dachu, Villa Academica,
Collegium Pedagogicum) wprowadzi
uczelniĊ w spiralĊ zadáuĪenia, skąd
juĪ blisko do bankructwa. Dla máodego, dwuletniego uniwersytetu byáoby
to samobójstwo1.
Ówczesny wojewoda opolski Ryszard ZembaczyĔski, który z urzĊdu
chciaá siĊ pozbyü od dáuĪszego czasu szpecącej centrum miasta zabytkowej rudery, gáosiá optymistyczne
opinie o stanie obiektu. 24 wrzeĞnia
1996 r. w wywiadzie dla „Nowej
Trybuny Opolskiej” twierdziá: „Budynek wymaga remontu, ale czĊĞü
pomieszczeĔ jest w bardzo dobrym
stanie technicznym, konieczna byáaby tam tylko wymiana instalacji”2.
Korytarz Sankt Adalbert Hospital (pocztówka ze zbiorów Bogdana Szybkowskiego)
OczywiĞcie mijaá siĊ z prawdą3, gdyĪ
budynek byá w stanie katastrofalnym.
ma w tym stwierdzeniu, tak czĊsto w polskiej retoryce
Wszystkie stropy byáy popĊkane. WiĊkszoĞü sufitów stauĪywanym – Īadnej przesady. Mury dawnego klasztoru
nowiáy zbutwiaáe belki, które naleĪaáo usunąü. Ponadto
po wyprowadzeniu siĊ szpitala na ulicĊ Witosa, zawildominikanie wznieĞli swój klasztor na bardzo páytkich
gocone, z rozmokáymi fundamentami, zapadaáy siĊ. Po
fundamentach, a tam, gdzie byáa skaáa marglowa, w
wysadzonym w latach siedemdziesiątych XX wieku w powietrze browarze Pringsheima zostaá rozlegáy,
obskurny plac, na którego wschodniej flance umieszczono koszmarne
targowisko nazwane przez opolan
Cytruskiem. Kaplica Ğw. Wojciecha
– spĊkana, z dziurawym dachem i
utrąconą wieĪyczką, mogáa w kaĪdej chwili runąü ze skarpy do ogrodu
sióstr notredamek. Barokowy koĞcióá Na Górce pĊkaá w czĊĞci przylegającej do klasztoru, a na dawnym
wirydarzu klasztornym rosáy gigantyczne samosiejki jesionów i klonów,
rozsadzające korzeniami fundamenty
Ğwiątyni oraz cembrowinĊ studni Ğw.
Wojciecha. Budynek dawnego sierociĔca Porscha, po opuszczeniu przez Szpitalna áazienka (ze zbiorów Bogdana Szybkowskiego)
uĪytkowników, staá siĊ noclegownią
i regionu, okazaáy gmach sáynnego opolskiego browaru Pringsheima z imponującym wieĪowym kominem,
sáawny sierociniec Porscha w neogotyckiej kamienicy z
czerwonej cegáy, a przede wszystkim klasztor Dominikanów, w którego murach przez ostatnie 150 lat mieĞciá
siĊ dobry, na wysokim poziomie medycznym, ratujący
tysiącom opolan Īycie szpital.
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uniwersytet – dwunasty w kolejnoĞci powstania polski uniwersytet, nie
mogáa w swej materialnej strukturze
pozostaü w ksztaácie narzuconym
przez architektów z siermiĊĪnej
epoki gomuákowskiej: budynków z
páaskimi dachami, o ascetycznych
elewacjach, pozbawionych jakichkolwiek architektonicznych ozdób,
z niekoĔczącymi siĊ szeregami takich samych okien, krytych papą i
eternitem dachów, gabinetów wyposaĪonych w mebloĞcianki z páyt
pilĞniowych.
Wprowadzenie uniwersytetu na
wzgórze, ze starymi, urokliwymi
architektonicznie budynkami, obroSzpital Wojewódzki im. Karola Miarki w Opolu (na pierwszym planie targowisko „Cy- sáymi legendami i piĊkną historyczną
trusek”)
tradycją, dawaáo wielką szansĊ nawiązania do etosu Ğredniowiecznych
uniwersytetów, które lokowane byáy
ogóle bez fundamentów. Poza tym wzgórze, na skutek
z reguáy w piĊknych gotyckich, a póĨniej renesansowych
naruszenia systemu wodnego i uszkodzenia sieci kanai barokowych budynkach, czĊsto przy– albo pokoĞciellizacyjnej, popĊkaáo. NaleĪaáo pod fundamenty budowli
nych. To byá gáówny powód, aby z caáą determinacją
wlaü dziesiątki ton betonu, zatrzymaü obsuwającą siĊ w
dąĪyü do wprowadzenia uniwersytetu w mury dawnego
kierunku klasztoru Sióstr Notre Dame i Maáego Rynku
klasztoru dominikaĔskiego w Opolu oraz pozyskaü dla
skarpĊ. Kaplica ĝwiĊtego Wojciecha w ogóle wisiaáa
tej sprawy jak najwiĊcej zwolenników.
jak nad przepaĞcią i kaĪdego dnia mogáa runąü w dóá.
Ponadto mury klasztoru byáy kraĔcowo zagrzybione i
zawilgocone. Fronton od placu Kopernika z wieĪą centralną, dziĞ rektorską, miaá tak zbutwiaáą cegáĊ, Īe trzeba
byáo go rozebraü do gruntu i zbudowaü od nowa.
Kwestor uniwersytetu Maria Najda, Ğwietna ekonomistka, jedna z najbardziej odpowiedzialnych osób,
jakie spotkaáem w Īyciu, powiedziaáa mi wówczas
wprost: „PrzejĊcie w takim stanie dawnego klasztoru,
bez jakichkolwiek gwarancji pomocy finansowej wojewody i konserwatora zabytków, to jest dla pana decyzja
samobójcza, a dla uniwersytetu, przy ogólnej mizerii
finansowej w polskiej nauce, bardzo niebezpieczna.
Jaką pan ma gwarancjĊ, Īe Ministerstwo Edukacji Narodowej bĊdzie chciaáo siĊ w to angaĪowaü?” Nie miaáem Īadnej gwarancji. Przypomniaáa mi siĊ wówczas
historia budowniczych piĊknej katedry w Sewilli, którzy
przystĊpując do dzieáa powiedzieli sobie: „Róbmy tak,
aby jeszcze po latach patrzący na tĊ katedrĊ uwaĪali ten
pomysá za szaleĔczy”.
W tej anegdocie szukaáem uspokojenia. Wiedziaáem,
Īe w obowiązkach rektora nie jest budowanie nowych
gmachów czy teĪ odbudowa i renowacja zabytków, a
przede wszystkim pilnowanie poziomu edukacji i realizowanych w uczelni badaĔ. Ale wieloletnie zaniedbania
i wielka mizeria budynków dawnej WyĪszej Szkoáy
Pedagogicznej, w których zostaá ulokowany uniwersytet, dawaáo mi wewnĊtrzne przekonanie, iĪ tak dalej
byü nie moĪe. Uczelnia, która otrzymaáa w 1994 roku
Fundamenty budynku wymagaáy wzmocnienia
jedną z najgodniejszych w europejskiej edukacji nazw:
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plac byá kiedyĞ traktowany jako salon
miasta i do takiej roli musi wróciü.
Jest to kwestia czasu5. WypowiedĨ
ta wywoáaáa irytacjĊ i protesty tam
handlujących. Byá taki moment, Īe
w obawie o swoje bezpieczeĔstwo,
unikaáem przechodzenia przez ten
plac. Za kupcami ująá siĊ jeden z
najbardziej báyskotliwych opolskich
dziennikarzy i publicystów Zbigniew
Górniak, który w jednym z felietonów napisaá: Za trzy lata plac targowy Cytrusek zostanie zmieciony z
powierzchni miasta przez buldoĪery
i spychacze. Ponoü szwarc, mydáo i
powidáo nie pasują do powagi uniwersytetu, który wprowadziá siĊ do
pobliskiego budynku po dawnym
szpitalu. NaleĪy wiĊc pomiĊdzy panami profesorami a miejskim plebsem stworzyü pas sanitarny w postaci trawników i krzaków, do czego zresztą
wáadze miasta gorliwie siĊ zobowiązaáy6.
RzeczywiĞcie ówczesne wáadze miasta z prezydentem Leszkiem Poganem i przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Namysáą bardzo aktywnie wáączyáy siĊ
w wspieranie idei umieszczenia w dawnym szpitalu
gáównego gmachu uniwersytetu. W kwietniu 1997 roku
przekazaáy kwotĊ 250 tysiĊcy záotych na opáacenie czĊĞci projektu przebudowy dawnego klasztoru. PodjĊto teĪ
rzeczowe rozmowy z kupcami, szukając dla zainteresowanych siedziby na nowe targowisko7.

Mocne wsparcie, po kilku miesiącach zabiegów,
otrzymaáem w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a
zwáaszcza u dyrektora Stanisáawa Madeja z dziaáu inwestycji oraz w Komitecie BadaĔ Naukowych, gdzie
pojawiaáa siĊ wielka szansa otrzymania odpowiedniego
grantu. W sukurs poĞpieszyáa równieĪ centralna prasa
akademicka. Piotr KieraciĔski na áamach „Forum Akademickiego” – organu prasowego wszystkich polskich
uczelni, opublikowaá bardzo waĪny, opiniotwórczy tekst
przekonywający, Īe máode uniwersytety muszą siĊgaü
do gáĊbokich tradycji historycznych równieĪ w swojej
infrastrukturze materialnej4.
Niespodziewanie jednak jako uniwersytet naraziliĞmy
siĊ kupcom, którzy plac Kopernika zamienili po roku
Siedziba muz áagodnych
1989 na plac targowy zwany Cytruskiem. Wyrosáo tam
miasteczko straganów o brezentowych, plastikowych,
I powtórzyáo siĊ tak, jak z àyczakowem. Po kilku
blaszanych i drewnianych dachach oraz labirynt sáynlatach ustąpiá sceptycyzm i zwątpienie w sens forsonych wówczas szczĊk – skáadanych
na noc budek kupieckich, w których
handlowano tanią odzieĪą, kosmetykami i Ğrodkami czystoĞci, nabiaáem, miĊsem, warzywami, kwiatami, i zupeáną nowoĞcią tamtych lat
na polskich targowiskach – owocami
cytrusowymi (stąd nazwa Cytrusek).
Miaáo tam pracĊ kilkuset opolan,
a z targowiska korzystali nie tylko
mieszkaĔcy ĞródmieĞcia, ale i obrzeĪy Opola, bo ceny byáy przystĊpne, a
sprzedawany towar – ĞwieĪy, czĊsto
z podmiejskich dziaáek.
Zapytany w jednym z wywiadów
prasowych, czy wyobraĪam sobie,
aby przed przyszáym budynkiem rektoratu dalej byáo targowisko, powiedziaáem, Īe nie. Cytrusek, jako wykwit transformacji gospodarczej, nie
W wielu miejscach remont zaczynaá siĊ od wyburzenia starych Ğcian
moĪe trwaü wiecznie. Ten historyczny
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kowe meble i dzieáa sztuki, amfiteatralny dziedziniec,
arkady i caáe otoczenie tych gmachów z piĊknymi pomnikami Ğw. Krzysztofa, kolumnami dominikaĔską i
Maryjną, rzeĨbami „Czterech pór roku”, studnią Ğw.
Wojciecha, pomnikami Agnieszki Osieckiej i Jerzego
Grotowskiego, „Tablicą papieską” z barokowymi figurami Matki Boskiej i Ğw. Jana od KrzyĪa oraz kolumną
na grobie senatora Edmunda OsmaĔczyka są dziĞ koroną uniwersytetu, siedzibą „muz áagodnych”.

Historia wzgórza

WewnĊtrzny dziedziniec przyszáego uniwersytetu

Górka jest najwyĪszym wzniesieniem w obrĊbie starego miasta. Osiąga 165 m ponad poziom morza. W
swej ponad 1000-letniej historii nosiáa róĪne nazwy.
Początkowo nazywano ją Górą Wapienną (Kalkberg),
bo w gáĊbokim Ğredniowieczu istniaá tu kamienioáom i
wyrobisko kamienia wapiennego oraz piece, w których
wypalano wapno. Stąd nazwy pobliskich ulic – Wapienna (Kalkstrasse), dzisiaj Piwna i równolegáa do niej,
tylko czĊĞciowo dziĞ zachowana Kamienna8.
Samą górkĊ otaczaáy od strony wschodniej ogrody
peáne dorodnych jabáoni, gruszy i Ğliw oraz winnice
(podobne jak na pobliskim Winowie), a takĪe Īyzne
pola z niewielkimi folwarkami. Stąd wywodziáy siĊ
nazwy prowadzących na górkĊ ulic – Ogrodowa (Gartenstrasse), dziĞ Sienkiewicza, Polna (Feldstrasse), dziĞ
WaryĔskiego oraz Folwarczna (Vorwerkstrasse), dzisiejsza ĩeromskiego.
W póĨniejszych czasach miejsce to nazywano Wzgórzem Wojciechowym, Dominikanów, Kolegiackim,
Klasztornym, Zamkowym, a nawet Opolskim Akropolem.
Brak precyzyjnych Ĩródeá powoduje, Īe liczni badacze przeszáoĞci Opola, m.in. Franciszek Idzikowski,
Tadeusz Chrzanowski, Kazimierz Dola, Anna Pobóg-

wania decyzji o przejĊciu przez uniwersytet wzgórza
podominikaĔskiego, a zacząá pojawiaü siĊ entuzjazm
coraz wiĊkszej grupy pracowników uniwersytetu, a
takĪe mieszkaĔców miasta, którzy dostrzegli, Īe determinacja i systematyczna organiczna praca zamieni
zniszczone wzgórze w miejsce niezwykle urokliwe,
nabierające charakteru salonu miasta, gdzie warto przyjĞü na spacer,
usiąĞü na áawce i zadumaü siĊ pod
barokowymi pomnikami czy wspóáczesnymi rzeĨbami artystów w róĪny
sposób związanych z Opolem, wejĞü
do eleganckiej Sali Senatu i wyposaĪonych w stylowe meble gabinetów
rektorskich i dziekaĔskich.
KsiąĪka ta przedstawia historiĊ
wzgórza uniwersyteckiego od czasów staropiastowskich, Wojciechowych do dnia dzisiejszego. Ukazuje
przede wszystkim wielki wysiáek
Uniwersytetu Opolskiego w nadaniu temu miejscu ksztaátu, który daje
mieszkaĔcom Opola poczucie dumy
i radoĞci.
Budynki dzisiejszego Collegium
Maius, Collegium Minus z przestron- Zmurszaáe mury kaplicy Ğw. Wojciecha
nymi salami, wyposaĪone w zabyt-
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czasie w naszym mieĞcie, to wszelkie domysáy i spekulacje na ten temat
nie mogą byü traktowane powaĪnie.
Dowodziá, Īe zachowane szczątki
budowli na Górze Wapiennej pochodzą dopiero z początku trzynastego
wieku. Tym samym kwestionowaá
lansowaną przez polskich historyków tezĊ o istnieniu na Wzgórzu w
okresie wczesnopiastowskim zamku
ksiąĪĊcego10.
Z drugiej strony dociekliwi historycy, jak choüby Ewa Wóákiewicz,
mediewistka, opowiadają siĊ za tezą,
Īe jeĞli nawet Ğw. Wojciech nie mógá
byü w Opolu w 984 roku, to nie wyklucza to jego wizyty w naszym mieĞcie w innym terminie podczas jego
licznych podróĪy misyjnych11.
Stanisáaw Sáawomir Nicieja
Fot. Jerzy Mokrzycki,
Tadeusz Parcej

Lenartowicz, Urszula Zajączkowska, Wáodzimierz Kaczorowski, Krystyna Zawadzka nie byli dotychczas w
stanie okreĞliü dokáadnie, z konkretnymi datami, etapów
Przypisy:
obudowy i rozbudowy Wzgórza, które po 1996 roku
1
Maágorzata KroczyĔska, Káopotliwy prezent, NTO, 24 IX
przyjĊáo nazwĊ Uniwersyteckiego.
1996; tejĪe, Uczelnia bierze szpital, NTO, 27 IX 1996; Anita
Koszaákowska, Inwestycja regionu, „Gazeta Wyborcza”, 27 IX
Szukając historycznych początków tego wzgórza
1996;
Wiesáawa Piątkowska, Senat w szpitalu, „Indeks” 1996,
badacze rozpoczynają od analizy legend, którymi na
nr 1, s. 6.
przestrzeni wieków obrosáo to miejsce. Jedna z legend,
2
M. KroczyĔska, Káopotliwy prezent, op.cit.
która najgáĊbiej siĊga historycznie, podaje, Īe w 984
3
Podobnie jak w záoĪonej publicznie na posiedzeniu Senatu UO
roku przybyá do Opola biskup Pragi Wojciech, przyszáy
obietnicy, Īe wspomoĪe remont klasztoru kwotą 1 mln 200 tys.
ĞwiĊty. I tu na Górce gáosiá kazania oraz nawracaá opozáotych (koszt caáego remontu wyniósá ponad 30 mln záotych)
lan na wiarĊ chrzeĞcijaĔską. Gdy zabrakáo mu wody do
oraz Īe wpáynie na opolskiego konserwatora zabytków, by
chrztu, uderzeniem pastoraáu spowodowaá jej pojawiesfinansowaá czĊĞü odbudowy obiektu. Nie przeszkodziáo to po
dziesiĊciu latach, gdy ubiegaá siĊ o reelekcjĊ w prezydenturze
nie siĊ. ħródáo to zostaáo póĨniej ocembrowane i nazwane studnią Ğw. Wojciecha.
Mimo dociekliwych badaĔ,
czego dowiodáa sesja zorganizowana przez prof. AnnĊ Pobóg-Lenartowicz, pt. „Opolskie
drogi Ğw. Wojciecha”9: nie udaáo siĊ dotychczas ustaliü na ile
prawdą historyczną jest pobyt
Ğw. Wojciecha w Opolu, a na
ile jest to kreacja strojnej w
skrzydáa fantazji sugestywnej
opolskiej legendy.
Z jednej strony grupują siĊ
zwolennicy niemieckiego uczonego Ernesta Wahnera, który
w 1868 roku z niezrozumiaáą
dla mnie satysfakcją zakwestionowaá moĪliwoĞü pobytu
Ğw. Wojciecha w 984 roku w
Opolu, twierdząc, Īe skoro nie
zachowaá siĊ Īaden Ğlad bytKorytarz przyszáego Collegium Maius
noĞci tego duchownego w tym
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Opola, stwierdziü bez najmniejszego
zaĪenowania, iĪ podarowaá uniwersytetowi Collegium Maius, a nie zniszczoną,
zawilgoconą, rozsypującą siĊ skorupĊ
porzuconego gmachu szpitalnego. Zob.:
Debata wyborcza, NTO, 28–29 X 2006,
s. 15.
4

P. KieraciĔski, Widziane z dachu, „Forum
Akademickie” 1999, nr 12; przedruk [w:]
„Indeks” 2000, nr 1, s. 11–13.

5

Beata Szczerbaniewicz, Targowisko nie
pasuje do uniwersytetu. Zaoraü „Cytruska”, NTO, 3 IV 1997.

6
Z. Górniak, „Cytrusek” to nie brzmi dumnie, NTO, 4 IV 1997.
7
Gmina Opole pierwszym sponsorem
projektu nowego rektoratu, „Sufler”, 5
IV 1997.
8

Andrzej Hamada, Plac Kopernika, „Indeks” 2004, nr 1–2, s. 41.

Collegium Maius UO

9

KonferencjĊ zorganizowaá Instytut Historii UO w 1997 roku w związku z 1000. rocznicą Ğmierci Ğw.
Wojciecha. Gáówne referaty wygáosili m.in.: ks. prof. Kazimierz
Dola, ks. prof. Helmut Sobeczko, ks. prof. Henryk Fros, prof.
Adam SuchoĔski, prof. Zbigniew Zielonka.

11

Ewa Wóákiewicz, Jak powstawaáa legenda (Rola konwentu
dominikanów opolskich w rozwoju kultu Ğw. Wojciecha), [w:]
Opolskie drogi ĞwiĊtego Wojciecha, pod red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 1997, s. 60–71.

10

A. Pobóg-Lenartowicz, „Górka” peána tajemnic, „Indeks”
2001, nr 5–6, s. 36.

Obrazy pödzlem
i säowem malowane
11 paĨdziernika br. w Klubie
Akademickim Uniwersytetu Opolskiego odbyáo siĊ spotkanie odbiegające charakterem od tradycyjnych
wernisaĪy. Otwarciu wystawy Miejsca i chwile Ludmiáy Maágorzaty
Sobolewskiej towarzyszyáo spotkanie autorskie. Oprócz obrazów
i fotografii autorka prezentowaáa
swoje wiersze z tomiku pt. Okno
wydanego nakáadem Instytutu ĝląskiego w Opolu.
Ludmiáa Maágorzata Sobolewska uczy w szkole podstawowej i
gimnazjum. Jest laureatką konkursu Buáawa HetmaĔska 2004 oraz
Nagrody Prezesa ZG ZNP (2004).
Zdobyáa pierwszą nagrodĊ w konkursie organizowanym przez Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w
Górach Mokrych oraz w konkursie

WernisaĪ Ludmiáy Maágorzaty Sobolewskiej
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poetyckim Natura moich okolic
(2005).Od siedmiu lat organizuje
Wojewódzki Konkurs LiterackoPlastyczny dla dzieci pt. Zwierzaki.
Jest czáonkiem zarządu Nauczycielskiego Klubu Literackiego, a takĪe
Związku Polskich Artystów Plastyków „Sztuka UĪytkowa”.
WernisaĪowi w Klubie Akademickim towarzyszyáa muzyka latynoamerykaĔska – do udziaáu w
nim autorka zaprosiáa Tadeusza
Pabisiaka, opolskiego gitarzystĊ
klasycznego. Spotkanie prowadziá
redaktor Radia Opole Mariusz
Majeran. Po prezentacji wierszy
wystąpiá zespóá taneczny „Salsa
Loca”. (b)

Ludmiáa Maágorzata Sobolewska

***
Bóg jest szybkobiegaczem
w szeĞciu wymiarach wszechĞwiata
My w páaszczyznach trzech
z tupotem nóg wbijając obcasy
gonimy nieĞmiertelnoĞü
Nie jesteĞmy jajka-niespodzianki
wszystkiemu winna ziemia beocka
przesiąkniĊta krwią
Fantazja pana Faberze pod nami
moralnoĞü niekoniecznie w nas
nad nami gwiazdy
JeĪeli zamrugamy do nich
odpowiedzą

Moje seminaria
Seminaria magisterskie są dla
mnie coraz trudniejsze. Wymagają
coraz wiĊcej pracy, a nawet determinacji. Dotyczy to szczególnie
seminariów na studiach uzupeániających.
Dostaáem taką grupĊ niedawno. Dla kogoĞ po szeĞüdziesiątce
niedawno moĪe znaczyü 5 albo
10 lat temu. Po pierwsze, studenci
nie chodzili na zajĊcia. Nie mieli
takiego nawyku. Pojawiaáo siĊ kilka osób, reprezentacja. Za kaĪdym
razem inna. Musiaáem na kolejnych
spotkaniach powtarzaü to samo, bo
uczestnicy siĊ zmienili, a to znaczy,
Īe tematy nie mogáy. Po drugie, nic
nie robili. KaĪdemu podaáem szczegóáowo, czym ma siĊ zajmowaü, co
czytaü. Ale oni mieli powody, by
nic nie robiü. W ich miejskich bibliotekach nie byáo tych pozycji, w
internecie takĪe, a na przyjazd do
miasta akademickiego nie mogli
sobie pozwoliü, bo pracowali.
Ruch intelektualny wĞród studentów zacząá siĊ w X semestrze.
Niektórzy przynosili gotowe, caákowicie napisane prace. Tych nie
czytaáem w ogóle, wychodząc z zaáoĪenia, Īe nie są efektem pracy stu-

denta, bo nie moĪna napisaü caáoĞci w tak krótkim czasie. Niektórzy
przynosili zgrabne pierwsze, teoretyczne, rozdziaáy. Byáem zaskoczony ich sposobem pisania, dojrzaáym
stylem, gáĊbią analiz, przy niedojrzaáoĞci Īyciowej, chropowatoĞci
obyczajów. ToteĪ orientowaáem siĊ,
Īe ich dzieáa są kopiami istniejących
ksiąĪek, podrĊczników, ba, sáowników. To byáy nieoznaczone cytaty,
sáowem – plagiaty.
Miaáem sporo roboty, by to
wszystko wykazaü, gdyĪ studenci
nie widzieli nic záego w swym postĊpowaniu. KtoĞ ich takiego sposobu Īycia nauczyá. KtoĞ miaá to za
normĊ.
A potem upáynĊáo trochĊ czasu,
zaczĊáo siĊ piekáo. Pisali sprawozdania z wáasnych badaĔ za pomocą
konstruowanych przez siebie zdaĔ.
Okaleczone myĞli, pokiereszowane
sądy. Zdania oĞlepáe z powodu braku orzeczenia, zdania – inwalidzi
– równowaĪniki, zdania – jeĔcy wojenni, wszystko to bezbronne, bez
myĞli, podlegáe i podrzĊdne, mające
wszakĪe nadziejĊ na uleczenie. Zdania, a przez nie równieĪ przypisani
do nich magistranci.

Promotor nie promowaá, a redagowaá. Robiá rzeczy obce. Czuá niechĊü do siebie, ale nie miaá wyjĞcia.
Wszak oni nie rozumieli, dlaczego
mieliby nie ukoĔczyü studiów, przecieĪ zapáacili. CoĞ napisali, coĞ zrobili. W zestawieniu z nic poprzedniego semestru byli Ğmiertelnie
urobieni. MoĪna byáo powtarzaü,
Īe báĊdna konstrukcja, Īe z faktu, iĪ
Jan bije syna i tego, Īe Jan jest Polakiem, nie wynika, Īe kaĪdy Polak
bije syna. Wszystkie mowy odbijaáy siĊ od nich jak piáka siatkowa od
polskiego bloku.
Uniwersytet ma w sobie sakralną
moc. Oto student dziesiątego semestru staje siĊ magistrem. Ta przemiana jest niewidoczna, tajemna, ale
jest, wszak widoczny jest jej skutek,
b. student pisze przed swoim nazwiskiem mgr. To siĊ dzieje nagle i tajemnie, przez sáowo stwarzające.
A moja moc wówczas byáa jeszcze
wiĊksza i jeszcze lepsza, nie ludzka a
wprost anielska, bo nie czyniáem z niczego coĞ, ale z byle czego czyniáem
dobro. Ustawicznie myĞlaáem przy
tym, a niech to diabli…
Bartáomiej Kozera
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20 paĨdziernika br. goĞciem Sekcji Koáa Naukowego Historyków „MĊĪowie Stanu i Politycy” byá ówczesny wicemarszaáek Sejmu – Marek Kotlinowski (kilka dni póĨniej – po nominacji na sĊdziego Trybunaáu
Konstytucyjnego przestaá peániá tĊ funkcjĊ)
Marek Kotlinowski to – obok wicepremiera Romana Giertycha – najbardziej znana twarz LPR. W
szeregach swojej formacji uwaĪany jest za liberaáa: opowiada siĊ stanowczo za gospodarką wolnorynkową,
nie krytykuje tak zaciekle Ğrodowisk homoseksualnych, jak poseá Wojciech Wierzejski, potrafi teĪ odciąü
siĊ od niektórych skrajnych poglądów swojego Ğrodowiska – choüby w ocenie Jacka Kuronia.

Liberaä w Lidze Polskich
Rodzin?
Z Markiem Kotlinowskim rozmawia BäaĔej Kupski, student IV roku historii
– Niedawno przez PolskĊ przetoczyáa siĊ dyskusja
o pochodzeniu czáowieka. Eurodeputowany LPR
prof. Maciej Giertych kwestionuje teoriĊ Darwina.
– Jestem przekonany, Īe w spoáeczeĔstwie pluralistycznym musi byü wymiana poglądów. Jestem za
tym, aby zarówno zwolennicy kreacjonizmu jak i teorii
ewolucji mogli wymieniaü poglądy.
– Ale Panie Marszaáku, teoria Darwina jest udowodniona naukowo! Czy to nie jest tak, jakby nagle
zacząü spieraü siĊ czy 2+2 równa siĊ 4 ?
– Moim zdaniem nie jest to trafne porównanie. Matematyka to dziedzina, która rządzi siĊ swoimi prawami.
Tam jest definicja poprawna, bądĨ jej nie ma. Natomiast w biologii czy teĪ genetyce są pewne hipotezy.
W ewolucji brakuje ogniwa poĞredniego. Są równieĪ
opracowania, z których wynika, Īe kreacjonizm moĪe

Marek Kotlinowski

siĊ skutecznie broniü. Chciaábym, aby szkoáa czy uniwersytet byáy miejscem, gdzie siĊ toczy siĊ dyskusja,
gdzie wymienia siĊ poglądy. UwaĪam, Īe báĊdem jest
uznawanie, Īe tylko zwolennicy ewolucji mają racjĊ.
Gdybym miaá teraz dzieci w wieku szkolnym, to bardzo
chciaábym, aby nauczyciele poĞwiĊcili chociaĪ kwadrans innej teorii niĪ teoria Darwina, aby uczniowie
wiedzieli, Īe istnieją teĪ inne poglądy na ten temat.
– Ale na jakich lekcjach naleĪy o tym mówiü? Biologii czy religii ?
– ObojĊtne, to nie ma Īadnego znaczenia.
– To w takim razie w czym problem ? Na lekcjach
religii od lat mówi siĊ o biblijnej wersji stworzenia
czáowieka.
– No tak, ale uczniowie na tych lekcjach nie wiedzą tak naprawdĊ, w jaki sposób wyglądaáa ingerencja
Stwórcy. Ona mogáa polegaü na tym, Īe czáowiek zostaá uksztaátowany ostatecznie równieĪ pod wpáywem
impulsu z zewnątrz. Tak uwaĪają wáaĞnie kreacjoniĞci
i przedstawiają za tym swoje argumenty. UwaĪam, Īe
wypowiedĨ pana premiera Romana Giertycha na temat
ewolucji byáa bardzo spokojna, wywaĪona: zderzmy
argumenty, dyskutujmy! A my teoriĊ ewolucji przyjmujemy jako dogmat!
– Ale KoĞcióá, ustami Watykanu, twierdzi, Īe teoria Darwina nie jest sprzeczna z jego nauką!
– Nie próbujemy byü bardziej papiescy od papieĪa!
My uwaĪamy tylko, Īe jeĪeli chodzi o teologiĊ, to tam
jest teĪ miejsce na kreacjonizm. MówiĊ zatem raz jeszcze – chciaábym dyskusji na ten temat, nie chciaábym
nikomu, zwolennikom Īadnej z tych teorii, zamykaü
ust. Na temat ewolucji szeroko dyskutuje siĊ na polu
nauki np. w USA.
– No tak, ale tam są nawet zwolennicy teorii, iĪ
ziemia jest páaska, a Ğwiat siĊ gdzieĞ tam koĔczy i
moĪna z niego wypaĞü!
– Tego nie sáyszaáem, pan wie wiĊcej niĪ ja. Ale w
tej sprawie – uwaĪam Īe mam racjĊ.
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– Jest Pan kandydatem LPR (rozmawialiĞmy
jeszcze przed wyborem Marka Kotlinowskiego do TK
– przyp. B.K.) na czáonka Trybunaáu Konstytucyjnego. Jak ten fakt ma siĊ do zaáoĪenia, Īe Trybunaá
Konstytucyjny ma byü instytucją apolityczną ?
– Przede wszystkim jestem radcą prawnym i adwokatem. A politykiem siĊ tylko bywa. UwaĪam, Īe mam
wiedzĊ o tym, jak funkcjonuje paĔstwo polskie. Zostaáem przesáuchany przez KomisjĊ SprawiedliwoĞci i
Praw Czáowieka razem z innymi kandydatami. Odsyáam
do relacji prasowych z tego przesáuchania i stenogramów z posiedzeĔ tejĪe komisji.
– Wiem, Īe kandydatów pytano m.in. o stosunek
do kary Ğmierci.
– Tak. Ale nie tylko. Padaáy teĪ pytania o wizjĊ Trybunaáu. UwaĪam, Īe nie tylko wiedza teoretyczna jest
potrzebna do pracy w tej instytucji. Jest potrzebne doĞwiadczenie i praktyka. A ja mam za sobą doĞwiadczenie zarówno jako prawnik, jak i polityk. Zajmowaáem
siĊ prawem unijnym, zaleĪnoĞciami miĊdzy prawami
unijnymi a prawem polskim. UwaĪam, Īe pomimo tego,
Īe jestem tylko skromnym magistrem prawa, to rozumiem czym jest prawo, czym jest konstytucja. JeĪeli
zatem taka bĊdzie wola Sejmu, to zmierzĊ siĊ z pracą w
Trybunale. I zapewniam, Īe bĊdzie to dobra praca.
– GoĞci Pan w naszym mieĞcie na zaproszenie
studentów Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie z
máodymi ludĨmi dotyczyáo pojĊcia patriotyzmu we
wspóáczesnym Ğwiecie. Spytam zatem Pana, jako

czáowieka skrajnej prawicy, czy Pana zdaniem czáowiek o lewicowych poglądach moĪe byü patriotą ?
– Nie tylko moĪe, ale musi. KaĪdy z nas patriotyzm
rozumie przez pryzmat swojego wyksztaácenia, swojej
tradycji i swoich korzeni. MoĪemy tylko trochĊ inaczej
rozkáadaü akcenty. Znam wielu kolegów z lewej strony, znam wielu lewicowych intelektualistów, których
bardzo ceniĊ. Dla mnie poglądy polityczne są rzeczą
wtórną. KaĪdy z nas musi dobrze rozumieü powinnoĞü
wobec ojczyzny. W spoáeczeĔstwie róĪnorodnym politycznie moĪemy wypracowywaü na zasadzie wymiany
poglądów wspólne, mądre stanowiska.
– Jak tak Pana sáucham, to zastanawiam siĊ, co
taki liberaá robi w LPR ?
– Nie jestem liberaáem!
– Ale jak siĊ porównuje Pana i Romana Giertycha,
róĪnica jest widoczna.
– ProszĊ nie próbowaü mnie skáóciü z moim przywódcą. To siĊ panu nie uda. Ja jestem jednym z ojców
zaáoĪycieli LPR (Ğmiech). A co do mojego rzekomego
liberalizmu, to widzĊ sprawy nastĊpująco. Chciaábym,
aby Polska byáa paĔstwem konserwatywnym na gruncie
aksjologii. Ale jednoczeĞnie pragnĊ, Īeby byáa paĔstwem nowoczesnym, które stawia na rozwój gospodarki. Z tym, Īe paĔstwo musi teĪ byü odpowiedzialne za
tych, którzy nie ze swojej winy nie mogą byü aktywni
zawodowo – np. emerytów.
– DziĊkujĊ za rozmowĊ.

Miss z krótkimi wäosami
Z Malwinñ Ratajczak, studentkñ I roku politologii UO, Miss Polonia 2005,
rozmawia Beata Zaremba
– Malwino, jak to wszystko siĊ zaczĊáo? UwaĪaáaĞ,
Īe jesteĞ piĊkna i dlatego postanowiáaĞ startowaü w
konkursach piĊknoĞci?
– W ogóle tak o sobie nie myĞlaáam. Pracowaáam
jako barmanka w dyskotece w Pietni, która organizowaáa lokalne wybory miss i mój szef któregoĞ piĊknego
dnia powiedziaá do mnie: Malwina, jak nie wystartujesz w tych wyborach, to ciĊ zwolniĊ. Powiedziaá to
póá Īartem, póá serio, ale ja siĊ przeraziáam, Īe jeĞli
rzeczywiĞcie mnie zwolni, to ja sobie ani nie kupiĊ Īadnej sukienki na studniówkĊ, ani nie uszyjĊ Īakieciku.
PomyĞlaáam: tak nie moĪe byü! Wystartowaáam wiĊc
w tym pierwszym konkursie, a nastĊpnie w wyborach
kolejnego szczebla, no bo zobowiązywaáy mnie juĪ do
tego podpisane umowy.
– No i spodobaáo Ci siĊ?
– Nie od razu! Po wyborach w Krapkowicach stwierdziáam, Īe ja siĊ zupeánie do tego nie nadajĊ, bo np. nie

lubiĊ paradowaü w stroju kąpielowym przez publicznoĞcią ani nie umiem liczyü kroków. Jak wychodziáam na
scenĊ, to byáam po prostu czerwona ze wstydu. Ale nie
rezygnowaáam z dalszych eliminacji. Po Krapkowicach
byáy wybory miss w Opolu. Wygraáam je. Pojechaáam
na póáfinaá do Warszawy. Nigdy w Īyciu nie stresowaáam siĊ tak bardzo, jak wáaĞnie w Warszawie. Byáo
tam tyle piĊknych dziewczyn, w piĊknych kreacjach, z
wáasnymi wizaĪystkami. WczeĞniej dostaáam pismo,
Īe mam ze sobą przywieĨü m.in. strój sportowy. No
to przywiozáam. Okazaáo siĊ, Īe dziewczyny zamiast
strojów typowo sportowych miaáy jakieĞ krótkie minispódniczki, niby sportowe bluzeczki, wiĊc nie bardzo
wiedziaáam, czy ja mam w ogóle wyjĞü na scenĊ. Byáam tak zestresowana, Īe nawet nie wiedziaáam jak siĊ
nazywam! Ale, o dziwo, zostaáam wybrana do Ğcisáego
finaáu. Podczas zgrupowania byáam chyba jedyną osobą,
której nic nie wychodziáo, nie potrafiáam skoordynowaü
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ruchów i np. skierowaü rĊki w prawo, a gáowy w lewo.
Szczerze mówiąc nawet zaleĪaáo mi na tym, by podczas
pokazu znaleĨü siĊ w drugim szeregu, zwáaszcza Īe nad
caáym ukáadem pracowaáyĞmy kilkadziesiąt godzin i nie
chciaáam zepsuü show. Uznaáam, Īe swoje piĊü minut
bĊdĊ mieü na wybiegu. Ale byáy i
takie dziewczyny, które páakaáy,
Īe nie weszáy do pierwszego rzĊdu
i w związku z tym nie bĊdą naleĪycie widoczne.
– SpodziewaáaĞ siĊ, Īe zajdziesz tak wysoko?
– Absolutnie nie! Podejrzewaáam, Īe sukces zaleĪy od ukáadów,
a ja nie miaáam Īadnych, wiĊc nawet siĊ specjalnie nie przejmowaáam tym, Īe nie umiem kroków.
Podczas czterdziestominutowej
przerwy w czasie wyborów Miss
Polonia 2005 siedziaáam z cháopakami z ekipy, a moje koleĪanki
szalaáy z powodu zgubionego kolczyka lub nie takich butów.
– PamiĊtasz ten moment, kiedy jury ogáosiáo, Īe to Ty zdobyáaĞ tytuá Miss Polonia 2005?
– W ogóle tego momentu nie
pamiĊtam, to byá jeden wielki szok! MyĞlĊ, Īe nie tylko dla
mnie, ale teĪ dla moich koleĪanek
startujących w eliminacjach, które przed ogáoszeniem
werdyktu nie widziaáy we mnie miss. Zwáaszcza Īe
tuĪ przed wyborami ĞciĊáam wáosy, czego zabraniali
mi i moja mama, i mój cháopak, ale w Warszawie ich
ze mną nie byáo, wiĊc... oddaáam siĊ w rĊce fryzjera.
OczywiĞcie moja mama byáa zaáamana: teraz to juĪ nie
dostaniesz korony – stwierdziáa. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu koronĊ dostaáam i jestem pierwszą w
historii miss z krótkimi wáosami. Potem pojechaáam na
wybory Miss Baltic Sea, miss krajów nadbaátyckich w
Finlandii. To byáo dla mnie naprawdĊ ciĊĪkie przeĪycie,
bo nie umiaáam powiedzieü po angielsku praktycznie
nic. Na maturze trzeba byáo wiedzieü, jak jest po angielsku szklanka, wymagano gramatyki, natomiast nie
wyniosáam ze szkoáy zdolnoĞci mówienia w obcym
jĊzyku. Przez dziesiĊü dni mieszkaáam w kraju, gdzie
nikt nie mówiá po polsku. Nie umiaáam siĊ z nikim porozumieü ani nikt ze mną. Poznaáam tam jednak bardzo
dobrą koleĪankĊ, z którą zamieszkaáam w pokoju. To
ona powiedziaáa do mnie: Malwina, przecieĪ nie bĊdziemy siĊ patrzeü w telewizor, bierz sáownik, musimy
jakoĞ siĊ komunikowaü. ZaczĊáyĞmy wiĊc wychodziü
ze sáownikiem do pubu, próbowaáyĞmy opowiadaü o
sobie. Poczuáam siĊ pewniej, nawet zaczĊáam wĞród
innych dziewczyn mówiü po angielsku. Najgorzej byáo
w Helsinkach, kiedy jurorzy z róĪnych krajów zadawali
nam pytania. OczywiĞcie, nikt z czáonków jury nie znaá
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polskiego. Rozumiaáam te pytania, ale nie byáam w stanie na nie odpowiedzieü, miaáam ázy w oczach. Byáo mi
przykro, chyba nigdy w Īyciu siĊ tak bardzo nie skompromitowaáam. Proponowano mi rozmowĊ nie tylko po
angielsku, ale i po niemiecku, i rosyjsku, a ja niestety nie
znaáam Īadnego z tych jĊzyków.
W koĔcu jeden z czáonków jury,
z Rosji, powiedziaá: PamiĊtajcie,
Īe to jest konkurs piĊknoĞci, a nie
konkurs jĊzyków obcych. Obiecaáam jury, Īe bĊdĊ uczyü siĊ jĊzyków. I znowu siĊ zdziwiáam, Īe
pomimo mojej niedoskonaáoĞci,
zostaáam wybrana miss krajów
nadbaátyckich. Dodatkowo, gdy
ogáaszano werdykt, to nawet nie
drgnĊáam, bo po prostu nie zrozumiaáam, Īe wywoáują wáaĞnie
mnie. KoleĪanka stojąca z boku
krzyknĊáa: Malwina, rusz siĊ, o
tobie mowa!
– Z jakiej rodziny pochodzisz?
– Mam dziewiĊcioletniego brata Mikoáaja, tata pracuje na koparce, mama w fabryce obuwia.
Rodzice są rozwiedzeni. Caáa
rodzina ucieszyáa siĊ z mojego
sukcesu. MieszkaĔcy Krapkowic,
mojego rodzinnego miasta, teĪ
siĊ ucieszyli. Ludzie kompletnie mi nieznani dawali mi
kwiaty, mówili do mnie: nasza Malwinka..
– MusiaáaĞ siĊ nauczyü bycia w wielkim Ğwiecie
showbiznesu, polityki. Trudne to byáo?
– Nieáatwe. No bo na przykáad jestem na przyjĊciu,
przede mną talerz, kilka noĪy, kilka widelców, a ja nie
wiem, co do czego uĪyü. Na początku byáam w popáochu, ale zaczĊáam obserwowaü innych goĞci i z wieczoru na wieczór száo mi coraz lepiej. Nauczyáam siĊ teĪ
rozmawiaü z waĪnymi ludĨmi – biznesmenami, ludĨmi
showbiznesu. Nauczyáam siĊ teĪ podejmowaü decyzje
– wybieraü miĊdzy propozycjami, czy uczestniczyü w
Ğwiatowych pokazach mody czy w sesji zdjĊciowej w
Norwegii, czy pojechaü zdobyü dla dzieci pieniądze
albo teĪ skorzystaü z propozycji zarobienia pieniĊdzy,
które teĪ mi są potrzebne.
– Negatywne doĞwiadczenia?
– Kontaktując siĊ z biurem Miss Polonia, zobaczyáam, jak ludzie potrafią byü okrutni, jak potrafią
drugiego czáowieka wykorzystaü. ĝwiat w Krapkowicach znacznie róĪni siĊ od tego w Warszawie – nie raz
zdarzaáo mi siĊ páakaü wieczorami, traktowano mnie
czasem jak przedmiot, za który zapáacono i mówiono
mi to wprost: zapáaciliĞmy za ciebie, musisz byü do
dyspozycji bez wzglĊdu na to, Īe padasz juĪ ze zmĊczenia. Musiaáam walczyü, by mnie szanowano. To
byáa szkoáa Īycia.
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– A momenty satysfakcji?
– W mojej rodzinie kupowaáo siĊ zawsze najtaĔsze
rzeczy, bo zawsze brakowaáo nam pieniĊdzy. WiĊc jak
juĪ te pieniądze siĊ pojawiáy, to pojechaáyĞmy z mamą
do Wrocáawia, do Galerii DominikaĔskiej, na wielkie
zakupy. NakupiáyĞmy róĪnych dupereli, nacieszyáyĞmy
siĊ tym, Īe moĪemy sobie pozwoliü na to wszystko, co
tylko chcemy. Powiedziaáam wtedy do mamy: Widzisz
mamuĞ, wszystko co ci kiedyĞ obiecaáam, jak byáam
maáa, to zaczyna siĊ speániaü. Speániają siĊ moje marzenia. Przyjemne byáo teĪ to, jak zadzwoniáa do mnie
Ewa Drzyzga i zaprosiáa mnie do swojego programu.
W kuluarach powiedziaáa mi, Īe jestem bardzo fajną
osobą. Miáo byáo to usáyszeü z ust kogoĞ takiego, jak
Ewa Drzyzga, która dla mnie jest autorytetem i robi
Ğwietny program.
– Jakie jeszcze miaáaĞ marzenia?
– A takie zwyczajne: chciaáam zawsze i nadal chcĊ
pomagaü dzieciom. Chciaáabym teĪ, Īeby na Ğwiecie
panowaá pokój. MyĞlĊ, Īe kaĪdy ma takie marzenia,
tylko nie kaĪdy ma moĪliwoĞci je realizowaü. Ja akurat
mogĊ zrobiü coĞ dla dzieci, jestem na tyle medialną osobą, Īe mogĊ dla nich zbieraü pieniądze. Mam teĪ takie
marzenie, by kiedyĞ zaáoĪyü dom spokojnej staroĞci.
Mam poczucie, Īe rozwijam siĊ jako czáowiek, coraz
bardziej w siebie wierzĊ, stajĊ siĊ bardziej ambitna i
moĪe niekoniecznie chciaáabym pracowaü za barem w
dyskotece, ale moĪe mieü wáasną dyskotekĊ. No i marzy

mi siĊ praca w telewizji. Nawet jakieĞ pierwsze próby
w opolskiej telewizji mam juĪ za sobą.
– Czy po wyborach Miss Polonia 2005 zmieniáy siĊ
relacje miĊdzy Tobą a Twoimi znajomymi?
– Po wyborach okazaáo siĊ, kto jest moim przyjacielem, a kto nie. Mówiąc szczerze, sporo znajomych siĊ
po prostu wykruszyáo z dotychczasowego grona. Bo
np. niektórzy moi znajomi nie mogli zrozumieü, Īe z
powodu nawaáu obowiązków nie w kaĪdym momencie
mogĊ siĊ z nimi spotkaü i jak proponowaáam bardzo
odlegáy termin spotkania, to uwaĪali, Īe odbiáo mi. A ja
po prostu miaáam tak wiele pracy, jak nigdy w Īyciu. Z
niektórymi znajomymi przestaáam znajdowaü wspólny
jĊzyk, no bo ciĊĪko jest mówiü o sesji zdjĊciowej komuĞ, kto pracuje w fabryce reklamówek, przy caáym
szacunku dla pracy w fabryce reklamówek. CzĊĞü znajomych myĞlaáa, Īe siĊ chwalĊ, opowiadając o sesjach
zdjĊciowych i sáawnych ludziach, z którymi miaáam
okazjĊ pracowaü. Ale mam i takich przyjacióá, którzy
chĊtnie sáuchają o moim nowym Ğwiecie. Moje przyjacióáki namawiają mnie: Malwina, ty masz tak nietypową
pracĊ, my chĊtnie o niej posáuchamy.
– W jaki sposób siĊ relaksujesz po pracy?
– Zapalam Ğwiece, czytam ksiąĪkĊ i gáaszczĊ kota,
spĊdzam czas ze swoim narzeczonym – Albinem.
– Zamierzasz zaáoĪyü rodzinĊ?
– OczywiĞcie! Po studiach chciaáabym urodziü dziecko.

ćwiat runñä w 1968
Z Lucynñ Helin, w latach 1965–1968 studentkñ WyĔszej Szkoäy Pedagogicznej
w Opolu, rozmawia Barbara Stankiewicz

– Pani studiowaáa na wydziale mechanicznym opolskiej WSP, podczas gdy Pani ojciec, Izydor Helin,
byá szefem Studium Wojskowego. Jak trafiliĞcie do
Opola?
– Mój ojciec urodziá siĊ we wrzeĞniu 1918 roku w
Brodach, piĊknym mieĞcie w stanisáawowskim powiecie, dziĞ bardzo zniszczonym, graniczącym z Rosją
miastem Ukrainy. Dziadek byá leĞniczym, stąd rodzina
ojca doĞü czĊsto przemieszczaáa siĊ z jednej do drugiej miejscowoĞci – tam, gdzie dziadka kierowano
do pracy. Mój ojciec opuĞciá wiĊc Brody, bĊdąc máodym cháopcem. W koĔcu osiadá w Horodence, teĪ w
powiecie stanisáawowskim. Tam zastaje go rok 1940.
Wojna i mobilizacja do Armii Radzieckiej. Za odwagĊ i mĊstwo na froncie zostaje odznaczony orderem

„Krasnaja zwiezda”. W 1943 roku ojciec pisze list do
marszaáka Woroszyáowa i na wáasną proĞbĊ, a za jego
poparciem, zostaje przeniesiony do Wojska Polskiego
w randze porucznika. I tak zaczyna siĊ jego kariera w
Wojsku Polskim: walczy w l. Brygadzie Pancernej im.
Bohaterów Westerplatte, jako dowódca czoágów, miĊdzy innymi w bitwie pod Studziankami – w drodze do
okupowanej Warszawy. Jego puák zdobywa WarszawĊ.
Zaraz po wojnie, którą koĔczy w randze majora, zostaje
przeniesiony na Ziemie Odzyskane, na ĝląsk. Tu, w
Opolu, organizuje puák pancerny. Tu takĪe poznaje moją
mamĊ. W 1947 roku, w Opolu, rodzĊ siĊ ja, Lucyna – na
czeĞü Lucyny Hertz, Īoánierza, koleĪanki mojego taty,
polegáej na polu bitwy. Po pewnym czasie opuszczamy Opole, tato wraz z rodziną przeniesiony zostaje do
Warszawy, pracuje w Ministerstwie Obrony Narodowej.
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mechanicznym. Kolegów ze studiów
maáo dziĞ pamiĊtam. Twarze mi siĊ
zamazują, w pamiĊci przetrwaáy jedynie strzĊpy wydarzeĔ. Z koleĪanek
– a byáo nas na roku piĊü – najlepiej
pamiĊtam IwonĊ BoĔczak i BasiĊ Filipczyk. Z wykáadowców – panów:
Oniszczyka, Barana, Kruka-OápiĔskiego. Jak pani widzi, ich tytuáów
naukowych juĪ nie pamiĊtam, a mój
indeks gdzieĞ zaginąá – za duĪo byáo,
takĪe tu, w Izraelu, tych przeprowadzek.
– Kierunek mechaniczny – skąd
taki wybór?

Izydor Helin (1960)

– Ja zawsze byáam bardziej „techniczna” niĪ „humanistyczna”, dlatego
wybraáam kierunek mechaniczny.

Po Warszawie jest WybrzeĪe – ojca przenoszą do GdaĔ– PamiĊü o Pani ojcu jest wciąĪ Īywa wĞród starska, gdzie przychodzi na Ğwiat, w 1949 roku, mój brat
Roman. Ale i tu rodzina Helinów dáugo nie zagrzewa
szych absolwentów opolskiej WSP. Jakim byá czáowiekiem?
miejsca: trafiamy kolejno do Elbląga, LĊborka i znów
do Warszawy. W 1952 roku umiera moja matka. ĩycie
toczy siĊ jednak dalej. Tato pracuje bardzo duĪo (dalej w
– Dla mnie oczywiĞcie wspaniaáym i mądrym. Bardzo elegancki, z klasą... Precyzyjny, miaá zwyczaj
MON), uczy siĊ w WyĪszej Szkole Oficerskiej (póĨniej
prowadzenia notatek w kalendarzu, zapisywaá w nim
bĊdzie tam wykáadaá), pisze i publikuje. Zostaje odwszystkie wydarzenia, odnotowywaá spotkania. Jego
znaczony najwyĪszymi odznaczeniami paĔstwowymi:
Polonia Restituta, Virtuti Militari, Záotym KrzyĪem
najwiĊkszą pasją byá komunizm – idea, w którą bezZasáugi. W 1955 roku awansuje na
puákownika, tym samym staje siĊ
jednym z najmáodszych oficerów w
tej randze. W tym samym roku Īeni
siĊ powtórnie, z tego związku mam
dwóch wspaniaáych, przyrodnich
braci. Okoáo 1961 roku tato zostaje
przeniesiony ponownie do Opola, na
stanowisko kierownika Studium Wojskowego przy WyĪszej Szkole Pedagogicznej. Tak zwyczajnie to brzmi:
„zostaá przeniesiony”... Tymczasem
juĪ wtedy w Polsce zaczynaáy siĊ
pierwsze „czystki”, po jednej z nich,
w MON-ie ojca zmuszono do wyjazdu z Warszawy na prowincjĊ. Wtedy
wielu rzeczy nie rozumiaáam, o wielu
po prostu nie wiedziaáam – proszĊ
nie zapominaü, Īe wychowaáam siĊ
Lucyna Helin (pierwsza z lewej) z koleĪankami z roku (8 marca 1966)
w rodzinie zawodowego oficera, dla
którego tajemnica wojskowa to byáa
rzecz ĞwiĊta. Do Opola, w 1962 roku, przyjechaliĞmy
wzglĊdnie wierzyá, za którą walczyá i byá przekonany, Īe
z bratem Romanem, a nasi przyrodni bracia z drugiego
bĊdzie trwaü wiecznie. Tymczasem nadszedá rok 1968.
maáĪeĔstwa ojca zostali ze swoją matką w Warszawie.
W Polsce zaczĊáy siĊ szerzyü antysemickie wystąpienia,
W Opolu zamieszkaliĞmy na placu Hanki Sawickiej
ludzie pochodzenia Īydowskiego z dnia na dzieĔ traci– w bloku nagrodzonym tytuáem Mister Architektury. Ja
li pracĊ, w tej nagonce aktywni byli teĪ dziennikarze
podjĊáam studia na WSP, na typowo mĊskim kierunku
ówczesnych, partyjnych gazet... W „Trybunie Opol-
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Hajfską. Od czasu studiów mieszkam
w Hajfie, portowym mieĞcie poáoĪonym na stoku góry Karmel, mieĞcie Īydowsko-arabskim: wyznawcy
wszystkich religii – katolickiej, muzuámaĔskiej i mojĪeszowej Īyją ze
sobą w symbiozie, choü oczywiĞcie i
tu odczuwa siĊ skutki ostatniego konfliktu politycznego. Przez kilkanaĞcie lat pracowaáam w duĪym biurze
konstrukcyjnym, a ostatnie lata – w
biurze import-eksport.
– Jak czĊsto widywaáa siĊ Pani
z ojcem?

Lucyna Helin w kibucu (1969)

skiej” ukazuje siĊ potworny paszkwil redaktora Marka
SzymaĔskiego, dyĪurnego propagandzisty tej gazety.
Tekst dotyczyá mojego ojca. Jego Ğwiat siĊ zawaliá. W
ciągu jednego dnia z czáowieka odwaĪnego, silnego,
pewnego siebie zmieniá siĊ w Īywego trupa – chyba to
bĊdzie najlepsze okreĞlenie. Mój Ğwiat teĪ runąá. To, co
siĊ wydarzyáo, zmieniáo caákowicie moje pojĊcie i nastawienie do otaczającej mnie rzeczywistoĞci. W 1972
roku ojciec opuĞciá PolskĊ, wyemigrowaá do Danii z
dwoma moimi máodszymi braümi. W Danii, po kursie
jĊzyka duĔskiego, podjąá pracĊ na Gieádzie DuĔskiej
w Kopenhadze. Pracowaá tam aĪ do Ğmierci w 1983
roku. Ja nie musiaáam wyjeĪdĪaü z kraju, mnie nikt za
Īydowskie korzenie nie atakowaá. Ale w grudniu 1968
roku, jako studentka czwartego roku podjĊáam decyzjĊ
o emigracji – wyjechaáam do Izraela, razem z moim
bratem.
– Dlaczego?
– To byá mój protest przeciwko temu, co nas w Polsce spotkaáo.
PrzecieĪ i ojciec, i ja, przez caáe Īycie czuliĞmy siĊ Polakami i nagle
okazaáo siĊ, Īe nie mamy prawa nimi
siĊ czuü. Początki w Izraelu byáy dla
mnie bardzo ciĊĪkie. Bez znajomoĞci
jĊzyka, bez wsparcia taty, bez pieniĊdzy. Ale i to minĊáo. Na moje szczĊĞcie na kurs jĊzykowy wysáano mnie
do kibucu, gdzie miaáam zapewniony
„wikt i opierunek”. Spotkaáam tam
máodzieĪ z caáego Ğwiata, a najwiĊcej
z Polski. Z tamtych lat przetrwaáo teĪ
najwiĊcej przyjaĨni. WiĊkszoĞü z nas,
ja takĪe, po zakoĔczeniu kursu jĊzykowego, dostaáa siĊ na PolitechnikĊ

– Z tatą spotykaáam siĊ systematycznie, spĊdzaliĞmy razem kilka tygodni w roku – albo w Danii, albo w
Izraelu. Zmará nagle, bĊdąc w odwiedzinach w Hajfie, w wieku 65 lat, zostawiając po sobie
olbrzymią pustką i tĊsknotĊ w sercach caáej rodziny.
Moje kontakty z Polską nigdy nie zostaáy przerwane
– nawet w okresie zamroĪenia stosunków polsko-izraelskich, choü wtedy ograniczyáy siĊ do korespondencji. Po
dwudziestu latach, w 1989 roku znów przyjechaáam do
Polski i od tego czasu bywam tu prawie kaĪdego roku.
Za kaĪdym razem odwiedzam teĪ Opole, bo tu mieszkają moi najlepsi przyjaciele z lat szkolnych. Ostatnio
goĞciáam na Uniwersytecie Opolskim i muszĊ przyznaü,
Īe jestem zachwycona budynkiem Collegium Maius.
Zwiedziáam wiele europejskich uniwersytetów – z
dumą, jako dawna studentka WSP, mogĊ powiedzieü,
Īe gmach opolskiego w niczym im nie ustĊpuje.
– DziĊkujĊ za rozmowĊ.
Fotografie z archiwum rodzinnego
Lucyny Helin

Lucyna Helin z ojcem Izydorem w Hajfie (1975)
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UNIWERSYTET W TRYBACH PRASY
„WSP nigdy nie byäa Ĕadnñ tam Alma Mater. I nie bödzie. Jest nadal w jakiĈ
sposób plebejska.” – pisaä przed laty Ryszard Augustyn na äamach „Trybuny
Opolskiej” (25 wrzeĈnia 1975), przy okazji jubileuszu 25-lecia WyĔszej Szkoäy
Pedagogicznej w Opolu.

Pierwsza opolska wyĔsza
przywdziewa nowñ togö
JeĞli wczuü siĊ w rolĊ absolwenta, który zjechaá dziĞ
studenckiego Īycia.
na uroczystoĞci związane z 25-leciem WyĪszej Szkoáy
Sale wykáadowe, korytarze… Niby w pierwszy dzieĔ
Pedagogicznej, to niewątpliwie gáównym jego zajĊciem
czuá siĊ tu czáowiek trochĊ onieĞmielony i malutki przy
bĊdzie rozpamiĊtywanie, szukanie odpowiedzi na pytanie
dumnie brzmiących nazwach katedr. DziĞ są juĪ instyjaka wáaĞciwie jest ta uczelnia, czym byáa dla mnie?
tuty, a kierunków studiów namnoĪyáo siĊ aĪ dziw. Gdzie
Zacznie od pierwszego spojrzenia – jest ten sam
siĊ to wszystko mieĞci, gdzie tu siĊ da upchaü ponad 5
gmach gáówny, ten sam stary akademik, mimo upáytys. studentów?
wu lat nadal raĪący swoją ciĊĪką bryáą. Ale obok juĪ
OczywiĞcie nie omieszka spojrzeü na rozkáady zakontrastująco lekkie konstrukcje nowych akademików,
jĊü. Zdziwi go na pewno spora liczba wyĪszych stopni
stoáówki, wyáaniającego siĊ z prefabrykatów instytutu
naukowych przy nazwiskach wykáadowców. Dowie siĊ
chemii. Sporo jednak nowego. MoĪe pomyĞleü nasz
póĨniej, Īe uczelnia doczekaáa siĊ juĪ 13 profesorów, 55
absolwent: – Teraz to mają dobrze. Ale dowie siĊ rycháo,
docentów, 71 doktorów i 246 magistrów – wiĊcej ich
Īe uczelnia nadal trzeszczy w szwach, zajĊcia trwają
niĪ na początku studentów. Poáowa kadry to wychowando wieczora, akademiki zaĞ starczają tylko dla poáowy
kowie WSP. Mogą siĊ tu doktoryzowaü na wszystkich
studiujących. Zresztą w „Mrowisku” mieszka siĊ nadal
kierunkach wydziaáu filologiczno-historycznego, a na
po 5 osób w pokoju, którego gáównym sprzĊtem są pohistorii nawet habilitowaü.
czciwe páetwowe áóĪka. Pewnie jeszcze tak samo skrzypią
– pocieszy siĊ, wspominając
beztroską atmosferĊ tych pokoi,
przepeánioną na przemian gwarem dwudziestolatków, skupieniem na skryptem, káótnią przy
brydĪu, akademicką dyskusją
czy wreszcie unoszącym siĊ
beznamiĊtnie nad tym wszystkim gáosem „radiosygnaáów”.
Nadają dalej – bĊdąc drugą po
chórze, wciąĪ istniejącą agendą
kulturalną SZSP.
W sumie wiĊc dzieĔ dzisiejszy opolskiego Īaka wsparty
jest mocno na elementach tradycji. No, moĪe klubów mają
dzisiaj wiĊcej – nawet Ğrodowiskowy, o który tyle walczyliĞmy, jeszcze w ZSP. Ale za
Inauguracja roku akademickiego 1966-1967. Za stoáem prezydialnym (od lewej): dr
to nie mają takich wspomnieĔ, Józef KardyĞ, dr Witold Kruk-OápiĔski, prof. Teodor Musioá, prof. Henryk Rechowicz
brak im dystansu, z którego – rektor Uĝ, prof. Maurycy Horn – rektor opolskiej WSP, prof. Eugeniusz Konik – dzieostrzej widoczne są tylko blaski kan Wydz. Filol. Hist. WSP w Opolu
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Z nawyku rzuci jeszcze okiem na tablicĊ ogáoszeĔ,
codziennie ongiĞ przeglądaną – kto to odwoáuje dzisiaj
swoje zajĊcia?
Wreszcie zaczynają siĊ uroczystoĞci i ciĊĪar gatunkowy refleksji naszego absolwenta wzrasta. Aula. Gronostaje i togi jakoĞ nie bardzo pasują do jej wnĊtrza.
Nie wydaje siĊ tak jak niegdyĞ dostojna, i nie tak nowoczesna. Wchodzą czáonkowie senatu. Jest profesor
Musioá – sáyszeliĞmy o jego niedawnym odznaczeniu
Orderem Budowniczych Polski Ludowej. Inne znajome
twarze mistrzów niewiele siĊ postarzaáy, nadal są…
sympatyczne, choü im to moĪe nie uchodzi. Majestat?
JakoĞ wáaĞnie nigdy nie byáo go w tych murach za wiele
– z wykáadowcami áączyáy nas zawsze doĞü bliskie stosunki, rozmowa z doktorem czy docentem przy kawie w
klubie nigdy nie stanowiáa sensacji. Organizacja studencka traktowana byáa po partnersku. Kto wie, czy nie jest
to wáaĞnie najsympatyczniejszy rys tej uczelni?
Zawsze przecieĪ byáa to szkoáa máoda; ciągle siĊ
organizująca, rozwijająca. TrudnoĞci okresu wzrostu
pewnie i dziĞ nie są jej obce, mimo 25 lat. CóĪ to zresztą
znaczy 25 lat dla pierwszej uczelni w Ğrodowisku dotąd
pozbawionym akademickich tradycji? Miasto wprawdzie zawsze byáo dumne ze swojej uczelni; wáadze za-
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wsze Īyczliwe, ale teĪ chyba nie speániáa ona jeszcze
wszystkich oczekiwaĔ niecierpliwców. Spodziewali siĊ
moĪe niektórzy, Īe bĊdzie to salon naukowy peáen scjencji wykwintnej, szanowanych autorytetów Ğwiatowej
sáawy, máodych, gniewnych a nawiedzonych twórców,
báyskających co jakiĞ czas fajerwerkami nowych teorii
i opracowaĔ naukowych gáoĞnych na caáy kraj. Takiego
nimbu spodziewali siĊ moĪe tylko licealiĞci, albo marzyciele zazdroszczący Krakowowi jego akademickoĞci
lub samej tylko otoczki tego pojĊcia. WSP nigdy nie
byáa Īadną tam Alma Mater.
I nie bĊdzie. Jest nadal w jakiĞ sposób plebejska, nadal ma wyĪszy od Ğredniej krajowej procent máodzieĪy
wiejskiej i robotniczej – choü nie tylko to decyduje o jej
plebejskoĞci. Nadal ksztaáciü bĊdzie nauczycieli – tych
cichych herosów powszechnej edukacji, zawsze maáo
docenianych. Zawsze bĊdzie rzeczowa i chodząca po
ziemi. Bo teĪ jest tej ziemi bardzo potrzebna, wspóáĪyje
z nią na prawach jednego z czynników rozwojowych o
kluczowym znaczeniu. MoĪe jest to rola przejĞciowa,
moĪe gdy okrzepnie, stanie siĊ centrum myĞli pedagogicznej promieniującym na caáy kraj. Na razie jednak
gáówną jej zasáugą jest wyksztaácenie ponad 8 tysiĊcy
nauczycieli, dalsze ich doksztaácanie, zwáaszcza dziĞ,

Wykáadowcy i studenci WSP podczas inauguracji roku akad. 1966-1967
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mikĊ pracy i polityki spoáecznej, ekonomikĊ handlu i usáug. Za rok otworzy siĊ kierunek bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W perspektywie
socjologia, neofilologia (romanistyka, anglistyka),
i wreszcie chemia stosowana. No tak, dawno juĪ
potrzeby regionu zmuszaáy do ksztaácenia ekonomistów i chemików dla wciąĪ rosnącego przemysáu, dla naszego zagáĊbia chemicznego zwáaszcza.
A Īe nie staü nas na tworzenie oddzielnych uczelni
– trzeba siĊ zdaü na naszą pierwszą. MoĪna byáo
na nią liczyü przy organizacji wszystkich instytucji
naszego Ğrodowiska naukowego, áącznie z WSI i
Instytutem ĝląskim – na pewno i teraz nie zawiedzie w tym, nie znanym dotąd w kraju, mariaĪu
pedagogiki z przemysáem.
Oto jest perspektywa, która niech bĊdzie najcenniejszą nagrodą, najlepszym wyrazem uznania
dla ludzi WSP – twórców jej wrocáawskiego rodowodu, tych którzy w Opolu stawiali ją na nogi i
tych, którzy tworzyü bĊdą dalszą jej historiĊ.
MoĪe wiĊc nasz absolwent spokojnie wracaü
do swojej szkoáy i nadal ksztaáciü swoich uczniów, podbudowany ĞwiadomoĞcią, Īe ranga
uczelni wzrasta, Īe jego wychowankowie bĊdą
mieli wiĊkszy wybór studiów na miejscu, na OpolszczyĨnie.
Na zdjĊciu (od lewej): doc. Franciszek Marek, dr Aleksandra
Wieczorek, prof. Eugenia Kucharska

gdy przygotowuje siĊ tu zaocznie i stacjonarnie
kadry dla 10-latek.
Spora czĊĞü absolwentów powróciáa do swoich
województw, niosąc ze sobą Ğwiadectwo dobrej
efektywnoĞci pracy naszej uczelni. Spora czĊĞü
pozostaáa, wybierając OpolszczyznĊ jako miejsce
osiedlenia. Stanowią dziĞ ok. 60 proc. peánokwalifikowanej kadry nauczycielskiej województwa.
SpoĞród absolwentów WSP wywodzi siĊ teĪ wielu
przedstawicieli naszego Ğrodowiska twórczego, kadry kierowniczej w kulturze, radach narodowych,
aparacie partyjnym. To są zasáugi, które w okresie
szybkiego rozwoju naszego regionu i kraju liczą
siĊ najbardziej. ChociaĪ i w twórczej dziaáalnoĞci
naukowej dorobek uczelni w coraz wiĊkszym zakresie sáuĪy OpolszczyĨnie, sáuĪy wiedzy, rozwojowi
nauki.
Ale oto sáychaü, Īe jeszcze w tym roku uczelnia
ma zmieniü nazwĊ! Szkoda tej piĊknej antykwy w
napisie nad gáównym wejĞciem – ale Akademia
Pedagogiczno-Spoáeczna teĪ brzmi nieĨle. Nie o
brzmienie zresztą idzie. Kryje siĊ za nim nowa,
bardzo interesująca perspektywa rozwoju szkoáy:
kierunki pozapedagogiczne.
JuĪ parĊ lat temu zaczĊto tu ksztaáciü kadry dla
kultury. W tym roku wchodzi kierunek ekonomiczny – organizacja i ekonomia produkcji. W latach
1976–1980 planuje siĊ dalsze specjalizacje – ekono-

Piastonalia 1975

Ryszard Augustyn
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ćwiat starych Ĉlñskich
fotografii: Möskie portrety
Z mojego zbioru starych Ĉlñskich fotografii wybraäam do dzisiejszej prezentacji
zdjöcia portretowe möĔczyzn z przeäomu XIX i XX wieku. Sñ one znakomitym
materiaäem Ēródäowym do studiów nad ubiorem ówczesnych mieszkaþców
Ĉlñskich miast.
Zasadnicze elementy ubioru
mĊskiego uksztaátowaáy siĊ w XIX
wieku, kiedy to rozwój przemysáu
tekstylnego oraz fascynacja wyidealizowaną prostotą, wolnoĞcią
i wygodą doprowadziáy do zmiany
roli ubioru. Powstaá strój uniwersalny, który byá podobny w caáej Europie i zacieraá róĪnice podziaáów
spoáecznych1. Na co dzieĔ panowie
nosili marynarkĊ, która weszáa do
powszechnego uĪytku po 1870
roku, a nieco póĨniej, bo po 1875
roku upowszechniá siĊ garnitur,
na który skáadaáa siĊ marynarka,
kamizelka i spodnie uszyte z tego
samego materiaáu. Jako strój wizytowy dzienny obowiązywaá Īakiet
lub redingot – wierzchnie okrycie
w formie dáugiego, lekko wciĊtego
páaszcza, zapinanego z przodu na
guziki, z wyáoĪonym koánierzem,
noszone do I wojny Ğwiatowej.
Wieczorowym strojem wizytowym
staá siĊ czarny frak, który jednak
w wyjątkowych sytuacjach, np.
na ceremonii pogrzebowej, mógá
byü wykorzystywany równieĪ w
dzieĔ, a do niego czarna kamizelka i biaáa, krochmalona koszula z
muszką. Okoáo 1880 roku pojawiá
siĊ smoking, początkowo noszony
przez graczy w kasynach, który byá
strojem duĪo wygodniejszym od
fraka, ale w wielu krĊgach nie byá
uznawany aĪ do 1910 roku za strój
wizytowy.
Z początkiem XIX wieku mĊĪczyĨni nosili tzw. pantalony – spodnie z cienkiego sukna, które byáy
w dwóch formach: albo bardzo obcisáe, zapinane przy kostce na gu-

ziki, albo z prostymi, luĨniejszymi
nogawkami. U schyáku XIX wieku
zaczĊto Īelazkiem zaprasowywaü
kanty w spodniach. Jednak spodnie
mĊskie osiągnĊáy wygląd dzisiejszych dopiero okoáo roku 1911 lub
1912, kiedy to jeden z kreatorów
mody, Larsen, wprowadziá w nich
rozporek.
Eleganckim nakryciem gáowy
byá aĪ do 1914 roku tylko cylinder, który noszono na co dzieĔ jak

a póĨniej panama. Robotnicy uĪywali czapek lub kaszkietów, które
z czasem, ze wzglĊdu na wygodĊ,
noszone byáy powszechnie przez
podróĪnych, sportowców, a zwáaszcza myĞliwych.
W 1851 roku rozpoczĊto w Anglii przemysáową produkcjĊ obuwia.
Maszynowo wykonywano poszczególne czĊĞci buta, a wiĊc przybijano obcasy, przyszywano cholewki,
áączono je z podeszwą.

Fotografia wykonana w ogrodzie w Mysáowicach, 29 sierpnia 1897 r.

i podczas uroczystych ceremonii.
Do uĪytku codziennego nadawaá siĊ
melonik, a takĪe miĊkki kapelusz
filcowy. Latem wszyscy panowie
chodzili w kapeluszach sáomkowych, początkowo typu canotier,

Niezwykle waĪnym elementem
mĊskiego stroju byáy tzw. dodatki:
krawat, wiązany wokóá szyi, którego kolorystyka, dáugoĞü i szerokoĞü
czy sposób wiązania zmieniaáy siĊ
wraz z modą, muszka, zegarki z de-
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czasocháonne. Dlatego teĪ
na początku XIX wieku
pojawiá siĊ tzw. koánierzkrawat – bardzo praktyczny gotowy element, czyli
osobny koánierz z zawiązanym na nim na staáe krawatem, który przypinaáo siĊ do
koszuli guzikiem lub agrafką. Podobne uáatwienie w
sztuce wiązania krawatów
zastosowano w latach 60.
XX wieku, kiedy zaczĊto
produkowaü krawaty na
gumce. Prawdopodobnie
Honoriusz Balzak, który
przywiązywaá duĪą wagĊ
do stroju, a zwáaszcza dodatków, jest autorem cieszącej siĊ na początku XIX
wieku duĪą popularnoĞcią
ksiąĪki „Sztuka wiązania
krawata w szesnastu lekMĊĪczyĨni z poprzedniej fotografii – tym razem cjach”.
Fotografia z opolskiego atelier Maxa Glauera
w atelier
Pierwsza z prezentowanych fotografii, wykonana
wizką, czyli na áaĔcuszku, sygnet
den z panów ma na sobie marynarkĊ
29 sierpnia 1897 roku, przedstawia
jednorzĊdową, drugi – dwurzĊdową.
na palcu maáym lub serdecznym,
dwóch mĊĪczyzn siedzących wyspinki przy mankietach koszuli,
Z pewnoĞcią obaj mają kamizelki,
godnie na áaweczce w przydomogdyĪ byá to obowiązkowy element
szpilka do krawata, laska – najbarwym ogródku w Mysáowicach. Jedziej elegancka byáa laska
mĊskiego stroju, widaü to zresztą
z duĪą gaáką srebrną, záotą,
na nastĊpnym zdjĊciu tych samych
panów, ale wykonanym juĪ w atez agatu lub szylkretu, rĊkawiczki, które kolorystyką
lier fotograficznym – byü moĪe
dopasowywano do okoTomasza Tschentschera (po polsku
licznoĞci – szare zakáadano
CiĊciela).
do teatru lub na wieczorek
Na obu tych fotografiach uwatowarzyski, a biaáe na bale.
gĊ zwraca zarost panów: bardzo
Istotne znaczenie miaáo teĪ
starannie przystrzyĪone doĞü duĪe
nakrycie gáowy.
wąsy i okrągáo przyciĊta bródka.
Warto moĪe powiedzieü,
Ciekawa jest równieĪ wstąĪka pod
Īe krawat dzisiejszy znaczszyją kaĪdego z nich, taka dzienna
nie róĪniá siĊ od krawatów
wersja wizytowej muszki: czarna,
noszonych do poáowy XIX
bardzo delikatnie wystająca spod
wieku. Wówczas byáy to
koánierza koszuli, a umocowana do
wáaĞciwie kwadratowe
niej za pomocą guzika lub szpilki
chusty záoĪone po przekątzakoĔczonej peráą. Byá to doĞü wynej, owiniĊte wokóá szyi i
godny w uĪytkowaniu dodatek ubiozawiązane początkowo na
ru mĊskiego. Przy górnym guziku
kokardĊ, potem wiązane w
kamizelki pana siedzącego z prawej
skomplikowane wĊzáy, a
strony przypiĊty jest áaĔcuszek zez czasem na prosty wĊzeá.
garka schowanego w maleĔkiej kieEleganckie krawaty wykoszonce kamizelki. Na maáym palcu
nane byáy z jedwabiu lub
prawej rĊki tego pana widoczny jest
madrasu. Poprawne zawiąsygnet. Na drugim zdjĊciu obaj pazanie krawata wymagaáo ZdjĊcie wykonane w Wüstewaltersdorf (dzisiejnowie mają na gáowach meloniki, a
szy Walim) w pracowni Hermanna Vogla
duĪych umiejĊtnoĞci i byáo
w dáoniach parasole.
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Fotografia z atelier Emila Netza w Strzelcach
Opolskich

Bardzo podobny ubiór i
wygląd zewnĊtrzny ma postaü
z trzeciego zdjĊcia. Starszy
mĊĪczyzna, w wieku okoáo
siedemdziesiĊciu lat, utrwaliá
swój wizerunek, eksponując
jednoczeĞnie przypiĊte do
piersi odznaczenia i ordery:
krzyĪ pamiątkowy Fryderyka
Wilhelma, pruski krzyĪ upamiĊtniający bitwĊ pod Königgrätz w 1866 r., medal za
udziaá w wojnie 1870–1871
oraz odznaczenie za wysáugĊ
przyznawane podoficerom.
ZdjĊcie wykonano w Wüstewaltersdorf (dzisiejszy Walim w powiecie waábrzyskim)
w pracowni Hermanna Vogla.
Na odwrocie zdjĊcia jest adnotacja zapisana z pewnoĞcią
rĊką krewnego, iĪ starszy pan
ze zdjĊcia zmará 15 listopada
1905 roku w siedemdziesiątym roku Īycia.
NastĊpne dwa zdjĊcia z
początku XX wieku przedstawiają máodych mĊĪczyzn.

Na jednym z nich jest byü moĪe
opolanin, który sfotografowaá siĊ
w zakáadzie Maxa Glauera na ulicy
Krakowskiej 34 w Opolu. Druga
fotografia pochodzi z atelier Emila
Netza w Strzelcach Opolskich przy
ulicy Tosterstrasse 2 (Toszeckiej).
Obaj máodzi panowie ubrani są
zgodnie z ówczesną modą – w trzyczĊĞciowe garnitury, na szyi mają
zawiązane biaáe krawaty. Na zdjĊciu
ze Strzelec Opolskich uwagĊ zwraca
bardzo wysoki, sztywny koánierzyk
koszuli, meble z epoki oraz ciekawie udrapowana zasáona.
Halina Nicieja
Przypisy:
1

Szersze informacje na ten temat moĪna
znaleĨü m.in. w: François Boucher, „Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów
prehistorycznych do koĔca XX wieku”,
Warszawa 2004; Maágorzata Szubert,
„Leksykon rzeczy minionych i przemijających”, Warszawa 2003; Wáadysáaw
KopaliĔski, „OpowieĞci o rzeczach
powszednich”, Warszawa 1990; Irena
Biaáas, Krystyna Kaczko, Maria Lipa-KuczyĔska, „Z Īycia ludu Ğląskiego XIX–XX
wieku”, Bytom 1992.

Konferencja slawistyczna w Opolu

ćwiat säowiaþski
w oczach badaczy
Byáabym nieuczciwa, gdybym w
informacji o bardzo udanej miĊdzynarodowej konferencji pn. „ĝwiat
sáowiaĔski w oczach badaczy i
publicystów XIX i XX wieku. W
50 rocznicĊ Ğmierci Ludvika Kuby”
(16-17 listopada 2006 r.) nie wyeksponowaáa faktu, Īe inicjatorem tego
naukowego spotkania byá zmaráy
niedawno prof. Leszek Kuberski. On to zachĊciá mnie do tego
wspólnego przedsiĊwziĊcia, a po
Jego przedwczesnej Ğmierci jako
kontynuatorów tej naszej idei slawistycznej muszĊ wymieniü histo-

ryków: prof. AnnĊ Lenartowicz,
dra Mariusza Patelskiego i mgra
Piotra Paáysa. Wspóáorganizatorami interdyscyplinarnej konferencji
o aktywnoĞci naukowej oraz dziaáalnoĞci publicystycznej znanych
przedstawicieli sáowiaĔskiego Ğwiata nauki, jak np. Oskara Kolberga,
Ludwika Kuby, Vaclava Tillego,
Matija Murko, Kirila Christowa,
Franka Wollmana, Adolfa ýernego,
Izmaiáa I. Sriezniewskiego, Lucjana
Malinowskiego, Jana Michaáa Rozwadowskiego, Jakuba Bart-ûišinskiego, Josefa Karáska, Nikolaja

Kaufmana, Josefa Páty, ks. Josefa
Hlubka, Wojciecha Kóþki i in., byáy
– prócz Instytutu Historii i Katedry
Kulturoznawstwa i Folklorystyki
– takie instytucje i stowarzyszenia,
jak: Etnologický ústav Akademii
Vied Czeskiej Republiki, Maüica
Serbska z Budziszyna, Stowarzyszenie Polsko-SerboáuĪyckie „Pro
Lusatia”.
Patronem miĊdzynarodowego
spotkania badaczy, reprezentujących róĪne humanistyczne dyscypliny badawcze (historiĊ, etnologiĊ,
etnomuzykologiĊ, folklorystykĊ,
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jĊzykoznawstwo, literaturoznawstwo), byá czeski folklorysta, etnomuzykolog, malarz, pisarz i podróĪnik Ludvik Kuba (1863-1956)1,
którego 50 rocznica Ğmierci staáa siĊ
bezpoĞrednim pretekstem dla oĪywienia dyskursu naukowego nad
badaniami slawistycznymi w krajach sáowiaĔskich. Kuba zwiedziá
prawie wszystkie kraje sáowiaĔskie,
tudzieĪ prowadziá prace zbierackie,
publikując reportaĪe i eseje z podróĪy, zarejestrowaá 4 tys. tekstów
pieĞni i przykáadów muzyki ludowej. W latach 1884-1929 wydawaá
swą monumentalną antologiĊ pieĞni
ludowych Slovanstvo ve svých zpČvech. Warto tu choü wspomnieü, Īe
w latach 1885–1889 Kuba prowadziá z Oskarem Kolbergiem oĪywioną korespondencjĊ, okazując
naszemu badaczowi wielki podziw
i uznanie; ponadto wymieniali siĊ
swymi pracami, a w 1886 r. spotkali siĊ w Krakowie. Zachowane
listy są bardzo serdeczne, peáne
wzajemnej ĪyczliwoĞci, oddania,
wyrazów wdziĊcznoĞci, „szczerego przywiązania”, ĪyczeĔ zdrowia
„dla kochanego p. Ludwika”, ĪyczeĔ „dobrej myĞli”, „najgáĊbszego”, „rzetelnego”, „niezmiennego”,
„gáĊbokiego”, „wielkiego” szacunku, „przyjacielskich pozdrowieĔ”,
itp. przykáadów wynikających nie
tylko z czystej dyplomacji, ale
mających swe Ĩródáo w obopólnej
sympatii.
RefleksjĊ o badaniach XIXwiecznych i tych kontynuowanych
na przeáomie XIX i XX stulecia
nad kulturą ludową Sáowian trzeba opatrzyü podstawową uwagą,
Īe byáy to rozlegáe zainteresowania
wielu osób, poczynając od amatorów, podróĪników, publicystów po
specjalistów, tzw. ludoznawców,
prowadzących swe prace wedáug
wczeĞniej przygotowanych programów naukowych. Byá to z pewnoĞcią okres, w którym lud, a wiĊc i
kulturĊ ludową, gloryfikowano i
1
Zob. np. szerzej o tym „sympatyku
SáowiaĔszczyzny”: Ludvik Kuba folklorist, spisovaüel a moler, red. J. àušüanski, Bautzen 2003.

Organizatorzy konferencji, od lewej: dr Marüin Völkel, dr Mariusz Patelski, prof.
Anna Lenartowicz, prof. Teresa SmoliĔska, prof. Lubomir Tyllner

nierzadko mitologizowano, uwaĪając, Īe poszczególne narody sáowiaĔskie mogą odrodziü siĊ li tylko w wyniku odwoáania do Ĩródeá
kultury cháopskiej. W ówczesnych
badaniach nad tradycyjną kulturą
braci Sáowian bardzo powaĪną rolĊ
odegraáy prace zbierackie. BezpoĞrednim wynikiem tych empirycznych badaĔ terenowych staáy
siĊ zbiory opublikowanych materiaáów. Rejestrowanie przykáadów
dziedzictwa kulturowego ludu, ich
publikowanie i rozpowszechnianie
sáuĪyü miaáo bezpoĞrednio caáemu
spoáeczeĔstwu, podtrzymując w nim
rodzimego ducha, rodzimą mowĊ i
szacunek dla rodzimej kultury.
W konferencji uczestniczyáo 25
referentów prestiĪowych oĞrodków
naukowych (akademie nauk i uniwersytety) z Belgradu, Bratysáawy,
Brna, Pilzna, Pragi oraz z Budziszyna, których przedmiotem badaĔ są
wáaĞnie zbieracze i ich pionierskie
prace na gruncie sáowiaĔskim, prowadzone w XIX wieku i na przeáomie XIX i XX stulecia. Wedáug
mojej krytycznej oceny, kontakty i
wzajemna wspóápraca polskich badaczy tradycyjnej kultury z uczonymi czeskimi, sáowackimi, serbskimi,
buágarskimi, áuĪyckimi, nadal pozostawia wiele do Īyczenia. Przypomnijmy, Īe w latach 50. XX stulecia
JiĜí Damborský na 31 Walnym ZjeĨdzie Delegatów Polskiego Towarzy-

stwa Ludoznawczego i konferencji
podhalaĔskiej w Zakopanem (27
wrzeĞnia 1956 r.), omawiając stan
badaĔ folklorystycznych w Czechosáowacji, eksponowaá „zacieĞniającą siĊ wspóápracĊ” folklorystów
czeskich i sáowackich, „intensywne
kontakty” ze Związkiem Radzieckim oraz wspominaá „o nawiązaniu
wymiany publikacji i oĞwiadczeĔ”
z folklorystami z innych krajów europejskich, w tym równieĪ z Polski.
Uznaá wszak w koĔcu, Īe nie potrafiono „wykorzystaü [...] wszystkich
moĪliwoĞci prawdziwej wspóápracy, szczerej wymiany doĞwiadczeĔ
i owocnej polemiki” 2. Obecnie,
mimo zmiany sytuacji politycznej,
spostrzeĪenia czeskiego uczonego z
lat 50. minionego stulecia nadal są
aktualne i skáaniają do weryfikacji
stanu dotychczasowej wspóápracy
w badaniach nad zbieractwem i tradycją kulturową narodów sáowiaĔskich.
Trzeba dodaü na zakoĔczenie, Īe
to miĊdzynarodowe spotkanie odbyáo siĊ w ramach VIII Dni àuĪyckich
w Opolu, które finansowo wsparli
prócz naszego Uniwersytetu Urząd
Marszaákowski Województwa Opolskiego i Urząd Miasta Opola.
Teresa SmoliĔska
2

J. Damborský, Stan badaĔ folklorystycznych w Czechosáowacji, „Lud”, t.
54: 1957, s. 273-274.
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Byá takĪe z nami

Prof. dr hab. Zbigniew
Zaborowski (1926-2006)
4 marca 2006 r. na cmentarzu w Niemodlinie zostaä pochowany prof. dr hab.
Zbigniew Zaborowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, zwiñzany
z Uniwersytetem Opolskim.

Urodziá siĊ w Kosowie na HuculszczyĨnie. W 1940 roku ucieká wraz
z ojcem (urzĊdnikiem sądowym), do
oĞrodka dla uchodĨców polskich w
Craiovej. Tam w polskim gimnazjum
zdaá maturĊ i podjąá studia psychologiczne na Wydziale Filozofii i Literatury Uniwersytetu w Bukareszcie,
gdzie zaliczyá pierwszy rok studiów.
Po wojnie rodzina Zaborowskiego
osiadáa w Niemodlinie.
RozpoczĊte w Bukareszcie studia
kontynuowaá po powrocie do kraju,
po rocznej przerwie wymuszonej
koniecznoĞcią podjĊcia pracy zarobkowej. Przez rok
pracowaá w szkole podstawowej. Studia ukoĔczyá w Uniwersytecie Wrocáawskim w 1949 r. PracĊ magisterską
pt. „Przyczynek do psychologicznej analizy pewnoĞci
siebie” napisaá pod kierunkiem M. Kreutza – wybitnego
psychologa, który zaraziá máodego wówczas adepta psychologii pracą naukową.
Droga naukowa profesora Zaborowskiego prowadziáa
od praktyki do teorii. Po studiach pracowaá w róĪnego
typu szkoáach i placówkach oĞwiatowych, najdáuĪej w
domu dziecka w Karpaczu i Liceum Pedagogicznym w
RóĪanie pod Warszawą. W RóĪanie zebraá materiaá do
pracy doktorskiej pt. „Stosunki spoáeczne w klasie szkolnej”, wydanej w 1966 r. przez PWN. Do 1972 roku pracowaá w Instytucie BadaĔ Pedagogicznych w Warszawie.
W 1972 r. podjąá pracĊ w Instytucie Ksztaácenia Zawodu
Nauczycielskiego, gdzie kierowaá zespoáem badawczym
analizującym temat: „Psychologiczne problemy zawodu nauczycielskiego”. Zespóá ten skupiaá pracowników
naukowych oraz nauczycieli z caáego kraju. Po rozwiązaniu Instytutu Ksztaácenia Nauczycieli podjąá pracĊ
w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie pracowaá do emerytury.
Dorobek naukowy prof. Zaborowskiego jest imponujący: napisaá 24 ksiąĪki z zakresu psychologii spoáecznej, psychologii osobowoĞci i psychologii wychowania oraz 740 artykuáów. Do najwaĪniejszych ksiąĪek

prof. Zborowskiego naleĪą: „Stosunki
miĊdzyludzkie, a wychowanie”, „Z
pogranicza psychologii spoáecznej i
psychologii osobowoĞci”, „Problemy
psychologii Īycia”, „SamoĞwiadomoĞü i ĞwiadomoĞü czáowieka”, „OsobowoĞü Lecha WaáĊsy”, „Wspóáczesne problemy psychologii spoáecznej i
psychologii osobowoĞci”.
Prof. Zaborowski byá autorem
teorii wyrównywania postaw emocjonalnych, teorii równowagi interpersonalnej, teorii sprawiedliwoĞci
wewnĊtrznej, ogólnej teorii treĞci i
form samoĞwiadomoĞci oraz koncepcji wychowania
interpersonalnego.
Napisaá takĪe sztukĊ teatralną, niestety nie zdąĪyá jej
wydaü. DuĪo czytaá, znaá Ğwietnie literaturĊ wspóáczesną.
PrzyjaĨniá siĊ z poetą Zbigniewem Herbertem. Miaá wielu przyjacióá rozsianych po caáym Ğwiecie. Utrzymywaá
m. in. kontakty z Krystyną Dronsejko, psychologiem ze
szpitala psychiatrycznego w Toronto. Spotykaá siĊ z Andrzejem Schally, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie
biologii, którego poznaá na uchodĨctwie w Rumunii.
Pracowaá, pisaá do koĔca swoich dni, nawet w hospicjum. Miaá jeszcze wiele planów badawczych. Zawsze
pracowaá cicho i bez rozgáosu. Nie zabiegaá o funkcje,
stanowiska i wyróĪnienia. I równieĪ odszedá niezauwaĪenie.
Bardzo skromny byá teĪ jego pogrzeb na niemodliĔskim cmentarzu. ĩyczyá sobie, by urna z jego prochami
záoĪona zostaáa w grobie rodziców. W pogrzebie, poza
krewnymi, uczestniczyáa niewielka grupa znajomych
i mieszkaĔców Niemodlina. Uniwersytet Warszawski
reprezentowaá prof. dr hab. Tomasz Rudawski, byá teĪ
wieniec od Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu
Opolskiego, którego czáonkiem rady naukowej byá przez
wiele lat profesor Zaborowski.
PoĪegnaliĞmy profesora na zawsze. PoĪegnaniem jest
takĪe to wspomnienie.
Jan CieĞlik
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Atlasy /a/ historyczne
Dziwne dane statystyczne znalazáem w „Wielkim atlasie historycznym”, wydanym przez Demart Sp.
z o. o. (Warszawa 2005); na s.149
Autorzy wmawiają, Īe w 1931 roku
mieszkaáo w Polsce tylko 3 222, 0
UkraiĔców i aĪ 1219, 6 Litwinów.
UkraiĔców w Polsce miĊdzywojennej byáo o wiele wiĊcej, historycy szacowali, Īe byáo ich ok. 4.5–5
mln. A wedáug zawyĪonych szacunków Zbigniewa Landaua i Jerzego
Tomaszewskiego miaáo ich byü w
1931 roku aĪ 5 114 tys. (zob. Z.
Laudau, J. Tomaszewski, Robotnicy
przemysáowi w Polsce. Materialne
warunki bytu w latach 1918–1939,
Warszawa 1971, tablice 36 i 37).
Dlaczego Autorzy (Redaktorzy?)
„Wielkiego atlasu historycznego”
rozpowszechniają nieprawdziwe
dane? Skąd siĊ wziĊáy te káamstwa
statystyczne? Zdaje siĊ, Īe nie ze
záej woli. Z niewiedzy pewnie. To
wcale nie rewizjonizm historyczny
czy statystyczny. Tylko zwyczajna
ignorancja.
Autorzy (Redaktorzy?) nie wiedzieli pewnie, a moĪe tylko zapomnieli, Īe podczas spisu ludnoĞci
w 1931 roku pytano o jĊzyk ojczysty; czĊĞü UkraiĔców podaáa wtedy
jĊzyk „ukraiĔski”, czĊĞü –„ruski”
(przed I wojną Ğwiatową przymiotnika „ruski” uĪywano czĊĞciej niĪ
„ukraiĔski”, po I wojnie stosowano
te okreĞlenia niekiedy zamiennie,
Ğwiadomi swojej odrĊbnoĞci narodowej UkraiĔcy nie uĪywali juĪ
tego okreĞlenia, posáugiwali siĊ
nim tzw. Starorusini). UkraiĔców,
którzy w 1931 roku okreĞlili swój
jĊzyk jako „ ruski”, byáo w Polsce
1 219,6. Wszystkich UkraiĔców
wedáug spisu byáo 4 442 tys. (z wojskiem – 4 468 tys.).
„Rusinów” ze spisu potraktowali
autorzy atlasu jako Litwinów (sic!)
i wmówili, Īe byáo ich przed wojną
aĪ 1219,6! A tak naprawdĊ byáo ich

wedáug spisu 82 313, z wojskiem
– 84 tys. (zob. Maáy rocznik statystyczny Polski, wrzesieĔ 1939
– czerwiec 1941, Londyn 1941; w
polskim táumaczeniu: Warszawa
1990, s. 8–9). Nawiasem: Bronisáaw
Makowski szacowaá, Īe Litwinów
w Polsce mogáo byü w 1931 roku
160–200 tys. (zob. B. Makowski,
Litwini w Polsce 1920–1939, Warszawa 1986, s. 23, 323).
Wmówienia ze stron 152–153
„Wielkiego atlasu historycznego”:
„lata 70. – emigracja zarobkowa ze
ĝląska Opolskiego i Górnego (ok.
1 mln)” i „lata 70. – emigracja ok.
600 [sic!] tys. mieszkaĔców Mazur szykanowanych przez wáadze
PRL”.
Nie wiem, skąd Autorzy wziĊli
te liczby. PrzecieĪ to są zwyczajne
zmyĞlenia statystyczne. BezmyĞlne
i bezkarne dodawanie zer. Po roku
1970, w ramach tzw. akcji áączenia
rodzin, wyemigrowaáo ze ĝląska ponad 100 tys. osób, ale nie milion (ile
wyjechaáo nielegalnie, nikt pewnie
nie wie). Kto by siĊ wtedy zgodziá
na „emigracjĊ zarobkową” oficjalnie. Akcja „áączenia rodzin” wymuszana przez ówczesną Niemiecką
RepublikĊ Federalną (poĪyczki!), to
co innego. A z Mazurami i Warmiakami wyszáo w „Atlasie...” jeszcze
gorzej. Skąd siĊ wziĊáa ta astronomiczna liczba – 600 tys.? Nigdy ich
tylu nie mieszkaáo w powojennej
Polsce. Erwin Kruk, straĪnik pamiĊci mazurskiej, pokiwaáby gáową z
politowaniem, gdyby zaglądnąá do
atlasu wydanego przez DEMART.
A jak byáo naprawdĊ z emigracją
Mazurów, Warmiaków i ĝlązaków
juĪ po wielkiej wĊdrówce ludów?
Pisaá Piotr Eberhardt: „Mimo zakoĔczenia weryfikacji i przymusowych wysiedleĔ, w latach 1956–85
z samego ĝląska wyjechaáo do Niemiec 407 tys. osób deklarujących
narodowoĞü niemiecką, natomiast

z Mazur i Warmii – okoáo 100 tys.”
(P. Eberhard, MiĊdzy Rosją a Niemcami. Przemiany narodowoĞciowe
w Europie ĝrodkowo-Wschodniej w
XX., Warszawa 1996, s. 129).
Na s. 153 jeszcze jedno uproszczenie: „1968 – przymusowa emigracja ok. 20 tys. ĩydów do Izraela”
Byáa to w duĪej czĊĞci emigracja
wymuszona i objĊáa nie 20 tys., ale
13 tys. osób, nie tylko ĩydów, ale i
Polaków Īydowskiego pochodzenia (wĞród nich byli i tacy, którzy
o swoim pochodzeniu etnicznym
dowiedzieli siĊ wtedy wáaĞnie);
wiĊkszoĞü emigrantów pomarcowych osiedliáa siĊ nie w Izraelu,
ale w Stanach Zjednoczonych, Australii, Danii i Szwecji. Táumaczyá
Dariusz Stola: „W ramach emigracji
pomarcowej, w latach 1968–1971,
wyjechaáo 13 tysiĊcy osób. W literaturze podaje siĊ róĪne, czasem
wiĊksze liczby, ale to skutek mitologizacji” („Rzeczpospolita” 2005,
nr 56, s. 2).
A te wszystkie zmyĞlenia z „Wielkiego atlasu historycznego” zostaáy
powtórzone bez zmian w „Atlasie
historycznym. Od staroĪytnoĞci do
wspóáczesnoĞci” (Warszawa 2006,
Demart Sp. z o.o., s. 81, 84). Na wewnĊtrznej stronie okáadki informacja: „ĝrodek dydaktyczny zalecany
do uĪytku szkolnego przez ministra wáaĞciwego do spraw oĞwiaty i
wychowania i wpisany do wykazu
Ğrodków dydaktycznych przeznaczonych do ksztaácenia ogólnego,
do nauczania historii na poziomie
szkoáy podstawowej, gimnazjum i
szkoáy ponadpodstawowej...”. Numer zalecenia – 1306/2001.
To juĪ tyle lat atlas z báĊdami uĪywany jest w szkoáach. Nikt dotąd nie
zwróciá uwagi na kompromitujące
treĞci. Nikomu to nie przeszkadza.
Tylu w Polsce profesorów historii, tylu doktorów zwyczajnych i
habilitowanych, tylu magistrów.
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Atlas Historyczny. Od staroĪytnoĞci do wspóáczesnoĞci,
Warszawa 2006, DEMART Sp. z o. o., s. 81

Tylu magistrantów i doktorantów.
Tylu nauczycieli nieustannie ponoü doksztaácanych. I nikomu nie
przyszáo do gáowy, Īeby przejrzeü
dokáadnie „Atlas historyczny...”,
zalecany przez ministra do nauczania historii „na poziomie szkoáy
podstawowej, gimnazjum i szkoáy
ponadpodstawowej...”. Nie znalazá
siĊ ani jeden dociekliwy uczeĔ z
Ustrzyk Dolnych, Suchedniowa,
Kadzidáa czy Krapkowic, który
by siĊ gáoĞno zdziwiá, Īe nie tylko w wypracowaniach szkolnych
trafiają siĊ Īenujące báĊdy. Zabrakáo dowcipnych uczniów, którzy
wysáaliby atlasy z podkreĞlonymi
wmówieniami do „Demartu” i doáączyli krótką notkĊ: „Nie uczta
innych, uczta siĊ sami”. A minister
– „wáaĞciwy do spraw oĞwiaty i
wychowania” – takich dowcipnych
i rozgarniĊtych uczniów mógáby w
nagrodĊ zwolniü z obowiązku zdawania egzaminu na maturze. Z historii oczywiĞcie. A moĪe i dodaáby
jeszcze prawo do studiowania na
dowolnie wybranej uczelni.
A w tym szkolnym atlasie
tyle innych nieĞcisáoĞci. Káopoty redaktorów z odmianą „idei”

(„wystĊpowanie ideii [sic!]
reformacji”; „intensywne
wystĊpowanie ideii [sic!]
reformacji”, s. 21). BáĊdna pisownia nazw miejscowych: „PruĪany” (s. 35),
powinno byü: PRUĩANA; „àopatyĔ”(s. 15),
powinno byü: àOPATYN;
„RohatyĔ” (s. 47, 76, 77),
powinno byü: ROHATYN;
„ĝniatyĔ” (s. 16, 43, 44,
47, 49, 55, 59, 74, 76, 77),
powinno byü: ĝNIATYN.
Jak Obertyn, Husiatyn
czy Delatyn z tamtych
(juĪ zapominanych i przez
historyków?) okolic. A
jeszcze na s. 81: „Polska
(1945–1949)” – inna, nie
istniejąca wtedy nazwa
miejscowa: „Iwanofrankowsk (Stanisáawów)”.
Po co tworzyü byty ponad
potrzebĊ? W tym czasie
(1945–1949) przyáączony
do Republiki UkraiĔskiej
Stanisáawów nazywaá siĊ

Mapa Polski (1945-1949) – z Atlasu…

przecieĪ inaczej – Stanisáaw. Iwanofrankowsk (Iwanofrankiwsk)
pojawiá siĊ na mapach dopiero w
1962 roku.
Atlasy wydaáa Spóáka „z o.o.”.
Okazaáo siĊ jednak (po owocach ich
poznacie), Īe to spóáka nie tylko z
ograniczoną odpowiedzialnoĞcią,
ale i z ograniczoną tu i tam kompetencją. Historyczną i jĊzykową. W
„Wielkim atlasie...”, na s. 206 báĊdna odmiana zrostu „Rzeczpospolita”: „przez Rzeczypospolitą”, „nie
tylko Rzeczypospolita”; powinno
byü: „przez RZECZPOSPOLITĄ”,
„nie tylko RZECZPOSPOLITA”).
„Atlas historyczny. Od staroĪytnoĞci do wspóáczesnoĞci” naleĪaáoby wydaü raz jeszcze. I to
jak najszybciej. Z poprawkami. I
umoĪliwiü kaĪdemu uczniowi, który siĊ nabraá na ten wątpliwej wartoĞci Ğrodek dydaktyczny zalecany
przez samego ministra, wymianĊ
spartaczonego atlasu na nowy. Bez
báĊdów. Na koszt firmy, ma siĊ rozumieü.
Adam WierciĔski
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Kto kogo maäpuje?
Sáowa-Ğmieci pojawiające siĊ w
jĊzyku máodych czynią ich czĊsto
„przestĊpcami”, którzy wykroczenia dopuszczają siĊ nieumyĞlnie.
Niezbitym dowodem obniĪenia
stylu w ogóle jest obecnoĞü sáów
„byle jakich” w sáowniku czáowieka dorosáego.
Pan Adam WierciĔski w ostatnim
„Indeksie” w tekĞcie pt.: „O pisaniu
i mówieniu byle czego” („Indeks”
2006, nr 5–6, s. 87–88) wymienia
kilka osób „uprawiających brzydkosáowie”. Są to m.in.: dziennikarz radiowy, dziennikarka znanego tygodnika oraz popularny satyryk. Jest
oczywiste, Īe ludzie ci (doroĞli!)
ksztaátują jĊzyk nastolatków, w tym
jĊzyk nieszczĊsnych maturzystów.

Trudno stwierdziü, kto ksztaátuje
jĊzyk studentów teologii.
Do grona „nijaczących jĊzyk”
zaliczyü jeszcze wypada nieĞwiadomych (a moĪe wáaĞnie Ğwiadomych?) „poliglotów”. Przypomina
mi siĊ scena, której staáem siĊ (tu z
pewnoĞcią nieĞwiadomie) uczestnikiem: w osiedlowym supermarkecie
pani w wieku, o który z pewnoĞcią
juĪ nie przystoi pytaü, chciaáa ominąü grupĊ osób, w której staáem
takĪe ja. Mijając pierwszą starszą
panią, powiedziaáa grzecznie „przepraszam”, mijając drugą starszą
panią powiedziaáa takĪe grzecznie
„przepraszam”, mijając mnie powiedziaáa grzecznie „sory” (celowo
nie piszĊ angielskiego „sorry”, po-

niewaĪ z owym angielskim sáowem
sáowo bohaterki scenki nie miaáo
wiele wspólnego). Zastanowiáo
mnie, czy zostaáem owym „sory”
przez klientkĊ-poliglotkĊ wyróĪniony czy wrĊcz przeciwnie. Czy
staraáa siĊ ona swój komunikat jĊzykowy dopasowaü do mojego wieku
w obawie, Īe sáowa „przepraszam”
juĪ nie zrozumiem?
Wniosek nasuwa mi siĊ jeden.
Satyrykowi i dziennikarce, którzy
siĊ „wkurzają” oraz dziennikarzowi i „gwieĨdzie”, którzy „olewają”
moĪna powiedzieü tylko: „sory”.
àukasz Sawicki
student V roku filologii polskiej

Krzysztof Spaáek

Pokrzywna
Pokrzywna to popularna miejscowoĞü letniskowa
poáoĪona u stóp Biskupiej Kopy w malowniczej dolinie
Záotego Potoku, w samym centrum Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Zostaáa zaáoĪona przez radĊ
miejską Prudnika w 1551 roku jako osada leĞna. Jeszcze w drugiej poáowie XIX wieku miejscowoĞü byáa
nazywana Wiltschgrund, czyli Dzika Dolina, a Záoty
Potok Wiltschflus – Dzika Rzeka, od dzikich miejsc
peánych wilków i niedĨwiedzi nĊkających okolicznych
mieszkaĔców. NastĊpnie nazwĊ zamieniono na Wildgrund, co po wojnie przetáumaczono na Zwierzyniec.
Obecna nazwa miejscowoĞci zostaáa wprowadzona w
póĨniejszym czasie.
Okolice Pokrzywnej cechują siĊ niezwykle interesującą budową geologiczną. Kilkukrotne zalewy morskie,
kolejne wypiĊtrzenia, erozja wodna i dziaáanie lodowca
sprawiáy, Īe moĪna tu spotkaü wiele rodzajów skaá i
form geologicznych. Masyw Biskupiej Kopy budują
skaáy osadowe z okresu dewoĔskiego, kiedy obszary te
zalewaáo morze. NaleĪą do nich piaskowce oraz áupki
fyllitowe, zwane dachówkowymi. Ich nazwa pochodzi
od ich doskonaáej áupliwoĞci, dziĊki której stosowane

byáy do wyrobu páytek dachówkowych spotykanych do
dziĞ na dachach przedwojennych domów nie tylko w
tych okolicach, ale równieĪ w wielu regionach caáego
kraju. Po ich dawnej eksploatacji pozostaáo wiele malowniczych wyrobisk, m.in. Gwarkowa Perü i Morskie
Oczko. Najciekawszym z nich jest Gwarkowa Perü, poáoĪona w niewielkiej odlegáoĞci od Pokrzywnej. Kamienioáom ten zostaá otwarty w 1820 roku, a juĪ dwa lata
póĨniej byáo tak maáo nabywców na áupek (najprawdopodobniej wskutek konkurencji z Austrii), Īe jego
wydobycie wstrzymano. W póĨniejszych latach prace
wydobywcze wznowiono i prowadzono je z przerwami
do 1939 roku. Atrakcją tego miejsca jest przewieszona
przez jedną ze Ğcian wąska 35-stopniowa metalowa drabinka. W sąsiedztwie kamienioáomu znajduje siĊ równieĪ sztolnia, w której byü moĪe poszukiwano záota lub
kamieni szlachetnych. Morskie Oczko jest to natomiast
czĊĞciowo wypeániony wodą, XIX-wieczny kamienioáom áupków i piaskowców o pionowych Ğcianach do
17 metrów wysokoĞci. Dawniej kamienioáom ten nosiá
nazwĊ Królewskiego Jeziorka (Königssee) i zaliczany
byá do miejsc odznaczających siĊ znacznymi walorami
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teĪ w latach 50. i 60. XX wieku na
stokach Biskupiej Kopy znajdowaáa siĊ, owiana wielką tajemnicą,
odkrywkowa kopalnia uranu. Jest
wielce prawdopodobne, Īe kopalnia
ta istniaáa juĪ w czasie II wojny Ğwiatowej, a pochodzący z niej uran byá
wykorzystywany przez III RzeszĊ w
ĞciĞle tajnych badaniach nad produkcją bomby atomowej.
Do Pokrzywnej spáywa malowniczo poáoĪony górski strumieĔ – Bystry Potok, którego Ĩródáa znajdują
siĊ pomiĊdzy Biskupią a Srebrną
Kopą. Dolina Bystrego Potoku byáa
dawniej zwana Seifental od Ğredniowiecznego sáowa seife, które okreĞlaáo miejsce páukania záota. DolinĊ
na caáej dáugoĞci porastają lasy. Odcinek, na którym dominują piĊkne
lasy bukowe, zostaá w 1999 roku objĊty ochroną w postaci rezerwatu przyrody Cicha Dolina. Celem jego
ochrony jest zachowanie górskiego lasu mieszanego
o zróĪnicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej
oraz dobrze wyksztaáconego drzewostanu bukowego.
Zbiorowiska roĞlinne rezerwatu Cicha Dolina charakteryzują siĊ stosunkowo wysokim, w porównaniu do
caáych Gór Opawskich, stopniem naturalnoĞci. Są to
w zdecydowanej wiĊkszoĞci zbiorowiska zgodne z roĞlinnoĞcią potencjalną, czyli odpowiadającą warunkom
klimatycznym, a szczególnie glebom panującym na
danym siedlisku. Tam gdzie warunki przyrodnicze nie
ulegáy jeszcze nieodwracalnym przemianom wywoáanym przez czáowieka, potencjalnymi zbiorowiskami są
te, które juĪ od dawna tu wystĊpowaáy. W rezerwacie
stwierdzono równieĪ wystĊpowanie pokrzyka wilczą
jagodĊ, która jest roĞliną silnie trującą, wykorzystywaną w lecznictwie. WystĊpuje najczĊĞciej na skrajach
lasów i zrĊbach, szczególnie w buczynach i kwaĞnych

klimatoterapeutycznymi, tzw. luftkurort. Obecnie miejsce to chronione jest jako stanowisko dokumentacyjne
przyrody nieoĪywionej, niestety w wielu przewodnikach
i mapach miejsce to jest nazwane báĊdnie ĩabie Oczko.
W rzeczywistoĞci ĩabie Oczko poáoĪone jest w sąsiedztwie Morskiego Oczka. Jest znacznie mniejsze i brak w
nim wody. W okresie letnim lustro zbiornika szczelnie
pokrywa unoszone na powierzchni wody prymitywne
zbiorowisko rzĊs, w którym dominuje bardzo pospolita
w caáym kraju rzĊsa drobna. Z Morskim Oczkiem związana jest równieĪ ciekawa legenda. Wedáug niej kilkaset lat temu nad páynącym w sąsiedztwie tego miejsca
Záotym Potokiem mieszkaá záoty górnik. Znalazá piĊkną
Īoną, córkĊ kolonisty z Zachodu, która urodziáa mu
tylko jednego syna. Miaá on Īóátawą skórĊ, záote wáosy
i cztery záote zĊby. Przy chrzcie otrzymaá imiĊ Feliks.
Czarownice z gór wróĪyáy, Īe zostanie duchownym
lub antychrystem, ojciec jednak marzyá, Īeby zostaá
górnikiem. Synek jednak nie kwapiá siĊ do Īadnej pracy,
uwielbiaá tylko polowaü. Po naradzie
z proboszczem wysáano Feliksa do
szkoáy klasztornej, gdzie szybko nauczyá siĊ áaciny i zostaá ksiĊdzem w
Gáuchoáazach. Nad modlitwĊ przedkáadaá jednak uczty i polowania, dlatego ojciec zmuszony byá pogáĊbiaü
sztolniĊ w Olszaku w poszukiwaniu
coraz wiĊkszej iloĞci záota. Przy tej
pracy zostaá jednak zasypany ziemią,
a w miejscu sztolni powstaáo jeziorko. Feliks niedáugo przeĪyá ojca,
gdyĪ w pogoni za jeleniem zawisnąá
na gaáĊzi wáaĞnie nad tym jeziorkiem.
Podobno leĪy tam do dziĞ w wodzie,
zamieniony w záoto.
W áupkach tych znajdują siĊ miejZalew w Pokrzywnej na pocztówce z lat 30. XX w. (ze zbiorów autora)
scami nagromadzenia uranu, stąd
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Dolina Bystrego Potoku. Fot. Krzysztof Spaáek

w nim lecznicze kąpiele i prysznice. Za to dáuĪszy czas
wáaĞciciel sanatorium butelkowaá i sprzedawaá tutejszą
wodĊ, która cieszyáa siĊ ogromną popularnoĞcią wĞród
licznie odwiedzających te okolice turystów i kuracjuszy.
Wykopaá on równieĪ staw i zaáoĪyá hodowlĊ pstrągów.
Niestety pewnego suchego lata potok wysechá i narybek
wyginąá.
Wielką atrakcją Pokrzywnej staá siĊ spiĊtrzony w
latach 1930–1932 zalew na Záotym Potoku. Zostaá on
wybudowany dziĊki staraniom starostwa prudnickiego
i landratury opolskiej na gruntach odkupionych od hrabiego Choltitza z àąki Prudnickiej. Prace związane z
jego budową wykonaáy hufce pracy, które zostaáy stworzone w celu zmniejszenia wysokiego wówczas bezrobocia. Licznie odwiedzających letników przyciągaáy
latem piĊkne, piaszczyste plaĪe, ogrodzone kąpielisko,
karuzela wodna, zjeĪdĪalnia, wypoĪyczalnia áódek i
kajaków, a zimą lodowisko. KaĪdy dziesiĊciotysiĊczny
plaĪowicz otrzymywaá „záoty” zegarek na pamiątkĊ, co
w sáoneczne lato zdarzaáo siĊ prawie w kaĪdą niedzielĊ.
W sezonie letnim nad zalewem przebywaáo Ğrednio 100
tys. osób. Zalew zasila dawna máynówka, napĊdzająca
niegdyĞ tzw. Biskupi Máyn, a nastĊpnie tartak. Istniaáa
tu stacja meteorologiczna, zaáoĪona w celu zbierania danych o tutejszym klimacie dla porównania klimatu Pokrzywnej z innymi miejscowoĞciami wypoczynkowymi.
Na tarasie restauracji nad zalewem urządzano równieĪ
dansingi. Budynek ten spáonąá doszczĊtnie w 1989 roku.
Obecnie zalew w Pokrzywnej wĞród turystów nie cieszy
siĊ juĪ tak duĪą popularnoĞcią jak dawniej.
W wodach zalewu spotkaü moĪna wiele gatunków
roĞlin podwodnych, o charakterystycznych wąskich
liĞciach. NaleĪy do nich m.in. moczarka kanadyjska, rogatek sztywny, wywáócznik káosowy oraz coraz rzadziej
spotykana w czystych wodach rdestnica grzebieniasta.
Jest to równieĪ miejsce wystĊpowania specyficznej i
bardzo interesującej fauny. Spotkaü tu moĪna wiele

dąbrowach. W Górach Opawskich znana jest tylko z
kilku stanowisk. Niestety poza obszarem rezerwatu,
podobnie jak na wiĊkszoĞci stoków tych gór, dominują
zbiorowiska antropogeniczne ze sztucznie wprowadzoną monokulturą Ğwierka lub modrzewia na siedliskach
buczyn, które mają niewielką wartoĞü przyrodniczą.
Niedaleko ujĞcia Bystrego Potoku do Záotego Potoku w Pokrzywnej znajdują siĊ
pozostaáoĞci skoczni narciarskiej,
zbudowanej w 1931 roku staraniem
mieszkającego w Prudniku Norwega.
Jeszcze w 1947 roku odbywaáy siĊ
tu mistrzostwa szkolne. Natomiast
przy ujĞciu Bystrego Potoku do Záotego Potoku odnaleĨü moĪna resztki
fundamentów dawnego schroniska
Seifentalbaude. Okoáo 1906 roku obrotny murarz Ferdinand Nickel kupiá od weterana wojennego Franza
Grossa drewnianą chaáupĊ z oborą
pod jednym dachem zbudowaną w
1809 roku i uruchomiá w niej gospodĊ z ogrodem. W sąsiedztwie gospody wypáywaáo Ĩródáo, którego woda
wykazywaáa wáaĞciwoĞci lecznicze,
stąd teĪ nazwano ją Sanatorium SeiRak prĊgowany. Fot. Krzysztof Spaáek
ffen. Przez krótki okres wykonywano
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zwierząt bezkrĊgowych, m.in. liczne miĊczaki, owady
oraz pochodzącego z Ameryki Póánocnej raka prĊgowanego. Gatunek ten zostaá sprowadzony do Europy
pod koniec XIX wieku, gdyĪ rodzime gatunki raków
wyginĊáy prawie doszczĊtnie w caáej Europie ĝrodkowej
oraz w Rosji aĪ po SyberiĊ w wyniku tzw. dĪumy raczej
w poáowie XIX wieku. Obecnie rak prĊgowany, jako
gatunek inwazyjny, bĊdący obcym skáadnikiem naszej
fauny, wypiera coraz rzadziej spotykanego naszego raka
szlachetnego i raka stawowego. Zbiornik jest równieĪ
miejscem rozrodu kilku gatunków páazów, m.in. traszki

zwyczajnej, traszki górskiej, ropuchy szarej oraz ropuchy zielonej, która naleĪy do najbardziej odpornych na
wysuszenie i nasáonecznienie spoĞród naszych páazów.
Jest równieĪ jednym z najlepszych Ğpiewaków. Gáos
samców przypomina dáugotrwaáe, perliste, wysokie
trele. Przed rozpoczĊciem wydania gáosu samce silnie
nadymają worek rezonatora na podgardlu. DziĊki temu
koncerty ropuch zielonych sáyszane są nawet z odlegáoĞci kilku kilometrów.
Krzysztof Spaáek

MiĊdzynarodowa konferencja w Kamieniu ĝląskim

Klasztor w KoĈciele
JuĪ po raz piąty dwa sąsiadujące oĞrodki naukowe:
opolski (reprezentowany przez Zakáad Historii ĝredniowiecznej Instytutu Historii UO, Wydziaá Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz miejscowy oddziaá
Polskiego Towarzystwa Historycznego) i wrocáawski
(Pracownia BadaĔ nad Dziejami Zakonów i Kongregacji KoĞcielnych Uniwersytetu Wrocáawskiego) zorganizowaáy w dniach 18–20 paĨdziernika br. miĊdzynarodową sesjĊ naukową, poĞwiĊconą tematyce klasztornej.
MyĞlą przewodnią tegorocznego spotkania staáa siĊ
problematyka funkcjonowania instytucji klasztornych
w szeroko pojmowanej strukturze organizacyjnej KoĞcioáa – „Klasztor w KoĞciele.” Zarówno w tym roku,
jak i poprzednio, konferencja cieszyáa siĊ olbrzymim
zainteresowaniem, gdyĪ obrady zgromadziáy ponad 50
referentów z 19 oĞrodków krajowych i 4 placówek zagranicznych (Lwów, Opava, Brno, Praha). Co ciekawe,
do Kamienia ĝląskiego przybyli specjaliĞci z róĪnych
dziedzin historycznych i nauk pokrewnych historii; taka
interdyscyplinarnoĞü w spojrzeniu na problemy badawcze daáa szerokie moĪliwoĞci owocnego poszukiwania
odpowiedzi na postawione problemy badawcze, oraz
przybliĪyáa jednoczeĞnie tak potrzebne zrozumienie
fenomenu Īycia zakonnego i jego miejsca w dawnych
strukturach spoáecznych. Obrady odbywaáy siĊ w nastĊpujących sekcjach: klasztor a biskup, klasztor a parafia, klasztor w diecezji. Gáówne postulaty badawcze
tegorocznej sesji:
1. Teoria: miejsce duchowieĔstwa diecezjalnego i
wáadz KoĞcioáa w zakonnych aktach normatywnych
oraz miejsce Īycia zakonnego w prawodawstwie koĞcielnym i prawie kanonicznym.
2. Wpáyw zakonników na powszechne i partykularne
prawodawstwo koĞcielne (udziaá w soborach i synodach, wkáad prawa wewnątrzzakonnego).

3. PapieĪe a klasztory i Īycie zakonne.
4. Biskupi a klasztory i Īycie zakonne.
5. Egzempcja; pozycja klasztorów oraz zakonów
egzempcjonowanych.
6. Wizytacje diecezjalne w klasztorach.
7. Powstawanie i funkcjonowanie zgromadzeĔ zakonnych na prawach diecezjalnych.
8. Zakonnicy w strukturach wáadzy KoĞcioáa (np.
zakonnik biskupem, legatem, kardynaáem, papieĪem).
9. Miejsce i rola zakonników w funkcjonowaniu parafii (w tym parafie zakonne) i diecezji.
10. Duchowni diecezjalni w klasztorach (profesi,
rezydenci etc.).
11. Biskupi i duchowni diecezjalni a klasztory ĪeĔskie.
12. Mnisi i mniszki w KoĞciele unickim.
13. CzerĔcy i czerĔce w KoĞciele prawosáawnym.
Bardzo ciekawą inicjatywą byáo zorganizowanie warsztatów tematycznych, dziĊki czemu studenci mogli
aktywnie wziąü udziaá w obradach. Tegoroczna sesja,
którą udaáo siĊ przeprowadziü w duĪej mierze dziĊki finansowemu wsparciu UrzĊdu Marszaákowskiego
Województwa Opolskiego oraz KGHM Polska MiedĨ,
pokazaáa, jak wiele w tej dziedzinie juĪ zrobiono, ale
i Īe jest to obszar badawczy, który wymaga ciągáej
penetracji naukowej. Jeszcze nie skoĔczyáy siĊ prace
związane z zamkniĊciem piątej sesji „klasztornej”, a w
zamysáach organizatorów są juĪ plany kolejnej konferencji „klasztornej”. Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe zamierzenia te uda siĊ zrealizowaü, a sesje bĊdące wizytówką
Uniwersytetu Opolskiego, bĊdą odbywaü siĊ cyklicznie
i jak zawsze cieszyü siĊ wielkim zainteresowaniem nie
tylko naukowców z caáego kraju, ale takĪe z oĞrodków
zagranicznych.
Wojciech Dominiak
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Z wizytñ na dachu
Ĉwiata
W dniach 25 wrzeĞnia – 3 paĨdziernika br. przedstawiciele Katedry Biosystematyki – Grzegorz
Káys i Arkadiusz Nowak oraz
Grzegorz Kusza z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi odbyli wy-

m.in. system i strukturĊ polskiego
szkolnictwa wyĪszego, i organizacjĊ
nauki oraz zaáoĪenia i spodziewane
efekty bilateralnej wspóápracy w
zakresie nauk biologicznych i Ğrodowiskowych. W trakcie pobytu w

Na zdjĊciu od lewej: Arkadiusz Nowak, rektor TGNU Ojmahmad Gijasow, Grzegorz Kusza i prof. Abdusalom Kadirow

prawĊ naukową do TadĪykistanu,
odlegáego paĔstwa centralnej Azji
o niezwykle bogatej i róĪnorodnej
przyrodzie. TadĪykistan to dach
Ğwiata, kraj poáoĪony na terenie o
Ğredniej wysokoĞci ponad 3000 m
n.p.m., o jednym z najwyĪszych
wspóáczynników endemizmu, uznany przez MiĊdzynarodową UniĊ
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów
za tzw. „Gorący Punkt BioróĪnorodnoĞci”.
Gáównymi celami wyprawy byáo
podpisanie umowy o wspóápracy
pomiĊdzy naszymi katedrami oraz
Wydziaáem Biologii Narodowego
Uniwersytetu w Duszanbe, a takĪe
zorganizowanie seminarium naukowego, na którym przedstawiono

TadĪykistanie zorganizowano takĪe
dwie ekspedycje badawcze w Góry
Poáudniowo-Gisarskie oraz na páaskowyĪ Obi-Kiik, podczas których
uczestniczyliĞmy w zbieraniu materiaáu do badaĔ entomologicznych,
mammologicznych, botanicznych,
gleboznawczych i hydrobiologicznych.
Polską delegacjĊ przyjąá kierownik Katedry Zoologii – prof. Abdusalom Kadirow oraz kierownik Katedry Botaniki – prof. Imomnadar
Kudratow. Ich zespoáy badawcze
liczą ok. 20 osób – są wĞród nich
zarówno máodzi adepci nauki, jak
i uznani w regionie specjaliĞci w
swoich dyscyplinach.
Wszystkie zaáoĪone cele wyjazdu zostaáy osiągniĊte. NawiązaliĞmy Ğcisáe kontakty i zaplanowaliĞmy wspóápracĊ na wiele lat.
Zapotrzebowanie przyrodników
TadĪykistanu na wsparcie naukowców z Polski – zwáaszcza w postaci

Okolice bazy Wydziaáu Biologii w Takob (Góry ZerawszaĔskie)
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sprzĊtu i umoĪliwienia publikacji
wyników badaĔ – jest ogromne. Z
drugiej strony polscy badacze mogą
dokonaü wielu odkryü przyrodniczych w ĝrodkowej Azji i nauczyü
siĊ odmiennych metod badawczych
od kolegów TadĪyków.
Na najbliĪsze lata przewiduje siĊ

organizowanie corocznych ekspedycji badawczych do TadĪykistanu, w tym w góry Pamiru, na tereny
subtropikalnych pustyĔ i póápustyĔ
poáudniowego TadĪykistanu oraz
w rejon póánocnego ĝredniogórza.
Wyniki badaĔ publikowane bĊdą w
specjalnie przygotowanej serii po-

ĞwiĊconej róĪnorodnoĞci przyrodniczej ĝrodkowej Azji. Planowane są
takĪe wspólne konferencje, zarówno
w Polsce jak i TadĪykistanie.
Grzegorz Káys,
Arkadiusz Nowak,
Grzegorz Kusza

Naukowcy o paleontologicznych i geologicznych skarbach Opolszczyzny

Dinozaury, wulkany
i tropikalne morze
W dniach 27–28 paĨdziernika br.
w konferencyjnym centrum firmy
GóraĪdĪe Cement zorganizowano
seminarium naukowe pod tytuáem
„Czy Silesaurus opolensis jest jedynym odkryciem z tej ziemi? Paleontologiczne i geologiczne skarby
Opolszczyzny, czyli region w Ğwietle geologicznych i paleontologicznych badaĔ naukowych”. Seminarium zostaáo przygotowane przez
katedry: Biosystematyki i Ochrony
Powierzchni Ziemi Uniwersytetu
Opolskiego oraz firmĊ GóraĪdĪe
Cement SA, która byáa gáównym
organizatorem i finansowym sponsorem danego przedsiĊwziĊcia. W
seminarium uczestniczyli specjaliĞci z Uniwersytetów Opolskiego,
Uniwersytetu Wrocáawskiego, Uniwersytetu ĝląskiego (Katowice),
Instytutu Paleobiologii PAN (Warszawa), rezerwatu geologicznego
na Górze ĝwiĊtej Anny, Muzeum
ĝląska Opolskiego oraz Muzeum
Historii Naturalnej w Maastricht
(Holandia), czáonkowie stowarzyszenia przyjacióá nauk o ziemi
„Phacops” (àódĨ) oraz studenci
czáonkowi SKN Biologów przy katedrze Biosystematyki Uniwersytetu
Opolskiego.
W osiemnastu referatach przedstawiono walory przyrody nieoĪy-

wionej ĝląska Opolskiego oraz innych regionów Ğwiata. Omówiono
moĪliwoĞci rekultywacji terenów
pokopalnianych. PodkreĞlono, Īe
na terenie województwa opolskiego znajdują siĊ wychodnie utworów i osadów proterozoicznych,
paleozoicznych, mezozoicznych i
kenozoiku. Jest to region o bardzo
duĪej róĪnorodnoĞci geologicznej.
Jednak mimo bogatego dorobku
badawczego w zakresie badaĔ geologicznych i geomorfologicznych,
georóĪnorodnoĞü Opolszczyzny nie
znajdowaáa do tej pory wáaĞciwego
odzwierciedlenia w ochronie walorów przyrodniczych.
Celem seminarium byáo dokonanie przeglądu róĪnorodnoĞci
paleobiologicznej, litologicznej i
mineralogicznej terenu województwa, okreĞlenie potrzeb w zakresie
konstruowania regionalnego systemu geoostoi, a takĪe nakreĞlenie
programu dalszych badaĔ i programów ochrony oraz propagowania
jej walorów.
Prorektorzy UO prof. dr hab.
UO. Krystyna Czaja i prof. dr
hab. Jerzy Lis przedstawili strategiĊ rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na 2007–2013 r. Dr Elena
Jagt-Yazykova przekonywaáa, Īe
moĪliwoĞci regionu opolskiego

pozwalają na organizacjĊ muzeum
historii naturalnej w Opolu. Mówiáa
teĪ o koniecznoĞci wspóápracy naukowców z przemysáowcami przy
rekultywacji terenów pokopalnianych. Wątek ten podniósá takĪe
prezes firmy GóraĪdĪe Cement SA
Andrzej Balcerek. Holenderski
paleontolog dr John Jagt opowiadając o wielkich prehistorycznych
monstrach zwanych mozazaurami.
Mówiá takĪe o idei poáączenia prac
naukowców, przemysáowców i wolontariuszy oraz przedstawiá korzyĞci wykorzystania nauki na rzecz
rozwoju turystyki w regionie. Dr
Marcin Machalski z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie wpisaá wykopalisko paleontologiczne
w Krasiejowie w szereg 12 najbardziej waĪnych paleontologicznych
„skarbców” Ğwiata, a dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN prof. dr
hab. Grzegorz Racki opowiedziaá
o najwiĊkszych katastrofach ekologicznych w geologicznej historii
Ziemi (Ğlady kilku z nich moĪna odnaleĨü w geologicznych profilach
kamienioáomów i odkrywkach na
terenie ĝląska Opolskiego). Mgr
Krzysztof KsiąĪkiewicz i Katarzyna Lech przedstawili wyniki
wykopalisk paleontologicznych w
Krasiejowie w latach 2003–2006.
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Dr Robert NiedĨwiedzki (Uniwersytet Wrocáawski) opowiedziaá
o wielkich rekinach, niegdyĞ mieszkających w basenie morza kredowego na terenie Opola i polujących na
wielkie amonity. O amonitach opowiedziaá mgr Adrian Kin (SPNoZ
„Phacops”, àódĨ). Dr Adam Szymkiewicz z Uniwersytetu Wrocáawskiego wspomniaá o „geologicznych
i paleontologicznych skarbcach”
Opolszczyzny, a dr Krzysztof Lubicz-Miszewski przedstawiá znaleziska záota w regionie, opowiedziaá
gdzie na OpolszczyĨnie znajdują
siĊ dawne wulkany oraz unikatowe
struktury faádowe.
Prawne moĪliwoĞci ochrony
walorów przyrody nieoĪywionej
w Polsce zostaáy zaprezentowa-

ne przez dr SylwiĊ Nowak oraz
dra Arkadiusza Nowaka. Marek
Mikulski przedstawiá moĪliwoĞci
zagospodarowania budynków pokopalnianych znajdujących siĊ na
terenie stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie. Na zakoĔczenie pierwszego dnia seminarium
odbyáa siĊ wycieczka do pawilonu
paleontologicznego w Krasiejowie,
oraz dyskusja pt. „Turystyka geologiczna na OpolszczyĨnie”.
Drugi dzieĔ seminarium rozpocząá referat dra Roberta NiedĨwiedzkiego o mieszkaĔcach prehistorycznego tropikalnego morza w
GóraĪdĪach. Natomiast o tym, jaką
rolĊ odgrywaáy meteoryty w historii
Ziemi opowiedziaá prof. dr hab.
àukasz Karwowski z Uniwersyte-

tu ĝląskiego, a o muzeum powstającym na wydziale Nauk o Ziemi Uĝ
mówiáa mgr Ewa BudziszewskaKarwowska.
Walory przyrody nieoĪywionej
Parku Krajobrazowego na Górze
Ğw. Anny oraz ich turystyczno-dydaktyczne wykorzystanie przedstawili mgr Marek Zarankiewicz i
mgr Piotr Prus. Krzysztof Badora swój referat poĞwiĊciá obecnej i
niestety niezbyt korzystnej sytuacji
geoochrony na OpolszczyĨnie na tle
regionalnego zróĪnicowania geologicznego i geomorfologicznego.
Sesja plenerowa odbyáa siĊ w kamienioáomie GóraĪdĪe.
EJ

Wrocáawska konferencja: Szlachta na ĝląsku

Historycy i ksiñĔöta
o szlachcie
W ostatnim tygodniu paĨdziernika w Sali Wójtowskiej wrocáawskiego ratusza zebraáa siĊ niemaáa grupa
naukowców na miĊdzynarodowej
konferencji naukowej pt. Szlachta
na ĝląsku. Wáadza – kultura – wizerunek wáasny. Uczestniczyli w niej
zarówno historycy z tytuáami profesorskimi, jak i dopiero rozpoczynający swą karierĊ naukową. Przyjechali z Polski, Czech i Niemiec.
Przybyli takĪe, jako przedstawiciele
dawnej Ğląskiej szlachty, trzej ksiąĪĊta: Biron von Curland, Henckel
von Donnersmarck i SchoenaichCarolath. Konferencja odbyáa siĊ
w ramach realizowanego gáównie
przez polskich i niemieckich naukowców projektu pt. Kultura pamiĊci szlachty na ĝląsku, którym ze
strony polskiej kieruje prof. dr hab.
Jan Harasimowicz, a ze strony nie-

mieckiej prof. dr hab. Matthias
Weber z Oldenburga.
Trzydniowa konferencja, której
organizatorami byli Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocáawskiego oraz Federalny Instytut ds.
Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej, rozpoczĊáa siĊ 26
paĨdziernika br. Swoim patronatem
objĊli ją: minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz
Michaá Ujazdowski oraz minister
stanu w Kancelarii Federalnej oraz
peánomocnik Rządu Federalnego
ds. Kultury i Mediów Bernd Neumann.
WĞród naukowców z uznanym
juĪ dorobkiem znaleĨli siĊ naukowcy z kilku krajów Europy. Prelekcje
i dysertacje wygáosili: prof. Werner
Paravicini z ParyĪa, ze strony niemieckiej wielu naukowców, wĞród

nich: Eckert Conde z Marburga,
Antje Kempe z Berlina, Ulrich
Schmilewski z Würzburga, Joachim Bahlcke i Roland Gehrke
ze Stuttgartu, Klaus Garber z
Osnabrück, Detlef Haberland z
Kolonii i Jörg Deventer z Lipska.
Z Czech: Petr Mat’a z Pragi oraz
Tomaš Knoz z Brna. Znacząca byáa
takĪe grupa Polaków uczestniczących w spotkaniu: Tomasz Jurek z
Poznania, Jerzy Gorzelik z Katowic, Maciej Kulisz, Marek Ptak,
Mirosáawa Czarnecka, Jerzy Kos
i Magdalena Palica z Wrocáawia,
Marek CetwiĔski z CzĊstochowy
oraz Krzysztof Szelong z Cieszyna.
Tematyka konferencji w duĪym
stopniu koncentrowaáa siĊ wokóá
spraw związanych ze sztuką i kulturą. Kolejne referaty dotyczyáy m.in.
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KsiąĪĊta: Georg-Dietrich Prinz von Schoenach-Carolath, Johann-Ernst Prinz Biron
von Curland, dr Guidotto Graf Henckel Fürst von Donnersmarck

spuĞcizny, jaka pozostaáa po wielu
pokoleniach Ğląskiej szlachty – m.in.
zbiorów malarstwa, ksiĊgozbiorów,
dzieá architektury czy literatury.
Kilka referatów dotyczyáo dziaáalnoĞci politycznej szlachty, autorzy
innych skupili siĊ na problemach
spoáecznych, np. związków z krajami sąsiednimi: Czechami, Morawami, Polską i ĝwiĊtym Cesarstwem
Rzymskim Narodu Niemieckiego,
dziejach szlachty. Nieliczni prelegenci prezentowali poszczególne
rody czy osoby.
KonferencjĊ swoją obecnoĞcią
zaszczycili przedstawiciele trzech
Ğląskich rodów arystokratycznych.
Przypadek sprawiá, Īe reprezentowali oni trzy Ğląskie regiony. Z
Górnego ĝląska wywodzi siĊ dr
Guidotto Graf Henckel Fürst von
Donnersmarck, potomek rodu, do
którego niegdyĞ naleĪaáo bytomskie paĔstwo stanowe z Bytomiem
i Tarnowskimi Górami. Jego przodkowie i krewni, np. ksiąĪĊ Guido
Henckel von Donnersmarck i hrabia
Hugo Henckel von Donnersmarck
w XIX w. znacząco przyczynili siĊ
do industrializacji regionu. Jako
przewodniczący Związku Szlachty
ĝląskiej uczestniczyá w spotkaniu
Johann Ernst Prinz Biron von Curland. Do jego przodków naleĪaáo

sycowskie paĔstwo stanowe (ziemie
na póánoc od Wrocáawia, w Ğrodkowej czĊĞci ĝląska) oraz ksiĊstwo
ĪagaĔskie. NiemalĪe legendarne
byáy takĪe ich zbiory sztuki i malarstwa. Georg-Dietrich Prinz von
Schoenaich-Carolath to potomek
dawnych wáaĞcicieli dóbr wokóá
Bytomia OdrzaĔskiego. Jego przodkowie zasáuĪyli siĊ na polu kultury
i oĞwiaty.
KsiąĪĊta brali udziaá w toczą-
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cych siĊ dyskusjach. KsiąĪĊ von
Donnersmarck sugerowaá, aby w
swych badaniach historycy zwrócili
uwagĊ na gospodarczą rolĊ rodów
szlacheckich. KsiąĪĊ Biron Īywo
zainteresowaá siĊ referatem dotyczącym magnackich zbiorów sztuki. Pytany przez jednego z wrocáawskich dziennikarzy o powody
jego - jak siĊ okazaáo - czĊstych
wizyt na ĝląsku, odpowiedziaá bez
wahania: Od dziesiĊciu lat przyjeĪdĪam tu co roku, nigdy w sprawach
biznesowych. Sprowadzają mnie
sentymenty rodzinne, po prostu
czujĊ siĊ z tą ziemią związany (…).
Teraz, gdy dowiedziaáem siĊ o przygotowywanej we Wrocáawiu konferencji naukowej, nie mogáem nie
skorzystaü z okazji, by dowiedzieü
siĊ czegoĞ wiĊcej o historii tych
ziem, a takĪe moich przodków. Nie
jestem historykiem, ale przeszáoĞü
jest mi ciągle bliska z powodów rodzinnych… („Szlachta przyjechaáa
posáuchaü o szlachcie”. Rozmowa z
Johanem Bironem von Kurlandem
w: „Gazeta Wyborcza. Wrocáaw”, z
dn. 27 X 2006 r., s. 2).
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki
WiĊcej o konferencji – na stronie
www.szlachta-adel.hist.uni.wroc.pl
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Polsko-ukraiĔskie forum o wielokulturowoĞci

Miödzy nami, sñsiadami
W cyklu naukowych spotkaĔ poĞwiĊconych związkom spoáecznokulturowym graniczących z Polską
narodów oraz mniejszoĞci polskiej
Īyjącej poza granicami paĔstwa,
odbyáa siĊ w naszym uniwersytecie kolejna konferencja, tym razem
polsko-ukraiĔska (27–28 listopada
br.), pt. „WielokulturowoĞü obwodu
iwano-frankowskiego i województwa opolskiego”. Przypomnijmy,
Īe w minionym roku (28 paĨdziernika) miaáa miejsce pierwsza sesja
pt. „Polska toĪsamoĞü kulturowa
na Litwie i na ĝląsku”, którą zorganizowali pracownicy Instytutu
Filologii Polskiej wraz ze Stowarzyszeniem Wspóápracy PolskaWschód (Oddziaá Woj. w Opolu) i
Stowarzyszeniem WILIA w Opolu
(zob. „Indeks” 2005, nr 9–10, s.
69). W tym roku, podobnie, jak w
zeszáym, temu miĊdzynarodowemu
przedsiĊwziĊciu patronowali rektor UO i marszaáek województwa
opolskiego, i podobnie – zainteresowanie konferencją przeszáo ocze-

kiwania organizatorów, tj. Katedry
Kulturoznawstwa i Folklorystyki,
Stowarzyszenia Wspóápracy Polska-Wschód (Oddziaá Woj. w Opolu) i Uniwersytetu Przykarpackiego
im. W. Stefanyka (Instytut Kultury
i Sztuki) z Iwano-Frankowska. W
pracach organizacyjnych pomogli
studenci dwóch kóá: Koáa Naukowego Folklorystów i Koáa Naukowego Kulturoznawców.
Warto zwróciü uwagĊ, Īe pracownicy i studenci naszego uniwersytetu, jak i Uniwersytetu Przykarpackiego, a takĪe przedstawiciele
polskich organizacji na Ukrainie
(Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie, Towarzystwa Kultury
Polskiej im. F. KarpiĔskiego z Iwano-Frankowska) oraz nauczyciele i
uczniowie ze szkóá podstawowych
i gimnazjów, utrzymujący kontakty
ze stroną ukraiĔską, podejmujący
w swych referatach rozlegáe wątki wielokulturowego dziedzictwa,
zwrócili uwagĊ na wiele interesujących zjawisk kulturowych po jednej

Podczas konferencji. Na zdjĊciu od lewej: mgr Inna Strzoda, Eugeniusz Brudkiewicz,
Roman Bratkowski, prof. Anatolij Hrycan

i drugiej stronie granicy, nie stronili
od tematów trudnych i bolesnych,
tzw. zaszáoĞci historycznych, pokazując jednoczeĞnie, jak moĪna
juĪ rozmawiaü o wielu faktach. W
tym kontekĞcie trzeba wymieniü
takie wykáady, jak prof. Anatolija Hrycana o wielokulturowoĞci
wspóáczesnej Ukrainy i dr Danuty
BerliĔskiej o wielokulturowoĞci
na ĝląsku Opolskim, Myrosáawy
Ostaszczuk o wielokulturowoĞci
w obwodzie iwano-frankowskim,
prof. Teresy SmoliĔskiej o kulturze kresowej na ĝląsku, mgr Inny
Strzody o rodzinnych związkach
ukraiĔsko-Ğląskich, prof. Stanisáawa S. Nicieji o Podolu na styku
kultur polskiej i ukraiĔskiej (wraz z
pokazem filmowym), dra Adama
WierciĔskiego o galicyjskiej republice cieni w literaturze polskiej,
mgra Janusza Wójcika o wizji
Europy uniwersalnych wartoĞci w
twórczoĞci Stanisáawa Vincenza.
Ten rodzaj refleksji historycznej,
literackiej, kulturowej i socjologicznej dopeániaáy wystąpienia Piotra
Kozioáa o dziaáalnoĞci mniejszoĞci niemieckiej na OpolszczyĨnie,
mgra Witalija Osmoáowskiego o
dziaáalnoĞci organizacji polskich
na Ukrainie, mgr Wandy Ridosz o
funkcjonowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej im. F. KarpiĔskiego,
mgra Eugeniusza Brudkiewicza
o wspóápracy województwa opolskiego z niepodlegáą Ukrainą. O
praktycznych aspektach szeroko
rozumianej wspóápracy miĊdzy
Polakami i UkraiĔcami, np. o zróĪnicowanych formach wspóápracy,
rozwijanych kontaktach polskoukraiĔskich, popularyzacji wiedzy o
obu narodach, niwelowaniu potocznych stereotypów mówili dyrektorzy szkóá, nauczyciele od lat wspóápracujący ze sobą: Kornelia Lach
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z Krzanowic i Mirosáawa Gieniega z Rohatynia, Grzegorz Pielak
i Irena NiewĊgáowska ze Strzelec
Opolskich, utrzymujący kontakty
z Tismienicą, a takĪe uczniowie z
Publicznej Szkoáy Podstawowej nr
5 w Opolu: Tomasz Siemek i Aleksandra Checháowska.
Warto uzupeániü, Īe konferencji towarzyszyáy koncerty pieĞni
ludowej w wykonaniu Zespoáu
„Rosynka” z Instytutu Kultury i
Sztuki w Iwano-Frankowsku oraz
máodzieĪowego Zespoáu „Horianka” ze szkoáy Ğredniej z Nadwirnej
(uczniowie z tej placówki utrzymują Īywe kontakty z máodzieĪą z
Gimnazjum nr 1 w Prudniku). Otwarto równieĪ wystawĊ malarską
pt. „Huculszczyzna” autorstwa Igora Tokaruka, prezesa obwodowej
organizacji Narodowego Związku
Plastyków Ukrainy. MoĪna byáo
równieĪ obejrzeü wystawĊ obrazów
Aleksandra Kowalenki z Koáomyi,
aktualnie mieszkającego w naszym

Na zdjĊciu (od prawej): prof. Stanisáaw S. Nicieja, Zinaida Boluk, prof. Teresa SmoliĔska

województwie. GoĞcie z Ukrainy
uczestniczyli ponadto w uroczystym podsumowaniu konkursu „Ze
ĝląskiem na Ty” w àubnianach oraz

zapoznali siĊ z dziaáalnoĞcią Domu
Wspóápracy Polsko-Niemieckiej w
Opolu.
Teresa SmoliĔska

Projekt studencki w ramach MiĊdzynarodowego Sympozjum w Waren
(Meklemburgia – Pomorze Przednie)

„Napoleon w Europie
– realia a legenda”
O cesarzu Francuzów powiedziano i napisano juĪ wiele. Wydawaü
by siĊ mogáo, Īe temat ten powinien
zostaü wyczerpany. Jednak Napoleon Bonaparte, przez wielu uwaĪany
za jednego z najwiĊkszych tyranów
i agresorów, przez innych za jednego z najwybitniejszych dowódców
wojskowych w historii, mĊĪa stanu i prawodawcĊ, nadal wzbudza
wiele emocji i kontrowersji. Jego
postaci poĞwiĊcona byáa miĊdzynarodowa konferencja w ramach
imprez towarzyszących obchodom
200. rocznicy zajĊcia Meklemburgii

przez Napoleona, zorganizowana
przez Muzeum Alte Burg Penzlin
(prof. Andrea Rudolph), Instytuty
Germanistyczne Uniwersytetów w
Poitiers (prof. Marion George) i
Opolu (prof. Andrea Rudolph) przy
wspóápracy z Akademią Europejską
Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Waren (dr Andreas Handy),
odbyáa siĊ w Niemczech (Waren) w
dniach 5–8 paĨdziernika 2006 r.
WĞród uczestników konferencji,
obok wielu znakomitych profesorów, wĞród których naleĪy wymieniü prof. dr Hartmuta Scheible

(Frankfurt nad Menem), prof. dr.
Helmuta Koopmanna (Augsburg), prof. dr. Alaina Ruiz (Bordeaux), prof. dr. Norberta Waszek
(ParyĪ), prof. dr. Helmuta Bock
(Berlin), prof. dr. Ernsta Ribbat
(Münster), prof. dr. François Gentona (Grenoble), prof. dr. Volkera
Caysa (àódĨ), znawców tematyki
napoleonistycznej z Francji, Niemiec i Polski, znaleĨli siĊ równieĪ
studenci germanistyki Uniwersytetu Opolskiego, którzy piątkowego popoáudnia przedstawili swoje
referaty przygotowywane od kilku
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Uczestnicy sympozjum w Waren

miesiĊcy w ramach studenckiego
projektu pod opieką naukową dr
Gabrieli Jelitto-Piechulik.
Celem owego projektu byáo
zainicjowanie wĞród studentów
pochodzących z trzech paĔstw europejskiego dyskursu dotyczącego powstawania poszczególnych
toĪsamoĞci narodowych. Idealnym
táem tematycznym dla projektu byáo
zajĊcie Europy przez Napoleona,
oznaczające dla Polski wznowienie roszczeĔ o wáasne paĔstwo narodowe, które przestaáo istnieü w
roku 1795 w wyniku rozbiorów i
podziaáów kraju pomiĊdzy Prusy,
AustriĊ i RosjĊ. Dla Niemiec walka z Napoleonem staáa siĊ mitem
towarzyszącym narodowemu rozwojowi kraju aĪ do katastrofy w
roku 1945, mitem, który w obliczu
nowej Europy powinien zostaü na
nowo poddany przemyĞleniom.
Dla Francji natomiast konfrontacja
z dwiema jakĪe róĪnymi narodowymi reakcjami na uniwersalistyczne
idee modelu francuskiego oznacza
przyjĊcie kompleksowoĞci róĪnych
narodowych definicji w Europie.
Wkomponowanie projektu w
trójstronną konferencjĊ naukową
zapewniáo udziaá w towarzyszących
dyskusjach prowadzonych przez
znamienitych fachowców z Polski,
Francji i Niemiec, oraz umoĪliwiáo
studentom nawiązanie kontaktów,

które chociaĪby poprzez rozbudowĊ wspóápracy w ramach programu
Erasmus mogą siĊ okazaü bardzo
istotne dla dalszego ksztaácenia.
Wytypowani studenci przygotowywali na swoich uniwersytetach
referaty indywidualne oraz tezy do
dyskusji, które zostaáy zaprezentowane w czasie trwania konferencji
przy uĪyciu prezentacji multimedialnych, fragmentów muzycznych
oraz fragmentów filmów. Studenci
wziĊli równieĪ udziaá w fachowej
czĊĞci konferencji mając – jako
publicznoĞü – moĪliwoĞü udziaáu w
dyskusjach poĞwiĊconych poszczególnym referatom.
JĊzykiem konferencji byá jĊzyk
niemiecki, przy czym przez wzgląd
na kontekst konferencji równieĪ jĊzyki francuski i polski nie pozostaáy
bez znaczenia, co umoĪliwiáo prowadzenie francusko-niemieckich
czy polsko-niemieckich dyskusji.
By dyskusje te mogáy przebiegaü na odpowiednim poziomie, we
Francji i w Polsce zaproponowano
studentom odpowiednie seminaria,
we Francji dodatkowo prace magisterskie dotyczące danej dziedziny.
TrzynaĞcioro studentek i studentów Instytutu Filologii GermaĔskiej
Uniwersytetu Opolskiego przedstawiáo na konferencji w Waren
swoje referaty, w których nakreĞlili
uczestnikom sympozjum ciekawe

oraz nieznane epizody z historii
rozbiorów, czasów napoleoĔskich
w Polsce oraz nadzieje związane
z cesarzem Francuzów. Studenci
spotkali siĊ z bardzo serdecznym
przyjĊciem uczestników konferencji, a swoją ĞwieĪoĞcią spojrzenia
i dobrym przygotowaniem zaskarbili sobie uznanie znawców problematyki napoleoĔskiej przybyáych
z Francji i Niemiec. Przemówienia
studentów tworzyáy dwa bloki tematyczne: referaty historyczne oraz
referaty nawiązujące do mitu o Napoleonie.
W pierwszym bloku temat „Napoleon i jego reformy” podjĊáa Maágorzata Blach (III rok germanistyki). Referentka poruszyáa równieĪ
kwestiĊ nastawienia Niemców do
ich protektora. Udowodniáa, iĪ Napoleon nie byá tylko i wyáącznie
tyranem, ale równieĪ osobą, która
przyczyniáa siĊ, choü nieumyĞlnie,
do wzbudzenia niemieckiego patriotyzmu.
SpuĞciznĊ po rewolucji francuskiej oraz walki polskich legionistów na wyspie Haiti zreferowaá
Piotr Pielorz (V rok germanistyki). W swoim referacie wskazaá na
zupeáne nieuwzglĊdnienie przez
FrancjĊ polskich interesów w trakcie pertraktacji przez Napoleona
przy ukáadzie z Luneville (1801),
oraz przedstawiá uczestnikom sympozjum nieznane fakty o wysáaniu
i instrumentalnym wykorzystaniu
polskich legionistów w walkach
przeciw niepodlegáoĞci na wyspie
Haiti.
Rozbiory Polski, ich genezĊ i
skutki omówiáa Iwona Dziedzic
(V rok germanistyki).W swoim
referacie zanalizowaáa przyczyny rozbiorów Polski, brak reakcji
ówczesnej Europy oraz znikniĊcie Polski z mapy Europy od roku
1795, co równoczeĞnie wiązaáo siĊ
z podjĊciem staraĔ o odzyskanie
niepodlegáoĞci.
Temat „Nadzieje Polaków na
odzyskanie niepodlegáoĞci” kontynuowaáa Weronika Kecler (III rok
germanistyki). Referentka przedstawiáa nastroje Polaków w obliczu
ówczesnych wydarzeĔ w Europie
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oraz wzrost jak i spadek sympatii
dla Napoleona w zaleĪnoĞci od momentu historycznego.
Polskich bohaterów narodowych:
Tadeusza KoĞciuszkĊ i Adama Czartoryskiego oraz ich odmienne wizje
przyszáoĞci Polski przedstawiáa Sabina Kulska (V rok germanistyki).
Wskazaáa na róĪne próby uzyskania niepodlegáoĞci przez Polaków.
Z jednej strony przez osobĊ KoĞciuszki, którego koncepcja polegaáa
na walce o wolny kraj, a z drugiej
strony przez Czartoryskiego, który przez negocjacje i wspóápracĊ z
Rosją miaá nadziejĊ na odzyskanie
przez PolskĊ niepodlegáoĞci.
Natomiast klĊskĊ Napoleona
wraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu dla
Polski przedstawiáa Izabela Szeja
(V rok germanistyki). Wskazaáa,
iĪ Napoleon byá jedną z niewielu
nadziei na odzyskanie przez PolskĊ
peánej suwerennoĞci. KlĊska w wyprawie przeciw Rosji osáabiáa jego
pozycjĊ, od 1813 roku sojusznicy
zaczynają go opuszczaü, a Francuzi
áączą siĊ w walce przeciw koalicji
antyfrancuskiej. Ostatecznym ciosem staje siĊ przegrana bitwa pod
Waterloo, która oznaczaáa równoczeĞnie koniec KsiĊstwa Warszawskiego oraz koniec Bonaparte – orĊdownika w walce o niepodlegáoĞü
Polski.
Spoáeczna oraz polityczno-prawna sytuacja KsiĊstwa Warszawskiego w latach 1807–1812 byáa przedmiotem referatu Anety Lisek (III
rok germanistyki). Centralne miejsce w rozwaĪaniach zajĊáy kompetencje wáadzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej oraz
dekret grudniowy zmieniający sytuacjĊ polskich cháopów. Sáuchacze
usáyszeli równieĪ o nadziejach, które w Polakach wzbudziáo powstanie
KsiĊstwa Warszawskiego. Niestety
wraz z upadkiem wáadzy Napoleona
upadáo równieĪ KsiĊstwo Warszawskie, a z nim polegáy nadzieje Polaków na odzyskanie niepodlegáoĞci.
Tematem kolejnego referatu byá
polski hymn narodowy. Agnieszka
Jaworska (III rok germanistyki)
wkomponowując w referat podkáad
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muzyczny, wspomniaáa osiągniĊcia
Napoleona, które wzbudziáy wĞród
Polaków wiarĊ w odzyskanie niepodlegáoĞci. Referentka wykazaáa
równieĪ, jak dalece ta polska pieĞĔ
zainspirowaáa inne sáowiaĔskie narody do tworzenia wáasnych pieĞni
patriotycznych.
Kolejne wystąpienia studentów
poĞwiĊcone byáy recepcji mitu Napoleona przez spoáeczeĔstwo polskie. „Obraz Napoleona w literaturze polskiej na przykáadzie »Pana
Tadeusza« Adama Mickiewicza”
przedstawiá Marcin WoĨnica (III
rok germanistyki). Celem jego referatu byáo przybliĪenie postaci Napoleona w literaturze polskiej oraz
pokazanie na podstawie cytatów
z „Pana Tadeusza” i fragmentów
filmu Andrzeja Wajdy, jak Mickiewicz byá bezgranicznie zauroczony
postacią cesarza Francuzów, mimo
poniesionej przez niego klĊski.
Temat Napoleona w literaturze
polskiej kontynuowaá Dawid Bartoszek (III rok germanistyki). W
swojej czĊĞci referatu omówiá najbardziej znaną polską pieĞĔ patriotyczną – „WarszawiankĊ”. Zgromadzeni sáuchacze usáyszeli jej melodiĊ
z páyty CD, a referent zaprezentowaá
kilka fragmentów tekstu, które nastĊpnie scharakteryzowaá w kontekĞcie stosunków polsko-francuskich.
„Obraz Napoleona w pamiĊtnikach Polek” podjĊáa w swoim referacie Maágorzata JastrzĊbska
(III rok germanistyki). PamiĊtniki,
mimo subiektywnoĞci przekazu,
mogą byü bowiem nie tylko fascynującą lekturą, ale i skarbnicą wiadomoĞci. To w nich znaleĨü moĪna
spojrzenie polskich szlachcianek na
Napoleona Bonaparte jako na obiekt
westchnieĔ i bywalca salonów, czáowieka z krwi i koĞci, rządzonego
namiĊtnoĞciami; ale równoczeĞnie
nie brakuje w owych pamiĊtnikach
refleksji na temat polityki Napoleona i krytyki jego posuniĊü politycznych.
Osobą Marii Walewskiej i obrazem polskiego spoáeczeĔstwa zająá
siĊ Krzysztof Stypa (V rok germanistyki). Po zaprezentowaniu krótkiej biografii Marii Walewskiej,

(która jako 18-latka wyszáa za mąĪ
za 70-letniego grafa Walewskiego),
przedstawiá – na podstawie ksiąĪki
,,Káopoty z panią Walewską” autorstwa Mariana Brandysa – jak wedáug literackiej fikcji wielcy Polacy
przekonywali MariĊ Walewską, aby
zostaáa kochanką Napoleona.Ten
związek miaá pomóc w wywarciu
korzystnego wpáywu na decyzje
podejmowane przez Napoleona w
związku z Polską.
Wystąpienia studentów zakoĔczyá Benedykt Feilert (III rok germanistyki), który zwróciá uwagĊ na
genezĊ powstania mitu Napoleona,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem
táa historyczno-politycznego. Kolejnym poruszonym przez niego
aspektem byáa recepcja owego
mitu w krajach niemieckich, gdzie
obraz Napoleona nie byá jednolity i
z czasem ulegaá zmianom. Szczególnie Austria i Prusy cechowaáy
siĊ negatywnym nastawieniem do
reprezentowanych przez niego idei.
Walka z napoleoĔską wizją Europy
zaowocowaáa w koĔcu wykrystalizowaniem siĊ jednolitej toĪsamoĞci
narodowej Niemców.
Organizatorzy miĊdzynarodowego sympozjum w Waren zapewnili uczestnikom konferencji nie
tylko ciekawy i fachowy program
poszczególnych bloków wykáadowych, ale równieĪ zadbali o bogaty,
dodatkowy program wieczorny i o
odpowiednią oprawĊ konferencji.
Oficjalne rozpoczĊcie sympozjum
miaáo miejsce w starym zamku w
Penzlin, gdzie dziĞ znajduje siĊ muzeum poĞwiĊcone mitom i legendom
o czarownicach oraz ich przeĞladowaniach na przestrzeni wieków.
Zgromadzonych goĞci powitaáa
dyrektorka muzeum – prof. Andrea Rudolph. NastĊpnie uczestnicy sympozjum wysáuchali dwóch
wykáadów poĞwiĊconych mitom i
legendom o Napoleonie Bonaparte,
które zainaugurowaáy caáą konferencjĊ. Po zakoĔczeniu oficjalnych
uroczystoĞci przybyli goĞcie zjedli
uroczystą kolacjĊ w sali rycerskiej
Museum Alte Burg, a nastĊpnie
wziĊli udziaá w oprowadzeniu po
muzeum. Kolejnego wieczoru, w
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ramach programu towarzyszącego
konferencji, uczestnicy wysáuchali
w szkole muzycznej w Waren koncertu muzyki klasycznej (Ludwig
van Beethoven, Robert Schumann)
w wykonaniu Yuko Mine (fortepian,
Japonia), i wiolonczelisty Johannesa Bergera (Niemcy). Natomiast w
ostatnim dniu konferencji uczestnicy zapoznali siĊ w muzeum w Stavenhagen z ekspozycją: ,,Czasy napoleoĔskie w Meklemburgii” oraz

z muzeum poĞwiĊconym pisarzowi
Fritzowi Reuterowi.
Trzynastoosobowa grupa studentów opolskiej germanistyki
dáugo bĊdzie pamiĊtaü emocje towarzyszące swoim wystąpieniom na
miĊdzynarodowym sympozjum w
Waren. W pamiĊci pozostaną równieĪ ciekawe dyskusje o niebagatelnym wpáywie postaci Napoleona
na historiĊ, literaturĊ i filozofiĊ oraz
przede wszystkim wspomnienia mi-

áej, serdecznej atmosfery panującej
podczas sympozjum w Waren, w
którym, dziĊki zaproszeniu przez
prof. AndreĊ Rudolph (Uniwersytet
Opolski) oraz prof. Marion George
(Uniwersytet Poitiers), opiece naukowej dr Gabrieli Jelitto-Piechulik, oraz wsparciu materialnemu
DAAD mieliĞmy moĪliwoĞü wziĊcia
udziaáu.
Maágorzata JatrzĊbska
Piotr Pielorz

Nowy regulamin
samorzñdu studenckiego
20 listopada br. Parlament Studencki Uniwersytetu Opolskiego
uchwaliá ostateczną wersjĊ nowego
regulaminu samorządu studenckiego. 30 listopada Senat UO podjąá
uchwaáĊ o stwierdzeniu zgodnoĞci
nowego regulaminu z ustawą z dnia
27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyĪszym” i ze statutem Uniwersytetu Opolskiego.
Nowy regulamin wprowadza
istotne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu samorządu studenckiego na naszej uczelni. CzĊĞü zmian
wynika z koniecznoĞci dostosowania do ustawy i opartego na niej nowego statutu, pewne zmiany spowodowane zostaáy koniecznoĞcią
udoskonalenia istniejących rozwiązaĔ i wyjĞcia naprzeciw nowym potrzebom. Nowy regulamin zastąpiá
poprzedni z 13 grudnia 1994 r.
Zgodnie z nową regulacją samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet Opolski. Kadencja wszystkich
osób peániących funkcje w samorządzie studenckim (oprócz starostów roku) ustalona zostaáa na 2
lata. Sprawy mniejszej wagi zostaáy

uregulowane w Regulaminie Wykonawczym Samorządu Studenckiego
i w regulaminach szczegóáowych.
Struktury samorządu studenckiego funkcjonują na 3 poziomach: studentów roku, wydziaáowym i uczelnianym. Studenci roku
wybierają spoĞród siebie starostĊ
roku, który jest ich przedstawicie-

Obrady Parlamentu Studenckiego UO

lem. Kadencja starosty roku jest
bezterminowa, chyba, Īe studenci
postanowią inaczej.
NajwiĊksze zmiany wprowadzono na poziomie wydziaáowym. Dotychczasowe rady starostów, mające za zadanie gáównie koordynacjĊ
pracy starostów roku, zastąpione
zostaáy przez rady studenckie. W
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skáad rady studenckiej wchodzą starostowie roku, szefowie kóá naukowych oraz przedstawiciele studentów w radzie wydziaáu. Organami
wykonawczymi są przewodniczący
i prezydium rady studenckiej. W
ramach wydziaáowego samorządu
studenckiego (WSS) dziaáa, tak jak
dotychczas, wydziaáowa komisja
stypendialna. NowoĞcią jest wprowadzenie funkcji starosty instytutu,
którego mogą wybraü ze swojego
grona starostowie roku i szefowie
kóá naukowych w danym instytucie. Starosta instytutu z urzĊdu jest
przedstawicielem studentów w radzie instytutu.

Uczelniany samorząd studencki
odpowiada za sprawy wszystkich
studentów uniwersytetu. NajwyĪszą
wáadzą w samorządzie studenckim,
tak jak dotychczas, jest Parlament
Studencki Uniwersytetu Opolskiego. W skáad parlamentu wchodzą
reprezentanci poszczególnych dziedzin ruchu studenckiego, w tym
przewodniczący wydziaáowych
rad studenckich, przedstawiciele
studentów w Senacie UO, przedstawiciele ogólnouczelnianych organizacji studenckich, reprezentanci domów studenta itd. Parlament
wybiera przewodniczącego i zarząd
samorządu studenckiego. Na po-

ziomie uczelnianym dziaáają takĪe
odwoáawcza komisja stypendialna
(zwykle jej zadania peáni zarząd) i
rady mieszkaĔców domów studenta. FunkcjĊ kontrolną powierzono
nowemu organowi – Komisji Rewizyjnej.
Do zadaĔ samorządu studenckiego naleĪy takĪe wspieranie studenckiego ruchu naukowego i spoáecznego. Przedstawiciele Forum
Studenckiego Ruchu Naukowego
są czáonkami Parlamentu Studenckiego.
Piotr Zamelski

X KĊdzierzyĔsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

Samorzñd w teorii
i praktyce
18 paĨdziernika br. w KĊdzierzynie-KoĨlu odbyáo siĊ
X KĊdzierzyĔsko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt.
„Partnerstwo samorządów – partnerstwo mieszkaĔców.
Razem czy osobno”, zorganizowane przez Urząd Miasta
w KĊdzierzynie-KoĨlu, Uniwersytet Opolski, PaĔstwową
WyĪszą Szkoáą Zawodową w Raciborzu i Towarzystwo
Ziemi Kozielskiej.
Historia seminariów siĊga roku 1994 – są one odpowiednikami Tyskich Seminariów Majowych organizowanych w Polsce cyklicznie przez wáadze municypalne.
Merytorycznie wspomagane byáy aĪ dziesiĊciokrotnie
przez Uniwersytet Opolski, dwukrotnie przez PaĔstwową WyĪszą SzkoáĊ Zawodową w Raciborzu oraz przez
nastĊpujące stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie,
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.
Formuáa seminariów wypracowana zostaáa przez ich
inicjatora i opiekuna naukowego – dra Edwarda Nycza: jej istotą są spotkania dziaáaczy samorządowych z
kadrą naukową w celu podjĊcia wspólnej dyskusji nad
problemami spoáecznymi w regionie. KaĪde seminarium
miaáo swoją specyfikĊ wynikającą z aktualnej sytuacji
spoáeczno-kulturalnej. Wymiana poglądów teoretycznych
prezentowanych przez prelegentów z wielu oĞrodków
akademickich z doĞwiadczeniami praktyków – samorządowców – jest obopólnie korzystna i poĪądana w procesie
poprawy jakoĞci Īycia mieszkaĔców miasta.

Tegoroczne seminarium byáo okazją wymiany doĞwiadczeĔ oraz prezentacji wyników prowadzonych dziaáaĔ, projektów i badaĔ spoáecznych, a takĪe miejscem
dyskusji nad rolą, zakresem i poziomem efektywnoĞci
partnerstwa pomiĊdzy lokalnymi wáadzami samorządowymi a mieszkaĔcami miasta, jak równieĪ przedsiĊbiorstwami oraz organizacjami i stowarzyszeniami powiatu
kĊdzierzyĔsko-kozielskiego. Odwoáano siĊ do doĞwiadczeĔ samorządowych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zaproszeni goĞcie reprezentujący
regionalne oĞrodki naukowe i samorządowe: prof. W.
Jacher, prof. A. Bartoszek, dr J. Wróblewska-Jachna,
dr E. Ganowicz, dr J. Borusowska, dr K. Faliszek, dr
J. ĝwiątkiewicz, mgr K. Lotko-Czech zwrócili uwagĊ
m.in. na gminne formy partnerstwa lokalnego, rolĊ samorządu w kreowaniu partnerstwa w gminie i powiecie,
rolĊ instytucji i organizacji pozarządowych w lokalnym
partnerstwie, a takĪe na zadania liderów w ksztaátowaniu
lokalnych stosunków spoáecznych.
Wygáoszone przez naukowców referaty stanowiáy
wstĊp do dyskusji obecnych na sali samorządowców
– wicemarszaáka województwa, starosty powiatu, prezydenta miasta, wójtów gmin, radnych oraz mieszkaĔców
miasta.
Edward Nycz
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Summer University
for Plasma Physics
W tym roku pod koniec wakacji byáem, razem z kolegą z roku Przemysáawem Piáatowiczem, na
zjeĨdzie naukowym – Uniwersytecie Letnim z Fizyki Plazmy w Garching koáo München (Monachium).
Zjazd trwaá od 25 do 29 wrzeĞnia
i organizowany byá przez Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka.
Wykáady obejmowaáy podstawy
fizyki plazmy oraz fuzji termojądrowej. ZapoznaliĞmy siĊ równieĪ
z bardziej szczegóáowymi dziaáami
rozlegáej dziedziny, jaką jest fizyka
plazmy – z magnetohydrodynamiką,
kinetyką plazmy, astrofizycznymi
plazmami, diagnostyką plazmy oraz
budową i dziaáaniem tokamaków

i stellaratorów – urządzeĔ, które
moĪe umoĪliwią zbudowanie reaktora fuzyjnego, o wiele efektywniejszego i bezpieczniejszego niĪ
wspóáczesne reaktory jądrowe. PoznaliĞmy osiągniĊcia naukowców w
tej dziedzinie oraz wyzwania, które
jeszcze przed nimi stoją. Wykáadom towarzyszyáa wizytacja laboratoriów zajmujących siĊ badaniem
ogrzewania plazmy oraz jej reakcji
z róĪnymi materiaáami, jak równieĪ
wizytacja ASDEX – tokamaka, na
którym przeprowadza siĊ doĞwiadczenia wáaĞnie w Garching.
W zjeĨdzie braáy udziaá osoby
z bardzo wielu krajów Europy i
nie tylko, bo takĪe z Chin i Korei.

MieszkaliĞmy w áadnym hotelu niedaleko od instytutu. Dzienny przejazd do instytutu i z powrotem, jak
i dojazd do Monachium refundowaá
Instytut Fizyki Plazmy, w wyniku
czego koszty caáego wyjazdu byáy
bardzo maáe. Wszystkim zainteresowanym fizyką, a w szczególnoĞci fizyką plazmy, polecam przyszáe
zjazdy organizowane przez Instytut
Fizyki Plazmy Maxa Plancka (aby
wziąü udziaá w tym zjeĨdzie trzeba byáo wysáaü podanie, Īyciorys,
Ğwiadectwo ukoĔczenia szkoáy
Ğredniej oraz zaĞwiadczenia ukoĔczenia kursów z podstaw fizyki).
Damian Niemczyk
student IV roku fizyki UO

II Warsztaty Naukowe KL FAMO

„Zimne atomy”
W Instytucie Fizyki UMK w Toruniu w dniach 18–22 wrzeĞnia br.
odbyáy siĊ II Warsztaty Naukowe
FAMO (Krajowego Laboratorium
Fizyki Atomowej, Molekularnej i
Optycznej). Warsztaty poĞwiĊcone
byáy tematyce ukáadów atomów,
jonów lub cząsteczek, których
wzajemne oddziaáywania zostaáy
w znacznej mierze zredukowane,
a takĪe praktycznej realizacji stanu
ukáadu poprzez puáapkowanie zespoáu cząstek i wyhamowaniu ich
wzglĊdnych ruchów (metody realizacji takiego stanu są okreĞlone
pojĊciem cháodzenie, stąd wziąá siĊ
termin zimne atomy).
W warsztatach wziĊli udziaá
m.in. studenci, studenci doktoranci
oraz pracownicy naukowi polskich

Studentki UO obserwują w Laboratorium FAMO jedną z puáapek
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Opolscy studenci wĞród uczestników warsztatów

uczelni i instytucji badawczych.
Uniwersytet Opolski reprezentowali studenci obecnego IV roku:
Katarzyna Macioá, Agata Michnowska, Teresa ĝmiglewicz oraz
Daniel Kadáubowski. MieliĞmy
moĪliwoĞü uczestniczenia w ciekawych wykáadach poruszających zarówno kwestie teoretyczne, jak i ich
praktyczne rozwiązania. Podczas
warsztatów zwiedzaliĞmy Krajowe
Laboratorium FAMO, uczestniczyliĞmy teĪ w wyjazdowej sesji II
Warsztatów w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. MieliĞmy
okazjĊ przyjrzeü siĊ pracy zespoáów badawczych, a takĪe zwiedziü
Obserwatorium Astronomiczne.
Warsztaty byáy takĪe okazją do
wymiany informacji i poglądów ze
studentami z innych uczelni.
Katarzyna Macioá

Kultura po studencku
W dniach 11–19 grudnia br. trwaáy Dni Kultury Studenckiej „Kulturalia 2006”, które rozpoczĊáy siĊ
happeningiem na rynku. Przygotowano wiele atrakcji mniej i bardziej
kulturalnych, m.in. wernisaĪ wystawy fotografii: „Moje miejsce, moja
przestrzeĔ 10+1”, wystĊp kwartetu

pod dyr. Mariana BiliĔskiego, pokaz filmów kabaretowych, recital
Alicji Kalinowskiej wykonującej
standardy jazzowe, warsztaty pantomimy, warsztaty ruchowe, warsztaty taĔca wspóáczesnego, warsztaty
taĔca jazzowego, Turniej Jednego
Wiersza, warsztaty przytulania, pro-

mocjĊ Kwartalnika Kulturalnego,
wystĊpy w ramach Krakowskiego
Salonu Poezji w Opolu (poezjĊ Bukowskiego czytali Karina Seweryn,
Michaá Majnicz). Pokazywano takĪe filmy Larsa von Triera.
BEZ

U jaskiniowców
Kilka milionów lat temu máody
jaskiniowiec zaostrzonym patykiem
umoczonym w roĞlinnym barwniku
namalowaá na Ğcianie swojej groty
scenĊ przedstawiającą polowanie
na bizona. Scena byáa bardzo dynamiczna. Oto olbrzymi mĊĪczyzna
z wáócznią w dáoni Ğcigaá spáoszone zwierzĊ. Prawdopodobnie udane áowy byáy pretekstem dla jego
wspóáplemieĔców do kilkudniowego

ĞwiĊta, celebracji wyjątkowego zdarzenia. Byáy tak waĪne, Īe wymagaáy natychmiastowego utrwalenia w
formie obrazu (gdyby znano wtedy
pismo, z pewnoĞcią powstawaáyby
hymny na czeĞü myĞliwego). Trzeba dodaü, Īe artysta byá z pewnoĞcią
czáowiekiem wĞród swoich báyskotliwym, inteligentnym czy wrĊcz wyksztaáconym, krótko mówiąc nadzieją jaskiniowców.

Jak mrugniĊcie oka mija te kilka
milionów lat i historia zatacza koáo.
Znów sytuacja podobna. Máody
czáowiek, dajmy na to student (niech
bĊdzie filolog, bo to najczĊĞciej dusze artystyczne), juĪ nie w jaskini,
bo tych niewiele, ale na przykáad
w sali wykáadowej, dáugopisem, bo
przecieĪ nie patykiem, nie maluje,
a raczej pisze, no i nie na Ğcianie,
a – powiedzmy – na áawce. A Īe z
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pewnoĞcią ów student na bizony
nie poluje, to pisze o wydarzeniach,
które wypeániają jego codziennoĞü,
pisze o swoich studiach.
Ale co mógáby taki student pisaü.
Z pewnoĞcią są wykluczone teksty
typu: „nudno mi” czy „nudzĊ siĊ”.
PrzecieĪ skoro jaskiniowiec miaá
wiĊcej do powiedzenia (namalowania), to po tylu latach ewolucji
wspóáczesny máody czáowiek ma
do powiedzenia (napisania) o wiele wiĊcej i powaĪniejszych rzeczy.
Bardziej prawdopodobne, Īe student (wczeĞniej wspomniana dusza
artystyczna) zamieĞci krótki utwór
rymowany, swobodną interpretacjĊ
poezji pamiĊtnikarskiej choüby tego
typu: „Na górze róĪe/ na dole bez/
a pod starym / dĊbem leĪy/ zdecháy
pies” (naleĪy zwróciü zwáaszcza
uwagĊ na odwaĪnie zastosowaną
przerzutniĊ oraz lekkie zachwia-

nie rytmu, które niezaprzeczalnie,
mimo „zdecháego psa”, oĪywia próbĊ literacką).
PoniewaĪ máody czáowiek pisze na áawce, która znajduje siĊ w
budynku uniwersytetu, to nie ma
mowy, aby pojawiáo siĊ tam stwierdzenie, ba nawet wykrzyknienie w
rodzaju: „TA SZKOàA TO MASAKRA! KOSZMAR!”, a dodające
ekspresji wersaliki są w zupeánoĞci
wykluczone. Po takim stwierdzeniu
w naturalny sposób nastąpiáoby kolejne: „poniedziaáek 9:40 – ja chcĊ
weekendu!”, ale skoro i pierwsze
wymyĞlone, to i oczywiĞcie drugie
teĪ.
TakĪe w caáoĞci wydumany jest
dialog, który mógáby byü zapisem
dyskusji interdyscyplinarnej wĞród
studentów: „– niech ktoĞ popisze coĞ
nowego!!/ – nawet áawki zaczynają
juĪ byü nudne/ – Nudni są ludzie na

fil. pol./ – Nie piszą nic ciekawego,
bo nic ciekawego do powiedzenia
nie mają./ – Kulturoznawcy równieĪ.” Bardziej moĪliwe, Īe padną
takie oto sáowa: „A mi siĊ podoba
na Filologii Polskiej:) wcale nie
chce mi siĊ spaü./ – chciaábym ciĊ
poznaü! Niesamowite!”.
MoĪna popuĞciü wodze wyobraĨni i wiele przykáadów jeszcze wymyĞliü, ale przecieĪ nie ma to zupeánie Īadnego sensu. ĩyjemy w XXI
wieku, a opisana wyĪej hipotetyczna
sytuacja byáaby przecieĪ zwykáym
wandalizmem wynikającym chyba z gáupoty i lenistwa. Student to
przyszáy inteligent, nadzieja kraju,
a przede wszystkim „student  kretyn”, wiĊc nie zrobiáby niczego podobnego. A poza tym, co ma student
wspólnego z jaskiniowcem?
àukasz Sawicki

ēeton do muzeum
16 listopada br. w Bibliotece Gáównej UO rektor UO
prof. dr hab. Stanisáaw Nicieja powoáaá muzeum uniwersyteckie. Poeta Harry Duda, absolwent opolskiej
WSP, przekazaá na rzecz muzeum m.in. wáasną kartĊ
biblioteczną, Īeton na stoáówkĊ i materiaáy dotyczą-

ce dziaáalnoĞci studenckiej w latach szeĞüdziesiątych.
Pierwsze pamiątki przejĊáa dyrektor Biblioteki Gáównej
UO dr Wanda Matwiejczuk.
BEZ

Na zdjĊciu: ĩeton na stoáówkĊ WSP

Harry Duda przekazuje dyrektor Biblioteki Gáównej UO Wandzie Matwiejczuk pamiątki
z czasów studenckich
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Z prac Senatu UO
19 paĒdziernika 2006 r.
Ŷ Senat UO minutą ciszy uczciá pamiĊü zmaráego 3 paĨdziernika br. prof. dra hab. Zdzisáawa Piaseckiego,
związanego z naszą uczelnią od początku jej istnienia,
wieloletniego dziekana i prodziekana Wydziaáu Filologicznego-Historycznego WSP, kierownika Katedry
Literatury Pozytywizmu i Máodej Polski, znawcy
twórczoĞci Stanisáawa Witkiewicza.
Ŷ Przewodniczący Senatu prof. Stanisáaw S. Nicieja
poinformowaá o uzyskanym (25 wrzeĞnia 2006 r.)
przez Wydziaá Przyrodniczo-Techniczny UO prawie
do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie
biologii.
Ŷ Prof. Czesáawa Rosik-Dulewska, przewodnicząca
Komisji Senackiej ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia poinformowaáa o pracach komisji nad ustaleniem
kryteriów mianowania na stanowiska profesora
zwyczajnego i nadzwyczajnego w UO. Prof. Stefan
M. Grochalski, przewodniczący Senackiej Komisji
ds. Statutu, powiadomiá o przesáanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego uwagach do
nowo opracowanego statutu UO.
Ŷ Prorektor ds. wspóápracy z zagranicą i rozwoju kadry
prof. Jerzy Lis przedstawiá postĊp prac nad wnioskami o uzyskanie praw nadawania stopni doktora
na poszczególnych wydziaáach.
Ŷ Senat zaakceptowaá propozycjĊ podjĊcia w styczniu
2008 r. uchwaáy o powoáaniu z nowym rokiem akademickim 2008/2009 wydziaáu nauk spoáecznych;
wystąpienie w tym terminie o prawa doktoryzowania
(w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych speániających kryteria); uwzglĊdnienie w kalendarzu wyborczym na kadencjĊ 2008-2012 wyborów do organów
jednoosobowych i kolegialnych nowo powoáanego
wydziaáu.
Ŷ Informacje dotyczące rekrutacji na studia w roku
2006/2007 przedstawiá prorektor prof. Marek Masnyk. Po raz pierwszy studenci rekrutowani byli na
studia w systemie boloĔskim (3+2), co oznacza, Īe
na wiele kierunków funkcjonujących do tej pory jako
jednolite 5-letnie studia magisterskie w roku akademickim 2006/2007 odbywaá siĊ nabór na 3-letnie studia
licencjackie; rekrutacja prowadzona byáa systemem
internetowym (IRK). Prof. Marek Masnyk zwróciá
równieĪ uwagĊ na coraz bardziej odczuwalny niĪ
demograficzny.

Ŷ Wyniki rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim wykazaáy, Īe studia w UO cieszą siĊ nadal
bardzo duĪym zainteresowaniem: zarejestrowanych
byáo ponad 12 tys. kandydatów (ok. 8500 na studia
stacjonarne, 1900 na studia niestacjonarne i 1400 na
studia uzupeániające magisterskie).
Ŷ Prorektor prof. Marek Masnyk poinformowaá o
przyjĊciu przez Senacką KomisjĊ ds. Ksztaácenia i
Studentów poprawek do zatwierdzonej w maju 2006 r.
uchwaáy rekrutacyjnej na studia w roku akademickim
2007/2008. Zmiany w uchwale są spowodowane
zmianami w organizacji matury w 2007 r., które MEN
ogáosiá we wrzeĞniu br.
Ŷ KoniecznoĞü dopracowania internetowego systemu
rekrutacji podkreĞliá dziekan Wydziaáu Ekonomicznego prof. Janusz Sáodczyk. Dyrektor Instytutu Nauk
Pedagogicznych prof. Zenon JasiĔski zwróciá uwagĊ
na mapkĊ sporządzoną przez Centrum Informatyczne,
obrazującą regiony kraju, z których pochodzą kandydaci na studia w UO, która powinna byü wykorzystywana w promowaniu naszej uczelni.
Ŷ Dyrektor Centrum Informatycznego UO Marek
Ganczarski wyjaĞniá powody nieco wadliwego funkcjonowania internetowego systemu rekrutacji.
Ŷ Zgodnie z przyjĊtym statutem Senat UO liczy 61
osób. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Józef Musielok wniósá o przyjĊcie propozycji podziaáu 10 mandatów do Senatu Uniwersytetu
Opolskiego: 7 mandatów otrzymują przedstawiciele
studentów, 1 mandat otrzymuje przedstawiciel doktorantów UO; 1 mandat otrzymuje przedstawiciel grupy
tzw. pracowników samodzielnych Wydziaáu Prawa i
Administracji; 1 mandat otrzymuje przedstawiciel
grupy tzw. pracowników niesamodzielnych Wydziaáu
Prawa i Administracji.
Ŷ Propozycja podziaáu mandatów zostaáa w gáosowaniu
jawnym przyjĊta przez Senat jednomyĞlnie.
Ŷ Dziekan Wydziaáu Matematyki, Fizyki i Chemii prof.
Katarzyna Haákowska poinformowaáa o uroczystoĞci oficjalnego otwarcia obserwatorium astronomicznego Instytutu Fizyki. UroczystoĞü zaplanowana
zostaáa na dzieĔ 26 paĨdziernika br. Rada Wydziaáu
Mat-Fiz-Chem. na wniosek Rady Naukowej Instytutu Fizyki zaproponowaáa nadanie obserwatorium
imienia Teodora Edwarda KaáuĪy.
Lucyna Kusyk
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Grzywocz Krzysztof (red.), DuchowoĞü i modlitwa, (seria – Sympozja, nr 67), Opole, 2006, 107 s.,
cena 12,00 zá

skiego z okazji 75. rocznicy urodzin Autora. Niniejsza ksiąĪka jest
podtrzymaniem dobrej tradycji publikowania prac, zbierających teksty jednego autora, wprawdzie juĪ
kiedyĞ drukowane, ale rozproszone
w róĪnych wydawnictwach, czĊsto
trudno dostĊpne dla czytelnika. Autor, ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol,
zajmuje siĊ naukowo teologią od
początku lat szeĞüdziesiątych, specjalizując siĊ w teologii moralnej
fundamentalnej i bioetyce.

Porada Rajmund (red.), Chrystus Ğwiatáem ekumenii. W drodze
na trzecie europejskie zgromadzenie
ekumeniczne w Sibiu, (seria – Ekumenizm i Integracja, nr 14), Opole,
2006, 160 s., cena 17,00 zá

QQQ

Materiaáy sympozjum naukowego dedykowanego ks. dr. Zygmuntowi Nabzdykowi przez KatedrĊ
Teologii Moralnej Etyki Spoáecznej i DuchowoĞci Wydziaáu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
(Opole, 23 listopada 2005 r.). Sympozjum zatytuáowane „DuchowoĞü
i modlitwa” pragnie ukazaü istotną wiĊĨ pomiĊdzy duchowoĞcią i
modlitwą.

Krok Dariusz, PawiĔski Sáawomir (red.), JĊzyk przekazu religijnego. Perspektywa psychologii i homilektyki (seria – Sympozja,
nr 66), Opole, 2006, 127 s., cena
12,00 zá

QQQ
Marcol Alojzy, W krĊgu wartoĞci chrzeĞcijaĔskich, (seria – Opolska Biblioteka Teologiczna nr 90),
Opole, 2006, 719 s., cena 40,00 zá
Materiaáy sympozjum naukowego zorganizowanego 16 listopada 2005 r. przez KatedrĊ Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii
Religii oraz KatedrĊ Homilektyki
i ĝrodków Przekazu Wiary Wydziaáu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Niniejsza ksiąĪka,
bĊdąca owocem sympozjum, jest
próbą spojrzenia na problematykĊ
komunikowania jĊzyka religijnego
z interdyscyplinarnej perspektywy
psychologiczno-homiletycznej.
KsiĊga wydana przez Wydziaá
Teologiczny Uniwersytetu Opol-

QQQ

We wrzeĞniu 2007 r. w Sibiu
odbĊdzie siĊ kulminacyjna faza
Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, którego
tematem są sáowa: „ĝwiatáo Chrystusa oĞwieca wszystkich. Nadzieja
na odnowĊ i jednoĞü w Europie”.
Trzecie Zgromadzenie Ekumeniczne, zainicjowane przez KonferencjĊ KoĞcioáów Europejskich (KEK)
i RadĊ Konferencji Biskupów Europy (CCEE), w odróĪnieniu od dwóch
wczeĞniejszych, w Bazylei (1989 r.)
i Grazu (1997 r.), zorganizowano w
czterech etapach. Pierwszy odbyá
siĊ w styczniu 2006 r. w Rzymie, z
udziaáem wyznaczonych delegatów
KoĞcioáów i wspólnot koĞcielnych
z caáej Europy. Drugi etap stanowią lokalne, krajowe i regionalne,
inicjatywy ekumeniczne. Trzecim
etapem bĊdzie spotkanie delegatów
KoĞcioáów i wspólnot koĞcielnych
w Wittenberdze-Lutherstadt, w lutym 2007 r. Ostatnim, kulminacyjnym etapem bĊdzie wspomniane juĪ
zgromadzenie w Sibiu.
QQQ
Polok Bernard (red.), Scrip tura Sacra (czasopismo – Scrip-
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tura Sacra, studia biblijne, nr 10),
Opole, 2006, 254 s., cena 25,00 zá

Artykuáy:
– Ks. Jerzy Kuáaczkowski, Podstawy jednoĞci maáĪeĔskiej w Ğwietle Rdz 1–2.

– Ks. Tomasz Hergesel, S. Teresa Szyper ASC, Nie poĪądaj domu
bliĨniego swego (IX i X przykazanie
w Starym i Nowym Testamencie).
– Agnieszka Hanulewicz, Relektura typologiczna wydarzeĔ historycznych w protokanonicznej KsiĊdze Estery.
– Ks. Mariusz Rosik, Zasadnicze
wątki apokaliptyczne apokryfów Starego Testamentu.
– Ks. Dominik Rybol, Znaczenie
imienia Jezus.
– Patrycja Prochot, JĊzyk i styl w
Ewangelii Ğw. Mateusza.
– Ks. Wacáaw Borek, SáuĪba bliĨnim, jako sposób przezwyciĊĪania
kryzysu we wspólnocie, w Ğwietle
Ewangelii Ğw. Marka.

– Piotr F. SzymaĔski OFM, Imperatyw cierpienia wedáug àk 24,
44–48.
– Ks. Franciszek Sieg SJ, Hymn
o Logosie J 1,1–18 .
– Ks. Ryszard Kempiak SDB,
„Poznacie prawdĊ, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Wyzwolenie – wolnoĞü w ujĊciu Janowym.
– Ks. Waldemar Styra, Analiza
synchroniczna opowiadania o uzdrowieniu paralityka (Dz 3,1–10).
– O. Roman S. Zdziarstek OP,
Duch ĝwiĊty Wspóátwórcą chrzeĞcijanina i ħródáem jego dziaáaĔ moralnych (Rz 8,5b).
Przygotowaá: Piotr Juszczyszyn

NOWOćCI WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Tabisz A., Kompetencja tekstotwórcza uczniów na przykáadzie rozprawki, ISBN 83-7395-195-4, 2006,
format B5, 174 s., oprawa miĊkka,
cena 16,– zá

Praca dotyczy kompetencji tekstotwórczej absolwentów gimnazjum. Liczy piĊü rozdziaáów, w
których autorka zajmuje siĊ rozwojem i kierunkami badaĔ wiedzy o
tekĞcie, w kolejnych czĊĞciach roz-

waĪa problem tekstu w szkole, w
wybranych programach i podrĊcznikach. CzĊĞü analityczna dotyczy
badania tekstu pod kątem ustalenia
kompetencji tekstotwórczej uczniów gimnazjum. Analizie poddano
strukturĊ rozprawki, sygnaáy delimitacji, skáadniki ramy, wskaĨniki
orientacji w dyskursie, táo pragmatyczno-komunikacyjne, aksjologiĊ
oraz wybrane cechy jĊzykowo-stylistyczne. PracĊ zamyka badanie
nauczycielskich recenzji wspomagających doskonalenie umiejĊtnoĞci pisania oraz propozycja nowego modelu lekcji poprawy tzw.
wypracowaĔ. Tematyka pracy ma
charakter interdyscyplinarny, bo odnosi siĊ do takich dziedzin wiedzy,
jak dydaktyka, jĊzykoznawstwo,
literaturoznawstwo, pedagogika.
KsiąĪka adresowana jest przede
wszystkim do nauczycieli jĊzyka
polskiego, metodyków oraz studentów filologii polskiej ze spe-

cjalnoĞcią nauczycielską, a takĪe
osób związanych z reformowaniem
oĞwiaty w Polsce.
QQQ
Gornat T., „A chemistry of stars”
– epiphany openness and ambiguity
in the works of James Joyce, ISBN
83-7395-197-0, 2006, oprawa miĊkka, 233 s., cena 22,– zá
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Celem monografii pt. „Alchemia gwiazd”: epifania, otwarcie i
wieloznacznoĞü w dzieáach Jamesa Joyce’a jest gruntowna analiza
epifanii w odniesieniu do teorii i
praktyki literackiej Jamesa Joyce’a.
Autor omawia genezĊ pojĊcia epifanii jako rodzaju doĞwiadczenia wewnĊtrznego oraz przedstawia próby
zdefiniowania iluminacji literackiej
i jej typologiĊ. Monografia zgáĊbia
rozwój teorii epifanii od wczesnych
prac krytycznych do „Stefana bohatera” i „Portretu artysty z czasów
máodoĞci”. Zamierzeniem autora
jest równieĪ lokalizacja iluminacji
w poszczególnych opowiadaniach
z tomu „DubliĔczycy” i wykazanie
ich otwartoĞci i wieloznacznoĞci w
konkretnych kontekstach interpretacyjnych. Ostatnia czĊĞü ksiąĪki
koncentruje siĊ na dojrzaáym wykorzystaniu przez Joyce’a techniki
epifanicznej w powiązaniu z lejtmotywem na kartach „Portretu artysty
z czasów máodoĞci” i „Ulissesa”.
Monografia jest adresowana do
czytelnika zainteresowanego twórczoĞcią Jamesa Joyce’a, problemem
epifanii w literaturze i uĪyciem lejtmotywu w dziele literackim.
QQQ
Chlebda W. (red.), PodrĊczny
idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 1, próbny, ISBN 83-7395-202,
2006, format B5, 132 s., oprawa
miĊkka, 12,– zá

„Idiomatykon” jest oryginalnym
i nowym na gruncie polskim typem
sáownika: to tematyczny przekáadowy sáownik frazeologiczny. W 12
dziaáach zeszytu 1. zebrane zostaáy
takie odtwarzalne wielowyrazowe
jednostki jĊzyka, które nie doczekaáy siĊ dotychczas utrwalenia w
sáownikach przekáadowych (a czĊsto
i w sáownikach jednojĊzycznych):
nazwy produktów spoĪywczych i
kosmetyków (kawa zboĪowa, kinder-niespodzianka, páukanka do
wáosów, Īel do higieny intymnej),
nazwy miar (metr ziemniaków, gaáka lodów), nazwy wáasne znanych
ludzi i miejsc (Jan Sebastian Bach,
Fryderyk Wielki, Flip i Flap, Przylądek Dobrej Nadziei, Peráa Adriatyku), utarte wyraĪenia związane z
obsáugą telefonów i komputerów
(abonent czasowo niedostĊpny, wysáaü SMS-a, Ğciągnąü z Internetu),
tytuáy dzieá literackich („KubuĞ Puchatek”, „PrzeminĊáo z wiatrem”,
„Pogoda dla bogaczy”), nazwy organizacji i instytucji itp. Sáownik
poprzedzony jest obszernym wstĊpem, a poszczególne dziaáy zaopatrzone są w komentarze i bibliografiĊ. W opracowaniu są kolejne
zeszyty „Idiomatykonu”. Gáównym
adresatem sáownika są studenci filologii rosyjskiej i innych filologii
sáowiaĔskich oraz jĊzyka biznesu,
ale sáownik bĊdzie przydatny takĪe
dla táumaczy, dziennikarzy zainteresowanych problematyką wschodnią
oraz wszystkich polskich uĪytkowników jĊzyka rosyjskiego.
QQQ
Witkowska-Lewicka F., DereĔ
B., Vademecum leksyki rosyjskiego
jĊzyka biznesu, ISBN 83-7395-211X, 2006, ksiąĪka elektroniczna na
CD, cena 15,– zá
Vademecum obejmuje zestawiony tematycznie materiaá leksykalny
z zakresu rosyjskiego jĊzyka biznesu, niezbĊdny do komunikowania

wania siĊ w sytuacjach związanych
z przebiegiem kontaktów polskich
i rosyjskich podmiotów gospodarczych. Proponowana publikacja
pozwala na uporządkowanie oraz
usystematyzowanie wiedzy zarówno w zakresie jĊzyka ogólnego, jak
i specjalistycznego. Komunikacja
w sferze kaĪdego jĊzyka specjalistycznego osadzona jest w konkretnych realiach Īycia codziennego i
w kontekĞcie szeroko rozumianej
komunikacji miĊdzyludzkiej. Dlatego w Vademecum znalazáy swoje miejsce takie tematy, jak np.:
poczta, miasto, ochrona zdrowia
itd. Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe
niniejsza praca wydana zostaáa w
formie elektronicznej na páycie CD.
Vademecum adresowane jest do studentów jĊzyka biznesu, studentów
kierunków ekonomicznych, handlowych i menedĪerskich oraz innych
uczących siĊ jĊzyka rosyjskiego - w
Polsce lub za granicą. W związku
z powyĪszym w proponowanym
poradniku leksykalnym brak ekwiwalentów polskojĊzycznych. Nasze vademecum zostaáo opracowane
jako pomoc dydaktyczna do wykorzystania na praktycznych zajĊciach z rosyjskiego jĊzyka biznesu.
MoĪe byü takĪe dodatkową pomocą
w przygotowaniu do egzaminów,
umoĪliwiających zdobycie miĊdzynarodowych certyfikatów z jĊzyka
rosyjskiego w sferze biznesu oraz
jĊzyka ogólnego.
Sáodczyk J., Klimek R., (red.),
Przemiany przestrzeni miast i stref
podmiejskich, ISBN 83-7395-190-
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Drosik A. (red.), ĝląsk Opolski i
Opawski w Unii Europejskiej, ISBN
83-7395-214-4, 2006, format A5,
201 s., oprawa miĊkka, cena 16,– zá

3, 2006, format B5, oprawa miĊkka,
272 s., cena 22,– zá

Dyskurs. Czasopismo politologiczne, PoprawnoĞü polityczna, nr
03/2006, ISSN 1733-8735, 2006,
format B5, 222 s., oprawa miĊkka,
cena 12,– zá

Prezentowany tom stanowi zbiór
artykuáów poĞwiĊconych przestrzennym aspektom zjawisk i procesów
zachodzących w miastach i strefach
podmiejskich. InterdyscyplinarnoĞü problematyki znalazáa swoje
odzwierciedlenie w zróĪnicowanej
tematyce prezentowanej przez grono urbanistów, geografów, ekonomistów i socjologów. Przedmiotem
ich zainteresowania są nasilające
siĊ procesy suburbanizacji, rozwój funkcji usáugowych, rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
jak równieĪ problemy spoáeczne
i demograficzne zachodzące w
przestrzeni miast, w tym dostĊpnoĞü dla osób niepeánosprawnych
i przestrzenne skutki zmian zaludnienia. Publikacja ma walory
zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne dziĊki czemu jest skierowana
do szerokiego grona naukowców i
praktyków zainteresowanych problematyką miejską oraz studentów.
QQQ
Milutina T. A., Nacjonal’no orjentirowannyj tiekst (czeszkij pieriewod powiestiej Walentina Rasputina), ISBN 83-7395-212-8, 2006,
format B5,150 s., oprawa miĊkka,
cena 14,- zá
Rozprawa stanowi przykáad studium bardzo Ğwiadomego, korzy-

stającego z wielu róĪnorodnych
inspiracji i postaw metodologicznych oraz bardzo zrĊcznie wykorzystującego bogatą i zróĪnicowana
literaturĊ (od badaĔ lingwistycznych, poprzez literaturoznawcze,
krytycznoliterackie, kulturologiczne, etnologiczne i in.) [z recenzji
wydawniczej Piotra Fasta]. Praca
jest skierowana do zainteresowanych problematyką analizy tekstu
dzieáa literackiego z pozycji teorii
i praktyki przekáadu, oraz twórczoĞcią rosyjskiego pisarza Walentyna
Rasputina.

Gawdzik A., (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego
Nauki Techniczne 23: InĪynieria
procesowa w ochronie Ğrodowiska,
ISBN 1427-6623, 2006, format B5,
230 s., oprawa miĊkka, cena 19,–
zá
GleĔ A., Jokiel I., (red.), DoĞwiadczenie religijne w literaturze
XX wieku, ISBN 83-86881-45-3,
2006, format B5, 268 s, oprawa miĊkka, cena 22,– zá
Nicieja Stanisáaw S., Twierdze
kresowe Rzeczypospolitej. Historia,
legendy, biografie, ISBN 83-2440024-9, 2006, format B5, oprawa
twarda, 220 s., cena 45,– zá

Ponadto ukazaáy siĊ:
Báaszak M., Sailors, Ships and
the Sea in the Novels of Captain
Frederick Marryat, ISBN 83-7395213-6, 2006, format B5, 274 s., oprawa miĊkka, cena 26,– zá
Dobosiewicz I., Gutorow J.,
Wolny W.R. (red.), MyĞl wĊdrująca. KsiĊga pamiątkowa dla Tadeusza
Sáawka, ISBN 83-7395-203-9, 2006,
format B5, 226 s., oprawa miĊkka,
cena 18,– zá

Pająk A., Jaroslav Durych a
spór o sens czeskich dziejów, ISBN
83-7395-196-2, 2006, format B5,
206 s., oprawa miĊkka, cena 19,– zá
Sáodczyk J., Szafranek E. (red.),
Kierunki przeksztaáceĔ struktury
gospodarczej i spoáeczno-demograficznej miast, ISBN 83-7395-189X, 2006, format B5, 562 s., oprawa
miĊkka, cena 48,– zá
Przygotowaáa:
Lidia Dziaáowska

Peána oferta Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego
znajduje siĊ na stronie internetowej wydawnictwa
www.wydawnictwo.uni.opole.pl
tam teĪ dziaáa ksiĊgarnia internetowa
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Nasi na
salonach
W trakcie Salonu Jesiennego 2006 swoje prace prezentowali
takĪe – z dobrym skutkiem – pracownicy i absolwenci Instytutu
Sztuki UO, a wĞród nich: Edward Syty, Bartáomiej Trzos, Bartosz
Posacki i Ignacy Nowodworski. (bas)

Ignacy Nowodworski, Para
Para,, technika mieszana

Edward Syty, Malowany wschód,
wschód, olej

Bartáomiej Trzos, Metropolis
Metropolis,, olej

Bartosz Posacki, ĩóáte przedmieĞcie,
przedmieĞcie, technika mieszana

Studnia Ĉw. Wojciecha – autorstwa rzeĒbiarzy z Instytutu
Sztuki Mariana Molendy i Wita Pichurskiego, odlana w
brñzie w pracowni Wiktora Halupczoka, sfinansowana
przez mec. Hendrika Fotha, stanöäa 13 listopada br. na
uniwersyteckim dziedziþcu miödzy koĈcioäem „Na Górce”
a Collegium Maius, w pobliĔu miejsca, gdzie – jak gäosi legenda – w trakcie kazania Ĉw. Wojciecha wytrysäo Ēródäo.

