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Kronika uniwersytecka
14 pa dziernika. Na Politech-

nice Opolskiej odby o si  Kolegium 
Prorektorów Uczelni Wroc awia i 
Opola, w którym wzi  udzia  pro-
rektor UO dr hab. Marek Masnyk, 
prof. UO. Temat spotkania: „Stan 
zaawansowania prac nad nowymi 
standardami kszta cenia, kszta ce-
nie nauczycieli w wietle obowi -
zuj cych rozporz dze  ministerial-
nych”.

17 pa dziernika. Prorektor UO 
dr hab. Marek Masnyk, prof. UO 
uczestniczy  w spotkaniu UKA. Te-
matem spotkania by o m.in. bu-
dowanie wewn trznych systemów 
zapewnienia jako ci kszta cenia w 
kontek cie seminarium PKA po-
wi conemu jako ci kszta cenia i 

wspó pracy z komisjami rodowi-
skowymi.

18 pa dziernika. Prorektor 
UO dr hab. Marek Masnyk, prof. 
UO wzi  udzia  w Regionalnym 

wi cie Edukacji, które odby o si
w sali konferencyjnej Samorz du 
Województwa Opolskiego. Wyró -
niaj cym si  studentom przyznano 
stypendia marsza ka województwa 
opolskiego: Helenie Barysz – stu-
dentce chemii, Katarzynie Lech – 
studentce biologii, Katarzynie Bry
– studentce filozofii, Agnieszce Na-
lepie – studentce filozofii, Prze-
mys awowi Nog y – studentowi 
chemii. Laureatem Nagrody Mar-
sza ka Województwa Opolskiego 
zosta  Marcin e ubowski, student 
prawa.

19 pa dziernika. Odby y si
studenckie Otrz siny, w których 
wzi  udzia  prorektor UO dr hab. 
Marek Masnyk, prof. UO.

20 pa dziernika. Na zaprosze-
nie Ko a Naukowego Historyków 
na Uniwersytecie Opolskim go ci
wicemarsza ek Sejmu RP Marek 
Kotlinowski, z którym spotka  si
prorektor UO dr hab. Marek Mas-

nyk, prof. UO. Rozmowa z Mar-
kiem Kotlinowskim na str. 61.

23 pa dziernika. W sali posie-
dze  Senatu UO odby a si  uroczy-
sto  wr czenia Nagród im. Karola 
Miarki. Jednym z laureatów tego-
rocznej nagrody zosta  dr Krzysztof 
Spa ek posiadaj cy w swym dorob-
ku ponad 100 publikacji opisuj -
cych przyrod  Opolszczyzny. Wi -
cej – str. 11.

W Muzeum Ziemi Prudnickiej 
odby a si  promocja ksi ki prof. 
Stanis awa Nicieji i Piotra Kulczyka 
pt. „Prudnik dawniej i dzi . 1986– 
2006” wydanej przez Wydawnictwo 
MS Bogus awa Szybkowskiego.

24 pa dziernika. Go ciem rek-
tora UO prof. dra hab. Stanis a-
wa Nicieji by  Leo Kantor (Sztok-
holm), który przyjecha  do Opola 
na zaproszenie dyrekcji Instytutu 
Politologii.

Go ciem „Z otej Serii Wyk adów 
Otwartych” by  Stanis aw Srokow-
ski, poeta, pisarz, krytyk literacki, 
t umacz i publicysta. Temat wyk a-
du: „Biografia pisarza a literatura 
– z w asnych do wiadcze  twór-
czych”. Wi cej – str. 19.

26 pa dziernika. Odby a si  se-
sja naukowa pt. „Jan Dzier on – l -
ski uczony” zorganizowana przez 
Katedr  Biosystematyki i Urz d
Miasta w 100. rocznic mierci uczo-
nego. Sesji, któr  otworzyli rektor 
UO prof. dr hab. Stanis aw Nicieja i 
prorektor UO prof. dr hab. Jerzy Lis, 
towarzyszy o uroczyste ods oni -
cie tablicy upami tniaj cej ks. Jana 
Dzier ona. Wi cej – str. 12.

26–28 pa dziernika. Rektor 
UO prof. dr hab. Stanis aw Nicieja 
uczestniczy  w posiedzeniu KRUP, 
które odby o si  w Centrum Kszta -
cenia Ustawicznego Akademii Rol-
niczej we Wroc awiu. Rektorzy uni-
wersytetów polskich analizowali 
m.in. spraw  dotacji dydaktycznych 

•

•

dla szkó  wy szych, problem kszta -
cenia nauczycieli i kszta cenia dwu-
przedmiotowego.

27 pa dziernika. W Centrum 
Konferencyjnym w Góra d ach od-
by o si  seminarium naukowe pt. 
„Czy Silesaurus Opolensis jest jedy-
nym odkryciem tej ziemi? Paleonto-
logiczne i geologiczne skarby Opol-
szczyzny, czyli region w wietle 
geologicznych i paleontologicznych 
bada  naukowych”. W seminarium 
zorganizowanym przez Katedr  Bio-
systematyki UO i zarz d „Góra d e
Cement” SA wzi li udzia  badacze z 
wielu o rodków naukowych, m.in. z 
Museum of Natural History z Maa-
stricht, Instytutu Paleobiologii PAN, 
Uniwersytetu Wroc awskiego, Uni-
wersytetu Opolskiego. W adze UO 
reprezentowali prorektorzy: prof. dr 
hab. Krystyna Czaja i prof. dr hab. 
Jerzy Lis. Wi cej na str. 82.

W sali audytoryjnej Instytutu Fi-
zyki odby a si  przygotowana przez 
prof. dra hab. Boles awa Grabow-
skiego i prof. dra hab. Józefa Mu-
sieloka sesja towarzysz ca otwarciu 
Obserwatorium Astronomicznego 
UO. W uroczysto ci wzi li udzia
m.in. przedstawiciele polskiej as-
tronomii i astrofizyki z Komite-
tu Astronomii PAN i Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego. 
Obserwatorium Astronomicznemu 
Uniwersytetu Opolskiego nadano 
imi  prof. Teodora Edwarda Ka u y. 
W otwarciu obserwatorium uczest-
niczy a prorektor UO, prof. dr hab. 
Krystyna Czaja. Wi cej – str. 29.

28 pa dziernika. Prorektor UO 
prof. dr hab. Krystyna Czaja repre-
zentowa a w adze UO na uroczystej 
inauguracji roku akademickiego 
na Wydziale Prawa i Administra-
cji. Wyk ad inauguracyjny wyg osi
prof. Bogus aw Banaszak, przewod-
nicz cy Rady Legislacyjnej Rady 
Ministrów. Wi cej – str. 14.

•
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30 pa dziernika. Prorektor UO 
prof. dr hab. Jerzy Lis spotka  si
z drem Ming-Yih Lin’em – dyrek-
torem Biura Kultury i Ekonomii 
Taipei w Warszawie. Celem spot-
kania by o omówienie mo liwo-
ci nawi zania wspó pracy nauko-

wej z uniwersytetami na Tajwanie 
oraz nauczania j zyka chi skiego 

– przez lektorów z Tajwanu – na 
naszej uczelni. 

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja wraz z Andrzejem 
Kiml , kanclerzem uczelni, pra-
cownikami Dzia u Inwestycji UO 
i przedstawicielami powo anego 
zespo u ds. zagospodarowania Ze-
spo u Pa acowo-Parkowego w D -
browie wizytowali uniwersyteck
posiad o  w D browie.

31 pa dziernika. Wielki Kan-
clerz Wydzia u Teologicznego ks. 
abp. prof. Alfons Nossol odebra
w Katowicach „ l ski Szmaragd”, 
nagrod  przyznan  przez Ko ció
lutera ski za szczególne osi gni cia 
w dziedzinie ekumenizmu, toleran-
cji i pojednania mi dzy narodami. 
Wi cej – str. 14.

6 listopada. Prorektor UO prof. 
dr hab. Krystyna Czaja wzi a
udzia  w uroczysto ci wr czenia 
stypendiów doktorskich studentom 
Uniwersytetu Opolskiego i Poli-
techniki Opolskiej przez marsza ka
województwa opolskiego.

•

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja przyj a dyrektora Ze-
spo u Placówek O wiatowych w 
Opolu mgra in . Andrzeja Lesz-
czy skiego, z którym – wraz z prof. 
dr. hab. in . Viktorem Vlasenko 
kierownikiem Katedry Technologii 
Wydzia u Przyrodniczo-Technicz-
nego UO – omawia a mo liwo ci 

wspó pracy w zakresie kszta cenia
technicznego na wszystkich pozio-
mach nauczania.

Go mi rektora UO prof. dra hab. 
Stanis awa Nicieji byli: redaktor na-
czelny NTO Jerzy Paciorkowski i 

•

•

zast pca red. naczelnego Krzysztof 
Zyzik.

7 listopada. Rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw Nicieja przywita
uczestników odbywaj cych si  w 
sali posiedze  Senatu UO „Dni Edu-
kacji Prawniczej 2006”. DEP orga-
nizowane cyklicznie przez Euro-
pejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA, maj  na celu m.in. 
umo liwienie studentom zapozna-
nie si  z lokaln  sytuacj  na rynku 
prawniczym oraz prac  prawników-
praktyków.

W Sali Plafonowej UO odby a si
obrona pracy doktorskiej wybitnego 
polskiego muzykologa i publicysty 
muzycznego Wac awa Panka, w 
której uczestniczyli przedstawiciele 
opolskiego rodowiska muzyczne-
go, m.in. Janusz Ko ciów i Tade-
usz Pabisiak. Temat pracy brzmia :
„Jan Kiepura – biografia artysty”. 
Promotorem pracy by  prof. dr hab. 
Stanis aw Nicieja.

8 listopada. W auli UO przy ul. 
Oleskiej wyk ad nt. migracji zarob-
kowej wyg osi  Donald Tusk, który 
spotka  si  z te  z rektorem UO prof. 
drem hab. Stanis awem Niciej .

Rektor UO prof. dr hab. Stani-
s aw Nicieja i rektor Uniwersytetu 
Wroc awskiego prof. dr hab. Leszek 
Pacholski byli go mi ks. abp. Al-
fonsa Nossola.

Dyrektor Instytutu Chemii dr hab. 

•

•

•

6 XI 2006. Uroczysto  wr czenia stypendiów doktorskich studentom UO i PO

7 XI 2006. Go cie dra Wac awa Panka przed Collegium Maius UO
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in . Piotr Wieczorek wzi  udzia  w 
drugim posiedzeniu Regionalnego 
Forum Innowacji Województwa 
Opolskiego. Tematem posiedzenia 
by  plan dzia a  na lata 2007–2010 
w ramach Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Opolskiego 
na lata 2004–2013.

9 listopada. Go ciem rektora 
UO prof. dra hab. Stanis awa Ni-
cieji by  Roman Giertych, minister 
edukacji. Giertych spotka  si  tak-
e z cz onkami studenckiego Ko a

Biograficznego, a w auli przy ulicy 
Oleskiej dla studentów UO i na-
uczycieli województwa opolskiego 
wyg osi  odczyt na temat sytuacji w 
polskim szkolnictwie.

„ art bibliograficzny” – tak 
brzmia  tytu  wieczoru, jaki odby
si  w Muzeum l ska Opolskiego, 
którego bohaterem by  dr Adam 
Wierci ski z Instytutu Filologii Pols-
kiej. Wi cej na str. 21.

10 listopada. W uroczysto ci 
nadania tytu u doktora honoris cau-
sa prof. Jerzemu Buzkowi przez 
spo eczno  Politechniki Opolskiej 
uczestniczyli rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw Nicieja oraz pro-
rektor UO prof. dr hab. Krystyna 
Czaja. Rektor wzi  równie  udzia
w uroczystej gali z okazji 40-lecia 
Politechniki Opolskiej, która odby a
si  w Filharmonii Opolskiej.

•

W Instytucie Politologii UO go -
ci a pos anka PO Julia Pitera.

W Tarnowskich Górach rozpo-
cz a si  konferencja pt. Polskie 
partie narodowe w 85. rocznic  wy-
buchu III Powstania l skiego”, w 
której wzi li udzia : prof. dr hab. 
Adam Sucho ski i dr Aleksander 
Wo ny z Instytutu Historii.

12 listopada. W Katowicach 
odby o si  spotkanie cz onków Ko-
misji Studiów nad Przysz o ci  Gór-
nego l ska Oddzia u Katowickiego 

•

•

Polskiej Akademii Nauk (komisja 
liczy ponad 60 cz onków reprezen-
tuj cych o rodki naukowe Górnego 

l ska, l ska Cieszy skiego i l -
ska Opolskiego). Przewodnicz cym 
Komisji wybrano ponownie prof. 
dra hab. W adys awa Jachera. Wi-
ceprzewodnicz cymi zostali: prof. 
dr hab. Andrzej Klasik, prof. dr hab. 
Irena Flore ska-Bukowska oraz dr 
Edward Nycz, pracownik Instytutu 
Nauk Pedagogicznych UO. 

13 listopada. Na dziedzi cu Co ll-
egium Maius UO ods oni to studni
w. Wojciecha. Wi cej – str. 13.

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja wzi a udzia  w po-
siedzeniu Rady Wydawniczej UO 
zorganizowanym m.in. z okazji 50-
lecia Wydawnictwa Uniwersytetu 
Opolskiego.

14 listopada. W ramach „Z otej
Serii Wyk adów Otwartych” od-
by o si  spotkanie z prof. dr. hab. 
Januszem Daneckim, arabist , j -
zykoznawc , literaturoznawc  i t u-
maczem, który wyg osi  wyk ad pt. 
„Problemy wspó czesnego islamu”. 
Profesorowi Daneckiemu towarzy-
szy a znana pisarka i malarka Hanna 
Baku a. Wi cej – str. 22.

15 listopada. W Muzeum Diece-
zjalnym odby a si  promocja ksi ki 
prof. dra hab. Stanis awa Nicieji pt. 
„Twierdze kresowe Rzeczypospo-

8 XI 2006. Donald Tusk w towarzystwie dr Danuty Berli skiej, Danuty Jaz owieckiej,
pos anki PO i rektora UO prof. dra hab. Stanis awa Nicieji

8 XI 2006. Prof. Leszek Pacholski (w rodku) i prof. Stanis aw S. Nicieja go mi ks. 
abp. Alfonsa Nossola



 6 INDEKS nr 7–8 (72–73)

litej”, któr  prowadzili dr hab. ks. 
Piotr Maniurka oraz dr Adam Wier-
ci ski z Instytutu Filologii Polskiej. 
Fragmenty ksi ki czyta  Krystian 
Koby ka, dyrektor Opolskiego Te-
atru Lalki i Aktora. W promocji 
wzi o udzia  ok. 400 osób, m.in. ks. 
Ludwik Rutyna, jeden z bohaterów 

ksi ki, renowator ko cio a w Bu-
czaczu. Wi cej na str. 20.

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja wzi a udzia  w posie-
dzeniu Komitetu Chemii PAN w 
Warszawie, podczas którego prof. 
dr hab. Micha  Kleiber przedstawi
now  polityk  naukow  Unii Euro-

•

pejskiej, w tym utworzenie i zasady 
dzia ania Europejskiej Rady Ba-
da . Prof. dr hab. Bogdan Marciniec 
omówi  narodowy program bada
Foresight Polska 2020, przedysku-
towano wyniki parametryzacji jed-
nostek naukowych w roku 2006. 

16 listopada. Prorektor UO prof. 
dr hab. Krystyna Czaja wzi a udzia
w spotkaniu przedstawicieli jedno-
stek naukowych w zakresie nauk 
eksperymentalnych zorganizowa-
nym na Politechnice Opolskiej w 
zwi zku z inicjatyw  zorganizowa-
nia opolskiego, regionalnego cen-
trum badawczego.

Odby o si  kolejne spotkanie w 
ramach „Z otej Serii Wyk adów Ot-
wartych”. Go ciem uniwersytetu by
Leo Leszek Kantor, przed laty zwi -
zany z opolsk  uczelni , a od wielu 
lat nauczyciel akademicki Instytutu 
Nauk Politycznych i Spo ecznych 
Uniwersytetu Sztokholmskiego, 
przewodnicz cy Mi dzynarodo-
wego Forum Kultury i Centralnej 
Federacji Imigrantów w Szwecji. 
Leo Kantor, przebywaj cy w Opolu 
na zaproszenie Instytutu Politologii 
UO, przedstawi  wyk ad na temat: 
„Relacje polsko- ydowskie w eu-
ropejskiej perspektywie historycz-
nej”. Leo Kantorowi towarzyszyli: 
wybitny polski pisarz Andrzej Bart 
(autor m.in. powie ci „Don Juan po 
raz drugi”), re yser Marek Langosz, 
asystent Agnieszki Holland. Wi cej
– na str. 24.

Go ciem rektora by  Rafa  Ha-
bielski z Instytutu Bada  Litera-
ckich PAN w Warszawie, znawca 
twórczo ci polskich pisarzy na Ob-
czy nie.

16–17 listopada. Odby a si
mi dzynarodowa konferencja na-
ukowa zorganizowana przez In-
stytut Filologii Polskiej i Instytut 
Historii UO, Ma ica Serbska (Bu-
dyšín), Etnologický ústav AV R z 
Pragi oraz Stowarzyszenie Polsko-
Serbo u yckie „Pro Lusatia” na te-
mat: „ wiat s owia ski w oczach 
badaczy i publicystów XIX i XX 
wieku”. Konferencj  w imieniu 
w adz rektorskich otworzy  prorek-
tor UO dr hab. Marek Masnyk, prof. 
UO. (str. 72)

•

•

9 XI 2006. Na zdj ciu: Roman Giertych, minister edukacji, w towarzystwie rektora UO 
prof. Stanis awa Nicieji i studentów UO

10 XI 2006. Uroczysto  nadania tytu u doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi 
przez spo eczno  Politechniki Opolskiej. Na zdj ciu od lewej: prorektor UO prof. 
Krystyna Czaja, rektor P l prof. Wojciech Zieli ski, rektor UO prof. Stanis aw Nicieja, 
rektor PO prof. Jerzy Skubis, prof. Jerzy Buzek, minister nauki i szkolnictwa wy szego
prof. Stefan Jurga
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17 listopada. Rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja spotka
si  z zespo em studenckich „Radio-
sygna ów” w zwi zku z 50. rocznic
istnienia rozg o ni.

20 listopada. Rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja udzie-
li  w TVP 3 wywiadu redaktorowi 
Tadeuszowi Górnemu do jego au-
dycji „Ksi ki z górnej pó ki”. Prof. 
Stanis aw S. Nicieja mówi  o swojej 
najnowszej ksi ce pt. „Twierdze 
kresowe Rzeczypospolitej”. 

Rektor UO prof. dr hab. Stani-
s aw Nicieja spotka  si  z Rafa em
Sk pskim – dyrektorem Pa stwo-
wego Instytutu Wydawniczego. 
Nast pnie w Muzeum Niepodle-
g o ci w Warszawie uczestniczy  w 
promocji jubileuszowego rocznika 
„Pami  i Niepodleg o ” po wi -
conego w ca o ci dziejom Lwowa, 
w którym zamieszczono artyku
pt. „Cmentarz Orl t we Lwowie” 
autorstwa S. Nicieji.

21 listopada. W sali konferen-

•

cyjnej Villa Academica 
odby o si  kolejne spotka-
nie w ramach „Z otej Se-
rii Wyk adów Otwartych”. 
Go ciem UO by  dr Ro-
muald uczy ski, redak-
tor naczelny miesi czni-
ka „Sudety”, autor ksi ek
po wi conych dziejom i 
zabytkom Dolnego l ska.
Wi cej – na str. 46.

22 listopada. Rektor 
UO prof. dr hab. Stani-
s aw Nicieja uczestniczy
w wi cie Uniwersytetu 
Wroc awskiego, podczas 
którego nadano prof. Sze-
wachowi Weissowi tytu
doktora h.c. UWr, a tak e
wr czono Nagrody Ksi -
nej Jadwigi l skiej prof. 
Karlowi Dedeciusowi i 
ks. arcybiskupowi prof. 
Alfonsowi Nossolowi. W 
uroczysto ci uczestniczy-
a równie  Beata Piotro-

wicz – dolno l ska kurator 
o wiaty, absolwentka na-
szej uczelni.

Odby o si  posiedzenie 
Rektorskiej Komisji Bu-

d etowej z udzia em prorektor UO 
prof. dr hab. Krystyny Czai. Spot-
kanie po wi cone by o analizie ak-

•

tualnej sytuacji finansowej uczelni 
oraz jej perspektywom w zwi zku z 
Rozporz dzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wy szego w sprawie 
podzia u dotacji z bud etu pa stwa
dla uczelni publicznych.

23 listopada.W siedzibie Sto-
warzyszenia Katolickiego „Civitas 
Christiana” odby o si  spotkanie 
klubu dyskusyjnego „Spo ecze -
stwo” z udzia em cz onków Ko a
Naukowego „Inter-Lex”. Tematem 
spotkania by a akcesja Turcji do 
Unii Europejskiej. Debat  poprze-
dzi a prelekcja ks. dra Piotra Sa-
dowskiego dotycz ca jego pobytu 
w Stambule. 

Prorektor UO dr hab. Marek 
Masnyk, prof. UO spotka  si  ze 
studentami z Ukrainy.

25 listopada. Odby a si  Regio-
nalna Sesja Naukowo-Metodyczna 
„Edukacja zawodoznawcza i pro-
jako ciowa w szkole” podsumo-
wuj ca realizacj  zadania studia 
podyplomowe „Szkolny dorad-
ca zawodowy” realizowan  przez 
Konsorcjum Uniwersytet Opolski 
i Uniwersytet Wroc awski (pro-
jekt wspó finansowany ze rodków
Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego oraz bud e-
tu pa stwa). W sesji udzia  wzi li 
uczestnicy studiów i przedstawicie-

•

13 XI 2006. Uroczysto ci ods oni cia studni w. 
Wojciecha zorganizowanej przez Andrzeja K ckiego
towarzyszy  spektakl typu „ wiat o i d wi k” przygoto-
wany przez Andrzeja Czernika i cz onków Opolskiego 
Bractwa Rycerskiego

14 XI 2206. Prof. Janusz Danecki w towarzystwie rektora UO prof. Stanis awa Nicieji 
oraz Iwony K opockiej – dziennikarki NTO i redaktora naczelnego NTO Jerzego Pa-
ciorkowskiego
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le w adz obu uczelni: prorektor UO 
ds. nauczania prof. dr hab. Ryszard 
Cach (UWr), prorektor ds. kszta ce-
nia i studentów UO dr hab. Marek 
Masnyk, prof. UO oraz przedstawi-
ciele kuratoriów. Gospodarzem sesji 
by a dr Maria migielska z Wydzia-
u Ekonomicznego UO.

26 listopada. W westybulu Co-
llegium Maius UO otwarto wystaw
Anny Dziemieszy skiej (rysunki) 
po wi con  twórczo ci Henryka 
Hartmanna. Uczestniczy o w niej 
liczne grono opolskich architektów, 
rysowników i mi o ników sztuki. 
O twórczo ci Hartmanna mówi  dr 
Adam Szyma ski z Instytutu Hi-
storii.

27 listopada. Obradowa a Sena-
cka Komisja ds. Bada  i Wspó pra-
cy z Zagranic  z udzia em prorek-
torów: prof. dr hab. Krystyny Czai 
i prof. dra hab. Jerzego Lisa.

Rektor UO prof. dr hab. Stanis aw 
Nicieja i prorektor UO prof. dr. hab. 
Krystyna Czaja spotkali si  z wice-
ministrem edukacji S awomirem 
K osowskim, wojewod  opolskim 

•

Bogdanem Tomaszkiem 
oraz dyrektorem opolskiego 
oddzia u NFZ Kazimierzem 

ukawieckim. Omawiano 
perspektywy uruchomie-
nia wydzia u lekarskiego 
w UO.

27–28 listopada. Dr hab. 
Teresa Smoli ska, prof. UO, 
kieruj ca Katedr  Kulturo-
znawstwa i Folklorystyki 
IFP i inni pracownicy kate-
dry oraz Eugeniusz Brud-
kiewicz wraz z kierowanym 
przez niego Stowarzysze-
niem Wspó pracy Polska-
Wschód, a tak e Uniwer-
sytet Przykarpacki im. W. 
Stefanyka w Iwano-Fran-
kowsku byli organizatorami 
forum m odzie owego pn. 
„Wielokulturowo  obwo-
du iwano-frankowskiego i 
woj. opolskiego”, które – 
pod patronatem marsza ka 
województwa opolskiego i 
rektora UO – zorganizowa-
ne zosta o w sali posiedze
Senatu UO. Go ci przywita

rektor UO prof. dr hab. Stanis aw 
Nicieja, który równie , jako jeden 
z referentów, wyg osi  wyk ad pt. 
„Podole na styku kultur polskiej i 
ukrai skiej” (str. 85).

28 listopada. Prorektor UO prof. 
dr hab. Jerzy Lis wzi  udzia  w 
spotkaniu rektorów wy szych uczel-

ni oraz dyrektorów instytutów PAN 
i JBR z drem Andrzejem Siemasz-
k , dyrektorem Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badaw-
czych Unii Europejskiej. Spotkanie 
dotyczy o uczestnictwa polskich in-
stytucji badawczych i uczelni w 7. 
Programie Ramowym UE. Spotka-
nie odby o si  po zako czeniu kon-
ferencji inauguruj cej 7. Program 
Ramowy w siedzibie Wroc awskie-
go Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Wroc awskiej. Celem 
spotkania by o omówienie kierun-
ków zmian w 7. Programie Ramo-
wym UE w aspekcie prawnym oraz 
finansowania projektów.

Rektor UO prof. dr hab. Stani-
s aw Nicieja i kanclerz UO Andrzej 
Kimla omówili z zespo em pro-
jektantów i architektów gliwickiej 
pracowni projektowej szczegó y
zabudowy skarpy na wzgórzu uni-
wersyteckim, gdzie ma powsta
klub akademicki.

30 listopada. Obradowa  Se-
nat UO. 

Na Uniwersytecie Opolskim 
go  ci a Martyna Wojciechowska.
Spotkanie by o po czone z promo-
cj  jej ostatniej ksi ki „Przesun
horyzont”. – Ka dy z nas ma swój 
Everest i granic , któr  chce prze-
kroczy  – mówi a autorka. – Ja tak e
stawiam sobie kolejne cele i staram 
si  je realizowa . W czasie spot-
kania z Wojciechowsk  sala by a

•

•

22 XI 2006. Laureaci Nagrody Ksi nej Jadwigi l skiej. Od lewej: ks. abp. Alfons 
Nossol i Karl Dedecius w towarzystwie prof. Jana Miodka

21 XI 2006. Dr Romuald uczy ski i prof. dr hab. 
Stanis aw Nicieja przed studni w. Wojciecha
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wype niona niemal po brzegi. 
1 grudnia. Z inicjatywy IFP 

oraz OTPN odby a si  konferencja 
„Region w wietle nazw w asnych”
zorganizowana w 100-rocznic  uro-
dzin prof. Stanis awa Rosponda i w 
20-rocznic mierci prof. Henryka 
Borka. Konferencji towarzyszy a
okoliczno ciowa wystawa. Zebra-
nych go ci powita  rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja. Wy-
k ad dotycz cy bada  prof. Stanis a-
wa Rosponda przedstawi  prof. Jan 
Miodek, badania b d ce w sferze 
zainteresowa  prof. Henryka Borka 
zreferowa  prof. Feliks Pluta.

W sali posiedze  Senatu UO 
odby a si  debata pod has em 
„Jacy jeste my w Europie – ocena 
cz onkostwa Polski w strukturach 
unijnych” zorganizowana przez 
„Dom Europejski” – Regionalne 
Centrum Informacji Europejskiej 
przy Fundacji Rozwoju l ska oraz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W 
imieniu w adz UO zgromadzonych 
go ci powita a prorektor UO prof. 
dr hab. Krystyna Czaja. W debacie 
uczestniczyli m.in. eurodeputowany 
Stanis aw Ja owiecki i pos anka PO 
Danuta Jaz owiecka.

2 grudnia. Na Wroc awskich 
Targach Ksi ki, na których pre-
zentowano dorobek 60 wydawnictw 
krajowych, odby a si  promocja 
ksi ki prof. Stanis awa Nicieji: 

•

„Twierdze kresowe Rzeczypospo-
litej”, któr  prowadzi  znany pub-
licysta (Polityka, Wprost, Odra) i 
pisarz Mariusz Urbanek.

Duszpasterstwo akademickie Xa-
verianum przyzna o coroczn  nagro-
d  „ ar serca”. Nagrod  w kategorii 
osoba spoza rodowiska otrzyma a
Romualda Kr a ek-Leszczy ska 
(za otwarto  na ludzkie cierpienie 

•

i dostrzeganie problemów dzieci). 
Nagroda w kategorii pracownik 
naukowy przypad a prof. dr. hab. 
Marianowi Duczmalowi, rektoro-
wi WSZiA, za wielkoduszno ,
hojno  i skromno  w relacjach 
mi dzyludzkich. Barbara oboziak
otrzyma a „ ar serca” w kategorii 
m odzie  akademicka (za bezinte-
resowne zaanga owanie w prac
na rzecz ludzi). Nagrod  specjaln
wyró niono natomiast arcybiskupa 
Alfonsa Nossola.

3 grudnia. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw Nicieja uczestniczy
w spotkaniu z prof. Markiem Safja-
nem – prezesem Trybuna u Konsty-
tucyjnego w latach 1999–2006, Jó-
zefem Sebest  – marsza kiem woj. 
opolskiego, Ryszardem Janowskim
– prezesem S du Okr gowego w 
Opolu, prof. drem Leszkiem Stad-
nicze k  – dziekanem Wydzia u
Prawa i Administracji UO oraz ze 
studentami Wydzia u Prawa.

Zespó  muzyczny „Xaverianum” 
wyst pi  podczas XI Festiwalu Pio-
senki Religijnej „Azoty 2006”, or-
ganizowanego przez parafi w. 
Floriana w K dzierzynie-Ko lu. 
Barbara Beuth, Anna Szymonek, 

•

5 XII 2006. Laureaci nagrody Quality. W pierwszym rz dzie od lewej: dr Emilia Woj-
tczak, mgr Iwona Karpi ska, dr hab. El bieta D browska, dr Izabela Pisarek, dr Urszula 
Karwaczy ska, dr Ma gorzata Ganczarska, mgr Edyta Szafranek. W drugim rz dzie
od lewej: dr Andrzej Jasi ski, dr Marek Korzeniowski, dr hab. Janusz Dorobisz, prof. 
dr hab. Jan Bo , mgr Lech Bogda ski, prof. dr hab. Stanis aw Nicieja, prorektor UO 
dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, dr Piotr Sasin, ks. dr Andrzej Anderwald, dr Jacek 
Lipok. Na zdj ciu brak dr Katarzyny Molek-Kozakowskiej.

22 XI 2006. Prof. Stanis aw S. Nicieja w rozmowie z dr h.c. UWr prof. Szewachem 
Weissem
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ukasz Chomiak, Justyna Mihu ka,
Anna Kurzaj, Marcin B k, Pawe
Kalici ski i Agnieszka Kalici ska 
zaj li II miejsce (w sumie by o 13 
zespo ów).

4 grudnia. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw Nicieja otworzy
konferencj  zorganizowan  przez 
Wydzia  Prawa i Administracji pn. 
„Pierwsze stwo prawa wspólno-
towego przed prawem krajowym. 
Aspekty teoretyczne i praktyczne”. 
G ówny referat wyg osi  prof. Ma-
rek Safjan.

Studenci Ko a Naukowego Insty-
tutu Historii zorganizowali spotka-
nie z Jerzym Urbanem, redaktorem 
naczelnym „Nie”. W spotkaniu 
uczestniczy  prorektor UO dr hab. 
Marek Masnyk, prof. UO. Rozmo-
wa z Jerzym Urbanem na str. 42.

5 grudnia. Nagrody Quality za 
osi gni cia dydaktyczne w minio-
nym roku akademickim wr czyli 
rektor UO prof. dr hab. Stanis aw 
S awomir Nicieja i prorektor ds. 
kszta cenia i studentów dr hab. Ma-
rek Masnyk, prof. UO. Nagrody 
otrzymali: prof. dr hab. Jan Bo
(Wydzia  Prawa i Administracji), 
ks. dr Andrzej Anderwald (Wydz. 
Teologiczny), mgr Lech Bogda ski
(SWFiS), dr hab. El bieta D brow-
ska, prof. UO (Inst. Fil. Polskiej), 
dr hab. Janusz Dorobisz (Inst. Hi-
storii), dr Ma gorzata Ganczarska 
(Inst. Studiów Edukacyjnych), dr 

•

Andrzej Jasi ski (Inst. Matematyki 
i Informatyki), mgr Iwona Karpi -
ska (SJO), dr Urszula Karwaczy -
ska (Wydzia  Przyrodniczo-Tech-
niczny), dr Marek Korzeniowski 
(Inst. Filozofii i Socjologii), dr Ja-
cek Lipok (Inst. Chemii), dr Ka-
tarzyna Molek-Kozakowska (Inst. 
Fil. Angielskiej), dr Izabela Pisarek 
(Wydz. Przyrodniczo-Techniczny), 
dr Piotr Sasin (Inst. Nauk Pedago-
gicznych), mgr Edyta Szafranek 
(Wydz. Ekonomiczny), dr Emilia 
Wojtczak (Inst. Fil. Wschodnios o-
wia skiej).

Rektor UO prof. dr hab. Stani-
s aw Nicieja spotka  si  z dyrekcj
i m odzie  II LO im. Marii Konop-
nickiej w Opolu.

6 grudnia. W Auli B kitnej UO 
odby  si  wyk ad wybitnego znawcy 
twórczo ci Henryka Sienkiewicza 
prof. Tadeusza Bujnickiego.

7 grudnia. Odby o si  pierwsze 
forum dotycz ce studentów niepe -
nosprawnych, organizowane wspól-
nie z Politechnik  Opolsk .

8 grudnia. Prorektor UO prof. dr 
hab. Krystyna Czaja wzi a udzia  w 
seminarium naukowym w P ocku, 
jakie odby o si  z okazji roczni-
cy uruchomienia w pa dzierniku 
2005 r. dwóch, nowych, wiatowej
skali instalacji produkcji polietylenu 
du ej g sto ci (o zdolno ci produk-
cyjnej 320 tys. t/rok) oraz jednej z 
najwi kszych na wiecie wytwórni 

•

polipropylenu o zdolno ci produk-
cyjnej 400 tys. t/rok. Prof. Czaja 
wyg osi a referat pt. „Kluczowa rola 
katalizatora w rozwoju technologii 
poliolefin”.

12 grudnia. Na Politechnice 
Wroc awskiej odby o si  Kolegium 
Prorektorów Uczelni Wroc awia 
i Opola, w którym wzi  udzia
prorektor UO dr hab. Marek Mas-
nyk, prof. UO. Przedstawione zo-
sta o sprawozdanie z dzia alno ci 
Biura Karier za rok akademicki 
2005/2006.

14 grudnia. Z inicjatywy pra-
cowników filologii angielskiej UO  
– w ramach Z otej Serii Wyk adów
Otwartych – odby o si  spotkanie 
autorskie z prof. Tadeuszem S aw-
kiem – poet , prozaikiem, t uma-
czem i teoretykiem literatury pt. 
„64. Literatura i bieg ycia”. Prof. 
Tadeusz S awek od wielu lat wspó -
pracuje z Uniwersytetem Opolskim, 
patronuje pracom naukowym opol-
skich anglistów, m.in. Paw owi 
Marcinkiewiczowi i Jackowi Gu-
torowowi.

15 grudnia. Odby o si  posie-
dzenie Rady Bibliotecznej, podczas 
którego omówiono plany wydatków 
przeznaczonych na gromadzenie 
zbiorów, prenumerat  czasopism za-
granicznych, plany zwi zane z przy-
st pieniem do konsorcjum „ l ska
Biblioteka Cyfrowa”.

15–16 grudnia. Odby o si  po-
siedzenie Uniwersyteckiej Komi-
sji Akredytacyjnej w Ci eniu, w 
którym wzi  udzia  prorektor UO 
dr hab. Marek Masnyk, prof. UO. 
Omówiono m.in. problem tworzenia 
i wprowadzenia makrokierunków.

18–19 grudnia. Swoboda prze-
p ywu osób i jej ograniczenia w 
prawie Unii Europejskiej – ogólno-
polsk  konferencj  pod takim ty-
tu em zorganizowali: Europejskie 
Stowarzyszenie Studentów Prawa 
ELSA Opole oraz Wydzia  Prawa i 
Administracji UO. Referaty oraz to-
warzysz ca im dyskusja dotyczy y
m.in. konsekwencji prawnych, eko-
nomicznych i etycznych swobodne-
go przep ywu osób w UE, a tak e
jego zwi zku z przest pczo ci  w 
pa stwach cz onkowskich.

14 XII 2006. Na zdj ciu (od lewej): prof. Tadeusz S awek, prof. Andrzej Ciuk, dr hab. 
Ilona Dobosiewicz i rektor UO prof. Stanis aw S. Nicieja
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23 pa dziernika br. w Sali Sena-
tu Collegium Maius Uniwersytetu 
Opolskiego odby a si  uroczysto
wr czenia tegorocznych Nagród im. 
Karola Miarki. W ród laureatów 
znalaz  si dr Krzysztof Spa ek,
naukowiec z Uniwersytetu Opol-
skiego, którego uhonorowano za 
ca y dorobek naukowy – zw aszcza
za odkrycie i popularyzacj  krasie-
jowskich dinozaurów. 36-letni dr 
Krzysztof Spa ek jest najm odszym
laureatem w 24-letniej historii kon-
kursu.

Karol Miarka (1825–82) by l -
skim dzia aczem spo eczno-poli-
tycznym, nauczycielem, organist
i pisarzem gminnym w rodzinnej 
wsi, a tak e pisarzem, publicyst  i 
wydawc  (w 1869 r. za o y  w Kró-
lewskiej Hucie – obecnie Chorzów 
– Ksi garni  Katolick , a w 1875 r. 
– drukarni  w Miko owie). Stworzy
i wydawa  czasopismo Katolik, któ-
re od 1870 roku sta o si  organem 
niemieckiej partii Centrum, stoj cej 
w opozycji do rz du. By  redakto-
rem Katolika do 1881 r. Od 1873 
r. wielokrotnie wi ziony za propa-
gand  propolsk . By  zwolennikiem 
pracy organicznej. Za o y  w 1879 
r. Górno l skie Towarzystwo Kre-
dytowe W o cian. Broni  Ko cio a
katolickiego i krzewi  polsko  na 
Górnym l sku. Organizowa  pol-
skie stowarzyszenia, biblioteki i 
czasopisma.

Nagroda im. Karola Miarki przy-
znawana jest od 1983 roku osobom, 
które swoj  prac  wzbogacaj  war-
to ci regionu i kraju. Przyznaj  j
marsza kowie województw opol-
skiego i l skiego. W ród laureatów 
nagrody s  m.in. prof. Dorota Si-
monides, Zbyszko Bednorz, Sta-
nis aw Hadyna, Waleria Nabzdyk, 

abp Alfons Nossol, prof. Wies aw
Lesiuk, abp Damian Zimo .

Nagroda, jak przyzna  dr Krzysz-
tof Spa ek, ma dla niego ogromne 
znaczenie: – To najwa niejsze wy-
ró nienie w moim yciu, które do-
daje mi si  do dalszej pracy. Ciesz
si  tym bardziej, e z Krasiejowem 
wi  si  te  niemi e wspomnie-
nia.

Te niemi e wspomnienia to g o -
na sprawa kradzie y ko ci dino-
zaurów, o któr  pos dzono w a nie
dr. Spa ka, faktycznego odkrywc
stanowiska paleontologicznego w 
Krasiejowie. Prokuratura wycofa-
a si  jednak z tych absurdalnych 

zarzutów. 
Laudacj  na cze  Krzysztofa 

Spa ka wyg osi dr Arkadiusz No-
wak – mówi  o nim jako o pasjona-
cie, który ju  od szkolnych lat po-
wi ca  si  badaniom, obserwacjom 

i w drówkom, co zaowocowa o

ponad setk  publikacji naukowych 
i ponad dwustoma popularnonau-
kowymi. Spa ek jest tak e wspó -
redaktorem pierwszej w Polsce re-
gionalnej „Czerwonej ksi gi ro lin
województwa opolskiego”, traktu-
j cej o zagro onych gatunkach. 

Podczas uroczysto ci marsza ek
woj. opolskiego Grzegorz Kubat
oraz marsza ek województwa l -
skiego Micha  Czarski nagrodzili 
w tym roku tak e: Józefa Brod
– pedagoga, multiinstrumentalist ,
folkloryst , dzia acza spo ecznego;
prof. Janusza Here niaka – geo-
botanika, dendrologa, ekologa, 
artyst  fotografika i Jerzego Mo-
skala – artyst  plastyka, scenografa, 
wspó twórc  Centrum Scenografii 
Polskiej Muzeum l skiego w Ka-
towicach, wspó pracownika m.in. 
Kazimierza Kutza.

(bas)

Nagrody im. Karola Miarki przyznane

Dr Krzysztof Spa ek
w ród laureatów

Dr Krzysztof Spa ek odbiera nagrod  z r k ówczesnego marsza ka województwa 
opolskiego Grzegorza Kubata
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26 pa dziernika br., w setn
rocznic mierci Jana Dzier ona,
na Uniwersytecie Opolskim odby a
si  okoliczno ciowa ses ja naukowa 
po wi cona temu l  skiemu uczo-
nemu, ksi dzu, zwanemu ojcem 
wspó czesnego pszczelarstwa. W 
tym samym dniu w arkadach, ota-
czaj cych dziedziniec Collegium 
Minus, ods oni to medalion z po-
piersiem ksi dza Dzier ona, autor-
stwa Mariana Molendy, z tablic
tre ci: Wybitny l ski uczony. Ba-
dacz ycia pszczó . Kopernik ula. 
Doktor honoris causa Uniwersyte-
tu Monachijskiego.

Ks. Jan Dzier on (1811-1906), 
urodzony w owkowicach k. Klucz-
borka uko czy  studia teologiczne 
na Uniwersytecie Wroc awskim, po 
czym – w 1834 r. zosta  wikarym w 
Sio kowicach, a rok pó niej – pro-
boszczem parafii Kar owice (1868 r. 
zrezygnowa  z probostwa). Po So-
borze Watyka skim I ks. Dzier on
skrytykowa  przyj ty podczas so-

boru dogmat o nieomylno ci pa-
pie a, odmówi  te  podpisania aktu 
lojalno ci wobec Watykanu, za co 
zosta  ekskomunikowany. W 1874 r. 
wraca do rodzinnych owkowic i 

po wi ca si  pracy naukowej – by
m.in. odkrywc  zjawiska parteno-
genezy (dzieworództwa) pszczó ,
za o ycielem Towarzystwa Pszcze-
larskiego, autorem 26 ksi ek i po-
nad 800 artyku ów. Skonstruowa
pierwszy na wiecie ul z ruchom
zabudow .

Na sesj  pt. Jan Dzier on – l ski 
uczony, która odby a si  w Sali B -
kitnej Collegium Maius UO, przy-
jechali pszczelarze z ca ej Polski. 
Tadeusz Sabat, prezydent Polskie-
go Zwi zku Pszczelarskiego og osi
przy okazji, e ks. Jan Dzier on b -
dzie patronem tworz cego si  sto-
warzyszenia pszczelarzy Unii Eu-
ropejskiej – dlatego pierwszy zjazd 
tego zwi zku odb dzie si  w marcu 
przysz ego roku w a nie w Polsce. 

Podczas sesji zaprezentowa-
no tak e film Teresy Kudyby pt. 
Praw da ponad wszystko. Opowie
o ksi dzu Dzier onie.

(bas)

Ks. Jan Dzier on – w setn  rocznic mierci

Kopernikowi ula

W trakcie konferencji

Ods oni cie pami tkowego medalionu ku czci ks. Jana Dzier ona
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Wieczorem 13 listopada br. na 
uniwersyteckim dziedzi cu mi -
dzy ko cio em „Na Górce” a Col-
legium Maius ks. bp Jan Kopiec 
po wi ci  studni w. Wojciecha. 
Uroczysto ci, zorganizowanej 
przez dr. Andrzeja K ckiego z 
UO, towarzyszy  spektakl typu 
wiat o i d wi k przygotowany 

przez Andrzeja Czernika przy 
udziale cz onków Opolskiego Bra-
ctwa Rycerskiego. W uroczysto -
ci wzi li udzia  przedstawiciele 
w adz uniwersyteckich i senato-
rowie UO.

Studnia w. Wojciecha, autorstwa 
Mariana Molendy i Wita Pichur-
skiego, rze biarzy, pracowników 
Instytutu Sztuki UO, stan a w od-
leg o ci kilku metrów od miejsca, 
w którym sta a historyczna pono
studnia (legenda g osi, e ród o
wytrys o w 984 r., w czasie gdy w. 
Wojciech wyg asza  tu kazania). 
O takiej lokalizacji zdecydowa y
wzgl dy praktyczne: stara studnia 

przylega do budynku, nowa 
– wysoka na 5 metrów, zwie -
czona bogato zdobion  kopu
– wymaga a przestrzeni. 

Pomys  odrestaurowania 
dawnej, czynnej jeszcze na po-
cz tku XX wieku studni, któ-
ra z czasem wysch a i zosta a
zasypana gruzem, pojawi  si
w trakcie remontu budynku 
dzisiejszego Collegium Maius 
– wtedy wn trze nieczynnej 
studni oczyszczono. Dzi ki hoj-
no ci mec. Hendrika Fotha,
który sfinansowa  budow ,
pomys  móg  nabra  realnego 
kszta tu. Na ten kszta t sk ada 
si  wiele odlanych z br zu (pra-
cownia Wiktora Halupczoka)
elementów: pi  kolumn pod-
trzymywanych przez Atlasy, 
rze by historycznych, zwi za-
nych z Opolem postaci (Kazi-
mierz I Opolski, Boles aw II, 
ks. bp Jan Kropid o, W adys aw 
Opolczyk, w. Wojciech i wie -

cz ca kopu  rze ba pretorianina 
– stra nika dobrej wody).

Pocz tkowo do studni plano-
wano doprowadzi  wod  z wo-
doci gu, tymczasem nieoczeki-
wanie w starej studni ponownie 
wybi o ród o. Pozosta  wi c do 
rozwi zania problem technicz-
ny i wkrótce ze studni w. Woj-
ciecha b dzie mo na naczerpa
wody – a, jak g osi legenda, ma 
ona posiada  w a ciwo ci lecz-
nicze.

Opolska studnia w. Wojcie-
cha jest dzi  prawdziw  ozdob
wewn trznego dziedzi ca Colle-
gium Maius – od strony ko cio a, 
podobnie jak stara, „Pi kna Stud-
nia” – Rynku w Nysie. 

(bas)

ród o w studni
w. Wojciecha

Studni w. Wojciecha po wi ci  ks. bp Jan Kopiec

„Pi kna studnia” w Nysie, wykuta w 1686 r. 
przez Wilhelma Hellewega, nadzorc  Men-
nicy i Arsena u Miejskiego, ufundowana 
przez burmistrza nyskiego Kaspra Naasa. 
Fot. Stanis aw S. Nicieja
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Szmaragd oprawiony w szk o
– tak wygl da „ l ski Szmaragd 
2006”, nagroda przyznana przez 
Ko ció  Ewangelicko-Augsburski 
w Polsce arcybiskupowi Alfonsowi
Nossolowi, Wielkiemu Kanclerzo-
wi Wydzia u Teologicznego UO, za 
szczególne osi gni cia w dziedzinie 
ekumenizmu, tolerancji, pojednania 

mi dzy narodami i integracji euro-
pejskiej.

Tegorocznym laureatem tego za-
szczytnego wyró nienia, przyzna-
wanego przez Ko ció  lutera ski 
ju  po raz trzeci, zosta  tak e pisarz 
Jerzy Pilch, laureat Nagrody Li-
terackiej Nike 2001, doceniony za 
„wpisywanie dziejów ewangelickiej 

Wis y w krwioobieg literatury pi k-
nej”.

Uroczysto  wr czenia nagród 
odby a si  31 pa dziernika br. w ka-
tedrze ewangelickiej Zmartwych-
wstania Pa skiego w Katowicach 
podczas centralnego nabo e stwa 
reformacyjnego.

(bas)

Szmaragd dla arcybiskupa

28 pa dziernika 2006 r. w auli 
Wydzia u Teologicznego odby a si
uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 2006/2007 na Wydziale 
Prawa i Administracji UO. Poprze-
dzi a j  msza w. w ko ciele akade-
mickim odprawiona przez ks. abpa 
prof. dr hab. Alfonsa Nossola w 
intencji pracowników i studentów 
wydzia u.

Uroczysto  rozpocz prof. dr 
hab. Stanis aw L. Stadnicze ko,
dziekan WPiA UO, który przywita
przyby ych go ci, w ród których 
byli: Ireneusz D browski, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Skar-
bu Pa stwa, senatorowie RP Jaro-
s aw Chmielewski i dr Ryszard
Ciecierski, pose Ryszard Galla,
wojewoda opolski dr Bogdan To-
maszek, przewodnicz cy sejmiku 
opolskiego dr Andrzej Mazur,
marsza ek województwa Grzegorz
Kubat, prezydent Opola Ryszard 
Zembaczy ski, przedstawiciele 
uczelni, s downictwa i urz dów, w 
tym prof. Wiktor Basaj, dziekan 
Wydzia u Prawa Uniwersytetu Pod-
karpackiego w Iwano-Frankowsku 

(Ukraina). W swym wyst pieniu 
prof. Stadnicze ko podsumowa
dziesi ciolecie istnienia Instytutu 
Prawa i Administracji, w ramach 
którego od 1996 r. w Opolu upra-
wiano dyscypliny prawnicze. Na-
kre li  jednocze nie program roz-
woju kierunków PiA, jak równie
przedstawi  koncepcj  funkcjono-
wania WPiA. Podzi kowa  tak e
prof. dr. hab. Stanis awowi Ma-
larskiemu, wspó organizatorowi 
IPiA. Nast pnie g os zabra a prof. 

dr hab. in . Krystyna Czaja, pro-
rektor UO ds. nauki i polityki fi-
nansowej, która przedstawi a plany 
rozwoju uniwersytetu, przewiduj -
ce adaptacj  na potrzeby Wydzia u
Prawa i Administracji budynku by-
ego domu akademickiego „Mro-

wisko”. Kolejny mówca, Ireneusz 
D browski, wiceminister Skarbu 
Pa stwa, zaakcentowa  konieczno
przestrzegania norm etycznych w 
procesie stanowienia i stosowania 
prawa. Wojewoda opolski Bogdan 

Wydzia  Prawa i Administracji 
– rok pierwszy
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„Za humanistyczne przes anie wy-
ra one interesuj c  form  plastyczn ”
– tak brzmia o uzasadnienie werdyktu 
jury Salonu Jesiennego 2006, przy-
znaj cego Grand Prix Aleksandrze 
Janik, wyk adowcy Instytutu Sztuki 
UO, która na tegorocznym salonie za-
prezentowa a swoje grafiki i fotogra-
fie. Jurorzy – prof. Teresa Kotkow-
ska-Rzepecka, prof. Leszek Misiak
(oboje z krakowskiej ASP) i opolska 
historyczka sztuki Jadwiga Poliwo-
da – podj li t  decyzj  jednog o nie.
Do udzia u w Salonie po raz pierwszy 
zaproszono twórców nie zrzeszonych 
w Zwi zku Polskich Artystów Pla-
styków.

W ród laureatów tegorocznego 
Salonu Jesiennego znale li si  tak-
e: Joanna Lewandowska (Nagroda 

Prezydenta Opola „za symboliczn
no no  dzie a”), Marek Maci g
(Nagroda Opolskiego Towarzystwa 
Sztuk Pi knych „za ciekawe operowa-
nie znakiem plastycznym”), Boles aw 
Polnar (Nagroda Zwi zku Polskich 
Artystów Plastyków „za czenie 
rodków malarskich i rysunkowych 

oraz inspiracj  wspó czesn  rzeczywi-
sto ci ”), Magdalena Hlawacz (Na-
groda Galerii Sztuki Wspó czesnej w 
Opolu), Zbigniew Natkaniec (Na-
groda Galerii Autor za niekonwencjo-
naln  form  obrazowania), Bartosz 

Posacki i Bart omiej Trzos (sponso-
rzy nagród: Atabajt i Hotel Mercure), 
Dominika Jarz bska (Nagroda „No-
wej Trybuny Opolskiej”). 

W tegorocznym Salonie Jesiennym 
wzi o udzia  ponad 50 twórców – ko-
misarzem wystawy by a ju  po raz 
czwarty Beata Wewiórka: – Poziom 
Salonu Jesiennego staje si  coraz 
wy szy, tegoroczni jurorzy, profeso-
rowie krakowskiej ASP, nie ukrywali 
zdziwienia, e w Opolu istnieje tak 
pr ne rodowisko twórcze. W tym 
roku szczególnie dobrze zaprezen-
towa a si  rze ba: granitowe prace 
Tomasza Chmielewskiego, monumen-
talne rze by Joanny Lewandowskiej… 
Z malarzy bardzo wyrazi cie zaistnia
Edward Syty: ekspresja i barwa jego 
obrazów nie ma sobie równych. Atu-
tem Aleksandry Janik jest umiej tno
po czenia grafiki i fotografii, Bartosz 
Posacki i Bart omiej Trzos natomiast 
przedstawiaj  – w stylistyce komiksu 
– ciemn  stron  industrializacji. 

Dorobek Salonu Jesiennego 2006 
zosta  zaprezentowany w wie o wy-
remontowanej Galerii Sztuki Wspó -
czesnej w Opolu, która zmieni a si
nie do poznania – pocz wszy od fasa-
dy budynku po pe ne wiat a (szklany 
sufit) wn trza.

(bas)

Tomaszek, marsza ek Grzegorz 
Kubat i prezydent Opola Ryszard 
Zembaczy ski zwrócili uwag  na 
pozytywne aspekty wspó pracy 
w adz wojewódzkich i samorz do-
wych z Wydzia em Prawa i Admini-
stracji UO. Dziekan wydzia u otrzy-
ma  cenne prezenty od opolskich 
samorz dowców: obraz „Wenecja 
opolska” i statuetk  Temidy oraz 
bu aw  hetma sk  od prof. Basaja 
z Iwanofrankowska. Ks. abp prof. 

dr hab. Alfons Nossol, Wielki Kan-
clerz Wydzia u Teologicznego UO, 
yczy  pracownikom i studentom 

WPiA wielu sukcesów w pracy i w 
nauce.

Po wyst pieniach zaproszonych 
go ci nast pi a immatrykulacja stu-
dentów I roku studiów na kierunku 
prawa i administracji, zarówno sta-
cjonarnych jak i zaocznych. 

Prof. dr hab. Bogus aw Ba-
naszak z Uniwersytetu Wroc aw-

skiego, przewodnicz cy Rady 
Le gislacyjnej przy Prezesie Rady 
Ministrów, wyg osi  wyk ad inau-
guracyjny pt. „Czy Unia Europejska 
jest w kryzysie?”. Poruszy  w nim 
kwestie zwi zane ze statusem rodzi-
ny i problem wolno ci s owa. Jako 
ostatni wyst pi Piotr Zamelski, 
student III roku prawa, przewod-
nicz cy samorz du studenckiego 
WPiA.

Andrzej Szyma ski

Grand Prix dla Aleksandry Janik 

Salon Jesienny – na salonach

Aleksandra Janik, Transgresje,
fotografia
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O znaczeniu ka dej uczelni 
wiad cz  m.in. kariery, jakie staj

si  udzia em jej absolwentów. Dla-
tego redakcja „Indeksu” z uwag
ledzi losy absolwentów dawnej 

WSP i Uniwersytetu Opolskiego, i 
stara si  regularnie publikowa  in-
formacje o obejmowaniu wa nych 
funkcji spo ecznych przez by ych 
naszych studentów. 

Oto najnowsze dane:

Mgr Gra yna Kasa – absolwent-
ka historii, jest obecnie kierowni-
kiem O rodka Dzia alno ci Pro-

mocyjnej Biblioteki Narodowej w 
Warszawie. Jest organizatork  licz-
nych wystaw, które po prezentacji w 
Warszawie w Alejach Niepodleg o-
ci, cz stokro  trafiaj  do muzeów i 

bibliotek w ca ej Polsce.

Mgr Beata Paw owicz – absol-
wentka ekonomii, zosta a dolno l -
skim kuratorem o wiaty.

Mgr Maria Ambro y – absol-
wentka historii, zosta a asystentem 
Dawida Pelega – ambasadora Izra-
ela w Polsce.

Mgr Beata P omecka – absol-
wentka filologii angielskiej, jest 
ko respondentem Polskiego Radia 
w Brukseli. Jej sprawozdania i ko-
mentarze mo na niemal codziennie 
us ysze  m.in. w popularnej audycji 
I Programu Polskiego Radia – „Syg-
na y dnia”.

Mgr S awomir Brzezi ski – ab-
solwent politologii, zosta  przewod-
nicz cym Rady Miasta Opola.

(n)

Kariery naszych absolwentów 

Mi dzynarodowa konferencja medioznawcza w Opolu

Wojna w mediach
W dniach 11–12 pa dziernika br. 

w Collegium Maius Uniwersytetu 
Opolskiego odby a si  mi dzynaro-
dowa konferencja naukowa pt. Woj-
na w mediach, zorganizowana przez 
Instytut Politologii UO, przy wspar-
ciu urz dów: marsza kowskiego i 
miasta Opola. W konferencji wzi a
udzia  elita medioznawców, na cze-
le z prof. Tomaszem Gobanem-
Klasem (UJ), prof. Jackiem Sob-
czakiem (UAM), prof. Januszem 
Adamowskim (UW), prof. Janu-
szem Majcherkiem (AP w Kra-
kowie). Nie zabrak o dziennikarzy 
– w debacie pt. Czy polskie media 
przegraj  wojn  o wiarygodno ?
uczestniczyli m.in.: red. Maciej 
I owiecki, red. Maciej Wierzy -
ski, red. Krystyna Mokrosi ska 
(prezes Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich) i red. Kamil Durczok 
z TVN.

W trakcie dwudniowej konfe-
rencji debatowano nad zagadnie-
niem wojny. Wojny pokazywanej 
przez wspó czesne media i wojny 

mi dzy tytu ami na polskim rynku 
prasowym. Kolejne wyst pienia i 
towarzysz ce im dyskusje doty-
czy y m.in. tematów: Media ma-
sowe w czasie wojny (prof. Janusz 
Adamowski, UW), Medialny teatr 
terroru (prof. Tomasz Goban-Klas, 
UJ), Korespondent wojenny – ramy 
prawne i praktyka (prof. Jacek Sob-
czak, UAM), zastanawiano si  tak e
nad pytaniami: czy celem polityki 
obozu rz dz cego jest ograniczenie 
wolno ci mediów?; czy wymuszo-
na przez wolny rynek tabloidyzacja 
sprowadzi media do roli dostarczy-
ciela atwej do skonsumowania pap-
ki informacyjnej? 

Terror – jako spektakl medialny 
– by  tematem referatu prof. Toma-
sza Gobana-Klasa, który przyta-
czaj c kolejne przyk ady publikacji 
prasowych i audycji telewizyjnych 
dowodzi : – Cel terroryzmu to sia-
nie strachu, koncentracja uwagi na 
okre lonych tematach, wywo ywa-
nie histerii zbiorowej. Terrory ci 
planuj  swoje akcje w sferze mate-

rialnej oraz – a w a ciwie g ównie
– symbolicznej. Dlatego umiej tnie
wykorzystuj  logik  dzia ania me-
diów: misj  dostarczania informa-
cji, zrównowa onego prezentowa-
nia opinii. Terrory ci korzystaj
równie  z najnowszych mediów, 
w tym przede wszystkim Internetu 
jako ogólnie dost pnego medium 
o wiatowym zasi gu dla pot go-
wania i przed u enia efektu swego 
dzia ania.

Nie brakowa o i diagnoz doty-
cz cych obecnej sytuacji – tematem 
politycznego wymiaru wojny o me-
dia oraz wojny z mediami u progu 
IV RP zaj a si Iwona Hofman 
(fragment referatu – na str. 39). 
O wojnie personalnej, której ofia-
r  padaj  dziennikarze, mówi a
El bieta Pi tak, dyrektor Agencji 
Produkcji Audycji Telewizyjnych 
TVP: – Zmiany wsz dzie niew tpli-
wie s  potrzebne. Zmiany gorszego 
na lepsze, amatora na profesjonali-
st , lenia na cz owieka pracowitego, 
ale musz  istnie  etyczne kryteria 
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oceny tych zmian. Z y zarz dzaj cy, 
z y dziennikarz nie mo e zast po-
wa  dobrego tylko dlatego, e tam-
ten jest „nie z naszej bajki”. Musz
istnie  zasady oparte na uczciwo ci
i rzetelno ci. Zatem pozosta my na-
iw  ni i pytajmy: za co? I dlaczego?

Konferencji towarzyszy  panel 
studencki, zorganizowany przez 
studentów politologii, historii, so-
cjologii, filologii polskiej i pedago-
giki Uniwersytetu Opolskiego.

G upota mo e tak e dotkn
dziennikarzy

Panel zatytu owany „Czy polskie 
media przegraj  wojn  o wiary-
godno ?” zgromadzi  nadkomplet 
publiczno ci, któr  stanowili g ów-
nie pracownicy naukowi, studen-
ci i dziennikarze. Ci, dla których 
zabrak o miejsca w B kitnej Sali 
Collegium Maius ogl dali debat  na 
telebimie ustawionym w holu.

Ka dy z nas, codziennych od-
biorców dziennikarskich us ug, ma 
w asne zdanie na temat wiarygod-
no ci ró nych redakcji i autorów, 
a daje temu wyraz si gaj c bez 
obrzydzenia po ten lub inny tytu
prasowy czy wpuszczaj c na ekran 
swego telewizora t  czy ow  stacj .
Panel da  okazj  do skonfrontowa-
nia naszych odczu  z pogl dami i 
obserwacjami praktyków dzienni-
karstwa legitymuj cych si  ró nym
sta em i dorobkiem.

Dyskusj  prowadzi red. Maciej 
I owiecki, który dziennikarstwo 
rozpoczyna  przed ponad 40. laty 
w „Polityce”, z Rakowskim i Urba-
nem, a dzi  wyst puje publicznie 
jako tzw. dziennikarz niezale ny i 
mo na go kojarzy  z ró nymi rze-
czami, ale nie z lewic . Pewnie dla 
podgrzania atmosfery I owiecki 
stwierdzi  na wst pie, e dzienni-
karze funkcjonuj  w demokracji, 
a sami jej regu om nie podlegaj ;
chc  kontrolowa  wszystkich, ale 
ich nikt nie kontroluje, a ka da tego 
próba ko czy si  wrzaskiem pod 
niebiosa. Przypomnia , e wolno ci
s owa musi towarzyszy  odpowie-
dzialno  za nie. Wprawdzie wia-
rygodno  jest elementarn  cech

prawdziwego dziennikarstwa, jed-
nak w tzw. rzeczywisto ci medial-
nej (szczególnie w telewizji) jest to 
cecha, na któr  sk adaj  si  nie tyl-
ko rzetelno , prawdomówno  czy 
uczciwo , ale równie  pewien ele-
ment „czarowania”, kuglarstwa...

Szefowa Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich red. Krystyna 
Mokrosi ska zwróci a uwag  na 
co , co w rodowisku pozadzien-
nikarskim mo e budzi  groz , a 
co najmniej zdumienie: otó  ( w 
du ym uproszczeniu) mo e by
praktycznie i tak, e dziennikarz 
napisze nieprawd , a mimo to nie 
narusza regu  rzetelno ci i s d go 
uniewinni. Pani prezes przypomnia-
a g o n  swego czasu publikacj

„ ycia Warszawy” zatytu owan
„Wakacje z agentem.” Jak podkre-
li  S d Najwy szy w werdykcie 

dotycz cym tej publikacji – kluczo-
wa dla wyroku jest okoliczno , czy 
dziennikarze do o yli wszystkich 
mo liwych stara  w dochodzeniu 
do prawdy. I nic to, e do tej praw-
dy nie przystawa y upublicznione 
efekty dziennikarskiego ledztwa. 
Szefowa SDP podkre la a istnienie 
szczególnych zagro e  dla niezale -
no ci i wiarygodno ci dziennikarzy 
w warunkach mediów lokalnych. 

Powiedzia a równie : „Zostali my 
wpuszczeni i napuszczeni na siebie 
przez polityków, skaczemy sobie 
do garde , a politycy o wiadczaj ,
e na dziennikarzy s  akta w IPN 

i WSI”
Zdaniem red. Macieja Wierzy -

skiego polscy dziennikarze s  za 
blisko polityków i polityki, przez 
co sprawiaj  wra enie, e rzeczy-
wisto  do polityki si  sprowadza. 
Wszyscy znaj  przepytuj c  poli-
tyków Monik  Olejnik, ale nieby-
wale po yteczne dziennikarstwo 
Romana M odkowskiego, który 
w TVN t umaczy zawi e sprawy 
ekonomii w sposób zrozumia y
dla ka dego – nie wynios o go na 
gwiazd  mediów i ulubie ca tele-
widzów. Wierzy ski wie jednak, e
od polityki zawsze by o trudno si
uwolni . Kiedy zm czony prac  w 
warszawskiej „Kulturze” postano-
wi  uciec jak najdalej od wszelkiej 
polityki – zatrudni  si  w redakcji 
sportowej TVP. Ale i tu go polityka 
dopad a, bo moskiewsk  olimpia-
d  dotkn  bojkot ekip zachodnich, 
na co w odwecie „socjalizm” za 
cztery lata zbojkotowa  igrzyska 
w Los Angeles. Stronniczo  – to 
inna z cech le s u cych uprawia-
niu dobrego dziennikarstwa. Ko-

Panel pt. „Czy polskie media przegraj  wojn  o wiarygodno ” zgromadzi  nadkomplet 
publiczno ci



 18 INDEKS nr 7–8 (72–73)

lejna przypad o  – niefrasobliwy 
stosunek wi kszo ci dziennikarzy 
do faktów, liczb, zestawie . Wie-
rzy ski przypomnia , e w kodeksie 
dziennikarskim BBC rzetelno  jest 
postawiona przed pr dko ci , nato-
miast u nas speed i pogo  za sensa-
cj  s  najwa niejsze. Za ma o jest w 
rodowisku polskich dziennikarzy 

refleksji nad s abo ciami mediów, 
zwyci a rozrywkowe podej cie 
do rzeczywisto ci. Rzeczywisto
bywa traktowana, zw aszcza przez 
m odych dziennikarzy, jako dostar-
czycielka newsów, a nie jako wiat
pe en z o onych spraw i problemów 
le s u cych s upkom ogl dalno-
ci, poczytno ci.

Red. Piotr Mroczek (ostatni 
dyrektor Rozg o ni Polskiej Radia 
Wolna Europa) – nawi zuj c do 
dyskusji w poprzednim dniu kon-
ferencji – przypomnia , e wojna 
mi dzy mediami to nic innego tyl-
ko konkurowanie, a to rodzi tak e
po ytki dla odbiorcy. Przyk adem 
mo e by  obni enie ceny „Gazety 
Wyborczej” po ukazaniu si  „Dzien-
nika”. Z czterech filarów w adzy 
media dzia aj  najlepiej, ale te  nie 

sztuka by  najlepszym 
w towarzystwie pozo-
sta ych filarów. Stron-
niczo  – zdaniem Pio-
tra Mroczka – nie jest 
sama w sobie czym
z ym, byle tylko dzia a-
j c stronniczo nie stroi
si  w szaty obiektywi-
zmu. Fakty s  najwa -
niejsze i dopóki dzien-
nikarz nie przek amuje
faktów – wszystko jest 
w porz dku, komentarz 
od informacji wyra nie 
oddzielony mo e by
tendencyjny i stron-
niczy, bowiem pogl -
dy na ka d  spraw
bywaj  ró ne, nie ma 
„pogl dów obiektyw-
nych”.

Red. Roman elaz-
ny, by y dziennikarz 
RWE, jeden z najlep-
szych – jak go zapo-
wiedzia  prowadz cy 

panel – redaktorów mediów lokal-
nych, zaczyna  w prasie studenckiej, 
potem emigracja, powrót do kraju 
i osiedlenie si  w Krasnymstawie, 
gdzie z du ym powodzeniem reda-
guje miejscow  gazet . Mówi  teraz 
w Opolu o zagro eniach szczególnie 
niebezpiecznych na prowincji. Za-
gro eniach zarówno wewn trznych, 

dotycz cych funkcjonowania ma-
ych redakcji, postaw i charakterów 

poszczególnych dziennikarzy, ale 
tak e zagro eniach zewn trznych 
wynikaj cych z codziennego funk-
cjonowania w rodowisku, które si
krytycznie opisuje i nara a ró nym
wp ywowym osobom.

Red. Kamil Durczok (TVN) 
sporo czasu po wi ci  reakcjom na 
tzw. ta my Renaty Beger. Reakcjom 
polityków, ale tak e dziennikarzy 
sympatyzuj cych z w adz , którzy 
milczeli kiedy w TVN puszczono 
nagrane z ukrytej kamery enuj -
ce rozmowy kuluarowe na kon-
wencji Platformy Obywatelskiej, 
a teraz zacz to si  z zatroskaniem 
zastanawia , czy Renata Beger ma 
w a ciwe kwalifikacje moralne do 
o mieszania polityków rz dz cego
ugrupowania. A zdaniem Durczoka 
problem polega  nie na tym, kto i 
dlaczego nagrywa , sednem zda-
rzenia by o to, co utrwali o i ujaw-
ni o nagranie. Durczok uwa a, e
nie jest prawdziwe twierdzenie, i
media s  bez kontroli. Media kon-
troluj  ich odbiorcy – ogl daj c
program, kupuj c gazet  czy cza-
sopismo – lub nie kupuj c. Ponad-
to media kontroluj  si  wzajemnie. 
„Jak »Dziennik« napisze co , co nie 
ma pokrycia w faktach – „Gazeta 
Wyborcza” natychmiast to z przy-
jemno ci  ujawni i wytknie. ro-

Debat  mo na by o ogl da  na telebimie w holu Collegium Maius

Maciej Wierzy ski i Kamil Durczok
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dowisko dziennikarskie wzajemnie 
patrzy sobie na r ce. Opisujmy 
wiat takim, jaki on jest, nie anga-
uj c si  po którejkolwiek ze stron” 

– oto recepta Kamila Durczoka na 
wiarygodne dziennikarstwo.

Red. Janusz Majcherek (publi-
cysta „Rzeczpospolitej” i pracow-
nik naukowy) na pytanie: czy media 
mog  przegra  wojn  o wiarygod-
no ? – odpowiedzia  pytaniem: – A 
z kim niby mia yby przegra ? Na 
pewno nie z politykami! Badania 
pokazuj , e dziennikarze maj  wy-
sok  wiarygodno , ale rzeczywi-
cie mog  j  traci . My nie b d my

– apelowa  – jak politycy, którzy 
kiedy trac  wiarygodno , to ob-
winiaj  za to media. Je li stracimy 
wiarygodno , to na skutek w as-
nych s abo ci. Jakich? Najwi k-
szym b dem wszystkich spisko-

wych teorii jest to, e nie doceniaj
one najwa niejszego czynnika, któ-
ry prawdopodobnie rz dzi dzieja-
mi ludzko ci – g upoty. Spiskowa 
teoria pope nia ten b d, i  zak ada
mianowicie, e ludzie s  na tyle 
m drzy, przebiegli, sprytni, e s  w 
stanie zawi zywa  skomplikowane 
spiski, których nie mo na odkry ,
a wi c musz  by  niezwykle inteli-
gentnie skonstruowane. G upota to 
co , co mo e tak e dotkn  dzien-
nikarzy, bo czemu by nie? Przy-
biera ona m. in. posta  kompletnej 
ignorancji ekonomicznej, dlatego 
przy czam si  tu do pochwa  pod 
adresem Romana M odkowskiego.
Zmor  dzisiejszego dziennikarstwa 
s  te  tzw. dziennikarze niezale ni.
A kto to jest dziennikarz niezale -
ny? To jest facet, którego wyrzucali 
z ka dej roboty i do adnej redakcji 

nie chc  go przyj . Ci publicy ci 
niezale ni to s  frustraci. Otó  gdzie 
dzi  l duj  ci „niezale ni publicy-
ci”? Zostaj  dyrektorami mediów, 

prezesami ich zarz dów! To jest 
skandaliczna sytuacja. Nazywaj c
rzecz po imieniu: ci frustraci, którzy 
ponie li fiasko w zawodzie dzienni-
karskim – zostali teraz obsadzeni w 
roli nadzorców innych dziennikarzy. 
Frustraci i ignoranci – to s  najnie-
bezpieczniejsze kategorie dzienni-
karzy. A nieprawd  jest, jak to chc
nam wmówi  niektórzy, e trzeba 
si  sprzeda , aby osi gn  sukces 
w tej bran y. Przyk ady dziennika-
rzy siedz cych tu obok mnie s  tego 
najlepszym dowodem.
 Barbara Stankiewicz

Fot. Tadeusz Parcej

Biografia pisarza a literatura 
– z w asnych do wiadcze  twór-
czych. Tak brzmia  tytu  spotkania 
– w ramach Z otej Serii Wyk adów
Otwartych UO – ze Stanis awem 
Srokowskim, poet , pisarzem, kry-
tykiem literackim, absolwentem 
opolskiej WSP (1960). Spotkanie 
odby o si  24 pa dziernika br. w 
czytelni Biblioteki G ównej UO. 

Stanis aw Srokowski jest auto-
rem m.in. ksi ek o tematyce kreso-
wej (Duchy dzieci stwa, Repatrian-
ci i najnowsza Nienawi ), a tak e
Skandalista Wojaczek.

– Zwodnicze jest uto samianie 
pisarza z jego dzie em – zacz  Sro-
kowski, przyznaj c jednocze nie, e
jego ycie pojawia si  co jaki  czas, 
wyp ywa w literaturze.

Warunkiem bezwzgl dnym do 
powstania dzie a jest – zdaniem 
Stanis awa Srokowskiego – talent. 
– Ale musi by  spe niony tak e je-
den z trzech warunków. Twórc  musi 
dotkn  nadmiar – bólu, szcz cia,
l ku, niedomiar – czyli jaki  brak, 

pustka, albo musi do wiadczy
pustki – po odej ciu kogo  bliskiego 
na przyk ad. Jeden z tych elemen-
tów otwiera drog  do twórczo ci. 
Twórc , w którego yciu wszystkie 
te trzy nieszcz cia zaistnia y, by

Rafa  Wojaczek.
Srokowski, jako dziecko, wraz z 

rodzin  zmuszony do opuszczenia 
Kresów (Hnilcze, k. Podhajec, woj. 
tarnopolskie), powraca do nich w 
swoich ksi kach – inspirowanych, 

Ksi ki yciem pisane

Stanis aw Srokowski (z lewej) go ciem Z otej Serii Wyk adów Otwartych
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Promocja ksi ki Twierdze kresowe Rzeczypospolitej

Zostawi  swój lad
– Wasza obecno  tutaj to dla mnie wielkie wzru-

szenie, i wielka nagroda – zwróci  si prof. Stanis aw
S awomir Nicieja do kilkuset osób, szczelnie wype -
niaj cych sal  Muzeum Diecezjalnego podczas spot-
kania po wi conego promocji jego najnowszej ksi ki
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, 
biografie (Wydawnictwo Iskry, 2006). Spotkanie – 15 
listopada br. – rozpocz o si  od projekcji fragmentu 
filmu pt. Zamki kresowe Rzeczypospolitej, w re yse-
rii Jerzego Janickiego, z narracj  prof. Stanis awa S. 
Nicieji – dotycz cego historii twierdzy w Kamie cu 
Podolskim. Bo ksi ka jest plonem wyprawy na Podole 
i Wo y , na któr  z ekip  realizatorów wyruszy  re yser
Jerzy Janicki, by nakr ci  dziesi cioodcinkowy doku-
mentalny film o twierdzach Podola i Wo ynia, a na któr
zaprosi  profesora Niciej .

– Polska nie po egna a si  ze swoim Wschodem. 
Swoim i nie swoim, bo przecie  to by a Rzeczpospolita 
wielonarodowo ciowa, wieloj zykowa, wielowyzna-

niowa… I nie wiadomo, co z tym dziedzictwem pocz
– mówi  wspó prowadz cy, wraz z ks. Piotrem Ma-
niurk , spotkanie dr Adam Wierci ski – Bo jest ono 
i nasze, i nie nasze. Ka da próba jego „zeswojenia”, 
odebrania, b dzie nieprawdziwa, bo to dziedzictwo 
jest wspólne. Zapomnie  nie sposób, ale jak pami ta ?
Jak pami ta  o Wschodzie, by nikt nie mia  pretensji?
– zastanawia  si , przypominaj c poj cie „posiadania 
imaginacyjnego”, autorstwa Jerzego Stempowskiego: 
– Nie powinni my si  tego posiadania imaginacyjnego 
wstydzi . W procesie po egnania Wschodu ta ksi ka 
jest wa n  kart , cho  my b dziemy si  z nim egna
jeszcze przez kilkaset lat.

Wielk  warto ci  ksi ki profesora Nicieji i dowo-
dem jego umiej tno ci pisarskich – podkre la  dr Adam 
Wierci ski – jest fakt, e pod jego piórem te zapomnia-
ne miasta i miasteczka o ywaj , a wraz z nimi o ywa-
j  ludzie niegdy  tam yj cy, znani i nieznani, którzy 
budowali wietno  tych ziem: – Autor by by wietnym

reporterem historycznym, takie opowie ci
historyczne pisywa  Marian Brandys.

W ród przywo anych przez autora 
ksi ki ludzi by  obecny na sali ks. Lu-
dwik Rutyna, który po przej ciu na eme-
rytur  wróci  do Buczacza, sk d pochodzi 
i tam odbudowa  zniszczony ko ció  (dzi
mieszka w domu ksi y emerytów w Opo-
lu). Prof. Stanis aw S. Nicieja: – Zamiesz-
ka  w Buczaczu w absolutnie sparta skich
warunkach, na zagrzybionej parafii, z 
wod  na podwórku, trzeba by o niesamo-
witego hartu ducha, eby tam pozosta  i 
odbudowywa  zrujnowan wi tyni .

Z osob  ksi dza Rutyny wi e si
anegdota, któr  przytoczy  autor ksi ki: 
– Wyje d aj c z Buczacza postanowili my
wszyscy ofiarowa  po par  dolarów na od-

jak mówi, tamtymi emocjami, tam-
tym strachem i pó niejsz  wiedz  o 
tym, co si  na tych ziemiach dzia o.
Apogeum tego strachu to by  rok 
1944, kiedy polska cz  naszej wsi 
zosta a spalona, a wielu jej miesz-
ka ców wymordowano. Mój wiat 
si  wtedy zawali . A przecie  jesz-
cze nie tak dawno razem z moimi 
przyjació mi – ydem i Ukrai cem

– razem biegali my po polach za 
ptakami, nie potrafi em bez nich 
prze y  jednego dnia… Ale problem 
Kresów to problem nie tyle nacji, 
co cz owieka: ile mo e si  w nim 
zmie ci  z a. Polska jest du o win-
na Kresom – ten temat nie mo e by
przemilczany, nie mo emy udawa ,
e nic si  nie sta o.

W trakcie spotkania pojawi y si

i w tki opolskie – Stanis aw Sro-
kowski ko czy  tu przed laty stu-
dia polonistyczne, tu – jak mówi 
– prze y  swoje pierwsze mi o ci, 
zauroczenia i fascynacje. W Opolu 
tak e powsta y jego pierwsze wier-
sze, drukowane w „Przedpolach” i 
miesi czniku „Opole”. (bas)

Na zdj ciu od lewej: dr Adam Wierci ski, prof. Stanis aw S. Nicieja i Krystian 
Koby ka
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9 listopada br. w Muzeum l ska 
Opolskiego odby  si  wieczór muzeal-
ny pt. „ art bibliograficzny”, którego 
bo haterem by  dr Adam Wierci ski, po-
lonista z Instytutu Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Opolskiego.

Powodem spotkania by a ksi ka dra 
Wierci skiego pt. Prace polonistów opol-
skich. Zmy lenia bibliograficzne wydana 
przez Wydawnictwo Oficyna Piastowska. 
W wieczorze wzi li udzia  przyjaciele i do-
mniemani autorzy ksi ek przypisywanych 
im przez dra Wierci skiego.

W ramach wprowadzenia dr hab. El-
bieta D browska, prof. UO, jedna z 

autorek zmy lonych lektur, przedstawi a
dowcipny poemat o autorze. 

art wieczoru wart!

budow  ko cio a. Jaki  kr c cy si  wokó
nas Ukrainiec niepostrze enie ukrad  te 
pieni dze. Ksi dz Rutyna na to ze stoickim 
spokojem: „Bóg da , Bóg zabra ”.

Wszystkie przywo ane w ksi ce po-
stacie, i te wybitne, i te mniej znane, -
czy jedno: yli z pasj , zostawili po sobie 
trwa y lad na tych ziemiach. I to w a nie
– podkre li  profesor Nicieja – jest najwa -
niejsze: – Nie y  anonimowo, zostawi
swój lad.

W trakcie spotkania profesor Nicieja 
przyzna , e przyja  z Jerzym Janickim 
(który zabieraj c go na t  wypraw , przy-
czyni  si  do powstania ksi ki), cz owie-
kiem nies ychanie ciep ym, kompletnie 
pozbawionym agresji, jest jednym z naj-
wi kszych dóbr, jakie go spotka y w yciu. 
O swojej roli narratora filmu powiedzia :
– Tam nie by o mowy o d ugich opowie -
ciach – ka da ze scen wymaga a raptem kilku zda  ko-
mentarza. Tylko eby te trzy trafne zdania u o y , ile
wcze niej si  musia em naczyta !

To ju  kolejna ksi ka dotycz ca Kresów autorstwa 
Stanis awa S. Nicieji – pierwsz  by Cmentarz ycza-
kowski we Lwowie, ksi ka, której nak ad wyniós  250 
tys. egzemplarzy, a która przynios a autorowi wielk
popularno : – A musz  doda , e nic wspólnego z Kre-
sami nie mia em ani ja, ani moi rodzice. Ta popularno
pomog a mi bardzo w pó niejszej pracy administracyj-

nej na uniwersytecie. Wierz , e uda mi si  powtórzy
tamten sukces, e moja ostatnia ksi ka przywo a mnie 
w wymiarze ogólnopolskim.

Podczas spotkania fragmenty ksi ki czyta Krystian 
Koby ka, dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

Wieczór w Muzeum Diecezjalnym zako czy  si
podpisywaniem ksi ek – zainteresowanie nimi by o
tak du e, e trzeba by o sprowadzi  kolejn  parti  eg-
zemplarzy.

(bas)

Dr Adam Wierci ski (z lewej) i jego go cie. Fot. Jerzy Stemplewski

Po spotkaniu autor d ugo podpisywa  ksi ki
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Poeta Jan Goczo yczliwie 
opo wiedzia  o s abostkach dra Wier-
ci skiego. Wspomnia  m.in. o jego 
cyzelowaniu w asnych tekstów.

– W redakcji „Opola” Adam 
Wierci ski do samego ko ca co
tam w tek cie udoskonala ; na 
przyk ad „i” zmienia  na „oraz”. 
Doktor Wierci ski znany jest te  z 
tego, e przemierza ulice Opola za-
topiony w lekturze. Kiedy , jad c
samochodem, nagle go zauwa y em. 
Zacz em tr bi , by si  zatrzyma ,

niestety bezskutecznie – doktor Wier-
ci ski niewzruszenie czyta , a mnie 
zatrzyma a policja.

Jan Goczo  przekona  si  tak e, 
ile prze y  dostarczy o drowi Wier-
ci skiemu wymy lanie artobliwych 
bibliografii. – Nie raz pó n  noc ,
budzi  mnie telefon od Adama, który 
mia  ochot  czyta  w a nie wymy-
lone arty bibliograficzne.

Mgr Marek Szladowski z Insty-
tutu Filologii Polskiej przypomnia
tradycj  literack  zmy le  biblio-

graficznych.
Dr Adam Wierci ski podzi ko-

wa  wszystkim, którzy przyczynili 
si  do powstania ksi ki, m.in. wy-
dawcy Romanowi Hlawaczowi.

Zanim pojawi a si  ksi ka, po-
szczególne rozdzia y „Prac poloni-
stów opolskich” publikowane by y
na amach „Indeksu”.

Wieczór prowadzi a Krystyna 
Le nart-Juszczewska, dyrektor Mu-
ze  um l ska Opolskiego. 

BEZ

Nie taki gro ny islam
14 listopada br. na Uniwersytecie Opolskim go ci  arabista prof. Janusz Dane-
cki – w ramach Z otej Serii Wyk adów Otwartych w Bibliotece G ównej UO 
wyg osi  wyk ad pt.: „Problemy wspó czesnego islamu”.

Prof. Janusz Danecki, arabista z Uniwersytetu War-
szawskiego w swoim wyk adzie postanowi  zmierzy
si  z trzema mitami dotycz cymi wiata arabskiego. 

– Pierwszy mit dotyczy tego, e islam obejmuje 
wszystko – sfer  polityki, religii, sfer wieck ; drugi 
mit mówi, e islam jest tylko i wy cznie fundamen-
talistyczny; trzeci mit to przekonanie, e cywilizacja 
islamska zmierza do zniszczenia naszej cywilizacji i e
owo zniszczenie nast pi w wyniku zderzenia cywilizacji 
zachodniej z cywilizacj  islamu, no i dojdzie do znisz-
czenia tej pierwszej. 

Prof. Danecki, si gaj c do historii islamu, wykaza ,
e islam nie zawsze by  po czeniem religii z polityk .

– Tak by o na pocz tku. Prorok Mahomet, który y
w czasach 570–632 by  rzeczywi cie politykiem, admi-
nistrowa  dzia ania równie  w sferze militarnej, wy-
my laj c d ihad, ale zapominamy, e wówczas d ihad
zmierza  do uporz dkowania plemiennej grabie y. Ale 
natychmiast po mierci Mahometa stwierdzono: prorok 
umar , teraz mamy wy cznie wieckie pa stwo, mamy 
religi  jako tak , ale nie ma ju  potrzeby rozwijania 
doktryny religijnej. Pojawi a si  koncepcja wymy lona
w oparciu o Koran, e prorok Mahomet jest piecz ci
proroków, a piecz  zako czeniem proroctwa. Proro-
ctwo si  zako czy o, zacz o si  królestwo ludzi na ziemi 
i zaczyna si  nowa koncepcja, która to znowu zmierza 
w stron  religii, mianowicie taka, e to królestwo ma 
za zadanie utrzyma  religi  na ziemi i stosowa  boskie 
prawa. W ten sposób zrównano proroków z królami i 
zacz a si  teokracja. Okres teokracji panowa  mniej 

wi cej do najazdów mongolskich w 13. wieku, mniej 
wi cej 500 lat. 

Religia szale ców?

Dzi  odnosi si  wra enie, e islam prowadzi wi t
wojn  w obronie w asnej religii – mówi  prof. Danecki. 
Przyzna , e w obliczu zamachów terrorystycznych u 
wielu pojawia si  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 wrze nia 2001 roku World Trade 
Center za pomoc  porwanych przez zamachowców 
arabskich dwóch ameryka skich samolotów pasa er-
skich, obalenie przez wojska ameryka skie, z brytyjskim 
udzia em, fundamentalistycznego re imu Talibów w Af-
ganistanie oraz wytrzebienie tam cz onków organizacji 
Al-Kaida, oskar anej o odpowiedzialno  za zniszczenie 
WTC, czy wreszcie samobójcze ataki Palesty czyków na 

ydów w Izraelu zrodzi y przypuszczenie, e mamy do 
czynienia z dzia aniami szale ców. 

Ale tak drastyczne dzia ania wzi y si  z reakcji na 
polityk  prowadzon  przez Stany Zjednoczone. Mu-
zu manie wierz , e ze strony Stanów Zjednoczonych 
i, ogólnie rzecz mówi c, wiata zachodniego, rzeczywi-
cie przychodzi zagro enie.

Prof. Danecki przywo a  nazwisko Huntingtona, au-
tora koncepcji o nieuchronno ci zderzenia cywiliza-
cyjnego.
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– Upadek komunizmu, zdaniem 
Huntingtona, doprowadzi  do tego, 
e znikn  wróg wspólny dla Zacho-

du i muzu manów. W rezultacie obie 
strony zwróci y si  przeciwko sobie. 
Pierwszym przejawem tej walki by a
wojna w Zatoce. I znów jest to uprosz-
czenie, poniewa  wojna w Zatoce 
by a bezpo rednim skutkiem wojny 
iracko-ira skiej (1980–1988), a ta 
toczy a si  jeszcze w czasach komuni-
zmu. Huntington twierdzi, e konflikt 
Zachodu z islamem jest odwieczny i 
trwa od pierwszych podbojów mu-
zu ma skich, przez wojny krzy owe 
po dzi  dzie . By go sko czy , musi 
nast pi  zderzenie cywilizacji. Kon-
cepcja o zderzeniu cywilizacyjnym 
jest podstaw  jednego z mitów na 
temat islamu.

Porozumienie jest mo liwe

Zdaniem prof. Daneckiego fundamentali ci muzu -
ma scy odwo uj  si  do d ihadu jako aktywnej, agre-
sywnej walki przeciwko wiatu pozbawionego religii. 
Wed ug Huntingtona odrodzenie islamu, zw aszcza po 
rewolucji ira skiej, odradza ufno  muzu manów we 
w asne si y i przekonanie o wy szo ci islamu nad kul-
tur  Zachodu. 

– Jednak, po pierwsze, odradzanie si wiadomo ci
ró nych ugrupowa  religijnych i etnicznych jest cech
charakterystyczn  dzisiejszego wiata, a po drugie, 
wiadomo  w asnej si y niekoniecznie musi prowa-

dzi  do ekstremizmu. Podejmowane przez ekstremistów 
muzu ma skich dzia ania wiadcz  o nienawi ci do 
Zachodu. Ale jaka jest na to reakcja Zachodu? Ano taka, 
e tezy Huntingtona sprawiaj  wra enie samospe niaj -

cej si  wró by. Oczywi cie zagro enie ze strony wiata
muzu ma skiego istnieje, ale na pewno nie ma ono ta-
kiego kszta tu, jaki przedstawiaj  nam rodki masowego 
przekazu. A wi c, nie mo na mówi  o totalnej walce 
muzu manów z Zachodem i pe nej ich wrogo ci wobec 

wszystkiego, co p ynie z Zachodu. Spójrzmy z naszej 
polskiej perspektywy. Czy nasi muzu manie mogliby 
kiedykolwiek stanowi  zagro enie dla naszej pa stwo-
wo ci, nawet dla katolicyzmu? Ka dy na takie pytanie 
odpowie negatywnie. Nasi Tatarzy-muzu manie s  nie 
tylko lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej od sze -
ciuset lat, ale te  bitnymi o nierzami, po prostu takimi 
samymi Polakami jak inni. Nie podkre laj  swojej spe-
cyfiki, nie okazuj  wy szo ci, a yj  w zgodzie wtopieni 
w polsk  kultur . Nie stworzymy konfliktu rasowego czy 
religijnego z polskimi muzu manami.

Prof. Danecki wskaza  tak e na ró nic  w trakto-
waniu muzu manów w Europie i w Stanach Zjedno-
czonych. Paradoksalnie, w USA muzu manie czuj  si
dobrze, bo zostali zaakceptowani przez spo ecze stwo,
tymczasem np. we Francji zepchni ci zostali niemal do 
gett. I tam ci gle dochodzi do konfliktów.

Porozumienie mi dzy wiatem muzu ma skim a za-
chodnim jest jednak mo liwe, wystarczy nie ulega
mitom na temat islamu.

Beata Zaremba 

Prof. dr hab. Janusz Danecki – znawca problematyki wiata islamu ze szczególnym uwzgl d-
nieniem wiata arabskiego. Pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na temat 
islamu pisa  do „Przegl du Orientalistycznego”, „Rocznika Orientalistycznego”, „Hemispheres”, „Acta Asiatica”, 
„Przegl du Humanistycznego”. Dla radia polskiego, BBC i Telewizji Polskiej przygotowa  analizy dotycz ce
problemów politycznych wiata arabskiego i muzu ma skiego. Zna j zyk arabski i jego dialekty oraz podstawy 
kilku j zyków orientalnych. Pos uguje si  równie  kilkoma j zykami europejskimi (angielskim, niemieckim, 
francuskim, rosyjskim, hiszpa skim, w oskim, szwedzkim i fi skim). T umaczy  literatur  pi kn  oraz ksi ki
specjalistyczne z j zyków: arabskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpa skiego. Opublikowa
ponad sto artyku ów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych dotycz cych zagadnie  j zyka 
arabskiego, kultury islamu i wiata arabskiego. 

Na zdj ciu od lewej: red. Jerzy Paciorkowski (NTO), prof. Janusz Danecki, rektor UO 
prof. Stanis aw S. Nicieja, dr hab. Anna Barska, prof. UO
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Po egnalny spacer

Leo Leszek Kantor w marcu 68 roku, jako Polak po-
chodzenia ydowskiego musia  opu ci  Polsk  i opolsk
WSP. W listopadzie tego roku zago ci  na Uniwersyte-
cie Opolskim z wyk adem, w którym mówi  o potrzebie 
tolerancji, godno ci ludzkiej, problemach relacji pol-
sko- ydowskich. Wspomina  te  opolskie czasy i ludzi, 
którzy wiele dla niego znaczyli i znacz .

„Przez wiele najpi kniejszych lat mojego ycia tu by
mój dom. Ale nasta  rok 68. Wtedy, z tej ziemi ostatecz-
nie znikn a resztka uratowanych po Zag adzie polskich 

ydów. Przed wojn  w Polsce by o trzy i pól miliona 
ydów, by a to jedna z najwspanialszych cywilizacji 

mniejszo ciowych w Europie. Ukazywa o si  ponad 
120 ydowskich gazet w j zyku jidysz, po polsku i po 
hebrajsku. Dzia a y wydawnictwa, teatry, setki szkó ek
religijnych i wy szych seminariów duchownych, wiele 
organizacji spo ecznych, biblioteki, kluby sportowe, 
istnia y na przyk ad dwa studia filmowe. Asymilowani 

ydzi zapisali si  z otymi literami w polskiej literaturze 
i muzyce. Jako ydowskie dziecko, mieszkaj ce ze swo-
imi rodzicami w Strzegomiu, po wojnie nie ba em si ,
e b d  g odny – e nie b d  mia  si  z kim bawi  By

we mnie strach przed odrzuceniem i osamotnieniem. 
Moje obawy spe ni y si  w 1968 roku, kiedy okaza o
si , e nie mog  mieszka  w Pol-
sce, nie mog  pracowa  na opolskiej 
WSP. Wzruszaj ce by o to, e por-
tierka pracuj ca na WSP, pani Saso-
wa, gdy dowiedzia a si , e zosta em
relegowany, zamartwia a si , gdzie ja 
b d  mieszka .

Dopóki nie nasta  68 rok, z antyse-
mityzmem na opolskiej WSP spotka-
em si  tylko raz, gdy podczas fajfu w 

klubie studenckim „Skrzat” chcia am 
poprosi  do ta ca kole ank  Jolk ,
wtedy student Wilibald Lubszczyk 
krzykn : Nie ta cz z tym ydem. 
By em oburzony. Chcia em spraw
odda  do komisji dyscyplinarnej, jed-
nak szef Zrzeszenia Studentow Pol-
skich Wiesiek Ciurry o prosi  mnie 
bym tego nie robi . Pos ucha em go, 

a z Lubszczykiem rozmówi em si  po m sku. Trzy lata 
pó niej Lubszczyk by  go ciem na przyj ciu w Skrzacie
zorganizowanym z okazji mojego lubu i mojej onie 
wr czy  bukiet kwiatów mówi c: pani m  nie rozmawia 
ze mn  trzy lata, przepraszam za tamt  sytuacj . Jaka to 
wspania a postawa cz owieka! 38 lat temu przyjecha em 
do Opola na po egnalny spacer. Bolesny to by  spacer, 
bo zobaczy em studentów id cych na zaj cia, a mnie 
ju  nie wolno by o wej  na opolsk  uczelni . Spot-
ka em podczas tego spaceru m in. prof. Micha a Lisa, 
który proponowa  mi prac  w Niemodlinie. Spotka em
te  dziekana Eugeniusza Konika, cz onka PZPR, który 
zapyta  mnie: – Kolego, co b dziecie robi ?

Odpowiedzia em: – Wyje d am do Szwecji.
U cisn  mi r k  i powiedzia : – Prosz  pami ta , to 

nie my zwalniamy pana z pracy, to te obuzy z komitetu 
PZPR.

Podzi kowa em dziekanowi Konikowi za t  rozmow
ponad 20 lat pó niej, kiedy przyjecha em do Wroc awia, 
gdy Polska by a wolna. Gdyby tej rozmowy nie by o, 
ten wyk ad prawdopodobnie by si  nie odby . Wiele 
znaczy o dla mnie tak e serdeczne zaproszenie rektora 
Uniwersytetu Opolskiego profesora Stanis awa Nicieji i 
pani profesor Wies awy Stepaniak-Pi tkowskiej którzy 
poprosili mnie, bym wyg osi  ten wyk ad. No i jestem 
dzisiaj tutaj, ali ci z innym paszportem w kieszeni!

Pan Bóg nie zapyta nas 
o pochodzenie

16 listopada br. Leo Leszek Kantor go ci  na Uniwersytecie Opolskim, w ramach „Z otej
Serii Wyk adów Otwartych”.

Leo Leszek Kantor po wyk adzie, jaki wyg osi  w Bibliotece G ównej UO
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W Szwecji przypomina em sobie dobre chwile z Pol-
ski, które pozwala y mi prze y , bo pocz tki nie by y
atwe – Szwedzi nie potrzebowali inteligencji. Jedno z 

tych wspomnie  dotyczy o czasów studenckich, kiedy 
w wyborach na przedstawiciela studentów do Senackiej 
Komisji Dyscyplinarnej otrzyma em 83 g osy na dzie-
wi dziesi t.”

Wnioski powinny by  inne

Leo Leszek Kantor podczas swojego wyk adu przy-
wo a  nazwiska tych, którzy mieli odwag  stan  w 
obronie ydów w 1968 r. 

„Tadeusz Konwicki na pytanie: Czy Kowalski jest y-
dem? zwyk  odpowiada : W Warszawie wszyscy s y-
dami, a kto nie jest, musi udowodni . Dzi  w Polsce od 
taksówkarza mo na us ysze , e Polsk  rz dz ydzi,
tymczasem statystyki mówi , e ydów jest zaledwie 3 
tysi ce czyli prawie ich nie ma. Pojawia si  wi c pyta-
nie, czy w ogóle warto mówi  o ydach? Psycholodzy 
powiedzieliby, e nie warto rozpami tywa  przesz o ci. 
Ale mo e jednak warto. Albert Einstein mia  zwyczaj 
zadawa  swoim studentom ten sam temat do zanali-
zowania. Studenci protestowali, e to zagadnienie ju
przerabiali. Einstein jednak argumentowa : – Temat jest 
znany, ale wnioski powinny by  inne. Trzeba wraca  do 
tematu ydowskiego, by wyci ga  w a ciwe wnioski z 
historii, z Zag ady. I wnioskiem dzisiaj dla mnie naj-
wa niejszym jest to, e drugi Holocaust, w re yserii 
arabskiej, przy bierno ci krajów europejskich, poza 
Polsk , która podobnie, jak Stany Zjednoczone popiera 
Izrael, nie mo e si  powtórzy . Imre Kertesz, pisarz 
w gierski, noblista, zapytany co my li o konflikcie pa-
lesty sko-izraelskim powiedzia , e je li ma wybiera ,
czy woli widzie  gwiazd  Dawida na czo gu czy na 
piersi, wybiera t  pierwsz  opcj ”.

Pan Jezus te  by ydem

„El bieta Ficowska mia a dwie matki – ydowsk  i 
polsk . Ocali a j  Irena Sendlerowa. Pani Sendlerowa 

cznie ochroni a 2,5 tys. ydowskich dzieci, m.in. wy-
bitnego teoretyka literatury Micha a G owi skiego. Dzi
Irena Sendlerowa ma 93 lata, jak wspomina Micha a
G owi skiego, to mówi: jako ma o dziecko siedzia  i 

czyta , ju  wtedy wiedzia am, e b dzie intelektualist .
Znanych jest mi dwóch ksi y katolickich, którzy s y-
dami. Jednym z nich jest s ynny kardyna  Jan Maria Lu-
stiger, pochodz cy z rodziny polskich ydów, uratowany 
przez duchownych francuskich. Drugim – Romuald 
Jakub Weksler-Waszkinel, który jako ydowskie dzie-
cko zosta  uratowany przez Polk  z getta. Prawdziwa 
matka Wekslera namawiaj c polsk  matk  do zabrania 
dziecka powiedzia a: Niech pani we mie tego ch opca,
on kiedy  b dzie ksi dzem. Pan Jezus te  by ydem. I 
rzeczywi cie, jako doros y cz owiek Weksler oznajmi
swoim rodzicom, e b dzie ksi dzem. Romuald Jakub 
Weksler-Waszkinel jako ksi dz nie wstydzi si  swojego 
pochodzenia, nosi krzy  wpisany w gwiazd  Dawida. 
Martin Bormann, syn hitlerowskiego zbrodniarza Mar-
tina Bormanna, którego ojcem chrzestnym by  Adolf 
Hitler, nawi zuje kontakt z Wekslerem. Spotykaj  si
w O wi cimiu, wspólnie pracuj  nad filmem Marsz 

ywych i modl  si  w Auschwitz.

Kim jestem?

Pytanie o identyfikacj  narodowo ciow  stale to-
warzyszy poszczególnym etapom ycia Leo Leszka 
Kantora. Udzielaj c odpowiedzi odwo uje si  do trzech 
kultur.

– Gdy rozmawiam z Iren  Sendlerow  jestem Po-
lakiem. Polakiem czu em si  te  kiedy w rozmowie z 
Czes awem Mi oszem w Hotelu Grand, na dzie  przed 
wr czeniem literackiej nagrody Nobla, pisarz i poeta 
powiedzia  mi, e teraz zrealizuje marzenie swojego y-
cia i napisze histori  Getta Wile skiego. ydem jestem 
natomiast wtedy, gdy np. jestem na cmentarzu ydow-
skim, gdzie zosta a pochowana moja matka, zmar a w 
wieku 49 lat. Szwedem czuj  si , gdy w potoku tsunami 
gin  szwedzkie rodziny, a szwedzki minister spraw za-
granicznych idzie do teatru. Mam jednak wiadomo ,
e w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, z jakim narodem 

si  identyfikuj . Bo Pan Bóg, kiedy staniemy przed jego 
obliczem nas nie zapyta, czy jeste my ydami przez 
ma e „ ” czy Polakami przez du e „P”. Bo Pana Boga 
to wcale nie obchodzi. Pan Bóg zapyta nas tylko o jed-
no: Jakim by e  cz owiekiem? I to powinno by  dzisiaj 
najwa niejsze dla nas wszystkich.

Beata Zaremba

Leo Leszek Kantor (ur. 1940) – slawista, publicysta i krytyk filmowy, nauczyciel akademicki. Usu-
ni ty po Marcu‘68 z pracy w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu, mieszka pod Sztokholmem. Od 1970 
roku w Szwecji, w Instytucie Nauk Spo ecznych i Politycznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. Publicysta wielu 
pism skandynawskich. Redaktor naczelny szwedzkiego periodyku „Kosmopolit” zajmuj cego si  obron  praw 
cz owieka, zagadnieniami tolerancji, wielokulturowo ci, antyrasizmu i ksenofobii oraz problemami Holocaustu. 
Od 2001 roku inicjator i dyrektor Mi dzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Cz owiek w wiecie”
w Sztokholmie. Od 1992 r. cz onek Szwedzkiej Rz dowej Rady ds. Równo ci Etnicznej i Integracji. Przewod-
nicz cy Centralnej Federacji Imigrantów w Szwecji oraz Mi dzynarodowego Forum Kultury w Szwecji.
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– Przez cztery lata by  Pan lektorem j zyka pol-
skiego na Uniwersytecie w Padwie. J zyk polski jako 
kierunek na starej, prawie osiemsetletniej uczelni 
– to dowód szczególnego zainteresowania naszym 
krajem, nasz  kultur ?

– Nasze relacje z padewskim Ateneum by y silne 
zw aszcza w okresie renesansu – pami  o tym jest do 
dzi ywa w Grodzie Antenora. Tym niemniej zainte-
resowanie naszym krajem, a wi c i j zykiem, wzros o
we W oszech w latach osiemdziesi tych, na co mia
wp yw i wybór Karola Wojty y na papie a, i powstanie 
„Solidarno ci”. Na Uniwersytet w Rzymie zg osi a si
wówczas ponad setka osób ch tnych uczy  si  j zyka
polskiego – oczywi cie nie wszyscy wytrwali w tym 
postanowieniu, ale to pokazuje skal  ówczesnego zain-
teresowania Polsk . Dzi  trudno o takim zjawisku mó-
wi  – nie jest to kierunek oblegany we W oszech, tak e
na Uniwersytecie w Padwie. W osi najcz ciej wybie-
raj  j zyk polski jako drugi j zyk obcy, obok j zyka 
rosyjskiego – Polska pojawia si  gdzie  po drodze, bo 
to Rosja jest dzi  krajem Europy Wschodniej, którego 
kultura, j zyk, a tak e mo liwo ci ekonomiczne (m.in. 
wymiana gospodarcza z W ochami) budz  zaintereso-
wanie studentów, daj c pewne nadzieje na znalezienie 
pracy np. t umacza w jednej z wielu firm. W mojej gru-
pie by o rednio kilku studentów, cho  zdarza o si , e
zg asza a si  tylko jedna osoba. Byli to W osi i Polacy 
urodzeni we W oszech, a ostatnio tak e coraz cz ciej
ci, którzy wyjechali z Polski niedawno. Uczy em ich 
j zyka polskiego oraz podstaw literatury polskiej, opie-
kowa em si  te  magistrantami. 

– Studenci w Polsce i studenci we W oszech. S
mi dzy nimi jakie  ró nice?

– Podstawowa to ta, e m ody cz owiek rozpoczy-
naj cy studia we W oszech ju  w chwili startu wie, a 
przynajmniej ma jaki  bardzo konkretny plan dotycz cy 
swojej przysz o ci, wi c jego decyzja – e np. po wi ci
si  studiom humanistycznym – jest w pe ni wiadoma.
Nasi studenci tej pewno ci nie maj , w Polsce wci
jeszcze wielu rzeczy nie da si  po prostu przewidzie .

S owem: polski student, który wybra  studia humani-
styczne, musi liczy  si  z tym, e sko czy jako magister 
filologii polskiej pracuj cy we w oskiej restauracji albo 
obs uguj cy np. wózek wid owy w Anglii. I ten system 
w a nie warunkuje postawy polskich studentów: s  to 
albo pasjonaci, którzy nie zwracaj  uwagi na to, e pro-
fitów z tych studiów raczej nie b dzie, albo ludzie, w 
których z wielu powodów dopiero trzeba rozbudzi
zainteresowanie przedmiotem studiów. Takie rozbu-
dzanie czasem trwa ca y semestr, a mo e nawet nigdy 
si  nie uda . Inna, równie wa na ró nica: we W oszech
za studia trzeba p aci , co dzia a na studentów bardzo 
stymuluj co – autentycznie si  ucz , s  te  bardzo wy-
magaj cy wobec wyk adowców. Tam tzw. konsultacje 
to s  prawdziwe konsultacje, w trakcie których student 
poszerza swoj  wiedz , rozwija swoje zainteresowania, 

W MOJEJ PRACOWNI

Moja w oska przygoda
Z dr. Miros awem Lenartem, adiunktem w Zak adzie Literatury Staropolskiej 
i O wieceniowej Instytutu Filologii Polskiej UO rozmawia Barbara Stankiewicz

Miros aw Lenart
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a nie zaj cia wyrównawcze czy okazja do zdobycia 
zaleg ego zaliczenia. Obecno , tak na zaj ciach, jak i 
na wyk adach nie jest obowi zkowa, ale wspomniane 
ju  zasady studiowania powoduj , e zawsze mo na 
liczy  na komplet studentów. Nieobecni na zaj ciach 
zawsze staraj  si  wyt umaczy , cho  nikt tego od nich 
nie wymaga. Dodam jeszcze, e w Padwie stypendia 
za dobre wyniki w nauce nie s  wyp acane studentowi 
do r ki – uczelnia op aca mu wy ywienie albo miejsce 
w akademiku. Kolejna ró nica: studenci we W oszech
maj  du o wi cej swobody zarówno w wyborze przed-
miotu studiów, jak i organizacji samego studiowania, 
co wynika z obowi zuj cego tam od dawna systemu 
bolo skiego, który w Polsce jest dopiero wdra any. 

– Pana najwi kszy sukces pedagogiczny w Pad-
wie?

– Trudno jest mi si  przyznawa  do jakich  szczegól-
nych sukcesów. Za sukces pedagogiczny nale y uzna ,
jak s dz , sytuacj , w której student nie zniech ca si  do 
nauki j zyka i literatury egzotycznego dla niego kraju 
zaraz po pierwszym semestrze. Wymieni  mog  przede 
wszystkim sukcesy samych studentów, którzy zaskaki-
wali mnie swoim zaanga owaniem i umiej tno ciami.
Kiedy mówi  o tym zaanga owaniu przychodzi mi na 
my l przyk ad jednej, wyj tkowej studentki, a obecnie 
doktorantki, która uczestniczy a na samym pocz tku w 
moich zaj ciach, i z któr  do tej pory utrzymuj  kon-
takty naukowe. My l  te , e ju  nied ugo zasili ona 
grono w oskich slawistów. Opanowa a w stosunkowo 
krótkim czasie biegle j zyk rosyjski, ukrai ski i polski, 
a jej praca magisterska, licz ca ponad 500 stron, doty-
czy a rosyjskiego r kopisu „Dialogu Mistrza Polikarpa 
ze mierci ”, który przeanalizowa a pod wzgl dem hi-
storycznym i filologicznym. W osi, je li maj  do tego 
wystarczaj co du o ch ci, szybko ucz  si  j zyków 
– po roku nauki studenci z regu y byli w stanie opano-
wa  j zyk polski w stopniu podstawowym, przy czym 
mówi  po polsku prawie bez akcentu. Jest to te  za-
s uga uniwersytetu, który stwarza studentom ogromne 
mo liwo ci rozwoju, równie  dlatego, e niemal ka da
z dziedzin nauki jest tam reprezentowana. Pami tam 
studentk , która pisa a prac  magistersk  na temat 
motywów orientalnych w polskiej literaturze pozyty-
wistycznej, w zwi zku z czym zapisa a si  na jeden 
semestr j zyka starochi skiego, oczywi cie nie po to, 
eby si  nauczy  j zyka, bo to absurd, ale eby lepiej 

zrozumie  symbolik  motywów orientalnych, a przez to 
mie  jakie  wyobra enie o tym, jakie  wra enie mog a
robi  ta kultura na przybyszu z Europy.

– Pami ta Pan pierwszy tydzie  pobytu na Uni-
wersytecie w Padwie? Co Pana najbardziej zasko-
czy o?

– Ogromny ksi gozbiór. Uniwersytet w Padwie to 
jedna wielka biblioteka, organizowana przez prawie 800 

lat, bo uniwersytet zosta  za o ony w 1222 roku i jest 
drugim po Bolonii najstarszym uniwersytetem we W o-
szech. Ksi ki s  upychane wsz dzie, tak e w salach 
wyk adowych, przede wszystkim po to, aby by y pod 
r k  w konkretnych instytutach czy wydzia ach. Sama 
biblioteka uniwersytecka jest struktur  wspó cze nie w 
du ej mierze niezale n  od uniwersytetu i oprócz roli 
naukowej spe nia tak e funkcj  swoistego muzeum. 
Najwa niejsze jest jednak to, e dost p do zbiorów jest 
praktycznie nieograniczony, tak dla pracowników, jak 
i dla studentów. Pracownik naukowy Uniwersytetu w 
Padwie rzadko kupuje ksi ki – nie musi, bo niemal 
wszystkie, tak e nowo ci, ma pod r k . Ka da katedra 
dostaje na zakup ksi ek okre lone pieni dze i cz sto 
nie wszystkie wydaje, ale to raczej z powodu zaniedba-
nia. Waga, jak  przyk ada si  do gromadzenia i porz d-
kowania zbiorów powoduje, e pracownicy biblioteki to 
jedna z najwa niejszych, je li nie najwa niejsza grupa 
w strukturze tej uczelni, bo to oni organizuj  pracow-
nikom naukowym warsztat pracy: ci gaj  niezb dne 
ksi ki z innych bibliotek, co dzieje si  b yskawicznie,
robi  czasami kwerendy, informuj  o nowo ciach i o 
kolejnych bibliotekach, do których uzyskano dost p
on-line. W komunikacji z pracownikami wykorzystuj
poczt  elektroniczn , która jest tam podstawowym rod-
kiem czno ci. W trakcie pobytu w Padwie uko czy em 
dwa kursy z bibliotekarstwa, co by o niezb dne, aby w 
sposób umiej tny korzysta  z zasobów w oskich biblio-
tek – wieckich, teologicznych. Te drugie interesowa y
mnie w równym stopniu, poniewa  obok polonistyki 
ko czy em tak e studia teologiczne. Stopie  informa-
tyzacji Uniwersytetu w Padwie jest godny pozazdrosz-
czenia, zw aszcza, je li si  pami ta, e obs ug  infor-
matyczn  tej wielkiej uczelni, w której studiuje ponad 
59 tysi cy studentów, a zatrudnionych jest 2 tysi ce 
274 pracowników naukowych, zajmuje si  par  osób. 
Dzia a to niezwykle sprawnie, pracownicy naukowi 
s  wr cz zmuszani do korzystania z Internetu i poczty 
elektronicznej, w której codziennie znajduj  informacje 
dotycz ce wyk adów, konferencji, komunikaty rektora 
czy inne bie ce wiadomo ci… S owem: komputer 
zamiast korkowej tablicy, która, je li ju  jest, s u y do 
komunikacji pomi dzy samymi studentami. 

– Jeszcze w Padwie napisa  Pan ksi k  pt. Pol-
scy podró nicy w padewskiej bazylice w. Justyny. Te 
cztery lata by y wi c owocne i pod wzgl dem na-
ukowym…

– Rozwój naukowy, a potem dydaktyka. Takie s
priorytety na Uniwersytecie w Padwie i rzeczywi cie 
stara em si  wykorzysta  ten pobyt maksymalnie. Prze-
de wszystkim pozna em wielu ciekawych ludzi, z któ-
rymi do dzisiaj utrzymuj  kontakty naukowe. Moich 
znajomo ci nie stara em si  zaw a  do rodowiska 
slawistycznego, co wysz o mi na dobre. To spowodo-
wa o, e bardzo zas u one i aktywne w Padwie sto-
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warzyszenie (Societas Veneta per la 
storia religiosa), gromadz ce przede 
wszystkim historyków, zapropono-
wa o mi wyg oszenie wyk adu pod-
czas jednego ze swoich posiedze  na 
temat historii literatury religijnej w 
Polsce. Temat by  mi bardzo bliski, 
poniewa  zagadnieniem tym intere-
suj  si  od lat. Wkrótce zapropono-
wano mi, jako jedynemu Polakowi, 
cz onkostwo, co zaowocowa o ko-
lejnymi zaproszeniami na konferen-
cje historyczne oraz zapocz tkowa o
moj  wspó prac  z instytutem zaj-
muj cym si  badaniami nad kultur
Europy rodkowej i wschodniej ICM 
(Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei). Musz  doda , e w 
Padwie niemal codziennie odbywa 
si  kilka konferencji naukowych, w 
których bior  udzia  badacze z naj-
lepszych wiatowych uniwersytetów 
oraz znani intelektuali ci. Zaprosze-
nie padewskiego uniwersytetu jest do dzi  traktowane 
jako du e wyró nienie, chocia  sama perspektywa po-
bytu w Padwie jest zapewne równie  bardzo kusz ca. 
Oczywi cie moje zainteresowania naukowe w jaki
sposób musia y dotyczy  polskich pami tek w Padwie, 
o których niby wszystko wiadomo, ale wiedza ta okazu-
je si  przy bli szym rozpoznaniu niepe na i nie zawsze 
kompletna. S  te  rzeczy, których po prostu dotychczas 
nikt nie zauwa y  czy te  nie znalaz . Tymczasem nie 
tylko na uniwersytecie, ale w ca ej Padwie niemal na 
ka dym kroku mo na si  natkn  na polskie lady. Tu 
przecie  studiowa  medycyn  Miko aj Kopernik, a obok 
niego pojawi  si  te l ski astronom Witelon. Przed 
wej ciem do g ównej auli uniwersytetu znajduje si
tzw. „sala czterdziestu” (Sala dei Quaranta), gdzie na 
cianach widniej  postaci wybitnych studentów tego 

Ateneum. Widzimy tam m.in. Jana Kochanowskiego, 
Jana Zamoyskiego, Klemensa Janickiego. Padwa oprócz 
uniwersytetu s ynie z miejsca pochówku i kultu w. 
Antoniego. W bazylice jemu po wi conej, w ród wie-
lu polskich akcentów, znajduje si  te  kaplica polska. 
Tam, w czasie ostatniej przebudowy wn trza wi tyni
zebrano najwi cej polskich pami tek. Najwa niejszym
z tych zabytków jest kamienna p yta epitafijna Era-

zma Kretkowskiego, na której wyryto 1558 roku tekst 
autorstwa Jana Kochanowskiego, opublikowany pó -
niej w Bazylei w 1560 roku w zbiorze inskrypcji – tzw. 
Epitaphium Crectovii. Jest to najstarszy drukowany 
tekst Kochanowskiego i najwa niejsze polonicum w
tej cz ci Europy.

– Konserwacj  tej p yty przeprowadzi a Pana 
ona…

– Tak, to by a jedna z prac konserwatorskich, którymi 
we W oszech zajmowa a si , i zajmuje nadal. Najwi cej 
czasu sp dza w Wenecji, w której zakocha a si  jeszcze 
w czasach, gdy pracowa a w mi dzynarodowej grupie 
konserwatorów ratuj cych najstarsze weneckie mozaiki 
znajduj ce si  w Bazylice Matki Bo ej Wniebowzi tej
(Basilica di SM Assunta) na wyspie Torcello. Kiedy 
do czy a do mnie, podj a prac  – jako jedyna Polka 
– przy rekonstrukcji spalonego teatru La Fenice, prze-
wodz c grupie poz otników. Wi e si  z tym zreszt
pewna zabawna historia. Otó  zdj cie mojej ony z o-
c cej symbol feniksa, umieszczonego nad scen  teatru, 
trafi o na bilboardy, które wisia y przez kilka miesi cy
na weneckich ulicach, jako element reklamowy, infor-

Dr Miros aw Lenart, filolog, teolog. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii KUL. Adiunkt 
w Zak adzie Literatury Staropolskiej i O wieceniowej Uniwersytetu Opolskiego. We W oszech pracowa  na 
uniwersytetach w Padwie (2001–2005) oraz Bolonii (2004–2005). Autor monografii o sporach alegorycznych 
postaci (Spór duszy z cia em i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji redniowiecznej,
Opole 2002) oraz pierwszego tomu z cyklu po wi conego pami tkom polskim w Padwie (Polscy podró nicy
w padewskiej bazylice w. Justyny, Opole 2005).

Uniwersytet w Padwie
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W dniu 27 pa dziernika br. od-
by o si  uroczyste otwarcie Obser-
watorium Astronomicznego Uni-
wersytetu Opolskiego oraz nadanie 
mu imienia znakomito ci wiatowej 
nauki, opolanina z urodzenia – Teo-
dora Ka u y. W uroczysto ciach 
wzi a udzia  czo ówka polskiej 
astronomii i astrofizyki – profeso-
rowie, uczeni o wiatowej s awie: 
Andrzej Woszczyk (UMK w To-
runiu) – prezes Polskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego, Kazimierz
St pie  (UW), w dwóch rolach 
– jako przewodnicz cy Komitetu 
Astronomii PAN i wiceprzewod-
nicz cy Rady Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej (sponsora obser-
watorium w ko cowej fazie jego 
budowy), Józef Smak (PAN, War-
szawa), cz onek rzeczywisty PAN 
i wiceprzewodnicz cy Prezydium 
Komisji ds. Stopni Naukowych i 
Tytu u Naukowego, Jerzy Kreiner
(AP im. KEN w Krakowie) – bu-
downiczy i dyrektor obserwatorium 

astronomicznego na Suhorze pod 
Krakowem oraz Micha  Tomczak
i Andrzej Pigulski – dyrektorzy 
Instytutu (i Obserwatorium) Astro-
nomicznego UWr. Kierownictwo 
Uniwersytetu Opolskiego repre-
zentowa a pani profesor Krystyna 
Czaja, prorektor ds. nauki i polityki 
finansowej; obecny by  tak e profe-
sor Marek Masnyk, prorektor ds. 
kszta cenia i studentów. Honory ma-
jordomusa pe ni  dyrektor Instytutu 
Fizyki – profesor Józef Musielok,
przy dyskretnej pomocy pisz cego
te s owa.

Uroczysto ciom towarzyszy a
sesja naukowa pt. „Theodor Kalu-
za (Teodor Ka u a) – opolanin z 
urodzenia, prekursor Wielkiej Te-
orii Wszystkiego”. Przewodniczy
jej profesor Musielok. Audytorium 
s uchaczy mo e nie by o nad wy-
raz masowe (sesja odby a si  w 
pi tkowe popo udnie), ale w pe ni 
godne rangi sesji: profesorowie (w 
tym dziekani niektórych wydzia-

ów UO) i m odsi nauczyciele aka-
demiccy obu uczelni akademickich 
Opola, studenci starszych lat fizyki 
UO, opolscy nauczyciele (g ównie
fizyki), wreszcie nieznajomi przy-
bysze z miasta. 

Sesj  otworzy a pani prorektor 
prof. Krystyna Czaja, potem za-
proszeni go cie wyg osili oficjalne 
mowy – a w istocie, na tyle budu-
j ce i zach caj ce s owa i ycze-
nia, e wr cz godzi si  nazwa  je 
laudacj  na cze  Obserwatorium 
Astronomicznego UO, jego po-
mys odawców i budowniczych. 
O miel  si  jedynie przywo a  s o-
wa prezesa Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, prof. Andrzeja 
Woszczyka (wcze niej wyra one 
na pi mie, st d powtórzone tu wier-
nie): „Bardzo du e wra enie zrobi a
na mnie forma Pa skiej Dostrzegal-
ni. Jest pi kna, nowoczesna i funk-
cjonalna. (…) Jestem przekonany, 
e mo e by  pan profesor dumny z 

dotychczasowego stanu Opolskiej 

Obserwatorium Astronomiczne UO 
ma swego patrona 

– opolanina z urodzenia, gwiazd
pierwszej wielko ci wiatowej nauki

muj cy o pracach konserwatorskich prowadzonych w 
tym wa nym dla kultury polskiej obiekcie. 

Po zako czeniu prac w La Fenice moja ona przez 
jaki  czas pracowa a tak e m. in. przy redniowiecznych 
freskach oraz zdobionych detalach architektonicznych 
Palazzo Foscari, który jest g ówn  siedzib  Uniwersy-
tetu w Wenecji (zwanego od tego miejsca Ca’ Foscari). 
Prowadzi a te  prace przy zdobionym suficie auli g ów-
nej tego jednego z pi kniejszych pa aców Wenecji. W 
rezydencji tej mieszka a zreszt  Bona Sforza w czasie 
swej podró y do Bari po mierci Zygmunta Starego. 
Wenecja to jeszcze jedno, obok Padwy, miasto w tej 
cz ci W och, z którym w przesz o ci zwi za y si  losy 
Polaków. Musz  przyzna , e zawód mojej ony po-
zwala mi nie tylko zbli y  si  do wielu niedost pnych
dla turystów zabytków, ale te  pog bi  moj  wiedz  z 
historii, a czasem natrafi  na kolejny, nieznany dot d
polski lad.

– Jak to si  sta o, e zosta  Pan lektorem j zyka 
polskiego na Uniwersytecie w Padwie?

– Zg osi em swoj  kandydatur  na konkurs zorga-
nizowany przez ówczesne Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Sportu. Wcze niej, w 1985 roku, by em ju
we W oszech na stypendium – ufundowane wspólnie 
przez biskupa Sieny oraz Uniwersytet w Sienie. Wtedy 
zacz em intensywnie uczy  si  w oskiego. I tak za-
cz a si  moja fascynacja tym krajem, jego histori  i 
kultur . Dlatego, kilka lat pó niej, zainteresowa em si
konkursem na lektora j zyka polskiego we W oszech.
Oczywi cie, warunkiem podstawowym, ale bynajmniej 
nie jedynym, by a znajomo  j zyka w oskiego. Okaza-
o si , e spo ród wielu kandydatów wybrano w a nie

mnie. I tak zacz a si  moja w oska przygoda. 
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Dostrzegalni Astronomicznej i e
b dzie ona dobrze s u y a nie tylko 
studentom Uniwersytetu Opolskie-
go, ale ca emu spo ecze stwu Opo-
la i regionu.” W istocie s owa te s
w g ównej mierze adresowane do 
tych wszystkich, których w czasie 
uroczysto ci mo e nie do  uda o
si  wyeksponowa : do projektanta 
ca ej budowli „Niechcic”, a g ównie 
zwie czaj cego go obserwatorium 
– pana mgra in . arch. Jaros awa
Gawrysia i do wspania omy lnych
konsultantów naukowych projektu 
– profesorów: Tadeusza Jarz -
bowskiego (nie yj cego ju , nie-
stety), Józefa Smaka i Andrzeja 
Pigulskiego. T  drog  sk adam im 
najbardziej serdeczne podzi kowa-
nia.

Kolejne wyst pienia mia y nast -
puj cych prelegentów i tytu y:

– Prof. Jerzy Kreiner (AP Kra-
ków): „O roli ‘ma ych’ teleskopów 
w astronomii”;

– Prof. Boles aw Grabowski (UO 
Opole): „ wiat trój-, cztero, ...czy 
dziesi ciowymiarowy? Od cztero-
wymiarowej przestrzeni Ka u y-Kle-
ina (K-K Theory) ku GUTE (Grand 
Unified Theory of Everything);

– Mgr Marcin Szpanko: „Pierw-
sze testy Obserwatorium Astrono-
micznego UO”.

Zarówno w wyst pieniu pani 
rektor, jak i w referacie pisz cego 
te s owa, przybli ona zosta a s u-
chaczom posta  uczonego, którego 
imi  ju  wkrótce potem nadano 
Ob serwatorium Astronomicznemu 
UO. Referat podpisanego pod tym 
tekstem naszkicowa  te  znaczenie 
osi gni  badawczych Teodora Ka-
u y na szerszym tle wspó czesnej 

mu i dzisiejszej nauki.
Powtórzmy w encyklopedycz-

nym skrócie:
 Theodor Franz Eduard Kalu za 

(Teodor Ka u a), urodzi  si  9 listo-
pada 1885 w Opolu, zmar  19 stycz-
nia 1954 w Getyndze) – matematyk 
i fizyk, wybitny naukowiec, wpro-
wadzi  do fizyki pi ty wymiar. Sam 
Einstein by  pod du ym wra eniem
jego osi gni .

Ojciec Theodora urodzi  si  w 
Raciborzu, jednak sam Theodor, 
zgodnie z zapisami w ksi gach 
metrykalnych w opolskim ko ciele
katedralnym (Podwy szenia Krzy a

w.), w którym zosta  ochrzczony, 
urodzi  si  w Opolu, wówczas nie-
mieckim Oppeln. Mieszka  w domu 
przy ulicy Strzelców Bytomskich, 
na wyspie Pasiece, niedaleko dzi-
siejszego wicekonsulatu niemie-
ckiego. W wieku trzech lat wyjecha
z rodzicami do Królewca (Königs-

berga), gdzie uko czy  studia i 
ob roni  doktorat oraz habilitacj  z 
pogranicza matematyki i fizyki. Po 
habilitacji przez 20 lat pracowa  tu 
na stanowisku Privatdozenta. W 
1929 roku zosta  profesorem na 
Uniwersytecie w Kilonii, a w 1935 
osi gn  tytu  profesora zwyczajne-
go na Uniwersytecie w Getyndze. 
Prowadzi  badania nad grawitacj
i falami elektromagnetycznymi w 
pi ciowymiarowej przestrzeni. By
poliglot , zna  16 j zyków, najch t-
niej korzysta  z arabs kiego. Z cz -
ci  swojej rodziny komunikowa  si
po polsku. Zmar  na dwa miesi ce 
przed osi gni ciem wieku emery-
talnego.

Kim by  – Polakiem? Niemcem? 
Czechem? l zakiem? Morawia-
ninem? (Jego przodkowie od 300 
lat zamieszkiwali pod Raciborzem, 
u wylotu tzw. Bramy Morawskiej, 
nieopodal dawnego szlaku burszty-
nowego.) Nie znajdziemy na to py-
tanie odpowiedzi. Chyba wszystkim 
po trosze. Czu  si  jednak Niemcem 
i w czasie pierwszej wojny wiato-
wej s u y , jako o nierz frontowy, 
w niemieckiej armii. Jako uczony 
– uczony, dodajmy, w naukach 
fundamentalnych – by  obywate-
lem wiata, a Opole ma szczególny 
honor szczyci  si  tym, e jest miej-

 Theodor Franz Eduard Kaluza (Teo-
dor Ka u a), 1885 (Opole) – 1954 
(Getynga)

Obradom sesji przewodniczy prof. Józef Musielok, dyrektor Instytutu Fizyki UO. Tu
przed nim, w pierwszym rz dzie (od prawej) – prof. Kazimierz St pie  i prof. Andrzej 
Woszczyk. Przy rzutniku – prof. Jerzy Kreiner
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scem jego urodzenia.
Z ksi ki – swoistej wizji wia-

tów – pt. „Hiperprzestrze  – nauko-
wa podró  przez wszech wiaty rów-
noleg e, p tle czasowe i dziesi ty 
wymiar”, autorstwa Michio Kaku, 
profesora w City University of New 
York, wiatowej s awy w dziedzinie 
fizyki teoretycznej: „W krótkim ar-
tykule, licz cym tylko kilka stron, 
ma o znany matematyk z Królewca, 
Theodor Kaluza, zaproponowa  [w 
1919 roku] rozwi zanie jednego z 
najwi kszych problemów stulecia. 
W kilku linijkach Kaluza jednoczy
teori  grawitacji Einsteina z teori
wiat a Maxwella, osadzaj c teori

pola nie w czterech (jak to by o do-
t d), lecz w pi ciu wymiarach. Po-
tem wykaza , e pi ciowymiarowe
równania zawieraj  w sobie wcze -
niejsz  czterowymiarow  Ogóln
Teori  Wzgl dno ci Einsteina i 
pewien dodatek. (...) Einsteinem 
wstrz sn  fakt, e tym dodatkiem 
by a dok adnie teoria wiat a Max-
wella. Nieznany uczony jednym 
poci gni ciem pióra zaproponowa
po czenie dwóch najwi kszych te-
orii pola znanych nauce, scalaj c
je w pi tym wymiarze. (...) wiat o
pojawia o si  jako zakrzywienie w 
geometrii wy szych wymiarów.” 

W 1926 roku szwedzki matema-

tyk, Oskar Klein, po czy  teori
Ka u y z jeszcze jednym wiatem 
– z mechanik  kwantow . W tam-
tym czasie oddzia ywania j drowe 
nie by y jeszcze znane, a wi c te-
oria Ka u y-Kleina (K-K Theory)
t umaczy a w zasadzie wszystko, 
co w tamtym czasie by o do wyt u-
maczenia, w cznie z odmienno ci
mas i adunków protonu i elektro-

nu. W mi dzyczasie jednak odkryto 
oddzia ywania j drowe oraz nowe 
cz stki elementarne, których teoria 
Ka u y-Kleina nie przewidywa a
– i teoria ta zosta a zapomniana na 
pó wiecze. Nie uda o si  rozwik a
tego problemu tak e Einsteinowi.

Renesans K-K Theory nast pi  w 
latach siedemdziesi tych ubieg ego
wieku, gdy inne drogi osi gni cia 
tzw. unifikacji fizyki zawiod y. Dzi
szeroka klasa teorii, obejmuj cych
grawitacj , dodatkowe wymiary i 
tzw. supersymetri , nosz  zamiennie 
nazwy Teorii Strun, Teorii Super-
grawitacji, lub Teorii Wszystkiego. 
S  one wspó czesn  (dziesi cio- 
lub jedenastowymiarow ) wersj
teorii Ka u y-Kleina. Na tej drodze 
d y si  w granicy do superteorii 
fizycznej (ci gle pozostaj cej w sfe-
rze marze  fizyków) – do GUTE 
(Grand Unified Theory of Every-
thing), która by  mo e w jednym 
obrazie zdo a przedstawi  natur
wszystkich si , mas i adunków, ja-
kie wyst puj  w przyrodzie. Wspo-
mnijmy przy okazji, e dzisiejszy 
stan wiedzy w fizyce, astrofizyce i 
kosmologii nie przeczy istnieniu do-
datkowych wymiarów przestrzeni, a 
sama K-K Theory wydaje si  dawa
znakomite t umaczenie odkrytego w 

Przemawia prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, prof. Andrzej Wosz-
czyk

W chwil  po oficjalnym otwarciu Obserwatorium Astronomicznego UO przez pani
prorektor UO, prof. Krystyn  Czaj . Pani rektor w towarzystwie projektanta obserwa-
torium, mgra. in . arch. Jaros awa Gawrysia (na zdj ciu z prawej) i autora niniejszego 
tekstu – g ównych sprawców uroczysto ci
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ostatnich dekadach, niezrozumia e-
go „dziwu natury” – ciemnej mate-
rii, dominuj cej we Wszech wiecie, 
a niewidocznej w adnym zakresie 
promieniowania.

W s owniku biograficznym As-
troCosmo (http://www.astrocosmo.
cl/biografi/biografi.htm) Theodor 
Kaluza i Oskar Klein umieszcze-
ni s  w panteonie sze dziesi ciu 
najwi kszych uczonych wszech 
czasów (obok m.in. Bohra, Diraca, 
Einsteina, w tym dwojga naszych 
rodaków – Miko aja Kopernika i 
Marii Sk odowskiej-Curie).

Wieczorem pani rektor, prof. 
Krys tyna Czaja, dokona a oficjalne-
go otwarcia Obserwatorium Astro-
nomicznego i nadania mu imienia 
profesora Teodora Ka u y. Obser-
watorium zosta o tym samym ofi-
cjalnie oddane w s u b  uniwersyte-
towi, miastu i regionowi. Odt d ma 
s u y  pomoc  wszystkim zaintere-
sowanym w bezpo rednim spotka-
niu si  z zachwycaj cym (a zwykle 

nieznanym!) pi knem, tajemniczo -
ci , wr cz „teologiczno ci ” nieba 
i – najogólniej – Przyrody. Ma ono 
szans  sta  si  magnesem, przyci -
gaj cym ambitn , uzdolnion  m o-

dzie  do studiowania na kierunkach 
cis ych w naszej uczelni – jednak 

przy pewnym (etatowym) wsparciu 
ze strony w adz uczelni.

Jacek Gutorow

TRZY KARTKI Z NOWEJ ANGLII
1.

„Precyzja oddania”: sformu owanie, które domaga 
si  ci g ej rewizji i reinterpretacji. Bowiem nie sposób 
przewidzie , jak pogoda b dzie jutro b d  pojutrze, 
tak jak nie sposób przychyli  nieba szybko gasn cej 
idei, bia ym budynkom o podkr onych oknach w go-
dzinie zachodu. Ca a filozofia i lokalizacja tego miej-
sca, wszystkie restauracje i supermarkety, które boska 
r ka wype ni a po dach tysi cem i jednym drobiazgów, 
polityczna poprawno  i prawa cz owieka – jako  nie 
da si  o nich mówi  pó g bkiem. Ale trzeba, bo masa 
powietrza jest w stanie zast pi  pochód konkretów: 
z o one girlandy kwitn cego ja minowca, pet ze ladem 
szminki, dziwne za amanie wiat a na jakim  obrazie 
Hoppera, bilet na tramwaj. 

Mamy serdecznie do  czystopisów, wersji ostatecz-
nych, stustronicowych poematów o ziemiach utraconych. 
Wolimy spó nione notatki i zwroty grzeczno ciowe, 
których nauczyli my si  w ród ludzi, w spo ecze stwie
o wysokim stopniu rozwoju technologii. Jacy my? By
mo e cudzys ów za atwi by spraw , ale znowu: niejas-

no ci zwi zane z nie do ko ca zlokalizowanymi ród-
ami wiat a sprawiaj , e suma zdarze  nie równa si

sumie przyj tych za o e . Z jednej strony s o ce trwoni 
swoj  energi  od piwnic po dymi ce kominy, z drugiej 
wietlista aureola wokó  wypacykowanego ksi yca 

odbija si  nagle w twoich oczach, a wszystko dzieje si
równocze nie na wielu pi trach i w wielu miejscach, 
których nie tkn a cierka pani domu. 

Wst ka powoli opada na ziemi . Chcia oby si  od-
da  jej rysunek, faktur le otynkowanej ciany. Ale w 
tej loterii wszystkie losy s  fatalne, a po yciu pozostaj
kartony i du e torby reklamowe, troch mieci i gruzu 
do wyrzucenia. A jeszcze potem rachunki wylewaj  si
ze skrzynki i dotycz  nieomal ka dego dnia i ka dej 
nocy, kiedy by o nam tak dobrze, kiedy trzymali my 
si  za r ce. Cho  jest te  dobrze zabezpieczone konto 
rodzinne., które pozwala na przyk ad podró owa  do 
takich miejsc jak to dziwne miasteczko w urojonej No-
wej Anglii, gdzie ludzie maj  wszystkiego w bród. Ale 
to oznacza równie  zamkni cie i w ko cu nie wiadomo 
nawet, komu co si  nale y i co nale a oby odda . Prawa 

Teleskop Meade w pe nym „rynsztunku” fotometrycznym.
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rynku s  nieub agane, a w dodatku niezbyt precyzyj-
ne. Jakie  dziecko stoi na chodniku i ma to wszyst-
ko gdzie , nie ma zielonego poj cia o architekturze 
genów, które ju  teraz wyznaczaj  ka dy jego krok. 
No, prawie ka dy, bo s  jeszcze niedomkni te drzwi, 
szczelina, przez któr  wpada wiat o, kiedy wiatr 
gasi kolejne wzgórza wytwarzaj c perspektyw  jak 
si  patrzy. 

Nic wi cej nie zachodzi. Ruch uliczny jest prze-
rysowany i w tym sensie niezbyt dok adny. Zreszt :
w ka dym sensie. Ca e to widzi-mi-si  miasto ma 
wychodne, a komputery zawieszaj  si  w eterze jak 
dusze w tpi cych. Czy nie mo na tego wszystkiego 
upro ci , tak eby spacer w parku by  w a nie tym: 
spacerem w parku, i niczym wi cej? aglowce eg-
naj  si  z ziemi  i lec  na wschód, sk d przy lemy
kolejny raport z dobrze rozwini tymi akapitami i 
detalicznym opisem co wa niejszych zdarze . Tym-
czasem próbujemy odda  sprawiedliwo  barwie 
dnia, który ko czy si  w rogu krajobrazu i powoli 
zamienia na lokalne, szare plamy. 

 Harry Duda

Ostatni wiersz
roku 2004

Przedsmaki apokalipsy
i samosiejki geniuszów
na ugorach w adzy – 
wy cigowych kierowców
absurdu;
kaczy chód przekaziorów
zostawia lady g bokie,

a niekiedy krwawe;
wersety ze z ota
s awi  pomieszanie praw
i porz dków rzeczy.

S o cu, jak my l ,
le si wieci;

oczom i z oczu
le si  patrzy;
le si  gada, 
le yje,
le umiera.

31 grudnia 2004

2.
Tyle tu ko cio ów. I tyle z o onego wiat a,
które wychodzi ci naprzeciw pod byle pretekstem.
A wszystko jest w ksi gach, w heretyckich tekstach,
rozbija si  o czyst  granic  prawdy.
Widok jest czasem piekielny: szeroko rozlany
zachód s o ca, rzeki, którymi sp awiano drewno,
m czyzna zapalaj cy papierosa pod neonem.
Tamten bia y hotel na wzgórzu ma w sobie co
z Fairfielda Portera – nieco tandetn  gr  cieni, czysto
planów, cie k  wij c  si  pod gór . A na górze
pot ny sygna , puls… Czy by jeszcze jedna baza
rakietowa? Chmury zawis y jak nawiasy,
idziemy w trójk  niczym przypisy; jest du o powietrza

do spisania, mnóstwo gi tkiej przestrzeni. Tyle tu
czasu na s uchanie g osów. Wracamy do Emersona,
Charles mówi co  o Edwardzie, podziwiam kaczki
w Elizabeth Park (Hartford). A w nocy
rozpalamy ognisko i ogl damy gwiazdy, nie zagl daj c nawet
do indeksu, przechodz c oboj tnie nad czarn  kursyw .
Strze  nas, aniele tego miejsca, rozproszony w pyle
tych dróg. Strze  nas, puste miejsce mi dzy literami,
niech broni nas to, co niewypowiedziane.

Northhampton – Mount Holyoke

3. WIERSZ DLA EMILY DICKINSON

Wystajemy z mi o ci jak z szuflady.
Zawsze ten cie  na chwil  przed nami.
Jest w nas muzyka, któr  skr cono
z prefabrykatów; suniemy g adko

po tafli, a tam dalej stado ptaków
ujawnia skrywan  tajemnic  nieba –
jakie  zakole, gdzie nie dotar  wzrok.
Wyruszamy dziarskim krokiem na chwa

poranka, jego czyste akry i hektary
w tym pokoju, sk d widok na pok onie zbo a,
zachodz ce s o ce. Mi dzy Amherst
i Hartford droga to podzwonne

marca, kiedy mijamy harcuj ce dzieci
i sznury z bielizn . A w domu straszy,
piekl  si  dziewoje w spranych sukienkach.
Wystajemy z mi o ci jak z szuflady.

Amherst
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1.
J zyk polski to jeden z 6 tysi cy j zyków wiata. Ze 

wzgl du na liczb  nosicieli nale y do grona j zyków 
redniej wielko ci – pos uguje si  nim 38 mln ludzi w 

Polsce i 10–12 mln w oko o 90 krajach wiata. Daleko 
mu wi c do najwi kszych j zyków, do których nale-

 m.in. chi ski, arabski, hiszpa ski czy angielski (od 
kilkuset milionów do prawie 1,5 miliarda u ytkowni-
ków). Ale te  mo e wydawa  si  mocarzem w stosunku 
do po owy j zyków na naszym globie – ka dy z nich 
jest uznawany za mow  pierwsz  przez kilka, kilkaset 
osób.

O mocy j zyka nie decyduje jednak tylko liczba u yt-
kowników. Wa ne s  jego tradycje i szeroko  spektrum 
funkcjonalnego, tj. obs ugiwanie ró nych dziedzin ycia 
spo ecznego. Za polszczyzn  stoj  ponad tysi cletnie 
dzieje i wypracowany system jej odmian, zwi zanych
z poszczególnymi sferami ludzkiej dzia alno ci ( yciem 
codziennym, sztuk , administracj , religi , polityk , na-
uk  itp.). Liczy si  te  bardzo lojalno  nosicieli wobec 
swojej mowy. O Polakach mo na na pewno powiedzie ,
e s  narodem kulturowym (mniej politycznym), gor -

cym, narodem, który swoj  to samo  zbudowa  wokó
kultury, a j zyk uzna  za jedn  z warto ci podstawo-
wych. Wreszcie za czynnik decyduj cy trzeba uzna
pot g  polityczn , ekonomiczn , militarn  i kulturow
instytucji – w pierwszej kolejno ci pa stwa – stoj -
cych za danym j zykiem. Za rol  j zyka angielskiego 
w wiecie stoj  dzi  mocarstwowe Stany Zjednoczone. 
Polszczyzn  wspiera pa stwowa polityka j zykowa 
RP – jej wyrazem jest m.in. Ustawa o j zyku polskim
z 1999 r., powo anie Rady J zyka Polskiego przy Pre-
zydium PAN (1996 r.), stworzenie systemu certyfikacji 
znajomo ci j zyka polskiego jako obcego (2003), a 
tak e ustanowienie przez Senat RP roku 2006 Rokiem 
J zyka Polskiego. 

Dzia ania skierowane na j zyk, zw aszcza na jego 
ochron  i sterowanie u yciem oraz rozwojem, s  po-
dejmowane na ca ym wiecie przez ró ne podmioty, 
w tym przez poszczególne pa stwa oraz organizacje 
mi dzynarodowe. W niepodleg ej Polsce o takich 
dzia aniach mo na mówi  od redniowiecza. Nabie-
raj  one intensywno ci w renesansie, wi c si  m.in. 

z ruchami religijnymi, a potem w o wieceniu. Czasy 
rozbiorowe przynios y wzmo on  narodow  trosk  o 
j zyk, uczyniono go g ówn  polsk  warto ci  kultu-
row  (por. has o „ojczyzna polszczyzna”). Nie inaczej 
by o w wielu innych krajach. XIX-wieczne odrodzenie 
narodowe S owian mocno koncentrowa o si  na kwe-
stiach j zykowych. Niedawnemu rozpadowi Jugos awii 
towarzyszy o polityczne wyodr bnienie si  z jednego 
j zyka serbo-chorwackiego a  czterech j zyków: serb-
skiego, chorwackiego, bo niackiego i czarnogórskiego. 
Wymowne jest ustanowienie w 1999 r. przez UNESCO 
21 lutego Mi dzynarodowym Dniem J zyka Ojczyste-
go, a przez Rad  Europy roku 2001 Rokiem J zyków 
Europejskich.

Jakie s  g bsze motywy tych wszystkich dzia a
politycznoj zykowych? Wyp ywaj  one z nie zawsze 
do ko ca u wiadamianych sobie przez ludzi ról j zyka
w ludzkiej kulturze. Nie ma powszechnej zgody w kwe-
stii j zyka – jego genezy i rozwoju – jako w a ciwo ci
gatunkowej homo sapiens, ale podstawowe jego funkcje 
spo eczne s  chyba trafnie rozpoznane. Docenia si
j zyk jako narz dzie komunikacji. W tej roli po dany
by by j zyk pokonuj cy istniej ce w wiecie bariery 
kulturowo-j zykowe i pozwalaj cy komunikowa  si
ludziom z ró nych cz ci kuli ziemskiej. St d promo-
wanie niektórych j zyków etniczno-narodowych do roli 
j zyków mi dzynarodowych ( wiatowych, tzw. lingua
franca) np. angielskiego lub te  tworzenie j zyków 
sztucznych typu esperanto. Wydaje si  jednak, e aden 
j zyk nie zast pi wszystkich innych. Na przeszkodzie 
stoj  cho by inne funkcje.

Otó  j zyk nie tylko s u y komunikowaniu si  lu-
dzi, lecz tak e obs uguje poznawanie wiata. Trudno 
sobie bez niego wyobrazi  procesy wewn trznego 
przetwarzania informacji (my lenia), ich gromadze-
nia i przechowywania, a nawet przekazywania. W tej 
roli najlepiej sprawdzaj  si  j zyki pierwsze (ojczyste, 
macierzy skie). Dlatego rozwin  si  ruch ekologii j -
zykowej, chroni cy ca e bogactwo j zykowe wiata, 
wszystkie, nawet najmniejsze j zyki. Tkwi w nich do-
robek poznawczy poszczególnych ludzkich grup, który 
mo e by  cenny dla innych spo eczno ci lub dla ca ej
ludzko ci.

Stanis aw Gajda

Polszczyzna – jaka jest 
i jaka b dzie?

(Refleksje przy okazji Roku J zyka Polskiego)
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Wreszcie niezwykle istotna w kszta towaniu spo-
ecznego podej cia do j zyka okazuje si  jego funkcja 

integruj ca (socjetalna) wobec ludzkich spo eczno ci,
w tym narodu. J zyk silnie wi e nosicieli tego samego 
j zyka, odró niaj c ich od cz onków innych spo ecz-
no ci etnicznych. Integracji sprzyja wzgl dna atwo
komunikacji oraz niesiony przez j zyk wspólny obraz 
wiata (zw aszcza zawarte w nim idee, mity i stereoty-

py narodowe). W ten sposób j zyk staje si  symbolem 
narodu, cenion  warto ci  narodow .

2.
Decyzja o ustanowieniu Roku J zyka Polskiego za-

pad a jednak nie tylko z racji docenienia uniwersalnych 
ról j zyka. Pozostawiaj c na boku motyw polityczny 
(Senat RP zdominowany jest przez PiS, parti , która w 
swoim konserwatywno-narodowym programie k adzie
nacisk na warto ci narodowe), za decyduj cy czynnik 
nale y uzna  do  powszechnie przyjmowan  opini
o upadku j zyka. Czy t  obiegow  opini  i zawart  w 
niej negatywn  ocen  stanu wspó czesnej polszczy-
zny potwierdza naukowa diagnoza i ocena (które w 
post powaniu naukowym poprzedzaj  prognoz  oraz 
projektowanie rozwi za  i ich wdra anie)?

Naukowa diagnoza stanu rzeczy sprowadza si  do 
próby jego opisu oraz wyja nienia i tak e zrozumienia. 
Powinna ona przynie  naukowy obraz interesuj cego
nas fragmentu rzeczywisto ci. Stanowi  go w wersji 
mocniejszej teorie naukowe lub w wersji s abszej mniej 
lub bardziej spójne wizyjno-ideowe koncepcje. U pod-
staw budowania obrazu rzeczywisto ci j zykowej le
nast puj ce za o enia:

– w ludzkim wiecie j zyk zajmuje pozycj  wyró -
nion ;

– istnieje wzajemna zale no  tego wiata (kontekstu 
spo eczno-kulturowego) i j zyka, jednak z determina-
cyjn  przewag  rzeczywisto ci spo eczno-kulturowej;

– wiat i j zyk trwa oraz zmienia si , a ze zmianami 
czy si  kryzys, tj. utrata równowagi, wytr cenie z 

dotychczasowego stanu, adu, zanik si  spajaj cych, 
pojawienie si  nowych, cz sto sprzecznych tendencji 
itp. (kryzys zatem to pewien naturalny etap rozwoju z o-
onych systemów, etap przebudowy, dostosowywania 

si  do nowych warunków), z kryzysu droga prowadzi 
do nowych stadiów ycia lub do degradacji, upadku lub 
nawet zag ady.

Czasy wspó czesne okre la si  terminem wielka 
zmiana. Odnosi si  on zarówno do kontekstu spo ecz-
no-kuturowego jak i do j zyka. Przemiany w global-
nym i europejskim kontek cie próbuje si  uchwyci ,
przywo uj c wielki i z o ony megatrend, nazywany 
globalizacj . cz  si  w nim tendencje integracyjne z 
dezintegracyjnymi (por. glokalizacja), homogenizacyjne 
z heterogenizacyjnymi itd. Dotycz  one procesów eko-
nomiczno-finasowych, demograficznych i spo ecznych
(m.in. migracje, turyzm), kulturowych (np. zacieranie 
opozycji kultura wysoka – kultura niska), technolo-

gii komunikacyjnych i innych. Procesy te wyra nie 
wp ywaj  na rzeczywisto  j zykow wiata, w tym na 
polsk  rzeczywisto  j zykow . W polskim kontek cie
spo eczno-kulturowym jeszcze dochodzi jeden istotny 
czynnik determinuj cy zmiany j zykowe – transforma-
cja ustrojowa ze wszystkimi konsekwencjami.

W rezultacie g bokich i zasadniczych zmian wia-
ta przeobra a si  te  rzeczywisto  j zykowa. Trzeba 
jednak zauwa y , e j zyk dysponuje mechanizmami 
chroni cymi jego stabilno . Ta stabilno  chroni prze-
kaz mi dzypokoleniowy – zbyt gwa towne i g bokie 
przemiany gro  zerwaniem wi zi komunikacyjnych 
i kulturowych oraz utrat  dost pu do utrwalonego w 
j zyku dorobku kultury duchowej. J zyk reaguje na 
przeobra enia otaczaj cego wiata, ale nie dzieje si
to bezpo rednio i zbyt szybko oraz nie poci ga od razu 
radykalnej przebudowy systemu j zyka i mechanizmów 
funkcjonowania. Ró ne podsystemy j zyka odmiennie 
reaguj  na bod ce zewn trzne i pojawiaj ce si  inno-
wacje. Podsystemy gramatyczne s  bardziej odporne na 
naciski zewn trzne w porównaniu ze s ownictwem. W 
typologiach zmian j zykowych odró nia si  innowacje 
krótkotrwa e, fluktuacyjne (zw aszcza w s ownictwie)
od d ugotrwa ych procesów, które przynosz  zmiany 
stabilne.

Pe nego, wyczerpuj cego i syntetycznego przedstawie-
nia wielkiej polskiej zmiany j zykowej nie ma (por. jed-
nak m.in. Pisarek 1999; Bartmi ski 2001; Dubisz, Gajda 
2001; Gajda 2001; Bajerowa 2003). Ona si  dokonuje na 
naszych oczach i w niej wszyscy uczestniczymy.

Obejmuje ona przede wszystkim:
– zasadnicze przeobra enia w podsystemie leksykal-

no-frazeologicznym – wychodz  z u ycia ca e obszary 
tego podsystemu, a ich miejsce zajmuj  jednostki nowe 
(sporo w ród nich zapo ycze ), zaktywizowa o si  u y-
cie pewnych grup leksykalnych (np. wulgaryzmów);

– przebudow  systemu gatunków wypowiedzi – nowe 
potrzeby komunikacyjne i nowe warunki (por. rozwój 
elektronicznych technologii komunikacyjnych) prze-
obrazi y wiele tradycyjnych gatunków i zrodzi y nowe 
(np. c.v., esemes, blog);

– zmiany w systemie odmian i w ich spo eczno-
komunikacyjnej dystrybucji – utraci  swoj  centraln
pozycj  j zyk literacki na rzecz j zyka ogólnego, sil-
nie ulegaj cego oddzia ywaniom j zyka potocznego i 
argonów;

– przemiany w wiadomo ci j zykowej (indywidual-
nej i ró nych zbiorowo ci, w tym narodowej) – obni e-
nie poziomu kompetencji j zykowej, mniejsza troska o 
kultur  j zyka wypowiedzi, za amanie si  tradycyjnych 
wzorców kulturowo-j zykowych (por. zw aszcza trady-
cyjny inteligent, dziennikarz), szerzenie si  znajomo ci
j zyków obcych (szczególnie angielskiego) itd.

3.
Wspó czesne przemiany w globalnym, europejskim 

i polskim kontek cie rozchwia y polsk  rzeczywisto
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j zykow . Mamy k opoty z jej uchwyceniem poznaw-
czym, z diagnoz . Jeszcze trudniej z prognoz , z odpo-
wiedzi  na pytanie, co b dzie si  dzia o z polszczyzn
w bli szej i dalszej przysz o ci. A tylko na rzetelnej 
podstawie diagnostyczno-prognostycznej mo na bu-
dowa  realistyczne programy polityki j zykowej (zob. 
Gajda 1999 i Mazur 1999) i próbowa  wciela  je w 
ycie, stosuj c odpowiednie rodki i metody.

Konstruowanie naukowych prognoz jest trudne (zob. 
Krzemie -Ojak 1999). Ale sens tej czynno ci sprowa-
dza si  nie tyle do trafnego przewidzenia przysz ych 
stanów rzeczy, co do zarysowania mo liwych scenariu-
szy rozwoju. Pozwala to na podejmowanie wiadomych 
dzia a  wspieraj cych okre lony kierunek rozwoju i 
osi gni cie po danego stanu rzeczy lub hamuj cych 
pewne tendencje i zapobiegaj cych zrealizowaniu si
stanu niepo danego.

Skrajnie pesymistyczna prognoza mo e zak ada
mier  j zyka w ogóle lub wielu j zyków, w tym pol-

skiego. Pierwszy wariant musia by si  chyba czy  z 
zag ad  gatunku ludzkiego. Wykluczy  tego nie mo na. 
Przeciwwag  dla takiego scenariusza stanowi  mo e
instynkt samozachowawczy ludzko ci wspierany roz-
tropno ci  i m drym dzia aniem mo nych tego wiata.
Ta przeciwwaga zda a egzamin w minionym stuleciu. 
Czy sprawdzi si  równie  w wieku XXI? Bardziej real-
ny wydaje si  scenariusz zwi zany z realizacj  wariantu 
drugiego. Chyba wymrze sporo ma ych j zyków. Ale 
wiadomo  takiego kierunku rozwoju budzi postawy 

ekolingwalne i wzmo on  trosk  o ró ne j zyki za-
gro one. Silne dzi  to samo ci etniczno-narodowe, w 
których j zyk stanowi istotny element, stanowi  praw-
dziw  tarcz  obronn  wielu j zyków lokalnych, w tym 
polskiego.

A co z j zykiem polskim? Czemu b dzie s u y ? W 
jakich sferach ycia b dzie u ywany? Jaki powinien by /
b dzie? O co nale y w nim w pierwszej 
kolejno ci si  troszczy ? Jak  przyj
j zykow  strategi  edukacyjn ?

Szukaj c odpowiedzi na te i dalsze 
pytania, nale y uwzgl dni  przysz
sytuacj  spo eczno-kulturow wiata 
i perspektyw  funkcjonowania w nim 
redniej mocy j zyka. Mo na zak a-

da  wzrastaj ce nasycenie relacjami 
mi dzyetnicznymi i mi dzykulturo-
wymi nawet przy zmniejszaj cej si
liczbie etnosów (narodów) i ich kultur. 
Zg stnieje sie  powi za  komunika-
cyjnych poprzez nowoczesne media i 
bezpo rednich. B dzie to wymaga o od 
Polaków znajomo ci j zyków obcych, 
w pierwszej kolejno ci tych o randze 
mi dzynarodowej (obecnie dominuje 
angielski). Nale y si  liczy  z szerszym 
funkcjonowaniem tych j zyków w ró -
nych sferach ycia, dot d obs ugiwa-

nych w narodowej przestrzeni komunikacyjnej przez 
j zyki rodzime (nauka, technika, us ugi).

Od u ytkowników polszczyzny b dzie wymagana 
krytyczna jej znajomo . Po dane b d  kompetencje 
pozwalaj ce na otwart  i zdystansowan  postaw . Li-
czy  si  b d  i sprawno  komunikacyjna, i wra liwo
na pi kno j zyka, i wzgl dy patriotyczne, ale równie
umiej tno  rozpoznawania manipulacji i mocy sym-
bolicznej.

Niepokoi, e szeroka obecnie dzia alno  kodyfika-
cyjna, popularyzacyjno-poradnicza oraz edukacyjna 
nie zmienia faktu, e stan rzeczywisto ci j zykowej 
(kompetencji i praktyki) nie zadowala. Czy by ywio-
owej sile dzia ania obiektywnych czynników spo ecz-

no-kulturowych nie mo na przeciwstawi wiadomych
i skutecznych dzia a  naprawczych? Nie mo e to jednak 
oznacza  rezygnacji z prób kszta towania j zykowego
dzi  i j zykowej przysz o ci.

Stanis aw Gajda
Literatura
Bajerowa Irena, 2003, Zarys historii j zyka polskiego 1939–

2000, Warszawa.
Bartmi ski Jerzy (red.), 2001, Wspó czesny j zyk polski,

Lublin.
Dubisz Stanis aw i Gajda Stanis aw (red.), 2001, Polszczyzna

XX w. Ewolucja i perspektywy rozwoju, Warszawa.
Gajda Stanis aw, 1999, Program polskiej polityki j zykowej,

„Poradnik J zykowy”, nr 5–6.
Gajda Stanis aw (red.), 2001, Najnowsze dzieje j zyków s o-

wia skich. J zyk polski, Opole.
Gajda Stanis aw, Markowski Andrzej i Porayski-Pomsta Józef 

(red.), 2005, Polska polityka komunikacyjnoj zykowa wobec 
wyzwa  XXI wieku, Warszawa.

Mazur Jan (red.), 1999, Polska polityka j zykowa na prze omie
tysi cleci, Lublin.

Krzemie -Ojak S aw i Nowowiejski Bogus aw (red.), 2001, 
Przysz o  j zyka, Bia ystok.

Pisarek Walery (red.), 1999, Polszczyzna 2000. Or dzie o 
stanie j zyka na prze omie tysi cleci, Kraków.

Rycina ze zbiorów Stanis awa S. Nicieji



 listopad – grudzie  2006 37

Posta  nietuzinkowa. Autor pro-
wokuj cych felietonów, w których 
tropi wszelkie przejawy kalecze-
nia polszczyzny. Poliglota. T u-
macz, pisarz, redaktor naczelny 
czasopisma „Orient”. Tak przed-
stawi  Roberta Stillera, autora 
go cinnego wyk adu pt. Jak bywa 
mordowana polszczyzna, prof. 
Stanis aw Gajda, dyr. Instytutu 
Filologii Polskiej UO: – Na finiszu 
roku j zyka polskiego postanowi-
li my zaprosi  do nas nie uniwer-
syteckiego profesora, który by na 
okr g o mówi  o czysto ci j zyka 
polskiego, ale w a nie pana Stille-
ra, licz c na to, e jego sk onno
do prowokowania – znana cho by
ze znanego zbioru esejów „Poka
j zyk” – zach ci nas do rozmowy o 
wspó czesnej polszczy nie.

I rzeczywi cie, czego jak czego, 
ale prowokacji – podczas spotkania, 
które odby o si  w Sali Collegium 
Ma ius UO 23 listopada br. – nie bra-
kowa o. Polemik z autorem wyk a-
du zreszt  te .

Robert Stiller skupi  si  na 
dwóch zjawiskach: j zyku internau-
tów (uczestników czatów na portalu 
Onet), a tak e zaleceniach j zyko-
wych autorów Wielkiego s owni-
ka poprawnej polszczyzny PWN

(2004), zdaniem Stillera – kuriozal-
nego dzie a, potworno ci, popar  tej 
autorytetem jego redaktora nauko-
wego, prof. Andrzeja Markowskie-
go. Dzie a, które przejdzie do histo-
rii ha by narodowej.

Ostrej krytyce podda  m.in. 
kon  cepcj  dwupoziomowej normy 
j  zykowej, a tak e wyró nienie 
pol szczyzny mówionej: – Autorzy 
nie precyzuj , czy jest ona – albo 
powinna by  – wzorcowa, potocz-
na czy szmat awa i ca kowicie do-
wolna. Takiego to „programu po-
prawno ci” naucza si  tu Polaków, 
pocieszaj c ich demagogicznie han-
dlowym frazesem, i  „niektóre zbyt 
restrykcyjne rozstrzygni cia zosta y
z agodzone”. Które? I na jakiej za-
sadzie? Otó  na zasadzie kaprysu 
wy ej wymienionych „poprawno -
ciowców”.

Przyk ady na poparcie tej tezy, 
zdaniem Roberta Stillera, w Wiel-
kim s owniku poprawnej polszczyz-
ny PWN , mo na znale  na niemal 
ka dej z dwóch tysi cy stron: – Jego 
autorzy narzucaj  b dn  wymowy 
takich s ów jak: bud et (pot piono
-d , zalecaj c wymow : bud- et i 
bud - et) maharad a… Za jedynie 
poprawne autorzy s ownika uzna-
li formy: „mieli ” i „ cieli ”, za-

miast: „mle ” i „s a ”. Po odmia-
nach „mieli ” i „ cieli ” zwyk o
si  poznawa  prostaków i nieuków. 
Ciekawe dlaczego autorzy s owni-
ka uwa aj  je za poprawne? Bo tak 
mówi 90 procent niechlujów?

Ciemnota j zykowa idzie na ogó
w parze z ciemnot  w zakresie wie-
dzy o wiecie, a tak e brakiem zna-
jomo ci fonetyki j zyków obcych 
– przekonywa  Stiller, przytaczaj c
przyk ady: w Wielkim s owniku… 
uto samia si  Malaja z Malajczy-
kiem, angielski roaming (oddzielne 
pytanie: sk d to s owo w s owniku
poprawnej polszczyzny?) autorzy 
dzie a ka  wymawia : ro mink: – To 
„poprawna polszczyzna” w cham-
skiej, nikogo nie obowi zuj cej fo-
netyce i grafii!

Robert Stiller odniós  si  te
do przywo anego przez obecnych 
na sali j zykoznawców zjawiska 
frek  wencyjno ci – skoro pewne 
zja wiska j zykowe przyj y si  we 
wspó  czesnej polszczy nie, dlacze-
go je t pi ?

– O poprawno ci j zyka nie mo e
decydowa  cz stotliwo  pope nia-
nia b dów. Oczywi cie, zjawiska, 
które si  upowszechniaj , z czasem 
staj  si  norm  – to naturalne pra-
wo rozwoju j zyka. Ale z tego wcale 

Jak bywa mordowana 
polszczyzna?

Robert Stiller (ur. 1928), prozaik, t umacz. Redaktor naczelny czasopisma „Orient”. T umaczy  na 
polski literatur  niemieck , angielsk , malajsk , szwedzk , islandzk , rosyjsk , czesk  (niektóre t umaczenia
Roberta Stillera: „Lolita” Vladimira Nabokova, „Mechaniczna pomara cza” Anthony`ego Burgessa, „Przygody 
Alicji w krainie czarów” Lewisa Carrola.

Zna czynnie 30 j zyków – m.in. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, bia oruski, ukrai ski , czeski, malajski, 
dwa u yckie, acin , niderlandzki, islandzki, szwedzki, hiszpa ski, jidysz, hebrajski, a tak e san skryt, grek  i 
par  polinezyjskich. Oprócz t umacze  jest znany jako autor ksi ek i esejów o charakterze j zykoznawczym
oraz sztuk teatralnych, a tak e jako wspó za o yciel ydowskiej gminy reformowanej i propagator odrodzenia 
judaizmu reformowanego w Polsce.
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– Kto dzi , w sposób najbardziej okrutny, mordu-
je wspó czesn  polszczyzn ?

– Poniewa  zadane przez pani  pytanie dotyczy pro-
cesu ogromnego i bardzo z o onego, nie da si  na nie 
odpowiedzie  jednym wyrazem. Kto jest g ównym mor-
derc  j zyka polskiego? Mo na odpowiedzie : grupy 
spo eczne, w których to zjawisko przebiega; bo gdyby 
ich nie by o, to i sam proces by nie zachodzi , nie by by
gro ny. Te grupy czy rodowiska s  wi c równocze nie i 
sprawc , i ofiar  post puj cej zag ady j zyka. Jednak e
grupy te poddane s  wp ywom i presji nieuto samia-
j cych si  z nimi grup czy osób, zw aszcza profesjo-
nalnych, których zawodow  i moraln  powinno ci
jest przeciwdzia anie tym zjawiskom negatywnym, 
destrukcyjnym, których lawinowe szerzenie si  jest tu 
najwa niejsze.

– Dlaczego najwa niejsze i rozstrzygaj ce?

–  Bo najrozmaitsze procesy rozk adu kultury j zyka, 
norm j zykowych itd. zawsze wyst powa y i zawsze ist-
niej . Nie mo e by  inaczej. Na tym polega m.in. ewo-
lucja ka dego j zyka, b d ca zjawiskiem koniecznym i 
pozytywnym. Oczywi cie nie na tym polega niszczenie 
czy mordowanie j zyka i nie to nale y zwalcza . Tak jak 
np. organizm biologiczny wci  ulega przemianom, bez 
których nie ma ycia. Lecz istniej  te  funkcje destruk-
cyjne, takie jak rozrost komórek rakowych, prowadz cy 
do mierci organizmu. Otó , je li normalne procesy 
rozwojowe i biologiczne przechodz  w rozrastanie si
tkanek rakowych, to ju  nie jest biologia, tylko patolo-
gia: onkologia! I to w a nie dzieje si  obecnie z j zy-
kiem polskim. A mordercami s  ci, którzy powo uj c
si  na swój zawód i dyplom lekarski, zamiast walczy
o ycie organizmu, wspieraj  zjawisko mierciono nych 

przerzutów, podpieraj c si  bezmy lnie frazesami w 
rodzaju „kryterium frekwencyjno ci”. Dlatego w a nie
za niszczycieli, czyli za morderców polszczyzny, jej 
norm i zasad, jej kultury i funkcjonalno ci, w tym rów-
nie  jej przebogatej rozmaito ci, nale y uzna  przede 
wszystkim tych, których bezwzgl dnym obowi zkiem
profesjonalnym jest doskona a znajomo  rzeczy i prze-
strzeganie oraz szerzenie w a ciwych norm i zasad. 

– Czyli?

– Dziennikarzy i pracowników telewizji, gdy  te 
dwie grupy zatrudnienia wywieraj  najwi kszy wp yw
na spo ecze stwo; obecnie jest to wp yw, niestety, prze-
wa aj co niszczycielski. Oni s  gro ni, a nie be koc cy
pijaczek znad rynsztoka, nie m odociany chuliga czyk i 
nie biedny uczniak, pozostawiony swej w asnej subkul-
turze. Na szczycie za  tej piramidy widniej  redaktorzy 
i profesorowie, którzy nieodpowiedzialnie akceptuj ,
wymy laj , wreszcie szerz  i narzucaj  fa szywe nor-
my jako w a ciwe lub obowi zuj ce. Nikt bowiem nie 
powo a si  na jakiego obuza, uczniaka lub analfabet
jako na autorytet i wzorzec polszczyzny. To s  zjawi-
ska efemeryczne, które zawsze by y, s  i zawsze b d .
Groza ogarnia dopiero wówczas, kiedy rakotwórcze 
zjawiska w j zyku firmuje swoim autorytetem profesor 
polonistyki lub ca e ich gremium. Albo kiedy profe-
sor ów przestaje rozumie , e powinien rejestrowa ,
bada  i opisywa  kilkadziesi t odmian polszczyzny, 
a nie wymy la  po ignorancku, na zasadzie w asnego 
widzimisi , rzekome „dwie normy”, z których sam nie 
zna porz dnie ani jednej. I kiedy na tego rodzaju absurd 
mo e si  powo a  ka dy pó analfabeta i niechluj, argu-
mentuj c, e taka by a opinia profesorska. 

– Dzi kuj  za rozmow .

nie wynika, e wszystko, co si  po-
jawi, jest dopuszczalne czy wr cz 
obowi zuj ce.

Robert Stiller odpowiada  te  na 
pytania dotycz ce metod uczenia si
j zyków obcych – a zna ich przesz o
trzydzie ci, w tym tak egzotyczne 
jak malajski i jawajski. Jak twier-
dzi, bardzo wa na jest wiadomo

j zykowa, zdolno ci uwarunkowa-
ne genetycznie: – Jako kilkuletnie 
dziecko nie potrafi em powiedzie :
„pieprz, mówi em – „peprz”. Ale 
bardzo si  denerwowa em, kiedy 
rodzice mnie na ladowali, bo ja 
dobrze wiedzia em, jak nale y po-
prawnie wymawia  to s owo, tyle 
e nie potrafi em. To jest w a nie 

wiadomo  j zykowa.
Nauka kolejnego j zyka, oczy-

wi cie w wersji podstawowej, za-
biera a mu – jak mówi – miesi c: 
czyta  gramatyk , codziennie uczy
si  dwustu s ówek, po czym stara
si  wykorzystywa  t  wiedz  w 
praktyce.

Barbara Stankiewicz

Piramida morderców
Z Robertem Stillerem rozmawia Barbara Stankiewicz
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Jaros aw Kaczy ski, w wywia-
dzie udzielonym wys anniczkom 
„Gazety Wyborczej”: Monice Olej-
nik i Agnieszce Kublik, w pierw-
szych dniach lutego 2006 r. powie-
dzia  ironicznie „Marzy em przez 
lata o Polsce, w której b d  wolne 
media... No to mam wolne media”.

Zaledwie po miesi cu, prezes 
partii Prawo i Sprawiedliwo  ka-
tegorycznie stwierdzi , e w Polsce 
nie ma wolnych mediów, doprowa-
dzaj c tym samym do eskalacji kon-
fliktu pomi dzy w adz  a kolejnym 
przeciwnikiem stylu rz dzenia. W 
j zyku publicystów pojawi y si
okre lenia: „wojna PiS z pisma-
kami”, „PiS kontra dziennikarze”, 
„Rózgi PiS na media” lub podobne 
wykorzystuj ce militarn  metafo-
ryk .

Warto postawi  pytanie, jakie 
czynniki zdecydowa y o tak jed-
nostronnym obrazie relacji, po-
niewa  widoczny wyra nie we 
wcze niejszej wypowiedzi sar-
kazm J. Kaczy skiego to jednak 
nie oczywisto  zaprzeczenia ist-
nieniu wa nego elementu demo-
kracji, w drugiej. W ród uogólnie
niebezpiecznych dla jako ci kultury 
politycznej w Polsce znalaz y si
uwagi dezawuuj ce dorobek III RP, 
sugestie wszechobecnego „uk adu”
przeciwko interesom narodu, has a
rewolucji lub odnowy moralnej ot-
wieraj cej nast pn , czwart  ju ,
nareszcie suwerenn  Rzeczpospo-
lit . Warto tak e dostrzec szerszy 

kontekst problemu, w tym zmiany 
w komunikowaniu politycznym 
zachodz ce pod wp ywem m.in. 
wzmocnienia roli mediów, utrwa-
lania ich pozycji czwartej w adzy, 
obni eniu pewnych standardów za-
wodowych, np. podatno  na per-
swazj  politycznego piaru.

Teza prezesa Kaczy skiego, do -
precyzowana w wyst pieniu sej-
mowym 15 marca br. po wi co-
nym „lumpenliberalizmowi” spro-
wokowa a ripost  Jana Rokity oraz 
uruchomi a sekwencj  potyczek z 
dziennikarzami. Czo owy polityk 
Platformy Obywatelskiej poszuku-
j c wspólnego mianownika fronto-
wych akcji PiS, nazwa  je „siedmio-
ma wojenkami” wymieniaj c jako 
obszary konfrontacji: Krajow  Rad
Radiofonii i Telewizji, Komisj  Ko-
dyfikacyjn , Trybuna  Konstytucyj-
ny, samorz d terytorialny, s u b
cywiln , Narodowy Bank Polski, 
sumarycznie – instytucje pa stwa. 
Wzywa  do zaprzestania „karczem-
nych awantur” i oskar e  o dzia al-
no  antypa stwow  konkurencji 
politycznej. Z emocjonalnego opisu 
aktywno ci rz dz cych wynika o, 
e media sta y si  uczestnikiem 

gry politycznej, zlokalizowane tam 
przez J. Kaczy skiego jako narz -
dzie czarnej propagandy uprawianej 
przez PO. Zdaniem J. Kaczy skiego 
media s  stronniczo zaanga owane
w kreowanie „kontrrzeczywisto ci” 
nieprzychylnej PiS, a jego wypo-
wiedzi s u  jedynie u wiadomieniu 

odbiorcom kto i z jakich powodów 
dokonuje manipulacji.

By  mo e to przekonanie, si ga-
j ce okresu kampanii wyborczych 
stanowi klucz do odczytania fak-
tycznych przyczyn konfliktu. Cie-
kawe, e w odpowiedzi na Pytanie
tygodnia „Polityki” – „czy zgadzasz 
si  z tez  Jaros awa Kaczy skiego,
e w Polsce nie ma wolnych me-

diów” a  77 % respondentów wska-
za o „nie”, przy 21 % – „tak”. Na 
amach tego tygodnika redaktor 

naczelny Jerzy Baczy ski podj
prób  uporz dkowania sytuacji 
odnosz c si  do s ów Jaros awa 
Kaczy skiego i Przemys awa Go-
siewskiego zach caj cych dzienni-
karzy do przejmowania kontroli nad 
mediami. Stawiaj c roboczo cztery 
hipotezy:

„Pierwsza: Jaros awowi Kaczy -
skiemu wymkn o si  o zdanie za 
du o (nie ma w Polsce wolnych me-
diów), a poniewa  legenda i istota 
w adzy prezesa polega na tym, e
nigdy si  nie myli i nie przeprasza, 
wi c musia  brn  dalej.

Druga: Prezes czuje si  nies usz-
nie atakowany przez pras , wie, e
raczej tego nie zmieni, wi c przy-
najmniej da  upust emocjom, a jed-
nocze nie u wiadomi  wyborcom, 
jak bardzo media s  zmanipulowa-
ne.

Trzecia: Niejasne pogró ki po-
winny da  do my lenia w a ci-
cielom i kierownikom rodków 
przekazu, e mo e lepiej z PiS nie 

Iwona Hofman

Polityczny wymiar wojny 
o media (z mediami) 

u progu IV RP 
(cz  I)
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zadziera , a przynajmniej, e trzeba 
z agodzi  krytyk .

Czwarta: Mediami, jak wszyst-
kim w kraju, rz dzi  ukryty Uk ad,
który teraz broni si  zaciekle, 
zwalczaj c now  w adz . Trudno 
go zniszczy , ale (...) mo na Uk ad
os abi  poprzez ujawnienie i moral-
ne napi tnowanie”,

Baczy ski przyjmuje za rozwo-
jow  ostatni  z nich. Za tym roz-
strzygni ciem przemawiaj  takie 
argumenty, jak: liberalne media w 
ocenie braci Kaczy skich s  im nie-
ch tne, a zatem ryzyko zaostrzenia 
stosunków jest niewielkie, telewizja 
publiczna znajdzie si  pod kontrol
koalicji rz dz cej, co ma du e zna-
czenie ze wzgl du na si  przekazu 
tego medium, Narodowy O rodek 
Monitorowania Mediów mo e pe -
ni  rol  instrumentu rozbijaj cego 
spójno rodowiska (szczególnie 
na tym tle wygl da dezynwoltura 
Jacka Kurskiego, który w progra-
mie „Co z t  Polsk ” wyst pi  z 
ulubionym rekwizytem rewolucjo-
nistów ostatniego 15-lecia – tecz-
k  i wycinkami na temat wrogich 
dziennikarzy oraz tytu ów praso-
wych!). Media zaliczone do uk a-
dowych „ e – rodowisk”, sk ó-
cone wewn trznie metod  haków i 
pomówie , strac  impet i aspiracje 
czwartej w adzy. Scenariusz rozpi-
sany przez Baczy skiego nale y do 
najczarniejszych wizji „demediaty-
zacji polityki”, które to has o lansu-
j  bracia Kaczy scy jako remedium 
na obecny stan osmozy.

W tek ten pojawi  si  w opiniach 
Jacka akowskiego i Macieja Mro-
zowskiego w sondzie tygodnika 
„Przegl d”: Kaczy scy jako zwolen-
nicy teorii spiskowej, wychowani w 
systemie permanentnego zagro enia 
uprzedzaj  ataki, dewaluuj c swo-
ich krytyków, ale tak e chc  wzi
odwet na mediach. Inni uczestnicy 
sondy podkre lali celowo  wojny z 
mediami w perspektywie wyborów 
samorz dowych (Kazmierz Kutz), 
potrzeb  utrwalenia wizerunku 
braci Kaczy skich jako jedynych 
sprawiedliwych (Maciej tow-
ski), konieczno  dyskusji na temat 
umiejscowienia mediów w syste-

mie w adzy (Robert Kwiatkowski). 
Ten ostatni postulat z ró nych stron 
wielokrotnie artyku owany oznacza 
gotowo  i dojrza o rodowiska 
dziennikarskiego do redefiniowania 
roli mediów w wiecie przyspieszo-
nej informacji wobec nieskuteczno-
ci zapisów kodeksów etyki zawo-

dowej. Dziennikarze widz  istotne 
wady obowi zuj cego modelu wy-
konywania pracy, czy – jak pisz
niektórzy – misji informowania i 
edukowania spo ecze stwa: pogo
za sensacj , stadne zachowania, ule-
ganie wp ywom reklamodawców, 
bezkrytyczne korzystanie ze róde
informacji, rozpowszechnianie plo-
tek, ujawnianie sympatii, agresj ,

podporz dkowanie rzemios a s up-
kom ogl dalno ci i rankingom popu-
larno ci. Wolny rynek wymuszaj c
rywalizacj  o czytelnika lub widza, 
przy podziale na media publiczne i 
komercyjne, spowodowa  odej cie 
od wielu form publicystyki, rezyg-
nacj  z mniej medialnych na rzecz 

cz cych informacj  z rozrywk
(infotaiment), upraszczaj cych i 
trywializuj cych obraz rzeczywi-
sto ci, instrumentalizuj cych war-
to ci dla zniszczenia konkurenta. 
Dziennikarze sceptycznie przyjmu-
j  o wiadczenia oraz raporty Rady 
Etyki Mediów, gdy  zawodzi ona w 
sytuacjach problemowych, unikaj c
zaj cia jednoznacznego stanowiska, 

Rys. Leszek O dak
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np. wobec ustawy antykoncentra-
cyjnej, inspirowaniu mediów przez 
s u by, zaw aszczaniu przez w a-
dz , uzale nianiu publikacji od eko-
nomicznych interesów pot nych 
w a cicieli.

Dobrym przyk adem uwypukla-
j cym wielop aszczyznowo  styku 
mediów i polityki by y kampanie 
wyborcze w 2005 roku, gdy  ich 
profesjonalizacja uaktywni a komu-
nikowanie polityczne na wszystkich 
poziomach. Medialne odzwiercied-
lenie walki wyborczej wyjaskra-
wi o niedostatki funkcjonowania 
mediów w systemie demokratycz-
nym w Polsce. Jeszcze w trakcie 
jej trwania analizowano negatywne 
aspekty zaanga owania mediów, 
które rozmin y si  z obiektywi-
zmem, wykorzystuj c dost pne 
sobie i specyficzne narz dzia (np. 
agenda setting, sonda e, itd.,) dla 
kreowania wizerunku zwyci zcy i 
przekonywania niezdecydowanych 
wyborców do lidera lansowanej 
partii. W jednym z pierwszych wy-
wiadów prezydent-elekt powiedzia
Jackowi akowskiemu, e „wygra
tak e z mediami”, które w wi kszo-
ci sprzyja y Donaldowi Tuskowi 

oraz zaprezentowa  pomys  podzia-
u mediów publicznych na rz dowe

i opozycyjne.
Publicysta nawi za  do tego po-

mys u, gdy w grudniu 2005 roku 
w b yskawicznym tempie podj -
to prac  nad nowelizacj  ustawy 
o radiofonii i telewizji. Nag ówki 
prasowe wybija y wówczas trzy 
punkty: ochron  nadawców spo-
ecznych (najwi kszym jest Radio 

Maryja), przesuni cie decyzji o po-
wo aniu i odwo aniu przewodnicz -
cego KRRiT w sfer  kompetencji 
prezydenta, wyznaczenie Radzie 
nowego celu, tj. dba o ci o zasady 
etyki dziennikarskiej. akowski 
antycypuj c niejako rych  galopa-
d  sejmow  inicjatywy PiS, LPR i 
Samoobrony wskazywa  na pewne 
okoliczno ci funkcjonowania adu 
medialnego w Polsce, niezale ne 
od rz dz cych si  politycznych. S
to: wymiana dziennikarzy telewi-
zyjnych „nieobiektywnych czyli 
zwi zanych z innymi rodowiska-

mi” na „obiektywnych czyli swo-
ich” w chwili przej cia w adzy oraz 
koniunkturalne wahania mediów 
publicznych uwarunkowane intere-
sami rz dz cej partii. Pisze akow-
ski tak: „idea publicznej telewizji 
jako dobra wspólnego, publicznego, 
istniej cego ponad podzia ami, -
cz cego spo ecze stwo (...) nale y
do liberalno-demokratycznej wizji 
Polski, która chwilowo spektakular-
nie przegra a” i wymienia powody 
tej pora ki: partyjniactwo, dyspo-
zycyjno , brak poszanowania pra-
wa do g oszenia innych pogl dów. 
Wyodr bnienie dwóch kana ów te-
lewizji publicznej mog oby wzmoc-
ni  pisowsk  strategi  budowania 
dwubiegunowej sceny politycznej, 
zgodnie z ide  Prawa i Sprawied-
liwo ci, aby wyostrza  konflikty, 
ujawnia  ró nice wiatopogl do-
we, ograniczy  regu y poprawno-
ci politycznej. akowski zauwa y

równie  przenikliwie w pierwszych 
wypowiedziach braci Kaczy skich
zapowied  „drugiej wojny na gó-
rze”, która nie tyle s u y  ma rz -
dz cym jako alibi w destrukcji 
sceny politycznej, ile prowadzi  do 
zaspokojenia „metapolitycznych 
ambicji” Jaros awa Kaczy skiego, 
tzw. zmiany Polski wed ug wyob-
ra e  neokonserwatystów.

Wywiad Jaros awa Kaczy skie-
go, „We mnie jest czyste dobro”, 
przejdzie do historii gatunku nie 
tylko z powodu tytu u. Prezes PiS 
przek ada jakby zawi y wywód a-
kowskiego na j zyk swoich wybor-
ców, ujawniaj c prawd  o genezie 
III RP: „W 1989 roku zrodzi  si
z udny pomys , e mo na do sy-
stemu, który stworzy  PRL, doda
dwa zupe nie nowe i sprzeczne 
z nim elementy – z jednej strony 
swobody obywatelskie i procedury 
demokratyczne, a z drugiej wolno
gospodarcz , instytucje rynkowe. I 
zrobiono to, cho  bardzo u omnie. 
Przyj to za o enie, e jak to si  zro-
bi, to ycie spo eczne si  oczy ci, 
b dziemy mieli normalne, prawo-
rz dne pa stwo i nawet uchwalo-
no (...) e mamy w Polsce pa stwo
prawa (...). No i powsta o pa stwo,
gdzie prawdziw  zasad  jest: kto 

silniejszy, ten lepszy. A trzeba by o
zbudowa  nowe pa stwo, w ogrom-
nej mierze zmieni  aparat pa stwo-
wy, co wi za o si  z konieczno ci
rozbijania starych struktur, i trze-
ba by o budowa  now  hierarchi
spo eczn , zdegradowa  grupy no-
menklaturowe. Bez tego normalne 
spo ecze stwo w Polsce powsta
nie mog o. I nie powsta o”. Jedno-
cze nie, J. Kaczy ski demaskuje 
wszechobecny „uk ad”, odpowie-
dzialny za stan pa stwa, a w nim 
– udzia  mediów, oskar anych o 
permanentne atakowanie personal-
ne, stronniczo , dezawuowanie 
w adzy, „emocjonaln  agresyw-
no ”, a „formacje liberalne i lewi-
cowe” dodatkowo o wrogo  wobec 
Radia Maryja, symbolu wolno ci 
oraz warto ci przy wiecaj cych 
odnowie moralnej narodu. Prezes 
PiS przedstawia si  jako zwolennik 
mediów publicznych, misyjnych, 
pluralistycznych, respektuj cych 
autorytet w adzy.

Wypowied  Jaros awa Kaczy -
skiego, szybko skomentowana 
m.in. przez Daniela Passenta i Je-
rzego Bralczyka podkre laj cych 
wojenn  retoryk  i cechy stylu, 
powielaj cego propagandow  no-
womow  (dychotomiczny podzia
wiata, walka dobra ze z em, emo-

cjonalizacja komunikatu), sama w 
istocie stanowi a we fragmentach 
komentarz do bezprecedensowej 
sytuacji w polskim Sejmie, kiedy 
do relacjonowania podpisania paktu 
stabilizacyjnego zaproszono jedynie 
dziennikarzy Telewizji Trwam. Jak 
zaznaczy  J. Kaczy ski – na pro b
dyrektora, o. Tadeusza Rydzyka, w 
celu zrekompensowania jawnego 
lekcewa enia okazywanego stacji 
przez ró ne media.

Wydaje si , e w a nie od ce-
remonii zawarcia paktu przed ka-
merami Telewizji Trwam, 2 lutego 
2006 roku konflikt PiS z mediami 
na pod o u stronniczo ci w kam-
panii wyborczej, niebezpiecznie 
przeistoczy  si  w jawny spór o rol
mediów w systemie demokratycz-
nego pa stwa. Aspekt ten wyra nie
uwypukla specjalne o wiadczenie 
wydane przez prezesów zarz dów 
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Polskiej Agencji Prasowej, Polskie-
go Radia, TVP, TVN SA, TVN 24, 
Polsatu, Radia Zet oraz redaktorów 
„Gazety Wyborczej” i „Rzeczpo-
spolitej”. Jaros aw Kaczy ski na-
zwa  reakcj  dziennikarzy „grubo 
przesadzon ” (przypomnijmy, e
nie wpuszczeni na sal , z o yli mi-
krofony pod drzwiami i okrzykiem 
„ha ba” oraz gwizdami przyj li wy-
chodz cych z niej polityków) i zle-
ci  Marsza kowi Sejmu, Markowi 
Jurkowi „wyci gni cie konsekwen-
cji”. Partia Kaczy skiego utrzymy-
wa a jednolity front w tej sprawie, 
a jej przedstawiciel w KRRiT, Wi-
told Ko odziejski rozwin  pomys
powo ania Narodowego O rodka 
Monitorowania Mediów, zapisany 
ju  w pakcie. Prezes PiS t umaczy
pod naporem opinii publicznej, e
nowe zadania Krajowej Rady nie 
stanowi  „przykrywki dla cenzury”, 
a NOMM zajmie si  „ewidencjono-
waniem faktów medialnych, tak by 

ka dy obywatel móg  ustali , jak
opcj  jaka  gazeta reprezentuje”.

Sekwencja zdarze  rozpocz ta 2 
lutego, upowa nia do twierdzenia, 
e taktyka PiS zmierza a do podzia-
u mediów, w sensie pot gowania 

ró nic rodowiskowych, tak jak 
ujmowa  to prezes partii w pierw-
szych, ostro nych jeszcze wypowie-
dziach po zwyci skich wyborach. 

wiadcz  o tym opinie: Jerzego 
Roberta Nowaka, który w imieniu 
Radia Maryja zg osi  postulat, aby 
centrum monitoringu rozliczy o
media za fa szowanie obrazu Pol-
ski i Ko cio a oraz El biety Kruk, 
przewodnicz cej KRRiT, podobnie 
ujmuj cej zakres pracy NOMM.

Pomimo prób agodzenia na-
pi cia przez niektórych, ekspono-
wanych dzia aczy PiS (np. Paw a
Kowala, szefa sejmowej komisji 
kultury, Ryszarda Legutk , wice-
marsza ka Senatu), pos owie tej 
partii: Jacek Kurski oraz Witold 

Ko odziejski ostro atakowali me-
dia w programie Kamila Durczoka 
„Debata”, wyemitowanym 8 lutego 
2006 roku. Obaj przekonywali wi-
dzów, e uk ad SLD-PO rz dz cy 
mediami, torpeduje inicjatywy Pra-
wa i Sprawiedliwo ci zmierzaj ce 
do naprawy pa stwa.

Dr hab. Iwona Hofman
Zak ad Dziennikarstwa 

Wydzia u Politologii UMCS
w Lublinie

Referat, którego fragment druku-
jemy, by  wyg oszony podczas kon-
ferencji „Wojna w mediach”, która 
odby a si  w dniach 11–12 pa dzier-
nika br. w Uniwersytecie Opolskim. 
Tekst w ca o ci (z przypisami) oraz 
pozosta e referaty wyg oszone pod-
czas konferencji b d  opublikowane 
w ksi ce, przygotowywanej w In-
stytucie Politologii UO.

Jerzy Urban, redaktor – skandalista, by y rzecznik rz du PRL-u to bardzo barwna posta . Mo na go 
albo nienawidzi , albo uwielbia . Nie mo na jednak by  wobec jego pogl dów oboj tnym. Urban to b y-
skotliwy obserwator i recenzent polskiej sceny politycznej. Nestor rodzimej lewicy, a prywatnie posiadacz 
ekskluzywnego, bia ego jaguara. 

4 grudnia br. Jerzy Urban go ci  w Opolu – na zaproszenie studentów UO, sekcji „M owie Stanu i 
Politycy” Ko a Naukowego Historyków. Spotkanie z redaktorem naczelnym „Nie” odby o si  w Instytucie 
Historii UO.

Niesio owski jest pyszny!
Z Jerzym Urbanem rozmawia B a ej Kupski, student IV roku historii 

– Jest Pan nadal cz onkiem Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej?

– Nie. Od kilku lat jestem bezpartyjny. Z cz onkostwa 
w SLD zrezygnowa em, kiedy moja krytyka rz dów 
Leszka Millera by a na tyle radykalna, e w moim od-
czuciu nie mog em by  nadal cz onkiem partii. 

– Co Pan s dzi o nowym tworze politycznym – tj. 
centrolewicy, czyli lewicy i demokratach?

– Mam na ten temat dobre zdanie, gdy  jest to bar-
dzo naturalne po czenie, które programowo ma g -
boki sens. W a ciwie pomi dzy liberalnymi politykami 
demokratów a libera ami z socjaldemokracji nie ma 
adnych ró nic my lowych czy politycznych. Te z ko-

lei wyst puj  pomi dzy libera ami a socjalistycznym 

skrzyd em SLD, ale to jest skrzyd o wymieraj ce, od am 
populistyczny, które cz sto g osuje na Samoobron  czy 
PiS. Inne odr bno ci to „kanapy” radykalnie lewicowe, 
które moim zdaniem maj  przysz o , ale nie w euro-
pejskiej, liberalnej socjaldemokracji.

Lewica Demokratyczna to partia przeciwstawna tra-
dycji konserwatywno-katolicko-nacjonalistycznej. Musi 
ona mie  przysz o , stanowi  równowag  dla obu partii 
prawicowych. Tak naprawd  scena polityczna dopiero 
si  uk ada i trudno wyobrazi  sobie, aby pozosta y tylko 
dwie partie – PO i PiS. Obie s  przecie  konserwatywne 
i silnie zakotwiczone w przesz o ci.

– Dobrze zna Pan Wojciecha Olejniczaka? 
– le znam, ale znam.
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– Coraz cz ciej pojawiaj  si  opinie, e ten m ody 
szef SLD nie radzi sobie na tym stanowisku. Zarzuca 
mu si , e jest ma o wyrazisty.

– Podzielam opini , e Olejniczak jest ma o wyrazi-
sty i ma o porywaj cy. W publicznych wyst pieniach 
pokrzykuje, lecz to nie robi wra enia, bo w tym nie 
ma wielkiego autentyzmu. Olejniczak dostosowuje si
tylko do panuj cej mody: mówi tak, jak wydaje mu si ,
e opozycja winna mówi . Ale nie ma co si  zastana-

wia  nad Olejniczakiem, bo ca a centrolewica nie ma 
wyra nego lidera.

– A Marek Borowski? Osi gn  dobry wynik w 
wyborach na prezydenta stolicy i w czy  si  do gry 
o przywództwo na lewej stronie sceny politycznej.

– Na lewicy za rok czy dwa wyro nie kto  nowy. Bo 
i Marek Borowski, i Wojciech Olejniczak maj  swoje 
okre lone zalety, jak i wady. Jedynie Aleksander Kwa -
niewski ma same zalety, ale adnej pracowito ci. On 
w a nie wróci  z Lagos i jest przej ty ci k  dol  Nige-
rii. Nie widz  w nim ch ci, aby stan  na czele nowej 
formacji. A czas dzia a na jego niekorzy . Z ka dym 
dniem traci polityczn  warto .

– Mo e w przypadku Kwa niewskiego dobry by -
by „wariant litewski”? To znaczy: by y prezydent 
stan by na czele rz du.

– Proponowa em taki wariant ju  wcze niej, tj. przed 
wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi rok temu. 
Sugerowa em, aby Kwa niewski na trzy miesi ce przed 
ko cem swojej kadencji abdykowa  i odda  prezyden-
tur  marsza kowi Sejmu, wówczas W odzimierzowi 
Cimoszewiczowi, tak jak przewiduje konstytucja. 

W moim planie Kwa niewski sta by na czele listy 
wyborczej lewicy do Sejmu. I dzisiaj mo e nie by by 
premierem, ale lewica mia aby jakie  20 proc. pos ów

w Sejmie. Wówczas ca y uk ad w 
parlamencie by by inny. Kwa niew-
ski staj c na czele takiej silnej partii 
by by alternatyw  dla rz dz cych. 
Sta by si  wyrazistym kandydatem 
na premiera, który codziennie swoim 
funkcjonowaniem w polityce przypo-
mina by o sobie. A teraz Kwa niew-
ski pe ni rol  kolegi królów i by ych
prezydentów. A jak nadal b dzie ta-
kim „bawidamkiem”, to nie b dzie 
mia  du ego poparcia spo ecznego.

– A czy nie uwa a Pan, e nie 
potrafimy zagospodarowa  by ych
prezydentów? Jaruzelski, Wa sa 
czy Kwa niewski mogliby by  np. 
do ywotnimi senatorami.

– Mo na zlikwidowa  senat, 
mo na go przemieni  w jak  izb
samorz dow , mo na go w ko cu 
zostawi  w takiej postaci jakiej jest, 
ale zagracanie go by ymi politykami 
to pomy ka. To jest bardzo poczciwe 

i po yteczne, ale tylko dla tych polityków, a nie dla 
systemu pa stwowego. A byli prezydenci maj  de facto 
to, co senatorowie – pensje, sekretariat i samochód plus 
jeszcze ochron , wi c nie widz  sensu tej inicjatywy. 

Tylko czasami, aby móc p ynnie przej  z pewnego 
okresu do nast pnego, historia wymusza podobne roz-
wi zania. Przyk adem niech b dzie Chile, gdzie utwo-
rzono senat z takimi nominacjami, aby istnia a równo-
waga mi dzy tym, co wybra o spo ecze stwo, a tym co 
pozosta o po dawnym re imie. U nas koncepcja senatu 
wysun a si  podczas obrad Okr g ego Sto u, gdzie 
nam – stronie rz dowej – wydawa o si , e b dziemy 
mieli w sejmie wi kszo . Wi c senat by  pomy lany 
jako zabezpieczenie dla opozycji, aby mog a blokowa
dzia ania sejmu.

– Podobno polubi  Pan Stefana Niesio owskiego,
kiedy  czo owego polityka ZCHN. 

– On po prostu fajnie mówi i fajnie pisze. Osobistego 
kontaktu z nim nie mam, a jak mia em towarzysk  oka-
zj , to nie ryzykowa em zaprzyja nienia si  z nim przy 
pomocy wódki, gdy  pisa em o nim straszne obelgi. Ale 
on teraz jest pyszny!

– Pa skim zdaniem dojdzie po nast pnych wybo-
rach do koalicji LiD z PO?

– Najbardziej prawdopodobne po wyborach za trzy 
lata b dzie… POPiS. Tylko na innych zasadach. Roz-
dawa  karty b dzie Platforma, ona te  b dzie mia a
premiera. To ju  w moim rozumieniu b dzie korzystna 
zmiana. Bo nie b dzie LPR i Samoobrony, czyli kon-
serwatywnych, populistycznych partii. Ale pozostan
partie nadal nap dzane antykomunizmem, z ch ci  kon-
tynuowania tych bzdur lustracyjnych, które powoli si
ocieraj  o mieszno .

– Dzi kuj  za rozmow .

Jerzy Urban go ciem studentów Instytutu Historii UO



 44 INDEKS nr 7–8 (72–73)

Boles aw Grabowski

W komitywie z Urani
pod opolskim niebem

Zacznijmy od s owa wyt uma-
czenia si  z tytu u – z Urani  pod 
opolskim niebem. Ostatnio otó
wznie li my jej wi tyni  i w a nie
w tych dniach furty tej wi tyni zo-
sta y otwarte. Uniwersytet Opolski 
do czy  – jako ostatni z polskich 
uniwersytetów – do kolektywu 
uczelni akademickich, posiadaj -
cych w asne obserwatorium astro-
nomiczne. Mówimy o tym podnio-
s ym wydarzeniu dnia dzisiejszego 
w innym miejscu (str. 29). W tej 
krótkiej notce chcemy na chwil
wzrok skierowa  wstecz. 

Przedhistoryczne i przednauko-
we zainteresowanie ugwie d onym
niebem zrodzi o si  przed wielo-
ma tysi cami lat w Mezopotamii 
– w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, 
w krainie Sumerów i Babilo czy-
ków, uznawanej za biblijny Rajski 
Ogród i kolebk  cywilizacji. Ów-
cze ni znawcy nieba byli kap ana-
mi tajemnej, a zarazem praktycznej 
wiedzy, przydatnej w codziennym 
yciu – o porach roku, egludze, 

terminach siewów, owów etc. W 
Starym Testamencie mówi si  o 
nich jako o chaldejskich m drcach
lub magach. Dzi  niewielu wie, kto 
w gwiezdnych konstelacjach jako 
pierwszy wypatrzy Barana, Bli -
ni ta, Skorpiona... i kto wymy li
sze dziesi tkowy system rachuby, 
który do dzi  jest u ywany. 

Greccy m drcy pojawili si  ca e
stulecia pó niej. Przej li to wielkie 
dziedzictwo po Chaldejczykach, a 
potem przekazali potomnym, ju
jako prawdziw  nauk  o gwiazdach 
– astronomi  (od astron – gwiaz-
da i nomos – prawo). Odt d i tej, 
i innym naukom i sztukom, towa-

rzyszy  b dzie pi kna poetyka gre-
ckiej mitologii bogów i muz. Nam, 
„wpatrzonym w niebo czatowni-
kom”, najbli sz  i najwa niejsz
jest Urania (Ouránia – Niebia ska)
– opieku cza bogini nieba, astro-
nomii i geometrii. M dra, patrz ca
w skupieniu w niebo, z cyrklem i 
k tomierzem – narz dziami pomia-
ru na „sferze astralnej”, lub – gdy 
trzeba – na zagonie, przeznaczonym 
pod ork . Jej imi  znajduje si  w 
tytule czasopisma popularnonauko-
wego „Urania–Post py Astronomii” 
– dwumiesi cznika po wi conego 
upowszechnianiu wiedzy astrono-
micznej pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego.

Na terenie dzisiejszego l ska 
i Dolnego l ska zachowa y si
liczne czynne obserwatoria astro-
nomiczne – od profesjonalnych 
po amatorskie (tzw. mi o nicze), 
niekiedy nad podziw rozbudowa-
ne! Jedne przetrwa y stulecia inne 
– zniszczone (g ównie podczas 
wojen) – podnoszone s  z ruin. 
Pod tym wzgl dem ziemie l ska 
Opolskiego maj  wyj tkowo krótk
histori . Mo e jako  to wynagradza 
ma a, podnyska wie  Koperniki, od-
notowana w starych anna ach ju
w 1272 roku. Wed ug legendy st d
w a nie wywodz  si  przodkowie 
Miko aja Kopernika, którzy przez 
Kraków wyw drowali do Torunia. 
W czasie obchodów 500-lecia uro-
dzin Miko aja Kopernika, w marcu 
1973 roku, do tej wsi odby a piel-
grzymk  ca a ekipa znakomito ci 
naukowych z ca ego kraju, która 
wcze niej uczestniczy a w lokal-
nych, opolskich uroczysto ciach 
rocznicowych. (Wspomn  przy oka-

zji, e mia em zaszczyt przewodni-
czy  komitetowi organizacyjnemu 
tych uroczysto ci.) Tu te  ówczesny 
(je li dobrze pami tam) wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego, profesor Antoni Opolski 
– przy okazji profesor by ej WSP 
w Opolu, poprzedniczki Uniwersy-
tetu Opolskiego – wyg osi  pi kne,
okoliczno ciowe przemówienie, 
transmitowane na kraj przez radio 
i telewizj .

Plany profesora Opolskiego, a 
potem pisz cego te s owa, by na 
terenie Opolszczyzny zbudowa
obserwatorium astronomiczne, 
przez bodaj pó wiecze pozostawa-
y w przys owiowej krainie marze .

Rozwia o si  z udzenie o powstaniu 
obserwatorium na szczycie projek-
towanego ongi  gmachu Biblio-
teki G ównej WSP, bo projekt tej 
budowli nigdy nie wszed  w faz
realizacji. Nierealne okaza y si
te  zamiary wybudowania obser-
watorium na Górze wi tej Anny 
(pomys odawc  tej lokalizacji by
matematyk i mi o nik astronomii 
– profesor Andrzej Zi ba.) Ob-
serwatorium powsta o dopiero te-
raz – jako zwie czenie niedawno 
wzniesionego Domu Studenckie-
go „Niechcic”. Jego g ównym in-
strumentem jest niewielki teleskop 
– dar Fundacji von Humboldta, 
a infrastruktura techniczna oraz 
umeblowanie zosta y zakupione 
(lub zbudowane) dzi ki rodkom 
uzyskanym od Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. Zosta o w a nie 
uroczy cie otwarte i po wielkich 
chwilach przecinania wst g w a -
nie wchodzi do codziennej s u by 
(nb. przeci cie wst gi wcale si  nie 



 listopad – grudzie  2006 45

odby o – wskutek fatalnie przeoczo-
nego braku takowej!).

Z alem trzeba wspomnie , e
wielka szansa, jak  przed paru laty 
stworzy y fundusze unijne dla mo-
dernizacji (i tworzenia od podstaw) 
infrastruktury naukowo-badawczej i 
dydaktycznej szkó  wy szych, przez 
nasz  uczelni  nie zosta y wyko-
rzystane. Projekt na profesjonalne 
wyposa enie Obserwatorium As-
tronomicznego Uniwersytetu Opol-
skiego zosta  z o ony w Urz dzie 
Marsza kowskim z nonszalanck
beztrosk  – z pi ciominutowym 
(!) opó nieniem. Z tego powodu 
w ogóle nie zosta  dopuszczony do 
konkursu (identyczny los spotka
wi kszy – i jeszcze bardziej wa ki
naukowo – projekt na wyposa e-
nie rodowiskowego Laboratorium 
Biochemicznego). Szczodrego daru 
losu – daru le cego na przys owio-
wym bruku – nie dane nam by o
podnie . Nie sen-mara to, lecz 
ponure realium, którego nie sposób 
wyduma  ni wy ni .

Nie od dzi  wiemy, jak wielka 
i masowa jest ucieczka m odzie y
od nauk cis ych – od matematyki, 
fizyki i chemii. S  to nauki o fun-
damentalnym znaczeniu dla rozwo-
ju cywilizacyjnego, ale – niestety 
– nale ce do najtrudniejszych. 
Tymczasem powsta o tyle no-
wych kierunków, gdzie studia s

i atwiejsze, i by  mo e przyjem-
niejsze. Spustoszenia s  ogromne. 
Tak zreszt  jest nie tylko w naszym 
regionie i w kraju, ale i na ca ym 
wiecie. Jedna tylko dyscyplina z 

rodziny nauk cis ych nie uskar-
a si  na odwrót zainteresowania 

spo ecznego. Jest nim astronomia 
z jej urokliwym polem badawczym 
– ugwie d onym niebem – natural-
nym uosobieniem estetyki, pi kna,
poezji, magii, tajemnicy, religii nie-
mal. Jest to prawdziwa kraina cza-
rów, przy których ziemskie sztuki i 
sztuczki bledn . Królestwo Uranii 

i jej siostrzanych bogi  – Kaliope, 
muzy poezji, i Klio – muzy Historii, 
pisanej wielk  liter , bo tu – na te-
renie astronomii – chodzi o histori
ca ego Wszech wiata. Im wi ksze 
bowiem ledzimy dale, tym g b-
szych dokopujemy si  pok adów w 
swoistej archeologii Wszech wiata.. 
Coraz dalej – i coraz nowe, wci
„m odsze” wiaty!.. U samego 
kresu tej drogi chyba trzeba ocze-
kiwa  spotkania z jej ródlanymi 
prapocz tkami: pocz tkami i czasu, 
i przestrzeni, i wszelkiego rodzaju 
materii. Kto wie (cho  oczywi cie 
mówi  to z przesad ), czy w ko cu
nie dojrzymy samego Boga, któ-
ry oto przed chwil  sko czy  trud 
tworzenia Wszech wiata i w a nie 
schodzi z placu budowy, otrzepuj c
z kurzu utrudzone r ce.

Ilu opolskich twórców – poetów, 
pisarzy, dziennikarzy, artystów ma-
larzy – ba, kolegów naukowców i 
duchownych z macierzystej uczel-
ni! – widzia o na ywo obrazy z tej 
krainy czarów? A ju  jest po temu 
okazja i mo liwo ci. l  do nich 
wszystkich zaproszenie.

Marzy mi si  popularyzacja as-
tronomii na wiatowym poziomie: 
widownia zasiada wygodnie w au-
dytorium (w szczególno ci mo e
nim by  dzisiejsza sala semina-
ryjno-dydaktyczna w obserwato-
rium), z prelegentem na miejscu i 

Sala seminaryjno-dydaktyczna Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opol-
skiego

Pomieszczenie pod kopu  Obserwatorium Astronomicznego UO
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z bezpo redni  transmisj  obrazu 
(z teleskopu spod kopu y), bie co
rzutowanego na ekran poprzez kom-
puterowy panel; z mo liwo ci  de-
lektowania si  pe nym pi knem ko-
lorystyki obrazów, z tajemniczo ci
i magi  tych obrazów, zwykle wi-

dzianych po raz pierwszy w yciu!
I – czemu nie? – z ewentualn  kaw
pod r k , a nawet dobrym winem, 
które rozwi e j zyki i o ywi dys-
kusj  na wszelkie tematy – nawet na 
tak wznios e i eschatologiczne, jak 
te o powodach, dla których istnieje 

Wszech wiat i my sami. 
Tylko e spe nienie tych marze

wymaga oby jeszcze niema ych 
rodków.

Boles aw Grabowski

21 listopada br. na Uniwersytecie Opolskim go ci  Romuald Mariusz uczy ski, 
redaktor naczelny miesi cznika „SUDETY”, autor ksi ek po wi conych zabyt-
kom Dolnego l ska. W ramach „Z otej Serii Wyk adów Otwartych” opowiada
o zamku w Ksi u.

Zakazana mi o  do Ksi a
Z drem Romualdem Mariuszem uczy skim rozmawia Beata Zaremba

– Jest Pan historykiem badaj cym dzieje zamków 
Dolnego l ska, tak e zamku w Ksi u, gdzie m.in. 
mieszka a s ynna ksi na Daisy.

– Pierwszy raz by em w Ksi u, gdy mia em 5 lat. 
Pojecha em tam z moj  mam . By  s oneczny dzie , za-
mek wieci  pustkami, mo na by o po nim chodzi  bez 
przeszkód. Pami tam Sal  Maksymiliana, w której sta
rokokowy stó , podobny do sto u b d cego w naszym 
domu. Zamek wywar  na mnie tak wielkie wra enie, e
w szkole podstawowej zacz em chodzi  na wagary do 
biblioteki uniwersyteckiej „Na Piasku”, gdzie z nabo n
czci  przegl da em „Die Grafen von Hochberg” Karla 
Weigelta, podstawow  publikacj  o dziejach w a cicieli 
Ksi a. Jednak nie by o atwo wyt umaczy  si  z wa-
garów. Nie pomog y t umaczenia rodziców, e ich syn 
nie przesiaduje na pobliskim Wzgórzu Partyzantów, 
pij c winko i pal c papierosy. Wychowawczyni by a
nieugi ta i ocena ze sprawowania na koniec ósmej klasy 
kiepska.

– I sko czy  Pan z zakazan  mi o ci  do Ksi a?

– Absolutnie nie! W szkole redniej zacz y si  wy-
jazdy do zamku z kolegami. Pewnego razu z trzema 
kolegami pojecha em do Ksi a, eby w óczy  si  po 
komnatach zamkni tego ju  i pilnowanego zamku. W 
nocy szli my wzd u  muru, w którym znale li my trzy 
otwory, przez nie weszli my do rodka i znale li my si
w ma ym pomieszczeniu wielko ci trzyosobowego na-
miotu. Rano wdrapali my si  na wie , gdzie zjedli my
niadanie. Nie wychylali my si  za bardzo, bo po dzie-

dzi cu biega  wielki, czarny pies. Niestety, wypad  nam 
jaki  papier. Kolega W adek Dubowski si  wychyli  i 

w tym momencie zauwa y  na dole ubranego na czarno 
go cia, który patrzy ... w naszym kierunku. Natychmiast 
zacz li my zbiega  w dó . Pies dopad  nas na schodach 
przy Sali Maksymiliana. Nic nam wprawdzie nie zrobi ,
ale strachu najedli my si …

– Dzi  nie biega Pan ju  po zamkach, ale pisze Pan 
artyku y i ksi ki. Która z osób mieszkaj cych na 
zamku w Ksi u by a najciekawsza?

– Wybitn  postaci  by  Konrad Ernst Maximilian 
(1682–1742), trzykrotnie onaty, który kszta ci  si  na 
kilku europejskich uniwersytetach. Kolekcjoner i me-
cenas, m.in. twórca tzw. Kunstkabinett, czyli zbiorów 
numizmatów, aparatów pomiarowych i instrumentów 
astronomicznych, ró nego rodzaju dzie  sztuki. By  te
cesarskim tajnym radc  i komisarzem królewskim dla 

l ska, cz onkiem Zakonu Kawalerów Malta skich, 
kawalerem Or a Czarnego.

Drug  wa n  postaci  by  Hans Heinrich VI (1768– 
1833), mi o nik przyrody i staro ytno ci, udekorowany 
Wielkim Orderem Czerwonego Or a i Orderem Joan-
nitów (St. Johanniterorden). Jego on  zosta a Anna 
Emilie de domo ks. (Prinzessin) z m odszej linii zu An-
halt-Köthen-Pless, jedyna córka ksi cia Friedricha Er-
dmanna, z któr  wzi lub 20 maja 1791 r. w Pszczynie. 
Dzi ki temu ma e stwu wkrótce rodzina Hochbergów 
sta a si  jedn  z najbogatszych i najbardziej wp ywo-
wych na ca ym l sku, poniewa  stali si  w a cicielami 
dóbr pszczy skich, otrzymuj c tytu  von Pless – tytu
ksi cia pszczy skiego.

Najwybitniejsz  jednak postaci  w dziejach rodziny 
von Hochberg by  Hans Heinrich XI ksi  von Pless 
hr. Rzeszy von Hochberg baron zu Fürstenstein. Po 
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mierci ojca Hansa Heinricha X, w 
1855 r. odziedziczy  wielkie maj tki
ziemskie i przemys owe na Dolnym i 
Górnym l sku, które w nast pnych
latach znacznie powi kszy . Na po-
cz tku XX w. ca kowity obszar jego 
maj tków wynosi  ponad 50 tys. 
hektarów. Bra  pó niej udzia  w zwy-
ci skich wojnach z Dani  w 1864 i 
Austri  w 1866, a podczas wojny 
francusko-pruskiej (1870–1871) 
mianowano go królewskim komi-
sarzem i wojskowym inspektorem 
ochotniczego Korpusu Sanitarnego 
Armii. Ostatecznie zosta  genera em
kawalerii a la suite. By  przewodni-
cz cym Izby Panów oraz dziedzicz-
nym cz onkiem Izby Panów parla-
mentu pruskiego od 12 pa dziernika
1854 r., potem Reichstagu Zwi zku 
Pó nocnoniemieckiego, a w ko cu 
tak e Rzeszy Niemieckiej do 1886 r. 
W 1905 r., z okazji 50. rocznicy panowania w ksi -
stwie pszczy skim, otrzyma  od cesarza Wilhelma II 
najwy szy tytu  ksi cy, wtedy ju  bez praktycznego 
znaczenia – Herzog von Pless (ksi  pszczy ski). By
wielkim owczym cesarstwa, a do ko ca 1892 r. szefem 
królewskiego nadwornego urz du owieckiego. Odegra
wa n  rol  w rozwoju sygnalistyki my liwskiej, dopro-
wadzi  do powstania wielu nowych sygna ów my liw-
skich granych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. 

– Podobno Hans Heinrich XI udziela  si  chary-
tatywnie?

– Wspomaga  finansowo ró nego rodzaju organiza-
cje spo eczne, parafie niezale nie od wyznania, szko y. 
Wspiera  kasy pogrzebowe, szpitalne, wdowie, ren-
towe i emerytalne. Jego dzia ania s u y y jako wzór 
dla pó niejszych reform socjalnych Bismarcka. Dzi ki
rodkom finansowym, których nie szcz dzi , budowano 

bloki mieszkalne dla górników, prowadzono o rodki 
przedszkolne, zak adowe biblioteki. 

– Najs ynniejsz  mieszkank  Ksi a by a chyba 
jednak ksi na Daisy, któr  portretowali najwi ksi

malarze ówczesnej Europy. Zarówno jej, jak i jej sy-
nom, przypad o w udziale do  burzliwe ycie.

– A tak. Wiosn  1905 r. w kaplicy królewskiej w ko -
ciele St. James w Londynie odby y si  chrzciny drugie-
go syna Hansa Heinricha XV i ksi nej Daisy, któremu 
nadano pierwsze imi  Alexander. Jego ojcem chrzest-
nym by  ksi  Walii, a matk  chrzestn  Aleksandra – 
ma onka króla brytyjskiego Edwarda VII, i w a nie na 
jej cze  otrzyma  pierwsze imi . Dalszymi chrzestnymi 
byli nast pca tronu pruskiego, a ze strony matki George 
Cornwallis West. Dzi ki matce Alexander nauczy  si
doskonale mówi  i czyta  po polsku, bowiem w Pszczy-
nie mia  polsk  nia k , ch opk  Katarzyn . Przyda o
mu si  to pó niej. 17 pa dziernika 1920 r. przeszed
na katolicyzm. W pocz tkach lat trzydziestych wst pi
do SA, ale zosta  z niej usuni ty po puczu Röhma w 
1934 r. Schroni  si  wprawdzie w Ksi u, ale sytuacja 
wokó  jego osoby nie by a jednoznaczna, wi c uciek
do Polski. Decyzj  ojca Alexander otrzyma  maj tek 
pszczy ski, bardzo zad u ony, który jednak po kilku la-
tach zacz  przynosi  znaczne zyski. 31 sierpnia 1939 r. 
Alexander wyjecha  z Pszczyny wraz ze szwagierk  i 
jej dzie mi do Warszawy. Stamt d uda  si  do Rumunii, 

Dr Romuald Mariusz uczy ski – historyk, zajmuje si  dziejami Dolnego l ska. Jest 
wyk adowc  Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Legnicy i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc-
awskiego. Organizator wystaw dawnej ksi ki, grafiki i ekslibrisów pochodz cych z w asnych zbiorów. Autor 
ksi ek po wi conych historii Dolnego l ska, napisa  m.in. „Zamki i pa ace Dolnego l ska”, „Tropami l -
skiego dziedzictwa”, „Chronologi  Dolnego l ska”. Redaktor naczelny miesi cznika „SUDETY”, pisma, które 
w 2005 r. otrzyma o ministerialn  odznak  „Zas u ony dla Turystyki”.

Na zdj ciu (od prawej) dr Romuald uczy ski, dr Liliana Piasecka, prof. Stanis aw S. 
Nicieja, dr Krzysztof Spa ek
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a nast pnie do W och i dalej do Francji, gdzie spotka
si  z gen. W adys awem Sikorskim, premierem rz du 
emigracyjnego. W czasie wojny s u y  w brytyjskiej 8. 
Armii, by  podporucznikiem Polskich Si  Zbrojnych na 
Zachodzie. Po wojnie osiad  na Majorce, gdzie naby
niewielk  posiad o  ziemsk . By  pó niej 5. ksi ciem
(Fürst) von Pless.

– Bolko Konrad Friedrich, najm odszy syn ksi -
ny Daisy i ksi cia Hansa Heinricha XV, znany jest ze 
skandalu rodzinnego – wda  si  bowiem w romans ze 
swoj  macoch  Klotyld .

– Ze zwi zku tego przysz o na wiat czworo dzie-
ci: Betrice Maria (ur. 15.07.1929), Konrad Joseph 
(ur. 12.06.1930, zmar y w wieku niemowl cym), 
Hedwig Maria (ur. 11.10.1934) i Bolko Konstantin (ur. 
03.04.1936, od 1984 r. 6. ksi  von Pless.) Stary ksi -

, w obawie przed skandalem, uzna  dwoje pierwszych 
dzieci za w asne. W marcu 1934 r. nast pi o uniewa -
nienie ma e stwa Hansa Heinricha XV z Klotyld , a 
dwa miesi ce pó niej ksi  usun  z Ksi a Bolka i 
Klotyld , którzy zamieszkali w Monachium, a wkrótce 
wzi li lub. Wiosn  1936 r. hrabia Bolko zosta  aresz-
towany w Gliwicach przez gestapo. Po miesi cu wy-
puszczony, schorowany i zm czony przes uchaniami, 
zmar  w pa acu pszczy skim. Do dzi yje wspomniany 
Bolko Konstantin, 6. ksi  von Pless, który utrzymuje 
kontakty zarówno z Ksi em, jak i z Pszczyn .

– Co mo emy powiedzie  o samej ksi nej Daisy? 
Jak  by a kobiet ?

 – Jej ycie obfitowa o w skandale. Ksi na Daisy po-
s dzona zosta a o szpiegostwo na rzecz Anglii, o intym-
ne stosunki z cesarzem niemieckim, o doprowadzenie 
do samobójczej mierci Adolfa Fryderyka ksi cia von 
Mecklemburg-Strehlitz, rodzina utraci a maj tki le ce
w Polsce, a 12 grudnia 1923 r. nast pi  rozwód Daisy 
z Hansem Heinrichem XV, poprzedzony wcze niejsz
separacj . Po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej
Daisy mog a przyj  polskie obywatelstwo, ale wróci a
do brytyjskiego. Po rozwodzie wybra a na swoje miesz-
kanie will  w parku, w pobli u wa brzyskiej siedziby 
zarz du dóbr ksi skich. W 1935 r. powróci a do Ksi a,
ale zamieszka a w jednym skrzydle budynku bramnego, 
bo zamek w okresie zimowym nie by  ogrzewany, a 
wi kszo  osobistych przedmiotów z zamku by a ju
wyprzedana. Po mierci Hansa Heinricha XV by a je-
dyn  przedstawicielk  rodziny mieszkaj c  w Ksi u,
bo obaj jej synowie, Hans Heinrich XVII i Alexander, 
mieszkali ju  za granic . W 1941 r. zosta a wyrzucona 
przez w adze niemieckie i ponownie zamieszka a w 
swojej willi w Wa brzychu, gdzie us ugiwa a jej tylko 
jedna s u ca. Ostatnie miesi ce i dni ycia sp dzi a
tam w niedostatku, a zmar a w samotno ci wieczorem 
29 czerwca 1943 r. w wyniku zatrzymania kr enia. Jej 

zw oki z o ono 3 lipca obok rodzinnego mauzoleum w 
parku. Wed ug niektórych autorów Daisy pochowano 
w mauzoleum. Skromnej uroczysto ci pogrzebowej 
przewodniczy  pastor Jäckel, a mieszka cy Ksi a, naj-
wierniejsza cz  s u by, okoliczna ludno , pracow-
nicy kopal  i urz dnicy dóbr odprowadzili doczesne 
szcz tki ksi nej na miejsce, jak si  mia o pó niej oka-
za , wcale nie wiecznego spoczynku. D bow  trumn
z jej szcz tkami prawdopodobnie kilkakrotnie przeno-
szono. Wed ug niektórych, z powodu zbli aj cej si
Armii Czerwonej, wed ug innych niesprawdzonych 
opowie ci, w obawie przed z odziejami, poszukuj cymi 
legendarnych pere . Dzi  nie wiadomo, gdzie znajduje 
si  grób Daisy. 

– Co dzia o si  z zamkiem w Ksi u w czasie II woj-
ny wiatowej?

– W 1941 r. zamkowe wn trza adaptowane zosta y na 
siedzib  sztabu Wehrmachtu. Pod zamkiem budowano 
system podziemnych korytarzy, komór i magazynów. 
Do pracy wykorzystywano robotników przymusowych, 
m.in. Polaków, Rosjan i ydów oraz je ców wojennych, 
m.in. z powstania warszawskiego. Pracowali tu wi -
niowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen ze spe-
cjalnie utworzonego w maju 1944 r. Aussenkommando 
Fürstenstein, przez który przewin o si  ok. 2500–3000 
wi niów ró nych narodowo ci, w tym ok. 800 ydów, 
zatrudnianych m.in. przez firmy „Hegerfeld”, „Kemna 
u. Co.”, „Pischel”, „Sänger u. Laninger” a tak e „Sin-
ger u. Müller”. Obóz usytuowano w pobli u zamku, a 
wi niowie zajmowali si  g ównie dr eniem sztolni 
pod zamkiem. Nieliczn  grup  wi niów zatrudniano w 
zamku w charakterze pracowników umys owych – pra-
cowali przy projektowaniu dróg, tuneli i budynków. 
Wiele wtedy zniszczono – skuwano sztukaterie, po-
mieszczenia przemalowywano na jeden kolor, g ównie
bia y, z salonów usuwano wyposa enie. Cz  obrazów, 
gobelinów i mebli znalaz a si  w pa acu w Roztoce. 
Obni ono Krzyw  Sal , w której urz dzono jadalni ,
uszkodzono marmurow  posadzk , freski z niej odkuto 
i wrzucono do w wozu, a ciany pomalowano na bia-
o. Znik a gdzie  wtedy niemal ca a biblioteka, któr

prawdopodobnie wywioz a firma spedycyjna Knauera. 
Rozgrabione zosta y zbiory obrazów, mebli, dzie  sztu-
ki. Cz  zagrabili prawdopodobnie m.in. Hermann Go-
ering i Heinrich Himmler. Zniszczono i zdemolowano 
wodoci gi w parku, partery parkowe i tarasy.

– A jak jest w Ksi u dzi ?

– Coraz adniej. Przeprowadzane s  remonty, na 
szcz cie. Nadal lubi  do Ksi a przyje d a . Zw asz-
cza jesieni , kiedy alejki zasypane s  li mi, a zamek 
tonie we mgle. Mo na sobie wtedy wyobrazi , jak by o
w Ksi u przed wiekami.
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„Ossolineum” wyda o S ownik biograficzny historii 
Polski (t. 1–2, Wroc aw–Warszawa–Kraków 2005); ma 
to by  – wed ug za o e  wydawcy: popularna wersja 
PSB. Tak, popularna wersja znakomitego Polskiego 
s ownika biograficznego. Informacja dodatkowa: Pod-
r cznik akademicki dotowany przez Ministra Edukacji i 
Nauki. Zapewnienie ze wst pu: Autorzy i weryfikatorzy, 
g ównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu i Biblioteki Kórnickiej PAN […], zas uguj  na 
uznanie i wdzi czno  (s. VI).

Nie wszystkie has a ze s ownika zas uguj  na uzna-
nie. Za du o tam uproszcze , niedopowiedze , nie ci-
s o ci i zwyczajnych wmówie . W ha le po wi conym
Leopoldowi Buczkowskiemu (I, s. 172–173) zabrak o
cho by wzmianki o tak wa nym w jego dorobku utwo-
rze jak Czarny potok. Dziwnie sformu owane zdanie o 
Tadeuszu Borowskim: Ur. w ytomierzu, s. Stanis awa,
robotnika, i Teofili z Karpi skich, repatriantów z ZSRR, 
od 1932 mieszkaj cych w Warszawie (I, 135). Rodzice 
pisarza byli wed ug autora has a repatriantami z ZSRR,
a sam Tadeusz, urodzony przecie  na Ukrainie sowie-
ckiej, kim by ? Kiedy si  urodzi , rodzice nie byli jesz-
cze repatriantami. Nawiasem: ojciec przysz ego pisarza, 
zanim zosta  robotnikiem, by  ksi gowym.

Marian Brandys pisa  reporta e i opowie ci histo-
ryczne (o nieznanym ksi ciu Stanis awie Poniatowskim, 
o Józefie Su kowskim, Janie Hipolicie Kozietulskim, 
Marii Walewskiej i in.). A autor has a twierdzi, e S aw
przynios y B. powie ci hist. [sic!], o czasach od I rozbio-
ru do emigracji polistopadowej… (I, s. 145). Powie ,
opowie , kto by je tam rozró nia . Nawet w podr cz-
niku akademickim.

Ze Stefanem Kawynem te  wysz o niepi knie. Nie 
dosy , e historyka literatury nazwano historykiem li-
tewskim!, to jeszcze zniekszta cono nazwisko jego mi-
strza uniwersyteckiego: Wilhelma Bruchnalskiego, pro-
fesora UJK, przezwano „Brzuchnalskim” (I, s. 669).

Tadeusza Do g -Mostowicza, kaprala rezerwy, któ-
ry ochotniczo si  zg osi  we wrze niu 1939 roku do 
wojska, awansowano, nie wiedzie  po co, a  do stopnia 
kapitana: W stopniu kpt. uczestniczy  w wojnie obron-
nej… (II, s. 1006). Ksi dza U asa, bohatera opowiadania 
Ksawerego Pruszy skiego, nazwano… U anem (II, s. 
1231); Korzeniewo Skirmunttów (w ha le po wi conym 
Marii Rodziewiczównie) zosta o przezwane „Kocze-
wiem”! (II, s. 1292). Nawet tytu  legendarnej ju Ksi gi 

Szkockiej, traktowanej przez dzisiejszych matematyków 
niemal jak relikwia, zosta  zmieniony. Na Ksi k  szko-
ck (I, s. 44). Gdyby autor has a o Stefanie Banachu 
zagl dn  do Wspomnie  z Kawiarni Szkockiej Stani-
s awa Ulama, to by nie napisa  o ksi dze do wybuchu 
II wojny wiat. przechowywanej w szatni kawiarni (I, s. 
44). Przecie  ostatni wpis w Ksi dze Szkockiej pochodzi 
z 31 maja 1941 roku. 

O Jerzym Stempowskim powtórzono zmy lenia z 
tylu s owników i encyklopedii: Ur. w Krakowie (lub 
w Szebuty cach), s. Stanis awa, ziemianina i Marii ze 
Stempowskich (II, s. 1459). Tyle ju  razy Jerzy Timo-
szewicz i Andrzej Stanis aw Kowalczyk wyja niali, e
Stempowski na pewno si  urodzi  10 XII 1893 roku w 
Krakowie, a tu ci gle kto  powtarza, nawet w podr cz-
niku akademickim, b dy sprzed lat. Jeszcze dziwniejsze 
informacje o Stempowskim i jego losach wojennych: w 
1939 roku wraz z S. Vincenzem wyjecha  z Polski i osied-
li  si  w Szwajcarii (I, 1459). Te czasowniki: wyjecha
z Polski i osiedli  si  w Szwajcarii brzmi  fa szywie, 
nie pasuj  do tamtych czasów i tamtych przestrzeni. 
A naprawd , to na wie  o wkroczeniu wojsk sowie-
ckich na Pokucie, gdzie pisarz sp dza  letnie miesi ce,
Stempowski z Vincenzami, ojcem i synem, przeszed
nieobsadzon  jeszcze granic  polsko-w giersk , potem 
chorowa  ci ko i d ugo (o czym pami taj  czytelnicy 
„Ksi gozbioru przemytników”), a w lutym 1940 roku 
znalaz  si  w Budapeszcie, stamt d dopiero, w kwietniu 
tego roku, wyruszy  – na zaproszenie Hansa Zbindena 
– przez Belgrad, Triest i Mediolan, do Szwajcarii.

Na marginesie: kilkakrotnie pisa em w ostatnich 
latach o pechu, jaki prze laduje znakomitego eseist .
Myl  autorzy hase  w s ownikach i w encyklopediach 
daty i miejsce urodzin, dopisuj  do biografii nieszcz s-
ny Berdyczów, w którym pisarz by  raz w yciu, i to 
przejazdem, etc. etc. Wmówienie najnowsze: w omó-
wieniu „S ownika…” znany historyk pisze tak: Jerzy 
Stempowski pozostawa  w wieloletnim nieformalnym 
zwi zku z Mari  D browsk , o czym te  trzeba by o
wspomnie  („Nowe Ksi ki” 2006, nr 6, s. 44).

Recenzent pomyli  syna z ojcem. To Stanis aw Stemp-
owski pozostawa  w takim zwi zku z D browsk . Roztar-
gnienie recenzenta nikogo – jak dot d – nie zdziwi o,  ani 
redaktorów pisma, ani czytelników, e o wydawcach „S ow-
nika…” nie wspomn . Jerzemu Stempowskiemu jeszcze 
tylko zmy lonej konkubiny do szcz cia brakowa o.

Adam Wierci ski

K opoty nie tylko
z Broniewskim
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Melchior Wa kowicz mia  si  urodzi , wed ug 
„S ownika…”, w Ka u ycach (Mi szczyzna)… (II, s. 
1599), inny Wa kowicz, Walenty, który rysowa  i malo-
wa  Mickiewicza, urodzi  si w Ka u ycy k. Mi ska (II, 
s. 1599). Te Ka u yce i ta Ka u yca to zniekszta cone 
nazwy tego samego maj tku Wa kowiczów na Mi -
szczy nie w ihume skim powiecie. To by y zwyczajne 
KALU YCE sprawiaj ce tyle k opotów autorom hase
w encyklopediach i s ownikach biograficznych.

W ha le o Stanis awie Wasylewskim kilka nie cis o-
ci: by  bibliotekarzem w Zak . Nar. im. Ossoli skich (II, 

s. 1606). A naprawd  to by  tam w latach 1905–1910 
stypendyst , wolontariuszem i asystentem. Nie napi-
sa  ksi ki: ycie polskie w XX [sic!] wieku (II, 1607), 
po miertnie wydano jego ycie polskie w XIX wieku
(Kraków 1962). Legendy i ba nie l skie w jego opra-
cowaniu ukaza y si  w 1948 roku, nie w 1947.

Tajemnicze zdania o W adys awie Broniewskim, 
zdania niezbyt pasuj ce do encyklopedycznego has a:
W 1945 powróci  do Polski, gdzie uznany zosta  jako 
przedwojenny komunista piewc  nowego ustroju. Poeta 
przyj  t  rol , niejako wbrew sobie. To rozdwojenie 
doprowadzi o go do alkoholizmu (I, s. 156).

I z komunizmem Poety, komunizmem osobliwego na-
bo e stwa, by o inaczej. I z alkoholizmem. Mieczys aw 
Grydzewski t umaczy : obci ony chlubn  przesz o ci
legionow  Broniewski tylko pó sercem nale a  do wiata 
komunistycznego („Wiadomo ci” 1962, nr 833).

Pisa  Julian Tuwim z przekor :

Ostro ur n li my si  czyst
W adek i ja.
W adek jest twardym komunist ,
Gdy w czubie ma.

(„Dyskusja”)

Pewnie autor has a w „S owniku…” zapomnia , po 
co chodzi  Broniewski, rewolucyjny poeta, ale bezpar-
tyjny przed wojn  i bezpartyjny po wojnie, z Tuwimem 
i z Boles awem Wieniaw -D ugoszowskim do „Wróbla” 
(Do „Wróbla” si  nie chodzi / Na mleczko ani kaw ), i 
dlaczego w czasie wojny, w Kujbyszewie, Wiktor Wein-
traub u o y  taki „nagrobek”:

Broniewskiego ywot uj  mo na pokrótce:
Radykalizowa  w poezji, konserwowa  si  w wódce.

I nie wie, co robi  Broniewski u Finka w Jerozolimie, 
i chyba nie pami ta wiersza Kazimierza Wierzy skiego:

Zapi  si .
Ale kto si  nie zapi
Pod orenburski wiatr?
Pod ewangeli  demonów?
Pod ci k  g ow
Któr  tam k ad ?

(„Na mier  Broniewskiego”)

***
W adys aw Broniewski to posta  niezbyt znana rów-

nie  w ród niektórych autorów Historii literatury pol-
skiej w dziesi ciu tomach (Bochnia–Kraków–Warszawa, 
Wyd. SMS, b. r. w.). Mo na tam znale  takie zdanie o 
Broniewskim: zosta  aresztowany przez w adze sowie-
ckie jesieni  1939 roku we Lwowie [t. IX: Literatura 
wspó czesna (1939–1956), s. 283]. Jesieni  1939 roku 
Broniewski recytowa  kiedy móg  swoje wiersze: Bag-
net na bro , o nierz polski i Syn podbitego narodu,
nie milcza  te  o czo gach znad Wo gi. Aresztowanie 
nast pi o w rzeczywisto ci kilka miesi cy pó niej: 24 
stycznia 1940 roku. W Historii… mo na znale  jeszcze 
dziwniejsze zmy lenia o Broniewskim: W 70. lecie uro-
dzin Józefa Stalina odby  si  konkurs literacki, którego 
plonem sta a si  antologia „Strofy o Stalinie”. W ród
wierszy jest te  „S owo o Stalinie” Broniewskiego, by e-
go wi nia Stalina, o nierza spod Monte Cassino [sic!] 
i Narwiku [sic!] (t. IX, s. 13).

Nawet w ksi kach nosz cych tak powa ne i zo-
bowi zuj ce tytu y, jak Historia literatury polskiej w 
dziesi ciu tomach, mo na dzi  zmy la  bezkarnie i do 
woli. I fa szowa  raz jeszcze losy wojenne Broniew-
skiego. Nie walczy  on przecie  ani pod Narwikiem, ani 
pod Monte Cassino. Kiedy formowa a si  Samodzielna 
Brygada Strzelców Podhala skich, która w maju 1940 
bi a si  pod Narwikiem, Broniewski pisa  wiersze w 
wi zieniu lwowskim na Zamarstynowie. Po polsku:

W adys aw Broniewski. Moskwa, we wrze niu 1941 r. 
Rysunek Feliksa Topolskiego. Reprodukcja z: Tadeusz 
Bujnicki, Wiersze W adys awa Broniewskiego, Warszawa 
1992, s. 74
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Rewolucyjny poeta
ma zgin  w tym mamrze sowieckim?!
Historio, przecie  to nietakt,
kto  z nas po prostu jest dzieckiem!

i po rosyjsku:

„Cze owiek – eto zwuczit gordo”,
Skaza  pokojnyj Maksim,
A mie  tiem: tut ko otiat w mordu,
Goworia, czto ty sukinsyn.

A w maju 1944 roku, kiedy II Korpus szturmowa
klasztor na Monte Cassino, W adys aw Broniewski, 
przebywaj cy od 1943 roku na d ugoterminowym ur-
lopie, pracowa  w redakcji dwutygodnika „W drodze”. 
By  redaktorem technicznym. A czasopismo ukazywa o
si  w dalekiej Jerozolimie.

Pytanie nieustaj ce: gdzie si  podzieli tak potrzebni 
w wydawnictwach kastygatorzy i odpowiedzialni za 
s owo redaktorzy?

Adam Wierci ski

Zbyszko Bednorz

I s owo stawa si  Cia em…
motto: „S owo stawa si  si ” – C. K. Norwid

I S owo stawa si  Cia em,
i S owo stawa si  si ,
My li ku Niebu d ,
Serca jak dzwony bij .
 Hymny i poezja, kantaty, kol dy
 Od wieków w wiat lec , jak stada go bi – 
 Niech opowiadaj  Pana, opowiadaj  Pana,
 Wedle Mateusza, Marka, ukasza i Jana – 
 Opowiadaj  Pana.
I S owo stawa si  Cia em,
i S owo stawa si  si ,
My li ku Niebu d ,
Serca jak dzwony bij .
 W ksi ce i na ta mie, na p ycie longplayu
 S owa przemienione w pie  o Zbawicielu
 Niech opowiadaj  Pana, opowiadaj  Pana,
 Wedle Mateusza, Marka, ukasza i Jana – 
 Opowiadaj  Pana.
I S owo stawa si  Cia em,
i S owo stawa si  si ,
My li ku Niebu d ,
Serca jak dzwony bij .
 Pan powiedzia  – mi uj – wi c piew mój si  pali.
 Pie niarz mi uj cy – wiat em ociemnia ych.
 Niechaj pie niarze g osz , niechaj e g osz  Pana
 Wedle Mateusza, Marka, ukasza i Jana, 
 Niechaj e g osz  Pana.

Józef Chy y, Instytut Sztuki UO
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Profesor
Zdzis aw
Piasecki

(1932–2006)

Polonista, znawca literatury drugiej 
po owy XIX wieku. Wieloletni nauczyciel 
akademicki. Prodziekan i dziekan Wy dzia u
Filologiczno-Historycznego Wy szej Szko y
Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu 
Opolskiego (w latach 1974–1997). Wieloletni 
kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu 
i M odej Polski. Cz onek Komitetu Nauk o 
Literaturze PAN. 
Zmar  3 pa dziernika 2006 r.

Zdzis aw Piasecki urodzi  si  16 wrze nia 1932 roku w Horodle nad Bugiem 
w rodzinie nauczycielki i pracownika samo rz du gminnego. Ziemi  Lubelsk
(ze wzgl du na zaanga owanie polityczne ojca) musia  opu ci  w 1950 r.

Liceum Ogólnokszta c ce uko czy  w Brzegu w roku 1951. Kolejnym eta-
pem jego edukacji by a wroc awska Pa stwowa Wy sza Szko a Pedagogiczna, 
po uko czeniu której (1954 r.) pod j  prac  w charakterze nauczyciela polo-
nisty w My liborzu. W latach 1956–1959 kontynuowa  studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Wroc awskim, uzyskuj c dyplom uko czenia studiów 
wy szych na podstawie rozprawy „Ondraszek w literaturze polskiej”, pisanej 
pod kierunkiem prof. Stanis awa Kolbuszewskiego.

We wrze niu tego samego roku przeniós  si  do Raciborza i obj  tam 
etat polonisty w Technikum Ekonomicznym. W 1963 r. podj  stacjonarne 
studia doktoranckie w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W roku 1967 
doktoryzowa  si  na podstawie rozprawy „Problematyka zbójnicka w litera-
turze polskiej” i zosta  zatrudniony w charakterze wyk adowcy w Studium 
Nauczycielskim w Raciborzu, równocze nie pracuj c w opolskiej WSP. W 
roku 1970 obj  stanowisko adiunkta w Katedrze Lite ratury Polskiej, a trzy 
lata pó niej przeprowadzi  si  do Opola. 

W 1974 r. zosta  prodziekanem Wydzia u Filologiczno-Historycznego 
WSP, osiem lat pó niej uzyska  tytu  doktora habilitowanego na Uniwersyte-
cie Wroc awskim na podstawie rozpra wy „Stanis aw Witkiewicz. M odo  i 

Curriculum vitae
Prof. Zdzis awa Piaseckiego

Dorota i Zdzis aw Piaseccy w My liborzu 
(1968 r.)
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wczesny dorobek artysty”. Od 1983 r. 
pracowa  na etacie docenta w macie-
rzystej uczelni. 

W latach 1987–1993 Zdzis aw 
Piasecki pe ni  obowi zki dziekana 
Wydzia u Filologiczno-Historyczne-
go WSP. W roku 1990 zosta  profe-
sorem nadzwyczajnym w Instytucie 
Filologii Polskiej, a trzy lata pó niej
otrzyma  tytu  profesora i obj  kie-
rownictwo Katedry Literatury Pozy-
tywizmu i M odej Polski.

W latach 1993–1997 pe ni  funkcj
prodziekana Studium dla Pracuj cych 
Wydzia u Filologiczno-Historyczne-
go WSP, a na st pnie Uniwersytetu 
Opolskiego. Od 1996 r. by  cz on-
kiem Ko mitetu Nauk o Literaturze 
PAN.

W roku 1997 zosta  dzieka-
nem Wydzia u Filologiczno-Histo-
rycznego Uniwersytetu Opolskiego. 
Rok pó niej zosta  mianowany przez ministra edukacji 
narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego.

Zainteresowania badawcze Profesora Piaseckiego 
koncen trowa y si  g ównie wokó  zagadnie  zwi za-

nych z epok  pozytywizmu i M odej Polski. Jego studia 
i prace z kr gu literatury i kultury polskiej wnios y
wiele do polskiej my li naukowej.

W. H.

Profesor Zdzis aw Piasecki by  wiernym uczniem i 
dozgonnym przyjacielem swego profesora Stanis awa
Kolbuszewskiego (1901–1965), o którym yczliwie 
i z szacunkiem pami ta  jeszcze w wiele lat po jego 
mierci. Po wi ci  mu w trzydziest  rocznic mierci

w 1995 r. warto ciow  prac Polsko-czeskie zbli enia i 
animozje w uj ciu Stanis awa Kolbuszewskiego, potem, 
oprócz popularnonaukowego szkicu UZUP, w 2002 r. 
napisa  ciep e, serdeczne studium wspomnieniowe O
Stanis awie Kolbuszewskim gar  wspomnie , opub-
likowane w Ksi dze wspomnie  o zmar ych pracow-
nikach polonistyki wroc awskiej zredagowanej przez 
prof. Mariana Ursela. W tych artyku ach o Stanis awie
Kolbuszewskim ujawnia a si  jednak nie tylko ycz-
liwo  Zdzis awa Piaseckiego dla swojego profesora, 
ale ukazywa y one inn  jeszcze znamienn  cech  jego 
charakteru, jak  by a wielka dba o  o okazywanie 
pami ci odchodz cym mistrzom, przyjacio om i ko-
legom. By a ona niew tpliwie istotnym sk adnikiem

jego generalnej postawy yciowej, ujawniaj cej si
w pe nym yczliwo ci nastawieniu do innych. Znaj c
go d ugo, nigdy nie s ysza em, by o kim  mówi le.
Je li  by  mo e, ale to wcale niepewne  kogo  nie 
lubi , nie mia  dla niego sympatii, to po prostu o nim 
nie mówi . Zastanawiali my si  parokrotnie, jak to jest: 
czy profesor Zdzis aw Piasecki istotnie do nikogo nie 
odnosi si  niech tnie i wszystkich bez wyj tku traktuje 
z sympati ? O owej yczliwo ci dla innych, studentów, 
kolegów, wspó pracowników w ca ej Polsce, wiedzie-
li my dobrze, sami odczuwaj c przyjemnie przejawy 
jego sympatii. Z tym, by kogo  traktowa  niech tnie,
nie spotkali my si  ani razu...

O yczliwo ci, z jak  traktowa  studentów, tak na 
zaj ciach dydaktycznych, jak przez wier wiecze, 
wype niaj c trudne, pracoch onne obowi zki dziekana 
swego wydzia u, kr y y wr cz legendy. yczliwy, 
opieku czy, jako egzaminator i promotor prac, których 
by  opiekunem (a wychowa  bardzo wielu magistrów), 

Jacek Kolbuszewski

O Profesorze Zdzis awie
Piaseckim wspomnienie

Na wernisa u wystawy Romana Hennela w Klubie Akademickim WSP (5 pa -
dziernika 1982 r.). Na zdj ciu (od lewej): Janina Joch, prof. Zdzis aw Piasecki, 
prof. W adys aw Hendzel
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by  rzetelnie wymagaj cy. „Piasek”, bo o ile wiem, 
tak go nazywali studenci, ujmuj co uprzejmy, agod-
ny, ocen niedostatecznych stawia  nic lubi , ale od 
wymaga  swoich nie odst powa . By  wr cz wzorem 
nauczyciela akademickiego i dziekana wydzia u, opol-
ska za  filologia bardzo mu wiele zawdzi cza, o czym 
dobrze wiedziano w innych o rodkach akademickich. 
Wielk  te  tajemnic  profesora Zdzis awa Piaseckiego 
pozosta o to, w jaki sposób bardzo skutecznie godzi
on bardzo du e obci enie obowi zkami dzieka skimi 
i dydaktycznymi z wydajn  prac  naukow . Co bo-
wiem bardzo znamienne, w ród jego prac du a cz
zwi zana by a z penetrowaniem materia ów r kopi-
miennych, do których nie dotarli wcze niejsi badacze 

ró nych zagadnie . By y w ród nich liczne materia y
prawdziwie wa ne i zwykle trudne do opracowania: 
wspomnienia W adys awa Matlakowskiego, inedita 
Franciszka Nowickiego, wa ne materia y dotycz ce
Stanis awa Witkiewicza (m. in. dot d niepublikowane 
jego listy do syna), korespondencja Henryka Sien-
kiewicza. Realizacja tych prac wymaga a nie tylko 
wysokich kompetencji badawczych, ale i czasu. Jak 
ten czas znajdywa  dla siebie profesor Piasecki, to 
jak si  rzek o  zosta o jego tajemnic .

Ten czas, bez wzgl du na obci enie obowi zkami
i ch  zaj cia si  w asn  prac  naukow , profesor 
Zdzis aw Piasecki znajdywa  tak e zawsze dla swoich 
przyjació , us u nie i yczliwie w miar  ich potrzeb 
wo onych przez niego samochodem po Opolu. Trzeba 
tu jednak koniecznie doda , e by  kierowc wietnym, 
do wiadczonym, rozwa nym, ostro nym, doskonale 
panuj cym nad samochodem i sytuacj  na drodze. 
Je d enie z nim by o prawdziw  przyjemno ci ...

Zanim si  poznali my osobi cie bli ej, obaj zna-
le li my swoje prace. W 1974 r. mia em zaszczyt i 
przyjemno  recenzowa  w „Literaturze Ludowej” 

znakomit  monografi  zbójnictwa 
karpackiego pióra Zdzis awa Piase-
ckiego Byli ch opcy byli... Zbójnictwo 
karpackie  prawda historyczna, 
folklor i literatura polska. O kar-
packim zbójnictwie mniej i wi cej 
uczenie pisywano ju  od pocz tków
XIX wieku, pocz tkowo jednak cz -
ciej w kszta cie literackim, na prace 
o zaci ciu naukowym przyszed  czas 
w a ciwie w drugiej po owie XIX 
wieku. Nie zmienia to faktu, i  kor-
pus materia ów ród owych, cz sto 
nieuporz dkowanych, by  tu ogrom-
ny, stan za  bada  niezwykle bogaty. 
Zdzis aw Piasecki z w a ciw  sobie 
dok adno ci  spenetrowa  oba te ob-
szary i napisa  monografi  niezwykle 
interesuj c , erudycyjn , metodolo-
gicznie nowoczesn , prawdziwie cen-
n , stanowi c  w polskim pi mienni-

ctwie góroznawczym jedn  z najcenniejszych pozycji 
bibliograficznych. Niestety, starania o doprowadzenie 
do drugiego wydania tego znakomitego dzie a, spe z y, 
nie z winy autora, na niczym. Szkoda, bo dzisiaj rzad-
ko tylko od czasu do czasu w antykwariatach trafi
mo na na egzemplarze tej znakomitej ksi ki, b d cej
przedmiotem do chwa y Zdzis awa Piaseckiego. Tak 
czy owak, kto chce dzi  pisa  o zbójnictwie, musi si
dobrze zapozna  z monografi  Piaseckiego. Pami tam, 
e recenzowanie tego dzie a by o dla mnie prawdziw

przyjemno ci , miar  za  uznania, z jakim je przyj to,
by  fakt, i  w ród dobrego dziesi tka jego recenzen-
tów, znale li si  mi dzy innymi Julian Krzy anowski,
Józef Du yk, Ludwik Stomma, Teresa Komorowska, 
Jan Reychman. By em wtedy ju  autorem pierwszej, 
dziewi tnastowiecznej cz ci monografii Tatr w lite-
raturze polskiej (1971) i troch  si  w tej zbójnickiej 
problematyce orientowa em, nic przeto dziwnego, 
e ksi k  Piaseckiego oceni em niezwykle wysoko. 

I dzi  tak e bardzo wysoko ceni  dorobek naukowy 
profesora Zdzis awa Piaseckiego, który mia  ogromn
wiedz , ale, niestety, zapewne zbyt rzadko ujawnia  j
w swych publikacjach, na których tworzenie po prostu 
w nawale obowi zków nieraz brakowa o mu czasu. 
Szkoda, ale on swoj  prac  pojmowa  przede wszyst-
kim jako s u enie innym, w asne za  po ytki odsuwa
na plan dalszy. Takim by  Cz owiekiem...

Ale i Zdzis aw Piasecki zna  pewne moje prace, 
i okazywa  im mi e dla mnie zainteresowanie: w 
1983 r., zrecenzowa  moje du e Tatry w literaturze 
polskiej (1982) i ksi ce tej po wi ci  osobne, pi kne
studium analityczne w 1994 r. na amach zakopia -
skiego „Rocznika Podhala skiego”, ja z kolei w 1988 
r. recenzowa em jego liczne studium Ondraszek: 
prawda i mity o najg o niejszym zbójniku l skim
(1986). Potem ju  naprzemiennie, je li nie recenzowa-

Prof. Zdzis aw Piasecki (na drugim planie) ze swoim mistrzem, prof. W adys awem
Studenckim (z lewej) i prof. Kazimierzem Wyk  (na pierwszym planie)
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li my swych prac, to obaj je uwa nie poznawali my, a 
wynika o to nie z jakiego  uk adu towarzyskiego, ale 
po prostu ze wspólnoty literackich i naukowych zain-
teresowa . Z jednym tylko zastrze eniem: nigdy nie 
mia em odwagi podejmowa  z profesorem Zdzis awem 
Piaseckim dyskusji na temat Stanis awa Witkiewicza. 
Jego prace o Witkiewiczu czyta em oczywi cie z zain-
teresowaniem, po ytkiem i podziwem, ale recenzowa
ich nie mia em, bo przyt acza  mnie ukazany w nich 
ogrom wiedzy autora, ksi ki za  tak wietne, jak 
znakomita monografia Stanis aw Witkiewicz. M odo
i wczesny dorobek artysty (1983), Stanis aw Witkiewicz 
w „W drowcu” Artura Gruszeckiego (1992) i Stani-
s aw Witkiewicz w kr gu ludzi i spraw sobie bliskich
(1999) wykazywa y jasno, e Piasecki jako znawca 
Witkiewicza nie ma sobie równych, cho  równolegle 
powsta y pewne prace o tym arty cie, niemaj ce jednak 
charakteru konkurencyjnego wobec jego dokona .
Piasecki o Witkiewiczu wiedzia  w a ciwie wszystko, 
trudno by by o pisa  recenzj  z tych jego prac dyspo-
nuj c skromn  zaledwie cz stk  tej wiedzy, jak  mia
ich autor.

Bardzo lubi em i ceni em profesora Zdzis awa 
Piaseckiego, szczyci em si  tym, e mnie i moj on
darzy on prawdziw  przyja ni . My za  z podziwem 
patrzyli my na jego wspania , heroiczn  postaw , jak
ukazywa  w chwilach dla siebie trudnych. Gdy ci ko
chorowa , wizyty u niego we wroc awskim szpitalu 
nie by y, jak to nieraz bywa przy odwiedzaniu cho-
rych, obustronn  m czarni , ale stwarza y okazj  do 
pogodnych, rozs dnych rozmów, takich samych, jakie 
toczyli my w czasie towarzyskich spotka  w Opolu. 
Podziwiali my wtedy heroizm postawy Zdzis awa, 
który odwa nie i m nie stawia  czo o chorobie, nie 
za amywa  si  w cierpieniu, a przecie  cierpia  i to 

dotkliwie. I tak e, przebywaj c w szpitalu, zachowy-
wa  sw  przewspania , ogromn  skromno . Niczego 
od odwiedzaj cych nie oczekiwa , jak prawdziwy 
przyjaciel cieszy  si  ju  z samego faktu sk adania mu 
odwiedzin. Te jego dni szpitalne pami tamy dobrze.

Ale godne pami ci okaza y si  tak e inne epizody 
w dziejach naszej znajomo ci, nie tylko okazjonal-
ne spotkania w Opolu, zwi zane z wyk adami na 
studium doktoranckim czy innymi okoliczno ciami,
ale tak e wspólne pobyty na pewnych konferencjach 
naukowych. Pami tam dobrze uroczyst  konferencj
naukow  po wi con  osobie Stanis awa Witkiewicza 
zorganizowan  przez Muzeum Tatrza skie im. Tytusa 
Cha ubi skiego w Zakopanem jesieni  1995 r. s.v. 
Stanis aw Witkiewicz. Cz owiek  artysta  my liciel.
By a to konferencja naukowa o wielkiej warto ci 
poznawczej, wzi li w niej udzia  najlepsi znawcy 
Witkiewicza z Mari  Olszanieck  i w a nie Zdzis a-
wem Piaseckim na czele, zakres za  tematyki na owej 
konferencji podj tej by  prawdziwie rozleg y, jeden 
za  z najcenniejszych i najlepszych na niej referatów 
wyg osi  w a nie profesor Zdzis aw Piasecki, który w 
erudycyjnym, bogatym wywodzie przedstawi Dzieje
po miertnej „s awy” Stanis awa Witkiewicza. Fakt 
uj cia w tym tytule wyrazu „s awa” w cudzys ów 
by  znamiennym wyk adnikiem badawczej postawy 
profesora Piaseckiego. Ujawni a si  w tym wielka 
ostro no  badacza, który widocznie si  obawia , by go 
nie pos dzono o jaki  fanatyczny kult Witkiewicza, „na 
wszelki wi c wypadek” wprowadzi  ów cudzys ów, 
jak gdyby umniejszaj c mimowiednie rzeczywist
s aw  Witkiewicza. O nim w a nie na owej zakopia -
skiej konferencji Zdzis aw Piasecki powiedzia , e
„nie dba  o popularno . >Nigdy w yciu swoim nie 
ruszy  ani palcem w celu zdobycia s awy<. By  wr cz

chorobliwie skromny”. Profesor Piasecki 
pisa  tak o Stanis awie Witkiewiczu, ale 
s owa te odnie  mo na bezprzesadnie 
do osoby Profesora. On tak e by  „wr cz
chorobliwie skromny”, nigdy o swoich 
dokonaniach i osi gni ciach nie mówi ,
bo traktowa  je jako spe nienie nale -
nego obowi zku. Wtedy, w czasie owej 
zakopia skiej konferencji, mieszkaj c
gdzie  na stokach Guba ówki, w chwilach 
wolnych spacerowali my po jej stokach, 
ywo rozmawiaj c, ale profesor Zdzis aw 

Piasecki tak wtedy, jak i kiedy indziej 
pytany o swe aktualne naukowe poczy-
nania i zamierzenia, nigdy w skromno ci
wielkiej na te pytania odpowiedzi jasnej 
nie dawa . By o w nim skromno ci a
nazbyt wiele. Wtedy do Zakopanego 
przywióz  go syn. ycie rodzinne by o
bardzo wa nym sk adnikiem jego po-
stawy yciowej, cz sto i wiele mówi  o 
rodzinie, onie, synu, wnukach. W czasie 

Prof. Zdzis aw Piasecki z prof. Janem Trzynadlowskim 
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ostatniego pobytu w szpitalu chcia  z niego pr dzej 
wyj  po to w a nie, by by  z kochanymi wnukami i 
najbli szymi...

Profesor Zdzis aw Piasecki, Stanis aw Kolbuszew-
ski i Stanis aw Witkiewicz przechadzaj  si  teraz za-
pewne po Polach Elizejskich, dyskutuj c o literaturze 
i sztuce, dobrotliwie spogl daj c na tych, którzy o nich 

pami taj . Bo jak powiedzia  Fiodor Dostojewski: 
„Najlepsza rzecz, jaka pozosta  mo e po cz owieku, to 
dobre o nim wspomnienie”. I takie dobre wspomnienia 
zachowamy o profesorze Zdzis awie Piaseckim.

Jacek Kolbuszewski
Uniwersytet Wroc awski

Kiedy par  lat temu odchodzi  Nasz Profesor z 
czynnego ycia zawodowego na zas u on  (i nie mniej 
czynn ) emerytur , egnali my Go uroczy cie, ale 
nie egnali my si  z Nim. Po prostu nie przyj li my
tego do wiadomo ci; nic si  przecie  nie zmieni o, 
by  obok nas, z nami, ci gle spotykali my si , rozma-
wiali i prosili o rady, ci gle czuli my Jego yczliw ,
ciep  obecno . Tak bardzo nie chcieli my z Nim si
rozstawa !

Teraz, kiedy odszed  naprawd ... Kiedy zosta a tylko 
doskwieraj ca pustka po cz owieku, któremu tak wiele 
zawdzi czamy – dopiero teraz zostali my osieroceni 
na dobre. Mo emy ju  tylko wspomina . Wspomina
i – dzi kowa .

By  Profesor Zdzis aw Piasecki cz owiekiem, w któ-
rym spotka y si  dwie cenne, niecz sto wyst puj ce ra-
zem cechy: by  osob  bardzo rzeczow , a jednocze nie 
niezwykle ciep . Jego wywa ony, trafny os d czy
spostrzegawczo  z umiej tn  ocen  istoty zjawiska 
czy cz owieka i pozostawa  d ugo w pami ci. Je li 
bywa  krytyczny, to niezwykle subtelnie. W a nie owa 
delikatno , takt, wra liwo , spokój, jakim emanowa ,
ogromna kultura wypowiadania si , w mowie i pi mie, 
by y chyba tym, za co podziwiali my Go i szanowali 
najbardziej. Ka dy, kto pozna  Profesora bli ej, móg
okre li  Jego aparycj  i osobowo  zapomnianym ju
dzisiaj zwrotem, ale tutaj jak e na miejscu: cz owiek
go biego serca. Cechy te odzwierciedla y si  we 
wszystkich Jego sferach dzia alno ci. By  rzetelnym i 
lojalnym pracownikiem uczelni, wydzia u, instytutu, 
by yczliwym koleg , by  szanowanym i lubianym 
prze o onym. Nie reprezentowa  nigdy typu szefa – ra-
czej czu ego opiekuna, czuwaj cego nad pomy lnym
rozwojem i nad kondycj  powierzonych mu osób. Dla 
nas, pracowników Katedry Literatury Pozytywizmu i 
M odej Polski (katedry, któr  powo a  do istnienia i 
otacza  troskliw  opiek ) stara  si  stworzy  ciep ,
wr cz domow  atmosfer , nic dziwnego zatem, e
relacje, jakie czy y nas z Profesorem, przypomina y
w jaki  sposób zwi zek dzieci z ojcem. Przyzna
te  trzeba, e nie zawsze byli my mu te , niesforne 
dzieci, ca kowicie pos uszni... Przepraszamy Go za 
to dzisiaj.

Najpi kniejsz  cech  Profesora Piaseckiego jako 
badacza literatury by a bezinteresowno  – postawa 
coraz bardziej zagro ona w wiecie dzisiejszej huma-
nistyki, humanistyki zagubionej i podmywanej falami 
pragmatycznej cywilizacji, licz cej wymierne zyski i 
premiuj cej aksjologiczny relatywizm. A t  w a nie 
bezinteresowno  fascynacji zawodowych mia  doce-
niony w skali krajowej opolski badacz twórczo ci, a 
zw aszcza biografii, Stanis awa Witkiewicza, Henryka 
Sienkiewicza i innych z „rodu ludzi niespokojnych, 
szlachetnych, nierzadko wspania ych”. Niemodn
dzisiaj biografistyk  i rzeteln  szko  faktografii lite-

Byli ch opcy, byli…

Przy grobie Stanis awa Witkiewicza (Zakopane, 1998 r.)
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rackiej, uzupe nionej o kunszt syntezy historycznoli-
terackiej, uwa a  Profesor za najbardziej adekwatn
postaw  badawcz  – nie bez racji podchodz c z 
nieufno ci  do ryzykownych, efektownych zabiegów 
analityczno-interpretacyjnych, jakie rozpleni y si  za 
jego ycia w literaturoznawstwie. I chwa a Mu za to, 
e z niewzruszonym spokojem i poczuciem obowi zku 

kontynuowa  wypróbowane metody filologiczne. Nie 
w tpi , i  po cichu by  przekonany, e w ten sposób 
przys u y si  przysz o ci wi cej ni  zwolennicy wielu 
fascynuj cych dzisiaj eksperymentów metodologicz-
nych. W a ciwie mia a opolska polonistyka szcz cie,
i  losy tak pokierowa y yciem m odego Zdzis awa
Piaseckiego, e zamiast historii sztuki, któr  sobie 
na pocz tku upodoba , ostatecznie po wi ci  swe 
zainteresowania literaturze. Cho  m odopolskim 
fascynacjom artystycznym pozosta  wierny. Bada-
nia Profesora wiod y wietlistym szlakiem wielkich 

indywidualno ci artystycznych pó nego stule-
cia XIX, wiod y górnym i pi knym szlakiem 
tatrza skim. Bo zakocha  si  na mier  i ycie
w Tatrach literackich: w rozbójnikach i ich 
legendach, w malarzach, poetach, pisarzach i 
dzia aczach, dzier cych w tej duchowej, górnej 
stolicy nieistniej cej Polski rz d dusz, a tak e
barwnych s ów, my li i czynów. Zakocha  si
w my li i ywocie Witkiewiczowskim, w pery-
petiach i meandrach kapry nej biografii Sien-
kiewiczowskiej, dramatycznych losach Józefa 
Karola Potockiego, ofiarnej dzia alno ci Tytusa 
Cha ubi skiego... Wiele nieznanych, barwnych 
kart tych niecodziennych losów, wiele cennych 
pere ek wydoby  na wiat o dzienne z mroków 
zapomnienia. Przywróci  pami ci literaturo-
znawców tak e zapoznane, a osobliwe „drugie 
pokolenie” pozytywistów. Nie zd y  jednak 
uko czy  zakrojonej szeroko pracy: ca o ci 

biografii ojca Witkacego. A notatki i materia y do tego 
studium zbiera  ca e ycie. Okaza o si  ono okrutnie 
krótsze ni  dalekosi ne plany badawcze. Ostatni tekst, 
jaki wyszed  spod Jego pióra, dotyczy mistrza-nobli-
sty Sienkiewicza, nieznanych okoliczno ci i faktów, 
towarzysz cych przyznaniu tej presti owej nagrody 
wielkiemu Polakowi. W ten sposób chcia  Profesor 
Piasecki uczci  jeszcze jeden, ju  ostatni w swoim 
yciu „Rok Sienkiewiczowski” 2006. Jak zwykle, szkic 

napisany zosta  z precyzj , rzetelno ci  faktograficzn ,
zami owaniem i wra liwo ci .

Byli ch opcy, byli... By e  z nami, Profesorze, by e .
Ale si  „nie miniesz po malu kiej chwili”: pozosta-
niesz w naszych sercach na zawsze1.
    Aneta Mazur

1 O prof. Zdzis awie Piaseckim Aneta Mazur pisa a w „Indek-
sie” (nr 1–2, 2004) w artykule pt. „Dzieje prof. Piaseckiego 
Zdzis awa, pod ug gaw dy jego spisane”.

By o to, je li dobrze pami tam, chyba w lipcu 1970 
roku. W czasie sesji lipcowej, jaka odbywa a si  w ra-
ciborskim Studium Nauczycielskim, zjawi  si  w cha-
rakterze wyk adowcy, oddelegowany przez opolskie 
kuratorium dr Zdzis aw Piasecki. M ody, przystojny, 
zawsze wytwornie ubrany, od razu zwróci  na siebie 
uwag  nie tylko p ci nadobnej. Robi  wra enie troch
zagubionego, troch  dumnego i zarozumia ego. Tak 

nam si  wtedy wydawa o, bo niebawem przekonali-
my si , e by  po prostu nie mia y. Stopniowo ta nie-
mia o  mija a, odkrywa  si , ujawniaj c osobowo

niezwykle interesuj c  i bogat . Imponowa  wszystkim 
wielk  kultur , wszechstronnym oczytaniem, znajo-
mo ci  malarstwa, teatru, muzyki. Od razu, ju  jako 
etatowy pracownik, przyci ga  do siebie najzdolniej-
szych studentów, organizuj c z nimi wieczorki poe-

W Klubie Akademickim UO. Na zdj ciu od lewej: prof. Teresa Smoli ska,
Janina Joch, prof. Zdzis aw Piasecki, prof. Aneta Mazur

Z raciborskich wspomnie
o Zdzis awie
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tyckie, sesje naukowe, stworzy  te  sta y
teatr studencki pod nazw  „Paradoks”. 
By o go wsz dzie pe no.

Rych o rodowisko raciborskie upo-
mnia o si  o wybitnego polonist  – hu-
manist , tym bardziej, e nie broni  si
przed ró nego rodzaju prac  spo eczn
(w najlepszym rozumieniu tego s owa), 
o wiatow , organizacyjn , naukow . W 
tej pracy dzielnie i czynnie towarzyszy a
mu jego Ma onka, mgr Dorota Piasecka z 
domu Smyczek, ciesz ca si  w Raciborzu 
wielkim uznaniem jako wybitna polonist-
ka pracuj ca w szko ach rednich, a jedno-
cze nie organizatorka ycia regionalnego 
w skali województwa.

Pisz cy te s owa dosy  szybko zacz
si  cieszy  przyja ni  nowego kolegi. 
Setki godzin sp dzonych na uczonych roz-
mowach, dyskusjach, plotkach, a i sprzecz-
kach, pozostan  w mej pami ci jako najpi kniejsze 
chwile z tamtych lat. Nie b d  tai , e to Zdzis aw 
zacz  mnie wtedy kusi , by pióra u ywa  nie tylko 
do potrzeb natury epistolarnej. A by  w tym kuszeniu 
dosy  namolny, bo, jak pokaza y najbli sze lata, co
tam z tego w ko cu zacz o wychodzi . Bywa  zawsze 
pierwszym czytelnikiem i recenzentem ró nych moich 

poczyna  naukowych, radowa  si  mymi drobnymi 
sukcesami, pociesza  w sytuacjach k opotliwych. Za-
wsze niezawodny w przyja ni i gotowo ci niesienia 
rady i pomocy. I tak by o do ko ca. Bardzo mi brak 
Zdzis awa.

W adys aw Hendzel

Ubywa przyjació  i bliskich znajomych. Coraz 
cz ciej tam, gdzie dawniej spodziewali my si  ich 
spotka , przy biurku w pokoju katedry czy gabinecie 
dziekana, wreszcie przy stoliku w kawiarni – znaj-
dujemy puste miejsce. Odchodz  od nas i nagle, ale i 
wówczas, kiedy jeszcze udzimy si , e czas ostatnich 
spotka  jeszcze bardzo daleko, a mo e to nam pierw-
szym przyjdzie odej .

Ju  przesz o dwana cie lat min o od ostatnich roz-
mów z Marianem Kaczmarkiem. Od niewielu miesi cy 
nie ma mi dzy nami Zdzis awa Piaseckiego. Nie pa-
mi tam, kiedy Go pozna em, w ka dym razie by o to w 
okresie pierwszych moich kontaktów z Opolem, a wi c
blisko trzydzie ci lat temu. Nie od razu by  to kontakt 
bliski, z czasem dopiero nabra  on znamion trwa ego 
zwi zku. Spotkania zawodowe i naukowe przekszta -
ci y si  w towarzyskie i takimi pozosta y do ko ca.

Wiedzieli my, e trawi Go ci ka choroba, ale umia  z 
ni  walczy  i wydawa o si , e jeszcze d ugo pozosta-
nie mi dzy nami. Niespe na trzy lata temu ukaza a si
po wi cona Mu jubileuszowa ksi ga zatytu owana Na 
prze omie wieków. I kiedy sk adali my do druku teksty 
na Jego siedemdziesi ciolecie i czterdziestolecie pracy 
twórczej, nie spodziewali my si , e yczenie W adka 
Hendzla, z o one w imieniu wszystkich uczestników 
ksi gi: „Ad multos annos Wielce Szanowny Panie Pro-
fesorze, drogi przyjacielu i kolego”, tak szybko stan
si  nieaktualne. Jeszcze w maju mogli my – jak zwykle 
w czasie moich przyjazdów do Opola – spotka  si
na wspólnym obiedzie i pogaw dce. I nie my leli my 
wówczas, e to spotkanie ostatnie. 

By  Zdzis aw Piasecki nauczycielem. W sensie 
do s ownym – zawodowym oraz w sensie szerszym, 
jako ten, który uczy i wychowuje kolejne generacje 

Dorota i Zdzis aw Piaseccy. Jubileusz 70-lecia profesora Piaseckiego (2002 r.)

Tadeusz Bujnicki

By  bardziej s uchaczem
ni  narratorem
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polonistyczne. Uczestniczy em z Nim w egzaminach 
magisterskich i jako recenzent prac doktorskich; za-
wsze uderzaj c  cech  by a Jego yczliwo , a nawet 
pob a liwo , wobec egzaminowanych. Dydaktyce 
oddawa  si  z prze wiadczeniem, e jest to jego 
pierwszoplanowe zadanie, a w asn  warto  mierzy 
si  przekazan  studentom wiedz  i wykszta conymi
na zaj ciach umiej tno ciami.

Cech  Zdzis awa by a skromno . Przy rozleg ej,
rzeczowej wiedzy, nie stara  si  brylowa , ol niewa
tym, co zna  g boko i wszechstronnie. By  cz sto bar-
dziej s uchaczem ni  narratorem, wspó rozmówc , nie 
koryfeuszem chóru. Mia  jednak wiele do powiedzenia 
i – co wa ne do napisania. Na szcz cie w Jego nauko-
wej spu ci nie zosta o sporo publikacji. W bibliografii 
sporz dzonej na 40-lecie pracy naukowej znajdujemy 
136 pozycji. Kolejne trzy lata – dorzuci y do rejestru 
jeszcze przynajmniej dziesi tek dodatkowych tekstów. 
Zwa ywszy stosunkowo pó ny debiut naukowy, liczne 
i absorbuj ce zaj cia, to du o, zw aszcza gdy b dziemy 
pami ta  o wielkim – a przecie  niewidocznym – wy-
si ku poszukiwawczym w archiwach i bibliotekach. 
Bo na tym przede wszystkim polega  trud opolskiego 
badacza.

Jego debiutancka ksi ka o zbójnikach (przekszta -
cony doktorat), zatytu owana efektownie Byli ch opcy
byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, 
folklor i literatura polska (Kraków 1973) – zrobi a
swego czasu furor . Recenzowali j  tacy badacze jak 
Julian Krzy anowski, Jan Reychman czy Jacek Kol-
buszewski. Ju  nigdy adna publikacja Piaseckiego 
nie spotka a si  z takim odzewem i to w tak renomo-
wanych pismach. W pewnym sensie z krzywd  dla 
pó niejszych publikacji Autora. W pewnym stopniu to 
wp yw peryferyjno ci Opola, rozwijaj cego si  mi dzy 
wi kszymi i starszymi uniwersyteckimi o rodkami; 
mi dzy Wroc awiem a Katowicami. Opole w znacz-
nym stopniu skazane na peryferyjno , ratowa o si
zaanga owaniem w problematyk  regionaln . Piasecki, 
mocno zwi zany z regionem, pisz cy o jego sprawach, 
jednocze nie poza granice regionalne wykracza .
Pasj  badacza sta y si ycie i twórczo  Stanis awa
Witkiewicza, jego otoczenie, zwi zki i przyja nie. 
Tego twórcy dotyczy a rozprawa habilitacyjna Stani-
s aw Witkiewicz. M odo  i wczesny dorobek artysty
(Warszawa–Wroc aw 1983) oraz wydana w 1992 roku 
rozprawa Stanis aw Witkiewicz w „W drowcu” Artura 
Gruszeckiego. Wreszcie po wi ci  mu ostatni  swoj

Prof. Zdzis aw Piasecki z wizyt  delegacji pracowników Uniwersytetu Opolskiego u Ojca wi tego
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wa n  ksi k : Stanis aw Witkiewicz w kr gu ludzi i 
spraw sobie bliskich (Opole 1999). By  to plon sumien-
nego, przesz o dwudziestopi cioletniego zbierania 
i og aszania materia ów, zw aszcza korespondencji, 
które z o y y si  na owo znacz ce zamkni cie drogi 
naukowej Zdzis awa Piaseckiego.

Nie by  b yskotliwym interpretatorem, pomys owym 
odkrywc  nowych stron twórczo ci pisarzy. Nie mia
agresji zdobywcy nieznanych l dów. By  raczej staro-
wiecki w swojej akrybii historyka literatury w starym 

stylu. W tym sensie kontynuowa  swoich mistrzów 
(profesorów: Stanis awa Kolbuszewskiego i W ady-
s awa Studenckiego). Szperanie 
po archiwach, wygrzebywanie 
nieznanych dokumentów, zapi-
sków i listów, pozwalaj cych na 
coraz mocniejsze zbli anie si  do 
omawianych twórców – to by a
Jego pasja. Sumienny i dok adny
gromadzi  materia y potrzebne 
jako fundament dla nast pnych 
badaczy.

Ch tnie porusza  si  na po-
graniczach literatury i folklo-
ru. Poza wymienion  ksi k  o 
zbójnikach, opublikowa  studia o 
Ondraszku (Ondraszek: prawda i 
mity o najg o niejszym zbójniku 
l skim) i twórcach ludowych 

z Beskidu l skiego i ywie-
ckiego. Zajmowa a Go równie
problematyka tatrza ska.

Maj c do czynienia z twór-
cami wielkiej rangi – takimi jak 

niezwyk a osobowo  Stanis awa 
Witkiewicza czy Henryka Sien-
kiewicza, Piasecki wiele czasu 
po wi ci  tym autorom, o któ-
rych mówimy, e s  „minorum 
gentium”, cz sto skazanymi na 
zapomnienie. Ci pisarze „dru-
giego pokolenia”, cz sto dalsze-
go szeregu pozytywistycznego, 
czasem uwik ani w drugorz dne,
popularne pisaniny, stanowili 
przedmiot jego zainteresowania. 
Redagowa  (a zarazem uczest-
niczy  jako autor) w tomach po-
wi conych „drugiemu poko-

leniu pozytywistów polskich”.
W dedykacji zbiorowego tomu 
(Z bada  nad literatur  i sztuk
drugiego pokolenia pozytywistów 
polskich, Opole 1992) prosi  mnie 
o „w czenie si  w przysz o ci do 
»akcji« wypromowania drugiego 
pokolenia pozytywistycznego”. 

Z du ym zainteresowaniem, chocia  ju  ograniczony w 
swoich badawczych mo liwo ciach przez post puj c
chorob , przyj  mój pomys , aby dok adnej naukowej 
penetracji podda  zapomnian  proz  pisarzy drugiego 
rzutu; postpozytywistów z drugiej po owy XIX wieku. 
Liczy em na jego pomoc i na jego wiedz , niestety, 
by o ju  za pó no.

Spotykali my si  tak e przy Sienkiewiczu. Zarówno 
na organizowanych przez Niego sesjach (w roku 1996 
i 2001), jak i na kartach tomów zbiorowych pod jego 
redakcj  (Spotkania Sienkiewiczowskie, Opole 1997 i 
Henryk Sienkiewicz. Twórca i obywatel, Opole 2002). 

Po uroczysto ci przyznania tytu u doktora honoris causa Ryszardowi Kaczorowskiemu. 
Prof. Zdzis aw Piasecki – pierwszy z lewej

Z Renat  Anders. Na zdj ciu tak e prof. Feliks Pluta (pierwszy z prawej) i Stanis aw
Gawlik
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Jako sienkiewiczolog – obok wa nych dla badaczy 
autora Trylogii prac recepcyjnych – napisa  tak e szkic 
o Legionach, zapomnianej dzi  powie ci Sienkiewicza. 
Nie b d c zawodowym sienkiewiczologiem, w znacz -
cy sposób dope ni  wiedz  o pisarzu, zw aszcza publi-
kuj c i komentuj c nieznan  dot d korespondencj .

Pustego miejsca po koledze i przyjacielu nikt nie 

zape ni. Ale zostanie po Nim zarówno pami , jak i 
to, co jest Jego trwa ym dorobkiem – wa n  cz stk
polskiej historii literatury.

Tadeusz Bujnicki
Uniwersytet Jagiello ski

Wyj tkowy cz owiek,
serdeczny przyjaciel

Profesora Zdzis awa Piaseckiego pozna em w roku 
1966 w Raciborzu. Podczas odbywaj cej si  w tym 
mie cie konferencji dyrektorów liceów ogólnokszta -
c cych dowiedzia em si , e jeden z nauczycieli j zyka 
polskiego w Technikum Ekonomicznym sposobi si
do obrony pracy doktorskiej. By  to mgr Zdzis aw 
Piasecki, doktorant studiów stacjonarnych w Opolu. 
Postanowi em si  z nim spotka , bowiem by em 
ciekaw, jak procedury przed obron  przebiegaj  w 
Opolu, poniewa  na podobnym etapie robienia dok-
toratu by em w Krakowie. W roku nast pnym obaj 
otrzymali my stopnie doktora. Do rozmowy tematów 
nie brakowa o. Poniewa  w przygotowaniach do egza-
minu kierunkowego k ad em nacisk na problematyk
romantyzmu krajowego, st d wiedza Pana Piaseckiego 
o tematyce podhala skiej wyda-
wa a si  wa na tak e ze wzgldu 
na pytania, które i mnie prawdo-
podobnie czeka y.

Nast pny okres naszej znajo-
mo ci przypad  na lata osiem-
dziesi te. Chocia  od 1969 roku 
by em pracownikiem Wy szej 
Szko y Nauczycielskiej, a nast p-
nie Wy szej Szko y Pedagogicz-
nej w Kielcach, dziewi cioletni
okres pracy na Opolszczy nie 
pozosta  wa ny dla mnie z ró -
nych wzgl dów. Odwiedzi em 
tak e kilka razy opolsk  WSP, 
przy okazji organizowanych se-
sji czy spotka  w ramach Rady 
G ównej Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego. Ale przede wszystkim 
przyje d a em w odwiedziny. 
Spotyka em si  zawsze z gronem 
zaprzyja nionych pracowników 
Instytutu Filologii Polskiej. Za-
czyna em zwykle odwiedziny 

od W adka Hendzla, serdecznego kolegi z czasów 
krakowskich studiów, szed em na kaw  do Adeli 
Kozo ubowej, odwiedza em Mariana Kaczmarka, 
zaprzyja nion  jeszcze z Ko la Dorot  Simonides. Z 
przemyskimi koligacjami przypomina  si  Feliks Pluta, 
jakie  „uczone” interesy za atwia em ze Staszkiem 
Gajd , aby wreszcie wyl dowa  u Zdzicha Piaseckie-
go, piastuj cego funkcj  prodziekana, a pó niej dzie-
kana. Tematy rozmów by y ró ne. Piasecki interesowa
si  zawsze losami coraz wi kszej gromadki polonistów 
kieleckich, którzy doktoryzowali si  w Opolu, wypy-
tywa  o sprawy kieleckiej polonistyki, mówili my o 
naszych zainteresowaniach naukowych.

W mojej pami ci mam lata, gdy profesor Piasecki 
zbli a  si  do okresu przej cia na emerytur , kiedy 

W trakcie uroczysto ci nadania tytu u doktora h. c. Uniwersytetu Opolskiego Tadeuszowi 
Ró ewiczowi (10 marca 1999)
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dowiadywa em si  o jego k opotach
zdrowotnych. Swoj  chorob  trak-
towa  jako zbyt niewa n , aby ni
interesowa o si  otoczenie. Dystans 
wobec niej pozwala  mu na snucie 
optymistycznych przewidywa . Nie-
w tpliwie tak e niezwyk a troska, 
serdeczno  i opieku czo  Ma on-
ki, Doroty, utwierdza a go w takim 
nastawieniu.

Je li w najbli szym czasie przyja-
d  do Opola, nie spotkam ju  Zdzis a-
wa Piaseckiego. Pozostanie mi wi c
tylko wspomnienie o wyj tkowym 
Cz owieku, serdecznym i oddanym 
Przyjacielu.

Jan Pac awski
Akademia wi tokrzyska, Kielce

Swoje cmentarne po egnanie Kochanego Profesora 
Zdzis awa Piaseckiego rozpoczn  od przywo ania 
wiersza Matki Teresy z Kalkuty pt. „O yciu”.

ycie jest szans , schwy  j .
ycie jest pi knem, podziwiaj je. 
ycie jest rado ci , próbuj j .
ycie jest snem, uczy  je prawd .
ycie jest wyzwaniem, zmierz si  z nim. 
ycie jest obowi zkiem, wype nij go. 
ycie jest gr , zagrywaj w ni .
ycie jest cenne, doce  je. 
ycie jest bogactwem, strze  go. 
ycie jest mi o ci , ciesz si  ni .
ycie jest tajemnic , odkryj j .
ycie jest smutkiem, pokonaj go. 
ycie jest hymnem, wy piewaj go. 
ycie jest walk , podejmij j .
ycie jest przygod , rzu  si  w ni .
ycie jest szcz ciem, zas u  na nie. 
ycie jest yciem, obro  je.

Ka dy wers tego utworu oddaje prawd
o kolejach ycia Kochanego Zdzis awa
prawd  odnosz c  si  do Jego studiów, do 
pocz tków pracy nauczycielskiej, oraz do 
etapów rozwoju naukowego. To tak e praw-
da o kole e sko-przyjacielskich relacjach w 
ka dym rodowisku pracy, Jego postawie i 
zachowaniach, pe nych godno ci i szczerych 
uczu  w yciu rodzinnym. 

Przyja  nasza i naszych rodzin posiada rodowód 
studencki. Zrodzi a si  w 1951 r., w czasach wroc aw-
skiej edukacji polonistyczno-nauczycielskiej. Szczery 
i bogaty wymiar tej przyja ni nada y nasze szanowne i 
kochane ma onki ju  od pierwszych tygodni studiów. 
One bowiem dzieli y nie tylko pierwsz awk  w sali 
wyk adowej, ale i wspólny pokój na pi tym pi trze 
domu studenckiego. Ca  nasz  czwórk czy  ten sam 
kierunek studiów oraz zbli ony, a cz sto identyczny 
stosunek do podstawowych warto ci ycia.

Nad mogi  Przyjaciela

W ród przyjació . Z lewej – Helena i Zygmunt omny

Nominacj  profesorsk  Zdzis aw Piasecki (na zdj ciu z on  Dorot ) odebra
z r k prezydenta Lecha Wa sy (1993 r.)
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Odszed  od nas dobry, m dry cz owiek. My l , e
warto tak prze y ycie, aby ci, którzy zostaj , mogli z 
g bi serca powiedzie : odszed  dobry, m dry cz owiek.
Takim Profesora zapami tamy, pozostaj c pod urokiem 
jego niezwyk ej osobowo ci. B dzie nam brakowa o
jego yczliwo ci i u miechu, którym nas darzy  zawsze, 
nawet wtedy, kiedy nieub aganie post puj ca choroba 
przysparza a mu cierpie . Z dr eniem serca czekali-
my na ka d  wiadomo  o stanie jego zdrowia. Jak e

cz sto nasze spotkania, nawet te przelotne, na ulicy czy 
uczelnianych korytarzach zaczyna y si  od pytania: jak 
si  czuje profesor Piasecki? I cieszy a nas ka da wie ,
e jest lepiej, e wróci  ze szpitala, e si  poprawi o. I 

zasmuceni byli my informacjami, e niestety, Profesor 
przechodzi kolejn  operacj . Wyciszeni i przera eni w 
obliczu z a, którego nie móg  pokona , towarzyszyli my
mu w tej walce o ycie, przesy aj c najlepsze my li, za-
g uszaj c nieub agan  prawd  w imi  nadziei, e mimo 
wszystko…. W dniach przedostatnich nasila y si  z e
wie ci, ale do ko ca wierzyli my, e wszystko si  obró-
ci na jasn  stron . Teraz, kiedy tu stoimy smutni, kiedy 
dzielimy rozpacz rodziny – có  powiedzie ?... egnamy
Ci , kochany Profesorze i Przyjacielu.

Irena Jokiel

Obowi zuj ce wówczas nakazy pracy rozdzieli y
nas po uko czeniu studiów. Fakt ten jednak nie zmieni
nic w naszych stosunkach przyjacielskich. A zawarte 
przez nas zwi zki ma e skie i zdobywane kwalifika-

cje specjalistyczne doprowadzi y nasz  czwórk  do 
ponownego spotkania, tym razem w a nie w Opolu. 
Czas t  przyja  umacnia  i pog bia . Ka de niemal 
imieniny i wa niejsze wi ta sp dzali my wspólnie, 
wspólnie te  fetowali my nasze sukcesy.

Obaj, ze Zdzis awem, przez pewien czas pracowa-
li my przy jednym biurku  jako prodziekani. 

Profesor Zdzis aw Piasecki wielce zas u y  si  na-
szej uczelni jako wieloletni dziekan Wydzia u Filolo-
giczno-Historycznego oraz badacz. Do rzetelnej pracy 
naukowo-badawczej przysposabia  niejako swoich 
wychowanków na etapie magisterium, doktoratu czy 
nawet habilitacji. 

Ja i ca a moja rodzina mier  Kochanego Przyjaciela 
przyj li my bole nie jako nieod a owan  i niczym 
niezast pion  strat .

Pragniemy wszyscy wyrazi  wspó czucie Tobie, 
Kochana Dorotko, Twojemu Synowi i Synowej oraz 
ca ej Waszej Rodzinie.

Zygmunt omny

Odszed  dobry, m dry
cz owiek

(fragment mowy pogrzebowej)

Z wnukami – Kub  i Tomkiem (Wielkanoc 2006)
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Dwie fascynacje

S  przynajmniej dwie zadziwiaj ce fascynacje, któ-
rymi obdarowa  mnie dobry los. Pierwsza, to emocjo-
nuj ca, politycznie ryzykowna, trwaj ca ponad 10 lat 
przygoda yczakowska we Lwowie. Druga to trwaj ca
ju  równie  przez ponad 10 lat walka o rewitalizacj  i 
rozbudow  wzgórza uniwersyteckiego w Opolu. 

Historia tych dwóch fascynacji, a w a ciwie przed-
si wzi , jest podobna. Na pocz tku, gdy przyszed
pomys , eby to zrobi , by em osamotniony, otacza a
mnie atmosfera sceptycyzmu i niewiary, e mo e co
z tego wyj . Obie sprawy dotyczy y w swoim sednie 
ratowania zniszczonych, wa nych dla kultury polskiej 
i europejskiej zabytków. 

Lwów

Cmentarz yczakowski – ten 
wspania y panteon, na którym spo-
czywa kwiat narodu polskiego: o -
nierze pi ciu narodowych powsta ,
wybitni polscy intelektuali ci, arty-
ci, uczeni, przemys owcy, politycy, 

pedagodzy, miejsce magiczne o nie-
zwyk ej urodzie, które ozdobili swy-
mi talentami znakomici rze biarze 
europejscy, m.in. Hartmann Witwer, 
Leonard Marconi i Parys Filippi, 
by  u schy ku lat siedemdziesi tych,
kiedy tam przyby em, miejscem ska-
zanym na zag ad , a cmentarz Orl t
poddany by  wyj tkowemu proceso-
wi profanacji i zacierania wszelkich 
ladów polsko ci. Zapis cenzuralny 

nie pozwala  na publikacj  jakiej-
kolwiek informacji, co dzieje si  z t
nekropoli  i co jej grozi. Chodzenie 

po tym cmentarzu dla polskiego historyka by o prze-
st pstwem.

Nie umiem sobie wyt umaczy , co spowodowa o, 
e w zasadzie w sytuacji beznadziejnej podj em si  w 

1977 roku dzia a  dokumentacyjnych i badawczych. 
Spisywa em epitafia i nazwiska z pomników, robi em 
tysi ce fotografii bez jakiejkolwiek wiary, e napisz
o tym ksi k , e wyzwol  tym tematem tak wielkie 
zainteresowanie, e to dzia anie zmieni moje prywatne 
ycie, otworzy mi drog  do niezwyk ych przyja ni, do 

fascynuj cych spotka  i podró y po ca ej Europie. 
Rok 1989, po ponad dziesi ciu latach pracy na y-

czakowie, w sposób diametralny zmienia moje ycie, 
a temat ksi ki pisanej do szuflady staje si  auten-
tycznym bestsellerem politycznym, spo ecznym, a w 
ko cu artystycznym. Ksi ka o lwowskim cmentarzu 
na yczakowie, wielokrotnie wznawiana, wychodzi 

Publikujemy fragment najnowszej ksi ki prof. Stanis awa S awomira Nicieji pt. „Wzgórze uniwer-
syteckie”. W zamierzeniu autora b dzie to bogato ilustrowany (oko o 500 archiwalnych zdj , rycin, 
pocztówek, litografii i wspó czesnych fotografii) album przedstawiaj cy ponadtysi cletni  histori
wzgórza i wszystkich obiektów, jakie tam istnia y, istniej  do dzi  b d  maj  by  wzniesione i odre-
staurowane w przysz o ci.

Wzgórze uniwersyteckie
 Gdyby  kiedy  mia  dowie  Musimy zostawi  po swoim yciu

e y e , jaki  znak. 
 co b dzie dowodem Strachem powinna napawa  nas my l,
 twego istnienia? e umrzemy bez adnego ladu.

 (Wojciech Fu ek, Sopot) (Karen Blixen, Kopenhaga)

Klasztor Dominikanów i ko ció  Naj wi tszej Maryi Panny wg rysunku Fryderyka 
B. Wernera (ok. 1750)
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w niewiarygodnie wysokim jak na ksi k  naukow
nak adzie 250 tysi cy egzemplarzy, dostaje najbardziej 
presti owe nagrody: „Polityki”, „ ycia Literackiego” i 
Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, jest komen-
towana przez dziesi tki recenzentów oraz twórców, w 
tym tak wybitnych jak Jerzy Waldorff, Stanis aw Lem, 
Janusz Tazbir, Wojciech Kilar, Jerzy Janicki, W ada Ma-
jewska, Tadeusz Nowakowski, Jan Nowak Jeziora ski,
Jerzy Giedroyc, towarzysz  jej dziesi tki wywiadów i 
spotka  autorskich. Jest detonatorem ogromnej fali za-
interesowania Lwowem. Ma swój udzia  w odbudowie 
cmentarza Orl t – tej najbardziej zadziwiaj cej polskiej 
nekropolii patriotycznej.

Opole

I w momencie, kiedy wydawa o
si , e codzienny rytm wydarze
wi e mnie jednoznacznie i na trwa-
le z badaniami przesz o ci Lwowa 
i Kresów Wschodnich, kiedy by o
wr cz wyczekiwanie na moje nowe 
publikacje i filmy o tematyce kre-
sowej, o czym s ysza em na setkach 
spotka  autorskich od Zgorzelca do 
Gi ycka, od Londynu po Tarnopol, 
o czym pisali mi czytelnicy w tysi -
cach listów, nast puje – w a ciwie te
niczym niewyt umaczalny – zwrot w 
moim wyborze dalszej drogi ycio-
wej. Z dnia na dzie  zostawiam prac
badawcz  i decyduj  si  na obj cie w 
1996 roku funkcji rektora Uniwersy-
tetu Opolskiego, urz du presti owe-
go, daj cego wiele mo liwo ci, ale 
wi cego si  przede wszystkim z 
ci k  prac  administracyjn , kiero-

waniem na co dzie  du ym, licz cym 
kilkana cie tysi cy osób organizmem 
spo ecznym. Obowi zki rektorskie 
uniemo liwiaj  w zasadzie prowa-
dzenie g bokich bada  naukowych, 
trzeba je po prostu zawiesi , bo w 
przeciwnym razie nie odniesie si
znacz cych sukcesów ani nauko-
wych, ani organizacyjnych. 

Praca rektora, je eli nie chce si
by  banalnym urz dnikiem, musi 
wi za  si  z po wi ceniem, odda-
niem uczelni bez reszty, z wiar , e
ma si  do spe nienia jak  misj , e
jest si  przewodnikiem, którego sta
na wizjonerskie pomys y i ryzykow-
ne przedsi wzi cia.

Taka by a te  moja motywacja, 
kiedy pisa em program wyborczy w 
grudniu 1995 roku, próbuj c przeko-

na rodowisko akademickie Opola, e warto mi powie-
rzy  urz d rektorski. I wtedy w a nie przysz a mi my l,
e je li m ody – istnia  dopiero od roku – Uniwersytet 

Opolski ma wrasta  mocno w struktur  miasta i regionu 
opolskiego, to musi by  instytucj  ulokowan  w cen-
trum organizmu miejskiego i opieraj c  si  na g bokich 
korzeniach przesz o ci i tradycji. 

Sercem Opola od wieków by o wzgórze, na którym 
sta  zamek ksi t piastowskich – rezydencja m.in. ksi -
cia W adys awa Opolczyka, kandydata do tronu polskie-
go i fundatora klasztoru na Jasnej Górze. Wznosi y si
tam równie : pi kny barokowy ko ció , najstarsza w 
mie cie kaplica ze w. Wojciechem jako patronem, kole-
gium Jezuitów, gimnazjum ze wspania ymi tradycjami, 
bo ucz szcza  tam m.in. Jan Kasprowicz, muzeum z 
cennymi eksponatami dokumentuj cymi histori  miasta 

Sankt Adalbert Hospital na przedwojennej pocztówce (ze zbiorów Bogdana Szyb-
kowskiego)

M cze stwo w. Wojciecha (obraz W. Boraty skiego) – ze zbiorów Bogdana Szyb-
kowskiego
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i regionu, okaza y gmach s ynnego opolskiego browa-
ru Pringsheima z imponuj cym wie owym kominem, 
s awny sierociniec Porscha w neogotyckiej kamienicy z 
czerwonej ceg y, a przede wszystkim klasztor Domini-
kanów, w którego murach przez ostatnie 150 lat mie ci
si  dobry, na wysokim poziomie medycznym, ratuj cy
tysi com opolan ycie szpital.

Ryzykowna decyzja

W roku 1996 to magiczne miejsce o tak fascynuj -
cej historii przedstawia o obraz n dzy i rozpaczy. I nie 

ma w tym stwierdzeniu, tak cz sto w polskiej retoryce 
u ywanym – adnej przesady. Mury dawnego klasztoru 
po wyprowadzeniu si  szpitala na ulic  Witosa, zawil-
gocone, z rozmok ymi fundamentami, zapada y si . Po 
wysadzonym w latach siedemdzie-
si tych XX wieku w powietrze bro-
warze Pringsheima zosta  rozleg y, 
obskurny plac, na którego wschod-
niej flance umieszczono koszmarne 
targowisko nazwane przez opolan 
Cytruskiem. Kaplica w. Wojciecha 
– sp kana, z dziurawym dachem i 
utr con  wie yczk , mog a w ka -
dej chwili run  ze skarpy do ogrodu 
sióstr notredamek. Barokowy ko -
ció  Na Górce p ka  w cz ci przy-
legaj cej do klasztoru, a na dawnym 
wirydarzu klasztornym ros y gigan-
tyczne samosiejki jesionów i klonów, 
rozsadzaj ce korzeniami fundamenty 
wi tyni oraz cembrowin  studni w. 

Wojciecha. Budynek dawnego siero-
ci ca Porscha, po opuszczeniu przez 
u ytkowników, sta  si  noclegowni

dla bezdomnych, a trapezoidalny placyk umieszczony 
na dnie fosy, przylegaj cy do plebanii ko cio a Na Gór-
ce, sta  si  dzikim wysypiskiem mieci dla sprzedawców 
os awionego Cytruska.

Decyzja w pierwszym miesi cu mego rektorowania, 
e w tym miejscu umieszczony b dzie w przysz o ci 

g ówny gmach Uniwersytetu Opolskiego, jego serce, 
musia a wyda  si  dla wielu pomys em absurdalnym. 
Cz  opinii publicznej uzna a, e jest to wykwit mega-
lomanii, inna, e raczej braku wyobra ni, która w kon-
sekwencji, przy wielu planowanych du ych inwesty-
cjach uniwersytetu (czternastokondygnacyjny akademik 

Niechcic, z obserwatorium astrono-
micznym na dachu, Villa Academica, 
Collegium Pedagogicum) wprowadzi 
uczelni  w spiral  zad u enia, sk d
ju  blisko do bankructwa. Dla m ode-
go, dwuletniego uniwersytetu by oby 
to samobójstwo1.

Ówczesny wojewoda opolski Ry-
szard Zembaczy ski, który z urz du
chcia  si  pozby  od d u szego cza-
su szpec cej centrum miasta zabyt-
kowej rudery, g osi  optymistyczne 
opinie o stanie obiektu. 24 wrze nia
1996 r. w wywiadzie dla „Nowej 
Trybuny Opolskiej” twierdzi : „Bu-
dynek wymaga remontu, ale cz
pomieszcze  jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym, konieczna by-
aby tam tylko wymiana instalacji”2.

Oczywi cie mija  si  z prawd 3, gdy
budynek by  w stanie katastrofalnym. 

Wszystkie stropy by y pop kane. Wi kszo  sufitów sta-
nowi y zbutwia e belki, które nale a o usun . Ponadto 
dominikanie wznie li swój klasztor na bardzo p ytkich
fundamentach, a tam, gdzie by a ska a marglowa, w 

Korytarz Sankt Adalbert Hospital (pocztówka ze zbiorów Bogdana Szybkowskiego)

Szpitalna azienka (ze zbiorów Bogdana Szybkowskiego)
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ogóle bez fundamentów. Poza tym wzgórze, na skutek 
naruszenia systemu wodnego i uszkodzenia sieci kana-
lizacyjnej, pop ka o. Nale a o pod fundamenty budowli 
wla  dziesi tki ton betonu, zatrzyma  obsuwaj c  si  w 
kierunku klasztoru Sióstr Notre Dame i Ma ego Rynku 
skarp . Kaplica wi tego Wojciecha w ogóle wisia a
jak nad przepa ci  i ka dego dnia mog a run  w dó .
Ponadto mury klasztoru by y kra cowo zagrzybione i 
zawilgocone. Fronton od placu Kopernika z wie  cen-
traln , dzi  rektorsk , mia  tak zbutwia  ceg , e trzeba 
by o go rozebra  do gruntu i zbudowa  od nowa.

Kwestor uniwersytetu Maria Najda, wietna eko-
nomistka, jedna z najbardziej odpowiedzialnych osób, 
jakie spotka em w yciu, powiedzia a mi wówczas 
wprost: „Przej cie w takim stanie dawnego klasztoru, 
bez jakichkolwiek gwarancji pomocy finansowej woje-
wody i konserwatora zabytków, to jest dla pana decyzja 
samobójcza, a dla uniwersytetu, przy ogólnej mizerii 
finansowej w polskiej nauce, bardzo niebezpieczna. 
Jak  pan ma gwarancj , e Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej b dzie chcia o si  w to anga owa ?” Nie mia-
em adnej gwarancji. Przypomnia a mi si  wówczas 

historia budowniczych pi knej katedry w Sewilli, którzy 
przyst puj c do dzie a powiedzieli sobie: „Róbmy tak, 
aby jeszcze po latach patrz cy na t  katedr  uwa ali ten 
pomys  za szale czy”.

W tej anegdocie szuka em uspokojenia. Wiedzia em,
e w obowi zkach rektora nie jest budowanie nowych 

gmachów czy te  odbudowa i renowacja zabytków, a 
przede wszystkim pilnowanie poziomu edukacji i reali-
zowanych w uczelni bada . Ale wieloletnie zaniedbania 
i wielka mizeria budynków dawnej Wy szej Szko y
Pedagogicznej, w których zosta  ulokowany uniwer-
sytet, dawa o mi wewn trzne przekonanie, i  tak dalej 
by  nie mo e. Uczelnia, która otrzyma a w 1994 roku 
jedn  z najgodniejszych w europejskiej edukacji nazw: 

uniwersytet – dwunasty w kolejno-
ci powstania polski uniwersytet, nie 

mog a w swej materialnej strukturze 
pozosta  w kszta cie narzuconym 
przez architektów z siermi nej 
epoki gomu kowskiej: budynków z 
p askimi dachami, o ascetycznych 
elewacjach, pozbawionych jakich-
kolwiek architektonicznych ozdób, 
z nieko cz cymi si  szeregami ta-
kich samych okien, krytych pap  i 
eternitem dachów, gabinetów wy-
posa onych w meblo cianki z p yt 
pil niowych.

Wprowadzenie uniwersytetu na 
wzgórze, ze starymi, urokliwymi 
architektonicznie budynkami, obro-
s ymi legendami i pi kn  historyczn
tradycj , dawa o wielk  szans  na-
wi zania do etosu redniowiecznych
uniwersytetów, które lokowane by y

z regu y w pi knych gotyckich, a pó niej renesansowych 
i barokowych budynkach, cz sto przy– albo poko ciel-
nych. To by  g ówny powód, aby z ca  determinacj
d y  do wprowadzenia uniwersytetu w mury dawnego 
klasztoru dominika skiego w Opolu oraz pozyska  dla 
tej sprawy jak najwi cej zwolenników.

Szpital Wojewódzki im. Karola Miarki w Opolu (na pierwszym planie targowisko „Cy-
trusek”)

Fundamenty budynku wymaga y wzmocnienia
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Mocne wsparcie, po kilku miesi cach zabiegów, 
otrzyma em w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a 
zw aszcza u dyrektora Stanis awa Madeja z dzia u in-
westycji oraz w Komitecie Bada  Naukowych, gdzie 
pojawia a si  wielka szansa otrzymania odpowiedniego 
grantu. W sukurs po pieszy a równie  centralna prasa 
akademicka. Piotr Kieraci ski na amach „Forum Aka-
demickiego” – organu prasowego wszystkich polskich 
uczelni, opublikowa  bardzo wa ny, opiniotwórczy tekst 
przekonywaj cy, e m ode uniwersytety musz  si ga
do g bokich tradycji historycznych równie  w swojej 
infrastrukturze materialnej4.

Niespodziewanie jednak jako uniwersytet narazili my 
si  kupcom, którzy plac Kopernika zamienili po roku 
1989 na plac targowy zwany Cytruskiem. Wyros o tam 
miasteczko straganów o brezentowych, plastikowych, 
blaszanych i drewnianych dachach oraz labirynt s yn-
nych wówczas szcz k – sk adanych 
na noc budek kupieckich, w których 
handlowano tani  odzie , kosme-
tykami i rodkami czysto ci, nabia-
em, mi sem, warzywami, kwiata-

mi, i zupe n  nowo ci  tamtych lat 
na polskich targowiskach – owocami 
cytrusowymi (st d nazwa Cytrusek). 
Mia o tam prac  kilkuset opolan, 
a z targowiska korzystali nie tylko 
mieszka cy ródmie cia, ale i obrze-
y Opola, bo ceny by y przyst pne, a 

sprzedawany towar – wie y, cz sto
z podmiejskich dzia ek.

Zapytany w jednym z wywiadów 
prasowych, czy wyobra am sobie, 
aby przed przysz ym budynkiem rek-
toratu dalej by o targowisko, powie-
dzia em, e nie. Cytrusek, jako wy-
kwit transformacji gospodarczej, nie 
mo e trwa  wiecznie. Ten historyczny 

plac by  kiedy  traktowany jako salon 
miasta i do takiej roli musi wróci .
Jest to kwestia czasu5. Wypowied
ta wywo a a irytacj  i protesty tam 
handluj cych. By  taki moment, e
w obawie o swoje bezpiecze stwo, 
unika em przechodzenia przez ten 
plac. Za kupcami uj  si  jeden z 
najbardziej b yskotliwych opolskich 
dziennikarzy i publicystów Zbigniew 
Górniak, który w jednym z felieto-
nów napisa : Za trzy lata plac tar-
gowy Cytrusek zostanie zmieciony z 
powierzchni miasta przez buldo ery
i spychacze. Pono  szwarc, myd o i 
powid o nie pasuj  do powagi uni-
wersytetu, który wprowadzi  si  do 
pobliskiego budynku po dawnym 
szpitalu. Nale y wi c pomi dzy pa-

nami profesorami a miejskim plebsem stworzy  pas sa-
nitarny w postaci trawników i krzaków, do czego zreszt
w adze miasta gorliwie si  zobowi za y6.

Rzeczywi cie ówczesne w adze miasta z prezyden-
tem Leszkiem Poganem i przewodnicz cym Rady Mia-
sta Andrzejem Namys  bardzo aktywnie w czy y si
w wspieranie idei umieszczenia w dawnym szpitalu 
g ównego gmachu uniwersytetu. W kwietniu 1997 roku 
przekaza y kwot  250 tysi cy z otych na op acenie cz -
ci projektu przebudowy dawnego klasztoru. Podj to te

rzeczowe rozmowy z kupcami, szukaj c dla zaintereso-
wanych siedziby na nowe targowisko7.

Siedziba muz agodnych

I powtórzy o si  tak, jak z yczakowem. Po kilku 
latach ust pi  sceptycyzm i zw tpienie w sens forso-

W wielu miejscach remont zaczyna  si  od wyburzenia starych cian
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wania decyzji o przej ciu przez uniwersytet wzgórza 
podominika skiego, a zacz  pojawia  si  entuzjazm 
coraz wi kszej grupy pracowników uniwersytetu, a 
tak e mieszka ców miasta, którzy dostrzegli, e de-
terminacja i systematyczna organiczna praca zamieni 
zniszczone wzgórze w miejsce niezwykle urokliwe, 
nabieraj ce charakteru salonu mia-
sta, gdzie warto przyj  na spacer, 
usi  na awce i zaduma  si  pod 
barokowymi pomnikami czy wspó -
czesnymi rze bami artystów w ró ny 
sposób zwi zanych z Opolem, wej
do eleganckiej Sali Senatu i wyposa-
onych w stylowe meble gabinetów 

rektorskich i dzieka skich.
Ksi ka ta przedstawia histori

wzgórza uniwersyteckiego od cza-
sów staropiastowskich, Wojciecho-
wych do dnia dzisiejszego. Ukazuje 
przede wszystkim wielki wysi ek 
Uniwersytetu Opolskiego w nada-
niu temu miejscu kszta tu, który daje 
mieszka com Opola poczucie dumy 
i rado ci.

Budynki dzisiejszego Collegium 
Maius, Collegium Minus z przestron-
nymi salami, wyposa one w zabyt-

kowe meble i dzie a sztuki, amfiteatralny dziedziniec, 
arkady i ca e otoczenie tych gmachów z pi knymi po-
mnikami w. Krzysztofa, kolumnami dominika sk  i 
Maryjn , rze bami „Czterech pór roku”, studni w. 
Wojciecha, pomnikami Agnieszki Osieckiej i Jerzego 
Grotowskiego, „Tablic  papiesk ” z barokowymi figu-
rami Matki Boskiej i w. Jana od Krzy a oraz kolumn
na grobie senatora Edmunda Osma czyka s  dzi  koro-
n  uniwersytetu, siedzib  „muz agodnych”.

Historia wzgórza

Górka jest najwy szym wzniesieniem w obr bie sta-
rego miasta. Osi ga 165 m ponad poziom morza. W 
swej ponad 1000-letniej historii nosi a ró ne nazwy. 
Pocz tkowo nazywano j  Gór  Wapienn  (Kalkberg), 
bo w g bokim redniowieczu istnia  tu kamienio om i 
wyrobisko kamienia wapiennego oraz piece, w których 
wypalano wapno. St d nazwy pobliskich ulic – Wapien-
na (Kalkstrasse), dzisiaj Piwna i równoleg a do niej, 
tylko cz ciowo dzi  zachowana Kamienna8.

Sam  górk  otacza y od strony wschodniej ogrody 
pe ne dorodnych jab oni, gruszy i liw oraz winnice 
(podobne jak na pobliskim Winowie), a tak e yzne 
pola z niewielkimi folwarkami. St d wywodzi y si
nazwy prowadz cych na górk  ulic – Ogrodowa (Gar-
tenstrasse), dzi  Sienkiewicza, Polna (Feldstrasse), dzi
Wary skiego oraz Folwarczna (Vorwerkstrasse), dzisiej-
sza eromskiego.

W pó niejszych czasach miejsce to nazywano Wzgó-
rzem Wojciechowym, Dominikanów, Kolegiackim, 
Klasztornym, Zamkowym, a nawet Opolskim Akro-
polem.

Brak precyzyjnych róde  powoduje, e liczni ba-
dacze przesz o ci Opola, m.in. Franciszek Idzikowski, 
Tadeusz Chrzanowski, Kazimierz Dola, Anna Pobóg-

Wewn trzny dziedziniec przysz ego uniwersytetu

Zmursza e mury kaplicy w. Wojciecha
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Lenartowicz, Urszula Zaj czkowska, W odzimierz Ka-
czorowski, Krystyna Zawadzka nie byli dotychczas w 
stanie okre li  dok adnie, z konkretnymi datami, etapów 
obudowy i rozbudowy Wzgórza, które po 1996 roku 
przyj o nazw  Uniwersyteckiego. 

Szukaj c historycznych pocz tków tego wzgórza 
badacze rozpoczynaj  od analizy legend, którymi na 
przestrzeni wieków obros o to miejsce. Jedna z legend, 
która najg biej si ga historycznie, podaje, e w 984 
roku przyby  do Opola biskup Pragi Wojciech, przysz y
wi ty. I tu na Górce g osi  kazania oraz nawraca  opo-

lan na wiar  chrze cija sk . Gdy zabrak o mu wody do 
chrztu, uderzeniem pastora u spowodowa  jej pojawie-
nie si . ród o to zosta o pó niej ocembrowane i nazwa-
ne studni w. Wojciecha.

Mimo dociekliwych bada ,
czego dowiod a sesja zorgani-
zowana przez prof. Ann  Po-
bóg-Lenartowicz, pt. „Opolskie 
drogi w. Wojciecha”9: nie uda-
o si  dotychczas ustali  na ile 

prawd  historyczn  jest pobyt 
w. Wojciecha w Opolu, a na 

ile jest to kreacja strojnej w 
skrzyd a fantazji sugestywnej 
opolskiej legendy.

Z jednej strony grupuj  si
zwolennicy niemieckiego uczo-
nego Ernesta Wahnera, który 
w 1868 roku z niezrozumia
dla mnie satysfakcj  zakwe-
stionowa  mo liwo  pobytu 
w. Wojciecha w 984 roku w 

Opolu, twierdz c, e skoro nie 
zachowa  si aden lad byt-
no ci tego duchownego w tym 

czasie w naszym mie cie, to wszel-
kie domys y i spekulacje na ten temat 
nie mog  by  traktowane powa nie.
Dowodzi , e zachowane szcz tki 
budowli na Górze Wapiennej pocho-
dz  dopiero z pocz tku trzynastego 
wieku. Tym samym kwestionowa
lansowan  przez polskich history-
ków tez  o istnieniu na Wzgórzu w 
okresie wczesnopiastowskim zamku 
ksi cego10.

Z drugiej strony dociekliwi histo-
rycy, jak cho by Ewa Wó kiewicz, 
mediewistka, opowiadaj  si  za tez ,
e je li nawet w. Wojciech nie móg

by  w Opolu w 984 roku, to nie wy-
klucza to jego wizyty w naszym mie-
cie w innym terminie podczas jego 

licznych podró y misyjnych11.
Stanis aw S awomir Nicieja

Fot. Jerzy Mokrzycki, 
Tadeusz Parcej

Przypisy:
1 Ma gorzata Kroczy ska, K opotliwy prezent, NTO, 24 IX 
1996; tej e, Uczelnia bierze szpital, NTO, 27 IX 1996; Anita 
Kosza kowska, Inwestycja regionu, „Gazeta Wyborcza”, 27 IX 
1996; Wies awa Pi tkowska, Senat w szpitalu, „Indeks” 1996, 
nr 1, s. 6.
2 M. Kroczy ska, K opotliwy prezent, op.cit.
3 Podobnie jak w z o onej publicznie na posiedzeniu Senatu UO 
obietnicy, e wspomo e remont klasztoru kwot  1 mln 200 tys. 
z otych (koszt ca ego remontu wyniós  ponad 30 mln z otych)
oraz e wp ynie na opolskiego konserwatora zabytków, by 
sfinansowa  cz  odbudowy obiektu. Nie przeszkodzi o to po 
dziesi ciu latach, gdy ubiega  si  o reelekcj  w prezydenturze 

Stare i nowe – wej cie g ówne budowano od podstaw

Korytarz przysz ego Collegium Maius
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Obrazy p dzlem
i s owem malowane

11 pa dziernika br. w Klubie 
Akademickim Uniwersytetu Opol-
skiego odby o si  spotkanie odbie-
gaj ce charakterem od tradycyjnych 
wernisa y. Otwarciu wystawy Miej-
sca i chwile Ludmi y Ma gorzaty
Sobolewskiej towarzyszy o spot-
kanie autorskie. Oprócz obrazów 
i fotografii autorka prezentowa a
swoje wiersze z tomiku pt. Okno
wydanego nak adem Instytutu l -
skiego w Opolu. 

Ludmi a Ma gorzata Sobolew-
ska uczy w szkole podstawowej i 
gimnazjum. Jest laureatk  konkur-
su Bu awa Hetma ska 2004 oraz 
Nagrody Prezesa ZG ZNP (2004). 
Zdoby a pierwsz  nagrod  w kon-
kursie organizowanym przez Towa-
rzystwo im. Marii Konopnickiej w 
Górach Mokrych oraz w konkursie 

Opola, stwierdzi  bez najmniejszego 
za enowania, i  podarowa  uniwersyte-
towi Collegium Maius, a nie zniszczon ,
zawilgocon , rozsypuj c  si  skorup
porzuconego gmachu szpitalnego. Zob.: 
Debata wyborcza, NTO, 28–29 X 2006, 
s. 15.
4 P. Kieraci ski, 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. Zaora  „Cytru-
ska”, NTO, 3 IV 1997.
6 Z. Górniak, „Cytrusek” to nie brzmi dum-
nie, NTO, 4 IV 1997.
7 Gmina Opole pierwszym sponsorem 
projektu nowego rektoratu, „Sufler”, 5 
IV 1997.
8 Andrzej Hamada, Plac Kopernika, „In-
deks” 2004, nr 1–2, s. 41.
9 Konferencj  zorganizowa  Instytut Hi-
storii UO w 1997 roku w zwi zku z 1000. rocznic mierci w. 
Wojciecha. G ówne referaty wyg osili m.in.: ks. prof. Kazimierz 
Dola, ks. prof. Helmut Sobeczko, ks. prof. Henryk Fros, prof. 
Adam Sucho ski, prof. Zbigniew Zielonka.
10 A. Pobóg-Lenartowicz, „Górka” pe na tajemnic, „Indeks” 
2001, nr 5–6, s. 36.

11 Ewa Wó kiewicz, Jak powstawa a legenda (Rola konwentu 
dominikanów opolskich w rozwoju kultu w. Wojciecha), [w:] 
Opolskie drogi wi tego Wojciecha, pod red. A. Pobóg-Lenar-
towicz, Opole 1997, s. 60–71.

Collegium Maius UO

Wernisa  Ludmi y Ma gorzaty Sobolewskiej
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poetyckim Natura moich okolic
(2005).Od siedmiu lat organizuje 
Wojewódzki Konkurs Literacko-
Plastyczny dla dzieci pt. Zwierzaki.
Jest cz onkiem zarz du Nauczyciel-
skiego Klubu Literackiego, a tak e
Zwi zku Polskich Artystów Plasty-
ków „Sztuka U ytkowa”.

Wernisa owi w Klubie Akade-
mickim towarzyszy a muzyka la-
tynoameryka ska – do udzia u w 
nim autorka zaprosi a Tadeusza 
Pabisiaka, opolskiego gitarzyst
klasycznego. Spotkanie prowadzi
redaktor Radia Opole Mariusz 
Majeran. Po prezentacji wierszy 
wyst pi  zespó  taneczny „Salsa 
Loca”. (b)

Seminaria magisterskie s  dla 
mnie coraz trudniejsze. Wymagaj
coraz wi cej pracy, a nawet deter-
minacji. Dotyczy to szczególnie 
se minariów na studiach uzupe nia-
j cych.

Dosta em tak  grup  niedaw-
no. Dla kogo  po sze dziesi tce 
niedawno mo e znaczy  5 albo 
10 lat temu. Po pierwsze, studenci 
nie chodzili na zaj cia. Nie mieli 
takie go nawyku. Pojawia o si  kil-
ka osób, reprezentacja. Za ka dym
razem inna. Musia em na kolejnych 
spotkaniach powtarza  to samo, bo 
uczestnicy si  zmienili, a to znaczy, 
e tematy nie mog y. Po drugie, nic 

nie robili. Ka demu poda em szcze-
gó owo, czym ma si  zajmowa , co 
czyta . Ale oni mieli powody, by 
nic nie robi . W ich miejskich bi-
bliotekach nie by o tych pozycji, w 
internecie tak e, a na przyjazd do 
miasta akademickiego nie mogli 
sobie pozwoli , bo pracowali. 

Ruch intelektualny w ród stu-
dentów zacz  si  w X semestrze. 
Niektórzy przynosili gotowe, ca -
kowicie napisane prace. Tych nie 
czyta em w ogóle, wychodz c z za-
o enia, e nie s  efektem pracy stu-

denta, bo nie mo na napisa  ca o-
ci w tak krótkim czasie. Niektórzy 

przynosili zgrabne pierwsze, teore-
tyczne, rozdzia y. By em zaskoczo-
ny ich sposobem pisania, dojrza ym 
stylem, g bi  analiz, przy niedoj-
rza o ci yciowej, chropowato ci 
obyczajów. Tote  orientowa em si ,
e ich dzie a s  kopiami istniej  cych 

ksi ek, podr czników, ba, s owni-
ków. To by y nieoznaczone cytaty, 
s owem – plagiaty.

Mia em sporo roboty, by to 
wszystko wykaza , gdy  studenci 
nie widzieli nic z ego w swym po-
st powaniu. Kto  ich takiego spo-
sobu ycia nauczy . Kto  mia  to za 
norm .

A potem up yn o troch  czasu, 
zacz o si  piek o. Pisali sprawoz-
dania z w asnych bada  za pomoc
konstruowanych przez siebie zda .
Okaleczone my li, pokiereszowane 
s dy. Zdania o lep e z powodu bra-
ku orzeczenia, zdania – inwalidzi 
– równowa niki, zdania – je cy wo-
jenni, wszystko to bezbronne, bez 
my li, podleg e i podrz dne, maj ce 
wszak e nadziej  na uleczenie. Zda-
nia, a przez nie równie  przypisani 
do nich magistranci.

Promotor nie promowa , a reda-
gowa . Robi  rzeczy obce. Czu  nie-
ch  do siebie, ale nie mia  wyj cia. 
Wszak oni nie rozumieli, dlaczego 
mieliby nie uko czy  studiów, prze-
cie  zap acili. Co  napisali, co  zro-
bili. W zestawieniu z nic poprzed-
niego semestru byli miertelnie 
uro bieni. Mo na by o powtarza ,
e b dna konstrukcja, e z faktu, i

Jan bije syna i tego, e Jan jest Po-
lakiem, nie wynika, e ka dy Polak 
bije syna. Wszystkie mowy odbija-
y si  od nich jak pi ka siatkowa od 

polskiego bloku. 
Uniwersytet ma w sobie sakraln

moc. Oto student dziesi tego seme-
stru staje si  magistrem. Ta przemia-
na jest niewidoczna, tajemna, ale 
jest, wszak widoczny jest jej skutek, 
b. student pisze przed swoim nazwi-
skiem mgr. To si  dzieje nagle i ta-
jemnie, przez s owo stwarzaj ce.

A moja moc wówczas by a jeszcze 
wi ksza i jeszcze lepsza, nie ludzka a 
wprost anielska, bo nie czyni em z ni-
czego co , ale z byle czego czyni em 
dobro. Ustawicznie my la em przy 
tym, a niech to diabli…

Bart omiej Kozera

Moje seminaria

Ludmi a Ma gorzata Sobolewska

***
Bóg jest szybkobiegaczem
w sze ciu wymiarach wszech wiata
My w p aszczyznach trzech
z tupotem nóg wbijaj c obcasy
gonimy nie miertelno
Nie jeste my jajka-niespodzianki
wszystkiemu winna ziemia beocka
przesi kni ta krwi
Fantazja pana Faberze pod nami
moralno  niekoniecznie w nas
nad nami gwiazdy
Je eli zamrugamy do nich
odpowiedz
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– Niedawno przez Polsk  przetoczy a si  dyskusja 
o pochodzeniu cz owieka. Eurodeputowany LPR 
prof. Maciej Giertych kwestionuje teori  Darwina.

– Jestem przekonany, e w spo ecze stwie plura-
listycznym musi by  wymiana pogl dów. Jestem za 
tym, aby zarówno zwolennicy kreacjonizmu jak i teorii 
ewolucji mogli wymienia  pogl dy.

– Ale Panie Marsza ku, teoria Darwina jest udo-
wodniona naukowo! Czy to nie jest tak, jakby nagle 
zacz  spiera  si  czy 2+2 równa si  4 ?

– Moim zdaniem nie jest to trafne porównanie. Mate-
matyka to dziedzina, która rz dzi si  swoimi prawami. 
Tam jest definicja poprawna, b d  jej nie ma. Nato-
miast w biologii czy te  genetyce s  pewne hipotezy. 
W ewolucji brakuje ogniwa po redniego. S  równie
opracowania, z których wynika, e kreacjonizm mo e

si  skutecznie broni . Chcia bym, aby szko a czy uni-
wersytet by y miejscem, gdzie si  toczy si  dyskusja, 
gdzie wymienia si  pogl dy. Uwa am, e b dem jest 
uznawanie, e tylko zwolennicy ewolucji maj  racj .
Gdybym mia  teraz dzieci w wieku szkolnym, to bardzo 
chcia bym, aby nauczyciele po wi cili chocia  kwa-
drans innej teorii ni  teoria Darwina, aby uczniowie 
wiedzieli, e istniej  te  inne pogl dy na ten temat. 

– Ale na jakich lekcjach nale y o tym mówi ? Bio-
logii czy religii ?

– Oboj tne, to nie ma adnego znaczenia.
– To w takim razie w czym problem ? Na lekcjach 

religii od lat mówi si  o biblijnej wersji stworzenia 
cz owieka.

– No tak, ale uczniowie na tych lekcjach nie wie-
dz  tak naprawd , w jaki sposób wygl da a ingerencja 
Stwórcy. Ona mog a polega  na tym, e cz owiek zo-
sta  ukszta towany ostatecznie równie  pod wp ywem
impulsu z zewn trz. Tak uwa aj  w a nie kreacjoni ci
i przedstawiaj  za tym swoje argumenty. Uwa am, e
wypowied  pana premiera Romana Giertycha na temat 
ewolucji by a bardzo spokojna, wywa ona: zderzmy 
argumenty, dyskutujmy! A my teori  ewolucji przyjmu-
jemy jako dogmat!

– Ale Ko ció , ustami Watykanu, twierdzi, e teo-
ria Darwina nie jest sprzeczna z jego nauk !

– Nie próbujemy by  bardziej papiescy od papie a!
My uwa amy tylko, e je eli chodzi o teologi , to tam 
jest te  miejsce na kreacjonizm. Mówi  zatem raz jesz-
cze – chcia bym dyskusji na ten temat, nie chcia bym 
nikomu, zwolennikom adnej z tych teorii, zamyka
ust. Na temat ewolucji szeroko dyskutuje si  na polu 
nauki np. w USA.

– No tak, ale tam s  nawet zwolennicy teorii, i
ziemia jest p aska, a wiat si  gdzie  tam ko czy i 
mo na z niego wypa !

– Tego nie s ysza em, pan wie wi cej ni  ja. Ale w 
tej sprawie – uwa am e mam racj .

20 pa dziernika br. go ciem Sekcji Ko a Naukowego Historyków „M owie Stanu i Politycy” by  ówczes-
ny wicemarsza ek Sejmu – Marek Kotlinowski (kilka dni pó niej – po nominacji na s dziego Trybuna u
Konstytucyjnego przesta  pe ni  t  funkcj )

 Marek Kotlinowski to – obok wicepremiera Romana Giertycha – najbardziej znana twarz LPR. W 
szeregach swojej formacji uwa any jest za libera a: opowiada si  stanowczo za gospodark  wolnorynkow ,
nie krytykuje tak zaciekle rodowisk homoseksualnych, jak pose  Wojciech Wierzejski, potrafi te  odci
si  od niektórych skrajnych pogl dów swojego rodowiska – cho by w ocenie Jacka Kuronia. 

Libera  w Lidze Polskich 
Rodzin?

Z Markiem Kotlinowskim rozmawia B a ej Kupski, student IV roku historii

Marek Kotlinowski
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Miss z krótkimi w osami
Z Malwin  Ratajczak, studentk  I roku politologii UO, Miss Polonia 2005, 
rozmawia Beata Zaremba

– Jest Pan kandydatem LPR (rozmawiali my 
jeszcze przed wyborem Marka Kotlinowskiego do TK 
– przyp. B.K.) na cz onka Trybuna u Konstytucyj-
nego. Jak ten fakt ma si  do za o enia, e Trybuna
Konstytucyjny ma by  instytucj  apolityczn  ?

– Przede wszystkim jestem radc  prawnym i adwo-
katem. A politykiem si  tylko bywa. Uwa am, e mam 
wiedz  o tym, jak funkcjonuje pa stwo polskie. Zo-
sta em przes uchany przez Komisj  Sprawiedliwo ci i 
Praw Cz owieka razem z innymi kandydatami. Odsy am 
do relacji prasowych z tego przes uchania i stenogra-
mów z posiedze  tej e komisji.

– Wiem, e kandydatów pytano m.in. o stosunek 
do kary mierci.

– Tak. Ale nie tylko. Pada y te  pytania o wizj  Try-
buna u. Uwa am, e nie tylko wiedza teoretyczna jest 
potrzebna do pracy w tej instytucji. Jest potrzebne do-
wiadczenie i praktyka. A ja mam za sob  do wiadcze-

nie zarówno jako prawnik, jak i polityk. Zajmowa em
si  prawem unijnym, zale no ciami mi dzy prawami 
unijnymi a prawem polskim. Uwa am, e pomimo tego, 
e jestem tylko skromnym magistrem prawa, to rozu-

miem czym jest prawo, czym jest konstytucja. Je eli 
zatem taka b dzie wola Sejmu, to zmierz  si  z prac  w 
Trybunale. I zapewniam, e b dzie to dobra praca.

– Go ci Pan w naszym mie cie na zaproszenie 
studentów Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie z 
m odymi lud mi dotyczy o poj cia patriotyzmu we 
wspó czesnym wiecie. Spytam zatem Pana, jako 

cz owieka skrajnej prawicy, czy Pana zdaniem cz o-
wiek o lewicowych pogl dach mo e by  patriot  ?

– Nie tylko mo e, ale musi. Ka dy z nas patriotyzm 
rozumie przez pryzmat swojego wykszta cenia, swojej 
tradycji i swoich korzeni. Mo emy tylko troch  inaczej 
rozk ada  akcenty. Znam wielu kolegów z lewej stro-
ny, znam wielu lewicowych intelektualistów, których 
bardzo ceni . Dla mnie pogl dy polityczne s  rzecz
wtórn . Ka dy z nas musi dobrze rozumie  powinno
wobec ojczyzny. W spo ecze stwie ró norodnym poli-
tycznie mo emy wypracowywa  na zasadzie wymiany 
pogl dów wspólne, m dre stanowiska.

– Jak tak Pana s ucham, to zastanawiam si , co 
taki libera  robi w LPR ?

– Nie jestem libera em!
– Ale jak si  porównuje Pana i Romana Giertycha, 

ró nica jest widoczna. 
– Prosz  nie próbowa  mnie sk óci  z moim przy-

wódc . To si  panu nie uda. Ja jestem jednym z ojców 
za o ycieli LPR ( miech). A co do mojego rzekomego 
liberalizmu, to widz  sprawy nast puj co. Chcia bym,
aby Polska by a pa stwem konserwatywnym na gruncie 
aksjologii. Ale jednocze nie pragn , eby by a pa -
stwem nowoczesnym, które stawia na rozwój gospodar-
ki. Z tym, e pa stwo musi te  by  odpowiedzialne za 
tych, którzy nie ze swojej winy nie mog  by  aktywni 
zawodowo – np. emerytów. 

– Dzi kuj  za rozmow .

– Malwino, jak to wszystko si  zacz o? Uwa a a ,
e jeste  pi kna i dlatego postanowi a  startowa  w 

konkursach pi kno ci?
– W ogóle tak o sobie nie my la am. Pracowa am 

jako barmanka w dyskotece w Pietni, która organizo-
wa a lokalne wybory miss i mój szef którego  pi knego
dnia powiedzia  do mnie: Malwina, jak nie wystartu-
jesz w tych wyborach, to ci  zwolni . Powiedzia  to 
pó artem, pó  serio, ale ja si  przerazi am, e je li 
rzeczywi cie mnie zwolni, to ja sobie ani nie kupi ad-
nej sukienki na studniówk , ani nie uszyj akieciku. 
Pomy la am: tak nie mo e by ! Wystartowa am wi c
w tym pierwszym konkursie, a nast pnie w wyborach 
kolejnego szczebla, no bo zobowi zywa y mnie ju  do 
tego podpisane umowy. 

– No i spodoba o Ci si ?
– Nie od razu! Po wyborach w Krapkowicach stwier-

dzi am, e ja si  zupe nie do tego nie nadaj , bo np. nie 

lubi  paradowa  w stroju k pielowym przez publiczno -
ci  ani nie umiem liczy  kroków. Jak wychodzi am na 
scen , to by am po prostu czerwona ze wstydu. Ale nie 
rezygnowa am z dalszych eliminacji. Po Krapkowicach 
by y wybory miss w Opolu. Wygra am je. Pojecha am
na pó fina  do Warszawy. Nigdy w yciu nie streso-
wa am si  tak bardzo, jak w a nie w Warszawie. By o
tam tyle pi knych dziewczyn, w pi knych kreacjach, z 
w asnymi wiza ystkami. Wcze niej dosta am pismo, 
e mam ze sob  przywie  m.in. strój sportowy. No 

to przywioz am. Okaza o si , e dziewczyny zamiast 
strojów typowo sportowych mia y jakie  krótkie mini-
spódniczki, niby sportowe bluzeczki, wi c nie bardzo 
wiedzia am, czy ja mam w ogóle wyj  na scen . By-
am tak zestresowana, e nawet nie wiedzia am jak si

nazywam! Ale, o dziwo, zosta am wybrana do cis ego
fina u. Podczas zgrupowania by am chyba jedyn  osob ,
której nic nie wychodzi o, nie potrafi am skoordynowa
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ruchów i np. skierowa  r ki w prawo, a g owy w lewo. 
Szczerze mówi c nawet zale a o mi na tym, by podczas 
pokazu znale  si  w drugim szeregu, zw aszcza e nad 
ca ym uk adem pracowa y my kilkadziesi t godzin i nie 
chcia am zepsu  show. Uzna am, e swoje pi  minut 
b d  mie  na wybiegu. Ale by y i 
takie dziewczyny, które p aka y, 
e nie wesz y do pierwszego rz du 

i w zwi zku z tym nie b d  nale-
ycie widoczne. 

– Spodziewa a  si , e zaj-
dziesz tak wysoko?

– Absolutnie nie! Podejrzewa-
am, e sukces zale y od uk adów, 

a ja nie mia am adnych, wi c na-
wet si  specjalnie nie przejmowa-
am tym, e nie umiem kroków. 

Podczas czterdziestominutowej 
przerwy w czasie wyborów Miss 
Polonia 2005 siedzia am z ch o-
pakami z ekipy, a moje kole anki
szala y z powodu zgubionego kol-
czyka lub nie takich butów.

– Pami tasz ten moment, kie-
dy jury og osi o, e to Ty zdoby-
a  tytu  Miss Polonia 2005? 

– W ogóle tego momentu nie 
pami tam, to by  jeden wiel-
ki szok! My l , e nie tylko dla 
mnie, ale te  dla moich kole anek
startuj cych w eliminacjach, które przed og oszeniem
werdyktu nie widzia y we mnie miss. Zw aszcza e
tu  przed wyborami ci am w osy, czego zabraniali 
mi i moja mama, i mój ch opak, ale w Warszawie ich 
ze mn  nie by o, wi c... odda am si  w r ce fryzjera. 
Oczywi cie moja mama by a za amana: teraz to ju  nie 
dostaniesz korony – stwierdzi a. Ku mojemu wielkie-
mu zaskoczeniu koron  dosta am i jestem pierwsz  w 
historii miss z krótkimi w osami. Potem pojecha am na 
wybory Miss Baltic Sea, miss krajów nadba tyckich w 
Finlandii. To by o dla mnie naprawd  ci kie prze ycie, 
bo nie umia am powiedzie  po angielsku praktycznie 
nic. Na maturze trzeba by o wiedzie , jak jest po an-
gielsku szklanka, wymagano gramatyki, natomiast nie 
wynios am ze szko y zdolno ci mówienia w obcym 
j zyku. Przez dziesi  dni mieszka am w kraju, gdzie 
nikt nie mówi  po polsku. Nie umia am si  z nikim po-
rozumie  ani nikt ze mn . Pozna am tam jednak bardzo 
dobr  kole ank , z któr  zamieszka am w pokoju. To 
ona powiedzia a do mnie: Malwina, przecie  nie b -
dziemy si  patrze  w telewizor, bierz s ownik, musimy 
jako  si  komunikowa . Zacz y my wi c wychodzi
ze s ownikiem do pubu, próbowa y my opowiada  o 
sobie. Poczu am si  pewniej, nawet zacz am w ród 
innych dziewczyn mówi  po angielsku. Najgorzej by o
w Helsinkach, kiedy jurorzy z ró nych krajów zadawali 
nam pytania. Oczywi cie, nikt z cz onków jury nie zna

polskiego. Rozumia am te pytania, ale nie by am w sta-
nie na nie odpowiedzie , mia am zy w oczach. By o mi 
przykro, chyba nigdy w yciu si  tak bardzo nie skom-
promitowa am. Proponowano mi rozmow  nie tylko po 
angielsku, ale i po niemiecku, i rosyjsku, a ja niestety nie 

zna am adnego z tych j zyków. 
W ko cu jeden z cz onków jury, 
z Rosji, powiedzia : Pami tajcie,
e to jest konkurs pi kno ci, a nie 

konkurs j zyków obcych. Obieca-
am jury, e b d  uczy  si  j zy-

ków. I znowu si  zdziwi am, e
pomimo mojej niedoskona o ci, 
zosta am wybrana miss krajów 
nadba tyckich. Dodatkowo, gdy 
og aszano werdykt, to nawet nie 
drgn am, bo po prostu nie zro-
zumia am, e wywo uj  w a nie 
mnie. Kole anka stoj ca z boku 
krzykn a: Malwina, rusz si , o 
tobie mowa!

– Z jakiej rodziny pocho-
dzisz?

– Mam dziewi cioletniego bra-
ta Miko aja, tata pracuje na ko-
parce, mama w fabryce obuwia. 
Rodzice s  rozwiedzeni. Ca a
rodzina ucieszy a si  z mojego 
sukcesu. Mieszka cy Krapkowic, 
mojego rodzinnego miasta, te

si  ucieszyli. Ludzie kompletnie mi nieznani dawali mi 
kwiaty, mówili do mnie: nasza Malwinka..

– Musia a  si  nauczy  bycia w wielkim wiecie 
showbiznesu, polityki. Trudne to by o?

– Nie atwe. No bo na przyk ad jestem na przyj ciu,
przede mn  talerz, kilka no y, kilka widelców, a ja nie 
wiem, co do czego u y . Na pocz tku by am w pop o-
chu, ale zacz am obserwowa  innych go ci i z wieczo-
ru na wieczór sz o mi coraz lepiej. Nauczy am si  te
rozmawia  z wa nymi lud mi – biznesmenami, lud mi
showbiznesu. Nauczy am si  te  podejmowa  decyzje 
– wybiera  mi dzy propozycjami, czy uczestniczy  w 
wiatowych pokazach mody czy w sesji zdj ciowej w 

Norwegii, czy pojecha  zdoby  dla dzieci pieni dze 
albo te  skorzysta  z propozycji zarobienia pieni dzy, 
które te  mi s  potrzebne.

– Negatywne do wiadczenia?
– Kontaktuj c si  z biurem Miss Polonia, zoba-

czy am, jak ludzie potrafi  by  okrutni, jak potrafi
drugiego cz owieka wykorzysta . wiat w Krapkowi-
cach znacznie ró ni si  od tego w Warszawie – nie raz 
zdarza o mi si  p aka  wieczorami, traktowano mnie 
czasem jak przedmiot, za który zap acono i mówiono 
mi to wprost: zap acili my za ciebie, musisz by  do 
dyspozycji bez wzgl du na to, e padasz ju  ze zm -
czenia. Musia am walczy , by mnie szanowano. To 
by a szko a ycia.
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– A momenty satysfakcji?
– W mojej rodzinie kupowa o si  zawsze najta sze 

rzeczy, bo zawsze brakowa o nam pieni dzy. Wi c jak 
ju  te pieni dze si  pojawi y, to pojecha y my z mam
do Wroc awia, do Galerii Dominika skiej, na wielkie 
zakupy. Nakupi y my ró nych dupereli, nacieszy y my
si  tym, e mo emy sobie pozwoli  na to wszystko, co 
tylko chcemy. Powiedzia am wtedy do mamy: Widzisz 
mamu , wszystko co ci kiedy  obieca am, jak by am 
ma a, to zaczyna si  spe nia . Spe niaj  si  moje ma-
rzenia. Przyjemne by o te  to, jak zadzwoni a do mnie 
Ewa Drzyzga i zaprosi a mnie do swojego programu. 
W kuluarach powiedzia a mi, e jestem bardzo fajn
osob . Mi o by o to us ysze  z ust kogo  takiego, jak 
Ewa Drzyzga, która dla mnie jest autorytetem i robi 
wietny program.

– Jakie jeszcze mia a  marzenia?
– A takie zwyczajne: chcia am zawsze i nadal chc

pomaga  dzieciom. Chcia abym te , eby na wiecie 
panowa  pokój. My l , e ka dy ma takie marzenia, 
tylko nie ka dy ma mo liwo ci je realizowa . Ja akurat 
mog  zrobi  co  dla dzieci, jestem na tyle medialn  oso-
b , e mog  dla nich zbiera  pieni dze. Mam te  takie 
marzenie, by kiedy  za o y  dom spokojnej staro ci. 
Mam poczucie, e rozwijam si  jako cz owiek, coraz 
bardziej w siebie wierz , staj  si  bardziej ambitna i 
mo e niekoniecznie chcia abym pracowa  za barem w 
dyskotece, ale mo e mie  w asn  dyskotek . No i marzy 

mi si  praca w telewizji. Nawet jakie  pierwsze próby 
w opolskiej telewizji mam ju  za sob .

– Czy po wyborach Miss Polonia 2005 zmieni y si
relacje mi dzy Tob  a Twoimi znajomymi?

– Po wyborach okaza o si , kto jest moim przyjacie-
lem, a kto nie. Mówi c szczerze, sporo znajomych si
po prostu wykruszy o z dotychczasowego grona. Bo 
np. niektórzy moi znajomi nie mogli zrozumie , e z 
powodu nawa u obowi zków nie w ka dym momencie 
mog  si  z nimi spotka  i jak proponowa am bardzo 
odleg y termin spotkania, to uwa ali, e odbi o mi. A ja 
po prostu mia am tak wiele pracy, jak nigdy w yciu. Z 
niektórymi znajomymi przesta am znajdowa  wspólny 
j zyk, no bo ci ko jest mówi  o sesji zdj ciowej ko-
mu , kto pracuje w fabryce reklamówek, przy ca ym 
szacunku dla pracy w fabryce reklamówek. Cz  zna-
jomych my la a, e si  chwal , opowiadaj c o sesjach 
zdj ciowych i s awnych ludziach, z którymi mia am 
okazj  pracowa . Ale mam i takich przyjació , którzy 
ch tnie s uchaj  o moim nowym wiecie. Moje przyja-
ció ki namawiaj  mnie: Malwina, ty masz tak nietypow
prac , my ch tnie o niej pos uchamy.

– W jaki sposób si  relaksujesz po pracy?
– Zapalam wiece, czytam ksi k  i g aszcz  kota, 

sp dzam czas ze swoim narzeczonym – Albinem.
– Zamierzasz za o y  rodzin ?
– Oczywi cie! Po studiach chcia abym urodzi  dzie-

cko.

wiat run  w 1968
Z Lucyn  Helin, w latach 1965–1968 studentk  Wy szej Szko y Pedagogicznej 
w Opolu, rozmawia Barbara Stankiewicz

– Pani studiowa a na wydziale mechanicznym opol-
skiej WSP, podczas gdy Pani ojciec, Izydor Helin, 
by  szefem Studium Wojskowego. Jak trafili cie do 
Opola?

– Mój ojciec urodzi  si  we wrze niu 1918 roku w 
Brodach, pi knym mie cie w stanis awowskim powie-
cie, dzi  bardzo zniszczonym, granicz cym z Rosj
miastem Ukrainy. Dziadek by  le niczym, st d rodzina 
ojca do  cz sto przemieszcza a si  z jednej do dru-
giej miejscowo ci – tam, gdzie dziadka kierowano 
do pracy. Mój ojciec opu ci  wi c Brody, b d c m o-
dym ch opcem. W ko cu osiad  w Horodence, te  w 
powiecie stanis awowskim. Tam zastaje go rok 1940. 
Wojna i mobilizacja do Armii Radzieckiej. Za odwa-
g  i m stwo na froncie zostaje odznaczony orderem 

„Krasnaja zwiezda”. W 1943 roku ojciec pisze list do 
marsza ka Woroszy owa i na w asn  pro b , a za jego 
poparciem, zostaje przeniesiony do Wojska Polskiego 
w randze porucznika. I tak zaczyna si  jego kariera w 
Wojsku Polskim: walczy w l. Brygadzie Pancernej im. 
Bohaterów Westerplatte, jako dowódca czo gów, mi -
dzy innymi w bitwie pod Studziankami – w drodze do 
okupowanej Warszawy. Jego pu k zdobywa Warszaw .
Zaraz po wojnie, któr  ko czy w randze majora, zostaje 
przeniesiony na Ziemie Odzyskane, na l sk. Tu, w 
Opolu, organizuje pu k pancerny. Tu tak e poznaje moj
mam . W 1947 roku, w Opolu, rodz  si  ja, Lucyna – na 
cze  Lucyny Hertz, o nierza, kole anki mojego taty, 
poleg ej na polu bitwy. Po pewnym czasie opuszcza-
my Opole, tato wraz z rodzin  przeniesiony zostaje do 
Warszawy, pracuje w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
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Po Warszawie jest Wybrze e – ojca przenosz  do Gda -
ska, gdzie przychodzi na wiat, w 1949 roku, mój brat 
Roman. Ale i tu rodzina Helinów d ugo nie zagrzewa 
miejsca: trafiamy kolejno do Elbl ga, L borka i znów 
do Warszawy. W 1952 roku umiera moja matka. ycie
toczy si  jednak dalej. Tato pracuje bardzo du o (dalej w 
MON), uczy si  w Wy szej Szkole Oficerskiej (pó niej
b dzie tam wyk ada ), pisze i publikuje. Zostaje od-
znaczony najwy szymi odznaczeniami pa stwowymi:
Polonia Restituta, Virtuti Militari, Z otym Krzy em 
Zas ugi. W 1955 roku awansuje na 
pu kownika, tym samym staje si
jednym z najm odszych oficerów w 
tej randze. W tym samym roku eni
si  powtórnie, z tego zwi zku mam 
dwóch wspania ych, przyrodnich 
braci. Oko o 1961 roku tato zostaje 
przeniesiony ponownie do Opola, na 
stanowisko kierownika Studium Woj-
skowego przy Wy szej Szkole Peda-
gogicznej. Tak zwyczajnie to brzmi: 
„zosta  przeniesiony”... Tymczasem 
ju  wtedy w Polsce zaczyna y si
pierwsze „czystki”, po jednej z nich, 
w MON-ie ojca zmuszono do wyjaz-
du z Warszawy na prowincj . Wtedy 
wielu rzeczy nie rozumia am, o wielu 
po prostu nie wiedzia am – prosz
nie zapomina , e wychowa am si
w rodzinie zawodowego oficera, dla 
którego tajemnica wojskowa to by a
rzecz wi ta. Do Opola, w 1962 roku, przyjechali my
z bratem Romanem, a nasi przyrodni bracia z drugiego 
ma e stwa ojca zostali ze swoj  matk  w Warszawie. 
W Opolu zamieszkali my na placu Hanki Sawickiej 
– w bloku nagrodzonym tytu em Mister Architektury. Ja 
podj am studia na WSP, na typowo m skim kierunku 

mechanicznym. Kolegów ze studiów 
ma o dzi  pami tam. Twarze mi si
zamazuj , w pami ci przetrwa y je-
dynie strz py wydarze . Z kole anek 
– a by o nas na roku pi  – najlepiej 
pami tam Iwon  Bo czak i Basi  Fi-
lipczyk. Z wyk adowców – panów: 
Oniszczyka, Barana, Kruka-O pi -
skiego. Jak pani widzi, ich tytu ów 
naukowych ju  nie pami tam, a mój 
indeks gdzie  zagin  – za du o by o, 
tak e tu, w Izraelu, tych przeprowa-
dzek.

– Kierunek mechaniczny – sk d
taki wybór?

– Ja zawsze by am bardziej „tech-
niczna” ni  „humanistyczna”, dlatego 
wybra am kierunek mechaniczny.

– Pami  o Pani ojcu jest wci ywa w ród star-
szych absolwentów opolskiej WSP. Jakim by  cz o-
wiekiem?

– Dla mnie oczywi cie wspania ym i m drym. Bar-
dzo elegancki, z klas ... Precyzyjny, mia  zwyczaj 
prowadzenia notatek w kalendarzu, zapisywa  w nim 
wszystkie wydarzenia, odnotowywa  spotkania. Jego 
najwi ksz  pasj  by  komunizm – idea, w któr  bez-

wzgl dnie wierzy , za któr  walczy  i by  przekonany, e
b dzie trwa  wiecznie. Tymczasem nadszed  rok 1968. 
W Polsce zacz y si  szerzy  antysemickie wyst pienia, 
ludzie pochodzenia ydowskiego z dnia na dzie  traci-
li prac , w tej nagonce aktywni byli te  dziennikarze 
ówczesnych, partyjnych gazet... W „Trybunie Opol-

Izydor Helin (1960)

Lucyna Helin (pierwsza z lewej) z kole ankami z roku (8 marca 1966)
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skiej” ukazuje si  potworny paszkwil redaktora Marka 
Szyma skiego, dy urnego propagandzisty tej gazety. 
Tekst dotyczy  mojego ojca. Jego wiat si  zawali . W 
ci gu jednego dnia z cz owieka odwa nego, silnego, 
pewnego siebie zmieni  si  w ywego trupa – chyba to 
b dzie najlepsze okre lenie. Mój wiat te  run . To, co 
si  wydarzy o, zmieni o ca kowicie moje poj cie i na-
stawienie do otaczaj cej mnie rzeczywisto ci. W 1972 
roku ojciec opu ci  Polsk , wyemigrowa  do Danii z 
dwoma moimi m odszymi bra mi. W Danii, po kursie 
j zyka du skiego, podj  prac  na Gie dzie Du skiej 
w Kopenhadze. Pracowa  tam a  do mierci w 1983 
roku. Ja nie musia am wyje d a  z kraju, mnie nikt za 
ydowskie korzenie nie atakowa . Ale w grudniu 1968 

roku, jako studentka czwartego roku podj am decyzj
o emigracji – wyjecha am do Izraela, razem z moim 
bratem.

– Dlaczego?

– To by  mój protest przeciw-
ko temu, co nas w Polsce spotka o. 
Przecie  i ojciec, i ja, przez ca e y-
cie czuli my si  Polakami i nagle 
okaza o si , e nie mamy prawa nimi 
si  czu . Pocz tki w Izraelu by y dla 
mnie bardzo ci kie. Bez znajomo ci 
j zyka, bez wsparcia taty, bez pieni -
dzy. Ale i to min o. Na moje szcz -
cie na kurs j zykowy wys ano mnie 
do kibucu, gdzie mia am zapewniony 
„wikt i opierunek”. Spotka am tam 
m odzie  z ca ego wiata, a najwi cej 
z Polski. Z tamtych lat przetrwa o te
najwi cej przyja ni. Wi kszo  z nas, 
ja tak e, po zako czeniu kursu j zy-
kowego, dosta a si  na Politechnik

Hajfsk . Od czasu studiów mieszkam 
w Hajfie, portowym mie cie po o-
onym na stoku góry Karmel, mie-
cie ydowsko-arabskim: wyznawcy 

wszystkich religii – katolickiej, mu-
zu ma skiej i moj eszowej yj  ze 
sob  w symbiozie, cho  oczywi cie i 
tu odczuwa si  skutki ostatniego kon-
fliktu politycznego. Przez kilkana-
cie lat pracowa am w du ym biurze 

konstrukcyjnym, a ostatnie lata – w 
biurze import-eksport.

– Jak cz sto widywa a si  Pani 
z ojcem?

– Z tat  spotyka am si  systema-
tycznie, sp dzali my razem kilka ty-
godni w roku – albo w Danii, albo w 
Izraelu. Zmar  nagle, b d c w odwie-

dzinach w Hajfie, w wieku 65 lat, zostawiaj c po sobie 
olbrzymi  pustk  i t sknot  w sercach ca ej rodziny.

Moje kontakty z Polsk  nigdy nie zosta y przerwane 
– nawet w okresie zamro enia stosunków polsko-izrael-
skich, cho  wtedy ograniczy y si  do korespondencji. Po 
dwudziestu latach, w 1989 roku znów przyjecha am do 
Polski i od tego czasu bywam tu prawie ka dego roku. 
Za ka dym razem odwiedzam te  Opole, bo tu miesz-
kaj  moi najlepsi przyjaciele z lat szkolnych. Ostatnio 
go ci am na Uniwersytecie Opolskim i musz  przyzna ,
e jestem zachwycona budynkiem Collegium Maius. 

Zwiedzi am wiele europejskich uniwersytetów – z 
dum , jako dawna studentka WSP, mog  powiedzie ,
e gmach opolskiego w niczym im nie ust puje.

– Dzi kuj  za rozmow .
Fotografie z archiwum rodzinnego 

Lucyny Helin

Lucyna Helin z ojcem Izydorem w Hajfie (1975)

Lucyna Helin w kibucu (1969)
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Je li wczu  si  w rol  absolwenta, który zjecha  dzi
na uroczysto ci zwi zane z 25-leciem Wy szej Szko y
Pedagogicznej, to niew tpliwie g ównym jego zaj ciem 
b dzie rozpami tywanie, szukanie odpowiedzi na pytanie 
jaka w a ciwie jest ta uczelnia, czym by a dla mnie?

Zacznie od pierwszego spojrzenia – jest ten sam 
gmach g ówny, ten sam stary akademik, mimo up y-
wu lat nadal ra cy swoj  ci k  bry . Ale obok ju
kontrastuj co lekkie konstrukcje nowych akademików, 
sto ówki, wy aniaj cego si  z prefabrykatów instytutu 
chemii. Sporo jednak nowego. Mo e pomy le  nasz 
absolwent: – Teraz to maj  dobrze. Ale dowie si  rych o, 
e uczelnia nadal trzeszczy w szwach, zaj cia trwaj

do wieczora, akademiki za  starczaj  tylko dla po owy
studiuj cych. Zreszt  w „Mrowisku” mieszka si  nadal 
po 5 osób w pokoju, którego g ównym sprz tem s  po-
czciwe p etwowe ó ka. Pew-
nie jeszcze tak samo skrzypi
– pocieszy si , wspominaj c
beztrosk  atmosfer  tych pokoi, 
przepe nion  na przemian gwa-
rem dwudziestolatków, skupie-
niem na skryptem, k ótni  przy 
bryd u, akademick  dyskusj
czy wreszcie unosz cym si
bez nami tnie nad tym wszyst-
kim g osem „radiosygna ów”. 
Nadaj  dalej – b d c drug  po 
chórze, wci  istniej c  agend
kulturaln  SZSP.

W sumie wi c dzie  dzisiej-
szy opolskiego aka wsparty 
jest mocno na elementach tra-
dycji. No, mo e klubów maj
dzisiaj wi cej – nawet rodo-
wiskowy, o który tyle walczy-
li my, jeszcze w ZSP. Ale za 
to nie maj  takich wspomnie ,
brak im dystansu, z którego 
ostrzej widoczne s  tylko blaski 

studenckiego ycia.
Sale wyk adowe, korytarze… Niby w pierwszy dzie

czu  si  tu cz owiek troch  onie mielony i malutki przy 
dumnie brzmi cych nazwach katedr. Dzi  s  ju  insty-
tuty, a kierunków studiów namno y o si  a  dziw. Gdzie 
si  to wszystko mie ci, gdzie tu si  da upcha  ponad 5 
tys. studentów?

Oczywi cie nie omieszka spojrze  na rozk ady za-
j . Zdziwi go na pewno spora liczba wy szych stopni 
naukowych przy nazwiskach wyk adowców. Dowie si
pó niej, e uczelnia doczeka a si  ju  13 profesorów, 55 
docentów, 71 doktorów i 246 magistrów – wi cej ich 
ni  na pocz tku studentów. Po owa kadry to wychowan-
kowie WSP. Mog  si  tu doktoryzowa  na wszystkich 
kierunkach wydzia u filologiczno-historycznego, a na 
historii nawet habilitowa .

UNIWERSYTET W TRYBACH PRASY

„WSP nigdy nie by a adn  tam Alma Mater. I nie b dzie. Jest nadal w jaki
sposób plebejska.” – pisa  przed laty Ryszard Augustyn na amach „Trybuny 
Opolskiej” (25 wrze nia 1975), przy okazji jubileuszu 25-lecia Wy szej Szko y
Pedagogicznej w Opolu. 

Pierwsza opolska wy sza
przywdziewa now  tog

Inauguracja roku akademickiego 1966-1967. Za sto em prezydialnym (od lewej): dr 
Józef Kardy , dr Witold Kruk-O pi ski, prof. Teodor Musio , prof. Henryk Rechowicz 
– rektor U , prof. Maurycy Horn – rektor opolskiej WSP, prof. Eugeniusz Konik – dzie-
kan Wydz. Filol. Hist. WSP w Opolu
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Z nawyku rzuci jeszcze okiem na tablic  og osze ,
codziennie ongi  przegl dan  – kto to odwo uje dzisiaj 
swoje zaj cia?

Wreszcie zaczynaj  si  uroczysto ci i ci ar gatun-
kowy refleksji naszego absolwenta wzrasta. Aula. Gro-
nostaje i togi jako  nie bardzo pasuj  do jej wn trza. 
Nie wydaje si  tak jak niegdy  dostojna, i nie tak no-
woczesna. Wchodz  cz onkowie senatu. Jest profesor 
Musio  – s yszeli my o jego niedawnym odznaczeniu 
Orderem Budowniczych Polski Ludowej. Inne znajome 
twarze mistrzów niewiele si  postarza y, nadal s …
sympatyczne, cho  im to mo e nie uchodzi. Majestat? 
Jako  w a nie nigdy nie by o go w tych murach za wiele 
– z wyk adowcami czy y nas zawsze do  bliskie sto-
sunki, rozmowa z doktorem czy docentem przy kawie w 
klubie nigdy nie stanowi a sensacji. Organizacja studen-
cka traktowana by a po partnersku. Kto wie, czy nie jest 
to w a nie najsympatyczniejszy rys tej uczelni?

Zawsze przecie  by a to szko a m oda; ci gle si
organizuj ca, rozwijaj ca. Trudno ci okresu wzrostu 
pewnie i dzi  nie s  jej obce, mimo 25 lat. Có  to zreszt
znaczy 25 lat dla pierwszej uczelni w rodowisku dot d
pozbawionym akademickich tradycji? Miasto wpraw-
dzie zawsze by o dumne ze swojej uczelni; w adze za-

wsze yczliwe, ale te  chyba nie spe ni a ona jeszcze 
wszystkich oczekiwa  niecierpliwców. Spodziewali si
mo e niektórzy, e b dzie to salon naukowy pe en scjen-
cji wykwintnej, szanowanych autorytetów wiatowej 
s awy, m odych, gniewnych a nawiedzonych twórców, 
b yskaj cych co jaki  czas fajerwerkami nowych teorii 
i opracowa  naukowych g o nych na ca y kraj. Takiego 
nimbu spodziewali si  mo e tylko liceali ci, albo ma-
rzyciele zazdroszcz cy Krakowowi jego akademicko ci 
lub samej tylko otoczki tego poj cia. WSP nigdy nie 
by a adn  tam Alma Mater.

I nie b dzie. Jest nadal w jaki  sposób plebejska, na-
dal ma wy szy od redniej krajowej procent m odzie y
wiejskiej i robotniczej – cho  nie tylko to decyduje o jej 
plebejsko ci. Nadal kszta ci  b dzie nauczycieli – tych 
cichych herosów powszechnej edukacji, zawsze ma o
docenianych. Zawsze b dzie rzeczowa i chodz ca po 
ziemi. Bo te  jest tej ziemi bardzo potrzebna, wspó yje 
z ni  na prawach jednego z czynników rozwojowych o 
kluczowym znaczeniu. Mo e jest to rola przej ciowa, 
mo e gdy okrzepnie, stanie si  centrum my li pedago-
gicznej promieniuj cym na ca y kraj. Na razie jednak 
g ówn  jej zas ug  jest wykszta cenie ponad 8 tysi cy
nauczycieli, dalsze ich dokszta canie, zw aszcza dzi ,

Wyk adowcy i studenci WSP podczas inauguracji roku akad. 1966-1967
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gdy przygotowuje si  tu zaocznie i stacjonarnie 
kadry dla 10-latek.

Spora cz  absolwentów powróci a do swoich 
województw, nios c ze sob wiadectwo dobrej 
efektywno ci pracy naszej uczelni. Spora cz
pozosta a, wybieraj c Opolszczyzn  jako miejsce 
osiedlenia. Stanowi  dzi  ok. 60 proc. pe nokwa-
lifikowanej kadry nauczycielskiej województwa. 
Spo ród absolwentów WSP wywodzi si  te  wielu 
przedstawicieli naszego rodowiska twórczego, ka-
dry kierowniczej w kulturze, radach narodowych, 
aparacie partyjnym. To s  zas ugi, które w okresie 
szybkiego rozwoju naszego regionu i kraju licz
si  najbardziej. Chocia  i w twórczej dzia alno ci 
naukowej dorobek uczelni w coraz wi kszym zakre-
sie s u y Opolszczy nie, s u y wiedzy, rozwojowi 
nauki.

Ale oto s ycha , e jeszcze w tym roku uczelnia 
ma zmieni  nazw ! Szkoda tej pi knej antykwy w 
napisie nad g ównym wej ciem – ale Akademia 
Pedagogiczno-Spo eczna te  brzmi nie le. Nie o 
brzmienie zreszt  idzie. Kryje si  za nim nowa, 
bardzo interesuj ca perspektywa rozwoju szko y: 
kierunki pozapedagogiczne.

Ju  par  lat temu zacz to tu kszta ci  kadry dla 
kultury. W tym roku wchodzi kierunek ekonomicz-
ny – organizacja i ekonomia produkcji. W latach 
1976–1980 planuje si  dalsze specjalizacje – ekono-

mik  pracy i polityki spo ecznej, ekonomik  han-
dlu i us ug. Za rok otworzy si  kierunek biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej. W perspektywie 
socjologia, neofilologia (romanistyka, anglistyka), 
i wreszcie chemia stosowana. No tak, dawno ju
potrzeby regionu zmusza y do kszta cenia ekono-
mistów i chemików dla wci  rosn cego przemy-
s u, dla naszego zag bia chemicznego zw aszcza.
A e nie sta  nas na tworzenie oddzielnych uczelni 
– trzeba si  zda  na nasz  pierwsz . Mo na by o
na ni  liczy  przy organizacji wszystkich instytucji 
naszego rodowiska naukowego, cznie z WSI i 
Instytutem l skim – na pewno i teraz nie zawie-
dzie w tym, nie znanym dot d w kraju, maria u
pedagogiki z przemys em.

Oto jest perspektywa, która niech b dzie naj-
cenniejsz  nagrod , najlepszym wyrazem uznania 
dla ludzi WSP – twórców jej wroc awskiego ro-
dowodu, tych którzy w Opolu stawiali j  na nogi i 
tych, którzy tworzy  b d  dalsz  jej histori .

Mo e wi c nasz absolwent spokojnie wraca
do swojej szko y i nadal kszta ci  swoich ucz-
niów, podbudowany wiadomo ci , e ranga 
uczelni wzrasta, e jego wychowankowie b d
mieli wi kszy wybór studiów na miejscu, na Opol-
szczy nie.

Ryszard Augustyn
Na zdj ciu (od lewej): doc. Franciszek Marek, dr Aleksandra 
Wieczorek, prof. Eugenia Kucharska

Piastonalia 1975
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Zasadnicze elementy ubioru 
m skiego ukszta towa y si  w XIX 
wieku, kiedy to rozwój przemys u
tekstylnego oraz fascynacja wy-
idealizowan  prostot , wolno ci
i wygod  doprowadzi y do zmiany 
roli ubioru. Powsta  strój uniwersal-
ny, który by  podobny w ca ej Eu-
ropie i zaciera  ró nice podzia ów 
spo ecznych1. Na co dzie  panowie 
nosili marynark , która wesz a do 
powszechnego u ytku po 1870 
roku, a nieco pó niej, bo po 1875 
roku upowszechni  si  garnitur, 
na który sk ada a si  marynarka, 
kamizelka i spodnie uszyte z tego 
samego materia u. Jako strój wizy-
towy dzienny obowi zywa akiet 
lub redingot – wierzchnie okrycie 
w formie d ugiego, lekko wci tego
p aszcza, zapinanego z przodu na 
guziki, z wy o onym ko nierzem, 
noszone do I wojny wiatowej. 
Wieczorowym strojem wizytowym 
sta  si  czarny frak, który jednak 
w wyj tkowych sytuacjach, np. 
na ceremonii pogrzebowej, móg
by  wykorzystywany równie  w 
dzie , a do niego czarna kamizel-
ka i bia a, krochmalona koszula z 
muszk . Oko o 1880 roku pojawi
si  smoking, pocz tkowo noszony 
przez graczy w kasynach, który by
strojem du o wygodniejszym od 
fraka, ale w wielu kr gach nie by
uznawany a  do 1910 roku za strój 
wizytowy. 

Z pocz tkiem XIX wieku m -
czy ni nosili tzw. pantalony – spod-
nie z cienkiego sukna, które by y
w dwóch formach: albo bardzo ob-
cis e, zapinane przy kostce na gu-

ziki, albo z prostymi, lu niejszymi
nogawkami. U schy ku XIX wieku 
zacz to elazkiem zaprasowywa
kanty w spodniach. Jednak spodnie 
m skie osi gn y wygl d dzisiej-
szych dopiero oko o roku 1911 lub 
1912, kiedy to jeden z kreatorów 
mody, Larsen, wprowadzi  w nich 
rozporek.

 Eleganckim nakryciem g owy 
by  a  do 1914 roku tylko cylin-
der, który noszono na co dzie  jak 

i podczas uroczystych ceremonii. 
Do u ytku codziennego nadawa  si
melonik, a tak e mi kki kapelusz 
filcowy. Latem wszyscy panowie 
chodzili w kapeluszach s omko-
wych, pocz tkowo typu canotier, 

a pó niej panama. Robotnicy u y-
wali czapek lub kaszkietów, które 
z czasem, ze wzgl du na wygod ,
noszone by y powszechnie przez 
podró nych, sportowców, a zw asz-
cza my liwych.

W 1851 roku rozpocz to w An-
glii przemys ow  produkcj  obuwia. 
Maszynowo wykonywano poszcze-
gólne cz ci buta, a wi c przybija-
no obcasy, przyszywano cholewki, 

czono je z podeszw .

Niezwykle wa nym elementem 
m skiego stroju by y tzw. dodatki: 
krawat, wi zany wokó  szyi, które-
go kolorystyka, d ugo  i szeroko
czy sposób wi zania zmienia y si
wraz z mod , muszka, zegarki z de-

wiat starych l skich
fotografii: M skie portrety

Z mojego zbioru starych l skich fotografii wybra am do dzisiejszej prezentacji 
zdj cia portretowe m czyzn z prze omu XIX i XX wieku. S  one znakomitym 
materia em ród owym do studiów nad ubiorem ówczesnych mieszka ców 
l skich miast.

Fotografia wykonana w ogrodzie w Mys owicach, 29 sierpnia 1897 r.
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wizk , czyli na a cuszku, sygnet 
na palcu ma ym lub serdecznym, 
spinki przy mankietach koszuli, 
szpilka do krawata, laska – najbar-
dziej elegancka by a laska 
z du  ga k  srebrn , z ot ,
z agatu lub szylkretu, r ka-
wiczki, które kolorystyk
dopasowywano do oko-
liczno ci – szare zak adano
do teatru lub na wieczorek 
towarzyski, a bia e na bale. 
Istotne znaczenie mia o te
nakrycie g owy. 

Warto mo e powiedzie ,
e krawat dzisiejszy znacz-

nie ró ni  si  od krawatów 
noszonych do po owy XIX 
wieku. Wówczas by y to 
w a ciwie kwadratowe 
chusty z o one po przek t-
nej, owini te wokó  szyi i 
zawi zane pocz tkowo na 
kokard , potem wi zane w 
skomplikowane w z y, a 
z czasem na prosty w ze .
Eleganckie krawaty wyko-
nane by y z jedwabiu lub 
madrasu. Poprawne zawi -
zanie krawata wymaga o
du ych umiej tno ci i by o

czasoch onne. Dlatego te
na pocz tku XIX wieku 
pojawi  si  tzw. ko nierz-
krawat – bardzo praktycz-
ny gotowy element, czyli 
osobny ko nierz z zawi za-
nym na nim na sta e krawa-
tem, który przypina o si  do 
koszuli guzikiem lub agraf-
k . Podobne u atwienie w 
sztuce wi zania krawatów 
zastosowano w latach 60. 
XX wieku, kiedy zacz to 
produkowa  krawaty na 
gumce. Prawdopodobnie 
Honoriusz Balzak, który 
przywi zywa  du  wag
do stroju, a zw aszcza do-
datków, jest autorem cie-
sz cej si  na pocz tku XIX 
wieku du  popularno ci
ksi ki „Sztuka wi zania 
krawata w szesnastu lek-
cjach”.

Pierwsza z prezentowa-
nych fotografii, wykonana 

29 sierpnia 1897 roku, przedstawia 
dwóch m czyzn siedz cych wy-
godnie na aweczce w przydomo-
wym ogródku w Mys owicach. Je-

den z panów ma na sobie marynark
jednorz dow , drugi – dwurz dow .
Z pewno ci  obaj maj  kamizelki, 
gdy  by  to obowi zkowy element 
m skiego stroju, wida  to zreszt
na nast pnym zdj ciu tych samych 
panów, ale wykonanym ju  w ate-
lier fotograficznym – by  mo e
Tomasza Tschentschera (po polsku 
Ci ciela).

Na obu tych fotografiach uwa-
g  zwraca zarost panów: bardzo 
starannie przystrzy one do  du e
w sy i okr g o przyci ta bródka. 
Ciekawa jest równie  wst ka pod 
szyj  ka dego z nich, taka dzienna 
wersja wizytowej muszki: czarna, 
bardzo delikatnie wystaj ca spod 
ko nierza koszuli, a umocowana do 
niej za pomoc  guzika lub szpilki 
zako czonej per . By  to do  wy-
godny w u ytkowaniu dodatek ubio-
ru m skiego. Przy górnym guziku 
kamizelki pana siedz cego z prawej 
strony przypi ty jest a cuszek ze-
garka schowanego w male kiej kie-
szonce kamizelki. Na ma ym palcu 
prawej r ki tego pana widoczny jest 
sygnet. Na drugim zdj ciu obaj pa-
nowie maj  na g owach meloniki, a 
w d oniach parasole.

M czy ni z poprzedniej fotografii – tym razem 
w atelier

 Zdj cie wykonane w Wüstewaltersdorf (dzisiej-
szy Walim) w pracowni Hermanna Vogla

Fotografia z opolskiego atelier Maxa Glauera
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Bardzo podobny ubiór i 
wygl d zewn trzny ma posta
z trzeciego zdj cia. Starszy 
m czyzna, w wieku oko o
siedemdziesi ciu lat, utrwali
swój wizerunek, eksponuj c
jednocze nie przypi te do 
piersi odznaczenia i ordery: 
krzy  pami tkowy Fryderyka 
Wilhelma, pruski krzy  upa-
mi tniaj cy bitw  pod Kö-
niggrätz w 1866 r., medal za 
udzia  w wojnie 1870–1871 
oraz odznaczenie za wys ug
przyznawane podoficerom.

Zdj cie wykonano w Wü-
stewaltersdorf (dzisiejszy Wa-
lim w powiecie wa brzyskim)
w pracowni Hermanna Vogla. 
Na odwrocie zdj cia jest ad-
notacja zapisana z pewno ci
r k  krewnego, i  starszy pan 
ze zdj cia zmar  15 listopada 
1905 roku w siedemdziesi -
tym roku ycia.

Nast pne dwa zdj cia z 
pocz tku XX wieku przed-
stawiaj  m odych m czyzn. 

Na jednym z nich jest by  mo e
opolanin, który sfotografowa  si
w zak adzie Maxa Glauera na ulicy 
Krakowskiej 34 w Opolu. Druga 
fotografia pochodzi z atelier Emila 
Netza w Strzelcach Opolskich przy 
ulicy Tosterstrasse 2 (Toszeckiej). 
Obaj m odzi panowie ubrani s
zgodnie z ówczesn  mod  – w trzy-
cz ciowe garnitury, na szyi maj
zawi zane bia e krawaty. Na zdj ciu 
ze Strzelec Opolskich uwag  zwraca 
bardzo wysoki, sztywny ko nierzyk
koszuli, meble z epoki oraz cieka-
wie udrapowana zas ona.

Halina Nicieja

Przypisy:
1 Szersze informacje na ten temat mo na 
znale  m.in. w: François Bou cher, „Hi-
storia mody. Dzieje ubiorów od czasów 
prehistorycznych do ko ca XX wieku”, 
Warszawa 2004; Ma gorzata Szubert, 
„Leksykon rzeczy minionych i przemi-
jaj cych”, Warszawa 2003; W adys aw
Kopali ski, „Opowie ci o rzeczach 
powszednich”, Warszawa 1990; Irena 
Bia as, Krystyna Kaczko, Maria Lipa-Ku-
czy ska, „Z ycia ludu l skiego XIX–XX 
wieku”, Bytom 1992.

Konferencja slawistyczna w Opolu

wiat s owia ski
w oczach badaczy

By abym nieuczciwa, gdybym w 
informacji o bardzo udanej mi dzy-
narodowej konferencji pn. „ wiat 
s owia ski w oczach badaczy i 
publicystów XIX i XX wieku. W 
50 rocznic mierci Ludvika Kuby” 
(16-17 listopada 2006 r.) nie wyeks-
ponowa a faktu, e inicjatorem tego 
naukowego spotkania by  zmar y
niedawno prof. Leszek Kuber-
ski. On to zach ci  mnie do tego 
wspólnego przedsi wzi cia, a po 
Jego przedwczesnej mierci jako 
kontynuatorów tej naszej idei sla-
wistycznej musz  wymieni  histo-

ryków: prof. Ann  Lenartowicz, 
dra Mariusza Patelskiego i mgra
Piotra Pa ysa. Wspó organizatora-
mi interdyscyplinarnej konferencji 
o aktywno ci naukowej oraz dzia-
alno ci publicystycznej znanych 

przedstawicieli s owia skiego wia-
ta nauki, jak np. Oskara Kolberga, 
Ludwika Kuby, Vaclava Tillego, 
Matija Murko, Kirila Christowa, 
Franka Wollmana, Adolfa ernego,
Izmai a I. Sriezniewskiego, Lucjana 
Malinowskiego, Jana Micha a Roz-
wadowskiego, Jakuba Bart- išin-
skiego, Josefa Karáska, Nikolaja 

Kaufmana, Josefa Páty, ks. Josefa 
Hlubka, Wojciecha Kó ki i in., by y
– prócz Instytutu Historii i Katedry 
Kulturoznawstwa i Folklorystyki 
– takie instytucje i stowarzyszenia, 
jak: Etnologický ústav Akademii 
Vied Czeskiej Republiki, Ma ica 
Serbska z Budziszyna, Stowarzy-
szenie Polsko-Serbo u yckie „Pro 
Lusatia”.

Patronem mi dzynarodowego 
spotkania badaczy, reprezentuj -
cych ró ne humanistyczne dyscy-
pliny badawcze (histori , etnologi ,
etnomuzykologi , folklorystyk ,

Fotografia z atelier Emila Netza w Strzelcach 
Opolskich
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j zykoznawstwo, literaturoznaw-
stwo), by  czeski folklorysta, et-
nomuzykolog, malarz, pisarz i po-
dró nik Ludvik Kuba (1863-1956)1,
którego 50 rocznica mierci sta a si
bezpo rednim pretekstem dla o y-
wienia dyskursu naukowego nad 
badaniami slawistycznymi w kra-
jach s owia skich. Kuba zwiedzi
prawie wszystkie kraje s owia skie, 
tudzie  prowadzi  prace zbierackie, 
publikuj c reporta e i eseje z po-
dró y, zarejestrowa  4 tys. tekstów 
pie ni i przyk adów muzyki ludo-
wej. W latach 1884-1929 wydawa
sw  monumentaln  antologi  pie ni 
ludowych Slovanstvo ve svých zp -
vech. Warto tu cho  wspomnie , e
w latach 1885–1889 Kuba prowa-
dzi  z Oskarem Kolbergiem o y-
wion  korespondencj , okazuj c
naszemu badaczowi wielki podziw 
i uznanie; ponadto wymieniali si
swymi pracami, a w 1886 r. spot-
kali si  w Krakowie. Zachowane 
listy s  bardzo serdeczne, pe ne 
wzajemnej yczliwo ci, oddania, 
wyrazów wdzi czno ci, „szczere-
go przywi zania”, ycze  zdrowia 
„dla kochanego p. Ludwika”, y-
cze  „dobrej my li”, „najg bsze-
go”, „rzetelnego”, „niezmiennego”, 
„g bokiego”, „wielkiego” szacun-
ku, „przyjacielskich pozdrowie ”, 
itp. przyk adów wynikaj cych nie 
tylko z czystej dyplomacji, ale 
maj cych swe ród o w obopólnej 
sympatii.

Refleksj  o badaniach XIX-
wiecz nych i tych kontynuowanych 
na prze omie XIX i XX stulecia 
nad kultur  ludow  S owian trze-
ba opatrzy  podstawow  uwag ,
e by y to rozleg e zainteresowania 

wielu osób, poczynaj c od amato-
rów, podró ników, publicystów po 
specjalistów, tzw. ludoznawców, 
prowadz cych swe prace wed ug 
wcze niej przygotowanych progra-
mów naukowych. By  to z pewno -
ci  okres, w którym lud, a wi c i 
kultur  ludow , gloryfikowano i 

1  Zob. np. szerzej o tym „sympatyku 
S owia szczyzny”: Ludvik Kuba folklo-
rist, spisova el a moler, red. J. uš an-
ski, Bautzen 2003.

nierzadko mitologizowano, uwa-
aj c, e poszczególne narody s o-

wia skie mog  odrodzi  si  li tyl-
ko w wyniku odwo ania do róde
kultury ch opskiej. W ówczesnych 
badaniach nad tradycyjn  kultur
braci S owian bardzo powa n  rol
odegra y prace zbierackie. Bez-
po rednim wynikiem tych empi-
rycznych bada  terenowych sta y
si  zbiory opublikowanych mate-
ria ów. Rejestrowanie przyk adów 
dziedzictwa kulturowego ludu, ich 
publikowanie i rozpowszechnianie 
s u y  mia o bezpo rednio ca emu 
spo ecze stwu, podtrzymuj c w nim 
rodzimego ducha, rodzim  mow  i 
szacunek dla rodzimej kultury.

W konferencji uczestniczy o 25 
referentów presti owych o rodków
naukowych (akademie nauk i uni-
wersytety) z Belgradu, Bratys awy, 
Brna, Pilzna, Pragi oraz z Budziszy-
na, których przedmiotem bada  s
w a nie zbieracze i ich pionierskie 
prace na gruncie s owia skim, pro-
wadzone w XIX wieku i na prze-
omie XIX i XX stulecia. Wed ug 

mojej krytycznej oceny, kontakty i 
wzajemna wspó praca polskich ba-
daczy tradycyjnej kultury z uczony-
mi czeskimi, s owackimi, serbskimi, 
bu garskimi, u yckimi, nadal pozo-
stawia wiele do yczenia. Przypo-
mnijmy, e w latach 50. XX stulecia 
Ji í Damborský na 31 Walnym Zje -
dzie Delegatów Polskiego Towarzy-

stwa Ludoznawczego i konferencji 
podhala skiej w Zakopanem (27 
wrze nia 1956 r.), omawiaj c stan 
bada  folklorystycznych w Czecho-
s owacji, eksponowa  „zacie nia-
j c  si  wspó prac ” folklorystów 
czeskich i s owackich, „intensywne 
kontakty” ze Zwi zkiem Radzie-
ckim oraz wspomina  „o nawi zaniu 
wymiany publikacji i o wiadcze ”
z folklorystami z innych krajów eu-
ropejskich, w tym równie  z Polski. 
Uzna  wszak w ko cu, e nie potra-
fiono „wykorzysta  [...] wszystkich 
mo liwo ci prawdziwej wspó pra-
cy, szczerej wymiany do wiadcze
i owocnej polemiki”2. Obecnie, 
mimo zmiany sytuacji politycznej, 
spostrze enia czeskiego uczonego z 
lat 50. minionego stulecia nadal s
aktualne i sk aniaj  do weryfikacji 
stanu dotychczasowej wspó pracy 
w badaniach nad zbieractwem i tra-
dycj  kulturow  narodów s owia -
skich.

Trzeba doda  na zako czenie, e
to mi dzynarodowe spotkanie odby-
o si  w ramach VIII Dni u yckich 

w Opolu, które finansowo wsparli 
prócz naszego Uniwersytetu Urz d
Marsza kowski Województwa Opol-
skiego i Urz d Miasta Opola. 

Teresa Smoli ska

2  J. Damborský, Stan bada  folklo-
rystycznych w Czechos owacji, „Lud”, t. 
54: 1957, s. 273-274.

Organizatorzy konferencji, od lewej: dr Mar in Völkel, dr Mariusz Patelski, prof. 
Anna Lenartowicz, prof. Teresa Smoli ska, prof. Lubomir Tyllner
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By  tak e z nami

Prof. dr hab. Zbigniew 
Zaborowski (1926-2006)

4 marca 2006 r. na cmentarzu w Niemodlinie zosta  pochowany prof. dr hab. 
Zbigniew Zaborowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, zwi zany
z Uniwersytetem Opolskim. 

Urodzi  si  w Kosowie na Hucul-
szczy nie. W 1940 roku uciek  wraz 
z ojcem (urz dnikiem s dowym), do 
o rodka dla uchod ców polskich w 
Craiovej. Tam w polskim gimnazjum 
zda  matur  i podj  studia psycholo-
giczne na Wydziale Filozofii i Lite-
ratury Uniwersytetu w Bukareszcie, 
gdzie zaliczy  pierwszy rok studiów. 
Po wojnie rodzina Zaborowskiego 
osiad a w Niemodlinie.

Rozpocz te w Bukareszcie studia 
kontynuowa  po powrocie do kraju, 
po rocznej przerwie wymuszonej 
konieczno ci  podj cia pracy zarobkowej. Przez rok 
pracowa  w szkole podstawowej. Studia uko czy  w Uni-
wersytecie Wroc awskim w 1949 r. Prac  magistersk
pt. „Przyczynek do psychologicznej analizy pewno ci
siebie” napisa  pod kierunkiem M. Kreutza – wybitnego 
psychologa, który zarazi  m odego wówczas adepta psy-
chologii prac  naukow .

Droga naukowa profesora Zaborowskiego prowadzi a
od praktyki do teorii. Po studiach pracowa  w ró nego
typu szko ach i placówkach o wiatowych, najd u ej w 
domu dziecka w Karpaczu i Liceum Pedagogicznym w 
Ró anie pod Warszaw . W Ró anie zebra  materia  do 
pracy doktorskiej pt. „Stosunki spo eczne w klasie szkol-
nej”, wydanej w 1966 r. przez PWN. Do 1972 roku pra-
cowa  w Instytucie Bada  Pedagogicznych w Warszawie. 
W 1972 r. podj  prac  w Instytucie Kszta cenia Zawodu 
Nauczycielskiego, gdzie kierowa  zespo em badawczym 
analizuj cym temat: „Psychologiczne problemy zawo-
du nauczycielskiego”. Zespó  ten skupia  pracowników 
naukowych oraz nauczycieli z ca ego kraju. Po rozwi -
zaniu Instytutu Kszta cenia Nauczycieli podj  prac
w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie pracowa  do emerytury.

Dorobek naukowy prof. Zaborowskiego jest impo-
nuj cy: napisa  24 ksi ki z zakresu psychologii spo-
ecznej, psychologii osobowo ci i psychologii wycho-

wania oraz 740 artyku ów. Do najwa niejszych ksi ek 

prof. Zborowskiego nale : „Stosunki 
mi dzyludzkie, a wychowanie”, „Z 
pogranicza psychologii spo ecznej i 
psychologii osobowo ci”, „Problemy 
psychologii ycia”, „Samo wiado-
mo  i wiadomo  cz owieka”, „Oso-
bowo  Lecha Wa sy”, „Wspó czes-
ne problemy psychologii spo ecznej i 
psychologii osobowo ci”.

Prof. Zaborowski by  autorem 
teorii wyrównywania postaw emo-
cjonalnych, teorii równowagi inter-
personalnej, teorii sprawiedliwo ci 
wewn trznej, ogólnej teorii tre ci i 

form samo wiadomo ci oraz koncepcji wychowania 
interpersonalnego.

Napisa  tak e sztuk  teatraln , niestety nie zd y  jej 
wyda . Du o czyta , zna wietnie literatur  wspó czesn .
Przyja ni  si  z poet  Zbigniewem Herbertem. Mia  wie-
lu przyjació  rozsianych po ca ym wiecie. Utrzymywa
m. in. kontakty z Krystyn  Dronsejko, psychologiem ze 
szpitala psychiatrycznego w Toronto. Spotyka  si  z An-
drzejem Schally, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie 
biologii, którego pozna  na uchod ctwie w Rumunii. 

Pracowa , pisa  do ko ca swoich dni, nawet w hospi-
cjum. Mia  jeszcze wiele planów badawczych. Zawsze 
pracowa  cicho i bez rozg osu. Nie zabiega  o funkcje, 
stanowiska i wyró nienia. I równie  odszed  niezauwa-
enie.

Bardzo skromny by  te  jego pogrzeb na niemodli -
skim cmentarzu. yczy  sobie, by urna z jego prochami 
z o ona zosta a w grobie rodziców. W pogrzebie, poza 
krewnymi, uczestniczy a niewielka grupa znajomych 
i mieszka ców Niemodlina. Uniwersytet Warszawski 
reprezentowa  prof. dr hab. Tomasz Rudawski, by  te
wieniec od Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 
Opolskiego, którego cz onkiem rady naukowej by  przez 
wiele lat profesor Zaborowski.

Po egnali my profesora na zawsze. Po egnaniem jest 
tak e to wspomnienie.

Jan Cie lik
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Atlasy /a/ historyczne
Dziwne dane statystyczne znala-

z em w „Wielkim atlasie historycz-
nym”, wydanym przez Demart Sp. 
z o. o. (Warszawa 2005); na s.149 
Autorzy wmawiaj , e w 1931 roku 
mieszka o w Polsce tylko 3 222, 0 
Ukrai ców i a  1219, 6 Litwinów.

Ukrai ców w Polsce mi dzywo-
jennej by o o wiele wi cej, history-
cy szacowali, e by o ich ok. 4.5–5 
mln. A wed ug zawy onych szacun-
ków Zbigniewa Landaua i Jerzego 
Tomaszewskiego mia o ich by  w 
1931 roku a  5 114 tys. (zob. Z. 
Laudau, J. Tomaszewski, Robotnicy 
przemys owi w Polsce. Materialne 
warunki bytu w latach 1918–1939,
Warszawa 1971, tablice 36 i 37). 
Dlaczego Autorzy (Redaktorzy?) 
„Wielkiego atlasu historycznego” 
rozpowszechniaj  nieprawdziwe 
dane? Sk d si  wzi y te k amstwa
statystyczne? Zdaje si , e nie ze 
z ej woli. Z niewiedzy pewnie. To 
wcale nie rewizjonizm historyczny 
czy statystyczny. Tylko zwyczajna 
ignorancja.

Autorzy (Redaktorzy?) nie wie-
dzieli pewnie, a mo e tylko zapo-
mnieli, e podczas spisu ludno ci 
w 1931 roku pytano o j zyk ojczy-
sty; cz  Ukrai ców poda a wtedy 
j zyk „ukrai ski”, cz  –„ruski” 
(przed I wojn wiatow  przymiot-
nika „ruski” u ywano cz ciej ni
„ukrai ski”, po I wojnie stosowano 
te okre lenia niekiedy zamiennie, 
wiadomi swojej odr bno ci na-

rodowej Ukrai cy nie u ywali ju
tego okre lenia, pos ugiwali si
nim tzw. Starorusini). Ukrai ców, 
którzy w 1931 roku okre lili swój 
j zyk jako „ ruski”, by o w Polsce 
1 219,6. Wszystkich Ukrai ców 
wed ug spisu by o 4 442 tys. (z woj-
skiem – 4 468 tys.).

„Rusinów” ze spisu potraktowali 
autorzy atlasu jako Litwinów (sic!) 
i wmówili, e by o ich przed wojn
a  1219,6! A tak naprawd  by o ich 

wed ug spisu 82 313, z wojskiem 
– 84 tys. (zob. Ma y rocznik sta-
tystyczny Polski, wrzesie  1939 
– czerwiec 1941, Londyn 1941; w 
polskim t umaczeniu: Warszawa 
1990, s. 8–9). Nawiasem: Bronis aw 
Makowski szacowa , e Litwinów 
w Polsce mog o by  w 1931 roku 
160–200 tys. (zob. B. Makowski, 
Litwini w Polsce 1920–1939, War-
szawa 1986, s. 23, 323).

Wmówienia ze stron 152–153 
„Wielkiego atlasu historycznego”: 
„lata 70. – emigracja zarobkowa ze 

l ska Opolskiego i Górnego (ok. 
1 mln)” i „lata 70. – emigracja ok. 
600 [sic!] tys. mieszka ców Ma-
zur szykanowanych przez w adze 
PRL”.

Nie wiem, sk d Autorzy wzi li 
te liczby. Przecie  to s  zwyczajne 
zmy lenia statystyczne. Bezmy lne
i bezkarne dodawanie zer. Po roku 
1970, w ramach tzw. akcji czenia
rodzin, wyemigrowa o ze l ska po-
nad 100 tys. osób, ale nie milion (ile 
wyjecha o nielegalnie, nikt pewnie 
nie wie). Kto by si  wtedy zgodzi
na „emigracj  zarobkow ” oficjal-
nie. Akcja „ czenia rodzin” wymu-
szana przez ówczesn  Niemieck
Republik  Federaln  (po yczki!), to 
co innego. A z Mazurami i Warmia-
kami wysz o w „Atlasie...” jeszcze 
gorzej. Sk d si  wzi a ta astrono-
miczna liczba – 600 tys.? Nigdy ich 
tylu nie mieszka o w powojennej 
Polsce. Erwin Kruk, stra nik pami -
ci mazurskiej, pokiwa by g ow  z 
politowaniem, gdyby zagl dn  do 
atlasu wydanego przez DEMART.

A jak by o naprawd  z emigracj
Mazurów, Warmiaków i l zaków 
ju  po wielkiej w drówce ludów? 
Pisa  Piotr Eberhardt: „Mimo za-
ko czenia weryfikacji i przymuso-
wych wysiedle , w latach 1956–85 
z samego l ska wyjecha o do Nie-
miec 407 tys. osób deklaruj cych 
narodowo  niemieck , natomiast 

z Mazur i Warmii – oko o 100 tys.” 
(P. Eberhard, Mi dzy Rosj  a Niem-
cami. Przemiany narodowo ciowe 
w Europie rodkowo-Wschodniej w 
XX., Warszawa 1996, s. 129).

Na s. 153 jeszcze jedno uprosz-
czenie: „1968 – przymusowa emi-
gracja ok. 20 tys. ydów do Izraela” 
By a to w du ej cz ci emigracja 
wymuszona i obj a nie 20 tys., ale 
13 tys. osób, nie tylko ydów, ale i 
Polaków ydowskiego pochodze-
nia (w ród nich byli i tacy, którzy 
o swoim pochodzeniu etnicznym 
dowiedzieli si  wtedy w a nie); 
wi kszo  emigrantów pomarco-
wych osiedli a si  nie w Izraelu, 
ale w Stanach Zjednoczonych, Au-
stralii, Danii i Szwecji. T umaczy
Dariusz Stola: „W ramach emigracji 
pomarcowej, w latach 1968–1971, 
wyjecha o 13 tysi cy osób. W li-
teraturze podaje si  ró ne, czasem 
wi ksze liczby, ale to skutek mito-
logizacji” („Rzeczpospolita” 2005, 
nr 56, s. 2).

A te wszystkie zmy lenia z „Wiel-
kiego atlasu historycznego” zosta y
powtórzone bez zmian w „Atlasie 
historycznym. Od staro ytno ci do 
wspó czesno ci” (Warszawa 2006, 
Demart Sp. z o.o., s. 81, 84). Na we-
wn trznej stronie ok adki informa-
cja: „ rodek dydaktyczny zalecany 
do u ytku szkolnego przez minis-
tra w a ciwego do spraw o wiaty i 
wychowania i wpisany do wykazu 
rodków dydaktycznych przezna-

czonych do kszta cenia ogólnego, 
do nauczania historii na poziomie 
szko y podstawowej, gimnazjum i 
szko y ponadpodstawowej...”. Nu-
mer zalecenia – 1306/2001.

To ju  tyle lat atlas z b dami u y-
wany jest w szko ach. Nikt dot d nie 
zwróci  uwagi na kompromituj ce 
tre ci. Nikomu to nie przeszkadza. 
Tylu w Polsce profesorów histo-
rii, tylu doktorów zwyczajnych i 
habilitowanych, tylu magistrów. 
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Tylu magistrantów i doktorantów. 
Tylu nauczycieli nieustannie po-
no  dokszta canych. I nikomu nie 
przysz o do g owy, eby przejrze
dok adnie „Atlas historyczny...”, 
zalecany przez ministra do naucza-
nia historii „na poziomie szko y
podstawowej, gimnazjum i szko y
ponadpodstawowej...”. Nie znalaz
si  ani jeden dociekliwy ucze  z 
Ustrzyk Dolnych, Suchedniowa, 
Kadzid a czy Krapkowic, który 
by si  g o no zdziwi , e nie tyl-
ko w wypracowaniach szkolnych 
trafiaj  si enuj ce b dy. Zabra-
k o dowcipnych uczniów, którzy 
wys aliby atlasy z podkre lonymi
wmówieniami do „Demartu” i do-

czyli krótk  notk : „Nie uczta 
innych, uczta si  sami”. A minister 
– „w a ciwy do spraw o wiaty i 
wychowania” – takich dowcipnych 
i rozgarni tych uczniów móg by w 
nagrod  zwolni  z obowi zku zda-
wania egzaminu na maturze. Z hi-
storii oczywi cie. A mo e i doda by 
jeszcze prawo do studiowania na 
dowolnie wybranej uczelni.

A w tym szkolnym atlasie 
tyle innych nie cis o ci. K opo-
ty redaktorów z odmian  „idei” 

(„wyst powanie ideii [sic!] 
reformacji”; „intensywne 
wyst powanie ideii [sic!] 
reformacji”, s. 21). B d-
na pisownia nazw miejsco-
wych: „Pru any” (s. 35), 
powinno by : PRU A-
NA; „ opaty ”(s. 15), 
powinno by : OPATYN; 
„Rohaty ” (s. 47, 76, 77), 
powinno by : ROHATYN; 
„ niaty ” (s. 16, 43, 44, 
47, 49, 55, 59, 74, 76, 77), 
powinno by : NIATYN. 
Jak Obertyn, Husiatyn 
czy Delatyn z tamtych 
(ju  zapominanych i przez 
historyków?) okolic. A 
jeszcze na s. 81: „Polska 
(1945–1949)” – inna, nie 
istniej ca wtedy nazwa 
miejscowa: „Iwanofran-
kowsk (Stanis awów)”. 
Po co tworzy  byty ponad 
potrzeb ? W tym czasie 
(1945–1949) przy czony 
do Republiki Ukrai skiej 
Stanis awów nazywa  si

przecie  inaczej – Stanis aw. Iwa-
nofrankowsk (Iwanofrankiwsk) 
pojawi  si  na mapach dopiero w 
1962 roku.

Atlasy wyda a Spó ka „z o.o.”. 
Okaza o si  jednak (po owocach ich 
poznacie), e to spó ka nie tylko z 
ograniczon  odpowiedzialno ci ,
ale i z ograniczon  tu i tam kompe-
tencj . Historyczn  i j zykow . W 
„Wielkim atlasie...”, na s. 206 b d-
na odmiana zrostu „Rzeczpospoli-
ta”: „przez Rzeczypospolit ”, „nie 
tylko Rzeczypospolita”; powinno 
by : „przez RZECZPOSPOLIT ”,
„nie tylko RZECZPOSPOLITA”).

„Atlas historyczny. Od staro-
ytno ci do wspó czesno ci” na-

le a oby wyda  raz jeszcze. I to 
jak najszybciej. Z poprawkami. I 
umo liwi  ka demu uczniowi, któ-
ry si  nabra  na ten w tpliwej war-
to ci rodek dydaktyczny zalecany 
przez samego ministra, wymian
spartaczonego atlasu na nowy. Bez 
b dów. Na koszt firmy, ma si  ro-
zumie .

Adam Wierci ski

Atlas Historyczny. Od staro ytno ci do wspó czesno ci,
Warszawa 2006, DEMART Sp. z o. o., s. 81

Mapa Polski (1945-1949) – z Atlasu…
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Kto kogo ma puje?
S owa- mieci pojawiaj ce si  w 

j zyku m odych czyni  ich cz sto 
„przest pcami”, którzy wykrocze-
nia dopuszczaj  si  nieumy lnie. 
Niezbitym dowodem obni enia 
stylu w ogóle jest obecno  s ów 
„byle jakich” w s owniku cz owie-
ka doros ego.

Pan Adam Wierci ski w ostatnim 
„Indeksie” w tek cie pt.: „O pisaniu 
i mówieniu byle czego” („Indeks”
2006, nr 5–6, s. 87–88) wymienia 
kilka osób „uprawiaj cych brzydko-
s owie”. S  to m.in.: dziennikarz ra-
diowy, dziennikarka znanego tygo-
dnika oraz popularny satyryk. Jest 
oczywiste, e ludzie ci (doro li!) 
kszta tuj  j zyk nastolatków, w tym 
j zyk nieszcz snych maturzystów. 

Trudno stwierdzi , kto kszta tuje 
j zyk studentów teologii.

Do grona „nijacz cych j zyk” 
zaliczy  jeszcze wypada nie wia-
domych (a mo e w a nie wiado-
mych?) „poliglotów”. Przypomina 
mi si  scena, której sta em si  (tu z 
pewno ci  nie wiadomie) uczestni-
kiem: w osiedlowym supermarkecie 
pani w wieku, o który z pewno ci
ju  nie przystoi pyta , chcia a omi-
n  grup  osób, w której sta em 
tak e ja. Mijaj c pierwsz  starsz
pani , powiedzia a grzecznie „prze-
praszam”, mijaj c drug  starsz
pani  powiedzia a tak e grzecznie 
„przepraszam”, mijaj c mnie po-
wiedzia a grzecznie „sory” (celowo 
nie pisz  angielskiego „sorry”, po-

niewa  z owym angielskim s owem
s owo bohaterki scenki nie mia o
wiele wspólnego). Zastanowi o
mnie, czy zosta em owym „sory” 
przez klientk -poliglotk  wyró -
niony czy wr cz przeciwnie. Czy 
stara a si  ona swój komunikat j zy-
kowy dopasowa  do mojego wieku 
w obawie, e s owa „przepraszam” 
ju  nie zrozumiem?

Wniosek nasuwa mi si  jeden. 
Satyrykowi i dziennikarce, którzy 
si  „wkurzaj ” oraz dziennikarzo-
wi i „gwie dzie”, którzy „olewaj ”
mo na powiedzie  tylko: „sory”.

ukasz Sawicki
student V roku filologii polskiej

Krzysztof Spa ek

Pokrzywna
Pokrzywna to popularna miejscowo  letniskowa 

po o ona u stóp Biskupiej Kopy w malowniczej dolinie 
Z otego Potoku, w samym centrum Parku Krajobra-
zowego Góry Opawskie. Zosta a za o ona przez rad
miejsk  Prudnika w 1551 roku jako osada le na. Jesz-
cze w drugiej po owie XIX wieku miejscowo  by a
nazywana Wiltschgrund, czyli Dzika Dolina, a Z oty 
Potok Wiltschflus – Dzika Rzeka, od dzikich miejsc 
pe nych wilków i nied wiedzi n kaj cych okolicznych 
mieszka ców. Nast pnie nazw  zamieniono na Wild-
grund, co po wojnie przet umaczono na Zwierzyniec. 
Obecna nazwa miejscowo ci zosta a wprowadzona w 
pó niejszym czasie. 

Okolice Pokrzywnej cechuj  si  niezwykle interesu-
j c  budow  geologiczn . Kilkukrotne zalewy morskie, 
kolejne wypi trzenia, erozja wodna i dzia anie lodowca 
sprawi y, e mo na tu spotka  wiele rodzajów ska  i 
form geologicznych. Masyw Biskupiej Kopy buduj
ska y osadowe z okresu dewo skiego, kiedy obszary te 
zalewa o morze. Nale  do nich piaskowce oraz upki
fyllitowe, zwane dachówkowymi. Ich nazwa pochodzi 
od ich doskona ej upliwo ci, dzi ki której stosowane 

by y do wyrobu p ytek dachówkowych spotykanych do 
dzi  na dachach przedwojennych domów nie tylko w 
tych okolicach, ale równie  w wielu regionach ca ego
kraju. Po ich dawnej eksploatacji pozosta o wiele ma-
lowniczych wyrobisk, m.in. Gwarkowa Per  i Morskie 
Oczko. Najciekawszym z nich jest Gwarkowa Per , po-
o ona w niewielkiej odleg o ci od Pokrzywnej. Kamie-

nio om ten zosta  otwarty w 1820 roku, a ju  dwa lata 
pó niej by o tak ma o nabywców na upek (najpraw-
dopodobniej wskutek konkurencji z Austrii), e jego 
wydobycie wstrzymano. W pó niejszych latach prace 
wydobywcze wznowiono i prowadzono je z przerwami 
do 1939 roku. Atrakcj  tego miejsca jest przewieszona 
przez jedn  ze cian w ska 35-stopniowa metalowa dra-
binka. W s siedztwie kamienio omu znajduje si  rów-
nie  sztolnia, w której by  mo e poszukiwano z ota lub 
kamieni szlachetnych. Morskie Oczko jest to natomiast 
cz ciowo wype niony wod , XIX-wieczny kamienio-
om upków i piaskowców o pionowych cianach do 

17 metrów wysoko ci. Dawniej kamienio om ten nosi
nazw  Królewskiego Jeziorka (Königssee) i zaliczany 
by  do miejsc odznaczaj cych si  znacznymi walorami 
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klimatoterapeutycznymi, tzw. luftkurort. Obecnie miej-
sce to chronione jest jako stanowisko dokumentacyjne 
przyrody nieo ywionej, niestety w wielu przewodnikach 
i mapach miejsce to jest nazwane b dnie abie Oczko. 
W rzeczywisto ci abie Oczko po o one jest w s siedz-
twie Morskiego Oczka. Jest znacznie mniejsze i brak w 
nim wody. W okresie letnim lustro zbiornika szczelnie 
pokrywa unoszone na powierzchni wody prymitywne 
zbiorowisko rz s, w którym dominuje bardzo pospolita 
w ca ym kraju rz sa drobna. Z Morskim Oczkiem zwi -
zana jest równie  ciekawa legenda. Wed ug niej kilka-
set lat temu nad p yn cym w s siedztwie tego miejsca 
Z otym Potokiem mieszka  z oty górnik. Znalaz  pi kn
on , córk  kolonisty z Zachodu, która urodzi a mu 

tylko jednego syna. Mia  on ó taw  skór , z ote w osy
i cztery z ote z by. Przy chrzcie otrzyma  imi  Feliks. 
Czarownice z gór wró y y, e zostanie duchownym 
lub antychrystem, ojciec jednak marzy , eby zosta
górnikiem. Synek jednak nie kwapi  si  do adnej pracy, 
uwielbia  tylko polowa . Po naradzie 
z proboszczem wys ano Feliksa do 
szko y klasztornej, gdzie szybko na-
uczy  si aciny i zosta  ksi dzem w 
G ucho azach. Nad modlitw  przed-
k ada  jednak uczty i polowania, dla-
tego ojciec zmuszony by  pog bia
sztolni  w Olszaku w poszukiwaniu 
coraz wi kszej ilo ci z ota. Przy tej 
pracy zosta  jednak zasypany ziemi ,
a w miejscu sztolni powsta o jezior-
ko. Feliks nied ugo prze y  ojca, 
gdy  w pogoni za jeleniem zawisn
na ga zi w a nie nad tym jeziorkiem. 
Podobno le y tam do dzi  w wodzie, 
zamieniony w z oto.

W upkach tych znajduj  si  miej-
scami nagromadzenia uranu, st d

te  w latach 50. i 60. XX wieku na 
stokach Biskupiej Kopy znajdo-
wa a si , owiana wielk  tajemnic ,
odkrywkowa kopalnia uranu. Jest 
wielce prawdopodobne, e kopalnia 
ta istnia a ju  w czasie II wojny wia-
towej, a pochodz cy z niej uran by
wykorzystywany przez III Rzesz  w 
ci le tajnych badaniach nad produk-

cj  bomby atomowej.
Do Pokrzywnej sp ywa malowni-

czo po o ony górski strumie  – By-
stry Potok, którego ród a znajduj
si  pomi dzy Biskupi  a Srebrn
Kop . Dolina Bystrego Potoku by a
dawniej zwana Seifental od rednio-
wiecznego s owa seife, które okre-
la o miejsce p ukania z ota. Dolin

na ca ej d ugo ci porastaj  lasy. Od-
cinek, na którym dominuj  pi kne 

lasy bukowe, zosta  w 1999 roku obj ty ochron  w po-
staci rezerwatu przyrody Cicha Dolina. Celem jego 
ochrony jest zachowanie górskiego lasu mieszanego 
o zró nicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej 
oraz dobrze wykszta conego drzewostanu bukowego. 
Zbiorowiska ro linne rezerwatu Cicha Dolina charak-
teryzuj  si  stosunkowo wysokim, w porównaniu do 
ca ych Gór Opawskich, stopniem naturalno ci. S  to 
w zdecydowanej wi kszo ci zbiorowiska zgodne z ro-
linno ci  potencjaln , czyli odpowiadaj c  warunkom 

klimatycznym, a szczególnie glebom panuj cym na 
danym siedlisku. Tam gdzie warunki przyrodnicze nie 
uleg y jeszcze nieodwracalnym przemianom wywo a-
nym przez cz owieka, potencjalnymi zbiorowiskami s
te, które ju  od dawna tu wyst powa y. W rezerwacie 
stwierdzono równie  wyst powanie pokrzyka wilcz
jagod , która jest ro lin  silnie truj c , wykorzystywa-
n  w lecznictwie. Wyst puje najcz ciej na skrajach 
lasów i zr bach, szczególnie w buczynach i kwa nych

Widok na Pokrzywn  z pocz tku XX w. (ze zbiorów autora)

Zalew w Pokrzywnej na pocztówce z lat 30. XX w. (ze zbiorów autora)
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d browach. W Górach Opawskich znana jest tylko z 
kilku stanowisk. Niestety poza obszarem rezerwatu, 
podobnie jak na wi kszo ci stoków tych gór, dominuj
zbiorowiska antropogeniczne ze sztucznie wprowadzo-
n  monokultur wierka lub modrzewia na siedliskach 
buczyn, które maj  niewielk  warto  przyrodnicz .

Niedaleko uj cia Bystrego Potoku do Z otego Po-
toku w Pokrzywnej znajduj  si
pozosta o ci skoczni narciarskiej, 
zbudowanej w 1931 roku staraniem 
mieszkaj cego w Prudniku Norwega. 
Jeszcze w 1947 roku odbywa y si
tu mistrzostwa szkolne. Natomiast 
przy uj ciu Bystrego Potoku do Z o-
tego Potoku odnale  mo na resztki 
fundamentów dawnego schroniska 
Seifentalbaude. Oko o 1906 roku ob-
rotny murarz Ferdinand Nickel ku-
pi  od weterana wojennego Franza 
Grossa drewnian  cha up  z obor
pod jednym dachem zbudowan  w 
1809 roku i uruchomi  w niej gospo-
d  z ogrodem. W s siedztwie gospo-
dy wyp ywa o ród o, którego woda 
wykazywa a w a ciwo ci lecznicze, 
st d te  nazwano j  Sanatorium Sei-
ffen. Przez krótki okres wykonywano 

w nim lecznicze k piele i prysznice. Za to d u szy czas 
w a ciciel sanatorium butelkowa  i sprzedawa  tutejsz
wod , która cieszy a si  ogromn  popularno ci  w ród
licznie odwiedzaj cych te okolice turystów i kuracjuszy. 
Wykopa  on równie  staw i za o y  hodowl  pstr gów. 
Niestety pewnego suchego lata potok wysech  i narybek 
wygin .

Wielk  atrakcj  Pokrzywnej sta  si  spi trzony w 
latach 1930–1932 zalew na Z otym Potoku. Zosta  on 
wybudowany dzi ki staraniom starostwa prudnickiego 
i landratury opolskiej na gruntach odkupionych od hra-
biego Choltitza z ki Prudnickiej. Prace zwi zane z 
jego budow  wykona y hufce pracy, które zosta y stwo-
rzone w celu zmniejszenia wysokiego wówczas bezro-
bocia. Licznie odwiedzaj cych letników przyci ga y
latem pi kne, piaszczyste pla e, ogrodzone k pielisko,
karuzela wodna, zje d alnia, wypo yczalnia ódek i 
kajaków, a zim  lodowisko. Ka dy dziesi ciotysi czny
pla owicz otrzymywa  „z oty” zegarek na pami tk , co 
w s oneczne lato zdarza o si  prawie w ka d  niedziel .
W sezonie letnim nad zalewem przebywa o rednio 100 
tys. osób. Zalew zasila dawna m ynówka, nap dzaj ca
niegdy  tzw. Biskupi M yn, a nast pnie tartak. Istnia a
tu stacja meteorologiczna, za o ona w celu zbierania da-
nych o tutejszym klimacie dla porównania klimatu Po-
krzywnej z innymi miejscowo ciami wypoczynkowymi. 
Na tarasie restauracji nad zalewem urz dzano równie
dansingi. Budynek ten sp on  doszcz tnie w 1989 roku. 
Obecnie zalew w Pokrzywnej w ród turystów nie cieszy 
si  ju  tak du  popularno ci  jak dawniej.

W wodach zalewu spotka  mo na wiele gatunków 
ro lin podwodnych, o charakterystycznych w skich 
li ciach. Nale y do nich m.in. moczarka kanadyjska, ro-
gatek sztywny, wyw ócznik k osowy oraz coraz rzadziej 
spotykana w czystych wodach rdestnica grzebieniasta. 
Jest to równie  miejsce wyst powania specyficznej i 
bardzo interesuj cej fauny. Spotka  tu mo na wiele 

Dolina Bystrego Potoku. Fot. Krzysztof Spa ek

Rak pr gowany. Fot. Krzysztof Spa ek
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Ju  po raz pi ty dwa s siaduj ce o rodki naukowe: 
opolski (reprezentowany przez Zak ad Historii red-
niowiecznej Instytutu Historii UO, Wydzia  Teologicz-
ny Uniwersytetu Opolskiego oraz miejscowy oddzia
Polskiego Towarzystwa Historycznego) i wroc awski 
(Pracownia Bada  nad Dziejami Zakonów i Kongrega-
cji Ko cielnych Uniwersytetu Wroc awskiego) zorgani-
zowa y w dniach 18–20 pa dziernika br. mi dzynaro-
dow  sesj  naukow , po wi con  tematyce klasztornej. 
My l  przewodni  tegorocznego spotkania sta a si
problematyka funkcjonowania instytucji klasztornych 
w szeroko pojmowanej strukturze organizacyjnej Ko -
cio a – „Klasztor w Ko ciele.” Zarówno w tym roku, 
jak i poprzednio, konferencja cieszy a si  olbrzymim 
zainteresowaniem, gdy  obrady zgromadzi y ponad 50 
referentów z 19 o rodków krajowych i 4 placówek za-
granicznych (Lwów, Opava, Brno, Praha). Co ciekawe, 
do Kamienia l skiego przybyli specjali ci z ró nych 
dziedzin historycznych i nauk pokrewnych historii; taka 
interdyscyplinarno  w spojrzeniu na problemy badaw-
cze da a szerokie mo liwo ci owocnego poszukiwania 
odpowiedzi na postawione problemy badawcze, oraz 
przybli y a jednocze nie tak potrzebne zrozumienie 
fenomenu ycia zakonnego i jego miejsca w dawnych 
strukturach spo ecznych. Obrady odbywa y si  w nast -
puj cych sekcjach: klasztor a biskup, klasztor a pa-
rafia, klasztor w diecezji. G ówne postulaty badawcze 
tegorocznej sesji:

1. Teoria: miejsce duchowie stwa diecezjalnego i 
w adz Ko cio a w zakonnych aktach normatywnych 
oraz miejsce ycia zakonnego w prawodawstwie ko -
cielnym i prawie kanonicznym.

2. Wp yw zakonników na pow szechne i partykularne 
prawodawstwo ko cielne (udzia  w soborach i syno-
dach, wk ad prawa wewn trzzakonnego).

3. Papie e a klasztory i ycie zakon ne.
4. Biskupi a klasztory i ycie zakon ne.
5. Egzempcja; pozycja klasztorów oraz zakonów 

egzempcjonowanych.
6. Wizytacje diecezjalne w klasztorach.
7. Powstawanie i funkcjonowanie zgromadze  za-

konnych na prawach diecezjalnych.
8. Zakonnicy w strukturach w adzy Ko cio a (np. 

zakonnik biskupem, legatem, kardyna em, papie em).
9. Miejsce i rola zakonników w funk cjonowaniu pa-

rafii (w tym parafie zakonne) i diecezji.
10. Duchowni diecezjalni w klasztorach (profesi, 

rezydenci etc.).
11. Biskupi i duchowni diecezjalni a klasztory e -

skie.
12. Mnisi i mniszki w Ko ciele unickim.
13. Czer cy i czer ce w Ko ciele prawos awnym.
Bardzo ciekaw  inicjatyw  by o zorganizowanie war-

sztatów tematycznych, dzi ki czemu studenci mogli 
aktywnie wzi  udzia  w obradach. Tegoroczna sesja, 
któr  uda o si  przeprowadzi  w du ej mierze dzi -
ki finansowemu wsparciu Urz du Marsza kowskiego 
Województwa Opolskiego oraz KGHM Polska Mied ,
pokaza a, jak wiele w tej dziedzinie ju  zrobiono, ale 
i e jest to obszar badawczy, który wymaga ci g ej 
penetracji naukowej. Jeszcze nie sko czy y si  prace 
zwi zane z zamkni ciem pi tej sesji „klasztornej”, a w 
zamys ach organizatorów s  ju  plany kolejnej konfe-
rencji „klasztornej”. Pozostaje mie  nadziej , e zamie-
rzenia te uda si  zrealizowa , a sesje b d ce wizytówk
Uniwersytetu Opolskiego, b d  odbywa  si  cyklicznie 
i jak zawsze cieszy  si  wielkim zainteresowaniem nie 
tylko naukowców z ca ego kraju, ale tak e z o rodków
zagranicznych.

Wojciech Dominiak

Mi dzynarodowa konferencja w Kamieniu l skim

Klasztor w Ko ciele

zwierz t bezkr gowych, m.in. liczne mi czaki, owady 
oraz pochodz cego z Ameryki Pó nocnej raka pr go-
wanego. Gatunek ten zosta  sprowadzony do Europy 
pod koniec XIX wieku, gdy  rodzime gatunki raków 
wygin y prawie doszcz tnie w ca ej Europie rodkowej 
oraz w Rosji a  po Syberi  w wyniku tzw. d umy raczej 
w po owie XIX wieku. Obecnie rak pr gowany, jako 
gatunek inwazyjny, b d cy obcym sk adnikiem naszej 
fauny, wypiera coraz rzadziej spotykanego naszego raka 
szlachetnego i raka stawowego. Zbiornik jest równie
miejscem rozrodu kilku gatunków p azów, m.in. traszki 

zwyczajnej, traszki górskiej, ropuchy szarej oraz ropu-
chy zielonej, która nale y do najbardziej odpornych na 
wysuszenie i nas onecznienie spo ród naszych p azów. 
Jest równie  jednym z najlepszych piewaków. G os 
samców przypomina d ugotrwa e, perliste, wysokie 
trele. Przed rozpocz ciem wydania g osu samce silnie 
nadymaj  worek rezonatora na podgardlu. Dzi ki temu 
koncerty ropuch zielonych s yszane s  nawet z odleg o-
ci kilku kilometrów. 

Krzysztof Spa ek
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W dniach 25 wrze nia – 3 pa -
dziernika br. przedstawiciele Ka-
tedry Biosystematyki – Grzegorz 
K ys i Arkadiusz Nowak oraz 
Grzegorz Kusza z Katedry Ochro-
ny Powierzchni Ziemi odbyli wy-

praw  naukow  do Tad ykistanu, 
odleg ego pa stwa centralnej Azji 
o niezwykle bogatej i ró norodnej 
przyrodzie. Tad ykistan to dach 
wiata, kraj po o ony na terenie o 
redniej wysoko ci ponad 3000 m 

n.p.m., o jednym z najwy szych 
wspó czynników endemizmu, uzna-
ny przez Mi dzynarodow  Uni
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów 
za tzw. „Gor cy Punkt Bioró no-
rodno ci”.

G ównymi celami wyprawy by o
podpisanie umowy o wspó pracy 
pomi dzy naszymi katedrami oraz 
Wydzia em Biologii Narodowego 
Uniwersytetu w Duszanbe, a tak e
zorganizowanie seminarium nauko-
wego, na którym przedstawiono 

m.in. system i struktur  polskiego 
szkolnictwa wy szego, i organizacj
nauki oraz za o enia i spodziewane 
efekty bilateralnej wspó pracy w 
zakresie nauk biologicznych i ro-
dowiskowych. W trakcie pobytu w 

Tad ykistanie zorganizowano tak e
dwie ekspedycje badawcze w Góry 
Po udniowo-Gisarskie oraz na p a-
skowy  Obi-Kiik, podczas których 
uczestniczyli my w zbieraniu ma-
teria u do bada  entomologicznych, 
mammologicznych, botanicznych, 
gleboznawczych i hydrobiologicz-
nych.

Polsk  delegacj  przyj  kierow-
nik Katedry Zoologii – prof. Abdu-
salom Kadirow oraz kierownik Ka-
tedry Botaniki – prof. Imomnadar 
Kudratow. Ich zespo y badawcze 
licz  ok. 20 osób – s  w ród nich 
zarówno m odzi adepci nauki, jak 
i uznani w regionie specjali ci w 
swoich dyscyplinach.

Wszystkie za o one cele wy-
jazdu zosta y osi gni te. Nawi -
zali my cis e kontakty i zaplano-
wali my wspó prac  na wiele lat. 
Zapotrzebowanie przyrodników 
Tad ykistanu na wsparcie naukow-
ców z Polski – zw aszcza w postaci 

Z wizyt  na dachu 
wiata

Na zdj ciu od lewej: Arkadiusz Nowak, rektor TGNU Ojmahmad Gijasow, Grze-
gorz Kusza i prof. Abdusalom Kadirow

Okolice bazy Wydzia u Biologii w Takob (Góry Zerawsza skie)
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W dniach 27–28 pa dziernika br. 
w konferencyjnym centrum firmy 
Góra d e Cement zorganizowano 
seminarium naukowe pod tytu em 
„Czy Silesaurus opolensis jest je-
dynym odkryciem z tej ziemi? Pa-
leontologiczne i geologiczne skarby 
Opolszczyzny, czyli region w wiet-
le geologicznych i paleontologicz-
nych bada  naukowych”. Semina-
rium zosta o przygotowane przez 
katedry: Biosystematyki i Ochrony 
Powierzchni Ziemi Uniwersytetu 
Opolskiego oraz firm  Góra d e
Cement SA, która by a g ównym 
organizatorem i finansowym spon-
sorem danego przedsi wzi cia. W 
seminarium uczestniczyli specjali-
ci z Uniwersytetów Opolskiego, 

Uniwersytetu Wroc awskiego, Uni-
wersytetu l skiego (Katowice), 
Instytutu Paleobiologii PAN (War-
szawa), rezerwatu geologicznego 
na Górze wi tej Anny, Muzeum 

l ska Opolskiego oraz Muzeum 
Historii Naturalnej w Maastricht 
(Holandia), cz onkowie stowa-
rzyszenia przyjació  nauk o ziemi 
„Phacops” ( ód ) oraz studenci 
cz onkowi SKN Biologów przy ka-
tedrze Biosystematyki Uniwersytetu 
Opolskiego.

W osiemnastu referatach przed-
stawiono walory przyrody nieo y-

wionej l ska Opolskiego oraz in-
nych regionów wiata. Omówiono 
mo liwo ci rekultywacji terenów 
pokopalnianych. Podkre lono, e
na terenie województwa opolskie-
go znajduj  si  wychodnie utwo-
rów i osadów proterozoicznych, 
paleozoicznych, mezozoicznych i 
kenozoiku. Jest to region o bardzo 
du ej ró norodno ci geologicznej. 
Jednak mimo bogatego dorobku 
badawczego w zakresie bada  geo-
logicznych i geomorfologicznych, 
georó norodno  Opolszczyzny nie 
znajdowa a do tej pory w a ciwego
odzwierciedlenia w ochronie walo-
rów przyrodniczych. 

Celem seminarium by o doko-
nanie przegl du ró norodno ci 
paleobiologicznej, litologicznej i 
mineralogicznej terenu wojewódz-
twa, okre lenie potrzeb w zakresie 
konstruowania regionalnego syste-
mu geoostoi, a tak e nakre lenie 
programu dalszych bada  i progra-
mów ochrony oraz propagowania 
jej walorów.

Prorektorzy UO prof. dr hab. 
UO. Krystyna Czaja i prof. dr 
hab. Jerzy Lis przedstawili stra-
tegi  rozwoju Uniwersytetu Opol-
skiego na 2007–2013 r. Dr Elena 
Jagt-Yazykova przekonywa a, e
mo liwo ci regionu opolskiego 

pozwalaj  na organizacj  muzeum 
historii naturalnej w Opolu. Mówi a
te  o konieczno ci wspó pracy na-
ukowców z przemys owcami przy 
rekultywacji terenów pokopalnia-
nych. W tek ten podniós  tak e
prezes firmy Góra d e Cement SA 
Andrzej Balcerek. Holenderski 
paleontolog dr John Jagt opowia-
daj c o wielkich prehistorycznych 
monstrach zwanych mozazaurami. 
Mówi  tak e o idei po czenia prac 
naukowców, przemys owców i wo-
lontariuszy oraz przedstawi  korzy-
ci wykorzystania nauki na rzecz 

rozwoju turystyki w regionie. Dr 
Marcin Machalski z Instytutu Pa-
leobiologii PAN w Warszawie wpi-
sa  wykopalisko paleontologiczne 
w Krasiejowie w szereg 12 najbar-
dziej wa nych paleontologicznych 
„skarbców” wiata, a dyrektor In-
stytutu Paleobiologii PAN prof. dr 
hab. Grzegorz Racki opowiedzia
o najwi kszych katastrofach eko-
logicznych w geologicznej historii 
Ziemi ( lady kilku z nich mo na od-
nale  w geologicznych profilach 
kamienio omów i odkrywkach na 
terenie l ska Opolskiego). Mgr 
Krzysztof Ksi kiewicz i Kata-
rzyna Lech przedstawili wyniki 
wykopalisk paleontologicznych w 
Krasiejowie w latach 2003–2006. 

Naukowcy o paleontologicznych i geologicznych skarbach Opolszczyzny

Dinozaury, wulkany
i tropikalne morze

sprz tu i umo liwienia publikacji 
wyników bada  – jest ogromne. Z 
drugiej strony polscy badacze mog
dokona  wielu odkry  przyrodni-
czych w rodkowej Azji i nauczy
si  odmiennych metod badawczych 
od kolegów Tad yków.

Na najbli sze lata przewiduje si

organizowanie corocznych ekspe-
dycji badawczych do Tad ykista-
nu, w tym w góry Pamiru, na tereny 
subtropikalnych pusty  i pó pusty
po udniowego Tad ykistanu oraz 
w rejon pó nocnego redniogórza. 
Wyniki bada  publikowane b d  w 
specjalnie przygotowanej serii po-

wi conej ró norodno ci przyrodni-
czej rodkowej Azji. Planowane s
tak e wspólne konferencje, zarówno 
w Polsce jak i Tad ykistanie.

Grzegorz K ys,
Arkadiusz Nowak,

Grzegorz Kusza 
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W ostatnim tygodniu pa dzierni-
ka w Sali Wójtowskiej wroc awskie-
go ratusza zebra a si  niema a grupa 
naukowców na mi dzynarodowej 
konferencji naukowej pt. Szlachta 
na l sku. W adza – kultura – wize-
runek w asny. Uczestniczyli w niej 
zarówno historycy z tytu ami pro-
fesorskimi, jak i dopiero rozpoczy-
naj cy sw  karier  naukow . Przy-
jechali z Polski, Czech i Niemiec. 
Przybyli tak e, jako przedstawiciele 
dawnej l skiej szlachty, trzej ksi -

ta: Biron von Curland, Henckel 
von Donnersmarck i Schoenaich-
Carolath. Konferencja odby a si
w ramach realizowanego g ównie 
przez polskich i niemieckich na-
ukowców projektu pt. Kultura pa-
mi ci szlachty na l sku, 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 Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Wroc aw-
skiego oraz Federalny Instytut ds. 
Kultury i Historii Niemców w Eu-
ropie Wschodniej, rozpocz a si  26 
pa dziernika br. Swoim patronatem 
obj li j : minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Kazimierz 
Micha  Ujazdowski oraz minister 
stanu w Kancelarii Federalnej oraz 
pe nomocnik Rz du Federalnego 
ds. Kultury i Mediów Bernd Neu-
mann.

W ród naukowców z uznanym 
ju  dorobkiem znale li si  naukow-
cy z kilku krajów Europy. Prelekcje 
i dysertacje wyg osili: prof. Werner 
Paravicini z Pary a, ze strony nie-
mieckiej wielu naukowców, w ród

nich: Eckert Conde z Marburga, 
Antje Kempe z Berlina, Ulrich 
Schmilewski z Würzburga, Joa-
chim 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. Znacz ca by a
tak e grupa Polaków uczestnicz -
cych w spotkaniu: Tomasz Jurek z 
Poznania, Jerzy Gorzelik z Kato-
wic, Maciej Kulisz, Marek Ptak, 
Miros awa Czarnecka, Jerzy Kos
i Magdalena Palica z Wroc awia, 
Marek Cetwi ski z Cz stochowy 
oraz Krzysztof Szelong z Cieszy-
na.

Tematyka konferencji w du ym 
stopniu koncentrowa a si  wokó
spraw zwi zanych ze sztuk  i kultu-
r . Kolejne referaty dotyczy y m.in. 

Dr Robert Nied wiedzki (Uni-
wersytet Wroc awski) opowiedzia
o wielkich rekinach, niegdy  miesz-
kaj cych w basenie morza kredowe-
go na terenie Opola i poluj cych na 
wielkie amonity. O amonitach opo-
wiedzia mgr Adrian Kin (SPNoZ 
„Phacops”, ód ). Dr Adam Szym-
kiewicz z Uniwersytetu Wroc aw-
skiego wspomnia  o „geologicznych 
i paleontologicznych skarbcach” 
Opolszczyzny, a dr Krzysztof Lu-
bicz-Miszewski przedstawi  znale-
ziska z ota w regionie, opowiedzia
gdzie na Opolszczy nie znajduj
si  dawne wulkany oraz unikatowe 
struktury fa dowe.

Prawne mo liwo ci ochrony 
walorów przyrody nieo ywionej 
w Polsce zosta y zaprezentowa-

ne przez dr Sylwi  Nowak oraz 
dra Arkadiusza Nowaka. Marek 
Mikulski przedstawi  mo liwo ci 
zagospodarowania budynków po-
kopalnianych znajduj cych si  na 
terenie stanowiska paleontologicz-
nego w Krasiejowie. Na zako cze-
nie pierwszego dnia seminarium 
odby a si  wycieczka do pawilonu 
paleontologicznego w Krasiejowie, 
oraz dyskusja pt. „Turystyka geolo-
giczna na Opolszczy nie”.

Drugi dzie  seminarium rozpo-
cz  referat dra Roberta Nied -
wiedzkiego o mieszka cach prehi-
storycznego tropikalnego morza w 
Góra d ach. Natomiast o tym, jak
rol  odgrywa y meteoryty w historii 
Ziemi opowiedzia prof. dr hab. 

ukasz Karwowski z Uniwersyte-

tu l skiego, a o muzeum powstaj -
cym na wydziale Nauk o Ziemi U
mówi a mgr Ewa Budziszewska-
Karwowska.

Walory przyrody nieo ywionej 
Parku Krajobrazowego na Górze 
w. Anny oraz ich turystyczno-dy-

daktyczne wykorzystanie przedsta-
wili mgr Marek Zarankiewicz i 
mgr Piotr Prus. Krzysztof Bado-
ra swój referat po wi ci  obecnej i 
niestety niezbyt korzystnej sytuacji 
geoochrony na Opolszczy nie na tle 
regionalnego zró nicowania geolo-
gicznego i geomorfologicznego. 

Sesja plenerowa odby a si  w ka-
mienio omie Góra d e.

EJ

Wroc awska konferencja: Szlachta na l sku

Historycy i ksi ta
o szlachcie
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spu cizny, jaka pozosta a po wielu 
pokoleniach l skiej szlachty – m.in. 
zbiorów malarstwa, ksi gozbiorów, 
dzie  architektury czy literatury. 
Kilka referatów dotyczy o dzia al-
no ci politycznej szlachty, autorzy 
innych skupili si  na problemach 
spo ecznych, np. zwi zków z kraja-
mi s siednimi: Czechami, Morawa-
mi, Polsk  i wi tym Cesarstwem 
Rzymskim Narodu Niemieckiego, 
dziejach szlachty. Nieliczni prele-
genci prezentowali poszczególne 
rody czy osoby.

Konferencj  swoj  obecno ci
zaszczycili przedstawiciele trzech 
l skich rodów arystokratycznych. 

Przypadek sprawi , e reprezen-
towali oni trzy l skie regiony. Z 
Górnego l ska wywodzi si  dr 
Guidotto Graf Henckel Fürst von 
Donnersmarck, potomek rodu, do 
którego niegdy  nale a o bytom-
skie pa stwo stanowe z Bytomiem 
i Tarnowskimi Górami. Jego przod-
kowie i krewni, np. ksi  Guido 
Henckel von Donnersmarck i hrabia 
Hugo Henckel von Donnersmarck 
w XIX w. znacz co przyczynili si
do industrializacji regionu. Jako 
przewodnicz cy Zwi zku Szlachty 

l skiej uczestniczy  w spotkaniu 
Johann Ernst Prinz Biron von Cur-
land. Do jego przodków nale a o

sycowskie pa stwo stanowe (ziemie 
na pó noc od Wroc awia, w rod-
kowej cz ci l ska) oraz ksi stwo
aga skie. Niemal e legendarne 

by y tak e ich zbiory sztuki i ma-
larstwa. Georg-Dietrich Prinz von 
Schoenaich-Carolath to potomek 
dawnych w a cicieli dóbr wokó
Bytomia Odrza skiego. Jego przod-
kowie zas u yli si  na polu kultury 
i o wiaty.

Ksi ta brali udzia  w tocz -

cych si  dyskusjach. Ksi  von 
Donnersmarck sugerowa , aby w 
swych badaniach historycy zwrócili 
uwag  na gospodarcz  rol  rodów 
szlacheckich. Ksi  Biron ywo 
zainteresowa  si  referatem doty-
cz cym magnackich zbiorów sztu-
ki. Pytany przez jednego z wroc-
awskich dziennikarzy o powody 

jego - jak si  okaza o - cz stych 
wizyt na l sku, odpowiedzia  bez 
wahania: Od dziesi ciu lat przyje -
d am tu co roku, nigdy w sprawach 
biznesowych. Sprowadzaj  mnie 
sentymenty rodzinne, po prostu 
czuj  si  z t  ziemi  zwi zany (…). 
Teraz, gdy dowiedzia em si  o przy-
gotowywanej we Wroc awiu kon-
ferencji naukowej, nie mog em nie 
skorzysta  z okazji, by dowiedzie
si  czego  wi cej o historii tych 
ziem, a tak e moich przodków. Nie 
jestem historykiem, ale przesz o
jest mi ci gle bliska z powodów ro-
dzinnych… („Szlachta przyjecha a
pos ucha  o szlachcie”. Rozmowa z 
Johanem Bironem von Kurlandem 
w: „Gazeta Wyborcza. Wroc aw”, z 
dn. 27 X 2006 r., s. 2).

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

Wi cej o konferencji – na stronie 
www.szlachta-adel.hist.uni.wroc.pl

Ksi ta: Georg-Dietrich Prinz von Schoenach-Carolath, Johann-Ernst Prinz Biron 
von Curland, dr Guidotto Graf Henckel Fürst von Donnersmarck

Uczestnicy konferencji
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W cyklu naukowych spotka  po-
wi conych zwi zkom spo eczno-

kulturowym granicz cych z Polsk
narodów oraz mniejszo ci polskiej 
yj cej poza granicami pa stwa, 

odby a si  w naszym uniwersyte-
cie kolejna konferencja, tym razem 
polsko-ukrai ska (27–28 listopada 
br.), pt. „Wielokulturowo  obwodu 
iwano-frankowskiego i wojewódz-
twa opolskiego”. Przypomnijmy, 
e w minionym roku (28 pa dzier-

nika) mia a miejsce pierwsza sesja 
pt. „Polska to samo  kulturowa 
na Litwie i na l sku”, któr  zor-
ganizowali pracownicy Instytutu 
Filologii Polskiej wraz ze Stowa-
rzyszeniem Wspó pracy Polska-
Wschód (Oddzia  Woj. w Opolu) i 
Stowarzyszeniem WILIA w Opolu 
(zob. „Indeks” 2005, nr 9–10, s. 
69). W tym roku, podobnie, jak w 
zesz ym, temu mi dzynarodowemu
przedsi wzi ciu patronowali rek-
tor UO i marsza ek województwa 
opolskiego, i podobnie – zaintere-
sowanie konferencj  przesz o ocze-

kiwania organizatorów, tj. Katedry 
Kulturoznawstwa i Folklorystyki, 
Stowarzyszenia Wspó pracy Pol-
ska-Wschód (Oddzia  Woj. w Opo-
lu) i Uniwersytetu Przykarpackiego 
im. W. Stefanyka (Instytut Kultury 
i Sztuki) z Iwano-Frankowska. W 
pracach organizacyjnych pomogli 
studenci dwóch kó : Ko a Nauko-
wego Folklorystów i Ko a Nauko-
wego Kulturoznawców. 

Warto zwróci  uwag , e pra-
cownicy i studenci naszego uniwer-
sytetu, jak i Uniwersytetu Przykar-
packiego, a tak e przedstawiciele 
polskich organizacji na Ukrainie 
(Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie, Towarzystwa Kultury 
Polskiej im. F. Karpi skiego z Iwa-
no-Frankowska) oraz nauczyciele i 
uczniowie ze szkó  podstawowych 
i gimnazjów, utrzymuj cy kontakty 
ze stron  ukrai sk , podejmuj cy 
w swych referatach rozleg e w t-
ki wielokulturowego dziedzictwa, 
zwrócili uwag  na wiele interesuj -
cych zjawisk kulturowych po jednej 

i drugiej stronie granicy, nie stronili 
od tematów trudnych i bolesnych, 
tzw. zasz o ci historycznych, po-
kazuj c jednocze nie, jak mo na 
ju  rozmawia  o wielu faktach. W 
tym kontek cie trzeba wymieni
takie wyk ady, jak prof. Anatoli-
ja Hrycana o wielokulturowo ci 
wspó czesnej Ukrainy i dr Danuty 
Berli skiej o wielokulturowo ci 
na l sku Opolskim, Myros awy 
Ostaszczuk o wielokulturowo ci 
w obwodzie iwano-frankowskim, 
prof. Teresy Smoli skiej o kultu-
rze kresowej na l sku, mgr Inny 
Strzody o rodzinnych zwi zkach 
ukrai sko- l skich, prof. Stani-
s awa S. Nicieji o Podolu na styku 
kultur polskiej i ukrai skiej (wraz z 
pokazem filmowym), dra Adama 
Wierci skiego o galicyjskiej re-
publice cieni w literaturze polskiej, 
mgra Janusza Wójcika o wizji 
Europy uniwersalnych warto ci w 
twórczo ci Stanis awa Vincenza. 
Ten rodzaj refleksji historycznej, 
literackiej, kulturowej i socjologicz-
nej dope nia y wyst pienia Piotra 
Kozio a o dzia alno ci mniejszo-
ci niemieckiej na Opolszczy nie, 

mgra Witalija Osmo owskiego o 
dzia alno ci organizacji polskich 
na Ukrainie, mgr Wandy Ridosz o 
funkcjonowaniu Towarzystwa Kul-
tury Polskiej im. F. Karpi skiego, 
mgra Eugeniusza Brudkiewicza
o wspó pracy województwa opol-
skiego z niepodleg  Ukrain . O 
praktycznych aspektach szeroko 
rozumianej wspó pracy mi dzy 
Polakami i Ukrai cami, np. o zró -
nicowanych formach wspó pracy, 
rozwijanych kontaktach polsko-
ukrai skich, popularyzacji wiedzy o 
obu narodach, niwelowaniu potocz-
nych stereotypów mówili dyrekto-
rzy szkó , nauczyciele od lat wspó -
pracuj cy ze sob : Kornelia Lach

Polsko-ukrai skie forum o wielokulturowo ci

Mi dzy nami, s siadami

Podczas konferencji. Na zdj ciu od lewej: mgr Inna Strzoda, Eugeniusz Brudkiewicz, 
Roman Bratkowski, prof. Anatolij Hrycan
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O cesarzu Francuzów powiedzia-
no i napisano ju  wiele. Wydawa
by si  mog o, e temat ten powinien 
zosta  wyczerpany. Jednak Napole-
on Bonaparte, przez wielu uwa any
za jednego z najwi kszych tyranów 
i agresorów, przez innych za jedne-
go z najwybitniejszych dowódców 
wojskowych w historii, m a sta-
nu i prawodawc , nadal wzbudza 
wiele emocji i kontrowersji. Jego 
postaci po wi cona by a mi dzy-
narodowa konferencja w ramach 
imprez towarzysz cych obchodom 
200. rocznicy zaj cia 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 
wspó pracy z Akademi  Europejsk
Meklemburgii – Pomorza Przednie-
go w Waren (dr Andreas Handy),
odby a si  w Niemczech (Waren) w 
dniach 5–8 pa dziernika 2006 r. 

W ród uczestników konferencji, 
obok wielu znakomitych profeso-
rów, w ród których nale y wymie-
ni prof. dr Hartmuta Scheible 

(Frankfurt nad Menem), prof. dr. 
Helmuta Koopmanna (Augs-
burg), prof. dr. Alaina Ruiz (Bor-
deaux), prof. dr. Norberta Waszek
(Pary ), prof. dr. Helmuta Bock
(Berlin), prof. dr. Ernsta Ribbat
(Münster), prof. dr. François Gen-
tona (Grenoble), prof. dr. Volkera 
Caysa ( ód ), znawców tematyki 
napoleonistycznej z Francji, Nie-
miec i Polski, znale li si  równie
studenci germanistyki Uniwersy-
tetu Opolskiego, którzy pi tkowe-
go popo udnia przedstawili swoje 
referaty przygotowywane od kilku 

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

„Napoleon w Europie 
– realia a legenda”

z Krzanowic i Miros awa Gienie-
ga z Rohatynia, Grzegorz Pielak
i Irena Niew g owska ze Strzelec 
Opolskich, utrzymuj cy kontakty 
z Tismienic , a tak e uczniowie z 
Publicznej Szko y Podstawowej nr 
5 w Opolu: Tomasz Siemek i Alek-
sandra Chech owska.

Warto uzupe ni , e konferen-
cji towarzyszy y koncerty pie ni 
ludowej w wykonaniu Zespo u
„Rosynka” z Instytutu Kultury i 
Sztuki w Iwano-Frankowsku oraz 
m odzie owego Zespo u „Horian-
ka” ze szko y redniej z Nadwirnej 
(uczniowie z tej placówki utrzy-
muj ywe kontakty z m odzie  z 
Gimnazjum nr 1 w Prudniku). Ot-
warto równie  wystaw  malarsk
pt. „Huculszczyzna” autorstwa Igo-
ra Tokaruka, prezesa obwodowej 
organizacji Narodowego Zwi zku 
Plastyków Ukrainy. Mo na by o
równie  obejrze  wystaw  obrazów 
Aleksandra Kowalenki z Ko omyi, 
aktualnie mieszkaj cego w naszym 

województwie. Go cie z Ukrainy 
uczestniczyli ponadto w uroczy-
stym podsumowaniu konkursu „Ze 

l skiem na Ty” w ubnianach oraz 

zapoznali si  z dzia alno ci  Domu 
Wspó pracy Polsko-Niemieckiej w 
Opolu.

Teresa Smoli ska

Na zdj ciu (od prawej): prof. Stanis aw S. Nicieja, Zinaida Boluk, prof. Teresa Smo-
li ska
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miesi cy w ramach studenckiego 
projektu pod opiek  naukow dr 
Gabrieli Jelitto-Piechulik. 

Celem owego projektu by o
zainicjowanie w ród studentów 
pochodz cych z trzech pa stw eu-
ropejskiego dyskursu dotycz ce-
go powstawania poszczególnych 
to samo ci narodowych. Idealnym 
t em tematycznym dla projektu by o
zaj cie Europy przez Napoleona, 
oznaczaj ce dla Polski wznowie-
nie roszcze  o w asne pa stwo na-
rodowe, które przesta o istnie  w 
roku 1795 w wyniku rozbiorów i 
podzia ów kraju pomi dzy Prusy, 
Austri  i Rosj . Dla Niemiec wal-
ka z Napoleonem sta a si  mitem 
towarzysz cym narodowemu roz-
wojowi kraju a  do katastrofy w 
roku 1945, mitem, który w obliczu 
nowej Europy powinien zosta  na 
nowo poddany przemy leniom. 
Dla Francji natomiast konfrontacja 
z dwiema jak e ró nymi narodowy-
mi reakcjami na uniwersalistyczne 
idee modelu francuskiego oznacza 
przyj cie kompleksowo ci ró nych
narodowych definicji w Europie.

Wkomponowanie projektu w 
trójstronn  konferencj  naukow
zapewni o udzia  w towarzysz cych 
dyskusjach prowadzonych przez 
znamienitych fachowców z Polski, 
Francji i Niemiec, oraz umo liwi o
studentom nawi zanie kontaktów, 

które chocia by poprzez rozbudo-
w  wspó pracy w ramach programu 
Erasmus mog  si  okaza  bardzo 
istotne dla dalszego kszta cenia. 
Wytypowani studenci przygoto-
wywali na swoich uniwersytetach 
referaty indywidualne oraz tezy do 
dyskusji, które zosta y zaprezento-
wane w czasie trwania konferencji 
przy u yciu prezentacji multime-
dialnych, fragmentów muzycznych 
oraz fragmentów filmów. Studenci 
wzi li równie  udzia  w fachowej 
cz ci konferencji maj c – jako 
publiczno  – mo liwo  udzia u w 
dyskusjach po wi conych poszcze-
gólnym referatom. 

J zykiem konferencji by  j zyk 
niemiecki, przy czym przez wzgl d
na kontekst konferencji równie  j -
zyki francuski i polski nie pozosta y
bez znaczenia, co umo liwi o pro-
wadzenie francusko-niemieckich 
czy polsko-niemieckich dyskusji.

By dyskusje te mog y przebie-
ga  na odpowiednim poziomie, we 
Francji i w Polsce zaproponowano 
studentom odpowiednie seminaria, 
we Francji dodatkowo prace magi-
sterskie dotycz ce danej dziedziny.

Trzyna cioro studentek i studen-
tów Instytutu Filologii Germa skiej 
Uniwersytetu Opolskiego przed-
stawi o na konferencji w Waren 
swoje referaty, w których nakre lili
uczestnikom sympozjum ciekawe 

oraz nieznane epizody z historii 
rozbiorów, czasów napoleo skich 
w Polsce oraz nadzieje zwi zane 
z cesarzem Francuzów. Studenci 
spotkali si  z bardzo serdecznym 
przyj ciem uczestników konferen-
cji, a swoj wie o ci  spojrzenia 
i dobrym przygotowaniem zaskar-
bili sobie uznanie znawców prob-
lematyki napoleo skiej przyby ych
z Francji i Niemiec. Przemówienia 
studentów tworzy y dwa bloki te-
matyczne: referaty historyczne oraz 
referaty nawi zuj ce do mitu o Na-
poleonie.

W pierwszym bloku temat „Na-
poleon i jego reformy” podj a Ma -
gorzata Blach (III rok germanisty-
ki). Referentka poruszy a równie
kwesti  nastawienia Niemców do 
ich protektora. Udowodni a, i  Na-
poleon nie by  tylko i wy cznie 
tyranem, ale równie  osob , która 
przyczyni a si , cho  nieumy lnie,
do wzbudzenia niemieckiego pa-
triotyzmu.

Spu cizn  po rewolucji francu-
skiej oraz walki polskich legioni-
stów na wyspie Haiti zreferowa
Piotr Pielorz (V rok germanisty-
ki). W swoim referacie wskaza  na 
zupe ne nieuwzgl dnienie przez 
Francj  polskich interesów w trak-
cie pertraktacji przez Napoleona 
przy uk adzie z Luneville (1801), 
oraz przedstawi  uczestnikom sym-
pozjum nieznane fakty o wys aniu 
i instrumentalnym wykorzystaniu 
polskich legionistów w walkach 
przeciw niepodleg o ci na wyspie 
Haiti.

Rozbiory Polski, ich genez  i 
skutki omówi a Iwona Dziedzic
(V rok germanistyki).W swoim 
referacie zanalizowa a przyczy-
ny rozbiorów Polski, brak reakcji 
ówczesnej Europy oraz znikni -
cie Polski z mapy Europy od roku 
1795, co równocze nie wi za o si
z podj ciem stara  o odzyskanie 
niepodleg o ci.

Temat „Nadzieje Polaków na 
odzyskanie niepodleg o ci” konty-
nuowa a Weronika Kecler (III rok 
germanistyki). Referentka przed-
stawi a nastroje Polaków w obliczu 
ówczesnych wydarze  w Europie 

Uczestnicy sympozjum w Waren
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oraz wzrost jak i spadek sympatii 
dla Napoleona w zale no ci od mo-
mentu historycznego.

Polskich bohaterów narodowych: 
Tadeusza Ko ciuszk  i Adama Czar-
toryskiego oraz ich odmienne wizje 
przysz o ci Polski przedstawi a Sa-
bina Kulska (V rok germanistyki). 
Wskaza a na ró ne próby uzyska-
nia niepodleg o ci przez Polaków. 
Z jednej strony przez osob  Ko -
ciuszki, którego koncepcja polega a
na walce o wolny kraj, a z drugiej 
strony przez Czartoryskiego, któ-
ry przez negocjacje i wspó prac  z 
Rosj  mia  nadziej  na odzyskanie 
przez Polsk  niepodleg o ci.

Natomiast kl sk  Napoleona 
wraz ze wszystkimi konsekwencja-
mi wynikaj cymi z tego faktu dla 
Polski przedstawi a Izabela Szeja
(V rok germanistyki). Wskaza a, 
i  Napoleon by  jedn  z niewielu 
nadziei na odzyskanie przez Polsk
pe nej suwerenno ci. Kl ska w wy-
prawie przeciw Rosji os abi a jego 
pozycj , od 1813 roku sojusznicy 
zaczynaj  go opuszcza , a Francuzi 

cz  si  w walce przeciw koalicji 
antyfrancuskiej. Ostatecznym cio-
sem staje si  przegrana bitwa pod 
Waterloo, która oznacza a równo-
cze nie koniec Ksi stwa Warszaw-
skiego oraz koniec Bonaparte – or -
downika w walce o niepodleg o
Polski.

Spo eczna oraz polityczno-praw-
na sytuacja Ksi stwa Warszawskie-
go w latach 1807–1812 by a przed-
miotem referatu Anety Lisek (III 
rok germanistyki). Centralne miej-
sce w rozwa aniach zaj y kom-
petencje w adzy ustawodawczej, 
wykonawczej i s downiczej oraz 
dekret grudniowy zmieniaj cy sy-
tuacj  polskich ch opów. S uchacze
us yszeli równie  o nadziejach, któ-
re w Polakach wzbudzi o powstanie 
Ksi stwa Warszawskiego. Niestety 
wraz z upadkiem w adzy Napoleona 
upad o równie  Ksi stwo Warszaw-
skie, a z nim poleg y nadzieje Pola-
ków na odzyskanie niepodleg o ci.

Tematem kolejnego referatu by
polski hymn narodowy. Agnieszka
Jaworska (III rok germanistyki) 
wkomponowuj c w referat podk ad

muzyczny, wspomnia a osi gni cia
Napoleona, które wzbudzi y w ród
Polaków wiar  w odzyskanie nie-
podleg o ci. Referentka wykaza a
równie , jak dalece ta polska pie
zainspirowa a inne s owia skie na-
rody do tworzenia w asnych pie ni
patriotycznych.

Kolejne wyst pienia studentów 
po wi cone by y recepcji mitu Na-
poleona przez spo ecze stwo pols-
kie. „Obraz Napoleona w literatu-
rze polskiej na przyk adzie »Pana 
Tadeusza« Adama Mickiewicza” 
przedstawi Marcin Wo nica (III 
rok germanistyki). Celem jego re-
feratu by o przybli enie postaci Na-
poleona w literaturze polskiej oraz 
pokazanie na podstawie cytatów 
z „Pana Tadeusza” i fragmentów 
filmu Andrzeja Wajdy, jak Mickie-
wicz by  bezgranicznie zauroczony 
postaci  cesarza Francuzów, mimo 
poniesionej przez niego kl ski.

Temat Napoleona w literaturze 
polskiej kontynuowa Dawid Bar-
toszek (III rok germanistyki). W 
swojej cz ci referatu omówi  naj-
bardziej znan  polsk  pie  patrio-
tyczn  – „Warszawiank ”. Zgroma-
dzeni s uchacze us yszeli jej melodi
z p yty CD, a referent zaprezentowa
kilka fragmentów tekstu, które na-
st pnie scharakteryzowa  w kontek-
cie stosunków polsko-francuskich.

„Obraz Napoleona w pami tni-
kach Polek” podj a w swoim re-
fera cie Ma gorzata Jastrz bska
(III rok germanistyki). Pami tniki,
mimo subiektywno ci przekazu, 
mog  by  bowiem nie tylko fascy-
nuj c  lektur , ale i skarbnic  wia-
domo ci. To w nich znale  mo na
spojrzenie polskich szlachcianek na 
Napoleona Bonaparte jako na obiekt 
westchnie  i bywalca salo nów, cz o-
wieka z krwi i ko ci, rz dzonego 
na mi tno ciami; ale równocze nie 
nie brakuje w owych pami tnikach
refleksji na temat polityki Napoleo-
na i krytyki jego posuni  politycz-
nych.

Osob  Marii Walewskiej i obra-
zem polskiego spo ecze stwa zaj
si Krzysztof Stypa (V rok germa-
nistyki). Po zaprezentowaniu krót-
kiej biografii Marii Walewskiej, 

(która jako 18-latka wysz a za m
za 70-letniego grafa Walewskiego), 
przedstawi  – na podstawie ksi ki
,,K opoty z pani  Walewsk ” autor-
stwa Mariana Brandysa – jak we-
d ug literackiej fikcji wielcy Polacy 
przekonywali Mari  Walewsk , aby 
zosta a kochank  Napoleona.Ten 
zwi zek mia  pomóc w wywarciu 
korzystnego wp ywu na decyzje 
podejmowane przez Napoleona w 
zwi zku z Polsk .

Wyst pienia studentów zako -
czy Benedykt Feilert (III rok ger-
manistyki), który zwróci  uwag  na 
genez  powstania mitu Napoleona, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem 
t a historyczno-politycznego. Ko-
lejnym poruszonym przez niego 
aspektem by a recepcja owego 
mitu w krajach niemieckich, gdzie 
obraz Napoleona nie by  jednolity i 
z czasem ulega  zmianom. Szcze-
gólnie Austria i Prusy cechowa y
si  negatywnym nastawieniem do 
reprezentowanych przez niego idei. 
Walka z napoleo sk  wizj  Europy 
zaowocowa a w ko cu wykrystali-
zowaniem si  jednolitej to samo ci
narodowej Niemców.

Organizatorzy mi dzynarodo-
wego sympozjum w Waren zapew-
nili uczestnikom konferencji nie 
tylko ciekawy i fachowy program 
poszczególnych bloków wyk ado-
wych, ale równie  zadbali o bogaty, 
dodatkowy program wieczorny i o 
odpowiedni  opraw  konferencji. 
Oficjalne rozpocz cie sympozjum 
mia o miejsce w starym zamku w 
Penzlin, gdzie dzi  znajduje si  mu-
zeum po wi cone mitom i legendom 
o czarownicach oraz ich prze lado-
waniach na przestrzeni wieków. 
Zgromadzonych go ci powita a
dyrektorka muzeum – prof. An-
drea Rudolph. Nast pnie uczest-
nicy sympozjum wys uchali dwóch 
wyk adów po wi conych mitom i 
legendom o Napoleonie Bonaparte, 
które zainaugurowa y ca  konfe-
rencj . Po zako czeniu oficjalnych 
uroczysto ci przybyli go cie zjedli 
uroczyst  kolacj  w sali rycerskiej 
Museum Alte Burg, a nast pnie 
wzi li udzia  w oprowadzeniu po 
muzeum. Kolejnego wieczoru, w 
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ramach programu towarzysz cego 
konferencji, uczestnicy wys uchali
w szkole muzycznej w Waren kon-
certu muzyki klasycznej (Ludwig 
van Beethoven, Robert Schumann) 
w wykonaniu Yuko Mine (fortepian, 
Japonia), i wiolonczelisty Johanne-
sa Bergera (Niemcy). Natomiast w 
ostatnim dniu konferencji uczestni-
cy zapoznali si  w muzeum w Sta-
venhagen z ekspozycj : ,,Czasy na-
poleo skie w Meklemburgii” oraz 

z muzeum po wi conym pisarzowi 
Fritzowi Reuterowi. 

Trzynastoosobowa grupa stu-
dentów opolskiej germanistyki 
d ugo b dzie pami ta  emocje to-
warzysz ce swoim wyst pieniom na 
mi dzynarodowym sympozjum w 
Waren. W pami ci pozostan  rów-
nie  ciekawe dyskusje o niebaga-
telnym wp ywie postaci Napoleona 
na histori , literatur  i filozofi  oraz 
przede wszystkim wspomnienia mi-

ej, serdecznej atmosfery panuj cej
podczas sympozjum w Waren, w 
którym, dzi ki zaproszeniu przez 
prof. Andre  Rudolph (Uniwersytet 
Opolski) oraz prof. Marion George 
(Uniwersytet Poitiers), opiece nau-
kowej dr Gabrieli Jelitto-Piechu-
lik, oraz wsparciu materialnemu 
DAAD mieli my mo liwo  wzi cia 
udzia u.

Ma gorzata Jatrz bska
Piotr Pielorz 

20 listopada br. Parlament Stu-
dencki Uniwersytetu Opolskiego 
uchwali  ostateczn  wersj  nowego 
regulaminu samorz du studenckie-
go. 30 listopada Senat UO podj
uchwa  o stwierdzeniu zgodno ci 
nowego regulaminu z ustaw  z dnia 
27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolni-
ctwie wy szym” i ze statutem Uni-
wersytetu Opolskiego.

Nowy regulamin wprowadza 
istotne zmiany w strukturze i funk-
cjonowaniu samorz du studenckie-
go na naszej uczelni. Cz  zmian 
wynika z konieczno ci dostosowa-
nia do ustawy i opartego na niej no-
wego statutu, pewne zmiany spo-
wodowane zosta y konieczno ci
udoskonalenia istniej cych rozwi -
za  i wyj cia naprzeciw nowym po-
trzebom. Nowy regulamin zast pi
poprzedni z 13 grudnia 1994 r.

Zgodnie z now  regulacj  samo-
rz d studencki tworz  studenci stu-
diów pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolitych studiów magister-
skich prowadzonych przez Uniwer-
sytet Opolski. Kadencja wszystkich 
osób pe ni cych funkcje w samo-
rz dzie studenckim (oprócz staro-
stów roku) ustalona zosta a na 2 
lata. Sprawy mniejszej wagi zosta y

uregulowane w Regulaminie Wyko-
nawczym Samorz du Studenckiego 
i w regulaminach szczegó owych.

Struktury samorz du studen-
ckiego funkcjonuj  na 3 pozio-
mach: studentów roku, wydzia o-
wym i uczelnianym. Studenci roku 
wybieraj  spo ród siebie starost
roku, który jest ich przedstawicie-

lem. Kadencja starosty roku jest 
bezterminowa, chyba, e studenci 
postanowi  inaczej.

Najwi ksze zmiany wprowadzo-
no na poziomie wydzia owym. Do-
tychczasowe rady starostów, maj -
ce za zadanie g ównie koordynacj
pracy starostów roku, zast pione 
zosta y przez rady studenckie. W 

Nowy regulamin
samorz du studenckiego

Obrady Parlamentu Studenckiego UO



 90 INDEKS nr 7–8 (72–73)

18 pa dziernika br. w K dzierzynie-Ko lu odby o si
X K dzierzy sko-Kozielskie Seminarium Naukowe pt. 
„Partnerstwo samorz dów – partnerstwo mieszka ców. 
Razem czy osobno”, zorganizowane przez Urz d Miasta 
w K dzierzynie-Ko lu, Uniwersytet Opolski, Pa stwow
Wy sz  Szko  Zawodow  w Raciborzu i Towarzystwo 
Ziemi Kozielskiej. 

Historia seminariów si ga roku 1994 – s  one odpo-
wiednikami Tyskich Seminariów Majowych organizo-
wanych w Polsce cyklicznie przez w adze municypalne. 
Merytorycznie wspomagane by y a  dziesi ciokrotnie
przez Uniwersytet Opolski, dwukrotnie przez Pa stwo-
w  Wy sz  Szko  Zawodow  w Raciborzu oraz przez 
nast puj ce stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo So-
cjologiczne, Instytut Zarz dzania Wiedz  w Krakowie, 
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.

Formu a seminariów wypracowana zosta a przez ich 
inicjatora i opiekuna naukowego – dra Edwarda Ny-
cza: jej istot  s  spotkania dzia aczy samorz dowych z 
kadr  naukow  w celu podj cia wspólnej dyskusji nad 
problemami spo ecznymi w regionie. Ka de seminarium 
mia o swoj  specyfik  wynikaj c  z aktualnej sytuacji 
spo eczno-kulturalnej. Wymiana pogl dów teoretycznych 
prezentowanych przez prelegentów z wielu o rodków
akademickich z do wiadczeniami praktyków – samorz -
dowców – jest obopólnie korzystna i po dana w procesie 
poprawy jako ci ycia mieszka ców miasta. 

Tegoroczne seminarium by o okazj  wymiany do-
wiadcze  oraz prezentacji wyników prowadzonych dzia-
a , projektów i bada  spo ecznych, a tak e miejscem 

dyskusji nad rol , zakresem i poziomem efek tywno ci
partnerstwa pomi dzy lokalnymi w adzami samorz do-
wymi a mieszka cami miasta, jak równie  przedsi bior-
stwami oraz organizacjami i stowarzyszeniami powiatu 
k dzierzy sko-kozielskiego. Odwo ano si  do do wiad-
cze  samorz dowych na poziomie wojewódzkim, po-
wiatowym i gminnym. Zaproszeni go cie reprezentuj cy 
regionalne o rodki naukowe i samorz dowe: prof. W. 
Jacher, prof. A. Bartoszek, dr J. Wróblewska-Jachna, 
dr E. Ganowicz, dr J. Borusowska, dr K. Faliszek, dr 
J. wi tkiewicz, mgr K. Lotko-Czech zwrócili uwag
m.in. na gminne formy partnerstwa lokalnego, rol  sa-
morz du w kreowaniu partnerstwa w gminie i powiecie, 
rol  instytucji i organizacji pozarz dowych w lokalnym 
partnerstwie, a tak e na zadania liderów w kszta towaniu 
lokalnych stosunków spo ecznych. 

Wyg oszone przez naukowców referaty stanowi y
wst p do dyskusji obecnych na sali samorz dowców 
– wicemarsza ka województwa, sta rosty powiatu, prezy-
denta miasta, wójtów gmin, radnych oraz mieszka ców 
miasta.

Edward Nycz

X K dzierzy sko-Kozielskie Seminarium Naukowe

Samorz d w teorii 
i praktyce

sk ad rady studenckiej wchodz  sta-
rostowie roku, szefowie kó  nauko-
wych oraz przedstawiciele studen-
tów w radzie wydzia u. Organami 
wykonawczymi s  przewodnicz cy
i prezydium rady studenckiej. W 
ramach wydzia owego samorz du 
studenckiego (WSS) dzia a, tak jak 
dotychczas, wydzia owa komisja 
stypendialna. Nowo ci  jest wpro-
wadzenie funkcji starosty instytutu, 
którego mog  wybra  ze swojego 
grona starostowie roku i szefowie 
kó  naukowych w danym instytu-
cie. Starosta instytutu z urz du jest 
przedstawicielem studentów w ra-
dzie instytutu.

Uczelniany samorz d studencki 
odpowiada za sprawy wszystkich 
studentów uniwersytetu. Najwy sz
w adz  w samorz dzie studenckim, 
tak jak dotychczas, jest Parlament 
Studencki Uniwersytetu Opolskie-
go. W sk ad parlamentu wchodz
reprezentanci poszczególnych dzie-
dzin ruchu studenckiego, w tym 
przewodnicz cy wydzia owych 
rad studenckich, przedstawiciele 
studentów w Senacie UO, przed-
stawiciele ogólnouczelnianych or-
ganizacji studenckich, reprezentan-
ci domów studenta itd. Parlament 
wybiera przewodnicz cego i zarz d
samorz du studenckiego. Na po-

ziomie uczelnianym dzia aj  tak e
odwo awcza komisja stypendialna 
(zwykle jej zadania pe ni zarz d) i 
rady mieszka ców domów studen-
ta. Funkcj  kontroln  powierzono 
nowemu organowi – Komisji Re-
wizyjnej.

Do zada  samorz du studenckie-
go nale y tak e wspieranie studen-
ckiego ruchu naukowego i spo-
ecznego. Przedstawiciele Forum 

Studenckiego Ruchu Naukowego 
s  cz onkami Parlamentu Studen-
ckiego.

Piotr Zamelski



 listopad – grudzie  2006 91

Summer University
for Plasma Physics

W tym roku pod koniec waka-
cji by em, razem z koleg  z roku - 
Przemys awem Pi atowiczem, na 
zje dzie naukowym – Uniwersyte-
cie Letnim z Fizyki Plazmy w Gar-
ching ko o München (Monachium). 
Zjazd trwa  od 25 do 29 wrze nia 
i organizowany by  przez Insty-
tut Fizyki Plazmy Maxa Plancka. 
Wyk ady obejmowa y podstawy 
fizyki plazmy oraz fuzji termoj -
drowej. Zapoznali my si  równie
z bardziej szczegó owymi dzia ami
rozleg ej dziedziny, jak  jest fizyka 
plazmy – z magnetohydrodynamik ,
kinetyk  plazmy, astrofizycznymi 
plazmami, diagnostyk  plazmy oraz 
budow  i dzia aniem tokamaków 

i stellaratorów – urz dze , które 
mo e umo liwi  zbudowanie re-
aktora fuzyjnego, o wiele efektyw-
niejszego i bezpieczniejszego ni
wspó czesne reaktory j drowe. Po-
znali my osi gni cia naukowców w 
tej dziedzinie oraz wyzwania, które 
jeszcze przed nimi stoj . Wyk a-
dom towarzyszy a wizytacja labo-
ratoriów zajmuj cych si  badaniem 
ogrzewania plazmy oraz jej reakcji 
z ró nymi materia ami, jak równie
wizytacja ASDEX – tokamaka, na 
którym przeprowadza si  do wiad-
czenia w a nie w Garching.

W zje dzie bra y udzia  osoby 
z bardzo wielu krajów Europy i 
nie tylko, bo tak e z Chin i Korei. 

Mieszkali my w adnym hotelu nie-
daleko od instytutu. Dzienny prze-
jazd do instytutu i z powrotem, jak 
i dojazd do Monachium refundowa
Instytut Fizyki Plazmy, w wyniku 
czego koszty ca ego wyjazdu by y
bardzo ma e. Wszystkim zaintere-
sowanym fizyk , a w szczególno-
ci fizyk  plazmy, polecam przysz e

zjazdy organizowane przez Instytut 
Fizyki Plazmy Maxa Plancka (aby 
wzi  udzia  w tym zje dzie trze-
ba by o wys a  podanie, yciorys, 
wiadectwo uko czenia szko y
redniej oraz za wiadczenia uko -

czenia kursów z podstaw fizyki).
Damian Niemczyk

student IV roku fizyki UO

II Warsztaty Naukowe KL FAMO 

„Zimne atomy”
W Instytucie Fizyki UMK w To-

runiu w dniach 18–22 wrze nia br. 
odby y si  II Warsztaty Naukowe 
FAMO (Krajowego Laboratorium 
Fizyki Atomowej, Molekularnej i 
Optycznej). Warsztaty po wi cone
by y tematyce uk adów atomów, 
jonów lub cz steczek, których 
wzajemne oddzia ywania zosta y
w znacznej mierze zredukowane, 
a tak e praktycznej realizacji stanu 
uk adu poprzez pu apkowanie ze-
spo u cz stek i wyhamowaniu ich 
wzgl dnych ruchów (metody rea-
lizacji takiego stanu s  okre lone 
poj ciem ch odzenie, st d wzi  si
termin zimne atomy).

W warsztatach wzi li udzia
m.in. studenci, studenci doktoranci 
oraz pracownicy naukowi polskich Studentki UO obserwuj  w Laboratorium FAMO jedn  z pu apek
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uczelni i instytucji badawczych. 
Uniwersytet Opolski reprezento-
wali studenci obecnego IV roku: 
Katarzyna Macio , Agata Mich-
nowska, Teresa miglewicz oraz 
Daniel Kad ubowski. Mieli my 
mo liwo  uczestniczenia w cieka-
wych wyk adach poruszaj cych za-
równo kwestie teoretyczne, jak i ich 
praktyczne rozwi zania. Podczas 
warsztatów zwiedzali my Krajowe 
Laboratorium FAMO, uczestniczy-
li my te  w wyjazdowej sesji II 
Warsztatów w Centrum Astrono-
mii UMK w Piwnicach. Mieli my 
okazj  przyjrze  si  pracy zespo-
ów badawczych, a tak e zwiedzi

Obserwatorium Astronomiczne. 
Warsztaty by y tak e okazj  do 
wymiany informacji i pogl dów ze 
studentami z innych uczelni. 

Katarzyna Macio

U jaskiniowców
Kilka milionów lat temu m ody 

jaskiniowiec zaostrzonym patykiem 
umoczonym w ro linnym barwniku 
namalowa  na cianie swojej groty 
scen  przedstawiaj c  polowanie 
na bizona. Scena by a bardzo dyna-
miczna. Oto olbrzymi m czyzna 
z w óczni  w d oni ciga  sp oszo-
ne zwierz . Prawdopodobnie uda-
ne owy by y pretekstem dla jego 
wspó plemie ców do kilkudniowego 

wi ta, celebracji wyj tkowego zda-
rzenia. By y tak wa ne, e wymaga-
y natychmiastowego utrwalenia w 

formie obrazu (gdyby znano wtedy 
pismo, z pewno ci  powstawa yby
hymny na cze  my liwego). Trze-
ba doda , e artysta by  z pewno ci
cz owiekiem w ród swoich b yskot-
liwym, inteligentnym czy wr cz wy-
kszta conym, krótko mówi c nadzie-
j  jaskiniowców.

Jak mrugni cie oka mija te kilka 
milionów lat i historia zatacza ko o. 
Znów sytuacja podobna. M ody 
cz owiek, dajmy na to student (niech 
b dzie filolog, bo to najcz ciej du-
sze artystyczne), ju  nie w jaskini, 
bo tych niewiele, ale na przyk ad 
w sali wyk adowej, d ugopisem, bo 
przecie  nie patykiem, nie maluje, 
a raczej pisze, no i nie na cianie, 
a – powiedzmy – na awce. A e z 

W dniach 11–19 grudnia br. trwa-
y Dni Kultury Studenckiej „Kul-

turalia 2006”, które rozpocz y si
happeningiem na rynku. Przygoto-
wano wiele atrakcji mniej i bardziej 
kulturalnych, m.in. wernisa  wysta-
wy fotografii: „Moje miejsce, moja 
przestrze  10+1”, wyst p kwartetu 

pod dyr. Mariana Bili skiego, po-
kaz filmów kabaretowych, recital 
Alicji Kalinowskiej wykonuj cej 
standardy jazzowe, warsztaty panto-
mimy, warsztaty ruchowe, warszta-
ty ta ca wspó czesnego, warsztaty 
ta ca jazzowego, Turniej Jednego 
Wiersza, warsztaty przytulania, pro-

mocj  Kwartalnika Kulturalnego, 
wyst py w ramach Krakowskiego 
Salonu Poezji w Opolu (poezj  Bu-
kowskiego czytali Karina Seweryn, 
Micha  Majnicz). Pokazywano tak-
e filmy Larsa von Triera.

BEZ

Kultura po studencku

Opolscy studenci w ród uczestników warsztatów
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pewno ci  ów student na bizony 
nie poluje, to pisze o wydarzeniach, 
które wype niaj  jego codzienno ,
pisze o swoich studiach. 

Ale co móg by taki student pisa .
Z pewno ci  s  wykluczone teksty 
typu: „nudno mi” czy „nudz  si ”.
Przecie  skoro jaskiniowiec mia
wi cej do powiedzenia (namalo-
wania), to po tylu latach ewolucji 
wspó czesny m ody cz owiek ma 
do powiedzenia (napisania) o wie-
le wi cej i powa niejszych rzeczy. 
Bardziej prawdopodobne, e stu-
dent (wcze niej wspomniana dusza 
artystyczna) zamie ci krótki utwór 
rymowany, swobodn  interpretacj
poezji pami tnikarskiej cho by tego 
typu: „Na górze ró e/ na dole bez/ 
a pod starym / d bem le y/ zdech y
pies” (nale y zwróci  zw aszcza 
uwag  na odwa nie zastosowan
przerzutni  oraz lekkie zachwia-

nie rytmu, które niezaprzeczalnie, 
mimo „zdech ego psa”, o ywia pró-
b  literack ).

Poniewa  m ody cz owiek pi-
sze na awce, która znajduje si  w 
budynku uniwersytetu, to nie ma 
mowy, aby pojawi o si  tam stwier-
dzenie, ba nawet wykrzyknienie w 
rodzaju: „TA SZKO A TO MASA-
KRA! KOSZMAR!”, a dodaj ce 
ekspresji wersaliki s  w zupe no ci
wykluczone. Po takim stwierdzeniu 
w naturalny sposób nast pi oby ko-
lejne: „poniedzia ek 9:40 – ja chc
weekendu!”, ale skoro i pierwsze 
wymy lone, to i oczywi cie drugie 
te .

Tak e w ca o ci wydumany jest 
dialog, który móg by by  zapisem 
dyskusji interdyscyplinarnej w ród
studentów: „– niech kto  popisze co
nowego!!/   – nawet awki zaczynaj
ju  by  nudne/ – Nudni s  ludzie na 

fil. pol./ – Nie pisz  nic ciekawego, 
bo nic ciekawego do powiedzenia 
nie maj ./ – Kulturoznawcy rów-
nie .” Bardziej mo liwe, e padn
takie oto s owa: „A mi si  podoba 
na Filologii Polskiej:) wcale nie 
chce mi si  spa ./ – chcia bym ci
pozna ! Niesamowite!”. 

Mo na popu ci  wodze wyob-
ra ni i wiele przyk adów jeszcze wy-
my li , ale przecie  nie ma to zupe -
nie adnego sensu. yjemy w XXI 
wieku, a opisana wy ej hipotetyczna 
sytuacja by aby przecie  zwyk ym 
wandalizmem wynikaj cym chy-
ba z g upoty i lenistwa. Student to 
przysz y inteligent, nadzieja kraju, 
a przede wszystkim „student  kre-
tyn”, wi c nie zrobi by niczego po-
dobnego. A poza tym, co ma student 
wspólnego z jaskiniowcem?

ukasz Sawicki

16 listopada br. w Bibliotece G ównej UO rektor UO 
prof. dr hab. Stanis aw Nicieja powo a  muzeum uni-
wersyteckie. Poeta Harry Duda, absolwent opolskiej 
WSP, przekaza  na rzecz muzeum m.in. w asn  kart
biblioteczn , eton na sto ówk  i materia y dotycz -

ce dzia alno ci studenckiej w latach sze dziesi tych. 
Pierwsze pami tki przej a dyrektor Biblioteki G ównej 
UO dr Wanda Matwiejczuk.

BEZ

eton do muzeum

Harry Duda przekazuje dyrektor Biblioteki G ównej UO Wandzie Matwiejczuk pami tki
z czasów studenckich

Na zdj ciu: eton na sto ówk  WSP
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19 pa dziernika 2006 r.
Senat UO minut  ciszy uczci  pami  zmar ego 3 pa -
dziernika br. prof. dra hab. Zdzis awa Piaseckiego,
zwi zanego z nasz  uczelni  od pocz tku jej istnienia, 
wieloletniego dziekana i prodziekana Wydzia u Filo-
logicznego-Historycznego WSP, kierownika Katedry 
Literatury Pozytywizmu i M odej Polski, znawcy 
twórczo ci Stanis awa Witkiewicza.

Przewodnicz cy Senatu prof. Stanis aw S. Nicieja
poinformowa  o uzyskanym (25 wrze nia 2006 r.) 
przez Wydzia  Przyrodniczo-Techniczny UO prawie 
do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie 
biologii.

Prof. Czes awa Rosik-Dulewska, przewodnicz ca
Komisji Senackiej ds. Kadry Naukowej i Zatrudnie-
nia poinformowa a o pracach komisji nad ustaleniem 
kryteriów mianowania na stanowiska profesora 
zwyczajnego i nadzwyczajnego w UO. Prof. Stefan 
M. Grochalski, przewodnicz cy Senackiej Komisji 
ds. Statutu, powiadomi  o przes anych przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego uwagach do 
nowo opracowanego statutu UO.

Prorektor ds. wspó pracy z zagranic  i rozwoju kadry 
prof. Jerzy Lis przedstawi  post p prac nad wnio-
skami o uzyskanie praw nadawania stopni doktora 
na poszczególnych wydzia ach.

Senat zaakceptowa  propozycj  podj cia w styczniu 
2008 r. uchwa y o powo aniu z nowym rokiem aka-
demickim 2008/2009 wydzia u nauk spo ecznych;
wyst pienie w tym terminie o prawa doktoryzowania 
(w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych spe nia-
j cych kryteria); uwzgl dnienie w kalendarzu wybor-
czym na kadencj  2008-2012 wyborów do organów 
jednoosobowych i kolegialnych nowo powo anego
wydzia u.

Informacje dotycz ce rekrutacji na studia w roku 
2006/2007 przedstawi  prorektor prof. Marek Mas-
nyk. Po raz pierwszy studenci rekrutowani byli na 
studia w systemie bolo skim (3+2), co oznacza, e
na wiele kierunków funkcjonuj cych do tej pory jako 
jednolite 5-letnie studia magisterskie w roku akademi-
ckim 2006/2007 odbywa  si  nabór na 3-letnie studia 
licencjackie; rekrutacja prowadzona by a systemem 
internetowym (IRK). Prof. Marek Masnyk zwróci
równie  uwag  na coraz bardziej odczuwalny ni
demograficzny. 

Wyniki rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opol-
skim wykaza y, e studia w UO ciesz  si  nadal 
bardzo du ym zainteresowaniem: zarejestrowanych 
by o ponad 12 tys. kandydatów (ok. 8500 na studia 
stacjonarne, 1900 na studia niestacjonarne i 1400 na 
studia uzupe niaj ce magisterskie).

Prorektor prof. Marek Masnyk poinformowa  o 
przyj ciu przez Senack  Komisj  ds. Kszta cenia i 
Studentów poprawek do zatwierdzonej w maju 2006 r. 
uchwa y rekrutacyjnej na studia w roku akademickim 
2007/2008. Zmiany w uchwale s  spowodowane 
zmianami w organizacji matury w 2007 r., które MEN 
og osi  we wrze niu br.

Konieczno  dopracowania internetowego systemu 
rekrutacji podkre li  dziekan Wydzia u Ekonomiczne-
go prof. Janusz S odczyk. Dyrektor Instytutu Nauk 
Pedagogicznych prof. Zenon Jasi ski zwróci  uwag
na mapk  sporz dzon  przez Centrum Informatyczne, 
obrazuj c  regiony kraju, z których pochodz  kandy-
daci na studia w UO, która powinna by  wykorzysty-
wana w promowaniu naszej uczelni. 

Dyrektor Centrum Informatycznego UO Marek 
Ganczarski wyja ni  powody nieco wadliwego funk-
cjonowania internetowego systemu rekrutacji.

Zgodnie z przyj tym statutem Senat UO liczy 61 
osób. Przewodnicz cy Uczelnianej Komisji Wybor-
czej prof. Józef Musielok wniós  o przyj cie propo-
zycji podzia u 10 mandatów do Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego: 7 mandatów otrzymuj  przedstawiciele 
studentów, 1 mandat otrzymuje przedstawiciel dokto-
rantów UO; 1 mandat otrzymuje przedstawiciel grupy 
tzw. pracowników samodzielnych Wydzia u Prawa i 
Administracji; 1 mandat otrzymuje przedstawiciel 
grupy tzw. pracowników niesamodzielnych Wydzia u
Prawa i Administracji.

Propozycja podzia u mandatów zosta a w g osowaniu 
jawnym przyj ta przez Senat jednomy lnie.

Dziekan Wydzia u Matematyki, Fizyki i Chemii prof. 
Katarzyna Ha kowska poinformowa a o uroczy-
sto ci oficjalnego otwarcia obserwatorium astrono-
micznego Instytutu Fizyki. Uroczysto  zaplanowana 
zosta a na dzie  26 pa dziernika br. Rada Wydzia u
Mat-Fiz-Chem. na wniosek Rady Naukowej Insty-
tutu Fizyki zaproponowa a nadanie obserwatorium 
imienia Teodora Edwarda Ka u y.

Lucyna Kusyk

Z prac Senatu UO
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Grzywocz Krzysztof (red.), Du-
chowo  i modlitwa, (seria – Sym-
pozja, nr 67), Opole, 2006, 107 s., 
cena 12,00 z

Materia y sympozjum naukowe-
go dedykowanego ks. dr. Zygmun-
towi Nabzdykowi przez Katedr
Teologii Moralnej Etyki Spo ecz-
nej i Duchowo ci Wydzia u Teolo-
gicznego Uniwersytetu Opolskiego 
(Opole, 23 listopada 2005 r.). Sym-
pozjum zatytu owane „Duchowo
i modlitwa” pragnie ukaza  istot-
n  wi  pomi dzy duchowo ci  i 
modlitw .

Marcol Alojzy, W kr gu war to-
ci chrze cija skich, (seria – Opol-

ska Biblioteka Teologiczna nr 90), 
Opole, 2006, 719 s., cena 40,00 z

Ksi ga wydana przez Wydzia
Teologiczny Uniwersytetu Opol-

skiego z okazji 75. rocznicy uro-
dzin Autora. Niniejsza ksi ka jest 
podtrzymaniem dobrej tradycji pub-
likowania prac, zbieraj cych teks-
ty jednego autora, wprawdzie ju
kiedy  drukowane, ale rozproszone 
w ró nych wydawnictwach, cz sto
trudno dost pne dla czytelnika. Au-
tor, ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol, 
zajmuje si  naukowo teologi  od 
pocz tku lat sze dziesi tych, spe-
cjalizuj c si  w teologii moralnej 
fundamentalnej i bioetyce. 

Krok Dariusz, Pawi ski S a-
womir (red.), J zyk przekazu re-
ligijnego. Perspektywa psycholo-
gii i homilektyki (seria – Sympozja, 
nr 66), Opole, 2006, 127 s., cena 
12,00 z

Materia y sympozjum nauko-
wego zorganizowanego 16 listo-
pada 2005 r. przez Katedr  Kate-
chetyki, Pedagogiki i Psychologii 
Religii oraz Katedr  Homilektyki 
i rodków Przekazu Wiary Wy-
dzia u Teologicznego Uniwersyte-
tu Opolskiego. Niniejsza ksi ka, 
b d ca owocem sympozjum, jest 
prób  spojrzenia na problematyk
komunikowania j zyka religijnego 
z interdyscyplinarnej perspektywy 
psychologiczno-homiletycznej.

Porada Rajmund (red.), Chry-
stus wiat em ekumenii. W drodze 
na trzecie europejskie zgromadzenie 
ekumeniczne w Sibiu, (seria – Eku-
menizm i Integracja, nr 14), Opole, 
2006, 160 s., cena 17,00 z

We wrze niu 2007 r. w Sibiu 
odb dzie si  kulminacyjna faza 
Trzeciego Europejskiego Zgroma-
dzenia Ekumenicznego, którego 
tematem s  s owa: „ wiat o Chry-
stusa o wieca wszystkich. Nadzieja 
na odnow  i jedno  w Europie”. 
Trzecie Zgromadzenie Ekumenicz-
ne, zainicjowane przez Konferen-
cj  Ko cio ów Europejskich (KEK) 
i Rad  Konferencji Biskupów Euro-
py (CCEE), w od ró nieniu od dwóch 
wcze niejszych, w Bazylei (1989 r.) 
i Grazu (1997 r.), zorga nizowano w 
czterech etapach. Pierwszy odby
si  w styczniu 2006 r. w Rzymie, z 
udzia em wyznaczonych delegatów 
Ko cio ów i wspólnot ko cielnych 
z ca ej Europy. Drugi etap stano-
wi  lokalne, krajowe i regionalne, 
inicjatywy ekumenicz ne. Trzecim 
etapem b dzie spotkanie delegatów 
Ko cio ów i wspólnot ko cielnych 
w Wittenberdze-Lutherstadt, w lu-
tym 2007 r. Ostatnim, kulminacyj-
nym etapem b dzie wspomniane ju
zgromadzenie w Sibiu.

Polok Bernard (red.), Scrip -
tura Sacra  (czasopismo – Scrip-

NOWO CI REDAKCJI WYDAWNICTW
WYDZIA U TEOLOGICZNEGO UO
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Tabisz A., Kompetencja teksto-
twórcza uczniów na przyk adzie roz-
prawki, ISBN 83-7395-195-4, 2006, 
format B5, 174 s., oprawa mi kka,
cena 16,– z

Praca dotyczy kompetencji teks-
totwórczej absolwentów gimna-
zjum. Liczy pi  rozdzia ów, w 
których autorka zajmuje si  rozwo-
jem i kierunkami bada  wiedzy o 
tek cie, w kolejnych cz ciach roz-

wa a problem tekstu w szkole, w 
wybranych programach i podr cz-
nikach. Cz  analityczna dotyczy 
badania tekstu pod k tem ustalenia 
kompetencji tekstotwórczej ucz-
niów gimnazjum. Analizie poddano 
struktur  rozprawki, sygna y deli-
mitacji, sk adniki ramy, wska niki 
orientacji w dyskursie, t o pragma-
tyczno-komunikacyjne, aksjologi
oraz wybrane cechy j zykowo-sty-
listyczne. Prac  zamyka badanie 
nauczycielskich recenzji wspoma-
gaj cych doskonalenie umiej t-
no ci pisania oraz propozycja no-
wego modelu lekcji poprawy tzw. 
wypracowa . Tematyka pracy ma 
charakter interdyscyplinarny, bo od-
nosi si  do takich dziedzin wiedzy, 
jak dydaktyka, j zykoznawstwo, 
literaturoznawstwo, pedagogika.
Ksi ka adresowana jest przede 
wszystkim do nauczycieli j zyka 
polskiego, metodyków oraz stu-
dentów filologii polskiej ze spe-

cjalno ci  nauczycielsk , a tak e
osób zwi zanych z reformowaniem 
o wiaty w Polsce.

Gornat T., „A chemistry of stars” 
– epiphany openness and ambiguity 
in the works of James Joyce, ISBN 
83-7395-197-0, 2006, oprawa mi k-
ka, 233 s., cena 22,– z

NOWO CI WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

tura Sacra, studia biblijne, nr 10),
Opole, 2006, 254 s., cena 25,00 z

Artyku y:
– Ks. Jerzy Ku aczkowski, Pod-

stawy jedno ci ma e skiej w wiet-
le Rdz 1–2.

– Ks. Tomasz Hergesel, S. Tere-
sa Szyper ASC, Nie po daj domu 
bli niego swego (IX i X przykazanie 
w Starym i Nowym Testa mencie).

– Agnieszka Hanulewicz, Relek-
tura typologiczna wydarze  histo-
rycznych w protokanonicznej Ksi -
dze Estery.

– Ks. Mariusz Rosik, Zasadnicze 
w tki apokaliptyczne apokryfów Sta-
rego Testamentu.

– Ks. Dominik Rybol, Znaczenie
imienia Jezus.

– Patrycja Prochot, J zyk i styl w 
Ewangelii w. Mateusza.

– Ks. Wac aw Borek, S u ba bli -
nim, jako sposób przezwyci ania 
kryzysu we wspólnocie, w wietle 
Ewangelii w. Marka.

– Piotr F. Szyma ski OFM, Im-
peratyw cierpienia wed ug k 24, 
44–48.

– Ks. Franciszek Sieg SJ, Hymn
o Logosie J 1,1–18 .

– Ks. Ryszard Kempiak SDB,
„Poznacie prawd , a prawda was wy-
z woli” (J 8,32). Wyzwolenie – wol-
no  w uj ciu Janowym.

– Ks. Waldemar Styra, Analiza 
synchroniczna opowiadania o uz-
dro wieniu paralityka (Dz 3,1–10).

– O. Roman S. Zdziarstek  OP, 
Duch wi ty Wspó twórc  chrze -
cija nina i ród em jego dzia a  mo-
ralnych (Rz 8,5b).

Przygotowa : Piotr Juszczyszyn

NOWO CI REDAKCJI WYDAWNICTW
WYDZIA U TEOLOGICZNEGO UO
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Celem monografii pt. „Alche-
mia gwiazd”: epifania, otwarcie i 
wieloznaczno  w dzie ach Jame-
sa Joyce’a jest gruntowna analiza 
epifanii w odniesieniu do teorii i 
praktyki literackiej Jamesa Joyce’a. 
Autor omawia genez  poj cia epifa-
nii jako rodzaju do wiadczenia we-
wn trznego oraz przedstawia próby 
zdefiniowania iluminacji literackiej 
i jej typologi . Monografia zg bia
rozwój teorii epifanii od wczesnych 
prac krytycznych do „Stefana bo-
hatera” i „Portretu artysty z czasów 
m odo ci”. Zamierzeniem autora 
jest równie  lokalizacja iluminacji 
w poszczególnych opowiadaniach 
z tomu „Dubli czycy” i wykazanie 
ich otwarto ci i wieloznaczno ci w 
konkretnych kontekstach interpre-
tacyjnych. Ostatnia cz  ksi ki 
koncentruje si  na dojrza ym wy-
korzystaniu przez Joyce’a techniki 
epifanicznej w powi zaniu z lejtmo-
tywem na kartach „Portretu artysty 
z czasów m odo ci” i „Ulissesa”.
Monografia jest adresowana do 
czytelnika zainteresowanego twór-
czo ci  Jamesa Joyce’a, problemem 
epifanii w literaturze i u yciem lejt-
motywu w dziele literackim. 

Chlebda W. (red.), Podr czny 
idiomatykon polsko-rosyjski, ze-
szyt 1, próbny, ISBN 83-7395-202, 
2006, format B5, 132 s., oprawa 
mi kka, 12,– z

„Idiomatykon” jest oryginalnym 
i nowym na gruncie polskim typem 
s ownika: to tematyczny przek ado-
wy s ownik frazeologiczny. W 12 
dzia ach zeszytu 1. zebrane zosta y
takie odtwarzalne wielowyrazowe 
jednostki j zyka, które nie docze-
ka y si  dotychczas utrwalenia w 
s ownikach przek adowych (a cz sto 
i w s ownikach jednoj zycznych): 
nazwy produktów spo ywczych i 
kosmetyków (kawa zbo owa, kin-
der-niespodzianka, p ukanka do 
w osów, el do higieny intymnej), 
nazwy miar (metr ziemniaków, ga -
ka lodów), nazwy w asne znanych 
ludzi i miejsc (Jan Sebastian Bach, 
Fryderyk Wielki, Flip i Flap, Przy-
l dek Dobrej Nadziei, Per a Adria-
tyku), utarte wyra enia zwi zane z 
obs ug  telefonów i komputerów 
(abonent czasowo niedost pny, wy-
s a  SMS-a, ci gn  z Internetu), 
tytu y dzie  literackich („Kubu  Pu-
chatek”, „Przemin o z wiatrem”, 
„Pogoda dla bogaczy”), nazwy or-
ganizacji i instytucji itp. S ownik 
poprzedzony jest obszernym wst -
pem, a poszczególne dzia y zaopa-
trzone s  w komentarze i biblio-
grafi . W opracowaniu s  kolejne 
zeszyty „Idiomatykonu”. G ównym 
adresatem s ownika s  studenci fi-
lologii rosyjskiej i innych filologii 
s owia skich oraz j zyka biznesu, 
ale s ownik b dzie przydatny tak e
dla t umaczy, dziennikarzy zaintere-
sowanych problematyk  wschodni
oraz wszystkich polskich u ytkow-
ników j zyka rosyjskiego. 

Witkowska-Lewicka F., Dere
B., Vademecum leksyki rosyjskiego 
j zyka biznesu, ISBN 83-7395-211-
X, 2006, ksi ka elektroniczna na 
CD, cena 15,– z

Vademecum obejmuje zestawio-
ny tematycznie materia  leksykalny 
z zakresu rosyjskiego j zyka bizne-
su, niezb dny do komunikowania

wania si  w sytuacjach zwi zanych
z przebiegiem kontaktów polskich 
i rosyjskich podmiotów gospodar-
czych. Proponowana publikacja 
pozwala na uporz dkowanie oraz 
usystematyzowanie wiedzy zarów-
no w zakresie j zyka ogólnego, jak 
i specjalistycznego. Komunikacja 
w sferze ka dego j zyka specjali-
stycznego osadzona jest w konkret-
nych realiach ycia codziennego i 
w kontek cie szeroko rozumianej 
komunikacji mi dzyludzkiej. Dla-
tego w Vademecum znalaz y swo-
je miejsce takie tematy, jak np.: 
poczta, miasto, ochrona zdrowia 
itd. Na uwag  zas uguje fakt, e
niniejsza praca wydana zosta a w 
formie elektronicznej na p ycie CD. 
Vademecum adresowane jest do stu-
dentów j zyka biznesu, studentów 
kierunków ekonomicznych, handlo-
wych i mened erskich oraz innych 
ucz cych si  j zyka rosyjskiego - w 
Polsce lub za granic . W zwi zku 
z powy szym w proponowanym 
poradniku leksykalnym brak ekwi-
walentów polskoj zycznych. Na-
sze vademecum zosta o opracowane 
jako pomoc dydaktyczna do wyko-
rzystania na praktycznych zaj -
ciach z rosyjskiego j zyka biznesu. 
Mo e by  tak e dodatkow  pomoc
w przygotowaniu do egzaminów, 
umo liwiaj cych zdobycie mi dzy-
narodowych certyfikatów z j zyka 
rosyjskiego w sferze biznesu oraz 
j zyka ogólnego. 

S odczyk J., Klimek R., (red.),
Przemiany przestrzeni miast i stref 
podmiejskich, ISBN 83-7395-190-

NOWO CI WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
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3, 2006, format B5, oprawa mi kka, 
272 s., cena 22,– z

Prezentowany tom stanowi zbiór 
artyku ów po wi conych przestrzen-
nym aspektom zjawisk i procesów 
zachodz cych w miastach i strefach 
podmiejskich. Interdyscyplinar-
no  problematyki znalaz a swoje 
odzwierciedlenie w zró nicowanej  
tematyce prezentowanej przez gro-
no urbanistów, geografów, ekono-
mistów i socjologów. Przedmiotem 
ich zainteresowania s  nasilaj ce 
si  procesy suburbanizacji, roz-
wój funkcji us ugowych, rewitali-
zacja obszarów zdegradowanych, 
jak równie  problemy spo eczne 
i demograficzne zachodz ce w 
przestrzeni miast, w tym dost p-
no  dla osób niepe nosprawnych 
i przestrzenne skutki zmian za-
ludnienia. Publikacja ma walory 
zarówno poznawcze, jak i aplika-
cyjne dzi ki czemu jest skierowana 
do szerokiego grona naukowców i 
praktyków zainteresowanych prob-
lematyk  miejsk  oraz studentów.

Milutina T. A., Nacjonal’no or-
jentirowannyj tiekst (czeszkij pierie-
wod powiestiej Walentina Raspu-
tina), ISBN 83-7395-212-8, 2006, 
format B5,150 s., oprawa mi kka, 
cena 14,- z

Rozprawa stanowi przyk ad stu -
dium bardzo wiadomego, korzy-

staj cego z wielu ró norodnych 
inspiracji i postaw metodologicz-
nych oraz bardzo zr cznie wyko-
rzystuj cego bogat  i zró nicowana 
literatur  (od bada  lingwistycz-
nych, poprzez literaturoznawcze, 
krytycznoliterackie, kulturologicz-
ne, etnologiczne i in.) [z recenzji 
wydawniczej Piotra Fasta]. Praca 
jest skierowana do zainteresowa-
nych problematyk  analizy tekstu 
dzie a literackiego z pozycji teorii 
i praktyki przek adu, oraz twórczo-
ci  rosyjskiego pisarza Walentyna 

Rasputina.

Ponadto ukaza y si :

B aszak M., Sailors, Ships and 
the Sea in the Novels of Captain 
Frederick Marryat, ISBN 83-7395-
213-6, 2006, format B5, 274 s., opra-
wa mi kka, cena 26,– z

Dobosiewicz I., Gutorow J., 
Wolny W.R. (red.), My l w druj -
ca. Ksi ga pami tkowa dla Tadeu sza 
S awka, ISBN 83-7395-203-9, 2006, 
format B5, 226 s., oprawa mi kka,
cena 18,– z

Drosik A. (red.), l sk Opolski i 
Opawski w Unii Europejskiej, ISBN 
83-7395-214-4, 2006, format A5, 
201 s., oprawa mi kka, cena 16,– z

Dyskurs. Czasopismo politolo-
giczne, Poprawno  polityczna, nr 
03/2006, ISSN 1733-8735, 2006, 
format B5, 222 s., oprawa mi kka,
cena 12,– z

Gawdzik A., (red.), Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Opolskiego 
Nauki Techniczne 23: In ynieria 
procesowa w ochronie rodowiska,
ISBN 1427-6623, 2006, format B5, 
230 s., oprawa mi kka, cena 19,– 
z

Gle  A., Jokiel I., (red.), Do-
wiadczenie religijne w literaturze 

XX wieku, ISBN 83-86881-45-3, 
2006, format B5, 268 s, oprawa mi k-
ka, cena 22,– z

Nicieja Stanis aw S., Twierdze 
kresowe Rzeczypospolitej. Historia, 
legendy, biografie, ISBN 83-244-
0024-9, 2006, format B5, oprawa 
twarda, 220 s., cena 45,– z

Paj k A., Jaroslav Durych a 
spór o sens czeskich dziejów, ISBN 
83-7395-196-2, 2006, format B5, 
206 s., oprawa mi kka, cena 19,– z

S odczyk J., Szafranek E. (red.), 
Kierunki przekszta ce  struktury 
gospodarczej i spo eczno-demogra-
ficznej miast, ISBN 83-7395-189-
X, 2006, format B5, 562 s., oprawa 
mi kka, cena 48,– z

Przygotowa a:
Lidia Dzia owska

NOWO CI WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Pe na oferta Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego
znajduje si  na stronie internetowej wydawnictwa

www.wydawnictwo.uni.opole.pl
tam te  dzia a ksi garnia internetowa
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Bart omiej Trzos,Bart omiej Trzos, MetropolisMetropolis, olej, olej

Edward Syty,Edward Syty, Malowany wschódMalowany wschód, olej, olej

Ignacy Nowodworski,Ignacy Nowodworski, ParaPara, technika mieszana, technika mieszana

Bartosz Posacki,Bartosz Posacki, ó te przedmie cieó te przedmie cie, technika mie-, technika mie-
szanaszana

W trakcie Salonu Jesiennego 2006 swoje prace prezentowali 
tak e – z dobrym skutkiem – pracownicy i absolwenci Instytutu 
Sztuki UO, a w ród nich: Edward Syty, Bart omiej Trzos, Bartosz 
Posacki i Ignacy Nowodworski. (bas)

Nasi na 
salonach



Studnia w. Wojciecha – autorstwa rze biarzy z Instytutu 
Sztuki Mariana Molendy i Wita Pichurskiego, odlana w 
br zie w pracowni Wiktora Halupczoka, sfinansowana 
przez mec. Hendrika Fotha, stan a 13 listopada br. na 
uniwersyteckim dziedzi cu mi dzy ko cio em „Na Górce” 
a Collegium Maius, w pobli u miejsca, gdzie – jak g osi le-
genda – w trakcie kazania w. Wojciecha wytrys o ród o.


