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Zdj cie na ok adce: Jerzy Mokrzycki
Pos g Terpsychory – damy z harf  na dziedzi cu Uniwer-
sytetu Opolskiego

Collegium Civitas
im. B. Wierzbia skiego
27 kwietnia uroczy cie otwarto Collegium Civitas nadaj c

nowej siedzibie politologii, stosunków mi dzynarodowych,
filozofii i socjologii imi  Boles awa Wierzbia skiego.

W honorowym komitecie uroczysto ci znale li si  m.in. 
prof. W adys aw Bartoszewski, Stefan Bratkowski, prof. 
Zbigniew Brzezi ski, prof. Bronis aw Geremek.

Nadanie budynkowi Collegium Civitas imienia Boles awa 
Wierzbia skiego zrodzi o si  z potrzeby uczczeniu twórcy i 
wydawcy nowojorskiego „Nowego Dziennika” najwi kszej
polskiej gazety wydawanej poza granicami kraju. 

Podczas uroczysto ci poinformowano o utworzeniu 
stypendiów Fundacji im. Boles awa Wierzbia skiego dla 
studentów z Ukrainy i Bia orusi podejmuj cych studia na 
politologii, stosunkach mi dzynarodowych, socjologii i filo-
zofii. Zorganizowano tak e dyskusj  panelow  pt. „Wolne 
media sol  demokracji (dzia ania Polonii na rzecz niepod-
leg ej, demokratycznej Polski i wolnych mediów w Polsce)”. 
Wi cej w nast pnym numerze „Indeksu”.             BEZ



 marzec – kwiecie  2007 3

Kronika uniwersytecka
13 lutego. Rektor UO prof. Sta-

nis aw S. Nicieja zosta  powo any 
w sk ad Rady Muzeum dzia aj cej 
przy Muzeum l ska Opolskiego w 
Opolu.

14 lutego. Rektor UO prof. Sta-
nis aw S. Nicieja uczestniczy  w uro-
czysto ci obj cia funkcji rektora Uni-
wersytetu l skiego w Opawie przez 
prof. Rudolfa aczka.

16 lutego. Prorektor UO prof. 
Marek Masnyk uczestniczy  w po-
siedzeniu Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej, które odby o si  w 
Poznaniu.

19 lutego. Prorektor UO prof. 
Krystyna Czaja wraz z mgr Elwi-
r  Szopi sk  – kierownikiem Biura 
Funduszy Strukturalnych by y go -
mi Danuty Humeniuk – dyrekto-

ra Departamentu Edukacji Urz du 
Marsza kowskiego Województwa 
Opolskiego. Tematem rozmów by y
warunki i zasady kszta cenia usta-
wicznego, a szczególnie tematyki, 
organizacji i finansowania studiów 
podyplomowych.

21 lutego. Z inicjatywy w adz 
uczelni odby o si  spotkanie z 
przedstawicielami Zarz du Spó ki 
Zak ady Azotowe K dzierzyn SA, 
podczas którego omawiano projekt 

uruchomienia praktyk studenckich 
na terenie Zak adów Azotowych. 
Uczelni  reprezentowali – rektor 
UO prof. Stanis aw Nicieja i pro-
rektor UO prof. Marek Masnyk, na-
tomiast Zak ady Azotowe – dyrektor 
generalny Bart omiej Czostkiewicz 
i dyrektor finansowy Jacek Nowak. 
Wi cej – str. 88.

22 lutego. Prorektor ds. wspó -
pracy z zagranic  i rozwoju kadry 
prof. Jerzy Lis uczestniczy  w uro-
czysto ci rozdania nagród w konkur-
sie „Partnerstwo bez granic’ 2006”, 
którego organizatorem by  marsza ek 
Województwa Opolskiego. Uniwer-
sytet Opolski otrzyma  nagrod  dla 
najbardziej aktywnej we wspó pracy 
z partnerami zagranicznymi instytu-
cji naukowej w roku 2006. W imie-
niu w adz Uniwersytetu Opolskie-
go dyplom odebra  prorektor prof. 
Jerzy Lis.

23 lutego. Marsza ek Sejmu 
RP Marek Jurek by  go ciem stu-
dentów i pracowników Uniwersy-
tetu Opolskiego. Spotkanie, któ-

14 II 07. Nowy rektor Uniwersytetu l skiego w Opawie prof. Rudolf aczek w towa-
rzystwie rektora UO prof. Stanis awa S. Nicieji

23 II 07. Marsza ek Marek Jurek zwiedzi  – w towarzystwie rektora UO prof. Stanis awa 
S. Nicieji – gmach Collegium Maius
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re odby o si  w Bibliotece G ów-
nej UO, zorganizowali studenci 
Ko a Historyków – Sekcja Polity-
cy i M owie Stanu, a dotyczy o
obecnej sytuacji politycznej w pa -
stwie. Wi cej na str. 45.

26 lutego. Go ciem prorektor UO 
prof. Krystyny Czai byli: Marek Leja 
– wójt gminy D browa i prof. Piotr P. 
Wieczorek – przewodnicz cy Rady 
Gminy. Rozmawiano o planach UO 
dotycz cych odbudowy i moderni-
zacji Zespo u Pa acowo-Parkowego 
w D browie.

28 lutego. Go mi prorektor UO 
prof. Krystyny Czai byli: Ró a Ma-
lik – burmistrz Prószkowa i sekre-
tarz gminy Prószków Norbert Rasch. 
Rozmowy dotyczy y przysz o ci po-
mologii w Prószkowie.

1 marca. Gdzie powinno by
miejsce walizki z Auschwitz? – dys-
kusja panelowa pod tym tytu em, zor-
ganizowana przez Sekcj  Dydaktycz-
n  Studenckiego Ko a Naukowego 
Historyków, odby a si  w Instytucie 
Historii UO. Dyskusja, której punk-
tem wyj cia by  los pami tek zgro-
madzonych w o wi cimskim muze-
um, dotyczy a sposobu upami tnie-
nia holokaustu oraz nauczania o nim 
w szko ach. Wi cej na str. 51.

Rektor UO, prof. Stanis aw Nicie-
ja, wyg osi  w Kuczborku, na zapro-
szenie starosty kluczborskiego Piotra 

•

Po piecha i burmistrza Kluczborka 
Jaros awa Kielara, wyk ad na temat 
twierdz kresowych Rzeczypospoli-
tej.

5 marca. Prorektor UO prof. Kry-
styna Czaja wraz z kwestor mgr in .
Mari  Najd  uczestniczy y w posie-
dzeniu Uniwersyteckiej Komisji Fi-
nansowej, któr  tym razem go ci
Uniwersytet l ski.

Na zaproszenie Stanis awa 
Grosmana, przewodnicz cego To-
•

warzystwa Mi o ników Lwowa w 
Katowicach, prof. Stanis aw Nicieja 
spotka  si  z m odzie  LO im. H. 
Sienkiewicza.

6 marca. Rektor UO prof. Sta-
nis aw Nicieja spotka  si  z Hendri-
chem Badur , prof. Uniwersytetu w 
Wiedniu. Spotka  si  tak e z W o-
dzimierzem Here niakiem, prezesem 
zarz du spó ki w glowej w Jastrz -
biu-Zdroju w sprawie sponsorowania 
zabytków.

Butelk  terpentyny, rozbit  o mur 
budynku, dziekan Wydzia u Histo-
ryczno-Pedagogicznego UO prof. 
Stefan Marek Grochalski ochrzci
budynek przy ulicy Wroc awskiej 
– po przeprowadzce prawników do 
Collegium Civitas oficjalnie prze-
kazany Instytutowi Sztuki.

5–7 marca. Ko o Naukowe Fil-
moznawców UO by o organizatorem 
sesji naukowej pt. Terry’ego Gillia-
ma (re)wizje kultury, po wi conej 
twórczo ci jednego z najbardziej 
znanych re yserów i scenarzystów 
wspó czesnej kinematografii, twórcy 
min. znanych powszechnie filmów 
z serii Monty Pythona. Wi cej na 
str. 83.

6 marca. Prorektor UO prof. Kry-
styna Czaja i prof. Piotr P. Wieczorek 
– dyrektor Instytutu Chemii wzi li
udzia  w posiedzeniu Komisji Mery-

•

6 III 07. Rektor UO prof. Stanis aw S. Nicieja z Hendrichem Badur , prof. Uniwersytetu 
w Wiedniu

9 III 07. W Collegium Civitas prof Hans-Gert Pöttering wyg osi  wyk ad pt. Doko czy
budow  domu europejskiego
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toryczno-Kwalifikacyjnej Platformy 
Innowacji Technologicznej Regionu 
Opolszczyzny koordynowanej przez 
Instytut Ci kiej Syntezy Organicz-
nej „Blachownia” w K dzierzynie-
Ko lu i finansowanej przez Euro-
pejski Fundusz Spo eczny i bud et
pa stwa.

7 marca. W dziesi t  rocznic
mierci Agnieszki Osieckiej pro-

rektorzy Uniwersytetu Opolskiego 
– prof. Krystyna Czaja i prof. Je-
rzy Lis oraz kanclerz Andrzej Kimla 
z o yli kwiaty przy pomniku poet-
ki stoj cym na wzgórzu uniwersy-
teckim.

8 marca. W Muzeum Diece-
zjalnym w Opolu uroczy cie zain-
augurowano Rok Eichendorffa w 
Województwie Opolskim – w 150. 
rocznic mierci poety. Wspó orga-
nizatorem spotkania – obok Central-
nej Biblioteki Polsko-Niemieckiej 
Caritas im. J. von Eichendorffa w 
Opolu i Woj. Biblioteki Publicznej 
w Opolu – by  Instytut Germanistyki 
Uniwersytetu Opolskiego. Prelekcj
wprowadzaj c  wyg osi  prof. Euge-
niusz Klin, o twórczo ci poety mó-
wili tak e: ks. abp Alfons Nossol, 
ks. dr Henryk Rzega, ks. dr Marcin 
Worbs, prof. Joanna Rostropowicz, 
dr Adolf Kuhnemann i dr Józef Gon-
schior.

9 marca. W Collegium Civitas 
UO, w ramach konferencji Poszu-
kuj c róde  napi  w stosunkach 
polsko-niemieckich, prof. dr Hans 
Gert Pöttering – przewodnicz cy 
Parlamentu Europejskiego wyg o-
si  wyk ad pt. Doko czy  budow
domu europejskiego.

10 marca. W auli Wydzia u Te-
ologicznego UO odby a si  uroczy-
sto  przyznania tytu ów doktorów 
honorowych kardyna owi Walterowi 
Kasperowi, przewodnicz cemu Pa-
pieskiej Rady ds. Popierania Jedno ci 
Chrze cijan oraz prof. dr. Hansowi-
Gertowi Pötteringowi, przewodni-
cz cemu Parlamentu Europejskiego. 
Wi cej na str. 9.

12 marca. Rektor UO prof. Stani-
s aw Nicieja spotka  si  z prof. Woj-
ciechem Zieli skim, rektorem Poli-
techniki l skiej w Gliwicach.

12–16 marca. Wyk ady, warszta-
ty, szkolenia i spotkania dotycz ce
finansów, ekonomii, reklamy, marke-
tingu i psychologii – czyli Festiwal 
BOSS – z udzia em profesjonalnych 
trenerów z ca ej Polski odby  si  na 
Uniwersytecie Opolskim, a tak e
w Politechnice Opolskiej, Wy szej
Szkole Zarz dzania i Administracji 
oraz Wy szej Szkole Bankowej. 

13 marca. Prorektor UO prof. 
Marek Masnyk uczestniczy  w Ko-

legium Prorektorów Uczelni Wroc a-
wia i Opola – obrady dotyczy y m.in. 
wprowadzenia legitymacji elektro-
nicznych, podsumowano tak e Targi 
Edukacyjne TARED 20007.

14–15 marca. Zespó  Pa stwo-
wej Komisji Akredytacyjnej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Reinhar-
da Kulessy wizytowa  kierunek fizy-
ka. W zespole PKA byli tak e: prof. 
Stanis aw Dembi ski, dr Maria Ba-
ster oraz przedstawiciel Parlamentu 
Studentów Kamil Borsuk.

15 marca. W auli Uniwersytetu 
Opolskiego odby  si  fina  Zimowej 
Gie dy Piosenki. Zwyci zca – Kamil 
Franczak, licealista z Nysy – poje-
dzie reprezentowa  Opolszczyzn
na Festiwalu Piosenki Studenckiej w 
Krakowie. Nagrod  wr cza  prorek-
tor UO prof. Marek Masnyk. Wi cej 
na str. 21.

Prorektor UO prof. Krystyna 
Cza ja wraz z mgr Elwir  Szopi -
sk  – kierownikiem Biura Funduszy 
Strukturalnych by y go mi Kariny 
Bedrunki – dyrektora Departamen-
tu Koordynacji Programów Opera-
cyjnych Urz du Marsza kowskiego
Województwa Opolskiego. Tematem 
rozmów by y warunki i zasady apli-
kacji o fundusze strukturalne na pla-
nowane dzia ania inwestycyjne UO 
w latach 2007–2013. 

15 marca. Rektor UO prof. Stani-
s aw Nicieja spotka  si  z Markiem 
Gaszy skim i W adys aw Bartkiewi-
czem, prezesem Estrady Opolskiej. 
Omawiano sprawy zwi zane z po-
mnikiem Niemena, jaki ma stan  na 
terenie Uniwersytetu Opolskiego.

16 marca. Prorektor UO prof. 
Krystyna Czaja wraz z mgr Elwi-
r  Szopi sk  – kierownikiem Biu-
ra Funduszy Strukturalnych wzi y
udzia  w konferencji inauguruj cej
dzia alno  Regionalnego O rodka
Europejskiego Funduszu Spo ecz-
nego.

17 marca. Jak przetrwa a ob
w domu, jak pomóc umieraj cemu,
jak powiedzie  prawd  osobie mier-
telnie chorej – takie trudne tematy 
poruszali na sympozjum pod has em 
„Cierpienie i mier  w rodzinie” stu-
denci i naukowcy. Sympozjum zor-
ganizowa o Ko o Naukowe Studen-

•

•

15 III 07. Zimowa Gie da Piosenki. Rektor UO prof. Stanis aw S. Nicieja z jurorami: 
Markiem Piekarczykiem z TSA i Renat  Przemyk
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tów Nauk o Rodzinie, dzia aj ce na 
Wydziale Teologicznym UO. 

18 marca. W Dniu Otwartych 
Drzwi Uniwersytet Opolski odwie-
dzili tegoroczni maturzy ci.

19 marca. Prorektor UO prof. 
Krystyna Czaja wzi a udzia  w po-
siedzeniu Rady Bibliotecznej UO.

19–22 marca. W Uniwersytecie 
Opolskim go ci a siedmioosobowa 
delegacja Uniwersytetu Burgundz-
kiego z Dijon: Eric Loquin – wicepre-
zydent ds. stosunków mi dzynarodo-
wych, Michel Narce – wicedziekan 
Wydzia u Nauk Przyrodniczych, a 
tak e przedstawiciele Wydzia u J zy-
ków i Komunikacji: Anna Nawrocki, 
Hélène Fretel, Jean-Luc Gerrer oraz 
Bénédicte Fortier – szef Biura Sto-
sunków Mi dzynarodowych i Bern-
hard Altheim – odpowiedzialny za 
wspó prac  niemiecko-francusk
i praktyki studenckie w Mayence/
Opole. Z go mi z Dijon spotka  si
rektor UO, prof. Stanis aw Nicieja. 

G ównym celem wizyty by o
podpisanie umowy o wspó pracy 
pomi dzy obiema uczelniami.

Go cie z Dijon zwiedzili tak e
Zamek Piastów l skich w Brze-
gu, pa ac w Kamieniu l skim oraz 
obiekty naszej uczelni i miasto. Wi -
cej – na str. 16.

•

•

20 marca. Prorektor UO prof. 
Krystyna Czaja wzi a udzia  w 
konferencji zorganizowanej przez 
Urz d Marsza kowski, podczas któ-
rej przedstawiono raport Opolski ry-
nek pracy bez tajemnic w s u bie lo-
kalnego rozwoju, stanowi cy wynik 
bada  nad skal  zapotrzebowania na 

kwalifikacje i szkolenia zawodowe 
w ród kluczowych pracodawców 
województwa opolskiego. 

20–24 marca. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw Nicieja wzi  udzia
w Konferencji Rektorów Uniwersy-
tetów Polskich w Rzeszowie. Kon-
ferencji towarzyszy a wycieczka do 
Lwowa, gdzie prof. Nicieja pe ni
funkcj  przewodnika po cmentarzu 

yczakowskim.
22 marca. Studenckie Ko o Hi-

storyków – Sekcja Politycy i M -
owie Stanu by o organizatorem 

spotkania z pos ankami: Izabel
Jarug -Nowack  (SLD) i Danut
Jaz owieck  (PO). Temat dyskusji, 
która odby a si  w Instytucie Histo-
rii UO: Kobiety w polityce i w yciu
publicznym. Wi cej na str. 52.

Prorektor UO prof. Krystyna Cza-
ja wraz z mgr Joann  Fass  z Biura 
Funduszy Strukturalnych wzi y
udzia  w spotkaniu konsultacyjnym 
inicjatyw Zarz du Województwa 

•

Opolskiego dot. realizacji programu 
Opolskie – tutaj zostaj  oraz Nagród 
Marsza ka Województwa Opolskiego 
Professor Opoliensis. W spotkaniu 
tym wzi li udzia  przedstawiciele 
w adz wszystkich uczelni regionu.

Prorektor UO prof. Marek Masnyk 
uczestniczy  w spotkaniu cz onków
Fundacji „Pro Lege” w Urz dzie Wo-
jewódzkim.

23 marca. Znany psycholog Woj-
ciech Eichelberger by  go ciem In-
stytutu Psychologii UO, w którym 
wyg osi  wyk ad pt. Integralna kon-
cepcja cz owieka i jego rozwoju,
promowa  tak e swoj  najnowsz
ksi k  pt. Kuest. Twoja droga do 
sukcesu.

24 marca. Wydzia  Teologiczny 
UO zorganizowa  kolejny wyk ad 
otwarty  w ramach wielkopostnej 
serii: „Ko ció  opolski w PRL-u”. 
W auli Muzeum Diecezjalnego wy-
k ad na temat „Ko ció  a pa stwo 
w niepublikowanych zapiskach du-
chowie stwa” wyg osi  ks. prof. dr 
hab. Helmut J. Sobeczko. Wi cej 
– str. 44.

27 marca. Z udzia em prorekto-
rów UO prof. Krystyny Czai i prof. 
Jerzego Lisa odby o si  posiedzenie 
Senackiej Komisji ds. Kadry po wi -
cone zasadom finansowania etatów 
technicznych z dotacji MNiSW. 

Rektor UO prof. Stanis aw Nicieja 
wyg osi  wyk ad o Krzemie cu w 
siedzibie l skiego Okr gu Wojsko-
wego we Wroc awiu.

W Sali Senatu odby o si  posie-
dzenie Forum Studenckiego Ruchu 
Naukowego. Z przedstawicielami 
kó  naukowych dzia aj cych na UO 
spotka  si  prorektor UO prof. Marek 
Masnyk.

W Uniwersytecie Opolskim od-
by o si  spotkanie z koordynatorem 
programu wychowawczego Lions 
Quest, z Newman University Kansas 
USA – prof. Steve Dunn wyg osi
wyk ad na temat: „Dojrza o  – do-
ros o  – odpowiedzialno  – to -
samo ”.

28 marca. W Collegium Civitas 
UO odby a si  uroczysta inauguracja 
Zgromadzenia Najwy szego projek-
tu naukowo-badawczego SYSTEM, 
reaktywowanego do ycia przez Stu-

•

•

•

•

19 III 07. Delegacja z Uniwersytetu Burgundzkiego go ci a tak e w zamku Piastów 
l skich w Brzegu. Na zdj ciu od lewej: prof. Eric Loquin, Janusz Wójcik, rektor UO 

prof. Stanis aw S. Nicieja
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denckie Ko o Naukowe Politologów 
UO. Wszyscy deputowani z o yli 
uroczyste lubowanie. Za ogóln
aktywno  i udzia  w kampanii wy-
borczej, która odby a si  w styczniu 
2007 roku, zostali uhonorowani pa-
mi tkowymi dyplomami przez pro-
rektora ds. studenckich prof. Marka 
Masnyka. Na inauguracji by  obecny 
równie  wicedyrektor Instytutu Po-
litologii UO prof. Janusz Sawczuk 
oraz g ówny pomys odawca projektu 
naukowo-badawczego SYSTEM dr 
Krzysztof Zuba, a tak e przedstawi-
ciele opolskich mediów.

28–29 marca. W opolskim okr -
glaku trwa y III Regionalne Targi 
Edukacyjne, zorganizowane przez 
Urz d Marsza kowski, Urz d Mia-
sta Opola oraz Biuro Promocji i In-
formacji UO. Ofert  Uniwersytetu 
Opolskiego prezentowali cz onko-
wie Samorz du Studenckiego. W 
pierwszym dniu targów uniwersy-
teckie stoisko odwiedzi  prorektor 
UO prof. Marek Masnyk. 

29 marca. Obradowa  Senat UO. 
W trakcie obrad senatorowie zwrócili 
si  do rektora z wnioskiem o wstrzy-
manie lustracji do czasu podj cia de-
cyzji w tej sprawie przez Trybuna
Konstytucyjny. 

W Muzeum l ska Opolskiego 
odby  si  wieczór muzealny, którego 
bohaterem by  prof. Franciszek Ma-

•

rek, autor ksi ki pt. Polscy l zacy
oskar aj . Prof. Franciszek Marek 
oskar a przede wszystkim polskie 
w adze III i IV RP, które jego zda-
niem zapomnia y o istnieniu polskich 

l zaków. Spotkanie prowadzi  dr 
Adam Wierci ski.

Blisko 200 uczniów szkó  pod-
stawowych, gimnazjalnych i liceów 
uczestniczy o w VI edycji konkursu 
wiedzy o j zyku polskim, zorganizo-
wanym przez Studenckie Ko o Na-
ukowe J zykoznawców UO, którego 
fina  odby  si  w Auli B kitnej UO. 
Zwyci zc  VI edycji konkursu zosta
Bogus aw Wajzer, ucze  III LO w 
Opolu.

30–31 marca. Zespó  Pa stwo-
wej Komisji Akredytacyjnej pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda 
Szczyg a wizytowa  kierunek histo-
ria. Go ci podj  prorektor UO prof. 
Marek Masnyk.

31 marca. Zako czy  si  cykl 
spotka  organizowanych przez 
Wydzia  Teologiczny UO po wi -
conych Ko cio owi opolskiemu w 
PRL i dzia alno ci S u by Bezpie-
cze stwa. W poszczególnych spotka-
niach wzi li udzia , jako prelegenci: 
ks. abp. Alfons Nossol („Teologiczne 
uwarunkowanie historiozbawczego 
fenomenu Ko cio a”), ks. bp Jan Ko-
piec („Ko ció  katolicki na l sku 
Opolskim w totalitarnym pa stwie

•

(1945–1989)”), ks. Andrzej Hanich 
(„Ko ció  katolicki na l sku Opol-
skim w okresie przej cia z pa stwo-
wo ci niemieckiej do polskiej”), ks. 
Alojzy Sitek („Przejawy represjo-
nowania duchowie stwa katolickie-
go na l sku Opolskim w czasach 
PRL w wietle dokumentów admi-
nistracyjnych, partyjnych i s u b
bezpiecze stwa”), ks. prof. Helmut 
Sobeczko („Ko ció  i pa stwo w 
niepublikowanych zapiskach du-
chowie stwa”). Ostatnim go ciem 
cyklu by  prof. W odzimierz Suleja, 
szef wroc awskiego Instytutu Pami -
ci Narodowej, który mówi  na temat 
zasobów ród owych IPN. 

2 kwietnia. W drug  rocznic
mierci papie a Jana Paw a II w 

ko ciele seminaryjno-akademickim 
odby o si  czuwanie modlitewne stu-
dentów i pracowników Uniwersytetu 
Opolskiego.

Z udzia em prorektorów UO prof. 
Krystyny Czai i prof. Jerzego Lisa 
odby o si  posiedzenie Senackiej 
Komisji ds. Bada  i Wspó pracy z 
Zagranic  po wi cone sprawozdaniu 
z dzia alno ci naukowej jednostek 
UO w roku 2006. 

3 kwietnia. Wr czone zosta y
nagrody rektora UO za bardzo do-
bre wyniki w nauce i aktywn  prac
na rzecz rodowiska akademickie-
go w roku akademickim 2005/2006. 
Otrzymali je: Miko aj Antoniak, He-
lena Barysz, Fabian Filiks, Marta Gil, 
Sebastian Golec, Ma gorzata Go -
biowska, Grzegorz Haber, Ma go-
rzata Jastrz bska, Anna Jania, Alicja 
Kochma ska, Aleksandra Konopko, 
Szymon Korzekwa, Grzegorz Kwiat-
kowski, Katarzyna Lech, Magdalena 
Luniak, Przemys aw Nog y, ukasz
Pasternak, Monika Pindur, Justyna 
Smolnik, ukasz Zalewski, Piotr Za-
melski, Marta Zborowska. W spot-
kaniu z wyró niaj cymi si  studen-
tami wzi li udzia  rektor UO prof. 
Stanis aw S. Nicieja i prorektor ds. 
studentów i kszta cenia prof. Marek 
Masnyk.

4 kwietnia. Prorektor UO prof.
Krystyna Czaja wzi a udzia  w po-
siedzeniu Komitetu Chemii PAN w 
Warszawie.

10 kwietnia. Rektor UO prof. 

•

29 III 07. Prof. Teresa Smoli ska odebra a z r k Janusza Wójcika, dyr. Departamentu 
Kultury Urz du Marsza kowskiego w Opolu odznak  honorow  „Zas u ony dla Kultury 
Polskiej”
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Stanis aw Nicieja wyg osi  wyk ad
na temat Brze an w Muzeum Lubu-
skim w Zielonej Górze.

11 kwietnia. Prorektor UO prof.
Krystyna Czaja wzi a udzia  w po-
siedzeniu Rady Naukowej Centrum 
Materia ów Polimerowych i W glo-
wych w Zabrzu, podczas którego zo-
sta a wybrana przewodnicz c  komi-
sji ds. kadry wymienionej Rady.

Rektor UO prof. Stanis aw S. 
Nicieja by  go ciem prof. Czes awa
Os kowskiego, rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

11–13 kwietnia. Ko o Naukowe 
Studentów Psychologii UO zorgani-
zowa o VI Opolsk  Konferencj  Stu-
denck , w której udzia  wzi li m.in.: 
prof. Dariusz. Doli ski, dr Tomasz 
Witkowski, prof. Andrzej Szmajke, 
dr Jaros aw Kulbat. W ramach kon-
ferencji, oprócz wyk adów, zorga-
nizowano warsztaty oraz projekcj
filmu.

12 kwietnia. W Klubie Akade-
mickim UO odby o si  uroczyste 

•

otwarcie wystawy 
malarstwa Mariana 
Wojewody, starsze-
go wyk adowcy w 
Instytucie Studiów 
E d u k a c y j n y c h 
UO.

12–14 kwiet-
nia. Stowarzysze-
nie Katolickiej Ety-
ki Spo ecznej w 
Europie rodkowej 
oraz Katedra Teolo-
gii Moralnej i Ety-
ki Spo ecznej Wy-
dzia u Teologiczne-
go UO to organiza-
torzy mi dzynaro-
dowej konferencji 
naukowej pt. Spo-
ecze stwo w dobie 

prze omów. Etyka 
spo eczna wobec 
wyzwa  przysz o-
ci, która doby a

si  w Kamieniu 
l skim. Konferen-

cj  otworzy  rektor 
UO prof. Stanis aw 
S. Nicieja.

13 kwietnia.
Prorektor UO prof. Jerzy Lis uczest-
niczy  w szkoleniu zorganizowanym 
przez Biuro Bada  i Wspó pracy z 
Zagranic  w sprawie 7. Programu 
Ramowego UE. Go ciem spotkania i 
g ównym referentem by a Katarzyna 
Markiewicz- liwa z Regionalnego 
Punktu Kontaktowego w Gliwicach. 
Spotkanie zosta o zorganizowane dla 
potrzeb pracowników UO zaintere-
sowanych uczestnictwem w 7. PR 
UE. Wi cej na str. 90.

16 kwietnia. Prof. dr hab. Emil 
Orzechowski, wybitny uczony, znaw-
ca ycia i dzie a Heleny Modrzejew-
skiej, kierownik Katedry Zarz dza-
nia Kultur  w Uniwersytecie Jagiel-
lo skim, wyg osi  w Auli B kitnej
Collegium Maius UO wyk ad – w 
ramach Z otej Serii Wyk adów Ot-
wartych – pt. Helena Modrzejewska 
– jakiej nie znamy. Wyk ad otwo-
rzy  rektor UO prof. Stanis aw S. 
Nicieja.

18 kwietnia. Na Zamku Pia-
stów l skich w Brzegu odby o si

III Opolskie Colloquium Prawno-
Historyczne po wi cone prawnym, 
historycznym i doktrynalnym aspek-
tom w asno ci w Europie. W kolo-
kwium udzia  wzi li m.in. prof. Le-
szek Stadnicze ko (UO), prof. Marek 
Maciejewski (UWr, UO), prof. Emi-
le Bejjani (Trybuna  Konstytucyjny 
Republiki Liba skiej, Uniwersytet w 
Bejrucie), prof. Wojciech Dajczak 
(UAM), prof. W odzimierz Kaczo-
rowski (UO), prof. Artur Mazglew-
ski (KUL). Organizatorami imprezy 
by y: Katedra Historii Polski i Hi-
storii Powszechnej Pa stwa i Pra-
wa oraz Katedra Doktryn Politycz-
no-Prawnych i Prawa Rzymskiego 
Wydzia u Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Opolskiego. Z prof. Emile 
Bejjani spotka  si  rektor UO prof. 
Stanis aw S. Nicieja.

18 kwietnia. W Centrum Kultury 
ydowskiej na Kazimierzu w Kra-

kowie rektor UO prof. Stanis aw S. 
Nicieja wyg osi  wyk ad pt. Pami
o Kresach.

20 kwietnia. Miasto czyni wol-
nym. W 790. rocznic  lokacji Opola
– to tytu  konferencji zorganizowanej 
wspólnie przez Zak ad Historii red-
niowiecznej Instytutu Historii UO, 
Wydzia  Kultury, Sportu i Turystyki 
Urz du Miasta Opola oraz opolski 
oddzia  Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego. W konferencji uczest-
niczyli naukowcy z Opola, Torunia, 
Krakowa i Wroc awia.

27 kwietnia. Odby o si  uroczy-
ste otwarcie Collegium Civitas po -
czone z nadaniem nowemu budynko-
wi imienia Boles awa Wierzbia skie-
go, za o yciela „Nowego Dziennika” 
wychodz cego w Stanach Zjedno-
czonych. W ród zaproszonych go ci 
by  prof. Bronis aw Geremek i Bar-
bara Nagorska-Wierzbia ska.

29 kwietnia. W Mi dzynarodo-
wym Dniu Ta ca Naukowe Ko o
Wiedzy o Ta cu – Akademicki Teatr 
Ta ca, Centrum Ruchu Fokus oraz 
Klub Suterena og osi y kwiecie
miesi cem ta ca w Opolu, zaprasza-
j c do uczestnictwa w I Opolskich 
Dniach Ta ca. W ramach Dni odby y
si  warsztaty, lekcje pokazowe, pre-
lekcje, pokazy filmów i dyskusje.

11 IV 07. Na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rektorzy: 
prof. Czes aw S kowski (UZ) i prof. Stanis aw S. Nicieja 
(UO)
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10 marca w auli Wydzia u Teo-
logicznego UO odby a si  uroczy-
sto  nadania tytu u doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Opolskiego 
kardyna owi Walterowi Kasperowi, 
przewodnicz cemu Papieskiej Rady 
ds. Popierania Jedno ci Chrze cijan 
i prof. Hansowi-Gertowi Pötteringo-
wi, przewodnicz cemu Parlamentu 
Europejskiego.

Rektor UO prof. Stanis aw S. 
Nicieja, otwieraj c uroczysto ,
przypomnia , e Uniwersytet Opol-
ski jest jednym z wi kszych przed-
si biorstw w Opolu. Od czasu po-
wo ania Uniwersytetu Opolskiego 
w roku 1994 uczelni  opu ci o 65 
tys. absolwentów. – Mamy 7 wy-
dzia ów, 32 kierunki i specjalizacje, 
1500 zatrudnionych osób, w tym 200 
profesorów. Rektor Nicieja podkre-
li , e pracownicy Uniwersytetu 

Opolskiego zdobywaj  presti owe 
nagrody krajowe i zagraniczne. – S
w ród nich laureaci Nagrody Ko -
cielskich, nagród „Polityki” i „Ty-
godnika Powszechnego”, wielu 
pracowników realizuje granty 
badawcze presti owych Funda-
cji – Humboldta i Adenauera, 
nasi studenci odnosz  tak e
du e sukcesy w sporcie. 

Rektor Uniwersytetu Opol-
skiego prof. dr hab. Stanis aw 
S. Nicieja powita  zaproszo-
nych go ci, m.in.: ks. abpa 
Henryka Muszy skiego, ks. 
abpa Alfonsa Nossola, ks. bpa 
Tadeusza Pieronka, ks. bpa 
Paw a Stobraw , Johannesa 
Pötteringa – syna Hansa-Ger-
ta Pötteringa, prof. Wojciecha 
Roszkowskiego i prof. Hel-
muta Jurosa – autorów opinii 
na temat dorobku Hansa-Gerta 
Pötteringa, prof. Karola Kar-
skiego – recenzenta w przewo-

dzie doktorskim ks. kardyna a Wal-
tera Kaspera, ks. Mariana Niemca 
– proboszcza parafii ewangelicko-
augsburskiej w Opolu. Rektor powi-
ta  tak e prof. Jerzego Buzka, by-
ego premiera RP, pos a Parlamentu 

Europejskiego oraz przedstawicieli 
w adz województwa opolskiego i 
Opola, m.in.: Józefa Sebest – mar-
sza ka woj. opolskiego, Bogdana 
Tomaszka – wojewod  opolskie-
go, prezydenta Opola Ryszarda 
Zembaczy skiego, S awomira 
Brzezi skiego – przewodnicz cego 
Rady Miasta Opola. 

W uroczysto ci wzi li tak e
udzia : Michael Morgenstern – 
z-ca konsula generalnego RFN we 
Wroc awiu, Ludwik Neudorfer – 
konsul RFN w Opolu, Jacek Safu-
ta – dyrektor Biura Informacyjnego 
Parlamentu UE w Polsce, Robert 
Gola ski – cz onek gabinetu prze-
wodnicz cego Parlamentu Europej-
skiego, Stephan Raabe – dyrektor 
Fundacji Konrada Adenauera w 

Polsce, Falk Altenberg z Funda-
cji Konrada Adenauera w Polsce, 

ukasz Kempara – wicedyrektor 
Biura Informacyjnego Parlamentu 
UO w Polsce. 

Rektor Stanis awa Nicieja powi-
ta  tak e przedstawicieli rodowiska 
akademickiego m. in.: ks. bpa prof. 
Wiktora Wysocza skiego – rekto-
ra Chrze cija skiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie, ks. prof. 
Jana Dyducha – rektora Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, 
prof. Mariana Duczmala – rekto-
ra Wy szej Szko y Zarz dzania i 
Administracji w Opolu, prof. Ro-
mana Doktora – prorektora KUL, 
prof. Józefa Szlacht  – prorekto-
ra Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc awiu, ks. dra Joachima 
Walaszka – rektora Wy szego Se-
minarium Duchownego w Opolu, 
prof. Andrzeja Gospodarowicza
– prorektora Akademii Ekonomicz-
nej we Wroc awiu.

W ród zaproszonych go ci byli 

Kard. Walter Kasper i prof. Hans-Gert Pöttering doktorami honoris causa
Uniwersytetu Opolskiego

To jest Europa

Kardyna  Walter Kasper przyjmuje z r k rektora Stanis awa Nicieji dyplom doktora h.c. 
Uniwersytetu Opolskiego
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równie  parlamentarzy ci: senatoro-
wie RP – Ryszard Ciecierski, Piotr 
Wach, Dorota Simonides (by a se-
nator RP); eurodeputowani – Zdzi-
s aw Chmielewski, Stanis aw 
Ja owiecki, Leopold Rutowicz,
Witold Tomczak; pos owie – Te-
resa Ceglecka-Zielonka, Ryszard 
Galla, Tomasz Garbowski, Marek 
Kawa, Henryk Kroll, Mieczys aw
Walkowiak, Andrzej Markowiak.
Przybyli równie Leszek Szuster z 
Fundacji na rzecz Mi dzynarodo-
wego Domu Spotka  M odzie y
w O wi cimiu, Rafa  Budnik z
redakcji „Wokó  nas”, Eugen Ma-
tuschek, Barbara von Mon-
heim, Karol Cebula, sponsor 
UO, prezes spó ki Intersilesia 
Mc Bride.

Nie zabrak o by ych rekto-
rów UO: prof. Jana Seredyki, 
prof. Stanis awa Kochmana, 
prof. Franciszka Marka i 
prof. Józefa Musieloka. 

Ks. prof. Tadeusz Dola,
dziekan Wydzia u Teologicz-
nego UO przedstawi  przebieg 
przewodów doktorskich kardy-
na a Waltera Kaspera, przewod-
nicz cego Papieskiej Rady ds. 
Popierania Jedno ci Chrze cijan 
i prof. Hansa-Gerta Pötteringa, 
przewodnicz cego Parlamentu 
Europejskiego – dwóch wybit-
nych reprezentantów nowoczes-
nej my li europejskiej.

Ks. prof. Piotr Jaskó a z

Wydzia u Teologicznego UO wy-
g osi  laudacj  po wi con  dzia al-
no ci kardyna a Waltera Kaspera. 
Powiedzia  m.in..:  – Przed paru 
laty ukaza  si  w Polsce „Leksykon 
wielkich teologów XX/XXI wieku”. 
Redaktorzy, dokonuj c wyboru, za-
prezentowali tych teologów, których 
pogl dy wp yn y na kszta t wspó -
czesnego chrze cija stwa i bez któ-
rych trudno sobie wyobrazi  jego 
przysz o . Praktycznie wszyscy z 
opracowanych tam trzydziestu teolo-
gów – tak katolickich, jak protestan-
ckich i prawos awnych – uchodz
za klasyków my li religijnej. Ka dy

z nich wypracowa  oryginaln
syntez  chrze cija skiej wiary. 
W ród tych wielkich teologów 
prze omu XX i XXI wieku nie 
mog o zabrakn  i, istotnie, 
nie brakuje nazwiska ks. kard. 
Waltera Kaspera – przewod-
nicz cego Papieskiej Rady ds. 
Popierania Jedno ci Chrze ci-
jan (…). Wielko  naukowych 
osi gni  oraz zas ug ks. kard. 
Kaspera uhonorowa o ju  pra-
wie dwadzie cia uczelni. Jest 
on doktorem honorowym kilku 
uniwersytetów w USA, w Kana-
dzie, w Belgii, w Hiszpanii, Ru-
munii, Bu garii i Niemczech.

Ks. prof. Piotr Jaskó a pod-
kre li , e kardyna  Kasper 

odegra  istotn  rol  w powstaniu 
wspólnej deklaracji w sprawie na-
uki o usprawiedliwieniu – najwa -
niejszego porozumienia w dialogu 
katolicko-lutera skim. – Tekst ten 
zosta  podpisany 31 pa dziernika 
1999 r. w Augsburgu. Jako pierwsi 
podpisali go prezydent i sekretarz 
generalny wiatowej Federacji 
Lutera skiej oraz przewodnicz cy 
i sekretarz Papieskiej Rady ds. Jed-
no ci Chrze cijan. Tym sekretarzem 
by  w tamtym czasie biskup Walter 
Kasper. Wielokrotnie w pó niejszym 
czasie podkre la , e porozumienie 
lutera sko-katolickie mo e mie

Na zdj ciu od lewej: ks. prof. Tadeusz Dola, rektor UO Stanis aw S. Nicieja, prof. 
Helmut Juros i doktor h.c. UO prof. Hans-Gert Pöttering
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tak e znaczenie dla innych Ko cio-
ów reformacji. Jego my li okaza y

si  prorocze. Ju  w lipcu 2006 r. 
móg  uczestniczy  w uroczysto ci 
przy czenia si  do wspólnej de-
klaracji rodziny Ko cio ów meto-
dystycznych.

Ks. bp Walter Kasper kilkakrot-
nie go ci  w Opolu. W 1998 r. prze-
wodniczy , z katolickiej strony, se-
sji dialogu katolicko-lutera skiego
na forum wiatowym w Kamieniu 

l skim. By  tak e obecny przy 
powo aniu Instytutu Ekumenizmu 
i Bada  nad Integracj .

Laudacj  po wi con  prof. Han-
sowi-Gertowi Pötteringowi wyg o-
si ks. prof. Stanis aw Rabiej z 
Wydzia u Teologicznego UO, któ-
ry odwo a  si  do yciorysu doktora 
honorowego: – Hans-Gert Pöttering 
urodzi  si  15 wrze nia 1945 roku w 
Bersenbrück w po udniowej cz ci 
Dolnej Saksonii. Wczesne lata dzie-
ci stwa naznaczone by y nieobec-
no ci  ojca, którego zasadniczo 
nie mia  okazji pozna . Albowiem 
jego ostatnie odwiedziny w domu 
rodzinnym przypad y na Bo e Na-
rodzenie 1944 roku. Przez wiele lat 
ojciec uwa any by  za zaginionego. 
Razem z matk  i starszym bratem 
dorastaj cy Hans-Gert uporczywie 
oczekiwa  na powrót ojca z frontu 
drugiej wojny wiatowej. Jeszcze 
w roku 1955 roku, po wizycie nie-
mieckiego kanclerza Konrada Ade-
nauera w Moskwie, powróci o kilka 

tysi cy je ców wojennych. Rodzina 
mia a nadziej  odnale  w ród nich 
zaginionego, ale tak si  nie sta o. 
W ko cu trzeba by o pogodzi  si
z najgorszym. Prawdopodobnie 
zgin  na pocz tku kwietnia 1945 
roku, na wschodnim froncie (by

mo e na terenie dzisiejszej Polski).
Przewodnicz cy Parlamentu Euro-
pejskiego, kiedy mówi o swoich ro-
dzicach, podkre la: „Mój ojciec by
zwyk ym o nierzem armii l dowej.
Jego rodzina nale a a do bardzo 
wierz cych i nigdy nie wyznawa a
ideologii nazistowskiej, mieszka a
w katolickiej enklawie w Münster, 
której biskup, Clemens August Graf 
von Galen bardzo wcze nie prote-
stowa  przeciwko rasistowskim 
ekscesom nazistów”. Od najm od-
szych lat Hans-Gert Pöttering ywi
te  wielki podziw dla swojej matki, 
widz c w niej jedn  z tych wdów, 
które odbudowa y Niemcy i s  bo-
haterkami trudnych czasów. Jest jej 
wdzi czny za to, e bez adnego do-
wiadczenia przej a sklep tekstylny 

swego m a, aby utrzyma  rodzin .
On wtedy dostawa  sieroc  rent , a 
od 10. do 14. roku ycia zarabia ,
sprzedaj c niedzielne gazety. Te 
wczesne do wiadczenia H.G. Pöt-
teringa mia y niebagatelny wp yw 
na Jego pó niejsze zaanga owanie
na rzecz pojednania w powojennej 
Europie.

Kardyna  Walter Kasper i prof. 
Hans Gert-Pöttering – po uroczy-

stym wr czeniu im dyplomów dok-
torskich – przyj li gratulacje. Te za-
warte listach (nades ali je m.in.: ks.
kardyna  Stanis aw Dziwisz, wice-
przewodnicz cy Parlamentu Euro-
pejskiego Marek Siwiec, marsza ek 
Sejmu RP Marek Jurek, by y szef 

polskiej dyplomacji i polski eu-
rodeputowany Dariusz Rosati,
rektor KUL Stanis aw Wilk, 
rektor U prof. Janusz Jane-
czek, doktorzy hc UO – prof.
Gerhard Nickel i Hendrik 
Foth) odczyta  prorektor UO 
prof. Jerzy Lis. Ks. kardyna
Stanis aw Dziwisz w swoim 
li cie podkre li , e przyj cie 
przez honorowych doktorów 
wyró nienia nadawanego przez 
Uniwersytet Opolski wiadczy
o dobrej kondycji naukowej 
uczelni. Marek Siwiec zauwa-
y , e mieszka cy l ska, 

gdzie stykaj  si  ró ne kultury, 
w pe ni doceniaj  prace na rzecz 
integracji, jakiej po wi cili si

honorowi doktorzy. 
W swoich wyk adach obaj ho-

norowi doktorzy sporo miejsca 
po wi cili duchowej kondycji Eu-
ropy. Ks. kardyna  Walter Kasper 
powiedzia , e Europa nie chce 
by  „chrze cija skim klubem“, 
lecz wspólnot  otwart  na wiat. 
– „Multikulti” (pomieszanie kultur) 
nie powiod o si  w ca ej Europie. 
Ka de spo ecze stwo potrzebuje mi-
nimum wspólnych wyobra e  war-
to ci, aby móc pokojowo wspó ist-
nie . Integracja zak ada minimaln
baz  wspólnych warto ci, to znaczy 
kultur  wzajemnej tolerancji i wza-
jemnego szacunku (…). Tylko kul-
tura, która jest wiadoma w asnej 
to samo ci, mo e zintegrowa  inne 
kultury. Tylko ten, kto posiada w as-
ny punkt widzenia i w asn  to sa-
mo , mo e uszanowa  inne punk-
ty widzenia. W tym sensie Europa 
mo e praktykowa  star  chrze ci-
ja sk  cnot  go cinno ci i powita
przedstawicieli innych kultur, o ile 
one ze swej strony szanuj  nasz po-
rz dek warto ci. Kardyna  Kasper 
mówi  tak e na temat zagro enia, 
jakie niesie ze sob  islam. – Trze-
ba przy tym odró ni  umiarkowany 
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islam od radykalnego islamizmu 
(d ihadystów). Nie jest on religi ,
lecz polityczn  ideologi , dla któ-
rej religia jest jedynie pretekstem, 
niczym maska. Bowiem zabija  w 
imi  Boga jest perwersj  religii; to 
nie tylko pogarda godno ci cz owie-
ka, lecz równie  [pogarda] chwa y
Boga (…). Musimy wzmocni  nasze 

warto ci oraz porz dek warto ci i 
realizowa  go. My Europejczycy 
musimy by  partnerami, których 
mo na traktowa  powa nie, któ-
rzy znaj  w asn  kultur , ceni  j ,
przy niej obstaj  i ni yj . Inaczej 
zas u ymy na pogard  radykalnych 
muzu manów. Nie mamy adnego 
powodu, aby nie opowiada  si  za 
swoj  kultur , ugi  si , wiczy
si  w przesadnym pos usze stwie i 
gestach uni ono ci. Jako Europej-
czycy nie mamy wprawdzie adnego 
powodu do wynios o ci, ale mamy 
powód do poczucia w asnej warto-
ci.

Prof. Hans-Gert Pöttering w 
j zyku polskim podzi kowa  za 
wyró nienie go tytu em doktora 
honoris causa. Natomiast w j zy-
ku ojczystym wyg osi  doktorski 
wyk ad, w którym przywo a  m.in. 
nazwiska rektora Stanis awa Nicieji 
i ksi dza arcybiskupa Alfonsa Nos-
sola – jako twórców Uniwersytetu 

Opolskiego, instytucji, która zmie-
nia oblicze Opola. Stwierdzi  tak e,
e arcybiskup Nossol jest jednym 

z najbardziej uznanych or downi-
ków niemiecko-polskiego pojedna-
nia. Na przyk adzie l ska profesor 
Pöttering omówi  m.in. zagadnienia 
wolno ci, solidarno ci i nacjonali-
zmu.

– Za cen  potwornych cierpie  i 
tragicznych ofiar politycznej prze-
mocy tak e na l sku uda o si
przezwyci y  nacjonalizm. W po-
owie XX w. l sk równie  zosta

powa nie dotkni ty straszliwymi 
zniszczeniami. Ostatecznie nie za-
stygli my jednak ogarni ci niemo-
c , lecz wynie li my wszyscy nauk
z przejmuj cych cierpie  ubieg ego
stulecia. Wielu wci  uznaje to za 
cud, ale jest to cud spe niony. Po-
lacy, Niemcy i Czesi z w asnej woli 
spotkali si  w Unii Europejskiej 
jako partnerzy, a cz sto nawet jako 
przyjaciele. Nasze narody pojedna-
y si , uporawszy si  z historyczn

win . Nauczyli my si  pozbawia
granice ich dziel cego charakteru. 
Pokonali my je za pomoc  wolno-
ci. Dopiero zwyci stwo w walce z 

komunizmem umo liwi o nam zwró-
cenie uwagi na – jak to powiedzia
W adys aw Bartoszewski, ten wiel-
ki polski patriota i Europejczyk, 28 

kwietnia 1995 r. przed niemieckim 
Bundestagiem – „los” i „dramat” 
ludzi zmuszonych do opuszczenia 
ojczyzny, czy to Wilna i Lwowa, czy 
te  Wroc awia i Szczecina. 

Profesor Pöttering podkre li , e
poczucie spójno ci spo ecznej by o
zawsze wyrazist  cech l ska. 
– Kiedy w latach osiemdziesi tych 

na l sku i w ca ej Polsce „So-
lidarno ” sta a si  w zupe nie
nowy sposób autorytetem mo-
ralnym i zyska a w adz  poli-
tyczn , wzbudzi o to podziw 
ca ej Europy. Europa nigdy 
nie zapomni wk adu papie a
Jana Paw a II i Lecha Wa sy 
w dawanie wiadectwa wierze, 
solidarno ci i wolno ci. Dzi ki
tym wielkim Europejczykom dla 
wielu milionów Polaków otwo-
rzy y si  drzwi nowej, solidar-
no ciowej wolno ci na naszym 
kontynencie. Dopiero prawdzi-
we wspó istnienie pozwoli nam 
wsz dzie w Unii Europejskiej 
pozby  si  wi zów, które wci
jeszcze sprawiaj , e postrze-
gamy si  nawzajem jako obcy. 
Jeste my i pozostaniemy ró ni 
w Europie, ale czy nas prag-
nienie solidarno ci i spo ecz-

nej integracji (…). l sk jest dzi
wolny, poniewa  jego mieszka cy 
mog  kocha  swoj  ojczyzn , nie 
kwestionuj c prawa innych do 
tego samego. Europa zrozumia a, 
e prawdziwa wolno  polega na 

wzajemnej akceptacji ró norodno-
ci. Tolerancja to nie dowolno ,

lecz szacunek dla odmienno ci, w 
której sami szukamy uznania. Jako 
ludzie wolni do wiadczamy si y tej 
ró norodno ci, a jednocze nie na-
sze korzenie pozostaj  tam, gdzie 
czujemy si  w domu. Wolno  jest 
warunkiem. W adys aw Bartoszew-
ski ju  wiele lat temu, jeszcze przed 
upadkiem rz dów komunistycznych 
i zako czeniem konfliktu Wschód- 
Zachód, nakre li mia  wizj ,
któr  powi za  z definicj  Europy 
jako wspólnoty warto ci. Profesor 
Bartoszewski pisa  ju  w 1986 r.: 
„Potrzeba nam czego  takiego jak 
patriotyzm europejski, który ozna-
cza: po pierwsze – przywi zanie 

Na zdj ciu od lewej: kard. Walter Kasper, rektor UO Stanis aw S. Nicieja, prof. Hans-
Gert Pöttering i prof. Jerzy Buzek
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Jerzy Janicki by  autorem kilku-
dziesi ciu s uchowisk, widowisk te-
lewizyjnych, wspó autorem powie ci 
radiowych: „Matysiakowie”, „W Je-
zioranach”. Autor ponad 30 scenariu-
szy filmowych m.in. do „Przerwane-
go lotu”, „Trzech kroków po ziemi”, 
„Tragarza puchu”, „Cz owieka z M-
3” oraz do g o nych seriali: „Balla-
dy o Januszku”, „Domu”, „Polskich 
dróg”. Twórca filmu dokumentalnego 
pt. „Per y architektury kresowej. Bu-
czacz, Ja owiec, ó kiew” (2006), w 
którym komentarz historyczny opra-
cowa  i wyg osi  prof. Stanis aw S. 
Nicieja.

Opublikowa  ponad 20 zbiorów 
reporta y, s uchowisk i dramatów, 
napisa  te  kilka zbiorów opowiada ,
m.in. „Koty to dranie”, „Nieludzki 
doktor”, „Biografia w walizce” oraz 
„Czkawk ” i „Kluczyk Yale”.

Janicki urodzi  si  10 czerwca w 
1928 r. w Czortkowie na Podolu. W 
1952 r. na amach prasy warszawskiej 
ukaza y si  jego pierwsze reporta e. Od 1955 r. by  re-
daktorem w dziale literackim Polskiego Radia. W latach 
1982–87 pracowa  jako kierownik literacki zespo u fil-
mowego „Iluzjon”.

10 marca 2006 r. razem z prof. Janem Miodkiem 

otrzyma  tytu  doktora honorowego Uniwersytetu 
Opolskiego. W wyk adzie doktorskim mówi  o Lwo-
wie, swoim ukochanym mie cie, a tak e o pocz tkach
swojej pracy dziennikarskiej – pocz tkach zwi zanych
z Opolem.

Jerzy Janicki nie yje
15 kwietnia 2007 r. zmar  Jerzy Janicki – pisarz, dramaturg, scenarzysta, dziennikarz, dok-
tor honorowy Uniwersytetu Opolskiego (2006).

do duchowej i kulturowej tradycji 
w asnego narodu; po drugie – zro-
zumienie dla narodów s siednich; 
po trzecie – dla ca ej ludzko ci.” 
Doda , e do europejskiego patrio-
tyzmu z pewno ci  jeszcze daleka 
droga. Jednak wizja ta fascynuje 
równie  i mnie. 

Ks. abp Alfons Nossol jak zawsze 
z wielk  serdeczno ci  zwróci  si
do wszystkich s uchaczy. – Moja 
ukochana wspólnoto akademicka, 
przedstawiciele w adz o ciennych 
uniwersytetów i przede wszystkim 

ukochani studenci i studentki. O 
tym, jaki jest potencja  Uniwersytetu 
Opolskiego wiadcz  nowi cz onko-
wie naszej wspólnoty akademickiej. 
To co si  tu dzisiaj odbywa, to jest 
Europa! Kiedy Berlin by  podzielo-
ny na wschodni i zachodni, musia
przyjecha  prezydent Kennedy i wy-
krzykn : „jestem berli czykiem”.
Dzisiaj my musimy wo a : jeste-
my Europejczykami i t sknimy za 

walut  europejsk ! Nasza rodzima 
waluta jest z ota, ale waluta euro-
pejska jest diamentowa. Mam apel 

do parlamentarzystów – u nas doma 
potrzebujemy poczucia europejsko-
ci, pomó cie nam je wyrabia . Po-

mó cie nam wi c odst pi  od naszej 
z otej waluty, a przyswoi  sobie dia-
mentow . Osobi cie niewiele mam 
– jedynie 10 tysi cy ksi ek, ale nie 
ma w w ród nich ksi eczki oszcz d-
no ciowej.

Uroczysto  u wietniona zosta-
a wyst pem chóru akademickiego 

„Dramma per Musica” pod dyrekcj
dr El biety Trylnik.

Beata Zaremba

Jerzy Janicki. Fot. Tadeusz Parcej
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Dzisiejszego dnia nie jestem w stanie nic wymy li ,
jak tylko to, e jestem nieprawdopodobnie wzruszony 
uroczysto ci , która w dodatku odbywa si  w Opolu.

Dlaczego? Musimy si  cofn  o równo 60 lat. Jako 
siedemnastoletni wówczas pocz tkuj cy dziennikarz pi-
sywa em do wroc awskiego „S owa Polskiego”. Cotygo-
dniowe felietony publikowa  wtedy na amach tej gazety 
autor z Opola podpisuj cy si  nazwiskiem: Tadeusz Sza-
franiec. W jednym jednak tygodniu felieton Szafra ca
do redakcji nie nadszed . Niepokoj cy to by  sygna ,
wi c wys ano mnie do Opola, jako najm odszego, bym 
odnalaz  autora felietonów. Id c za wskazanym adresem, 
wszed em na drugie pi tro kamienicy przy ulicy, której 
nazwy ju  nie pami tam, stan em pod mieszkaniem 
numer 8, zapuka em i pomy la em, e pomyli em adres, 
bo na tabliczce na drzwiach by o napisane: Stanis aw 
Wasylewski. Zanim zdo a em cokolwiek zrobi , stan
przede mn ywy Stanis aw Wasylewski. Poczu em si
jak rekrut przed genera em albo wikary w obecno ci 
arcybiskupa.

Bo trzeba wiedzie , kim by  Wasylewski – laurea-
tem Polskiej Akademii Litera-
tury, stypendyst  Ossolineum, 
cz owiekiem, który specjalizo-
wa  si  w historiografii Lwowa 
(...). A ile  w pisaniu Wasylew-
skiego sarmatyzmu, ile  szla-
chetczyzny, jaki szyk zda . Jak 
mawia  Heniu Vogel, dzi  ju
takich nie robi . Zreszt  po co? 
Dzisiaj pisze si  sms-y.

Podkre lam wag  tego 
strasznie wa nego dla mnie 
spotkania z Wasylewskim 
– wtedy nie zdawa em sobie z 
tego sprawy, bo cz owiek, jak 
ma siedemna cie lat, to nie ceni 
historii. Wasylewski by  recep-
torem mojego pó niejszego za-
wodu. Wtedy takich jak ja, ze 
wschodnim, kresowym ycio-
rysem, by o na Opolszczy nie 
wielu. Wasylewski tak e przy-
by  tu z setkami innych, którzy 
traktowali Opolszczyzn  jak 

port po wyp dzeniu z w asnej ojczyzny. Ci wszyscy 
przybysze byli znawcami Kresów. Co to znaczy by
znawc  Kresów dzisiaj, po 50 latach cenzury, podczas 
których nie mo na by o u ywa  s owa „Lwów”? Irka 
Dziedzic w swoim „Tele-echu”, rozmawiaj c ze mn  o 
Lwowie, u ywa a okre le  „w naszym mie cie”, „o tym 
mie cie”... Za spraw  cenzury wyros y dwa pokolenia 
nieuków, co nie maj  zielonego poj cia o Lwowie. Pod-
czas jednego z wywiadów pewien m ody dziennikarz 
zapyta  mnie, czy du o Polaków mieszka o przed wojn
we Lwowie? Odpar em mu: – To tak jakby zapyta , czy 
du o Francuzów mieszka o przed wojn  w Pary u. W 
tym momencie dziennikarz zrozumia , e jest idiot .

W zesz ym roku, kiedy pozwolono wreszcie otwo-
rzy  cmentarz Orl t Lwowskich, zadzwoniono do mnie 
z pewnej stacji telewizyjnej, której nazwy przez lito
nie wspomn , z pytaniem, czy mo na przys a  reporte-
ra na rozmow . Zgodzi em si , dziennikarz przyjecha ,
w czy  kamer  i pyta: – Kiedy pan si  wyprowadzi  ze 
Lwowa?

Zdziwi em si : – Pan to przeprowadzk  nazywa?

Nie wolno nie wiedzie ,
co to by  Lwów!

(wyk ad doktora h.c. UO Jerzego Janickiego wyg oszony 10 marca 2006 r.)

10 marca 2006 r. Jerzy Janicki przyj  godno  doktora honoris causa Uniwersytetu 
Opolskiego. Fot. Jerzy Mokrzycki
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Dziennikarz poprawi  si : – No, kiedy podj  pan de-
cyzj  o wyje dzie ze Lwowa?

– Ja nie podejmowa em decyzji – odpar em.
– Rozumiem, pan m ody by  wtedy.
Ja mu na to: – Panie, t  decyzj  za mnie podj o

trzech sukinsynów w mie cie Ja ta!
Ca kowity brak wiedzy! Panowie profesorowie, ko-

rzystam z okazji, e tu jestem – zróbcie co  z tym! Nie 
wolno nie wiedzie , co to by  Lwów! Lwów istnieje ju
750 lat i tylko przez 60 lat nie by o to polskie miasto. 
Wed ug statystyk w 1939 roku we Lwowie mieszka o
220 tysi cy Polaków, 110 tysi cy ydów, od 30 do 40 
tysi cy Ukrai ców i innych narodowo ci. Ze Lwowa 
wywodz  si  wielcy arty ci, intelektuali ci, naukow-
cy, my liciele: Szajnocha, Fredro, Mo cicki, Zapolska, 
Bartel. Lwów to Kresy, a jak Kresy, to i zamki kresowe, 
budowane przed zalewem Tatarów, 
b d ce przedmurzem chrze cija -
stwa. Pe ni y one nie tylko obronn
funkcj , bo magnaci postawili sobie 
za honor szerzenie o wiaty. St d wy-
wodzili si  i Ujejski, i Skarga. 

Niestety, gorset cenzury spowodo-
wa  i ignorancj , i le pojmowan  lo-
jalno  wobec historii, zak amywanej 
tak e przez obecnych mieszka ców 
tej ziemi. Jesieni , z obecnym tu rek-
torem Stanis awem Niciej  byli my w 
Olesku, na zamku nale cym kiedy
do Dani owicza, dziadka Jana III So-
bieskiego, w którym zreszt  Sobieski 
si  urodzi . Zjecha y tam wycieczki z 
ró nych stron, a kustosz zacz  opo-
wiada , e w zamku tym ekonomem 
by  dziadek Bohdana Chmielnickie-
go. I to by  powód, zdaniem kustosza, 
dla którego warto ten zamek zwie-

dzi ! Nie pojawi o si  ani razu 
nazwisko króla polskiego, który 
przecie  mieszka  tam razem z 
Marysie k  (...).

Przed laty we Wroc awiu 
szed em ulic  Grabiszy sk  i 
nagle z tramwaju wyskoczy
cz owiek: – A niech ci  nag a
krew, to ty yjesz?! – wykrzyk-
n  do mnie. Okaza o si , e to 
kolega ze Lwowa. Opowiedzia
mi o swoim yciu i o tym, jak 
to tu  po wojnie, na dworcu 
we Wroc awiu spotka ry ego 
bajtla, z tabliczk  zapisan  po 
niemiecku informuj c , e dzie-
cko jest sierot . – Adoptowa
em sobie tego Szwaba – mówi 

mi. – Nazwa em go Ja ko. W
ko cu i przedstawi  mi Ja ka, 

ch opak gra  w a nie w pi k . Z g by ywy Szwab, ani 
cienia s owia szczyzny. Ale jak si  go zapyta em, czy 
do Lwowa by pojecha , to odezwa  si  prawdziwym 
lwowskim ba akiem: – Panie, ta ja na kolanach, ta w 
jednej chwili!

Jestem wzruszony, e stoj  dzi  w jednym rz dzie 
jako doktor honorowy tego uniwersytetu, z lwowiaka-
mi: Adasiem Hanuszkiewiczem, Stanis awem Lemem, 
Wojciechem Kilarem. I dzi  – z profesorem Miodkiem, z 
którym dziel  i Super-Wiktora. Jest tu te  z nami doktor 
Andrzej Kami ski, prezes Zarz du G ównego Towarzy-
stwa Mi o ników Lwowa. I jedno mam mu do powie-
dzenia: Panie prezesie, melduj  wykonanie zadania!

Opr. Beata Zaremba

Podczas realizacji filmu pt. Opowie ci cmentarza yczakowskiego

Przed swoim domem we Lwowie
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W dniach 19–22 marca br. na 
Uniwersytecie Opolskim prze-
bywa a delegacja Uniwersytetu 
Burgundzkiego w Dijon. Podczas 
uroczystego kolegium rektorskie-
go podpisano umow  o wspó pracy
mi dzy Uniwersytetem Burgundz-
kim a Uniwersytetem Opolskim, 
zak adaj c  wymian  naukowych 
do wiadcze , realizowanie wspól-
nych projektów badawczych oraz 
wymian  studentów.

Podczas spotkania, jakie odby o
si  w Sali Senatu Collegium Maius 
UO (m.in. z udzia em prof. Erica 
Loquina, wiceprezydenta Uniwer-
sytetu Burgundzkiego, prof. Anny 
Nawrocki z Wydzia u J zyków i 
Komunikacji Uniwersytetu Bur-
gundzkiego, rektora UO prof. dra 
hab. Stanis awa Nicieji, prorekto-
ra prof. dra hab. Jerzego Lisa, dr 
hab. Krystyny Modrzejewskiej,
kierownika Mi dzyinstytutowego 
Zak adu Kultury i J zyka Fran-
cuskiego, kwestor Marii Najdy,
dziekanów UO, Macieja Figla,
dyrektora Departamentu Wspó -
pracy z Zagranic  i Promocji Re-
gionu), rektor UO prof. Stanis aw 

S. Nicieja zaprezentowa  go ciom 
z Dijon baz  lokalow  oraz mo li-
wo ci kszta cenia na uczelni. Rektor 
Nicieja podkre li , e Uniwersytet 
Opolski jest m odym, rozwijaj -
cym si  uniwersytetem, któremu 
nie brak jednak profesjonalnej ka-
dry naukowej. Na wysokim pozio-
mie stoj  nauki humanistyczne – w 
tym j zykoznawstwo i anglistyka. 
Charakterystyce poszczególnych 
wydzia ów towarzyszy y wy wiet-

lane na ekranie zdj cia obiektów 
uniwersyteckich.

Eric Loquin opowiedzia  (rów-
niej towarzyszy  temu pokaz zdj )
o Uniwersytecie Burgundzkim. 
– Jest to stary uniwersytet po o ony
w regionie turystycznym. Studiuje 
na nim ponad 20 tysi cy studentów, 
w tym oko o 3 tysi cy cudzoziem-
ców. Studenci z innych krajów mog
liczy  na pomoc w zasymilowaniu 
si . Oferujemy im kursy j zyka fran-
cuskiego. Organizujemy tydzie  in-
tegracyjny dla cudzoziemców, ka dy 
cudzoziemiec ma swojego francu-
skiego opiekuna, który pomaga mu 
w zadomowieniu si .

Uniwersytet w Dijon dysponuje 
szerok  i wielopoziomow  ofert
naukow .

– Pracujemy nad technologiami, 
które wykorzystywane s  przez ró -
ne bran e na rynkach mi dzynaro-
dowych. Prowadzimy badania m.in. 
w dziedzinie technologii ywno ci, 
nauk medycznych, optyki, in ynie-
rii molekularnej, klimatologii, ma-
tematyki, chemii.

Ca a baza lokalowa uniwersy-
tetu mie ci si  w jednym miejscu. 
– Nasi studenci nie musz  nigdzie 
doje d a , a miasteczko akademi-
ckie jest pe ne zieleni. Maj  te  do 

W drodze do Dijon

Na zdj ciu od lewej; rektor UO prof. Stanis aw S. Nicieja, marsza ek Józef Sebesta, 
dr Helena Karczy ska, prof. Anna Nawrocka. Z ty u – prof. Eric Loquin, wiceprezydent 
Uniwersytetu Burgundzkiego

Na Zamku Piastów l skich w Brzegu. Od lewej – prof. Eric Loquin, rektor UO prof. 
Stanis aw S. Nicieja, dyrektor Departamentu Kultury UM w Opolu Janusz Wójcik
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Sukces opolskich chemików

Wynalazek na medal

dyspozycji obiekty sportowe. Aktu-
alnie budowany jest du y stadion 
sportowy.

Prorektor UO prof. dr hab. Jerzy 
Lis wyja ni , w jakich dziedzinach 
Uniwersytet Opolski i Uniwersytet 
Burgundzki b d  wspó pracowa .
– Plany s  takie, by wspó praca 
sz a w czterech kierunkach: mar-
ketingu i zarz dzania oraz nauk 
ekonomicznych; nauk politycznych 
i humanistycznych; j zyków obcych, 

literaturoznawstwa i filozofii; nauk 
przyrodniczych. B dzie polega a na 
zainicjowaniu wspólnych bada ,
wymianie do wiadcze  naukowych 
oraz wymianie studentów.

Umow  o wspó pracy uroczy cie 
podpisali: rektor UO prof. Stanis aw 
S. Nicieja i wiceprezydent Uniwer-
sytetu Burgundzkiego prof. Eric 
Loquin.

Szczegó owe dyskusje na temat 
wspó pracy odbywa y si  w Villa 

Academica. Wzi li w nich udzia
(poza przedstawicielami UO): mar-
sza ek województwa opolskiego 
Józef Sebesta i dyrektor Departa-
mentu Kultury Urz du Marsza kow-
skiego Janusz Wójcik.

Go cie z Francji zwiedzili kom-
pleks pa acowo-parkowy w Ka-
mieniu l skim, zamek w Brzegu 
i budynki uniwersyteckie.

Beata Zaremba

PL 191205 – takim symbolem 
oznaczono patent, który uzyska
wynalazek autorstwa prof. dr 
hab. Krystyny Czai i dra uka-
sza Koracha z Instytutu Chemii 
UO, dotycz cy sposobu modyfika-
cji termoplastycznego tworzywa, 
g ównie polietylenu, powszechnie 
stosowanego do wytwarzania folii 
opakowaniowych.

Od czterdziestu lat najch tniej 
wykorzystywanym tworzywem 
na wiecie jest polietylen, którego 
globalna produkcja przekracza ju
obecnie 50 mln ton rocznie. Dzi -
ki oboj tno ci fizjologicznej tego 
w glowodorowego polimeru jest 
on powszechnie wykorzystywany 
do estetycznego i funkcjonalnego 
pakowania ró nych wyrobów w 
tym tak e ywno ci (np. woreczki 
niadaniowe). Tymczasem w a nie

opakowania, jako materia y zwy-
kle jednorazowego wykorzystania, 
s  podstawowym ród em odpadów 
polimerowych. Chocia  z roku na 
rok zwi ksza si  ilo  polimero-
wych odpadów ponownie zagospo-
darowywanych lub utylizowanych, 
to w przypadku opakowa  jednora-
zowego stosowania, o niskiej masie 
jednostkowej, cz sto zabrudzonych 
trudno usuwalnymi pozosta o ciami 
pakowanego produktu, takie drogi 
post powania s  nadal trudne oraz 
zwykle technologicznie i ekono-

micznie nieuzasadnione. Z tego 
powodu dla wiele opakowa , w tym 
wi kszo ci folii opakowaniowych, 
nadal powszechnie stosowanym roz-
wi zaniem jest ich sk adowanie wraz 
z innymi odpadami komunalnymi 
na wysypiskach mieci. Wiadomo 
jednak, e wygodne i powszechnie 
wykorzystywane polimery, w ród 
nich polietylen, s  bardzo odpor-
ne na dzia anie czynników rodo-
wiskowych, co powoduje szybki 
wzrost ich udzia u w odpadach. 
St d ostatnio wiele uwagi po wi ca
si  badaniom modyfikacji tworzyw 
sztucznych (np. poprzez 
wprowadzanie ró nych
dodatków) w kierun-
ku ich uwra liwienia 
na dzia anie ró nych 
czynników rodowi-
skowych oraz ocenie 
stopnia przyspieszenia 
destrukcji (rozk adu) 
otrzymanych mate-
ria ów polimerowych 
pod wp ywem ró nych
czynników w porów-
naniu z materia ami 
komercyjnymi.

W Katedrze Techno-
logii Chemicznej i Che-
mii Polimerów Instytu-
tu Chemii, kierowanej 
przez prof. dr hab. in .
Krystyn  Czaj , od 

wielu lat prowadzone s  badania 
syntezy, modyfikacji i oceny w a -
ciwo ci poliolefin. W czaj c si  w 
najnowszy, wiatowy nurt bada  nad 
rozwi zaniem problemu odpadów 
polimerowych pracownicy tej Ka-
tedry zaj li si  zagadnieniami takiej 
modyfikacji komercyjnego poliety-
lenu stosowanego do wytwarzania 
folii opakowaniowych, która skut-
kowa aby przyspieszeniem pou yt-
kowego rozk adu tworzywa. Nie-
zb dnym elementem takich bada
jest ocena stopnia przyspieszenia 
rozk adu opracowanego materia u

Stacja poligonowa
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Ksenotest

pod wp ywem czynników rodowi-
ska naturalnego, czyli procesu tzw. 
starzenia atmosferycznego reali-
zowanego zarówno w naturalnych 
warunkach poligonowych (badania 
d ugotrwa e) jak i przyspieszonych 
testach laboratoryjnych, symuluj -
cych warunki rodowiskowe. „Po-
limerowy zespó ” Instytutu Chemii 

badania starzenia atmosferyczne-
go prowadzi na zaprojektowanej 
i wykonanej stacji poligonowej 
wyposa onej w czujniki mierz ce 
intensywno  czynników sprzy-
jaj cych degradacji tworzywa tj. 
nat enia promieniowania s onecz-
nego w ca ym zakresie widmowym 
oraz w najbardziej destrukcyjnym 
zakresie UV, temperatury otocze-
nia i na powierzchni próbek oraz 
wilgotno ci powietrza (fot.1). Wy-
konuje si  równie  przyspieszone, 
porównawcze badania laboratoryjne 
stosuj c aparat, zwany ksenotestem, 
wyposa ony w lamp  ksenonow  z 
odpowiednim zespo em filtrów emi-
tuj c  promieniowanie o rozk adzie
widmowym zbli onym do widma 
promieniowania wiat a s onecz-
nego oraz mo liwo  regulacji i 
pomiaru temperatury oraz wilgot-
no ci a nawet umo liwiaj cy okre-
sowe zraszanie próbek (symulacja 
deszczu) (fot. 2). Oprzyrz dowanie
aparatu umo liwia elektroniczn
kontrol  i ci g y monitoring wa-
runków panuj cych podczas testu, a 
przede wszystkim ich intensyfikacj
umo liwiaj c  istotne przyspiesze-
nie bada  w stosunku do warunków 
panuj cych w naturalnym rodowi-

sku. Ocen  post pu starzenia bada-
nych polimerów badacze dokonuj
na podstawie charakterystyki zmian 
zespo u w a ciwo ci molekular-
nych, strukturalnych i u ytkowych
tych materia ów stosuj c do tego 
celu niezb dny zestaw specjali-
stycznych aparatów. 

Jednym z  e fek tów rea l i -
zowanej  i  scharakteryzowa-
nej  wy ej  tematyki  badaw-
czej by o opracowanie sposo-
bu modyfikacji przemys owego, ko-
mercyjnego polimeru, powszechnie 
stosowanego do wyrobu folii opako-
waniowych, która skutkuje istotnym 
przyspieszeniem rozk adu pou ytko-
wych odpadów polimerowych pod
wp ywem warunków rodo-
wiska przyrodniczego – g ów-
nie temperatury i promieniowania 
s onecznego, co stanowi przedmiot 
uzyskanego patentu na wynalazek.

Wynalazek opolskich chemików 
by  prezentowany w minionym 
roku na europejskich wystawach 
innowacji w Budapeszcie i Zagrze-
biu, gdzie otrzyma  br zowy medal, 
a tak e zyska  uznanie jurorów V 
Gie dy Innowacji w Opolu.

(bas)

Opole, 24 IV 2007 r.

  Jego Magnificencja Prof. dr hab. Lech PACHOLSKI
     Rektor  Uniwersytetu Wroc awskiego

  Pan   Dr hab. prof. UWr. Micha  SARNOWSKI
     Dziekan Wydzia u Filologicznego Uniwersytetu Wroc awskiego

Wyra amy g bokie oburzenie skandalicznym atakiem na Profesora Jana  Miodka, jakiego dopu ci y si
media w ostatnich dniach. Znakomity uczony, szanowany wychowawca m odzie y i szlachetny cz owiek, 
który swoj  prac  oraz nienagann  postaw  intelektualisty zdoby  serca i umys y Polaków, zosta  publicznie 
napi tnowany pomówieniem, staj c si  kolejn  ofiar  „dzikiej lustracji” i zupe nego lekcewa enia procedur 
prawnych obowi zuj cych w pa stwie demokratycznym. W imieniu pracowników naukowych Uniwersytetu 
Opolskiego, którego Profesor Jan Miodek jest doktorem honorowym, deklarujemy solidarno  ze wszystkimi, 
którzy staj  w obronie Jego osoby.

Pragniemy jednocze nie zamanifestowa  swój protest wobec nasilaj cej si  w  naszym kraju tendencji do 
lekkomy lnego rzucania oskar e , niszczenia autorytetów, dzielenia i sk ócania rodowisk, bowiem - jak uczy 
do wiadczenie - praktyki tego rodzaju, poza dora n  „korzy ci ” polityczn , nie skutkuj  niczym, co s u y oby
dobru powszechnemu.

Dziekan Wydzia u Filologicznego UO         Rektor Uniwersytetu Opolskiego
    dr hab. Irena Jokiel, prof. UO   prof. dr hab. Stanis aw S awomir Nicieja
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– 2 marca w Krajowym Laboratorium Fizyki Ato-
mowej, Molekularnej i Optycznej polskim fizykom 
uda o si  otrzyma  pierwszy – nie tylko w Polsce, ale 
i Europie rodkowej – kondensat Bosego-Einsteina. 
Jest Pan jednym z twórców tego kondensatu, a wi c
i wspó twórc  ogromnego sukcesu polskiej fizyki, bo 
– przypomnijmy – kondensat Bosego-Einsteina do tej 
pory uda o si  otrzyma  w krajach znacznie od Polski 
bogatszych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, 
W oszech, Austrii... A prace nad tym eksperymentem 
s  zapewne kosztowne – tym bardziej dziwi fakt, e
kondensat uda o si  otrzyma  w kraju, w którym na 
nauk  przeznacza si  tak niewiele pieni dzy…

– W a nie od tego braku pieni dzy wszystko si
zacz o. Kilka lat temu naukowcy z polskich uczelni 
wspólnie doszli do wniosku, e korzystniejsze – od 
rywalizacji mi dzy sob  – b dzie stworzenie jednego 
o rodka badawczego, a wi c zebranie w jednym miejscu 
i naukowców, i pieni dzy przeznaczonych na te badania. 
I tak powsta o FAMO, czyli Krajowe 
Laboratorium Fizyki Atomowej, Mo-
lekularnej i Optycznej w Toruniu, w 
którym prac  podj li fizycy z uczel-
ni w Toruniu, Krakowie, Warszawie, 
Gda sku, Poznaniu i Opolu. Ide
powstania FAMO by o stworzenie 
laboratorium dla m odych zdolnych 
fizyków – eby nie musieli realizo-
wa  swoich ambicji zagranic .

– Jak Pan trafi  do tego zespo-
u?

– Po sko czeniu studiów na Uni-
wersytecie Opolskim, dwa lata temu, 
zosta em na uczelni jako asystent. 
Wtedy prof. Józef Musielok, któ-
ry jest cz onkiem Rady Naukowej 
FAMO zaproponowa  mi podj cie 
wspó pracy z grup  prof. Wojciecha 
Gawlika z Uniwersytetu Jagiello -
skiego, po czym, rok pó niej, roz-

pocz em prac  w toru skim laboratorium kondensa-
towym.

– Kondensat Bosego-Einsteina. Czy humanista ma 
szans  zrozumie  co to jest? I co wspólnego z kon-
densatem mia  Einstein?

– Zacznijmy od atomu. Nawet humanista wie, co 
to jest atom, kojarzy go z ma  kuleczk . I ta wiedza 
na pocz tek wystarczy. W temperaturze pokojowej 
cz steczki poruszaj  si  z bardzo du ymi pr dko cia-
mi rz du 1000 km/h uderzaj c w nas nieustannie, co 
odbieramy jako ci nienie atmosferyczne. Och adzaj c
gaz zmniejszamy pr dko  cz stek. Ka dej cz stce to-
warzyszy pewna fala, tzn. ka da cz stka ma dwojak
natur  – cz steczkowo-falow . Fala jest tym d u sza, 
im cz stka mniejsza i wolniejsza. Je li sch odzimy gaz 
atomowy do niewyobra alnie niskiej temperatury rz du
0,0000001 K, wówczas d ugo ci tych fal staj  si  po-
równywalne z odleg o ciami pomi dzy atomami. Je li
gaz ma odpowiedni  g sto , to w warunkach tych za-

W MOJEJ PRACOWNI

Mikro wiat
na podgl dzie

Z Marcinem Witkowskim, asystentem w Katedrze Spektroskopii Plazmy 
Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego rozmawia Barbara Stankiewicz 

Zespó  fizyków, którym uda o si  otrzyma  pierwszy w Polsce kondensat Bosego-
Einsteina. Pierwszy z lewej ( w drugim rz dzie) – dr Marcin Witkowski
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chodzi przemiana fazowa – gaz przechodzi w kondensat 
Bosego-Einsteina. Atomy w kondensacie trac  swoj
indywidualno , zachowuj  si  kolektywnie, wszystkie 
jednakowo. Zamiast gazu z o onego z kuleczek otrzy-
mujemy nowy stan – jedn  wielk  fal  materii, jeden 
„superatom”.

Geneza kondensatu Bosego-Einsteina si ga roku 
1924, kiedy to Hindus Satyendra Bose rozwa aj c roz-
chodzenie si wiat a w postaci cz steczek zwanych fo-
tonami, stworzy  pewne regu y zachowania si  owych 
fotonów. Dzi  prawa te nazywamy statystyk  Bosego. 
Bose próbowa  opublikowa  swoje prace w jednym z 
brytyjskich magazynów naukowych, ale tekst odrzu-
cono. Wtedy wys a  go do Alberta Einsteina, wówczas 
ju  s awnego naukowca. Teoria Bosego wydawa a si
Einsteinowi interesuj ca. Uogólni  on idee Bosego na 
przypadek szerszej grupy cz stek zwanych dzi  bo-
zonami. Na podstawie teoretycznych oblicze  ustali ,
e w bardzo niskich temperaturach, bliskich zera bez-

wzgl dnego, cz stki te powinny diametralnie zmienia
swe w asno ci. Powinny zachowywa  si  wszystkie 
identycznie, a jednocze nie podlegaj c prawom teorii 
kwantów powinny ukazywa  nam zachowanie obiek-
tów mikroskopowych w skali makro. Powinni my za-
tem by  w stanie „go ym okiem” obserwowa  zjawiska 
zadziwiaj ce fizyków od dawna, takie jak interferencja 
fal materii, konsekwencje zasady nieoznaczono ci, itp. 
Oczywi cie, jest to ogromnie uproszczony opis konden-
satu Bosego-Einsteina, ale sama pani prosi a o wersj
dla humanisty... Musia o jednak min  70 lat, nim teori
Bosego-Einsteina, s uszno ci której dot d mo na by o
dowodzi  tylko teoretycznie, uda o si  potwierdzi  w 
praktyce. By o to mo liwe dzi ki niesamowitemu po-
st powi my li i technologii, który si  w tym czasie do-
kona . Z jednej strony fizycy rozwin li nowe techniki 
ch odzenia atomów, za co przyznano Nagrod  Nobla w 
1997 r. Z drugiej strony pojawi y si  narz dzia takie jak 
laser, dzi ki którym naukowcom uda o si  zrealizowa
swoje marzenia i osi gn  temperatur  rz du 0,0000001 
K. Jest to temperatura, która nie wyst puje nigdzie we 
Wszech wiecie, poza laboratoriami fizyków. To jest 
wr cz niewyobra alne sch odzenie, bo je li przyjmiemy, 
e temperatura zera bezwzgl dnego jest nieosi galna, bo 

oznacza stan zerowej energii atomów, to trudno sobie 
wyobrazi  temperatur  wy sz  od tej granicy jedynie o 
miliardowe cz ci stopnia… 

– Nad utworzeniem kondensatu równolegle praco-
wali naukowcy w kilku krajach. Ten wy cig wygrali 
Amerykanie...

– Jako pierwsi dokonali tego, w 1995 roku, Eric 
Cornell i Carl Wieman na Uniwersytecie w Boulder w 
Kolorado oraz Wolfgang Ketterle w MIT, za co w 2001 
otrzymali Nagrod  Nobla. W nast pnych latach konden-
sat stworzono w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, 
W oszech i Austrii. 2 marca tego roku, po trzech latach 
prób, do tego grona do czy a Polska – mój kolega z 
zespo u mówi, e jako jedyne pa stwo mi dzy rzek

ab  a Pekinem. Tak wi c jest to sukces na poziomie 
wiatowym, tym wi kszy, e na wiecie jest tylko pi -

dziesi t laboratoriów kondensatowych, z czego po owa
w Stanach Zjednoczonych. 

– Jak wygl da kondensat Bosego-Einsteina?
– Nasz, toru ski, ma 200 tysi cy atomów. Wielko :

ok. 0,1 mm. Istnieje raptem par  sekund (ca y proces 
tworzenia kondensatu trwa ok. 2 minuty), po czym ulega 
zniszczeniu, poch aniaj c cz wiat a z wi zki lase-
rowej, któr  go na wietlamy – powstaje przy tym cie ,
który obserwujemy przy pomocy kamery CCD, a który 
jest ostatecznym dowodem na to, e uda o si  stworzy
kondensat. My, po trzech latach trudnych, kosztownych 
bada  i prób ju  potrafimy to robi , tym samym mo-
emy bada  w a ciwo ci kondensatu, obserwowa  te 

dziwne w a ciwo ci mikro wiata przy pomocy kamery 
czy aparatu fotograficznego, a wi c w sposób makro-
skopowy. Dzi ki kondensatowi Bosego-Einsteina mamy 
wi c wgl d w ten mikro wiat, w którym dziej  si  rze-
czy zaskakuj ce niejednego naukowca. Kolejnym na-
szym celem jest badanie w asno ci tego dziwnego stanu 
i weryfikacja przewidywa  teoretyków.

– Czy kondensat znajdzie praktyczne zastosowa-
nie w technice?

– Stworzenie kondensatu jest krokiem do stworzenia 
komputera kwantowego, bo zapewne w a nie na sieci 
kondensatów oparta b dzie technologia tego komputera 
– do niedawna wydawa o si  to niemo liwe, komputer 
optyczny wydawa  si  by  mrzonk  z kategorii science-
fiction. Niewykluczone, e dzi ki wykorzystaniu kon-
densatu wielko  komputera zmniejszy si  kilkakrot-
nie. B dzie te  mo liwe stworzenie lasera atomowego, 
wiec cego nie fotonami – jak klasyczny, ale materi , bo 

emituj cego fale materii. Kondensat mo na te  b dzie
wykorzysta  w konstrukcji zegarów o czu o ci przewy -
szaj cej o kilka rz dów czu o  obecnych zegarów ato-
mowych. Tak wi c mo liwo ci wynikaj ce z otrzymania 
kondensatu s  ogromne, wszystko przed nami. 

– Co bardziej cieszy – fakt, e polski zespó  fi-
zyków dorówna  do grona najlepszych czy fakt, e
stworzenie kondensatu otwiera przed wami nowe 
perspektywy naukowe?

– Wszystko jest wa ne, cho  wydaje mi si , e samo 
uczestnictwo w wy cigu o stworzenie kondensatu jest 
mniej atrakcyjne dla naukowca od mo liwo ci badania 
i odkrywania nowych w a ciwo ci kondensatu. Mamy 
te , jako zespó , ogromn  satysfakcj  wynikaj c  z fak-
tu, e w siermi nych dla nauki polskich warunkach, 
uda o nam si  dokona  tego, z czym zmagaj  si  fizycy 
na ca ym wiecie. Satysfakcj  tym wi ksz , e polscy 
fizycy z dziedziny, któr  si  zajmuj  uchodzili do tej 
pory w wiecie za dobrych teoretyków, ale je li chodzi 
o praktyczne do wiadczenia wymagaj ce stosowania 
drogiej aparatury nie mieli my wi kszych sukcesów. 
Buduj cy jest jeszcze jeden fakt: udowodnili my, przede 
wszystkim sobie, e warto robi  co  wspólnie. Bo gdyby 
fizycy z tych kilku polskich uczelni si  nie dogadali, 
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Ewa Baran, absolwentka socjo-
logii Uniwersytetu Opolskiego, na-
pisa a najlepsz  prac  magistersk
– uzna o Polskie Towarzystwo So-
cjologiczne, przyznaj c jej Nagrod
im. Floriana Witolda Znanieckiego 
(1882–1958), filozofa i socjologa, 
twórcy polskiej socjologii akade-
mickiej. Praca pt. Ludzie bezdomni. 

Analiza socjologiczna rodowiska 
ludzi bezdomnych na przyk adzie 
noclegowni i punktu opieki nad mat-
k  i dzieckiem w Legnicy powsta a
pod kierunkiem prof. Marka S. 
Szczepa skiego.

Ewa Baran pracuje w Agencji 
Rozwoju Regionalnego ARLEG 
w Legnicy i zajmuje si  realizacj

projektów unijnych – m.in. testu-
je elastyczne formy zatrudnienia 
w ród m odych matek. Podj a te
studia podyplomowe na Uniwersy-
tecie Wroc awskim z zakresu komu-
nikowania i kreowania wizerunku 
publicznego.

(bas)

Polskie Towarzystwo Socjologiczne przyzna o Nagrod  im. F. Znanieckiego

Nasza absolwentka najlepsza

Utworem Grzegorza Turnaua 
oraz piosenk  skomponowan  przez 
swojego nauczyciela muzyki (przy 
akompaniamencie fortepianu i fle-
tu) Kamil Franczak, licealista z 
Nysy, wygra  Zimow  Gie d  Pio-
senki, staj c si  zdobywc  Z otego
Wiatraczka. W nagrod  dosta  dwa 
tysi ce z otych, obietnic  profesjo-
nalnego nagrania w Studiu Radia 
Opole oraz wyst pu na tegorocz-
nych Piastonaliach. 

Drugie miejsce i nagrod  pub-
liczno ci przyznano „Folk-opera-
cji”, zespo owi z pogranicza pol-
sko-czeskiego, trzecie – raciborskiej 
„Hu tawce”, czwarte – Barbarze 
Beuth. Trójce wokalistów jurorzy 
przyznali wyró nienia.

Kamil Franczak oraz „Folk-ope-
racja” wyst pi  w pa dzierniku na 
Festiwalu Piosenki Studenckiej w 
Krakowie.

Tegoroczn  Zimow  Gie d
Piosenki zako czy  koncert Marii 
Peszek. W jury zasiadali: Marek 
Piekarczyk z zespo u TSA, Renata 

Przemyk, Jarecki i Ala Kalinow-
ska.

(bas)

Fina  Zimowej Gie dy Piosenki

Z oty Wiatraczek dla licealisty

nie doszli do wniosku, e zamiast rywalizowa  ze sob
lepiej podj  wspó prac , w ramach jednego o rodka 
naukowego – tego sukcesu by nie by o.

– Dzi kuj  za rozmow .

Nad otrzymaniem pierwszego w Polsce kondensatu 
Bosego-Einsteina pracowa  zespó polskich fizyków pod 
kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Gawlika z Uniwersy-
tetu Jagiello skiego w Krakowie, w sk adzie: Wojciech 

Gawlik, Jerzy Zachorowski i Andrzej Noga z Uniwersytetu 
Jagiello skiego, Franciszek Bylicki i Micha  Zawada z 
Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, W odzimierz 
Jastrz bski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, Jacek 
Szczepkowski z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w 
S upsku oraz Marcin Witkowski – absolwent fizyki Uni-
wersytetu Opolskiego, obecnie asystent w Instytucie 
Fizyki UO.

Fina  Zimowej Gie dy Piosenki
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Historia wzgórza uniwersyteckie-
go, góruj cego nad placem Koperni-
ka, tak naprawd  rozpocz a si  11 
marca 2002 r. W tym dniu rektor Uni-
wersytetu Opolskiego prof. dr hab. 
Stanis aw S awomir Nicieja doko-
na  uroczystego otwarcia Collegium 
Maius. Spe ni o si  w ten sposób 
rektorskie marzenie. I w Opolu, i w 
Warszawie wielokrotnie powtarza :
Opolski Akropol musimy uratowa
dla potomnych, jest to godne miej-
sce dla opolskiego uniwersytetu1. A w 
lad za tym posz o ozdobienie wzgó-

rza pomnikami: wybitnego domini-
kanina yj cego w XIV w., Peregry-
na z Opola (Peregrinus Opoliensis), 
Chrystusa Salwatora wg pomys u B. 
Thordvaldsena, zespo u barokowych 
rze b alegorycznych autorstwa Hen-
ryka Hartmanna z lat 1751–1755 
przedstawiaj cych Cztery pory roku, które to rze by, 
po zniszczeniach przywróci  do dawnej wietno ci 
wspó czesny opolski artysta rze biarz Rafa  Rze niczek, 
wspó czesne pomniki: Agnieszki Osieckiej i Jerzego 
Grotowskiego d uta Mariana Molendy2.  W tym czasie 
oddano do u ytku pi knie odrestaurowany ,,Sierociniec 
Porscha”– Collegium Minus, z czworobocznym dzie-
dzi cem klasztornym otoczonym kru gankami (tzw. wi-
rydarz). Mocnym akcentem by o wmurowanie 2 kwiet-
nia 2006 r. tablicy upami tniaj cej pierwsz  rocznic
mierci Wielkiego Polaka, Ojca wi tego Jana Paw a

II, wspó za o yciela Uniwersytetu Opolskiego, doktora 
honoris causa naszej uczelni. W uroczystym ods oni ciu 
tablicy uczestniczy o wiele tysi cy mieszka ców Opo-
la, sk adaj c w ten sposób ho d papie owi i wyra aj c
szacunek swemu uniwersytetowi. Praktycznie nie ma 
miesi ca, by wzgórze uniwersyteckie nie wzbogaci o
si  o jaki  nowy, historycznie cenny zabytek architek-
toniczny. Tym samym wzgórze uniwersyteckie sta o
si  jednym z najch tniej odwiedzanych przez Opolan 
i przez turystów miejsc w naszym mie cie.

1 S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis, Opole 2005, s. 361.
2 Edmund Jan Osma czyk. Dziennikarz, publicysta, parla-

mentarzysta we wspomnieniach bliskich i przyjació , pod red. 
M. Masnyka i S. Niciei, Opole 2004, s. 49.

Dobry przyk ad rektora Uniwersytetu Opolskiego 
sk oni  w adze miejskie do podj cia prac renowacyjnych 
w le cych nieopodal obiektach nale cych do Zespo u
Szkó  Mechanicznych. Rozpocz to od remontu kaplicz-
ki przy ul. Edmunda Osma czyka3.

Kapliczka, pochodz ca z XVII w., dwukondygnacyj-
na (do 1938 r. stoj ca przy ul. Sienkiewicza) uzyska a
nowe tynki, przywrócono jej tak e pierwotny wygl d
zewn trzny. Dzi ki zabiegom dyrektora Zespo u Szkó
Mechanicznych mgra in . Bogus awa Januszki, pozy-

3 OSMA CZYK EDMUND JAN (1913–89), publicysta, dzia acz 
spo .-polit.; 1934–39 kier. Centrali Prasowej ZPwN; 1939 praca 
w Pol. Radiu, 1939–44 w Warszawie w radiu konspiracyjnym, 
w powsta czej rozg o ni Pol. Radia i AK; 1945–47 korespon-
dent wojenny w bitwie o Berlin, na konferencji poczdamskiej 
i procesie norymberskim (Dokumenty pruskie 1947); do 1969 
zagr. korespondent (Europa rodk. i Zach., ZSRR, Ameryka 
Pn. i Pd.); 1979–80 cz . Rady Pa stwa; 1952–61 i 1969–85 by
pos em na Sejm i 1989 senatorem; w dzia alno ci publicyst. 
dokonywa  racjonalist. oceny sytuacji polit. Niemiec i Polski, 
dzia a  na rzecz Polaków w Niemczech i normalizacji stosunków 
kraju z emigracj ; autor wielu prac: Sprawy Polaków (1946), 
Rzeczpospolita Polaków (1977), Wielkie roz czenie. Polska–
Niemcy, Polska–Rosja, bilans lat 1939–1989 (Nowy Jork 1989); 
biografia Niez omny proboszcz z Zakrzewia (1989); Encyklopedia 
spraw mi dzynarodowych i ONZ (1974), Encyklopedia ONZ 
i stosunków mi dzynarodowych (1982).

Jerzy Duda, Dariusz Dzionek

W cieniu uniwersyteckiego 
wzgórza

Collegium Maius UO
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skano rodki na odnowienie znajduj cej si  na drugim 
pi trze g ównego obiektu pi knej (niektórzy twierdz ,
e najpi kniejszej, nie tylko w Opolu) reprezentacyjnej 

auli szkolnej. 
Zosta a ona wybudowana w 1909 r. W latach 1909–

1910 podniesiono gmach o jedno pi tro, wtedy bowiem 
nadbudowano drug  kondygnacj  Królewskiego Gim-
nazjum Katolickiego4. Ze wzgl du na zabytkow  war-
to  auli nadzór nad projektem renowacji zlecono prof. 
Ireneuszowi P usce z Akademii Sztuk Pi knych im. 
Jana Matejki w Krakowie. Wykonanie remontu prze-
prowadzi  zespó  pod kierunkiem mgra Jacka Gry-
czewskiego. Prace trwa y trzy miesi ce, po wykonaniu 
odkrywki usuni to poprzednie przemalowania, a tak e
niew a ciwie na o one warstwy gipsu i dopiero wtedy, 
krok po kroku uzupe niono ubytki. Ko cowy etap to 
staranne na o enie farb i lakierów, dzi ki czemu aula 
uzyska a wspania y, niepowtarzalny wygl d – to efekt 
zarówno rzetelnej pracy rzemie lników, jak i nieco-
dziennej urody sali. Oddanie auli do u ytku odby o si
bardzo uroczy cie 26 kwietnia 2006 roku. Dyrektor 
mgr in . Bogus aw Januszko, witaj c m.in. prezydenta 
miasta Ryszarda Zembaczy skiego i wiceprezydenta 
Janusza Kwiatkowskiego, serdecznie podzi kowa
za wielkie wsparcie finansowe, jakie szko a uzyska a
od miasta. Aula to serce szko y, tu odbywaj  si  m.in. 
wszystkie imprezy i uroczysto ci szkolne, spotkania z 
rodzicami, inauguracje i zako czenia roku szkolnego, 
koncerty, przedstawienia, konkursy i wystawy. Nie mo -

4 J. Duda, F. Dzionek, B. Cima a, Magna Porta Scholarum 
Opoliensum. 50 lat Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu, 
Opole 1997, s. 27.

na sobie wyobrazi  normalnego rytmu szkolnej pracy 
bez mo liwo ci korzystania z tak wielofunkcyjnego po-
mieszczenia, jakim jest aula. S u y ona nie tylko szkole. 
Np. w dniu 25 maja 2006 r. w tej sali, na wniosek prezy-
denta Zembaczy skiego, odby a si  sesja Rady Miasta. 
A obecno  na otwarciu auli przedstawicieli Teatru im. 
Jana Kochanowskiego i Filharmonii Opolskiej im. Jó-
zefa Elsnera mo e zapowiada  wykorzystanie auli na 
imprezy artystyczne wysokiej rangi. 

O dziejach szko y mówi  wybitny znawca historii 
miasta, mgr in . arch. Andrzej Hamada. Ciekawe to 
dzieje. Pierwsza placówka o wiatowa powsta a w tym 
miejscu niemal 340 lat temu, w 1670 r. jako kolegium 
jezuickie. Mie ci o si  ono w budynku obecnego Mu-
zeum l ska Opolskiego, powsta ego przy ruinach Za-
mku Górnego, który jezuici otrzymali na w asno  rok 
wcze niej. Szko a rozpocz a natychmiast swoj  dzia al-
no , przerywan  sporadycznie przez kl ski ywio owe
lub epidemie chorób. Kiedy w 1773 r. papie  rozwi za
zakon oo. Jezuitów, mogli oni nadal kontynuowa  na-
uczanie w swoich gimnazjach na l sku, ale podlegali 
odt d pa stwu pruskiemu5. Pod koniec XVIII wieku w 
budynku gimnazjum jezuickiego w Opolu mie ci o si
a  sze  szkó , w tym szko y elementarne – katolicka i 
protestancka.

W 1801 roku powo ano do ycia Królewskie Katoli-
ckie Gimnazjum w Opolu. Podlega o ono Delegaturze 
do spraw Duchownych i Szkolnych Królewskiej Wroc-
awskiej Rejencji l skiej. W 1835 r. liczba uczniów 

podzielonych na oddzia y–klasy (od najni szej – seksty, 

5 Opole. Monografia miasta, pod red. W. Dziewulskiego 
i F. Hawranka, Opole 1975, s. 238.

Zamek Górny
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do najwy szej – nony) wynosi a 256, ka da z klas mia-
a swojego opiekuna, a w najwy szej klasie by  nim z 

urz du dyrektor szko y. 
Zmienia a si  baza szkolna – w 1831 r. uczniowie 

przeprowadzili si  do nowego obiektu, w którym mie -
ci a si  aula, siedem sal lekcyjnych i mieszkanie dla 
wo nego. W 1844 r. odnowiono wie  zamkow , przy-
stosowuj c j  do celów szkolnych. Od ko ca XIX wieku 
do II wojny wiatowej powsta  du y kampus szkolny, 
z o ony z budynku g ównego i sali gimnastycznej. W 
1910 roku budynek podwy szono o jedno pi tro, a w 
latach trzydziestych ubieg ego wieku dobudowano 
pó nocne skrzyd o, z przeznaczeniem na pracowni
fizyczn  i mechaniczn . Po blisko pó torawiecznej 
dzia alno ci, w lutym 1945 r. gimnazjum niemieckie 
zosta o zamkni te. Wyda o wielu absolwentów, tym 
tak e znaczn  grup  Polaków zas u onych dla polskie-
go ruchu narodowego (np. Konstanty Damrot, autor 
znanego zbioru wierszy pt. Wianek z Górnego l ska,
prezesi I Dzielnicy Zwi zku Polaków w Niemczech: 
ks. Czes aw Klimas, ks. Karol Kozio ek, ks. Karol 
My liwiec, Franciszek Kurpierz, Pawe  Kwoczek)6.
Uczniem gimnazjum by  wybitny poeta, dramatopisarz 
i t umacz Jan Kasprowicz. Wielu niemieckich absol-
wentów szko y osi gn o wysokie stopnie naukowe, np. 
Julius Zupitz, profesor uniwersytetów we Wroc awiu,
Berlinie i Wiedniu, doktor honoris causa Uniwersytetu 
w Cambridge, Friedrich Münzer i Franz Schickelm
– profesorowie Uniwersytetu w Münster7.

 Wojenna przerwa w dzia alno ci szko y trwa a krót-
ko. Ju  16 maja 1945 r. podj a prac  pierwsza w Opolu 
i na l sku Opolskim placówka o wiatowa: I Pa stwo-
we Gimnazjum i Liceum M skie, które w nast pnych 
latach da o pocz tek praktycznie wszystkim szko om 
rednim naszego miasta. Dyrektorem gimnazjum zosta

6 J. Madeja, Z dziejów Gimnazjum Grodzkiego w Opolu, Ze-
szyty Naukowe WSP w Opolu, Opole 1966, nr 4, s. 46.

7 J. Duda, F. Dzionek, B. Cima a, ibidem.

Franciszek Petela. Nie jest przypadkiem, 
e kontynuuj cy tradycje o wiatowe tej 

szko y Zespó  Szkó  Mechanicznych w 
Opolu nosi dumn  nazw  Magna Porta 
Scholarum Opoliensum.

 Do dzi  szko  t  uko czy o kilkana-
cie tysi cy absolwentów, specjalistów w 

zawodach mechanicznych i nadal szko a
ta niczym magnes przyci ga kolejne po-
kolenia m odych Opolan. Mo na wyrazi
pewno , e tak b dzie jeszcze przez wiele 
lat.

W 1898 r. do g ównego gmachu szko y
do czono wie  Zamku Górnego wraz z 
fragmentem biegn cego w kierunku pó -
nocnym redniowiecznego muru. Wie
zaadaptowano do potrzeb dydaktycznych, 
organizuj c tam trzy sale lekcyjne. W 2006 

roku rozpocz to renowacj  tego zabytkowego obiektu. 
Wielokrotnie nazywano wie  najbardziej tajemnicz
budowl  Opola. I t  opini  spot gowa o odkrycie – w 
trakcie prac remontowych – nieznanych dotychczas 
pomieszcze . Zdaniem Andrzeja Hamady, odkryte 
pomieszczenia to najprawdopodobniej piwnice gospo-
darcze jezuitów, którzy kiedy  byli w a cicielami ruin 
zamku8.

Nie by a to jedyna sensacja. Podczas dalszego od-

8 A. Janowski, Zamek pe en tajemnic, ,,Nowa Trybuna Opol-
ska” z 5 maja 2006 r., s. 6.

Zespó  Szkó  Mechanicznych w Opolu. Fot. R. Ostrowski

Kapliczka przy ul. Osma czyka. Fot. R. Ostrowski
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gruzowywania podziemi wie y zna-
leziono schody prowadz ce na kolej-
ny poziom piwnic. Podj to nast pnie
decyzj , by nadal prowadzi  prace ar-
cheologiczne, których kierownikiem 
zosta dr Jerzy Romanow. B d  one 
zintensyfikowane po przeniesieniu 
pomnika Józefa Lompy9 sprzed wej-
cia do wie y na skwer przed szko

od strony ulicy Osma czyka.
W niedalekiej przysz o ci zatem 

wzgórze uniwersyteckie stanie si
cennym, najpi kniejszym fragmen-
tem pejza u miejskiego Opola. Z 
jednej strony monumentalny gmach 
Collegium Maius Uniwersytetu 
Opolskiego, w rodku wzgórza ba-
rokowy ko ció  pw. Matki Boskiej Bolesnej, legendar-
nym przekazem zwi zany z patronem Polski, wi tym
Wojciechem, a na pó nocnym kra cu matka szkó  opol-
skich, obecnie pod nazw  Zespó  Szkó  Mechanicznych, 
kontynuuj ca wielowiekow  histori  o wiaty w naszym 

9 Józef Lompa (1797–1863), nauczyciel i polski dzia acz 
narodowy na l sku, publicysta, t umacz, autor podr czników
szkolnych, zbiorów opowiada , artyku ów etnograficznych; sw
dzia alno ci  przyczyni  si  do utrzymania j zyka i obyczajów 
polskich na l sku.

mie cie. A to wszystko – oprawione rozrzuconymi po 
wzgórzu rze bami, spi te redniowiecznym murem 
– po czy w jedn  ca o  to, co stanowi warto  naj-
wy sz  dla ka dej spo eczno ci: ywe symbole nauki 
i o wiaty. Oby jak najlepiej, jak najpe niej s u y y one 
mieszka com l ska Opolskiego i Opola, b d c ich 
chlub .

Jerzy Duda 
Dariusz Dzionek

Aula Zespo u Szkó  Mechanicznych w Opolu. Fot. R. Ostrowski

– Bardzo si  ciesz , to wielkie wyró nienie i ju  tylko 
sam u cisk d oni takiego autorytetu jak Stanis aw Rymar 
by by wielkim zaszczytem – mówi Bartek. Zaszczyt tym 
wi kszy, e w jury zasiada  m.in. prof. Jerzy Bralczyk, 
tote  poprawno  j zykowa obro ców, którzy wyst po-
wali na konkursie, musia a by  bez zarzutu.

Na przygotowanie obrony Filek mia  tylko jeden 
dzie . Casus, który przypad  mu w udziale, polega  na 
bardzo prostym, zdawa oby si , zdarzeniu. Musia  bo-
wiem broni  m czyzny, który zauwa ywszy, e na jego 
miejscu parkingowym parkuje inny kierowca, chwyci
metalowy pr t i zapowiedzia , e je li ten nie odjedzie, 
rozbije mu samochód. Tamten odjecha , ale zawiadomi
o ca ym zdarzeniu policj . Gdyby faktycznie ta sytuacja 
mia a miejsce i krewki m czyzna stan by przed s dem 
pod zarzutem gro by karalnej, to maj c za obro c  Filka 
by  mo e wyszed by z s du w doskona ym humorze. 

Student opar  bowiem lini  obrony na dwóch argumen-
tach. Po pierwsze kierowca, który zaparkowa  samo-
chód na miejscu oskar onego, zawiadomi  policj , ale 
nie z o y  wniosku o ciganie – przez co, jak dowodzi
Filek, post powanie powinno by  umorzone. Po dru-
gie oskar ony nie okre li , w jakim stopniu uszkodzi by
samochód pechowemu kierowcy. – eby skaza  kogo
za gro b  karaln , oskar ony musia by grozi  pope nie-
niem konkretnego przest pstwa – t umaczy Filek, któ-
ry w trakcie konkursu argumentowa , e taki sam czyn 
figuruje zarówno w kodeksie karnym, jak i kodeksie 
wykrocze , a jedyn  ró nic  jest wielko  wyrz dzonej
szkody. Nie sposób wi c dowie , e oskar ony grozi
pope nieniem przest pstwa. Oprócz tego Filek posi -
kowa  si  argumentem niskiej szkodliwo ci spo ecznej
czynu, a nawet stanem wy szej konieczno ci.

Andrzej Szyma ski

Bart omiej Filek, student III roku prawa WPIA UO otrzyma  nagrod  specjaln  prezesa Naczel -
nej Rady Adwokackiej w XI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym zorganizowanym przez 
ELSA Gda sk,  który odby  si  w dniach 12-15 kwietnia 2007 r. w Dworze Artusa w Gda sku.

Broni  pi knie i skutecznie
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Irena Wyczó kowska

 W kuchni
Same cuda, i jest ich bez liku!
Woda. Ch odny spokój,
niezm cona zgoda na ka dy kszta t,
ale niech no ogie  wyprowadzi j  z równowagi – 
unosi si , pieni, z sykiem podskakuje.

Wrzucam do niej mro ony bób,
trzymaj c torebk  tu  nad garnkiem:
w pustym plastiku para, jakbym uwi zi a ob ok.
Mam w asny ob ok, có  z tego,
e tylko przez mgnienie?

Bób. Brudnoszary, jak polne kamyki,
kto by pomy la , e w rodku ukryta – 
energia zieleni!
I nawet skórki, biedne b oniaste strz pki,
to wcale nie byle co:
dowód, e ka de z ziaren w czepku urodzone.

(2006)

  M czyzna,
  który telefonuje wieczorem
   Zrobi  to po raz ostatni – obiecuje cianom i meblom, 
   lampie, któr  potr ca id c do telefonu.
   Nakr ca numer powoli, jakby to by o zakl cie,
   któremu dot d brakowa o dok adno ci.
   G os kobiety sp ywa mi kko, jedwabi cie
   – m czyzna milczy, potem odk ada s uchawk ,
   przez chwil  przygl da si  swoim r kom,
   jakby z pretensj , e nie potrafi y
   za to mi kkie pasmo pochwyci  kobiety,
   sprowadzi  do tych cian, mebli
   i lampy wci  jeszcze rozko ysanej.

      (Gwar utajony, Wroc aw 1996)

Nad Odr  w Opolu (pocztówka z 1904 r., ze zbiorów S. S. Nicieji)
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– Opowie  o Pani yciu w filmie biograficznym 
pt. „Pos uchajcie przypowie ci o yciu szcz liwym”
zaczyna si  tak: „Urodzi a si  wraz z bratem bli -
niakiem, pod tr b . Ojciec bowiem, górnik, by
kapelmistrzem, mia  wiele instrumentów i niektóre 
powiesi  na cianie, w ród nich w a nie tr b . Ro-
s a na podkatowickim Nikiszowcu, z rodze stwem 
licznym i pi knym. Kiedy wi c przyjecha a ciotka i 
poprosi a matk  dziewczynki, by jej pokaza a swoje 
dzieci, wskazuj c dziewczynk  spyta a: ta brzydka te
twoja?”. Podobno us yszawszy te s owa postanowi a
Pani zosta wi t ?

– Rzeczywi cie tak by o. Mia am wtedy dziewi  lat, 
w oski rzadkie, proste, na tle prze licznego rodze stwa
prezentowa am si  ma o okazale. I jak us ysza am s owa 
ciotki, to poczu am si le, ale jednocze nie uzna am,
e nie pozostaje mi nic innego, jak zosta wi t . Przy 

spowiedzi zwierzy am si  ze swojego planu ksi dzu. By
to m dry ksi dz – powiedzia  mi wtedy, e bycie wi t
wymaga pi kna wewn trznego, które promieniowa  b -
dzie na zewn trz. A to wewn trzne pi kno rodzi si  na 
drodze wyrzecze  i wymaga np. wczesnego wstawania, 
uczenia si , pomagania innym ludziom i walki z samym 
sob . Nie bardzo wiedzia am, co to znaczy walczy  z 
samym sob , ale z czasem zrozumia am. Zastosowa am
si  do wskazówek ksi dza. Wstawa am o czwartej rano 
i uczy am si . Im bardziej czego  nie rozumia am, to 
tym bardziej przyk ada am si  do nauki. Gdy w szkole 
pojawi a si  fizyka, to wiedzia am, e – delikatnie mó-
wi c – nie jest to mój wymarzony przedmiot. Z wielkim 
trudem cokolwiek chwyta am z tej fizyki, ale zawzi cie
ku am i z tego przedmiotu by am najlepsz  uczennic
w klasie… Prawo Pitagorasa i dzi  mog  wyrecyto-
wa . Poza tym, jako osoba krocz ca drog wi to ci 
odmawia am sobie s odyczy, nosi am w giel s siad-
kom. Wyr cza am rodze stwo w rozmaitych pracach, 
co zreszt  bardzo im si  podoba o. Umartwia am si ,
trzymaj c palec nad zapalon wiec , sko czy o si  to 
poparzeniem… Przez wiele lat szlifowa am swój cha-
rakter, coraz bardziej wiadomie walczy am ze swoimi 
s abo ciami. By am uparta! W sumie to ta ciotka mi 
pomog a! Powinnam jej postawi  pomnik! Pierwsza z 
rodziny zacz am studiowa .

– Pod wzgl dem uporu mia a Pani chyba kogo 
na ladowa . Pani babka podobno w czasie II wojny 
wiatowej nie wypowiedzia a s owa po niemiecku, 

cho  jako mieszkanka Nikiszowca, a wi c terenów 

wcielonych w 1939 roku do III Rzeszy, mia a zakaz 
mówienia po polsku.

– Rzeczywi cie tak by o. Gdy wybuch a wojna, 
babka o wiadczy a wszystkim, e nie b dzie mówi  po 
niemiecku. Dziadek – jako obywatel Prus, by  uczestni-
kiem I wojny wiatowej i przy rozmowach o aktualnej 
polityce przeciwstawia  Hitlerowi „dobrego” cesarza 
„starego Wilusia”. Tote  w naszej rodzinie nie pyta o
si , czy jeste  za Polakami czy za Niemcami tylko: „je-
ste  za dziadkiem czy za babk ?”. Babka rzeczywi cie
mówi a tylko po polsku. I kiedy  kto  na ni  doniós .
No i pewnego dnia przysz o do domu gestapo. Dziadek 
wtedy powiedzia  im, e z babci g ow  ju  od lat co  nie 
tak jest i w ten sposób ocali  j . Gestapowiec pokiwa
g ow  i poszed .

Babka zawsze by a osob  niezwykle konsekwentn , z 
jej opini  wszyscy si  bardzo liczyli. Jak co  powiedzia-
a, to nie zmienia a swojego zdania. Gdy postanowi am

si  kszta ci , to babka popar a mnie, pomimo sprzeciwu 
rodziny, która niewielk  warto  widzia a w zdobywa-
niu wykszta cenia. Mój ojciec by  prostym górnikiem, 
mieszkali my w górniczej osadzie w Nikiszowcu, za 
miedz  moim s siadem by  Kaziu Kutz. Ojciec zreszt
przez d ugi czas nie rozumia , po co ja si  ci gle ucz .
Zabawnie interpretowa  moj  karier  naukow . Jak zo-

Opowie  o yciu szcz liwym
Z prof. dr hab. Dorot  Simonides, folklorystk , etnografem, literaturoznawc , by  senator RP,  
uhonorowan  medalem Gloria Artis, rozmawia Beata Zaremba

Prof. Dorota Simonides. Fot. Rafa  Mielnik („Gazeta 
Wyborcza”)
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sta am doktorem, to bardzo si  cieszy , no bo doktor 
w rodzinie to zaszczyt, doktor to przecie  lekarz. Jak 
zmieni am tytu  na docenta, to by a dla taty prawie po-
ra ka, bo nikt przecie  w Nikoszowcu nie wiedzia , co 
taki docent robi! Jednak gdy uzyska am tytu  profesora 
nadzwyczajnego, to by  wniebowzi ty, no bo profeso-
rem by am, ale nie takim zwyk ym, co w szkole uczy. 
Jednak gdy po jakim  czasie nadano mi tytu  profesora 
zwyczajnego, ojciec si  mnie zapyta : „Co  ty takiego 
zma ci a, e zosta a  zwyczajnym profesorem? Po co ty 
si  ci gle uczysz, ju  mia a  wszystko?” Ojciec nie rozu-
mia , na czym polega praca naukowa. Mój brat–górnik 
te  si  dziwi : „po co ci ta nauka, niewiele z niej masz, 
i tak ja musz  pomaga  ci finansowo.” Rzeczywi cie 
niewiele wtedy zarabia am. Moja rodzina przekona a
si , e co  znacz , gdy ukaza y si  „Bery mieszne i 
ucieszne”, które by y zaledwie odpryskiem mojej pracy 
naukowej, ale ksi ka wysz a w kilku wydaniach, cie-
szy a si  ogromnym zainteresowaniem. Pisano o niej i 
mówiono w mediach. 

Moje rodze stwo z czasem poczu o potrzeb  kszta -
cenia si , zacz o studiowa  zaocznie.

– Jak wygl da o Pani zderzenie z rzeczywisto ci
istniej c  poza l skiem. Gdy, jako m oda dziewczy-
na, wyruszy a pani do Krakowa, to chyba musia a
Pani swoj  inno  mocno odczuwa .

– Mia am wielkie zaleg o ci. U nas w domu nie 
wiedziano, co to encyklopedia. Gdy znalaz am si  w 
Krakowie, przede wszystkim pracowa am nad swoim 
j zykiem, a wi c stara am si  mówi  „grzyby” zamiast 
„grziby”, deszcz a nie „dyszcz”, „te ”, a nie ty . Kie-
dy  jednak profesor Klemensiewicz, z którym mia am
gramatyk  opisow , powiedzia  na wyk adzie „jezdem” 
zamiast „jestem”. Ja wtedy wsta am z miejsca bardzo 
zdziwiona. A profesor powiedzia  do mnie, e ka dy 
w swoim j zyku powinien mie  wizytówk  swojego 
pochodzenia. Gdy pojawia am si  w domu, nie do po-
my lenia by o, bym mówi a inaczej ni  gwar . Je libym 
odezwa a si  do s siadki „pani Bielicka” zamiast „Bieli-
cko”, to ona by si le poczu a, a ja uchodzi abym za t ,
która si  wyklucza ze swojego gniazda i zadziera nosa. 
Do swojej mamy zwraca am si  per „wy”, co by o nie 
tylko oznak  wierno ci l skiej mowie, ale i szacunku. 
Gdybym powiedzia a do mamy: „daj mi to czy tamto”, 
to mama by mi odpowiedzia a, e bruderszaftu ze mn

nie pi a, bym mia a prawo tak si  do niej zwraca .
– W czym przejawia  si  dialog mi dzypokoleniowy?
– W naszej rodzinie wszyscy si  wzajemnie szanowa-

li. Dzieci przez doros ych by y traktowane jak partnerzy. 
Wspania e by y wielkie rodzinne zjazdy, kiedy dzieci 
pokazywa y co potrafi . Przede wszystkim odbywa o
si  wielkie wspólne muzykowanie, pod okiem ojca, któ-
ry by  kopalnianym kapelmistrzem i w domu stworzy
rodzinny chór. Po szychcie uczy  nas gra  na ró nych 
instrumentach; ja ze skrzypcami próbowa am si  zmie-
rzy . Podczas takich rodzinnych spotka  urz dzali my
teatralne przedstawienia. Jako dzieci parodiowali my 
zachowanie zrz dliwej ciotki lub podpitego wujka. 
Wszyscy kulali si  ze miechu. Wymy lali my prze-
ró ne zabawy, rodzice, dziadkowie opowiadali nam, 
jak oni si  bawili, inspirowali nas. Nasze dzieci stwo,
jak pewnie ka de dzieci stwo z czasów przedinterne-
towych by o bardzo kreatywne. Nie mieli my y ew, 
które – wiadomo by y naszym marzeniem – szukali-
my wi c sposobów na ich zdobycie. Zbierali my do 

wiaderek w giel spadaj cy z jad cych wozów i potem 
sprzedawali my go s siadom. Cz  pieni dzy do o yli
nam rodzice i kupili my na spó k  z bratem bli niakiem 
jedn  par y ew. Ja zak ada am y w  na jedn  nog ,
brat na drug , chwytali my si  za r ce i tak sun li my. 
Wyspecjalizowali my si  w takiej je dzie do tego stop-
nia, e wykonywali my nawet skomplikowane figury, 
zje d aj c z oblodzonej ha dy.

– Mam wra enie, e równie dobrze jak na lodzie 
radzi a Pani sobie w wielkiej polityce. Jak dosz o do 
przeskoku z p aszczyzny nauki do polityki?

– Do  p ynnie. Zacz o si  od bada  terenowych na 
opolskiej wsi. Jecha am tam ze swoimi studentami, by 
pos ucha  o tradycyjnych l skich zwyczajach, a wys u-
chiwa am ali, e w sklepach pustki. „Przywie cie nam 
makrele z Opola” – mówili do nas ludzie. Potrzebowali 
ró nych rzeczy, mieli ró ne problemy, z którymi si  z 
nami dzielili. Ja nie mog am obok nich przej  oboj t-
nie, wiec chodzi am do wójtów, w adz gminnych. U 
pierwszego sekretarza partii w Opolu nawet by am i 
powiedzia am mu: „Wy psujecie mi robot , mam dowia-
dywa  si  o l skich zwyczajach, a w kó ko s ucham, 
e tego nie ma, tamtego brakuje, trzeba tym ludziom 

pomóc!”. Pó niej, jak mieli my przyjecha , to najpierw 
wójt pyta  mieszka ców o ich k opoty, by nie musieli 

Dorota Simonides urodzi a si  w 1928 r. w rodzinie górniczej. Studiowa a polonistyk  i etnografi
na Uniwersytecie Jagiello skim. W 1980 r. zwi za a si  z „Solidarno ci ”. W latach 1980–85 – pos anka na 
Sejm z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W 1982 r. g osowa a przeciwko delegalizacji „Solidarno ci”.

Senator RP (cztery kadencje). By a m.in. przewodnicz c  Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic . W 
1992 r. na Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE zosta a wybrana wiceprezydentem Komitetu Praw Cz owieka, 
Mniejszo ci i Demokracji. 2001 r., otrzyma a najwy sze niemieckie odznaczenie przyznawane obcokrajowcom 
– Wielki Krzy  Zas ugi Orderu Zas ugi RFN m. in. za szerzenie my li etnicznej i kulturowej ró norodno ci jako 
zasadniczego bogactwa Europy. Autorka ok. 380 prac naukowych (30 w j zykach obcych). Zawodowo zwi -
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skar y  si  nam. A my w ko cu mogli my pracowa .
W kilku winiobiciach uda o nam si  uczestniczy  i 
obserwowa  towarzysz ce im obrz dy. D ugo, a  do 
powodzi w 1997, przechowywa am pewn  pocztówk ,
na której gospodarze z podopolskiej wsi napisali : „Pani 
docentko, przyje d ojcie, bo my ju  drugo winie zabili, 
a wos jak nie ma, tak nie ma”. Czasem odwiedzani przez 
nas gospodarze nie mieli czasu na pogaw dki, bo pra-
nie trzeba zrobi . Wtedy studentki zakasywa y r kawy i 
pra y, a gospodyni opowiada a mi o kultywowanych we 
wsi obyczajach. Je d c po wsiach, zobaczy am, jakie 
ludzie maj  problemy, a nie by am w stanie wszystkim 
pomóc. I z tej ch ci pomocy wzi a si  dzia alno  po-
lityczna – poselska i senatorska. Za mój brak pokory 
chciano mnie nawet usun  z opolskiej WSP. By o to w 
latach sze dziesi tych. Wtedy odpar am rektorowi, e
dobrze – w takim razie rozwiesz  na uczelni og oszenie, 
e wietnie myj  okna i mog  przepisywa  prace dok-

torskie, do których mog  te  co  dopisa .
– Ostatecznie doceniono Pani  na wielu frontach, 

by przypomnie  te najistotniejsze wyró nienia: za 
prac  na rzecz pojednania polsko-niemieckiego otrzy-
ma a pani w 2001 r. najwy sze odznaczenie przyzna-
wane przez RFN – Wielki Krzy  Zas ugi Orderu Za-
s ugi RFN, natomiast za wk ad w kultur  europejsk
Nagrod  Herdera, któr  uhonorowano m.in. Luto-
s awskiego, Pendereckiego, Szczypiorskiego, Barto-
szewskiego i innych.

– To niezwykle wa ne dla mnie wyró nienia. Istotne 
dla mnie jest tak e udane ycie rodzinne – wyj tkowy
m  (kiedy  kolega gimnazjalny), nasze dzieci... Mamy 
czterech wnuków, jednego prawnuka. A w swojej pra-
cy zawodowej mia am okazj  pozna  ludzi wielkiego 
formatu, nawet koronowane g owy. Zapraszana by am
przez wszystkie europejskie uniwersytety. Mam napraw-
d  spe nione ycie.

– A niebawem wyjdzie Pani ksi ka pt. „M dro
ludowa, dziedzictwo kulturowe l ska Opolskiego”...

– Opisa am w niej m dro  ludow  – wyra aj c  si
w obrz dach, wierzeniach, szacunku dla przyrody, prak-
tykach magicznych. Pokazuj , jak m drze post powali
dawniej ludzie, jak dbali o to, by ich ycie mia o sens. 
Mieli katalog warto ci, który przekazywali z dziada na 
wnuka. G boka wiara, odziedziczona tradycja sta y na 
stra y dobrego ycia i dobrej mierci, do której cz o-
wiek przygotowywa  si  ca e ycie. Chcia am w mojej 
ksi ce wydoby  przes anie zawarte w dawnej ludowej 
kulturze, wskaza  na tkwi ce w niej warto ci.

– Dzi kuj  za rozmow .

16 kwietnia 2007 r. prof. Dorota Simonides uhono-
rowana zosta a medalem Gloria Artis przyznawa-
nym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go – za upowszechnianie i piel gnowanie dziedzic-
twa narodowego, jakim jest kultura l ska.

Piotr Kowalski

My l , wi c jestem 
nieprawomy lny

Jesieni  2006 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
rozes a o do konsultacji projekt zmian w rozporz dzeniu 
dotycz cym podstawy programowej j zyka polskiego 
we wszystkich rodzajach szkó . Projekt wywo a  wiele 
bardzo krytycznych opinii, z niewielkimi zmianami mi-
nister Roman Giertych podpisa  go jednak 30 listopada 
ubieg ego roku. Warto przyjrze  si  wprowadzonemu 
w rozporz dzeniu kanonowi lektur, poniewa  b dzie 
to na jaki  czas podstawowa, a w wielu przypadkach 
jedyna lista poznanych, cho  niekoniecznie przeczyta-
nych ksi ek m odych Polaków. Polemiczne rozwa ania 
na ten temat nale y opatrzy  jednym zastrze eniem: w 
adnym wypadku nie jest to dyskusja na temat warto ci

literackich czy wychowawczych poszczególnych dzie ,
wi cej – nie chodzi o kwestionowanie po ytków z ich 

czytania. Istot  sprawy jest rozpatrzenie ich wszystkich 
razem, jako pewnej aksjologicznej, wiatopogl dowej
i wychowawczej propozycji. Wybory lektur zawsze 
s  trudne – trzeba dokona  selekcji spo ród arcydzie
i dokona  najwa niejszych, a miejsca i czasu na ich 
omówienie zawsze b dzie brakowa .

I tak dla gimnazjum ministerstwo przewidzia o na-
st puj cy zestaw obowi zkowych lektur: 

1. Wybrane utwory z klasyki wiatowej:
Biblia (fragmenty); mitologia (wybór); Homer: Iliada
lub Odyseja (fragmenty); Sofokles: Antygona; Pie
o Rolandzie (fragmenty); W. Szekspir: Romeo i Julia,
M. Cervantes: Don Kichote (fragmenty); K. Dickens: 
Opowie  wigilijna lub Dawid Copperfield (fragmenty); 
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A. Czechow: wybrana nowela; A. de Saint-Exupery: 
Ma y Ksi lub Nocny lot; E. Hemingway: wybra-
ne opowiadanie; Clive Staples Lewis: Opowie ci z 
Narnii, cz. I: Lew, Czarownica i stara szafa.

2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:
Bogurodzica; J. Kochanowski: wybrane fraszki, 
pie ni, psalmy, treny; wybór poezji barokowej; l. 
Krasicki wybra ne bajki i jedna z satyr; A. Mickie-
wicz: wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tade-
usz (fragmenty); J. S owacki: Balladyna (fragmen-
ty); A. Fredro Zemsta; H. Sienkiewicz: Krzy acy, 
wybrana nowela; B. Prus: wybrana nowela; S. e-
romski: Syzyfowe prace, wybrana nowela. 

Dla szkó  ponadgimnazjalnych, a wi c dla wielu m o-
dych ludzi, w których szko a nie rozbudzi zainteresowa
czytelniczych, „ostateczny” zestaw lektur przedstawia 
si  nast puj co:

1. Literatura polska: 
(konteksty biblijne, antyczne i inne; kontynuacje i 
nawi zania)
Bogurodzica w kontek cie poezji redniowiecznej; J. 
Kochanowski – pie ni i treny (wybór); poezja baroku 
(wybór); l. Krasicki – satyry i liryki (wybór); A. Mi-
ckiewicz – Pan Tadeusz, Dziady cz. III; wybra-
ne sceny z dramatów romantycznych (J. Sowac-
kiego, Z. Krasi skiego); wybór poezji romantycznej 
(w tym: A. Mickiewicza, J. S owackiego, C.K. Norwi-
da); B. Prus – Lalka; E. Orzeszkowa – Nad Niem-
nem (fragmenty); wybór nowel pozytywistycznych; H. 
Sienkiewicz – Quo vadis; Potop; wybór poezji m o-
dopolskiej; S. Wyspia ski Wesele; W.S. Rey-
mont – Ch opi, t. 1: Jesie ; S. eromski – Ludzie bez-
domni, Przedwio nie; W. Gombrowicz – fragmenty 
prozy; wybrany utwór z prozy polskiej XX w. (na przy-
k ad M. D browskiej, Z. Na kowskiej); wybrany dra-
mat XX wieku (S. Mro ka, S. Ró ewicza); T. Borow-
ski – wybrane opowiadania; G. Herling-Grudzi ski
– Inny wiat; wybór poezji polskiej XX w. (w tym: B. 
Le miana, L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, Cz. Mi osza, K.K.  Baczy sk ie-
go,  T .  Ró ewicza,  Z .  Herber ta ,  M.  B ia o-
szewsk iego ,  W. Szymborskiej, S. Bara czaka,
ks. J. Twardowskiego); Jan Pawe  II – Pami  i to -
samo ; wybrane fragmenty prozy dokumentalnej 
(reporta , dziennik, pami tnik) i eseistycznej; utwory 
wspó czesne zaproponowane przez uczniów i na-
uczyciela; inne teksty kultury (spektakle teatralne, 
filmy, utwory muzyczne, obrazy, s uchowiska, pro-
gramy telewizyjne, teksty prasowe).

Z literatury powszechnej zostaje wybrany dramat 
Szekspira, komedia Moliera, powie  Conrada, powie
XIX-wieczna i XX-wieczna i Cierpienia m odego Wer-
tera.

W projekcie pojawia a si  jeszcze jedna nowo ,
której wprowadzenie autorzy uzasadniali w nast puj -
cy sposób: 

Natomiast dla kszta c cych si  w zakresie rozsze-
rzonym w przedmiocie j zyk polski do literatury 
polskiej wprowadza si  ksi k  abp. Kazimierza 
Majda skiego B dziecie moimi wiadkami... Jest 
ona wiadectwem wi ziennych prze y  autora. To 
niewielka skala w ocenie m ki prze ytej przez 
Polaków w czasie II wojny wiatowej. Ksi ka, 
publikowana po raz trzeci w j zyku polskim w 
1999 r., pe ni zadanie wiadectwa o tych, których 
pami  zanikn  nie mo e. Oni tworzyli bowiem 
g ówne zr by XX wieku: wieku w naszych dziejach 
wyj tkowego.

Cho  w podpisanej wersji rozporz dzenia nie ma ju
ksi ki Majda skiego, warto jednak zapami ta  sposób 
argumentowania na rzecz konieczno ci wprowadzenia 
okre lonego rodzaju dzie , w tym wypadku dokumentu-
j cych do wiadczenia wojenne. Ten poniechany wybór 
jest charakterystyczny w perspektywie braków pewnych 
ksi ek i z uwagi na to, jakie w tki i sprawy prawdziwie 
wa ne mia  pami tnik arcybiskupa dokumentowa .

Kwestia spisu lektur, a wi c tak e mo liwych proble-
mów do omówienia z uczniami (wprost wy o onych w 
uzasadnieniu zmian w spisie), ma znaczenie rudymen-
tarne dla wizji programu wychowawczego szko y, jego 
usytuowania wiatopogl dowego i wr cz politycznego. 
To, co b d  musieli przeczyta  uczniowie, wa ne jest 
tak e z uwagi na powi zania przedmiotów w ramach 
kszta cenia humanistycznego z histori , religi , etyk ,
wychowaniem patriotycznym itd. 

O kilku sprawach nale y powiedzie  koniecznie: o 
kulturotwórczej i stabilizuj cej roli kanonu lekturowe-
go, o kszta towaniu systemu aksjologicznego uczniów, 
o umiej tno ciach my lenia krytycznego, o szkolnym 
obowi zku rozbudzania potrzeb kulturowych uczniów. 

Wieczne manipulowanie przy kanonie, bardzo osob-
liwe jego traktowanie (poetyka fragmentów), przy ge-
neralnym spadku poziomu czytelnictwa ju  owocuje 
obni aj c  si redni  kompetencj  kulturow  spo e-
cze stwa, obserwowaln  m.in. w poziomie oczytania 
studentów zainteresowanych studiami humanistycz-
nymi. Wyk adowcom coraz trudniej prowadzi  zaj cia
z historii kultury czy literatury, jako e coraz trudniej 
okre li  obszar wspólnych i oczywistych, podstawo-
wych lektur, do jakich mo na si  odwo ywa . Wpro-
wadzane zmiany wp yn  jeszcze bardziej na obni enie
tych wst pnych kulturowych kompetencji – prze o y si
to po czasie na poziom studiów humanistycznych, jako 
e zaczyna  je trzeba b dzie od wprowadzania wiedzy, 

jak  dawniej kandydaci wynosili ze szko y. 
Rozporz dzenie nie musi t umaczy  tego, co zawsze 

najbardziej wstydliwe, a wi c tego, jakie s  rezygna-
cje w tym spisie. Szkoda, bo w tych w a nie decyzjach 
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ujawnia si  szczególnie wyra nie ogólna intencja au-
torów programów. Tym bardziej trzeba uwa nie przyj-
rze  si  temu, co pozosta o, i temu, czego brakuje, 
zak adaj c oczywi cie pewn  doz  subiektywizmu w 
ocenach zasadno ci wprowadzania tych, a nie innych 
pozycji lekturowych. Spiera  si  wi c mo na o kon-
kretne nazwiska i tytu y, inny jest nieco status opinii o 
nieobecno ci ca ej grupy tekstów, wa nych dla historii 
kultury, wspó czesno ci i perspektyw wychowawczych, 
przygotowania m odych ludzi do ycia w zmieniaj cym 
si wiecie pocz tku XXI wieku. 

Najpierw jeden tylko szczegó : to nadreprezentacja 
pewnego typu lektur. Je eli przyj , e szko a powinna 
rozbudzi  czytelnicze potrzeby, to mo na podejrzewa ,
e po do wiadczeniu szko y podstawowej i gimnazjum, 

gdzie program jest albo bardzo historyczny, albo powa -
ny i pos pny, a w szko ach ponadgimnazjalnych przede 
wszystkim martyrologiczny, to szansa na pomy lny roz-
wój takich zainteresowa  nie jest przesadnie du a. Czy 
rzeczywi cie niezb dne jest np. szczegó owe omawianie 
Dickensa i to tych w a nie ksi ek? Czy zaszczepia
m dro  i potrzeb  refleksji nad yciem mo na tylko, 
pos uguj c si  dzie ami ponurymi i pe nymi cierpienia? 

Kwesti  nast pn  jest uderzaj cy – zw aszcza w kon-
tek cie wspó czesnej debaty humanistycznej – brak li-
teratury ukazuj cej wielokulturowo , wielo  tradycji 
europejskich. Nie ma wi c praktycznie lekturowego 
zahaczenia, aby uczy  m odzie y o innych ni  chrze -
cija skie korzenie kultury europejskiej – elementy kul-
tury antycznej, mitologia i Iliada czy Odyseja, od dawna 
funkcjonuj  jednak przede wszystkim w ramach zestan-
daryzowanego i pozbawionego pewnego istotne wymia-
ru egzystencjalnego zestawu lektur humanistycznych. 
Szkoda, e w tym kontek cie w spisie nie ma miejsca na 
precyzyjne wskazanie oparcia tekstowego: gdyby by  to 
chocia  Zygmunt Kubiak, to by  mo e zmieni aby si
nieco perspektywa lektury. Nie ma miejsca na refleksj
o tradycjach przedchrze cija skich, nawet z poczytnej 
literatury fantasy (ch tnie ywi cej si  poga skimi in-
spiracjami) wybrano C.S. Lewisa, który ma specyficz-
n , atwo rozpoznawaln  aksjologicznie wizj wiata. 
Dla refleksji o wielokulturowo ci, o ró nych tradycjach 
zdecydowanie lepsz  propozycj , bo otwieraj c  szersze 
perspektywy, by by literacko tak e ciekawszy Tolkien. 

By  mo e wa niejsz  kwesti  jest to, e dobór lektur 
nie daje miejsca na uczenie m odych ludzi szacunku dla 
Innych, nie wskazuje si  te  – przez dobór ksi ek do 
czytania – na obecno  i wielo  etnicznych do wiad-
cze  wpisanych w polsk  tradycj  – to kontakty, wspó -
ycie i wspó tworzenie wspólnego wiata z ydami, Ru-

sinami, Romami, Litwinami, Tatarami i wielu jeszcze 
innymi nacjami. Abiturient, otrzymuj c wiadectwo 
dojrza o ci, nie b dzie musia  wiedzie  czegokolwiek 
na temat kultury chasydzkiej, nie pozna dzie  I.B. Sin-
gera, nie b dzie zobligowany, by wiedzie  o tym, e by
twórca tak niezwyk y jak Bruno Schulz... 

Cho  wiadomo, e o Holokau cie uczy  trzeba, i 

nie wolno kwestionowa  prawdy o Auschwitz, to jed-
nak w ród lektur szkolnych z j zyka polskiego nie ma 
miejsca na adn  relacj  literack  czy pami tnikarsk
o zag adzie ydów. Autorom programu atwiej by o
proponowa  ksi k  arcybiskupa Majda skiego ni
kogokolwiek, kto mówi by g osem ydowskich czy 
romskich ofiar. 

Nie b dzie nadu yciem, gdy skojarzy si  te decyzje 
i koncepcje edukacyjne z pogl dami rodowiska poli-
tycznego ministra edukacji narodowej, jego osobistymi 
i rodzinnymi. Wystarczaj cym komentarzem wydaje 
si  by  broszura eurodeputowanego Macieja Giertycha 
Wojna cywilizacji w Europie, która wywo a a porusze-
nie i sprzeciw w Parlamencie Europejskim1. Autor w 
swej skandalicznej i rasistowskiej ksi ce pisze o tym, 
e w Polsce Romowie nie nale  do narodu polskiego, 

najwi cej jednak uwagi po wi ca ydom i tym, e „nie-
mo liwa jest p aszczyzna porozumienia w kwestiach 
odró niaj cych cywilizacje [europejsk  i ydowsk ]”.
Przekonuje te , e to sami ydzi, na w asne danie 
zamkn li si  w gettach, bo chcieli i chc  si  izolowa
od innych. Rasistowskie pogl dy znakomicie streszcza 
konkluzja w rodzaju: 

ydzi nie stanowi adnej konkretnej rasy [...]. 
Jednak fakt, e trzymaj  si  w asnej spo eczno ci,
w asnej cywilizacji, w asnej odr bno ci, skutkuje 
rozwojem ró nic biologicznych. To nie rasa tworzy 
ydowsk  cywilizacj , ale cywilizacja mo e powo-

dowa  biologiczne odseparowanie.2

Brak w kanonie szkolnym lektur, które pokazywa-
yby do wiadczenie wielokulturowo ci trzeba uzna  za 

niezwykle dotkliwe, bo nawet wprowadzenie odpowied-
nich tematów do zaj  historii nie zrównowa y bardziej 
emocjonalnego prze ycia tych problemów osi gni tego
przy obcowaniu z literatur  czy filmem. Takie progra-
mowe rozstrzygni cia s  wa ne te  w kontek cie uzna-
nego za patriotyczny i historyczny sukces „powrotu”, a 
w a ciwie mo e „podboju” szko y przez ksi ki Sien-
kiewicza, który na temat Innych ma do  specyficzne 
zdanie, pe ne megalomanii, poczucia wy szo ci, a cz -
sto nawet pogardy, np. wobec ydów czy Kozaków. 
Przeciw szlachetnym, kulturalnym, wykszta conym, 
wra liwym, m drym itd., itd., Polakom wyst powali 
brudni, dzicy, okrutni, g upi, wiecznie pijani, prymityw-

1 Wcze niejsze, kontrowersyjne wyst pienia eurodeputo-
wanego mia y bezpo rednie i natychmiastowe prze o enie na 
pogl dy g oszone przez kierownictwa MEN. Chodzi o zakwe-
stionowanie przez niego za o e  teorii ewolucji i domaganie si
natychmiastowego wycofania z programów szkolnych wyk adów 
na ten temat. Na zwo anej kilka dni pó niej, pod koniec 2006 r., 
konferencji prasowej wiceminister EN, S awomir K osowski, w 
pe ni zgodzi  si  z argumentacj  M. Giertycha i postulowa , by 
jak najszybciej zrewidowa  te uw aczaj ce godno ci cz owieka 
przekonania.

2 Cyt. za: Onet.pl Wiadomo ci, 16.02.2007. 
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ni itd. Kozacy. Podró  na Sicz jest w Ogniem i mieczem
wypraw  w obszary piekielne, obozowisko Kozaków 
godne jest opisów tego, co na antypodach, zbrodnie 
i bestialstwo nie ma wr cz granic... Opozycja prosta, 
tyle e ahistoryczna, nieprawdziwa, niesprawiedliwa, 
a przede wszystkim megaloma ska i podbudowuj ca 
polskie stereotypy narodowe. Nieprawo ci Polaków, 
gwa ty, pija stwo, nabijanie na pal jako forma wymie-
rzania sprawiedliwo ci, cho  budzi niepokój, ale nie gasi 
moralnego i patriotycznego poczucia s uszno ci sprawy. 
Czy  nie by oby lepiej, eby pracowa  nad przypomi-
naniem wizji Ukrainy, jaka wy ania si  z pism Jerzego 
Stempowskiego czy Stanis awa Vincenza? 

Uzasadnienie dla tak natr tnej obecno ci Sienkiewi-
cza kosztem innych pisarzy zas uguje na przytoczenie, 
bo przynosi oficjaln  wyk adni  interpretacyjn  zarów-
no dzie  autora Krzy aków, jak i wyobra enie o misji 
polskiej szko y publicznej: 

Historyczna powie  Henryka Sienkiewicza Quo 
vadis o pocz tkach chrze cija stwa w staro ytnym
Rzymie, przet umaczona na ponad 40 j zyków, 
szybko zosta a uznana na ca ym wiecie. Powie
nawi zuje do wa nych wydarze  ogólnoeuropej-
skich. Uniwersalna wymowa dzia a przedstawia 
wielki prze om w dziejach wiata: upadek staro yt-
nego Rzymu i powstanie na jego gruzach wielkiej 
wspólnoty chrze cija skiej, skupionej wokó  uczniów 
Jezusa Chrystusa. Powie  ukazuje zwyci stwo do-
bra, skromno ci, szacunku i mi o ci do drugiego 
cz owieka wobec kl ski ywio owego wiata u ycia i 
rozpusty, osobistych ambicji przekraczaj cych normy 
zdrowego rozs dku i przyzwoito ci.
Potop H. Sienkiewicza zawsze by  obecny w kanonie 
lektur szkolnych jako integralna cz  programu 
nauczania w szko ach rednich. Nale y do tych dzie
narodowej literatury, które stanowi  kod kulturowy 
wielu pokole  Polaków. Powie  jest cz ci  trylogii 
pisanej „ku pokrzepieniu serc” Polaków postawionych 
przed historyczn  konieczno ci  zmierzenia si  z 
pot g  szwedzkiego zalewu, ale tak e z w asn
s abo ci  i nikczemno ci  wielu rodaków. Jest to 
powie , która uczy m drego wzrastania przez wyra-
ziste, jednoznaczne przyk ady dobra i z a, ofiarnego 
patriotyzmu oraz kosmopolityzmu i nawet zdrady 
narodowej, uczy tak e d wigania si  z upadków, 
przekonuje o triumfie mi o ci, prawdy, m stwa i 
szlachetno ci nad wszelk  nieprawo ci .

Sienkiewicz urasta do rangi g ównego wychowawcy: 
z niego to uczniowie poznawa  maj  warto ci egzy-
stencjalne, nabiera  estetycznych wra liwo ci, g bo-
ko przyswaja  i budowa  moralny ko ciec, no i przede 
wszystkim zdobywa  pewno  w kwestiach religijnych 
i narodowych. Z arcydzielno ci  Sienkiewicza sprawa 
nie jest oczywista. Wci  w mocy pozostaje diagnoza 
postawiona temu pisarstwu przez Witolda Gombrowi-

cza, a wi c przez autora, którego rol  zdecydowanie 
w szkolnej edukacji ograniczono, a który znakomicie 
rozpozna  istot  powodzenia autora Krzy aków – to gra-
nie megaloma skimi emocjami przy wietnym wpisaniu 
si  w struktury literatury popularnej. Zapewne kasowe 
sukcesy ekranizacji Trylogii wiele zawdzi czaj  skoja-
rzeniu z innymi kostiumowymi romansami i literatur
„serca i szpady”. O uczeniu si  czegokolwiek z takich 
dzie  trudno jednak rozmawia .

Gombrowicz tak  postawi  diagnoz :

Czytam Sienkiewicza. Dr cz ca lektura. Mówimy: 
to dosy  kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ale
to taniocha – i nie mo emy si  oderwa . Wykrzyku-
jemy: niezno na opera! I czytamy w dalszym ci gu, 
urzeczeni.
Trudno te  w dziejach literatury o przyk ad podobne-
go oczarowania narodu, bardziej magicznego wp ywu 
na wyobra ni  mas. Sienkiewicz, ten magik, ten 
uwodziciel, wsadzi  nam w g owy Kmicica wraz z 
Wo odyjowskim oraz panem Hetmanem Wielkim i 
zakorkowa  je. Odt d nic innego Polakowi nie mog o
naprawd  si  podoba , nic antysienkiewiczowskiego, 
nic sienkiewiczowskiego. To zaszpuntowanie naszej 
wyobra ni sprawi o, e wiek nasz prze yli my jak 
na innej planecie i niewiele z my li wspó czesnej 
przenika o w nas.3

3  W. Gombrowicz, Sienkiewicz, [w:] ten e, Dziennik (1953–
1956), Pary  1971, s. 292

Rys. Paul Thumann (ze zbiorów prof. S.S. Nicieji)
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Wcze niej ju  Stanis aw Brzozowski, za ycia pisa-
rza, zdiagnozowa  problem z jego pisarstwem: to, e nas 
oddala od bilansu z sob , z tradycj , z rzeczywisto ci ,
w najszlachetniejszych intencjach, „ku pokrzepieniu 
serc”, pozbawia si  ochoty do przeprowadzenia nie-
zb dnej dla narodowego zdrowia autowiwisekcji. 

Oczarowanie Sienkiewiczem, któremu ulegli tak e
autorzy wiatopogl dowej reformy szkolnictwa, ozna-
cza uznanie dla reprezentowanego przez niego modelu 
patriotyzmu. To bardzo szczególna wizja Polski, jej hi-
storii, miejsca Polaków w ród innych nacji, katolicyzmu 
w ród innych wyzna  itd. W dodatku – co dla refleksji 
nad polsko ci  szczególnie wa ne – gdy u ywa si  wy-
sokiego, patriotycznego tonu, wskazuje na narodowe, 
moralne i religijne walory obcowania z takim dzie em,
niemo liwa staje si  wszelka dyskusja. Poda  w w tpli-
wo  sensowno  kszta towania moralnego i patriotycz-
nego kr gos upa Polaków przez wsparcie si  na dzie ach 
tak wznios ych i szlachetnych, oznacza ryzyko oskar e
o apostazj , sprzeniewierzanie si  tradycji itd. Nie ma 
wtedy miejsca na rozwa anie tych tradycji, ich nie za-
wsze godnych polecenia wzorców itd. Podobnie jest z 
recepcj  dzie  Matejki – jego dzie a potraktowane jako 
ikony polskich dziejów, nie poddaj  si  ju  analizom, 
bez wzgl du na b dy historyczne, powielane stereotypy 
i niedostatki warsztatu. Ale jak z nimi polemizowa ,
skoro przez dziesi ciolecia – podobnie jak Sienkiewi-
czowskie dzie a – by y sugestywnymi podr cznikami 
dziejów ojczystych? 

Rado  z „przywrócenia” Sienkiewicza szkole jest 
podszyta dwuznaczno ci . Staje si  wszak od razu jed-
nym z wa nym elementów wychowania patriotycznego, 
o które tak zdecydowanie upomina si  min. Giertych. 
Wspiera te  wszelkie inicjatywy do tego prowadz ce, 
pod warunkiem, e pasuj  do wy aniaj cego si  tak e z 
dzie  Sienkiewicza obrazu polsko ci. Na stronach inter-
netowych MEN mo na wi c czyta , e ch tnie zaszczy-
ca swoj  osob  nawet drobne, prowincjonalne festiwale 
pie ni patriotycznej, na których przewa a romantyczno-
legionowy repertuar4. Wdra any jest te  jego pomys  o 
obowi zku organizowania wycieczek szkolnych szla-
kiem pami ci narodowej. W jednym z wywiadów radio-
wych, latem 2006 r., podzieli  si  te  pomys em, eby
nauczycielom wyp aca  socjalny dodatek wakacyjny 

4 To temat zas uguj cy na odr bne rozwa ania: dlaczego 
pie ni patriotyczne czy „poezja patriotyczna” drukowana np. 
na amach „Naszego Dziennika”, jest tak stereotypowa, marty-
rologiczno-nacjonalistyczna i tak kiepskiej jako ci? Dlaczego, 
kiedy funduje si  pomnik upami tniaj cy ofiary i weteranów, to 
opatruje si  go np. takim wierszem napisanym przez „poet ”-
patriot , cho  zapewne bardziej z tego patriot : „Nie zamknie 
ust / cmentarny dó  / niepami  ran / te  nie zabli ni / bo dzi ki
nim / jeszcze si  tl  / resztki honoru / mej ojczyzny” T. Sikora. 
Gdy trzeba sygnowa  patriotyczne i narodowe mity i warto ci,
widocznie nie mo na uwolni  si  od stereotypów tyrtejskiego 
romantyzmu, niezwykle zbanalizowanego i strywializowanego. 
Nie ma ju  mowy o adnych poetyckich warto ciach, jest tylko 
prymitywny emocjonalizm kiczu.

pod warunkiem, e pieni dze zostan  wydane w Pol-
sce, w gospodarstwach agroturystycznych, co zach ci
pedagogów do refleksji nad polsko ci ...

W koncepcji wiatopogl dowej polskiej szko y w 
wersji wy aniaj cej si  z ministerialnych dokumentów 
i zalece , i „polityki historycznej” rz dz cych, lansuje 
si  wi c model „patriotyzmu kurczowego”, jak pisa
Czes aw Mi osz w Rodzinnej Europie, i jaki przedsta-
wia  w Dziennikach Gombrowicz. Nie sposób podwa y
s uszno ci samego za o enia o potrzebie kszta towania
postaw patriotycznych, nie mo na zanegowa  s uszno ci 
idei poznawania przez polsk  m odzie  miejsc wa nych 
i pi knych w Polsce, ale trzeba stawia  pytania o to, czy 
ksenofobiczny patriotyzm Sienkiewicza, z jego „kolo-
nizatorskim” mitem Kresów, nietolerancj  wobec Ukra-
i ców i innych mniejszo ci – by pos u y  si  pewnym 
skrótem – jest tym, co uczyni absolwentów lepszymi, 
bardziej otwartymi, szlachetnymi i przygotowanymi 
do ycia w zjednoczonej Europie? Czy ta – jak pisa a
swojego czasu Maria Janion – „religia patriotyzmu”, 
pe na emocji, ale przede wszystkim – nie dopuszczaj ca 
adnej autorefleksji postawa – jest naprawd  tym, co 

powinno si  m odym ludziom wpaja ?
W „polityce historycznej” rz dz cych nie ma miej-

sca na inne zgubione tradycje, wci  aktualne pozostaj
pytania postawione (w latach siedemdziesi tych, a po-
wtórzone niedawno) m.in. przez Stefana Bratkowskiego 
o pozytywizm i do wiadczenia pracy i jej kultu. Czy 
ten romantyczny wzór patriotyzmu nie staje w coraz 
bardziej dramatycznym konflikcie z technologiami i 
oczekiwaniami m odych ludzi? 

Ze spisu lektur, zalece  programowych i innych 
dzia a  edukacyjnych, i wychowawczych wy ania si
jeszcze jeden zasadniczy niedostatek w modelu kszta -
cenia w polskich szko ach publicznych. Niewiele miej-
sca zostawiono na rozmow  o Gombrowiczu, usuni to
z programu Ga czy skiego, Mro ek ju  troch  sklasycz-
nia  i interpretuje si  go w uniwersalnych, antytotalitar-
nych rejonach. Z programu polskiej telewizji usuni to
Kabarecik Olgi Lipi skiej, dobrze e w telewizjach 
niepublicznych jest jeszcze miejsce na satyr  i uczenie 
dystansu do tego, co oficjalne, napuszone, podawane 
w formie niepodlegaj cych dyskusji prawd, a bardziej 
stereotypów, hase , ikon, o „oczywistej” wymowie. 

By  mo e na tym polega najwi kszy niedostatek pro-
gramowej wizji polskiej szko y: za ma o w niej miejsca 
na my lenie, uczenie dystansu i przygotowania do ra-
dzenia sobie cho by z j zykiem propagandy. 

Eliminuj c prze miewców ucz cych dystansu i sztuki 
wyboru znacze  dawnych tekstów, wydarze , symboli, 
prowadzi si  do utrwalania prze wiadczenia o istnieniu 
jedynie s usznego odczytania przesz o ci. Sienkiewicz 
wielkim pisarzem by , ale – jak to zauwa y  ju  wów-
czas S. Brzozowski – krzepienie serc zawsze wymaga 
manipulowania histori . Gdy nie nauczy si  czytelnika 
dystansu do takich tekstów i ich u y , jak robi  to Gomb-
rowicz czy Ga czy ski, pozostawi si  go bezbronnym 
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Idea stworzenia „galerii l skiej rze by odzyskanej” 
w Opolu, która towarzyszy a mi od pocz tku prac reno-
wacyjnych na wzgórzu uniwersyteckim, najbardziej wy-
razi cie objawi a si  w odtworzeniu dwóch niezwyk ych 
osiemnastowiecznych figur antycznych bogi , Diany 
– zwanej te  Artemid  i Wenus – nosz cej greckie imi
Afrodyta.

Obie rze by przed renowacj  by y w kra cowej fa-
zie zniszczenia. Mo na stwierdzi  bez najmniejszego 
ryzyka przesady, e by y kompletnymi destruktami. W 
lepszym stanie by a Diana. Nie mia a „tylko” g owy, 
kolana, r k, stóp, a ca y tu ów by  podziurawiony, pe en
ó tych i rdzawych plam. 

Te plamy okaza y si  najtrudniejsze do usuni cia. 
By o to nast pstwem straszliwego wandalizmu, jakiego 
do wiadczy y te rze by. Zwalone z coko ów i pogru-
chotane, przele a y kilkadziesi t lat w wilgotnej ziemi, 
poro ni te grub  warstw  mchu. I w a nie ta wilgo  spo-
wodowa a, e szczególnie delikatny rodzaj piaskowca, z 
którego figury wyrze biono, wch on  do swego wn trza 
wiele soli i kwa nej, podeszczowej wody. Trzeba by o
t  sól i kwas z kamienia wyci gn . Bez tego zabiegu 
odnowione figury robi yby wra enie brudnych, z wy-
kwitami rdzy, ple ni i sino ó tych plam. Po wymyciu i 
osuszeniu trzeba by o pogruchotane figury kilkakrotnie 
otoczy  nas czon  w specjalnych p ynach lignin , której 
zadaniem by o wyci gn  sól i kwas z piaskowca.

W gorszym stanie od Diany by  pomnik Wenus. Za-
chowa  si  bowiem tylko fragment coko u z nogami 
bogini do wysoko ci kolan i sylwetkami dwóch go bi,
symboli mi o ci – s  to atrybuty, które towarzysz  We-
nus-Afrodycie.

Stanis aw S awomir Nicieja

Diana i Wenus
(fragment ksi ki pt. Wzgórze uniwersyteckie)

wobec tych, którzy symbolami w swoim interesie potra-
fi  si  pos ugiwa . I tak uczniów, absolwentów, Polaków 
pozostawia si  we w adzy „romantyzmu us ugowego”,
polegaj cego na tym, e

[...] patriotyczno-romantyczny frazes i bana  zwyci -
y  nad tu i ówdzie s abo przebijaj c  si  pami ci

prawdy romantyków.5

5 M. Król, Romantyzm. Piek o i niebo Polaków, Warszawa 
1998, s. 91

Polska szko a nie przewiduje wi c g bokiego „prze-
robienia” lekcji Gombrowicza, Ga czy skiego, Mro ka, 
którzy protestuj c przeciw pustce stereotypu i jego ma-
nipulatorskim u yciom, uczyli, e do budowania to sa-
mo ci, duchowej swobody niezb dne jest zdobywanie 
samo wiadomo ci i dystansu. Tylko bowiem dystans 
pozwala zaakceptowa  sprzeczno ci i ró norodno 6.

Piotr Kowalski

6 A. Wyka, Polska g ba, czyli mistrz Gombrowicz, om a
2006, s. 23. 

Micha  Anio , Diana z Anet (marmur, rze ba z XVI wieku, 
w zbiorach Luwru)
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Ju  w trakcie re-
nowacji pragn ca za-
chowa  anonimowo
studentka polonistyki 
UO, mieszkaj ca w 
okolicach Rogowa l -
skiego, podarowa a mi 
fragment jakiej  rze by, 
przedstawiaj cy tu ów 
kobiecy bez r k, ale z 
ab dzi  szyj  i dorod-

nym biustem. Jak si
pó niej, ku naszemu 
zaskoczeniu okaza o, 
by a to cz  Wenus. 
Kto rozdzieli  frag-
menty rozbitej figury 
tak, e le a y jedne pod 
Namys owem, a drugie 
pod Krapkowicami (od-
leg o  oko o 50 km), 
nikt ju  tego nie ustali. 
Wa ne, e s  dzi  dzi ki 
talentom konserwator-
skim i artystycznym 
Gisberta i Rafa a Rze -
niczków oraz finansom 
Urz du Marsza kow-
skiego i Uniwersytetu 
Opolskiego odtworzo-

ne. Obecnie zdobi  Collegium Maius i daj c rado
ogl daj cym, przywo uj  pi kne mity, które warto tu 
przypomnie .

Diana – zwana te  Artemid , uwa ana jest za bóstwo 
pól, lasów i urodzajów. Nazywano j  równie  bogini
kwitn cej przyrody, pani  gajów zielonych i opiekunk
zwierz t. Przedstawiana najcz ciej jako pi kna, wiotka, 
przyodziana w lekki strój grecki, z ukiem w r ku i ko -
czanem pe nym strza  u boku, by a przez wieki natchnie-
niem poetów i artystów. W licznych opowie ciach o jej 
czynach i zachowaniach, które opisywali najwybitniejsi 
poeci i prozaicy europejscy, m.in. jeden z najwspanial-
szych polskich stylistów Jan Parandowski, najbardziej 
przejmuj ca jest opowie  o m odym Akteonie, który 
niechc cy narazi  si  wynios ej i bardzo wstrzemi -
liwej Dianie.

Otó  Akteon, zapami ta y my liwy, od witu do 
zmroku uganiaj cy si  ze sfor  psów po lasach i górach, 
pewnego dnia stan  nad brzegiem strumienia le nego
i przes oni ty przez krzaki ujrza  k pi c  si  wraz z to-
warzyszkami Dian . Zachwycony jej urod , kuszony jej 
nago ci , skrada  si  coraz bli ej, a  trzask nieopatrznie 
przydeptanej suchej ga zki zdradzi  go. Zaskoczona i 
zawstydzona Diana prysn a w jego kierunku wod , co 
spowodowa o, i  Akteon zamieni  si  w jelenia. Oszo-
omiony nie wiedzia , co ma czyni  – czy ukry  si  w 

lasach, czy wróci  do domu, czy mo e b aga  Dian  o 

przywrócenie mu ludzkiej postaci. W chwili, gdy si
waha , wytropi y go jego w asne ogary. Pocz  ucieka
i krzycze  do swoich dotychczas wiernych towarzy-
szy owów: „To ja, Akteon, czy  nie poznajecie swego 
pana?” Ale d wi ki, które wydawa , nie przypomina y
ludzkich s ów. Nic nie mówi y nawyk ym do polowa
zwierz tom. W ko cu zapl ta  si  w ród ga zi i zosta
przez swoje ulubione psy rozszarpany1.

Rze by przedstawiaj ce Dian  od czasów greckich 
by y bardzo cz stymi ozdobami ogrodów i parków pa-
acowych. Na l sku Opolskim znane s  dwa pomniki 

Diany. Jeden w Prudniku, wzniesiony przez znanego 
fabrykanta, twórc  fabryki adamaszku Samuela Frankla, 
przedstawia  Dian  biegn c  w towarzystwie r czego 
jelenia, w wysoko podpi tej sukni, w mocnych sanda-
ach przewi zanych silnymi rzemieniami dooko a nóg, 

uzbrojon  w uk trzymany w r ku2.
Drugi pomnik przedstawiaj cy Dian  pó nag , z ni-

sko opuszczon  szat , z ko czanem pe nym strza  u boku 
i prawdopodobnie ukiem, wzniesiono w dobrach Fran-
kenbergów w Biestrzykowicach pod Namys owem oko-
o roku 1760, a mo e dwadzie cia lat pó niej. Ponadto 

w ogrodach pa acowych w Kopicach pod Grodkowem 
by a wi tynia Diany, ale nie znamy kszta tu figury, jaka 
sta a w jej wn trzu.

Pomniki te po 1945 roku zniszczono. Po prudnickim 
zachowa  si  tylko cokó . Ten biestrzykowicki po reno-
wacji trafi  na wzgórze uniwersyteckie. Nie odtworzono 

Wenus z Milo (marmurowa rze ba z 
ko ca II wieku p.n.e., w zbiorach Luw 
ru)

Pos g Wenus w pracowni Rafa a Rze niczka (z prawej)
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w nim tylko r k, bo nie wiemy, jaki mia y uk ad. Rze ba 
jest bardzo pi kna. W swym kszta cie i urodzie przypo-
mina s ynn  rze b  Wenus z Milo.

Nic nie wiemy o autorze tej rze by poza tym, e by
to artysta du ej klasy. Mo na si  domy la , e trafi a do 
Biestrzykowic dzi ki rodzinie Frankenbergów, a mo e
ksi nej Luizie von Württenberg, która by a znawczyni
sztuki i kobiet  o znakomitym gu cie. Rze ba mog a
powsta  w której  z pracowni berli skich, bo ksi na 
Luiza cz sto bywa a w stolicy Niemiec. Z berli skiej 
pracowni pochodzi najprawdopodobniej druga rze ba 
biestrzykowicka odtworzona po straszliwej destrukcji 
przedstawiaj ca Wenus – bóstwo pi kna i mi o ci.

Wenus by a natchnieniem dla setek artystów. W ród
bogi  wyró nia a si  tym, i  nie mia a rodziców, cho
nigdy nie uwa a a si  za sierot . We-
d ug mitu po prostu pewnego pi k-
nego poranka wy oni a si  z piany 
morskiej w pobli u wyspy Cypr. Na 
brzegu powita y j  liczne bóstewka 
przedstawiaj ce Wdzi k, U miech i 
Igraszki, które odt d zawsze tworzy-
y jej barwny orszak. 

Gdziekolwiek Wenus st pa a, pod 
jej stopami wyrasta y najcudowniej-
sze kwiaty. Jako bogini pi kno ci 
przyby a na Olimp. Mia a podobno 
cudowny dar niewzbudzania u in-
nych zazdro ci. Powszechnie uznano 
j  za bogini  mi o ci i wyobra ano 
sobie, i  przemieszcza si  w stroj-
nym powozie zaprz onym w go -
bie. Wybra cem jej serca by  pi kny
my liwy Adonis. 

Wenus najch tniej przebywa a na 

Cyprze. Mia a tam s awn wi tyni
w domu Pigmaliona – króla Cypru, 
z zami owania rze biarza, znanego 
z mitu, mówi cego, i  swego czasu 
wyrze bi  cudown  kobiet  i zako-
cha  si  w swym martwym dziele, ale 
dzi ki Wenus rze ba o y a i odwza-
jemni a mi o  Pigmalionowi.

Wenus by a równie  bogini  kwia-
tów, ogrodów, gajów i wiosny. Opie-
wa  j  S owacki w „Beniowskim”, a 
aci ski poeta Lukrecjusz og osi  j

matk  narodu rzymskiego i ludzkiej 
rozkoszy. Od najdawniejszych cza-
sów Wenus (Afrodyt ) przedstawiano 
w lekkiej szacie, do po owy obna o-
n , wychodz c  zwykle z morza. W 
r ce trzyma a zazwyczaj jaki  owoc 
b d  kwiat, a u stóp jej siedzia y
go bie. Najpi kniejszy pos g bo-
gini mi o ci by  dzie em ate skiego 
rze biarza Praksytelesa (IV w. p.n.e.). 

Orygina  zagin , ale jego kszta t znamy w niezliczo-
nych kopiach. 

Z zami owaniem kre lili jej kszta t staro ytni mala-
rze. Na freskach pompejskich widzimy j  p yn c  w 
muszli w otoczeniu ma ych erosów3.

Stanis aw S. Nicieja

Przypisy:
1 Jan Parandowski, Mitologia, Londyn 1972, s. 74–75, 301–303; 
Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002, 
s. 355–358.
2 Piotr Kulczyk, Urszula Rzepiela, Prudnik na dawnej pocztówce,
Opole 2002, s. 50.
3 Szerzej zob. J. Parandowski, op.cit., s. 85–89.

Pos g Diany w parku w Prudniku (przedwojenna pocztówka ze zbiorów Bogus awa
Szybkowskiego)

François Boucher, Diana w k pieli (obraz znajduje si  w Luwrze)
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Jacek Gutorow

 Italiam! Italiam!

 Zamkni ty w b kitnym sze cianie
 próbuj  smaków powietrza.
 Czekam, a  s o ce stanie w zenicie
 i tam na chwil  zamieszka.

 Strumie  sp ywa ze wzgórza meandrem
 chwytaj c si  ka dej ga zki.
 Radio Firenze powtarza jak mantr
 piosenk  Madonny.

 Wi cej tego toska skiego luzu!
 Poluzowane wi zania przestrzeni 
 i czas jakby nagle zluzowany.
 Gubisz si  z rozkosz  w ród cieni

 cyprysów rozsianych po pejza u
 jak figury szachowe. Bijesz w przelocie
 jakie  niedomkni te okno – niech si  zdarzy
 raz jeszcze ta masa jasnych pagórków

 i dolin odbitych pod aglem
 wycelowanym w niebo! Reszta jest milczeniem
 w melodyjnym j zyku, z którego rozumiesz
 tylko proste s owa.

On wspina si  na drzewo

  bez korzeni, bez wiadomo ci dobrego i z ego, po grz skim nurcie
  zieleni i b kitu; i wszystko to wydaje mu si  jak  alegori
  lub metafor , kr giem echa lub czego  na rzeczy.

  Lecz w ko cu dostrzega, e to ju  bardziej drzewo wspina si  po nim,
  bez korzeni i bez wiadomo ci, niczym wielka larwa, 
  nabieraj ca kszta tu na tle siostrzanego nieba i kul sosnowych
  bez nazwy tego lata.

ilustr. R.D.R.D. Keplera (ze zbiorów S. S. Nicieji)
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Fakt wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 
na 13 grudnia 1981 r. po o y  kres dzia alno ci uczel-
nianych organizacji NSZZ „Solidarno ” i Niezale -
nego Zrzeszenia Studentów na terenie Wy szej Szko y
Pedagogicznej w Opolu. Niektórzy cz onkowie tych 
organizacji zostali internowani i trafili na krótszy lub 
d u szy czas do o rodków odosobnienia. Z grona dzia-
aczy uczelnianej „Solidarno ci” internowani zostali dr 

Halina Granatowska, dr Wies awa Grycner i dr Woj-
ciech Chlebda1. Spo ród dzia aczy NZS WSP znale li
si  w o rodkach odosobnienia: Bo ena Poliwoda, Marek 
Samborski, Miros aw Olszewski i Eugeniusz Hoffman. 
Internowany zosta  tak e Roman Mandziejewicz, by y
pracownik Wojewódzkiego Urz du Telekomunikacji, 
w chwili wprowadzenia stanu wojennego pracuj cy w 
„Radiosygna ach” WSP.

Równie  w pó niejszym czasie, tak e po formalnym 
zawieszeniu, a nast pnie zniesieniu stanu wojennego 
(1983 r.), poszczególni pracownicy i studenci opol-
skiej WSP do wiadczali ró nego rodzaju represji, jak 
zatrzymania na 48 godzin, aresztowania czy rewizje. 
S u ba Bezpiecze stwa stara a si  tak e utrudnia ycie 
zawodowe osobom negatywnie przez ni  postrzeganym 
z racji swojej postawy politycznej. Celowi temu s u y y
zakulisowe naciski na w adze uczelni. Form  dzia a  re-
presyjnych by o tak e gromadzenie informacji na temat 
poszczególnych pracowników i studentów WSP. Infor-
macje to pozyskiwano zarówno w drodze oficjalnych 
kontaktów s u bowych, jak i ze róde  agenturalnych. 

rodowisko opolskiej WSP by o w tym czasie kon-
trolowane przez S u b  Bezpiecze stwa w ramach 
sprawy obiektowej krypt. „Aula”, której prowadzenie 
po wiadczone jest ju  przez dokumenty z pocz tku lat 
siedemdziesi tych XX w. Kontrol  nad tym rodowi-
skiem, podobnie jak nad reszt  opolskich rodowisk 
naukowych i akademickich, sprawowa  Wydzia  III 

1 S.S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis. Ludzie–fakty–wyda-
rzenia, Opole 2004, s. 145–146. 

Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu, przekszta cony
w 1983 r. w Wydzia  III Wojewódzkiego Urz du Spraw 
Wewn trznych. Kolejnymi naczelnikami tego wydzia u
byli pp k Jerzy Zar bski i pp k Micha  Korzeniowski. W 
poszczególnych przypadkach wydzia  ten wspó praco-
wa  z Wydzia em V KW MO (pó niej: WUSW) w Opo-
lu, którego naczelnikiem by  mjr Andrzej Miko ajew. 

Zachowane do dzisiaj materia y sprawy krypt. „Aula” 
stanowi  cenne ród o do poznania niektórych, s abo do-
t d rozpoznanych stron ycia opolskiej WSP w czasach 
„wojny polsko-jaruzelskiej”. 

W adze WSP wobec stanu wojennego.
S u ba Bezpiecze stwa a w adze uczelni 

W chwili wprowadzenia stanu wojennego rektorem 
opolskiej WSP by  prof. dr hab. Marian Adamus, cz o-
nek Stronnictwa Demokratycznego, wybrany w pierw-
szych demokratycznych wyborach w maju 1981 r. Przed 
13 grudnia 1981 r. cieszy  si  on poparciem uczelnianej 
„Solidarno ci” i NZS, ale w stanie wojennym zaj  po-
staw  politycznej lojalno ci wobec w adz PRL, czego 
szczególnie jaskrawym przejawem by o osobiste zaan-
ga owanie si  przez niego w organizacj  oficjalnych 
obchodów wi ta 1 Maja w 1982 r. (podobnie jak powo-
any odgórnie w stanie wojennym nowy rektor Wy szej

Szko y In ynierskiej w Opolu, doc. dr in . Zdzis aw 
Kabza, prof. M. Adamus zosta  cz onkiem powo anego
w kwietniu 1982 r. tzw. Spo ecznego Wojewódzkiego 
Komitetu Obchodów wi ta 1 Maja na Opolszczy nie,
w sk ad którego wchodzi  m. in. ówczesny komendant 
wojewódzki MO, p k Julian Urantówka)2.

Opolska SB tak charakteryzowa a osob  i postaw
rektora Adamusa w jednym z dokumentów, jakie zacho-
wa y si  w ród materia ów sprawy krypt. „Aula”: 

2 Spo eczny Wojewódzki Komitet Obchodów wi ta 1 Maja na 
Opolszczy nie, „Trybuna Opolska”, 22 kwietnia 1982, s. 3. 

Zbigniew Bereszy ski

Opolska WSP w warunkach 
„wojny polsko-jaruzelskiej”

(w wietle dokumentów sprawy obiektowej
krypt. „Aula”)

Cz  I
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[...] posiada opini  wybitnego j -
zykoznawcy – inicjator otwarcia no-
wego kierunku studiów – fil.[ologii] 
angielskiej w WSP [...]. 

Na terenie Opola nie kontynuuje 
dzia alno ci organizacyjnej [w] SD. 
Nie by  cz onkiem NSZZ »Solidar-
no «. Zajmowa  tolerancyjne stano-
wisko w stosunku do NSZZ »S« i NZS. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 
jednoznacznie stan  na stanowisku 
pe nej lojalno ci wobec zarz dze
w adz.

Na uczelni utrzymuje ostr  dy-
scyplin , zarówno w stosunku do 
studentów, jak i pracowników, przez 
co zyska  [sobie] przydomek »ty-
rana«; uchodzi za cz owieka »rz -
dów silnej r ki«; charakteryzuje 
go autokratyczny styl zarz dzania. 

Na uczelni przebywa przez 4 dni 
w tygodniu3, w zwi zku z czym ograniczon  ilo  czasu 
mo e po wi ci  sprawom administracyjnym. Nie pozwa-
la mu to w pe ni panowa  nad dzia alno ci  uczelni od 
tej strony4.

Postaw  politycznej lojalno ci wobec w adz PRL za-
j a tak e wybrana w 1981 r. prorektor ds. nauki, doc. dr 
hab. Maria Nowakowska, bezpartyjna. W styczniu 1982 
r. zaanga owa a si  ona w organizowanie Obywatel-
skich Komitetów Ocalenia Narodowego, stanowi cych
nowy element politycznego zaplecza w adz PRL5, a 28 
wrze nia 1982 r., na odbywaj cym si  w Opolu spot-
kaniu dzia aczy OKON z terenu województwa opol-
skiego, zosta a wybrana przewodnicz c  Tymczasowej 
Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodze-
nia Narodowego6. Zaanga owa a si  tak e w organi-
zowanie nowych zwi zków zawodowych, powstaj cych 
po ostatecznej delegalizacji NSZZ „Solidarno ” w 
pa dzierniku 1982 r. 

W cytowanym powy ej dokumencie, zachowanym 
w ród materia ów sprawy krypt. „Aula”, znajdujemy 
nast puj c  charakterystyk  osoby i postawy prorektor 
Nowakowskiej:

Wymieniona by a d ugoletnim, cenionym pracowni-
kiem naukowym Instytutu Chemii WSP w Opolu. Posia-

3 Sta ym miejscem zamieszkania prof. Adamusa by  Wroc-
aw. 

4 Dokument bez daty, IPN Wr 08/570, s. 12. 
5 Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego powsta y w 

Opolu i Krapkowicach, „Trybuna Opolska”, 18 stycznia 1982, 
s. 1–2.

6 Na drodze do zgody narodowej. Powsta a Tymczasowa 
Wojewódzka Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodo-
wego w Opolu, „Trybuna Opolska”, 29 wrze nia 1982, s. 1–2; 
Tymczasowa Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odro-
dzenia Narodowego w Opolu, „Trybuna Opolska”, 29 wrze nia
1982, s. 2.

da znacz cy dorobek naukowy, w tym istotne patenty. 
Posiada du y autorytet u podw adnych.

[...] Podobnie jak Rektor, nie by a cz onkiem NSZZ 
»S«, [ale] w stosunku do nowych organizacji zwi zko-
wych i NZS zajmowa a tolerancyjne stanowisko. By a
g ównym inicjatorem powo ania w styczniu 1982 r. 
Komisji Socjalnej pracowników WSP. Aktywnie w -
czy a si  w tworzenie nowych zwi zków zawodowych; 
sama piastuje stanowisko przewodnicz cej Woj. Rady 
PRON; po Kongresie PRON wesz a w sk ad Krajowej 
Rady PRON. 

Jej dorobek naukowy i zaanga owanie spo eczne da y
asumpt dla wyst pienia przez w adze uczelni o nadanie 
jej tytu u prof.[esorskiego]7.

Wybrany w 1981 r. prorektor ds. studenckich, Fran-
ciszek Antoni Marek, bezpartyjny, w stanie wojennym 
ust pi  ze stanowiska na tle osobistego konfliktu z rek-
torem Adamusem8. Nowym prorektorem ds. studenckich 
zosta  wówczas doc. dr hab. Jerzy Po piech, cz onek 
PZPR, scharakteryzowany w nast puj cy sposób przez 
SB w cytowanym powy ej dokumencie z zasobów 
IPN:

Wymieniony we wrze niu 1982 r. zosta  powo any 
na stanowisko prorektora d/s studenckich. Na wybór 
ten du y wp yw mia  dorobek naukowy oraz autorytet, 
jakim cieszy si  w rodowisku, pe ni c funkcj  prodzie-
kana wydzia u fil.[ologiczno]-hist.[orycznego] WSP w 
Opolu.

Stara si  [on] systematycznie poprawia  dyscypli-
n  w rodowisku studenckim poprzez ró nego rodzaju 
zarz dzenia i wytyczne dla opiekunów lat. W swojej 
dzia alno ci ma pe ne poparcie Rektora, który sam nie-
jednokrotnie wyprzedza jego dzia ania. Przyczyni  si

7 Ibidem. 
8 S.S. Nicieja, op. cit., s. 144.

Niezale na manifestacja pierwszomajowa pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Opolu, 
1983 r. Fot. Tadeusz yli ski
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do powo ania i powstania Samorz du Studenckiego na 
pocz tku stanu wojennego, jako jedynego reprezentanta 
rodowiska studenckiego w tym okresie. 

O[d] chwili [powo ania do] pe nienia funkcji [pro]-
rektora d/s studenckich realizuje konsekwentnie zarz -
dzenia Rektora i sumiennie je wykonuje. Ze wzgl du jed-
nak na ma e do wiadczenie w pracy na tym stanowisku 
nie przejawia wi kszych w asnych inicjatyw9.

W zako czeniu cytowanego tu dokumentu SB ge-
neralnie pozytywnie oceni a postaw  i dzia alno  kie-
rownictwa uczelni w osobach rektora Adamusa oraz 
prorektorów Nowakowskiej i Po piecha: Wym.[ienieni] 
pe ni c funkcje Rektora, prorektorów prawid owo rea-
lizuj  wytyczne polityki pa stwa i w adz wojewódzkich 
oraz resortu Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wy szego
i Techniki10.

W kwietniu 1984 r. kolejnym rektorem WSP wybra-
ny zosta  prof. dr hab. Stanis aw Kochman, dotychcza-
sowy dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej, cz onek 
PZPR i TPPR. Wybór ten zosta  pozytywnie oceniony 
przez opolsk  SB. W datowanym 16 
kwietnia 1984 r. szyfrogramie do 
naczelnika Wydzia u I Departamen-
tu III MSW w Warszawie, podpisa-
nym przez naczelnika Wydzia u III 
WUSW w Opolu, pp ka Jerzego Za-
r bskiego, czytamy m. in.: 

Prof. KOCHMAN prezentuje po-
zytywne pogl dy polityczne, jest 
zaanga owanym cz onkiem PZPR, 
nie anga owa  si  i nie popiera  pro-
gramu [i] dzia alno ci NSZZ »S«. 
Ze wst pnych ustale  wynika, e na 
prorektorów zamierza zaproponowa
cz onków partii11.

Prorektorami u boku rektora Koch-
mana zostali: doc. Witold Wac awek
(ds. nauki), doc. Zygmunt omny (ds. 
studenckich) i doc. Jerzy Po piech 
(ds. dydaktyki)12.

Pocz wszy od maja 1984 r. funk-
cjonariusze Wydzia u III WUSW 
wielokrotnie odwiedzali rektora 
Kochmana i w rozmowach z nim 
próbowali wp ywa  na funkcjonowanie uczelni, zw asz-
cza w zakresie spraw personalnych. Podobne rozmowy 
prowadzone by y tak e z prorektorami. W charakterze 
rozmówców wyst powali: por. Henryk Czajkowski (kie-
rownik Sekcji III Wydzia u III WUSW), por. Krzysztof 
Bedka (st. inspektor Sekcji III Wydzia u III WUSW) 

9 IPN Wr 08/570, s. 12.
10 Ibidem. 
11 Pismo naczelnika Wydzia u III WUSW w Opolu do naczelnika 

Wydzia u I Departamentu III MSW, Opole, 16 kwietnia 1984, 
IPN Wr 08/570, s. 60.

12 S.S. Nic ie ja,  op. cit., s. 151.

i chor. Wies aw Wasiak (st. inspektor Sekcji III Wy-
dzia u III WUSW). Przebieg rozmów bywa  rozmaity. 
Przewa nie odbywa y si  one w atmosferze „wzajem-
nego zrozumienia”: przedstawiciele najwy szych w adz 
uczelni przyjmowali do wiadomo ci uwagi i postulaty 
ze strony funkcjonariuszy SB, deklaruj c z regu y swój 
pozytywny do nich stosunek (co nie znaczy, e postu-
laty SB by y w lad za tym faktycznie realizowane – z 
tym bywa o bardzo ró nie). Zdarza y si  jednak równie
bardziej dramatyczne sytuacje, gdy ostro protestowano 
przeciwko zbyt daleko si gaj cym próbom ingerowa-
nia przez SB w ycie uczelni. W ka dym przypadku 
by y to rozmowy nader upokarzaj ce dla presti u w adz
uczelni – trudno inaczej oceni  sam fakt konferowania 
przez rektora czy prorektorów z byle porucznikiem czy 
chor ym tajnej policji, zachowuj cym si  co najmniej 
jak równorz dny partner swojego rozmówcy (lub wr cz 
patrz cym z góry na rozmówc !). Sporz dzane w lad
za tymi rozmowami notatki s u bowe to wymowne 
wiadectwo patologii ycia spo ecznego w warunkach 

panuj cego wówczas w Polsce systemu politycznego. 
Zachowane dokumenty wiadcz  o tym, e rektor 

Kochman traktowa  kontakty z SB jako z o konieczne i 
l ka  si , by kontakty te nie narazi y go na zarzut wspó -
pracy ze S u b  Bezpiecze stwa.

W notatce s u bowej z 8 listopada 1984 r., sygno-
wanej formalnie przez chor. Wies awa Wasiaka (a fak-
tycznie podpisanej w jego zast pstwie przez innego 
funkcjonariusza SB), tak pisano o pierwszej rozmowie 
funkcjonariuszy SB z nowo wybranym rektorem Koch-
manem:

Z w/wym. spotka em si  trzykrotnie. Pierwsza rozmo-
wa mia a miejsce 14 maja 1984 r.[...] przeprowadzi em

Manifestacja pierwszomajowa w Opolu (1983 r.). W centrum kadru, na pierwszym 
planie, widoczni: Lucyna uraw oraz Anna i Zdzis aw Ambro ewiczowie. Za nimi, w 
ostatnim rz dzie: Zbigniew Ambro ewicz, syn Anny i Zdzis awa, student WSP, pó -
niejszy pracownik naukowy WSP/UO. Fot. Tadeusz yli ski
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[j ] wspólnie z kierownikiem S.[ekcji] III, H. Czaj-
kowskim, w pokoju dyrektora Instytutu Fil.-Rosyjskiej 
(funkcj  dyr. IFR pe ni  w/wym. do chwili wyborów). 
W rozmowie z o yli my gratulacje z okazji wyboru na 
Rektora WSP. W ogólnym zarysie przedstawili my nasze 
zadania, wynikaj ce z potrzeby zapewnienia bezpiecze -
stwa i porz dku w uczelni. Wym. podali my nr tel. wew. 
223–37 oraz moje nazwisko. 

St. KOCHMAN w rozmowie poruszy  spraw  prawo-
rz dno ci naszych dzia a  na uczelni, gdy  w trakcie 
kampanii wyborczej zosta  »zaatakowany« pytaniami 
sonda owymi dot. jego stosunku do »bezprawnego« 
przebywania na terenie uczelni pracowników SB, za-
trzyma , wezwa , aresztowa  i przeszuka . Pytania te 
zadawa  przewodnicz cy samorz du studenckiego, B. 
SZUBELAK.

Wspólnie zdementowali my bezpodstawne zarzuty 
pod naszym adresem, przedstawiaj c sytuacj  z A[ka
demickim]R[uchem]O[poru], deklaruj c w przysz o ci
gotowo  naszej konfrontacji z osobami, które poma-
wiaj  nas o bezpodstawne dzia ania na obiekcie. Prof. 
St. KOCHMAN pozytywnie ustosunkowa  si  do nas, 
jak i do dzia a  naszej s u by. Sam z w asnej inicjatywy 
przedstawi  nam pytania, jakie przedstawi  mu pisemnie 
B. SZUBELAK. Z naszej strony zapewnili my Rektora, 
e o wszystkich wiadomych nam dzia aniach proceso-

wych dokonywanych na terenie WSP b dzie [on] na 
bie co informowany13.

Podczas trzeciej z kolei rozmowy, przeprowadzonej 
w dniu 6 listopada 1984 r., rektor Kochman poszed  na 
pewne ust pstwa wobec SB, godz c si  na podejmowa-
nie przez ni  oficjalnych czynno ci na terenie WSP bez 
uprzedniego powiadomienia samego rektora. SB mia-
a jednak nadal informowa  rektora o podejmowaniu 

ewentualnych czynno ci procesowych w stosunku do 
studentów. W dalszym ci gu cytowanej tu notatki z dnia 
8 listopada 1984 r. czytamy: 

Trzecia rozmowa z prof. St. KOCHMANEM odby a si
w dniu 6.11.1984 r. przy wspó udziale kierownika Sek-
cji, tow. H. Czajkowskiego. W rozmowie przedstawiono 
nasze zadania w stosunku do WSP i g ówne zagro enia
wyst puj ce w tym rodowisku. W sferze przest pczo ci
politycznej podkre lono mo liwo  anga owania si  w 
nielegaln  dzia alno  pracowników i studentów WSP, 
jak to mia o miejsce w ubieg ym roku akademickim. 
Zapoznano Rektora z naszymi prognozami co do mo -
liwo ci wykorzystania istniej cych organizacji spo ecz-
no-politycznych – szczególnie samorz du studenckiego 
– do prowadzenia wrogiej dzia alno ci politycznej.

Z dyskusji nad tym problemem wywnioskowano, e
rektor KOCHMAN – prawdopodobnie pod wp ywem 
bezkrytycznej oceny sam.[orz du] stud.[enckiego] przez 
prorektora PO PIECHA – zaczyna preferowa  dzia al-

13 NOTATKA S U BOWA z przeprowadzonych rozmów z 
rektorem WSP w Opolu – prof. dr. hab. St. KOCHMANEM, 
Opole, 8 listopada 1984, IPN Wr 08/570, s. 57–58.

no  samorz du jako jedynej si y mog cej zaktywizowa
rodowisko studenckie. Pod wp ywem naszych sugestii 

rektor zobowi za  si  do kontroli poczyna  samorz du,
zaznaczaj c jednocze nie, e nie chcia by ogranicza
jego aktywno ci.

W sferze przest pczo ci pospolitej przedstawiono m. 
in. mo liwo  wyst pienia niegospodarno ci i marno-
trawstwa w prowadzonych pracach naukowo-badaw-
czych i w zwi zku z tym potrzeb  naszego wspó dzia a-
nia z prorektorem d/s nauki i komórk  d/s wspó pracy
z przemys em, na co wym.[ieniony] wyrazi  zgod , za-
ch caj c nas do ujawnienia takich nieprawid owo ci i 
informowania go o tym. 

W celu zorganizowania w a ciwego zabezpieczenia 
kontrwywiadowczego obiektu rektor zgodzi  si  na na-
sz  propozycj  przeprowadzenia oficjalnych rozmów ze 
wszystkimi pracownikami i studentami wyje d aj cymi
do k[rajów] k[apitalistycznych] i na sta  wspó prac
z komórk  d/s kontaktów z zagranic .

Z Rektorem uzgodniono, e wszelkie czynno ci ofi-
cjalne wykonywane na terenie budynku g ównego, w 
dzia ach administracji i instytutach b d  przez nas wy-
konywane bez uprzedzenia Rektora. Natomiast o czyn-
no ciach procesowych w stosunku do studentów Rektor 
b dzie informowany. Prosi  o szczególn  ostro no  w 
wykonywaniu czynno ci na terenie DS-ów, gdy  prowa-
dzi to do niepotrzebnych komentarzy i zadra nie .

Uzgodniono, e wszelkie ustalenia w akademikach 
b d  dokonywane za po rednictwem kierowników DS-
ów telefonicznie, a w szczególnych przypadkach oso-
bi cie.

Wyrazi  zadowolenie z naszej propozycji wspó pracy
z kierownikiem Sekcji Socjalnej Studentów w celu we-
ryfikacji za wiadcze  o stanie maj tkowym studentów. 

Poinformowa  nas, e podczas ostatniego posiedzenia 
Senatu Prorektor OMNY wyrazi  oburzenie z powodu 
rzekomego zmuszania kierowników DS-ów przez pra-
cowników SB do usuni cia studentów na okres wi ta
Zmar ych. Informacj  t  zdementowali my, zastrzegaj c
si  jednocze nie, e wyja nimy ród o jej pochodzenia z 
prorektorem omnym.

Rektor wyrazi  gotowo  bie cych kontaktów z nami. 
Zwróci  si  równie  z pro b  o przekazywanie mu w 
miar  mo liwo ci informacji o pracownikach i studen-
tach dot. strony moralnej i postawy spo eczno-politycz-
nej, zapewniaj c, e ród o informacji pozostanie tylko 
dla jego wiadomo ci. Zgodzili my si  na t  propozycj ,
dodaj c mo liwo  informowania go o przejawach prze-
sadnej klerykalizacji rodowiska. 

Na zako czenie rozmowy Rektor KOCHMAN prosi
o przekazanie pozdrowie  jego znajomemu – p k [Ta-
deuszowi] Nowosielskiemu14.

W zako czeniu przytoczonej powy ej notatki s u -
bowej sformu owane zosta y nast puj ce wnioski: 

14 Zast pca szefa WUSW w Opolu ds. S u by Bezpiecze -
stwa.
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Z rozmów wynika, e prof. KOCHMAN jest pozytyw-
nie ustosunkowany do naszej s u by, ale jednocze nie 
nie chce uchodzi  za »kolaboranta«. W podejmowaniu 
decyzji jest ostro ny, czuje si  wyobcowany ze rodo-
wiska z powodu nag ego awansu. W przysz o ci w oso-
bie prof. KOCHMANA mo emy zyska  sprzymierze ca
pod warunkiem, e nie skompromitujemy nierozwa nymi 
krokami siebie i jego w oczach rodowiska i b dziemy
mu dawa  argumenty do przeciwstawienia si  osobom 
nieprzychylnym nam15.

Podczas czwartej z kolei rozmowy, przeprowadzo-
nej przez m . chor. W. Wasiaka w dniu 29 listopada 
1984 r., rektor Kochman wyrazi  zgod  na zacie nienie
kontaktów [SB] z sekcj  spraw osobowych [WSP]. Po-
nadto – pisa  W . Wasiak w odno nej notatce s u bowej
– [...] przeprowadzi em rozmowy z T.[eres ] Gontarek 
(kier.[owniczk ] Sekcji Osobowej) i Danut  Koz owsk
(kier.[owniczk ] Sekcji d/s Wspó pracy z Zagranic ). Od 
w/wym. uzyska em zapewnienie otrzymywania bie cych 
informacji dot. osób przyjmowanych do pracy oraz osób 
typowanych na wyjazdy, sta e, stypendia i seminaria w 
K[rajach] K[apitalistycznych]16. SB mia a zatem odt d
zapewniony bezpo redni wgl d w sprawy personalne 
na opolskiej WSP. Niew tpliwie u atwia o jej to po-
dejmowanie dzia a  interwencyjnych w tego rodzaju 
sprawach. Faktem jest jednak, e – jak dalej zobaczymy 
– interwencje takie nie zawsze bywa y skuteczne. 

W rozmowach z przedstawicielami w adz WSP 
funkcjonariusze SB próbowali ingerowa  w rozmaite 
dziedziny ycia uczelni, od „zagro e ” zwi zanych z 
postawami opozycyjnymi poprzez sprawy personalne po 
dzia alno  naukow  uczelni. Tak np. podczas spotkania 
z rektorem Kochmanem w dniu 3 marca 1987 r. por. H. 
Czajkowski i chor. W. Wasiak z Sekcji III Wydzia u III 
WUSW rozmawiali na temat: 

– rozwoju i perspektyw wspó pracy z WSP w Kilo-
nii,

– dzia alno ci i ewentualnej mo liwo ci podj cia w 
WSP nielegalnej dzia alno ci Spo ecznego Komitetu 
Nauki,

– mo liwo ci wp ywania na dobór tematów prac ma-
gisterskich lub ewentualnego ograniczenia liczby »od-
biorców« – na podstawie pracy mgr Bogus awa Mazura, 
absolwenta historii, 

– doboru kadry dydaktyczno-naukowej (asystenci-
sta y ci) na podstawie I[nstytutu]N[auk] S[po eczno-
]P[olitycznych]17.

Wed ug sporz dzonej po spotkaniu notatki, rektor 
pozytywnie ustosunkowa  si  do uwag zg oszonych 

15 NOTATKA S U BOWA z przeprowadzonych rozmów z 
rektorem WSP w Opolu – prof. dr. hab. St. KOCHMANEM, 
Opole, 8 listopada 1984.

16 Notatka s u bowa dot. WSP w Opolu, Opole, 29 listopada 
1984, IPN Wr 08/570, s. 56.

17 NOTATKA S U BOWA z przeprowadzonej rozmowy s u -
bowej z rektorem WSP w Opolu, prof. St. Kochmanem, Opole, 
3 marca 1987, IPN Wr 08/570, s. 48.

przez funkcjonariuszy SB (do przedstawionych przez 
nas spraw) i obieca  je rozpatrzy  w szerszym gronie 
aktywu uczelni18.

13 listopada 1987 r. ppor. Krzysztof Bedka, st. inspek-
tor Sekcji III Wydzia u III WUSW, odby  pó godzinn
rozmow  z rektorem Kochmanem, której tematem by o
spotkanie rektora z pracownikiem konsulatu USA w 
Krakowie, Johnem Brownem. Rektor WSP rozmawia
z dyplomat  ameryka skim na tematy zwi zane z dzia-
alno ci  Instytutu Filologii Angielskiej WSP i pomoc

ameryka sk  dla tej placówki. Funkcjonariusz SB by
zainteresowany przebiegiem i wynikami tego spotkania, 
co bardzo poirytowa o rektora, który tym razem otwarcie 
zaprotestowa  przeciwko tak daleko si gaj cym ingeren-
cjom SB w dzia alno  w adz uczelni. W notatce sporz -
dzonej po spotkaniu z rektorem ppor. Bedka pisa  m.in.:

Na wst pie rektor stwierdzi , e nie yczy sobie, aby 
to on informowa  nas o pewnych sprawach, gdy  nie ma 
takiego obowi zku. Stwierdzi , e nie ma zakazu kontak-
towania si  z przedstawicielstwami dyplomatycznymi 
pa stw obcych. Poza tym podlega tylko ministrowi i 
jemu b dzie sk ada  sprawozdania ze swoich dzia a .
Wyczuwa o si  jego zaniepokojenie zaistnia  sytuacj ,
a zw aszcza obaw , aby na uczelni nie by  potraktowany 
jako ród o informacji. Zapewni em go, e tre  naszej 
rozmowy pozostanie mi dzy nami i ode mnie nikt z uczel-
ni nie dowie si  o tym. 

Rektor da  mi do zrozumienia, e nie chce mi robi
k opotów s u bowych i informowa  w adz politycz-
nych, e S u ba Bezpiecze stwa go nachodzi i indaguje. 
Stwierdzi , e jestem m ody i dopiero rozpoczynam karie-
r . Na to stwierdzi em, e nie robi  kariery, tylko wyko-
nuj  swoje obowi zki s u bowe. Stwierdzi em tak e, e
rozmowa nasza nie ma na celu wymuszenia informacji, 
lecz oparta jest na porozumieniu stron. Ponadto nie ma 
charakteru towarzyskiego spotkania, gdy  rozmawiam 
z kierownikiem instytucji pa stwowej.

Rektor powiedzia , e wyrazi  zgod  na nasze spot-
kania tylko z uwagi na d ugoletnie dobros siedzkie 
kontakty z naszym urz dem, a ponadto obaj jeste my 
opolanami. Na przysz o  rektor wola by, aby my pewne 
informacje uzyskiwali innymi kana ami, cho by bezpo-
rednio w Instytucie Filologii Angielskiej. St. Koch-

man powiedzia , e s  pewni ludzie, którzy staraj  si
szkodzi  WSP, rozdmuchuj c pewne sprawy na forum 
publicznym, co uderza w kierownictwo uczelni. Koch-
man by  oburzony na pewnego decydenta (nazwiska nie 
wymieni ), zapraszanego na uroczyste inauguracje roku 
akademickiego, który zarzuci  mu, e od 3 lat uczest-
nicz c w tych uroczysto ciach nie us ysza  od rektora 
s owa »socjalizm«. Na to rektor odpowiedzia , e »on 
socjalizmu g b  nie buduje«. Rektor stwierdzi , e s
prominenci, którzy nie my l  o dobru spo ecznym, lecz 
tylko o w asnym interesie i karierze19.

18 Ibidem.
19 Notatka s u bowa z rozmowy z rektorem WSP, prof. S. Koch-



 marzec – kwiecie  2007 43

Ppor. K. Bedka spotka  si  ponownie z rektorem 
Kochmanem w dniu 29 sierpnia 1988 r. Rozmowa zo-
sta a tym razem zdominowana przez tematy zwi zane z 
aktualn  sytuacj  polityczn  w kraju. By  to gor cy czas 
strajków, jakie wybuch y w licznych o rodkach prze-
mys owych w kraju, a w szczególno ci w niedalekim 
Jastrz biu. Akcj  strajkow  wspiera y tak e opolskie 
rodowiska opozycyjne, g ównie poprzez wydawanie 

o wiadcze  i kolporta  ulotek. W dzia aniach tych bra
udzia  tak e wie o upieczony student opolskiej WSP, 
Marcin Kaczy ski z I roku fizyki, dzia acz Ruchu „Wol-
no  i Pokój”. Jednym z g ównych przedmiotów troski 
SB by o w tej sytuacji niedopuszczenie do rozszerzenia 
si  fali niepokojów spo ecznych na opolskie rodowisko 
akademickie. W takim te  duchu rozmawiano wówczas 
z rektorem WSP. W trakcie rozmowy – pisa  ppor. Bedka
w odno nej notatce s u bowej – przekazano rektorowi 
szereg informacji dot. aktualnej sytuacji politycznej w 
o rodkach akademickich w kraju. Poproszono rektora 
o pisemne zg oszenie ka dorazowego pojawienia si  na 
uczelni nielegalnych materia ów, sygnowanych przez 
Akademicki Komitet Solidarno ciowy z Gda ska. Rektor 
wyrazi  na to zgod . Ostrze ono w adze uczelni przed 
mo liwo ci  zorganizowania w pa dzierniku akcji pro-
testacyjnej w szko ach wy szych ca ego kraju. Rektor 
zobowi za  si  do nawi zania kontaktu z przedstawi-
cielami organizacji studenckich w celu przeciwdzia ania 
jakimkolwiek akcjom protestacyjnym w WSP. Ponadto 
poinformowano rektora o zatrzymaniu z ulotkami stu-
denta Marcina Kaczy skiego20.

Obiektem szczególnego zainteresowania SB sta a si
w tym czasie tak e osoba Lucyny uraw, nowej kierow-
niczki rektoratu, która w 1981 r. pracowa a w Zarz dzie
Regionu l ska Opolskiego NSZZ „Solidarno ” i z tego 
wzgl du by a internowana w okresie stanu wojennego. 
Podczas rozmowy w dniu 29 sierpnia 1988 r. ppor. Bed-
ka przestrzeg  rektora przed ujawnianiem przez p. Lucy-
n uraw wiadomo ci tajnych, zwracaj c uwag , e jako 
kierowniczka rektoratu zosta a [ona] dopuszczona do 
spraw tajnych i [dotycz cych] mob[ilizacji]. Rektorowi 
zagro ono, e w przypadku przekazywania przez ni
tego rodzaju wiadomo ci osobom niepowo anym [wy-
dane] zezwolenie zostanie cofni te. Rektor stwierdzi ,
e przeprowadzi z ni  szczer  rozmow  – czytamy w 

dalszym ci gu notatki sporz dzonej przez ppor. Bedk 21.
Wkrótce potem, 12 pa dziernika 1988 r., por. Bedka 

(najwyra niej wie o awansowany) ponownie spotka
si  z rektorem Kochmanem, który przekaza  mu uspo-
kajaj ce informacje na temat sytuacji panuj cej w rodo-
wisku opolskiej WSP. W sporz dzonej po tym spotkaniu 
notatce s u bowej por. Bedka pisa  m.in.: 

[...] w rozmowie z rektorem poruszono problemy 

manem, Opole, 13 listopada 1987, IPN Wr 08/570, s. 46. 
20 Notatka s u bowa z rozmowy z rektorem WSP, prof. dr.

hab. Stanis awem Kochmanem, Opole, 29 sierpnia 1988, IPN 
Wr 08/570, s. 44.

21 Ibidem.

rodowiska studenckiego, omówiono aktualn  sytua-
cj  w tym rodowisku. Rektor podkre li  spokój i dobr
wspó prac  z organizacj  ZSP. Nie wyst pi y dotych-
czas adne zak ócenia porz dku i bezpiecze stwa na 
uczelni. Ewentualno  wyst pienia nielegalnych akcji 
protestacyjnych zachodzi w dn. 14.10. br. (dzie  z o e-
nia wniosku o rejestracj  NZS). Rektor nie obawia si
mo liwo ci zaistnienia nielegalnych wyst pie .

Samorz d studencki w tej chwili praktycznie nie 
istnieje. Dotychczasowe kierownictwo tej organizacji 
zrezygnowa o z funkcji [...]. 

Na ostatnim posiedzeniu Senatu podj to decyzj  o 
cyklicznych spotkaniach w adz uczelni z mieszka cami
DS-ów. Akademiki b d  równie  kontrolowane pod k -
tem przestrzegania regulaminu. 

Rektor prosi  o nasilenie patrolowania okolic mia-
steczka akademickiego, aby zapobiec ewentualnej pro-
wokacji przez osoby trzecie, np. b d ce w stanie nie-
trze wym22.

W trakcie tego spotkania rektor Kochman da  wyraz 
swojemu poirytowaniu z powodu postawy ówczesnych 
w adz partyjno-pa stwowych, które, jego zdaniem, w 
niedostatecznym stopniu dba y o potrzeby opolskiej 
WSP, usatysfakcjonowane panuj cym na tej uczelni 
spokojem. W dalszej cz ci cytowanej powy ej no-
tatki por. Bedka pisa : Rektor, jak zwykle, narzeka  na 
brak pomocy, zw aszcza finansowej, ze strony w adz 
województwa dla WSP. Wysoko oceni  poziom uczelni, 
jako  kszta conych kadr, przy danej, skromnej bazie 
materialnej. Stwierdzi , e du o si  obiecuje a niewiele 
daje. Wysun  przypuszczenie, e wynika to z sytuacji w 
uczelni, braku konfliktów, agresywnych da  i akcji. 
Zasugerowa , e gdyby na uczelni by o niespokojnie, to 
i w adze by yby bardziej uleg e23.

W ramach nadzoru nad uczelni  SB zajmowa a si
tak e ró nymi przejawami pospolitej przest pczo-
ci. Przyk adem tego mo e by  wykryta na pocz tku 

1985 r. sprawa nielegalnej produkcji alkoholu etylowe-
go w Instytucie Chemii WSP. W zwi zku z t  spraw
16 stycznia 1985 r. szef Wojewódzkiego Urz du Spraw 
Wewn trznych w Opolu, p k Julian Urantówka, skiero-
wa  pismo do rektora WSP, prosz c o zaj cie stanowiska 
i ewentualne wyci gni cie konsekwencji karnych w sto-
sunku do dwóch pracowników naukowych WSP, którzy 
ponadto dopu cili si  ekscesów w stanie nietrze wym24.
Z dat  14 lutego 1985 r. rektor WSP skierowa  do szefa 
WUSW pismo informuj ce o wyci gni ciu surowych 
konsekwencji s u bowych i dyscyplinarnych w stosunku 
do wspomnianych pracowników oraz podj ciu odpo-
wiednich przedsi wzi  organizacyjnych i porz dko-

22 Notatka s u bowa z rozmowy z rektorem WSP w Opolu, 
prof. St. Kochmanem, Opole, 12 pa dziernika 1988, IPN Wr 
08/570, s. 43.

23 Ibidem.
24 Pismo szefa WUSW w Opolu do rektora WSP w Opolu, 

Opole, 16 stycznia 1985, IPN Wr 08/570, s. 55.
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W marcu zako czy  si  cykl 
spotka  organizowanych przez 
Wydzia  Teologiczny UO po wi -
conych Ko cio owi opolskiemu w 
PRL i dzia alno ci S u by Bezpie-
cze stwa.

W poszczególnych spotkaniach 
wzi li udzia  jako prelegenci: ks. 
abp. Alfons Nossol („Teologiczne 
uwarunkowanie historiozbawczego 
fenomenu Ko cio a”), ks. bp Jan 
Kopiec („Ko ció  katolicki na l -
sku Opolskim w totalitarnym pa -
stwie (1945–1989)”), ks. Andrzej 
Hanich („Ko ció  katolicki na l -
sku Opolskim w okresie przej cia z 
pa stwowo ci niemieckiej do pol-
skiej”), ks. Alojzy Sitek („Przejawy 
represjonowania duchowie stwa 
katolickiego na l sku Opolskim 
w czasach PRL w wietle doku-
mentów administracyjnych, partyj-
nych i s u b bezpiecze stwa”), ks.
prof. Helmut Sobeczko („Ko ció
i pa stwo w niepublikowanych za-
piskach duchowie stwa”).

Ostatnim go ciem cyklu by
prof. W odzimierz Suleja, szef 
wroc awskiego Instytutu Pami ci 
Narodowej, który mówi  na temat 
zasobów ród owych IPN. 

– Pami  o powojennej, pee-
relowskiej przesz o ci by a syste-
matycznie okaleczana, nicowana, 
wyko lawiana. Niemal wszystkie 
publikacje historyczne przynosi y
obraz co najmniej u omny. W latach 
sze dziesi tych i siedemdziesi tych 
historyk dbaj cy o dobre imi , a pub-
likuj cy w kraju, nie wykracza  poza 

1948 rok – powiedzia  prof. Suleja.
Profesor Suleja podkre li , e

t sknota za czasami PRL-u warun-
kowana jest wspomnieniem stabi-
lizacji rynkowej. – Dzieci je dzi y
na zak adowe kolonie, doro li na 
wczasy, zarabia o si  mo e niewie-
le, ale nie k u y w oczy p acowe ko-
miny, za  sklepy z przys owiowymi 
ó tymi firankami by y dost pne dla 

stosunkowo nielicznej grupy wybra-
nych i by y akceptowane przez ogó
spo ecze stwa. Jednak dokumenty 
zgromadzone przez IPN pokazuj
obraz rzeczywisto ci niedostrzegal-
nej go ym okiem, rzeczywisto ci se-
kretnej. Prawdziwy problem tkwi  w 
wykreowaniu mechanizmu wszech-
ogarniaj cej, totalitarnej kontroli 
obejmuj cej ca okszta t poczyna
ka dego Polaka. Kontroli niewi-
docznej, skutkuj cej jednak, gdy za-
gro one s  interesy klasy rz dz cej.

Jednym z zada  SB by o zapo-
bieganie strajkom, represjonowa-
nie strajkuj cych – m.in. autorów 
propagandowych hase . – Przepro-
wadzano wnikliwe analizy grafolo-
giczne, w jednym przypadku poszu-
kiwania zawiod y ich do uczniów IV 
i V klasy… Zarówno z uczniami, jak 
i z ich rodzicami przeprowadzono 
rozmowy ostrzegawcze.

Pracownicy SB otwierali wszyst-
kie listy osób znajduj cych si  pod 
ich kontrol . Masowo sprawdzano 
korespondencj  przed i po zjazdach 
PZPR, przy okazji podwy ek cen, 
przy okazji wzrostu mi dzynarodo-
wego napi cia (np. w okresie kryzy-

sów bliskowschodnich). 
– Tylko w czasie wydarze  mar-

cowych w 1968 r. komórki „W” na 
Dolnym l sku przeczyta y oko o
8 tys. listów, nieco mniej na Opol-
szczy nie.

Szczególnego rodzaju obsesj
SB by o dopatrywanie si  prowo-
kacji politycznej w niemal ka dej 
awarii w zak adzie przemys owym,
nie mówi c ju  o takich wydarze-
niach, jak po ar czy katastrofa bu-
dowlana.

Ze szczególn  zaciek o ci  wal-
czono jednak z Ko cio em. – Na 
przyk ad w okresie pielgrzymek za-
lecano organizowanie masowych 
bada  dzieci, wprowadzano zakaz 
urlopów. A pielgrzymów inwigilo-
wano z podstawionej karetki pogo-
towia, która towarzyszy a pieszym, 
siedzieli w niej jednak nie lekarze, 
tylko funkcjonariusze SB – wyja -
nia  prof. Suleja.

Prof. Suleja podkre li , e je li 
kto  próbuje dzisiaj mówi , e PRL 
nie by a pa stwem o charakterze 
totalitarnym, to mija si  z prawd
historyczn .

– Przed rokiem 1989 rozbito w 
naszym kraju struktury spo ecze -
stwa obywatelskiego, niszczono na-
turalne wi zi spo eczne.

Nak adem Redakcji Wydawnictw 
Wydzia u Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego ukaza a si  ksi ka, 
w której opublikowano wszystkie 
wyk ady z cyklu „Ko ció  opolski 
w PRL”.

Beata Zaremba

„Pluskwa”
w konfensjonale

wych w Instytucie Chemii25. Tre  tego pisma podano 
do wiadomo ci Wydzia u Agitacji i Propagandy KW 
PZPR w Opolu. Oba pisma (jedno w oryginale, drugie 

25 Pismo rektora WSP w Opolu do szefa WUSW w Opolu, 
Opole, 14 lutego 1985, IPN Wr 08/570, s. 51. 

jako kopia) trafi y do materia ów prowadzonej przez SB 
sprawy krypt. „Aula”.

Zbigniew Bereszy ski
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Marek Jurek z wykszta cenia jest historykiem, ma 46 lat. Znany jest ze swojej dzia alno ci opozy-
cyjnej w czasach PRL-u. By  wspó za o ycielem Ruchu M odej Polski i cz onkiem w adz krajowych Niezale -
nego Zrzeszenia Studentów. Dzia a  w podziemnej redakcji „Polityki Polskiej” i „Znaków Czasu”. By  jednym 
z za o ycieli Zjednoczenia Chrze cija sko-Narodowego (w 1989 r.), w którym pe ni  funkcje wiceprezesa i 
przewodnicz cego Rady Naczelnej; nast pnie pos em do Sejmu RP w latach 1989 – 1993, a w latach 1991 
– 1993 wiceprzewodnicz cym Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1995 – 2001 pe ni  funkcj  cz onka 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. By  jednym z za o ycieli Przymierza Prawicy w 2001 i przewodnicz cym
Rady Politycznej PRP. Po zjednoczeniu tej partii z Prawem i Sprawiedliwo ci  zosta  wiceprezesem PiS. W 
czasie ostatnich wyborów parlamentarnych ponownie otrzyma  mandat poselski, a nast pnie mianowano go 
marsza kiem Sejmu RP. Marek Jurek wspó pracuje z katolickim czasopismem „Christianitas”, w którym publikuje 
swoje artyku y o tematyce politycznej. Napisa  ksi k  pt. „Reakcja jest objawem ycia”, b d c  zbiorem jego 
felietonów z lat 1999 – 2000. Jest onaty, ma troje dzieci.

23 lutego br. ze studentami Uniwersytetu Opolskiego 
spotka  si  marsza ek Sejmu RP Marek Jurek. Spot-
kanie, zorganizowane przez Sekcj  Polityków i M ów
Stanu Ko a Naukowego Historyków, odby o si  w czy-
telni Biblioteki G ównej Uniwersytetu Opolskiego. 

– Nasza sekcja zaprasza a ju  wielu polityków. Byli u 
nas Zbigniew Wassermann, Jerzy Szmajdzi ski, Marek 
Kotlinowski, Jerzy Urban i doszli my do wniosku, e
pora na kogo  z obozu w adzy. Kogo  wysokiego rang
i ciekawego. Marek Jurek jest marsza kiem Sejmu, we-
d ug konstytucji drug  osob  w pa stwie – mówi B a ej 
Kupski, przewodnicz cy sekcji.

W czasie trwaj cego niespe na godzin  spotkania 
przedstawiono sylwetk  i yciorys polityczny Marka 
Jurka, a po wyg oszonym przez marsza ka krótkim wst -
pie i podzi kowaniu za zaproszenie przysz a kolej na 
pytania zebranych w czytelni nauczycieli akademickich 
i studentów, którzy pytali o ró ne rzeczy – pocz wszy
od futbolu ameryka skiego, b d cego jedn  z pasji go -
cia, a sko czywszy na niezwykle istotnych kwestiach 
politycznych. Pada y te  pytania dotycz ce stosunków 
Polski z takimi pa stwami jak Rosja, Bia oru , Ukraina 
i USA, a tak e pogl dów marsza ka na temat Unii Eu-
ropejskiej oraz kary mierci. Sporo czasu Marek Jurek 
po wi ci  bardzo istotnej na l sku Opolskim kwestii 
roszcze  wysuwanych przez Niemców wysiedlonych z 
tych terenów po II wojnie wiatowej. Pytania dotyczy-
y równie  Polaków mieszkaj cych w Kazachstanie, a 

tak e polskiej polityki zagranicznej. Spotkanie odby o
si  w stonowanej, spokojnej i rzeczowej atmosferze. 
Organizatorzy spodziewali si  bardziej polemicznej 
dyskusji. Co mówi  sami studenci? – Warto by o tutaj 
przyj , chocia  Marek Jurek nie powiedzia  nic ponad 
to, co s yszy si  codziennie w telewizji – to opinia jed-
nej z obecnych na sali studentek. Wszyscy byli jednak 
zadowoleni z mo liwo ci spotkania si  z marsza kiem
Sejmu, gdy , jak zgodnie twierdz , spotkania ze zna-
nymi i wa nymi politykami maj  ogromn  warto  dla 
m odych ludzi, nawet, je li s  to politycy o kontrower-
syjnych pogl dach. – Jest to spotkanie z ywymi wiad-
kami historii, osobami, które t  histori  tworz  i kreuj ,
maj c bezpo redni wp yw na jej przebieg – podsumowa
spotkanie B a ej Kupski. 

Adam Konopnicki
student III roku polonistyki UO

Rozmowa z Markiem Jurkiem na str. 46 „Indeksu”

Godzina z marsza kiem
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Solidarno  nie jest ulic
jednokierunkow

Z prof. dr. Hansem-Gertem Pötteringiem, prezydentem Parlamentu Europejskiego, 
doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, rozmawia prof. dr hab. Janusz Sawczuk 

Trzy pytania do marsza ka Marka Jurka:

– Czy raport o WSI mocno Pana zaskoczy ?
– Raport mnie nie zaskoczy , gdy  zak ada em, e mo e mie  tak  tre .
– Ale czy ta tre  to nie jest czasem – z du ej chmury ma y deszcz?
– Raport potwierdzi , e dzia ania wojskowych s u b specjalnych wykracza y poza przypisany im zakres zada .
Ja pana zapewniam, e w ka dym demokratycznym pa stwie, gdyby taki raport og oszono i gdyby okaza o si ,
e kontrwywiad wojskowy ingeruje w media, kontroluje ycie polityczne, zajmuje si  niekontrolowanym eksportem 

broni, to taki raport by by traktowany nie jako du y deszcz, lecz oberwanie chmury! W moim przekonaniu fakt, 
e w Polsce padaj  podobne pytania, wiadczy o tym, e mimo pozornego krytycyzmu i takiego agresywnie 

lekcewa cego stosunku do w asnego pa stwa, stawiamy bardzo niskie wymagania w yciu publicznym. 
– Co najmniej dwóch polskich ambasadorów i kilkunastu attaché wojskowych w trybie pilnym musi 
wraca  do kraju. W raporcie Macierewicza zostali bowiem opisani jako oficerowie lub agenci WSI. Czy 
takie – delikatnie mówi c – nieostro ne zachowanie, nie kompromituje naszej dyplomacji?
– Ocena dzia alno ci WSI, a zakres ujawnienia tej oceny – to dwie inne sprawy. Opiniuj c ten raport, stara em
si  odpowiedzie  na pytanie, czy wiedza w nim zawarta ma znaczenie publiczne i czy wynika z niej, e WSI 
prowadzi o dzia ania szkodliwe z punktu widzenia interesu pa stwa. Natomiast zakres ujawnienia szczegó ów
raportu to jest ka dorazowo kwestia indywidualnej oceny z punktu widzenia bezpiecze stwa narodowego i 
le y w kompetencji prezydenta. Osobi cie uwa am, e prezydent, dokonuj c wyboru informacji, które chce 
ujawni , zwraca  uwag  na to, aby nie naruszy  interesu pa stwa.

Pyta : B a ej Kupski 

– Jest Pan, Panie Prezydencie, gor cym zwolen-
nikiem zakotwiczenia warto ci chrze cija skich w 
przysz ej konstytucji europejskiej. Dla ludno ci na-
szego regionu te kwestie s  niezwykle wa ne, bowiem 
Górny l sk by  zawsze regionem katolickim. Jakie 
widzi Pan szanse na urzeczywistnienie tego zapisu 
w konstytucji ?

– Na pocz tek musz  stwierdzi , e jako prezydent 
Parlamentu Europejskiego ju  nie jestem taki swobodny 
w podejmowaniu decyzji, jak przewodnicz cy frakcji 
Partii Ludowej-Chrze cija skich Demokratów, któ-
rym by em do stycznia tego roku1. Piastuj c t  funkcj ,
zawsze wyst powa em na rzecz powo ania si  w kon-

1 16 stycznia 2007 r. prof. Hans-Gert Pöttering zosta  wybrany 
Przewodnicz cym Parlamentu Europejskiego.

stytucji europejskiej na Boga, za opisaniem spu cizny
judeo-chrze cija skiej. Wi kszo  w Parlamencie Eu-
ropejskim nie podziela tego pogl du, tak wi c mog
mówi  wy cznie o moim ci le prywatnym punkcie 
widzenia. Osobi cie bardzo bym chcia , aby my osi g-
n li ten cel, ale wiem, e w szczególno ci Francja i 
Belgia s  temu absolutnie przeciwne – ze wzgl du na 
swoje laickie rozumienie wspólnot politycznych – i nie 
chc  powo ywania si  na korzenie chrze cija skie w 
konstytucji europejskiej. Ale z drugiej strony chcia bym 
zwróci  uwag  na to, e nasze warto ci chrze cija skie
ju  teraz s  obecne w projekcie konstytucji, w którym 
jest m.in. mowa o poszanowaniu godno ci cz owieka,
w tym godno ci ludzi starszych, jest i odwo anie si  do 
zasad demokracji, praworz dno ci, solidarno ci, sub-
sydiarno ci…
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– Niedawno w Parlamencie Europejskim wyg o-
si  Pan swoj  mow  programow . Jakie s  punkty 
ci ko ci w Pa skim projekcie dla nadchodz cych 
prezydencji: portugalskiej, s owe skiej, francuskiej? 
Dzi  jest to przede wszystkim sprawa konstytucji, 
ale s  tak e inne kwestie, zwi zane z globalizacj ,
ochron rodowiska, zmianami klimatycznymi? Co 
jeszcze mie ci si  w Pa skim programie?

– Mój mandat wyga nie wraz z wyborami europej-
skimi w 2009 r. – nowy parlament zbierze si  w lipcu, a 
wi c wtedy czas mojego urz dowania si  zako czy. W 
mowie wyg oszonej na otwarcie mojej kadencji wskaza-
em na trzy wa ne kwestie. Po pierwsze: Europa obywa-

telska, a wi c: co Europa musi zrobi  dla ludzi; mo emy 
u wiadomi  Europ  i doprowadzi  do tego, by obywa-
tele akceptowali Europ , oczywi cie, je li uda nam si
wyja ni  im warto ci, o których przed chwil  mówi em. 
Po drugie, dla mnie olbrzymie znaczenie ma realizacja 
traktatu konstytucyjnego: w Unii Europejskiej, która 
zrzesza 27 pa stw i liczy prawie 500 milionów miesz-
ka ców, absolutnie konieczne jest wypracowanie regu ,
które pozwala yby rozs dnie, przejrzy cie i demokra-
tycznie podejmowa  decyzje. Tu najwa niejsze s  dwie 
sprawy: eby Parlament Europejski o wszystkich kwe-
stiach europejskiego ustawodawstwa wspó decydowa
razem z Rad  Ministrów, oraz, eby Rada Ministrów 
mog a podejmowa  decyzje w procedurze przejrzystej 
i demokratycznej. W Traktacie Konstytucyjnym proce-
dura decyzyjna oparta jest na podwójnej wi kszo ci: 

ka dy kraj ma wi c jeden g os, a nast pnie liczy si
liczb  ludno ci. To jest demokratyczne, to jest fair, i to 
chcemy osi gn .

Po trzecie, chcemy, by Europa podejmowa a tylko 
takie zadania, które powinna podj  ze wzgl du na to, 
e pa stwa narodowe s  za ma e; potrzebujemy zatem 

rozs dnego opisu kompetencji Unii Europejskiej i dla-
tego ten Traktat Konstytucyjny jest taki wa ny.

– Jedn  z najwa niejszych kwestii dla Europy jest 
bezpiecze stwo energetyczne. W tej sprawie zg osi
Pan kilka interesuj cych pomys ów. Jak mo na, Pa -
skim zdaniem, zabezpieczy  pa stwa obszaru Euro-
py rodkowo-Wschodniej od nacisku z zewn trz, ze 
strony pa stw trzecich? 

– O tej kwestii mówi em przed Rad  Europejsk  8 
marca. W obecno ci prezydenta Polski Lecha Kaczy -
skiego, a tak e wcze niej, w czasie rozmowy osobistej 
z nim, wyrazi em moj  stuprocentow  solidarno  i so-
lidarno  Parlamentu Europejskiego w kwestii zaopa-
trzenia w energi . Przyjmijmy na przyk ad, cho  mamy 
nadziej , e do tego nie dojdzie, e Rosja mia aby Polsk
odci  od róde  zaopatrzenia w gaz i rop  – by oby to 
wyzwanie i problem nie tylko dla Polski, lecz problem 
dla ca ej Unii Europejskiej. I tu musimy by  solidarni. 
Polska mo e mie  pewno , e inne pa stwa Unii b d
z ni  solidarne. Ale i inni musz  si  na tym opiera ,
je li idzie o przysz o  Unii Europejskiej, e i Polska 
jest solidarna, e nie izoluje si  wobec wa nych kwestii 
i nie utrudnia post pu innym. Oznacza to, e solidar-
no  nie jest ulic  jedno-, lecz dwukierunkow . I je li
tak rozumiemy Europ , e opiera si  na solidarno ci, 
odniesiemy wspólnie sukces.

– Czy nie by oby w kwestii bezpiecze stwa energe-
tycznego pewnym wyj ciem, gdyby my drogi dostaw, 
które s  planowane, mam na my li ruroci g ba tycki, 
mogli przenie  z morza na l d i poprzez to osi gn li
mo liwo  bezpiecznej stabilizacji dla krajów Euro-
py rodkowo-Wschodniej? 

– Naturalnie, rozumiem jakiego problemu Pan do-
tyka. By o wielkim b dem, e kwestia tego ruroci gu
gazowego z Rosji do Niemiec nie zosta a omówiona 
z innymi partnerami. Zanim poprzedni rz d niemiecki 
podj  uzgodnienia z Rosj , powinien przeprowadzi
na ten temat rozmowy z Polsk , krajami ba tyckimi: 
Litw , otw , Estoni , z krajami nordyckimi. To by
b d, e tego nie zrobiono. Jako prezydent Parlamentu 
Europejskiego nie mog  decydowa  o tym, jak b dzie
uregulowana kwestia zaopatrzenia Europy w energi ,
ale yczy bym sobie by my wspólnie znale li najlepsze 
rozwi zanie. Mo e to by  ruroci g l dowy, mo e by
tak e ruroci g ba tycki, ale to trzeba omówi  wspólnie, 
pami taj c przy tym o ochronie rodowiska naturalnego. 
Trzeba te  uwzgl dni  specyfik  systemu politycznego 
Bia orusi, przez któr  mia by i  ruroci g l dowy, a wi c
widzie  te kwestie we wzajemnym zwi zku. Opowia-
dam si  za tym, by w Unii Europejskiej, gdzie chodzi o 
wspólne dzia anie, szukano wspólnych rozwi za .
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– A teraz s owo w kwestii bezpiecze stwa militar-
nego. Plany budowy ameryka skiej tarczy antyra-
kietowej budz  wielkie emocje: prezydent Francji 
Chirac wyrazi  swoje w tpliwo ci i zg osi  mocne veto 
wobec planów ameryka skich. Czy Niemcy mog yby 
pomóc zbudowa  w tej kwestii kompromis w ramach 
Trójk ta Weimarskiego? 

– Budowa tarczy antyrakietowej nie jest pierwszo-
rz dn  spraw  Unii Europejskiej, ale jest spraw , która 
jej dotyczy. I tak jak w kwestii energii jestem przeciwny 
rozwi zaniom bilateralnym, jestem za rozwi zaniami 
europejskimi, tak jestem przeciwny rozwi zaniom bi-
lateralnym w kwestii rakiet. Nie jest przekonuj ce, gdy 
Polska krytykuje Niemcy i Rosj  za porozumienie gazo-

we (cho  ma swoje powody do krytyki), a jednocze nie
podejmuje bilateralne porozumienie z Amerykanami, 
nie pytaj c innych Europejczyków o zdanie. I dlatego 
tak e w tej kwestii opowiadam si  za tym, by Euro-
pejczycy najpierw wypracowali wspólne stanowisko, a 
wi kszo  pa stw Unii nale y przecie  do NATO. Na-
le a oby w ramach NATO i w gronie ministrów spraw 
zagranicznych i obrony krajów Unii Europejskiej roz-
mawia  o tych sprawach – zanim Polska z Ameryka-
nami sama podejmie decyzj . Solidarno  obowi zuje
na wszystkich p aszczyznach, we wszystkich tematach, 
zarówno tych dotycz cych energii, jak i budowy tarczy 
antyrakietowej.

– Serdecznie dzi kuj  za rozmow .

Chcia bym serdecznie podzi kowa  za zaszczytne 
wyró nienie doktoratem honoris causa Uniwersyte-
tu Opolskiego, któremu ma Pan Rektor przyjemno
przewodzi .

Fakt, i  moje zaanga owanie na rzecz rozszerzenia 
Unii Europejskiej oraz budowanie pojednania mi dzy 
narodami, w szczególno ci mi dzy Polakami a Niem-
cami, zosta o docenione, ma dla mnie ogromne zna-
czenie. To wyró nienie ma równie  wa ny wymiar 
symboliczny, gdy  zosta o przyznane przez o rodek
akademicki, znajduj cy si  w miejscu, w którym w 
trakcie stuleci przeplata y si  wp ywy polskie i nie-

mieckie. Ten zaszczyt traktuj  jako zobowi zanie do 
dalszego zaanga owania na rzecz budowania mostów 
pojednania i zbli ania spo ecze stw naszych dwóch 
narodów.

ycz  panu Rektorowi oraz ca emu Uniwersyte-
towi sukcesów na drodze do stania si  coraz dyna-
miczniejszym o rodkiem akademickim kszta c cym
m ode pokolenie, przysz o  naszego wspólnego eu-
ropejskiego projektu.

Z wyrazami szacunku
Hans-Gert Pöttering

28 marca br. do rektora UO prof. Stanis awa S. Nicieji dotar  list 
od prof. Hansa Gerta Pötteringa, doktora honoris causa UO

Szanowny Panie Rektorze,

Adam Sucho ski

Kontrowersje wokó
europejskiego podr cznika

do nauczania historii
W czasie niemieckiej prezydencji 

ma by  przedstawiona propozycja 
opracowania wspólnego podr cz-
nika dla 27 krajów Unii Europej-
skiej. Propozycj  ma przedstawi
minister Annette Schavan – o czym 

poinformowa a media rzeczniczka 
ministerstwa Katrin Hagedorn. I 
chocia  nie zosta y dot d sprecy-
zowane szczegó owe rozwi zania 
dotycz ce tej propozycji (np. cezura 
czasowa, zespó  autorski) ju  cz

polskich polityków zaj a krytyczne 
stanowisko wobec zasygnalizowa-
nego tylko projektu. I tak przewod-
nicz cy Komisji Spraw Zagranicz-
nych Sejmu pose  Pawe  Zalewski 
oceni  przedsi wzi cie jako karko-
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omne i wyrazi  sceptycyzm co do 
celowo ci przygotowania takiego 
podr cznika („Gazeta Wyborcza”, 
24–25 lutego 2007). W podobnym 
tonie wypowiedzia  si  minister 
kultury Kazimierz Micha  Ujaz-
dowski zaznaczaj c, e wspólny 
podr cznik historii to iluzja („Ga-
zeta Wyborcza”, 26 lutego 2007). 
Obaj cytowani politycy s  zdania, 
e zamiast wspólnego podr cznika

istnieje potrzeba spotkania history-
ków z ró nych krajów, aby podda
analizie wspólne dzieje Europy po-
strzegane z odmiennych punktów 
widzenia. Takie spotkania mia y ju
miejsce wielokrotnie. Przypomnij-
my, e równie wiatowe gremium 
historyków podejmowa o podobn
tematyk  w Oslo, ale bez naszego 
udzia u, poniewa  przygotowana 
merytorycznie do tego spotkania 
delegacja polska nie otrzyma a na 
ten cel niezb dnych rodków finan-
sowych.

Propozycja wspólnego podr cz-
nika to równie  – oprócz walorów 
poznawczych, kszta c cych i wy-
chowawczych – tak e przedsi wzi -
cie polityczne. Dlatego zaskakiwa
mo e „nie” polityków w sytuacji, 
kiedy nie znamy jeszcze szczegó ów 
wst pnie tylko zg oszonej propozy-
cji. Tymczasem podobne stanowi-
sko zaj li pos owie rz dz cej koali-
cji z Opolszczyzny, którzy w czasie 
dyskusji emitowanej przez Polskie 
Radio w Opolu 12 marca 2007 r., 
swoje „nie” przedstawili w sposób 
bardziej dyplomatyczny. Zdaniem 
tych parlamentarzystów (S awomir
K osowski, Marek Kawa), przyst -
puj c do prac nad europodr czni-
kiem, nale y wcze niej ujednolici
pogl dy polskich historyków w 
stosunku do tych problemów, które 
aktualnie wywo uj  kontrowersje. 
Nie trzeba by  historykiem, aby 
stwierdzi , e taka sytuacja nigdy 
nie nast pi. Sol  historii s  bowiem 
dyskusje, spory, ró nice w ocenach. 
To z przyczyn g ównie politycznych 
nie brali my udzia u w pracach nad 
przygotowywanym przy ko cu 
lat osiemdziesi tych europejskim 
podr cznikiem historii. Obecnie z 
podobnych powodów odmawiamy. 

Mo na wi c powiedzie , e historia 
lubi si  powtarza .

A jakie stanowisko zajmuj  w 
tej kwestii przedstawiciele rodo-
wiska historycznego. Z g osów na 
„tak” warto przywo a  ciekawy 
i jak zawsze inspiruj cy tekst Ja-
nusza Tazbira og oszony tak e w 
„Gazecie Wyborczej” (10–11 marca 
2007). Szczególnie cenne s  sfor-
mu owania mówi ce o potrzebie 
konsultacji tego projektu z dydak-
tykami historii. Uzasadniaj c tak
konieczno , Janusz Tazbir stwier-
dzi : Bo przecie  „Historia Europy” 
powinna by  skierowana przede 
wszystkim do uczniów i nauczycieli 
szkó rednich. Nie ud my si  – nie 
b dzie ona atwa do napisania, a 
jej wdro enie mo e napotka  wiele 
przeszkód. Warto jednak podj  ten 
trud w interesie „Europian”, którzy 
b d y  w XXI wieku. 

Zaskakuj ce jest stanowisko w tej 
sprawie polsko-niemieckiej komisji 
do spraw podr czników historii. Z 
informacji, jakie znalaz y si  na 
ten temat w „Gazecie Wyborczej” 
(24–25 lutego 2007 r.), wynika, e
zdaniem jej cz onków nowy pod-
r cznik nie jest potrzebny, poniewa
niedawno wydano publikacj  dla 
nauczycieli pt. „Polska i niemiecka 
historia XX wieku” (powinno by
„Polska i Niemcy w XX wieku”). To 
wielkie nieporozumienie. Po pierw-
sze cytowane opracowanie nie jest 
podr cznikiem. S  to tylko materia-
y pomocnicze. Po drugie autorzy 

ze strony polskiej nie wykorzystali 
okazji, aby uzupe ni  lub skorygo-
wa  braki, jakie istniej  w podr cz-
nikach niemieckich. Jednym z wielu 
przyk adów mo e by  powstanie 
warszawskie. We fragmencie po-
wi conym drugiej wojnie wiato-

wej, okupacji i polityce ekstermi-
nacyjnej W odzimierz Borodziej 
nie poda  liczby ofiar – zw aszcza 
w ród ludno ci cywilnej w czasie 
powstania. To nie jest szczegó ,
poniewa  ucze  w Niemczech na 
podstawie informacji zawartej w 
paru podr cznikach dowie si , e
w czasie powstania w Warszawie 
zamordowano 15 tysi cy osób. Dla-
tego w dalszym ci gu (nie tylko w 

Niemczech) za najwi ksze zbrodnie 
pope nione na ludno ci cywilnej w 
czasie II wojny wiatowej uwa a si
tragedi  mieszka ców Lidic i Ora-
dour. W innej wcze niejszej wypo-
wiedzi prof. W odzimierz Borodziej 
stwierdzi , e „Takiego podr cznika 
prawdopodobnie nie da si  napisa .
Trudno wyobrazi  sobie taki, który 
by by przydatny dla nauczycieli w 
Portugalii i na otwie” ( „Gazeta 
Wyborcza” z 24–25 lutego 2007). 
To kolejne nieporozumienie. Bo 
przecie  pierwowzór takiego pod-
r cznika ju  istnieje i funkcjonuje w 
20 pa stwach europejskich, czasa-
mi znacznie od siebie oddalonych w 
sensie geograficznym, w tym rów-
nie  w Polsce (Por. Historia Europy, 
Warszawa 1994). Jest to oczywi cie 
podr cznik uzupe niaj cy, z które-
go zawsze korzysta si  wybiórczo. 
Tak  te  rol  powinno pe ni  pro-
jektowane opracowanie przezna-
czone dla 27 krajów cz onków Unii 
Europejskiej.

Z przytaczanych dot d wypo-
wiedzi zarówno polityków jak te
cz ci przedstawicieli rodowiska 
historycznego wynika, e dotych-
czasowe kontrowersje wynikaj
g ównie z nieporozumie  i braku 
rozeznania w wiatowych trendach 
pisarstwa podr cznikowego. Niepo-
rozumienia wynikaj  z przekonania, 
e tak zwany podr cznik europejski 

zast pi narodowe ksi ki szkolne 
przeznaczone do nauczania i ucze-
nia si  historii. Taka sytuacja jest 
niemo liwa z powodów oczywi-
stych. Nie chodzi tu tylko o ró nice
w organizacji systemu szkolnego, 
ale g ównie o to, e wspó czesna 
edukacja historyczna wyra nie eks-
ponuje dzieje narodowe. Tak wi c
europodr cznik mo e by  tylko 
ksi k  uzupe niaj c , pomocn  w 
kszta towaniu obok wiadomo ci 
narodowej równie wiadomo
europejsk , do czego jeste my 
zobligowani dobrowolnym prze-
cie  przyst pieniem do Unii Euro-
pejskiej. Osoby wypowiadaj ce si
na „nie” zapominaj , e swoistym 
drogowskazem dla nauczyciela jest 
podstawa programowa i program 
nauczania. Podr cznik jest tylko 
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rodkiem dydaktycznym – pomoc-
nym w realizacji celów edukacji 
historycznej.

Podobne nieporozumienia zwi -
zane s  z kryteriami doboru tre ci 
do historycznych ksi ek szkol-
nych. Zgodnie ze wspó czesnymi 
standardami pisarstwa podr czni-
kowego nie próbujemy ujednolici
opinii, ocen nie tylko w kraju, ale 
tak e analizuj c ró ne wydarzenia 
historyczne na styku dzieje naro-
dowe i powszechne. Czyli istot
wspó czesnej edukacji historycznej 
jest pokazywanie kontrowersji, jakie 
istniej  w postrzeganiu wydarze ,
osób zwi zanych z przesz o ci . Na 
przyk ad zarówno ucze  w Polsce 
jak równie  w Niemczech powinien 
wiedzie , e istniej  ró nice w oce-
nie dziejowej misji zakonu krzy a-
ckiego i zna  te ró nice. Podobnie 
uczniowie polscy i litewscy powinni 
w swoich podr cznikach znale  in-
formacje o ró nicach, jakie istniej
w ocenie skutków unii lubelskiej. 
Dlatego opinie o potrzebie wspól-
nej i jednakowo brzmi cej wizji 
dotychczasowych dziejów Europy, 
zw aszcza wypowiadane przez hi-
storyków musz  zaskakiwa . Czym-
e by aby historia, a tak e nauczanie 

tego przedmiotu bez kontrowersji. 
Godne pochwa y jest zbli anie sta-
nowisk, ale to wcale nie oznacza, e
musz  by  identyczne.

Nasz udzia  w pracach nad eu-
ropodr cznikiem jest zgodny rów-
nie  z polsk  racj  stanu. Aktualnie 
to okre lenie jest ró nie interpre-
towane, a u podstaw tych ró nic 
le  wykluczaj ce si  nader cz sto
interesy polityczne. Dlatego przyj-
mujemy za Florianem Znanieckim, 
e racja stanu to próba po czenia 

interesów ró nych grup. To przecie
w naszym wspólnym interesie le y, 
aby obraz przesz o ci Polski nie by
postrzegany jednostronnie. W wielu 
krajach europejskich (i nie tylko), 
je li znajd  si  informacje o prze-
sz o ci Polski, to najcz ciej pomi-
ja si  nasz wk ad w rozwój nauki, 
kultury, my li politycznej. Nasze 
dzieje maj  g ównie zabarwienie 
wiktoryjne oraz martyrologiczne. 
Tam, gdzie chodzi o o odwag , ry-

zyko, determinacj  granicz c  cz -
sto z szale stwem – nie mieli my 
sobie równych. Byli my tak e prze-
ladowani w czasach rozbiorów, w 

okresie II wojny wiatowej, a po jej 
zako czeniu w czasie dominacji so-
wieckiej. Lepiej i sprawniej dzia ali-
my w konspiracji ni  w warunkach 

niepodleg ego pa stwa, a wiatry hi-
storii najcz ciej by y nam przeciw-
ne. Pozostaje jednak pytanie – czy 
takie cechy mog  by  wspó cze nie
po dane, oczekiwane i aprobowa-
ne przez mieszka ców kontynentu 
europejskiego.

Warto pami ta , e dba o  o 
swój wizerunek historyczny jest 
widoczn  cech  pa stw b d cych 
wcze niej od nas cz onkami Unii 
Europejskiej. Poszukuj c w tku 
europejskiego w podr cznikach 
tych krajów w pocz tkach lat dzie-
wi dziesi tych ubieg ego wieku, 
atwo zauwa y , e W osi identy-

fikuj  si  z dziedzictwem kultury 
europejskiej, Francuzi podkre laj
potrzeb  uto samienia przesz o ci 
ich kraju z histori  ca ego konty-
nentu, natomiast Anglicy coraz wi-
doczniej zaznaczaj  swoj  odr b-
no  od Europy. Rezultaty ostatniej 
kwerendy wskazuj  na aktualno
tych tendencji. Nie oznacza to jed-
nak rezygnacji z tre ci zwi zanych
z dziejami powszechnymi. Chodzi 
tylko o inne roz o enie akcentów w 
celu wyra niejszego podkre lenia 
w asnego dorobku.

Problematyka zwi zana z pre-
zentowaniem dziejów narodowych 
ze szczególnym eksponowaniem 
w tków wskazuj cych na wk ad 
danego kraju i jego obywateli w 
dziedzictwo kulturowe i histo-
ryczne naszego kontynentu przy 
ko cu ubieg ego wieku by a nawet 
przedmiotem specjalnych obrad 
parlamentów pa stw z Europy Za-
chodniej. W tym kierunku posz y
tak e zmiany w programach i pod-
r cznikach szkolnych. Mo na wi c
stwierdzi , e w krajach o du ym 
sta u cz onkowskim w Unii Euro-
pejskiej uznano, e proces kszta to-
wania wiadomo ci powinien obej-
mowa  trzy poziomy: wiadomo
regionaln , narodow  i europejsk .

Za rozwi zania optymalne uznaje 
si  mo liwo czenia i wi zania 
w tku narodowego z europejskim. 
Na przyk ad we wszystkich kra-
jach cz onkowskich Unii Europej-
skiej podejmuje si  starania, aby 
podkre li  swój wk ad w budow
wspólnego europejskiego domu. 
Dlaczego mamy rezygnowa  z tej 
rywalizacji? Kto dzisiaj w czasie 
sporów o kszta t Konstytucji UE 
pami ta o tym, e swoj  wizj  Kon-
stytucji Europy zaprezentowa  jesz-
cze w po owie XIX wieku Wojciech 
Jastrz bski? Ile osób w Polsce (nie 
mówi c ju  o Europie) wie o tym, 
e projekt integracji pa stw euro-

pejskich opracowa  w obszernym 
dziele pt. „Upadek Europy” – Ste-
fan Buszczy ski (1821–1892). Jest 
to w wielu miejscach zaskakuj co 
zbie na z obecn  praktyk  dzia ania 
Unii Europejskiej koncepcja pro-
cesów integracyjnych na naszym 
kontynencie. Jak e proroczo brzmi
dzisiaj przestrogi Buszczy skiego,
który 140 lat temu napisa , e jed-
nym z trudnych do rozwi zania 
problemów centralnej administracji 
zjednoczonej Europy b dzie nad-
mierna biurokracja. Takie i podobne 
informacje nie trafi  do m odzie y
z ró nych pa stw naszego konty-
nentu, je li ju  w fazie wst pnych 
propozycji zrezygnujemy z udzia u
w tym wielkim, ale i trudnym przed-
si wzi ciu

Przytoczmy jeszcze inne argu-
menty przemawiaj ce za tym, e
powinni my uczestniczy  w pra-
cach nad europodr cznikiem.

– Obliguj  nas do tego wcze -
niejsze zobowi zania mi dzynaro-
dowe, mi dzy innymi Deklaracja 
Wiede ska z 9 pa dziernika 1993 
r. podpisana przez szefów rz dów 
z 32 pa stw europejskich, a tak e
rezolucja nr 1283 przyj ta przez 
zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy w 1996 roku.

– Dopu cili my ju  na nasz ry-
nek wydawniczy podobn  publika-
cj  („Historia Europy”, Warszawa 
1994). Przypomnijmy, e ten pod-
r cznik traktowany rzecz jasna jako 
uzupe niaj cy, funkcjonuje aktual-
nie w 20 pa stwach europejskich.
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Doceniaj c si  oddzia ywania 
obrazu, nie zawsze zdajemy so-
bie spraw  z tego, e podr czniki 
ró nych krajów europejskich (i nie 
tylko) prezentuj  ocenzurowan  z 
inicjatywy zaborców ikonografi
zwi zan  z histori  naszego kraju 
lub stosunkami polsko-niemiecki-
mi (np. Alegoria I rozbioru Polski, 
manifestacja pod zamkiem w Ham-
bach). Trudno szuka  lepszej okazji, 
aby te nieprawid owo ci skorygo-

wa , poniewa  nie zosta y one do-
t d dostrze one przez komisj  pols-
ko-niemieck  do spraw podr czni-
ków historii.

ledz c dotychczasow  wymian
pogl dów na temat europodr czni-
ka, mo na stwierdzi , e rozwi za-
nia dydaktyczne pomocne w harmo-
nijnym kszta towaniu wiadomo ci
narodowej i europejskiej to nadal na 
naszym gruncie wielkie wyzwanie 
nie tylko dla historyków, ale zw asz-

cza dla polityków. Tymczasem to 
w a nie politycy zapominaj , e
podr czniki szkolne oprócz swo-
ich zada  edukacyjnych s  równie
zwierciad em, w którym odbija si
obraz politycznej i historycznej kul-
tury danej epoki. Zapominaj  tak e
s owa Jana Paw a II, który powie-
dzia : „Polska i polsko  to plura-
lizm, a nie ciasnota i zamkni cie”.

Adam Sucho ski

Gdzie jest miejsce 
walizki z Auschwitz?

28 lutego 2007 roku odby a si
w ród studentów historii dysku-
sja dotycz ca miejsca, w którym 
winny si  znale  pami tki po lu-
dziach, którzy zgin li w niemie-
ckich obozach koncentracyjnych. 
Spotkanie zosta o zorganizowane 
z okazji wiatowego Dnia Pami ci
o Ofiarach Holocaustu, który przy-
pada 27 stycznia. Jak co roku Sek-
cja Dydaktyczna przy Studenckim 
Kole Naukowym Historyków, kie-
rowana przez dr Barbar  Kubis,
zorganizowa a warsztaty naukowe, 
by upami tni  ten dzie . To w a nie 
27 stycznia 1945 roku najwi ksza 
hitlerowska fabryka mierci – obóz 
Auschwitz-Birkenau, zosta a wy-
zwolona przez wojska radzieckie. 
W 60. rocznic  tych tragicznych 
wydarze  postanowiono obchodzi
corocznie ten dzie  – jako wyraz 
pami ci o zamordowanym narodzie 
ydowskim.

Po ofiarach nazistowskiej ideolo-
gii nienawi ci pozosta y stosy wali-
zek, butów, okularów i przedmiotów 
codziennego u ytku. Gromadzi je i 
udost pnia zwiedzaj cym Pa stwo-
we Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Podczas zwiedzania wystawy po-
wi conej eksterminacji ydów, 

która zosta a zorganizowana w Pary-
u w 2005 roku, Michel Leleu, eme-

rytowany in ynier mieszkaj cy w 
Pary u, rozpozna  walizk  nale c
kiedy  do jego ojca. To z t  walizk
wyruszy  w 1943 r. Pierre Levi w 
sw  ostatni  podró  do Auschwitz, 
z której ju  nigdy nie powróci  do 
ony i synów. Jej niespodziewane 

odnalezienie na paryskiej wysta-
wie ogromnie poruszy o Michela 
Leleu: „Poma u pozwoli em sobie 
ponownie poczu , wys ucha  i po-
godzi  si  z cierpieniem, jakim by
dla mnie brak ojca. Zrozumia em i 
poczu em, jakie to mia o skutki dla 
mnie jako doros ego m czyzny, dla 
mojego brata i ca ej rodziny”. 

I postanowi  odzyska  walizk
nale c  do rodziny. Jego zdaniem 
nie powinna ona wróci  do muzeum 
w Auschwitz, ale pozosta  we Fran-
cji, sk d pochodzi  Levy. Dyrekcja 
muzeum w Auschwitz po konsulta-
cjach z Rad  O wi cimsk  odmówi-
a jednak przekazania eksponatu, w 

zwi zku z czym Francuz postanowi
skierowa  spraw  do s du. Opinie 
mi dzynarodowych autorytetów w 
sprawie sporu pana Leleu z muzeum 
o wi cimskim s  podzielone. Jedni 
broni  praw Francuza do walizki – a 
tym samym niejako do wspomnie
po ojcu – inni wyst puj  jako rzecz-
nicy interesów muzeum. O wi cim-
skie muzeum obawia si  preceden-

su, e uznanie racji Michela Leleu 
spowodowa  mo e fal  podobnych 
pozwów. Wszak takie przypadki 
mia y ju  miejsce, jednak zawsze 
dyrekcji udawa o si  wyt umaczy
spadkobiercom, dlaczego przedmio-
ty, do których ro cili sobie prawo, 
powinny pozosta  w miejscu, z któ-
rym s  bezpo rednio zwi zane. Czy 
w tym sporze mog  by  prawdziwi 
zwyci zcy? – pytanie to postawi a
studentka IV roku historii Magda 
Kluba: „Wspomnienia… yj  w 
ka dym z nas; ka dy chce zatrzy-
ma  dla siebie cho by ich cz stk .
Czy jednak w tym przypadku nie 
powinno zwyci y  dobro ogólne? 
Pami  o przepe nionym bólem i 
ludzkim cierpieniem – zarówno fi-
zycznym, jak i psychicznym – miej-
scu, jakim by  O wi cim?”

Ca y spór, o którym wypowiada-
j  si  ró ne autorytety z dziedziny 
prawnej i moralnej, toczy si  wokó
tak wydawa oby si  ma o wa nego
przedmiotu, jakim jest walizka licz -
ca sobie ju  kilkadziesi t lat. Czym 
jednak mo e by  dla cz owieka 
zwyk a walizka, w któr  zabiera si
kawa ek domu, wyruszaj c w d u-
g  podró …? – pytali inni studenci. 
Opinie i oceny m odych historyków 
dyskutuj cych nad kwesti  „Gdzie 
jest miejsce walizki z Auschwitz” 
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by y podzielone. Wszyscy zgodzi-
li si  jednak co do jednego, e ten 
proces nigdy nie powinien by  si
zdarzy , takim wydarzeniom trzeba 
zapobiega .

W dalszej cz ci studenckiego 
spotkania zaprezentowano ró ne 
mo liwo ci prezentacji problema-
tyki holocaustu na lekcjach historii. 
„Jak uczy  o holocau cie?” – posta-
wi a problem prowadz ca t  cz
spotkania Marta Zborowska. To 
trudne zadanie dla m odych ludzi. 
Bo jak pokaza  zag ad  milionów 
ludzi, jak przybli y  to, co niewy-
obra alne. Najcz ciej propono-

wano, by wykorzystywa  relacje 
wspomnieniowe tych, którzy prze-
yli i tych, którzy brali udzia  w 

akcji pomocy udr czonym ludziom. 
Tu szczególn  uwag  po wi cono 
postaci Ireny Sendlerowej, która 
ocali a od mierci 2500 dzieci y-
dowskich. Zaprezentowano równie
materia  wizualny, artyku y praso-
we, albumy, fotografie, przypomi-
nano poezj  wojenn  i fragmenty 
literatury pi knej.

Na zako czenie warsztatów 
szkolnych prof. dr hab. Adam Su-
cho ski wyg osi  referat, w którym 
zwróci  uwag  na ma o dot d zna-

ne w tki dotycz ce losu ydów w 
okresie II wojny wiatowej. Warte 
przybli enia, jego zdaniem, s  losy 
dzieci, ycie codzienne w gettach, 
brak reakcji aliantów, którzy wie-
dzieli o tragedii narodu i nie zrobili 
nic, by ratowa  ludzi. Od tych wy-
darze  min o ponad 60 lat, do wie-
lu spraw trzeba wraca , pokazywa ,
do czego prowadzi brak tolerancji i 
zrozumienia. M odzi ludzie, studen-
ci historii rozumiej  tak  potrzeb ,
dyskutuj  o tym, wymieniaj  opinie, 
my l  o lepszej przysz o ci.

Dr Barbara Kubis
Instytut Historii UO

Trzeba zbi  t  szyb
22 marca br. w Instytucie Historii UO odby a si

dyskusja pt. Kobiety w polityce i w yciu publicznym,
zorganizowana przez studentów Ko a Historyków 
– sekcji Politycy i M owie Stanu, w której wzi y
udzia  pos anki: Izabela Jaruga-Nowacka (SLD) i 
Danuta Jaz owiecka (PO). Dyskusj  ze swad  prowa-
dzi  B a ej Kupski, przewodnicz cy sekcji Politycy 
i M owie Stanu.

W lokalnej „Gazecie Wyborczej” to wydarzenie 
skomentowano s owami: „Dyskusj  zdominowa a po-
s anka SLD Izabela Jaruga-Nowacka”. Warto doda , e
obie panie mia y równe szanse wypowiedzi, a e nie 
korzysta y z niego w jednakowym stopniu... Dyskusja 
dotyczy a praw kobiet, nie oby o si  wi c bez tematu 
planowanych zmian w konstytucji (zapis o ochronie 
ycia pocz tego), o nierównym traktowaniu m czyzn

i kobiet przez pracodawców, nie zabrak o te  – przyj -
tych entuzjastycznie przez publiczno  – ploteczek o 
niektórych politykach…

Kalendarzyk nie dla was!

Dekomunizacja, lustracja, „bykowe”, legalizacja 
zwi zków nieformalnych, zaostrzenie ustawy antyabor-
cyjnej – wszystkie te projekty rz dz cej koalicji Izabe-
la Jaruga Nowacka nazwa a pomys ami zamulaj cymi
polskie ycie publiczne; koncentracja na nich powoduje, 
e tracimy nasze szanse rozwojowe. Na ca e szcz cie

wiele z tych pomys ów ga nie w momencie, gdy gasn
telewizyjne kamery…

Izabela Jaruga-Nowacka: – Znikaj cy ze sceny po-
litycznej Roman Giertych, popierany przez grup  pod-
opiecznych ojca Rydzyka, próbuj c o y , rzuci  pomys

zmian w konstytucji – w artykule 38, dotycz cym ochro-
ny ycia pocz tego. Tymczasem wszyscy konstytucjonali-
ci s  zgodni: obecny zapis w pe ni chroni ycie pocz te, 

jak mo na zatem mówi , e Polska jest krajem, w którym 
si  morduje dzieci?! Jak mo na mówi  – a robi to po-
se  Wierzejski – e kobieta zgwa cona musi urodzi  to 
dziecko, bo na pewno je pokocha, a mo e pokocha tak e
gwa ciciela? Jako matka dwóch córek nie zgadzam si
te  na to, aby ochron ycia nienarodzonego cz owieka
stawia  nad ochron ycia matki. 

Danuta Jaz owiecka na pytanie, czy pos owie Platfor-
my Obywatelskiej popr  projekt zmian w artykule 38: 
– Mamy wolny wybór. Ja osobi cie jestem przeciwna 
tym zmianom, my l , e „za” b dzie najwy ej kilkunastu 
pos ów PO.

Obowi zuj ca ustawa o ochronie ycia pocz tego dla 
rodowiska feministycznego nigdy nie by a kompromi-

sem – podkre la a Izabela Jaruga-Nowacka: – T  usta-
w  uchwalili ponad g owami kobiet m czy ni-politycy, 
w porozumieniu z m czyznami w sutannach. I mamy 
dyktat rodzenia. Tymczasem dziecko musi by  przede 
wszystkim kochane, trzeba je wi c nie tylko pocz  – co 
bywa przyjemne – ale i wychowa , a wi c znale  w 
sobie du o mi o ci, cierpliwo ci, nie mówi c ju  o wa-
runkach finansowych... Argumenty, e w Polsce jest ni
demograficzny, e kobieta ma przecie  mo liwo  odda-
nia dziecka do adopcji s  niepowa ne: rodzi  dzieci z 
my l  o tym, eby s siad móg  w przysz o ci otrzymywa
emerytur , albo oddawa  je do domu dziecka? Przecie
macierzy stwo jest fantastycznym uczuciem, uczuciem, 
do którego nie wszyscy doro li, i do którego nikogo si
nie zmusi! Prawie w ca ej Europie kobieta do dwuna-
stego tygodnia ci y mo e podj  decyzj  o usuni ciu
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ci y, pó niej – tylko w przypadku 
wykrycia choroby genetycznej…

Ograniczenia w dopuszczalno ci 
zabiegów przerywania ci y popiera 
za to pos anka Danuta Jaz owiecka, 
przyznaj c jednak, e g o ny przypa-
dek Alicji Tysi c (trzecia ci a gro-
zi a jej utrat  wzroku) bezwzgl dnie
wymaga  pomocy lekarskiej, której 
jej odmówiono.

Izabela Jaruga Nowacka: – O lu-
dziach, którzy maj  krytyczny stosu-
nek do obowi zuj cej ustawy mówi 
si : proaborcyjne ugrupowania. Ja-
kie proaborcyjne! Ja nie znam osób, 
które by si  opowiada y za aborcj ,
ale znam osoby, które same chcia yby 
decydowa  o tym, kiedy b d  mie
dzieci, a o wiata seksualna w Polsce 
prawie nie istnieje. Propaguje si  za 
to kalendarzyk ma e ski, który, owszem, jest cudow-
ny, ale dla par z trzydziestoletnim sta em. Nie dla was! 
– zwróci a si  do studentów. – Planowanie rodziny 
– tego trzeba si  nauczy , id c za wzorem Holandii, 
w której notuje si  najmniejsz  liczb  aborcji. miem 
twierdzi , e to tak e polscy propagatorzy kalendarzyka 
ma e skiego jako metody planowania dzieci skutecznie 
przyczyniaj  si  do rozkwitu podziemia aborcyjnego w 
naszym kraju. 

Ten w tek dyskusji podsumowa a dr Barbara Kubis
z Instytutu Historii UO: – Mam wra enie, jakby czas si
cofn  – wrócili my do sytuacji sprzed lat, jak  opisa
w „Piekle kobiet” Tadeusz Boy- ele ski. Jak wi c po-
kona  tych panów: Wierzejskiego, Pi k ?...

W odpowiedzi Izabela Jaruga-Nowacka przywo a a
tekst pt. „Pose  w ci y”, publikowany w „Przekroju” 
– ironiczn  opowie  o ci y m czyzny… Danuta Ja-
z owiecka: – Cofamy si  nie tylko w tej dziedzinie, i to 
jest bardzo przykre, zw aszcza dla was, ludzi m odych.

Kobiety w Polsce maj  gorzej?

Cofamy si  na przyk ad, je li chodzi o prace nad 
zrównaniem praw kobiet i m czyzn – czego dowo-
dem jest zlikwidowanie, wbrew wymogom Unii Euro-
pejskiej, urz du ds. równego statusu kobiet i m czyzn.
Obie panie by y zgodne co do tego, e kobiety w Polsce 
maj  opini  lepszych pracowników ni  m czy ni, ale 
na tym zgoda si  ko czy a – pos anka Jaz owiecka by a
zdania, e kobiety same powinny walczy  o swoje (za-
robki), wi c urz d pe nomocnika ds. równego statusu 
kobiet i m czyzn jest niepotrzebny, tym bardziej, e
istnieje przecie  Ministerstwo Pracy. Za utworzeniem 
takiego urz du stanowczo opowiada si  pos anka Jaru-
ga-Nowacka, która powo uj c si  na statystyk  (ró ni-
ca w zarobkach kobiety i m czyzny zatrudnionych na 
takich samych stanowiskach si ga od 12 do 21 procent, 

na niekorzy  kobiet oczywi cie), dowodzi a, e po to 
jest pa stwo, eby cz owiek nie musia  sam walczy  z 
dyskryminacj : – Ni sze zarobki, a wi c i ni sze eme-
rytury, renty, ni sza sk adka ubezpieczeniowa w czasie 
urlopu wychowawczego... A przecie  konstytucja mówi 
wyra nie o jednakowym wynagrodzeniu za prac  jed-
nakowej warto ci. Dlaczego wi c w Polsce codziennie 
jest amana konstytucja? A my, kobiety, o niczym tak 
nie marzymy, jak o tym, eby w pracy nie p e , a kom-
petencje si  liczy y. 

Pos anka Jaz owiecka oponowa a: nie zawsze kobiety 
w Polsce zarabiaj  mniej od m czyzn, na przyk ad w 
przedsi biorstwach pa stwowych s  to kwoty porów-
nywalne. Przyzna a te , e nie widzi nic niestosownego 
w pytaniu pracodawcy przyjmuj cego kobiet  do pra-
cy, czy planuje urodzenie dzieci: – Sama wielokrotnie 
zadawa am to pytanie, eby móc zaplanowa  swoj
prac …

W dyskusji, która rozgorza a wokó  tego tematu, przy 
wydatnej pomocy z sali (m.in. tez  o dyskryminacji ko-
biet podejmuj cych prac  popar , posi kuj c si  przyk a-
dem swojej siostry, jeden ze studentów; w opozycji by
dr Marek Bia okur) pojawi y si  te  w tki: zasi ków
dla matek samotnie wychowuj cych dzieci, wzorcowej 
polityki prorodzinnej, jaka obowi zuje we Francji, o 
potrzebie wprowadzenia – na okres przej ciowy – pa-
rytetu…

Izabela Jaruga-Nowacka: – Tylko 20 procent – z 460 
pos ów – to kobiety. A przecie  podejmujemy decyzje, 
które dotycz  obu p ci, a wi c wa ne s  argumenty obu 
stron, bo w przeciwnym razie b dzie to decyzja u omna.
My l  wi c, e na okres przej ciowy, dopóki kobiety nie 
zbij  tej szyby dziel cej ich od m czyzn, parytet jest 
potrzebny…

Zagorza  przeciwniczk  parytetu nazwa a siebie po-
s anka Jaz owiecka, która podkre li a tak e, e w ród 
m czyzn nie ma charyzmatycznych przywódców – w 

W trakcie dyskusji. Na zdj ciu: Danuta Jaz owiecka (z lewej) i Izabela Jaruga-Nowacka
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przeciwie stwie do kobiet, pojawiaj cych si  w wiecie
polityki.

Pos anki nie oszcz dza y m czyzn-polityków. Do-
sta o wi c si  pos owi Pi ce (prywatnie ojcu jednego 
dziecka) – za pomys  bezp atnego wst pu na basen dla 
dzieci pochodz cych z rodzin wielodzietnych (a co z 
dzie mi wychowanymi przez samotne matki?), Roma-
nowi Giertychowi – za powtarzany z uporem maniaka 
refren o „promocji homoseksualizmu” (pos anka Jaruga-
Nowacka: – Ja nie czuj  si  zagro ona t  „promocj ”,

a Giertych tak, czy by mia  jakie  kompleksy?), a tak e
premierowi Kaczy skiemu, który, besztaj c swoj  bra-
tow  za udzia  w spotkaniu z dziennikarkami, z okazji 
Dnia Kobiet, ujawni  swój protekcjonalny stosunek do 
niej. G os z sali: – A brat nawet na to nie zareagowa !

Pos anka Izabela Jaruga-Nowacka: – Zareagowa .
(Sala: – Ale jak?!) No có , ka dy reaguje tak, jak 
mo e.

Barbara Stankiewicz

Na herbatkach u biskupa 
nie bywam

z Izabel  Jarug -Nowack , pos ank  SLD, rozmawia B a ej Kupski, student IV roku historii 

– Jak Pani rozumie definicj  wspó czesnego fe-
minizmu?

 – Zaczn  od tego, e istnieje wiele odmian femini-
zmu, które cz sto ró ni  si  od siebie. Polski feminizm 
nie jest feminizmem radykalnym, ale raczej ugodowym, 
neutralnym – je li chodzi o sposób formu owania swo-
ich pogl dów. Ja pod poj ciem feminizmu rozumiem 
d enie do wyrównania ró nic mi dzy prawami kobiety 
a prawami m czyzny. 

– A sk d si  bierze strach Ko cio a przed femini-
zmem? Przecie  w ewangelii wyst puje wiele kobiet, 
cho by Maria Magdalena, a Maryja jest gloryfiko-
wana jako jedna z najwa niejszych postaci w ród 
wi tych...

– To prawda, jednak kobiety wyst puj  tam w ci le
okre lonej roli. Nie da si  ukry , e Ko ció  ogranicza 
prawa i wybory kobiet. Zaleca pos usze stwo, milcz -
ce znoszenie cierpienia, niedoli, przemocy, sprowadza 
kobiet  wy cznie do roli matki. A wspó czesne kobiety, 
niekoniecznie od razu feministki, lecz wszystkie my l -
ce demokratycznie, nie godz  si  na to, próbuj  walczy
o swoje prawa, godno .

– W grudniu 2004 roku Magdalena roda, ówczes-
ny pe nomocnik ds. równego statusu kobiet i m -
czyzn, na konferencji w Sztokholmie powiedzia a: 
„katolicyzm nie wspiera bezpo rednio, ale te  nie 
sprzeciwia si  przemocy wobec kobiet. Istniej  jed-
nak po rednie zwi zki, poprzez kultur , która jest 
silnie oparta na religii”. Zgadza si  Pani z tez  pro-
fesor rody?

– Z jej wypowiedzi do kraju przedosta  si  tylko frag-
ment. Wypowied  Magdy by a znacznie szersza i mówi-
a o tym, e Ko ció , zamiast wspiera  ofiary przemocy 

w rodzinie, pomaga  im wyj  z opresji i poni enia, 
proponuje – jak czyni  to np. spowiednicy – znoszenie 
w pokorze swojej sytuacji, co ma by  wynagrodzone 
po mierci. Uwa am, e profesor roda powinna w tym 
samym zdaniu powiedzie  tak e, e Ko ció  si  jednak 
zmienia. Potwierdzaj  to cho by dokumenty watyka -
skie. S  zakonnicy, siostry, duchowni, który pomagaj
ofiarom przemocy w ród kobiet. Nie zach caj  wprost 
do porzucenia swojego oprawcy, lecz izoluj  ofiary od 
kata.

– Czyli Ko ció  si  jednak zmienia…
– Tak. Sobór Watyka ski II zmieni  sposób patrzenia 

Ko cio a, cho by na problemy osób homoseksualnych. 
Tak wiele agresji p ynie w ich kierunku ze strony pra-
wicy, szczególnie LPR, a przecie  posoborowy Ko ció
zaleci  duszpasterstwo osób homoseksualnych! Ow-
szem, Ko ció  zaleca homoseksualistom wstrzemi -
liwo  seksualn , ale jednocze nie sugeruje spowied-
nikom i duchowie stwu, aby do takich osób odnosili 
si  z wra liwo ci , delikatno ci . Mam nadziej , e
wkrótce dojdzie te  do zmiany stanowiska Ko cio a w 
sprawie rodków antykoncepcyjnych – obecny papie
Benedykt XVI oczekuje w a nie raportu na ten temat, 
a przecie  Ko ció  zawsze by  ostrym przeciwnikiem 
antykoncepcji. Ale z drugiej strony nie mo e nie zauwa-
y , e Afryka umiera na AIDS. Nie mo e w zwi zku

z tym nie widzie  zwi zku mi dzy zakazem u ywania
prezerwatyw a rozszerzaniem si  wirusa HIV. 

– Jerzy Urban, krytykuj c postaw  Jana Paw a II 
w tej kwestii, pisa  wr cz o ludobójstwie, maj c na 
my li ofiary AIDS w Afryce...

– Ja takiego j zyka nie u ywam. Uwa am, e trzeba 
ze sob  rozmawia  w sposób umo liwiaj cy porozumie-
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nie. A wracaj c do tematu, to prze-
-cie  po to Benedykt XVI czeka na 
ten raport, gdy  sk ania si  ku temu, 
aby w przypadku ludzi zaka onych 
wirusem HIV zgodzi  si  na u y-
wanie prezerwatyw. Jak na Ko ció
b dzie to prze omowa decyzja, której 
ja gor co kibicuj . Dzi  Ko ció  jest 
przeciwny zap odnieniu pozaustrojo-
wemu. Ale przecie  kiedy  Ko ció
by  przeciwko transfuzji krwi czy 
przeszczepom, a teraz sam je popie-
ra. Ko ció  bardzo powoli, ale jednak 
musi odpowiada  na wspó czesne 
wyzwania.

– Jaki  czas temu w „Trybunie” 
pewien ksi dz odwa nie stwierdzi ,
e powinno si  w ko cu zalegali-

zowa  zwi zki homoseksualne, nie 
nazywaj c ich oczywi cie ma e -
stwami...

– Ale  nikt nie chcia  nazywa
tego typu zwi zków ma e stwami! Projekt pani prof. 
Marii Szyszkowskiej nic nie mówi  o ma e stwie czy 
rodzinie. Profesor Szyszkowska, w przeciwie stwie do 
wielu polityków prawicy, zna bowiem konstytucj  i tre
definicji ma e stwa w niej zapisanej. W proponowanej 
ustawie by a mowa o zwi zkach partnerskich – po to, 
by osoby, które s  innej orientacji seksualnej nie mu-
sia y ukrywa  swojej mi o ci, unieszcz liwiaj c w ten 
sposób siebie i innych. Bo przecie  nie jest tajemnic ,
e ci ludzie cz sto próbuj  si  ukry  w zwi zkach he-

teroseksualnych, co zwykle ko czy si  dramatem ca ej
rodziny.

– Jaka by a rola Jan Paw a II w zmianie podej cia
Ko cio a do kobiet?

– Przypominam sobie list Jana Paw a II wystosowany 
na konferencj  ONZ w Pekinie, w którym papie  wy-
chwala  i podziwia  kobiety walcz ce o swoje prawa: 
sufra ystki, feministki… Przyzna , e wiat si  zmienia 
i tym kobietom, które walczy y o swoj  godno  i prawa 
nale y odda  cze . My l , e Jan Pawe  II stara  si
zrekompensowa  sufra ystkom i feministkom wszystkie 
zniewagi, jakich dozna y. Niestety, ten list nie jest chyba 
znany politykom prawicy.

– Komentuj c Pani pogl dy na temat aborcji bis-

kup Tadeusz Pieronek przyrówna  Pani  par  lat te-
mu do „feministycznego betonu, którego nawet kwas 
solny nie ruszy”. Poczu a si  Pani obra ona tymi s o-
wami?

– Obra ona nie. Jednak ci gle mam nadziej , e
nie yj  w pa stwie katolickim, lecz kraju, które jest 
naprawd  neutralny wiatopogl dowo. I rozumiem, 
e biskup Pieronek ma taki pogl d w sprawie aborcji, 

jaki ma, zdziwiona by abym, gdyby mia  inny, ponie-
wa  w Ko ciele katolickim podej cie do aborcji jest 
jednoznaczne. By o mi jednak zwyczajnie po ludzku 
przykro, e ksi dz biskup Pieronek, jeden ze wiatlej-
szych przecie  duchownych polskiego Ko cio a, jest tak 
agresywny w stosunku do osoby, które ma inne ni  on 
pogl dy. Wiele osób radzi o mi, aby wytoczy  proces za 
pod eganie do nienawi ci, jednak ja w takie awanturni-
ctwo nie chcia am i . Uzna am, e ksi dz biskup i tak 
jest przegrany – kiedy sobie przemy li, e odmawia mi 
prawa do prezentowania w asnego zdania.

– A jak wygl daj  Pani relacje z lud mi Ko cio a?
Ma Pani przyjació  w ród duchowie stwa?

– By  w moim yciu bardzo wa ny cz owiek – mój 
wujek, który by  ksi dzem. On niczego nikomu ani 
nie nakazywa , ani nie zakazywa . Rozumia  dylema-

Na zdj ciu od lewej: dr Ma gorzata wider, Danuta Jaz owiecka, Izabela Jaruga-No-
wacka, dr Marta Hatalska oraz studenci Ko a Naukowego Historyków

Izabela Jaruga-Nowacka (ur. w 1950) – polityk, pos anka II, IV i V kadencji Sejmu 
– najpierw z ramienia UP, obecnie z SLD, by a dzia aczk  i przewodnicz c  Unii Pracy i Unii Lewi-
cy. Uko czy a studia etnograficzne na Uniwersytecie Warszawskim, pó niej pracowa a w Instytucie 
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy szego (1974–1976) i Polskiej Akademii Nauk (Instytut Krajów 
Socjalistycznych, 1976–1986). Feministka. Wspó za o ycielka, a od kwietnia 2004 przewodnicz ca
Unii Pracy. Wicepremier ds. komunikacji spo ecznej od 2 maja 2004 roku oraz minister polityki spo-
ecznej od 24 listopada 2004 do 19 pa dziernika 2005 roku w rz dzie Marka Belki. By a Pe nomocnik
Rz du ds. Równego Statusu M czyzn i Kobiet. 
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ty i trudne wybory, przed jakimi staje cz owiek. Umia
s ucha , a tak e zada  takie pytania, aby ludzie sami 
mogli sobie na nie odpowiedzie  – chocia  cz sto ta 
odpowied  wymaga a wielu przemy le . Stara  si , aby 
ludzie byli lepsi dla innych. Ale jednocze nie nie by
osob , która si  gorszy a decyzjami innych. By  szalenie 
m drym cz owiekiem.

– Zna Pani dobrze arcybiskupa Tadeusza Goc-
owskiego. Bywa Pani w gda skiej kurii na herbat-

kach?

– To jest biskup gda ski, wi c z mojego okr gu 
wyborczego. Na herbatkach u biskupa nie bywam, ale 
to nie znaczy, e ze sob  nie rozmawiamy przy okazji 
ró nych spotka . I wydaje mi si , e ksi dz arcybiskup 
odcina si  od pogl dów g oszonych przez np. ks. Hen-
ryka Jankowskiego i ojca Rydzyka, czyli typowych dla 
fundamentalizmu katolickiego. Arcybiskup, jako osoba 
wiat a, dostrzega p yn ce z tej strony zagro enia.

– Dzi kuj  za rozmow .

wiat starych fotografii

l skie rodziny wielodzietne

Krzysztof Strauchmann w poruszaj cym re-
porta u pt. „Wie  u schy ku” (NTO, 6 IV 2007) 
pisze, e w ci gu ostatnich trzydziestu lat z gminy 
G ogówek wyjecha o blisko 30 proc. mieszka -
ców. Wed ug ostro nych szacunków w tym czasie 

l sk Opolski opu ci o od 105–130 tysi cy ludzi 
– co dziesi ty Opolanin.

W tym samym reporta u Henryk Nosol, so -
tys podg ogóweckiej wsi Miniów mówi: „Wi cej
mamy pogrzebów ni  chrzcin. W ubieg ym roku 
nie urodzi o si  we wsi ani jedno dziecko”. Ju
dawno w Miniowie zamkni to przedszkole i szko-

. 20 dzieci codziennie doje d a autobusem do 
podstawówki i gimnazjum w G ogówku. „Kogo 
spyta  – mówi so tys Nosol – ka dy pokazuje na 
domy, gdzie brakuje jednej lub kilku osób. Wszy-
scy z dum  mówi  o jednej rodzinie z czterema 
ma ymi synami. Jedynej takiej w ca ej wiosce”. 

W ostatnich latach m odzi z dwoma 
paszportami zacz li je dzi  sezonowo do 
pracy w Niemczech, Holandii, Anglii, Ir-
landii, a nawet do W och i Hiszpanii. Jad ,
aby zarobi , przywie  auto, odwiedzi
rodziców i zaszpanowa  troch  w swojej 
wsi. Gdy znajd  za granic  dziewczyn ,
eni  si  i przestaj  przyje d a . Podob-

nie jest z dziewczynami – znajduj  m ów
po drugiej strony granicy. Wracaj  tylko ci, 
co maj  problemy z prac . To straszliwie 
podcina si y witalne regionu.

Wybitny opolski demograf prof. Robert 
Rauzi ski, badaj cy to zagadnienie od wie-
lu lat, twierdzi, e zjawisko pustoszenia wsi 
i zaniku przyrostu naturalnego widoczne 
jest szczególnie w gminach arcy l skich: 
Polska Cerekiew, Cisek, G ogówek, Bia a,Fotografia wykonana w bytomskim atelier „Germania” G. Müllera

Rodzina z Raciborza (fotografia z pracowni Josepha Axmanna w Ra-
ciborzu)
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Komprachcice, Krapkowice, Paw owiczki. Prze-
miany demograficzne s  bardzo g bokie. Docho-
dz  do tego inne zjawiska, np. proces defemini-
zacji wsi, czyli niech  kobiet do osiedlania si
czy zostawania na wsi. „Prognozy na przysz o
– twierdzi prof. Robert Rauzi ski – s  nie najlep-
sze. Opolska wie  faktycznie mo e si  wyludni .
Tym bardziej, e wyjazdy m odzie y s  zjawi-
skiem trwa ym, a emigracja sezonowa m odych 
zazwyczaj przekszta ca si  w emigracj  sta . Do-
póki za granic  m odzi b d  zarabia  3–4 razy 
wi cej ni  w kraju, b d  wyje d a  za prac ”.

Od dawna widoczny jest zanik wielodzietnych rodzin l skich,
które przez pokolenia mieszka y w jednej wsi, w jednym domu 
wzniesionym w miejscu wybranym przez prapradziadków. Dwo-
je dzieci, a nawet tylko jedno dziecko to jest powszechny model 
dzisiejszej rodziny, i to nie tylko w mie cie, ale te  i na wsi. W 
nowoczesnych konsumpcyjnych spo ecze stwach nierzadkie s  ju
przypadki, e ma onkowie wiadomie rezygnuj  z potomstwa. 

Z mojego archiwum starych l skich fotografii wybra am kilka 
dokumentuj cych liczne rodziny. Niestety nie odzwierciedlaj  one 
ówczesnej rzeczywisto ci, gdy  moja kolekcja ma widoczne braki 
w tym wzgl dzie. Na zgromadzonych przeze mnie zdj ciach nie ma 
uwiecznionych rodzin dziesi cio-, jedenasto-, dwunasto- itp. dziet-
nych, co by o w tamtych czasach zjawiskiem nierzadkim. 

Najciekawsze zdj cie z mojej kolekcji, wykonane w bytomskim 
atelier „Germania” G. Müllera, przedstawia dziewi cioosobow  ro-
dzin , gdzie najstarsza dziewczynka mo e mie  oko o dziesi ciu, je-
denastu lat, a najm odsze chyba jeszcze nie chodzi. Fotograf pi knie
usadowi  wszystkie postacie. Ze zdj cia emanuje niezwyk e ciep o i 

harmonia panuj ce w rodzinie. Blisko  wszyst-
kich postaci, dotyk r k, trzymane w r kach m od-
szych dzieci ksi ka i pi eczka sprawiaj , e nie 
patrzymy na to zdj cie oboj tnie. Dzieci s  bardzo 
zadbane. Warto zwróci  uwag  na pi kne bia e
ko nierzyki na o one na sukienki dziewczynek, 
by  mo e wykonane w asnor cznie przez matk .
Zdj cie pochodzi sprzed I wojny wiatowej.

Drugie zdj cie, pochodz ce z tego samego 
okresu co poprzednie, przedstawia siedmioosobo-
w  rodzin  z Opolszczyzny, z Raciborza. Ch op-
czyk ma pi kny strój marynarski, a i w sukien-
kach m odszych dziewczynek wida  wp yw tego 
munduru (zdj cie wykonano w pracowni Josepha 
Axmanna w Raciborzu na placu Dominika skim,
fotografa, który szczyci  si  z otym medalem 
otrzymanym w 1904 roku w Wiedniu). 

Fotografia z atelier G. Junckera w Zabrzu

Rodzice z czwórk  doros ych synów

Rodzina z Opola sfotografowana przez Carla Weissa w pracowni na 
ulicy Krakowskiej 33 w Opolu
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Matka nast pnej prezentowanej rodziny ma 
przed sob  wiele ci kiej pracy. Jej dzieci s
jeszcze bardzo ma e. I co rzuci o mi si  w oczy 
– wi kszo  dzieci w tej rodzinie to ch opcy. 
Wszyscy ch opcy maj  wr cz identyczne stroje: 
spodnie do kolan i krótkie kurteczki ozdobione 
przypi t  pod ko nierzykiem mu linow  kokar-
d . Fotografi  wykonano w atelier G. Junckera 
w Zabrzu.

Nast pne bardzo pi kne zdj cie – rodzice i 
ich czterech doros ych synów. Fotografia nie jest 
oznakowana, wi c nie wiadomo w jakiej pracow-
ni zosta a wykonana.

Jedyne zdj cie licznej, siedmioosobowej rodzi-
ny z Opola, które posiadam w swojej kolekcji, 
zosta o wykonane przez Carla Weissa w pracowni 
na ulicy Krakowskiej 33.

Ostatnia prezentowana tutaj fotografia przed-
stawia o mioosobow  rodzin  z Królewskiej 
Huty, czyli dzisiejszego Chorzowa, która w 1914 
roku przysz a do atelier Teodora Tschentschera, by upa-
mi tni  I komuni wi t  jednego z dzieci – córki. Na 
tym zdj ciu warto zwróci  uwag  na kilka szczegó ów. 
Matka rodziny, o obfitych kszta tach, stoj ca obok m a
siedz cego na ciekawym fotelu, ma sukni  wyko czon
na r kawach i pod szyj  pi kn  koronk , a jedyn  jej 
bi uteri  jest delikatny z oty a cuszek, który nie zwisa 
swobodnie z szyi, ale jego koniec jest przypi ty do pa-
ska sukni. Inna ciekawostka, to laleczka trzymana przez 
najm odsz  dziewczynk  na kolanach oraz p ócienna, 

ozdobiona koronk  koszulka wystaj ca spod jej sukien-
ki. Moje zainteresowanie wzbudzi  równie  koszyczek 
trzymany przez jedn  z dziewczynek. Nie mo e to by
koszyczek wielkanocny, gdy  te dwa wi ta – Wielkanoc 
i pierwsza komunia – nie s czone. Dlaczego zatem 
koszyczek wype niony prawdopodobnie kwiatuszkami 
uwieczniony zosta  na wa nej fotografii rodzinnej? 

Halina Nicieja

Joanna Banik

Gruttschreiberowie
z Micha owa

Rodzina z Królewskiej Huty (dzisiejszego Chorzowa) – fotografia z 1914 
roku (atelier Teodora Tschentschera)

Gruttschreiberowie (Grotenschreiber, Grotzenschrei-
ber) wywodzili si  z Saksonii lub Nadrenii. Na l sk tra-
fili ok. 1420 r. i osiedlili si  w ksi stwie wroc awskim.

l skim protoplast  rodu by  Maciej von Grotzenschre-
iber wyst puj cy w 1420 r. w dokumentach, onaty z 
Adelajd  von Landschaden z Nadrenii. Jego synem by
Wac aw von Grotzenschreiber, w a ciciel Wilkowa i 
Sobkowic (Czopkendorf) ko o rody l skiej, gdzie 
znajdowa a si  g ówna siedziba rodu. 

Wac aw von Grotzenschreiber, onaty z Kunegund
Lassot , mia  syna Leonarda, który w 1480 r. po lu-
bi  Ma gorzat  von Krickau z Wojnowic ko o Strzeli-
na. Owocem tego zwi zku by  syn Wac aw, w a ciciel

Wilkowa, Sobkowic i Szymanowic na Dolnym l -
sku. Dziedzice maj tku Wac awa, synowie Wac aw 
(† 1570 r.) i Hans († 1587 r.), dali pocz tek dalszym 
podzia om rodu. 

W okolice Brzegu trafi  m odszy syn Wac awa, 
urodzony w 1516 r. Hans von Gruttschreiber, który 
o eni  si  z Jadwig  von Baruth. W 1557 r. Hans von 
Gruttschreiber, pan na Wilkowie i Szymanowicach kupi
od braci Hannsa, Erasmusa i Siegmunda von Kittlitz 
dobra w Micha owie ko o Brzegu (gmina Olszanka) 
– dawnej siedziby rodu Panów z Pogorzeli. Hans von 
Gruttschreiber naby  równie  s siaduj ce z Micha o-
wem Ptakowice ko o Lewina Brzeskiego. 
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Hans von Gruttschreiber, od razu w 1557 r. przy-
st pi  do wybudowania „na wyniesionym miejscu” no-
wej siedziby rodu. Stan a ona na po udniowym skraju 
znajduj cego si  we wsi grodziska o zarysie wieloboku. 
By  mo e pa ac – wzniesiony na osi wschód-zachód i 
na rzucie prostok ta – wzniesiono 
w miejscu dawnej siedziby Panów 
z Pogorzeli, którzy w XIII–XV w. 
byli w a cicielami Micha owa.

Hans, pobo ny ewangelik, w 
1571 r. zainwestowa  w przebudo-
w  (nie zmieniono gotyckiego prez-
biterium oraz obwodowych murów 
nawy) i remont kapitalny ufundo-
wanego w XIII w. przez Pogorzelów 
ko cio a p.w. w. Józefa (dawniej 
w. Micha a) w Micha owie, który 

na yczenie fundatorów wznie li 
cystersi z Kamie ca Z bkowickie-
go. Bogaty w odarz w 1576 r. wy-
posa y  równie wi tyni  w ka-
mienn  chrzcielnic  z wyryt  dat
1575 i monogramem autora HWK. 
Hans Zmar  w 1578 r., pozosta-
wiaj c dziedzica i nast pc  Adama 
(† 1619 r.) oraz córk  Ann  Mari
(† 1617 r.), on  Henryka Posadow-
skiego z Wo czyna ko o Kluczborka. 

Z ote czasy Micha owa

Syn Hansa – urodzony w 1553 r. Adam von Grutt-
schreiber – by  jedn  z najwybitniejszych postaci rodu. 
Piastowa  urz dy na dworze ksi cia brzeskiego, by
cz onkiem rady ksi cej, s dzi  ziemskim i dworskim 
oraz stra nikiem ksi cej piecz ci. By  przy tym cz o-
wiekiem wiat ym i obytym w wiecie. A  cztery razy 
stawa  na lubnym kobiercu: z Ann  von Gregersdorf 
(1559–1603), Katarzyn  Strzel  (1581–1606), Kata-
rzyn  Posadowsk  (1585–1607) i Rozyn  von Niemitz 

(1590–1640). Pozostawi  dwóch synów Hansa Adama 
(1607–1655) i Hansa Heinricha (1615–1657). 

Adam von Gruttschreiber potrafi  te  zadba  o w as-
ne interesy. U swojego pryncypa a ksi cia brzeskiego 
Jana Chrystiana (1591–1639) wystara  si  o nadanie roz-
wijaj cej si  wsi praw miejskich. Przeciwni temu byli 
oczywi cie mieszczanie brzescy, którym rozwój Micha-
owa przysporzy by spore straty, dlatego Gruttschreiber 

pewnie nie raz musia  przekonywa  ksi cia, e maj cy
dobre po czenie komunikacyjne z Brzegiem, Lewinem 
Brzeskim, Strzelinem i O aw , Micha ów powinien zo-
sta  podniesiony do rangi miasta. Jakich argumentów 
musia  ostatecznie u y , trudno zgadn . Jedno jest 
pewne, zabiegi i ambicje Gruttschreibera zi ci y si  w 
1615 r., kiedy to znana wówczas w okolicy osada, jak
by a cz  Micha owa tzw. Micha ów Górny, otrzyma a
prawa miejskie i sta a si  miastem (gospodarstwa sku-
pione przy drodze prowadz cej ku mostowi na Nysie 
K odziej, tzw. Micha ów Dolny, nadal pozostawa y
wsi ). Gruttschreiber dosta  równie  pozwolenie na bu-
dow  murów, wie y i trzech zdobionych inskrypcjami 
bram miejskich. Nowo powsta e miasto uzyska o te

prawo cechowe i rzemie lnicze 
we wszystkich zawodach oraz 
prawo urz dzania raz w roku 
jarmarku, a w ka dy wtorek 
– targu. Micha owianie cieszyli 
si  równie  pozosta ymi swobo-
dami przys uguj cymi miastom 
królewskim i ksi cym. Her-
bem miasta Gruttschreibera sta
si  jego herb rodzinny (skacz cy
pies z obro  na tle z oto-niebie-
skiej tarczy, symbolizuj cy wier-
no  i podda stwo).

Adam von Gruttschreiber nie 
szcz dzi  pieni dzy na upi ksza-
nie Micha owa. W 1615 r. kaza
przebudowa  swoj  siedzib
w stylu pó norenesansowym, 
wznosz c m.in. przed jej fasad
galeri . Po pó nocno-zachodniej
stronie pa acu powsta  barokowy, 
geometryczny ogród ozdobny w 
stylu francuskim z fontann  po-
rodku i budynkiem ogrodowym 

znajduj cym si  w granicach rozci gaj cego si  za ogro-
dem sadu. By  mo e drzewa owocowe posadzone by y
równie  przed pa acem od strony drogi, a za siedzib
Gruttschreibera, znajdowa  si  ogród warzywny. 

W Micha owie powsta o równie  wiele domów i 
obiektów publicznych, w tym znajduj cy si  po pó noc-
nej stronie osady budynek s du, szubienica, a po rodku
placu, nieopodal ko cio a stan  pr gierz. W niewielkiej 
odleg o ci od pr gierza sta a studnia z urawiem. Do 
zabudowy centrum miasta nale a y jeszcze piekarnia, 
a nia i okaza y dom pastora. W tym czasie w Micha-

Micha ów, osada targowa. Reprodukcja rysunku F. B. Wer-
nera z ok. 1740–1758. Rep. K. Czartoryski

Barokowe epitafium po wi cone pami ci ro-
dziny Gruttschreiberów w ko ciele p.w. w. 
Józefa w Micha owie. Fot. K. Czartoryski
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owie wzniesiono równie  trzy bramy miejskie: jedn  w 
obr bie zespo u pa acowego, przy wyje dzie na dziedzi-
niec, drug  – przy wylocie drogi w kierunku Strzelina, 
a trzeci  – w kierunku drogi do Brzegu. Bramy ozdo-
biono inskrypcjami zawieraj cymi tre ci o charakterze 
moralizatorskim.

Ku uciesze mieszczan Adam von Gruttschreiber 
kaza  nakry  nowym blaszanym he mem zast puj c
poniek d ratusz wie  ko cieln , któr  wzbogacono u 
podstaw galeri  dla tr baczy graj cych hejna . Na wie y
zawis  równie  zegar. Wn trze ko cio a przystosowa-
no do liturgii protestantyzmu. Pojawi y si  te  nowe 
elementy wyposa enia wi tyni: kamienna, wsparta na 
pos gach Moj esza i dwóch anio ów ambona, wykonana 
przez Fryderyka Grossa (1616 r.), awy, chór muzyczny 
i organy. Prawdopodobnie ok. 1600 r. powsta a równie
znajduj ca si  w dolnej cz ci pó nocnej strony prez-
biterium pó norenesansowa p yta nagrobna kobiety z 
rodziny Gruttschreiberów. Do dzi  zachowa a si  tylko 
dolna cz  tu owia w sukni oraz z o one r ce. W Mi-
cha owie za o ono te  przyko cieln  bibliotek . Kwit
handel i rozwija o si  rzemios o, nad czym utyskiwali 
mieszczanie brzescy, którzy stracili cz  klienteli. 

Dobry czas Micha owa przerwa a mier  Adama von 
Gruttschreibera w 1619 r. Spadkobiercy podzielili dobra 
micha owskie na dwie cz ci: Micha ów Górny otrzy-
ma  starszy syn Hans Adam von Gruttschreiber (1607–
1655 r.), a Micha ów Dolny trafi  w r ce m odszego 
z braci Hansa Heinricha von Gruttschreibera (1615–
1657 r.), którego syn Adam Fridrich (1645–1709) 4 lipca 
1696 r. otrzyma  tytu  barona. Pami tk  po zmar ym 
w 1657 r. Hansie Heinrichu pozosta o w po udniowej 
cianie prezbiterium ko cio a p.w. w. Józefa w Micha-
owie, pó nobarokowe, kamienne epitafium w formie 

aediculi z o onej z pilastrów o g owicach kompozyto-

wych d wigaj cych przerwany, trójk tny naczó ek. W 
centrum aediculi scena z Ewangelii w. Mateusza ilu-
struj ca przypowie  o talentach. 

Upadek miasta

W a ciciel Micha owa Hans Adam von Gruttschrei-
ber by  s dzi  dworskim i ziemskim, dyrektorem kasy 
ziemskiej i cz onkiem rady ksi stwa brzeskiego. W 
1633 r. o eni  si  z Katarzyn  El biet  von Vollmer 
(1615–1659) i gdy zmar  8 kwietnia 1655 r., pozostawi
po sobie prawdopodobnie troje dzieci: Georga Fridricha 
(1643–1677), Anne Marie i Fridricha, w a ciciela Pta-
kowic ko o Lewina Brzeskiego. 

Upadek miasta przyspieszy a wojna trzydziestolet-
nia (1618–1648). Ci ar wojny da  si  we znaki ju  w 
1623 r., kiedy to miejscowo  pl drowa y niekarne woj-
ska zwerbowane przez ksi cia Jana Chrystiana do obro-
ny l ska. Niezwykle trudny by  te  prze om 1626/1627, 
kiedy to ca a okolica musia a zakwaterowa  i wy ywi
za og  cesarsk  dowodzon  przez kontrowersyjnego 
Albrechta von Wallensteina (1583–1634). Nieszcz cia
dope ni  wpuszczony w 1629 r. do ksi stwa brzeskiego 
budz cy strach i groz  pu k dragonów Lichtensteina, 
którzy gwa tem nawracali na katolicyzm. W latach 30. 
XVII w. Micha ów – podobnie jak i wiele innych osad 
– zniszczy y po czone wojska saskie i szwedzkie. Wie-
le z a uczyni y równie  przemarsze wojsk cesarskich. 
W czasie wyniszczaj cej wojny religijnej w Micha o-
wie spalono m.in. protestanck  plebani , a zgn bieni 
mieszka cy musieli upora  si  z panosz c  si  zaraz .
Spokój zapewni  dopiero podpisany w 1648 r. pokój 
westfalski.

Niepotrafi cy si  pod wign  po zawierusze wojen-
nej Micha ów straci  wkrótce prawa miejskie. Odzy-
ska  je w 1670 r. próbowa  kolejny w a ciciel Georg 
Fridrich. Wystara  si  co prawda o przywrócenie praw 
miejskich, wyznaczy  dat  jarmarku, ale nie uda o si
ju  powtórzy  sukcesu z I po owy XVII w. Wkrótce te
ówczesny dziedzic musia  si  zmierzy  z problemami 
religijnymi, gdy  ultrakatolicki cesarz Ferdynand IV 
Habsburg (1608–1657) w 1653 r. wyda  rozkaz przej -

Kamienna tablica inskrypcyjna z herbami Gruttschreiberów 
i rodziny von Nimitz wmurowana w pó nocno-wschodni na-
ro nik muru w Micha owie. Fot. K. Czartoryski

Herb miasta na bramie w obr bie ko cio a p.w. w. Józefa 
z dat  1615 i napisem Insygnia Civitatis Mechelaviensis.
Fot. K. Czartoryski
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cia wszystkich protestanckich ko cio ów w ksi stwach
dziedzicznych. Równie  w ksi stwie brzeskim próbo-
wano na si  odebra  ko cio y protestantom i obsadza
je katolickimi duchownymi. Taki przypadek mia  miej-
sce w Micha owie, gdzie w 1690 r. zmar  ewangelicki 
pastor i wakuj ce miejsce usi owano obsadzi  katoli-
ckim ksi dzem. Spraw  u atwi  spór o obsad  stano-
wiska pastora, do którego dosz o mi dzy w a cicielem
Micha owa von Gruttschreiberem, a opatem klasztoru 
cystersów w Kamie cu Z bkowickim, który od czasów 
Panów z Pogorzeli mia  prawo patronatu nad micha ow-
skim ko cio em. W spór wmiesza  si  rz d i w ko cu z 
kancelarii cesarskiej przysz o pismo z gro b , e je eli
adwersarze si  nie dogadaj  w okre lonym czasie, to 
prawo do obsady wakatu przejdzie na cesarza. Ugoda 
nie dosz a do skutku, dlatego te  w listopadzie 1691 r. 
w Micha owie pojawi  si  wys any przez ksi co-bi-
skupi urz d we Wroc awiu na zlecenie Wiednia katoli-
cki ksi dz. Wykonanie cesarskiego rozkazu Leopolda 
I Habsburga (1640–1705) natrafi o na opór ca ej gmi-
ny protestanckiej. Wierni zagrodzili belkami i wozami 
drzwi do ko cio a i nie zgadzali si  na oddanie kluczy do 
wi tyni. Na pomoc w obronie micha owskiej wi tyni

przyby o m.in. stu uzbrojonych m czyzn z pobliskie-
go Lewina Brzeskiego. Wobec nierealno ci uzyskania 
porozumienia na drodze negocjacji, cesarscy komisarze 
sprowadzili 70 uzbrojonych muszkieterów. Ko ció  za-
mieni  si  w strze on  fortyfikacj . Dopiero 25 stycznia 
1692 r., po 56 dniach obl enia, zmuszeni przez g ód 
micha owscy ch opi poddali si  cesarskim muszkiete-
rom, a w ko ciele zacz to odprawia  katolick  msz .
Przywódcy buntu trafili do wi zienia i w 1693 r. prosili 
o odwiedziny ewangelickiego pastora.

Katolicy cieszyli si wi tyni  w Micha owie przez 
15 lat, gdy  w 1707 r. po podpisaniu pokoju altrasztadz-
kiego wi tynia wróci a ponownie do gminy protestan-
ckiej. Niestety, tym razem ewangelicy nie mieli wsparcia 
ze strony w a ciciela miejscowo ci, poniewa  ówczesny 
w odarz Górnego i Dolnego Micha owa, Anton Heinrich 
Freiherr von Gruttschreiber, przeszed  na katolicyzm. 
Hrabia nie ogranicza  si  do udzia u we mszy w., ale i 
aktywnie propagowa  kult nowej wiary. By  m.in. ini-
cjatorem budowy w latach 1690–1715 mostu na Nysie 
K odzkiej zdobionego figurami w. Jana Nepomucena, 
Dyzmy, Rafa a i Gabriela, a w 1717 r. sfinansowa  re-
nowacj  ko cio a, dla upami tnienia której w cian
prezbiterium wmurowano pami tkow , kamienn  tab-
lic  inskrypcyjn .

Anton Heinrich by  ostatnim przedstawicielem rodu 
Gruttschreiberów w Micha owie. Aby zachowa  dla 
potomnych pami  o gasn cym w a nie rodzie, hrabia 
kaza  wmurowa  we wschodni cian  prezbiterium mi-
cha owskiego ko cio a dwa nowe epitafia. Jedno, pó -
nobarokowe, stiukowe, w kszta cie draperii unoszonej 
przez anio ki, na tle której na gzymsie siedzi symboli-
zuj cy mier  ko ciotrup podtrzymuj cy jedn  r k  herb 
rodzinny, mia o charakter pomnika rodu Gruttschreibe-

rów. Drugie epitafium utrzymane w stylu barokowym 
zwi zane by o z Antonem Heinrichem i symbolizowa o
indywidualne przemijanie ycia ostatniego przedstawi-
ciela micha owskiej ga zi rodu. Na pierwszym planie 
epitafia widoczne s  dwa putta puszczaj ce ba ki myd-
lane. Za puttem stoj cym po lewej stronie znajduje si
ozdobne naczynie z p omieniem, a za nim widoczne 
s  symbole ycia i w adzy: korona, he m, tr bka, z o-
ty a cuch, ber o, ko czan ze strza ami i globus. Obok 
putta znajduj cego si  po lewej stronie naczynia z wod
mydlan  przedstawiono p kni t  waz , rozbit  harf ,
które wraz z ba kami mydlanymi symbolizuj  przemi-
janie ycia. Powy ej w ob okach niebieskie Jeruzalem, 
raj wyobra ony przez form  idealnej, monumentalnej 
architektury wn trza ko cio a-bazyliki.

Anton Heinrich von Gruttschreiber odnowi  te  daw-
ne (nawi zane jeszcze z czasów Panów z Pogorzeli) 
kontakty z cystersami z Kamie ca Z bkowickiego, który 
stali si  jego sukcesorami. W zawartej w 1715 r. z zakon-
nikami umowie, Anton Heinrich zobowi za  cystersów 
do zachowania piecz ci i herbu miasta oraz konserwacji 
wszystkich pomników rodzinnych, epitafiów, tablic in-
skrypcyjnych, wyposa enia ko cio a oraz god a miasta 
ponad bram  w cmentarnym murze. Cystersi mieli te
dba  o pami  rodu i co kwarta  odprawia  msz w. za 
dusz  Antona Heinricha von Gruttschreibera. Ponadto 
kamieniecki klasztor mia  op aca  sze ciu muzyków, 
którzy codziennie z ko cielnej wie y graliby hejna .

Cystersi, po przybyciu do Micha owa, urz dzili w pa-

Dawny pa ac, obecnie ko ció  katolicki p.w. w. Jadwigi w 
Micha owie. Fot. K. Czartoryski
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acu Gruttschreiberów klasztorn  kaplic , któr  udost p-
nili równie  mieszka com wsi. Sytuacja zmieni a si
w 1812 r., kiedy to po sekularyzacji klasztoru (1810 r.) 
katolicka kaplica w pa acu oraz ko ció  ewangelicki 
zosta y obj te patronatem pa stwowym. W 1820 r. i po 
po arze 1833 r. kaplica pa acowa zosta a powi kszona,
a w latach 1910–1912 dobudowano absyd  przyko -
cieln  i wie . Dzi  we wschodnim skrzydle dawnego 
pa acu Gruttschreiberów mie ci si  ko ció  katolicki 
p.w. w. Jadwigi, a w cz ci zachodniej – plebania i 
pomieszczenia gospodarcze. Gorszy los spotka  ko ció
p.w. w. Micha a (obecnie w. Józefa), ho ubiony przez 
dawnych w a cicieli Micha owa. W latach 1826–1827 
wi tynia zosta a przebudowana w stylu neogotyckim 

przez inspektora budowlanego Wartenberga. Odnowio-
no j  w 1936 r. Od 1945 r. jest praktycznie nieu ywana,
a opiekuj ca si  nim przez wiele lat miejscowa kobieta 
wszystkie znajduj ce si  wewn trz epitafia ufundowane 

przez Gruttschreiberów pobieli a, zacieraj c tym samym 
tablice inskrypcyjne. 

Joanna Banik
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Atlas ogromny: prawie pó  tysi ca stron, oko o dwóch 
tysi cy ciekawych, ze znawstwem dobranych rysunków 
i fotografii oraz ponad 260 map opracowywanych pod 
czujnym okiem historyków. Demart (Sp. z o.o.) wyda
jeszcze jeden atlas – Historia wiata – atlas historyczny
(Warszawa 2006/2007).

I po raz trzeci ju  wydawnictwo rozpowszechnia 
b dne informacje, po raz trzeci autorzy map myl  si  w 
tych samych miejscach. Gwoli przypomnienia: o dwóch 
atlasach wydanych przez Demart – Wielkim atlasie hi-
storycznym i Atlasie historycznym. Od staro ytno ci 
do wspó czesno ci – atlasach z tyloma skandalicznymi 
wmówieniami, pisa em niedawno (zob. „Indeks” 2006, 
nr 7–8, s. 75–76).

Nie mog  si  dot d nadziwi , e Atlas historyczny. 
Od staro ytno ci do wspó czesno ci zosta  uznany za 
rodek dydaktyczny zalecany do u ytku szkolnego przez 

ministra 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.... Atlas z tyloma b dami by
u ywany od 2001 roku w szko ach. Numer zalecenia 
– 1306/2001. Zmieniali si  ministrowie, zmieniali si
pewnie dyrektorzy departamentów, do szkó  przychodzi-
li coraz lepiej wykszta ceni absolwenci uniwersytetów. 
Ale nikt nie sprawdza rodków dydaktycznych zaleca-
nych przez poprzedników. A co gorsza, nie znalaz  si
w Polsce ani jeden nauczyciel historii, który zauwa y -

by enuj ce wpadki autorów i redaktorów atlasu. Nie 
znalaz  si  te  ani jeden dociekliwy ucze . A  trudno 
uwierzy  w tak powszechn  ignorancj  historyczn .
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W nowym atlasie – Historii wiata... – zosta y po-
wtórzone b dy z poprzednich wydawnictw Demartu. Ci 
sami autorzy, wida , popisuj  si  bezkarnie ignorancj  i 
niedouctwem. Nadal pojawia si  b dna pisownia nazw 
miejscowych: „ niaty ” (s. 95, 116, 188, 306, 310, 338, 
398), powinno by : NIATYN; „Rohaty ” (s. 398), po-
winno by : ROHATYN; dosz y jeszcze „ wi cany” (s. 
151), powinno by : WI CIANY; dodano tajemniczy 
„ omiszyn” (s. 216, 217, 221), to zapewne OHISZYN 
zniekszta cony.

Na s. 412 autorzy znowu popisali si  niewiedz ; za-
pomnieli, e podczas spisu ludno ci w Polsce, w roku 
1931, pytano o wyznanie i j zyk ojczysty; cz  Ukra-
i ców (3 222,0) poda a wtedy j zyk „ukrai ski”, inni 
(1 219,6) – „ruski” i „rusi ski”. Autor mapy tylko tych 
pierwszych potraktowa  jako Ukrai ców, a tych innych, 
nie wiadomo dlaczego, jako Litwinów! I tacy znawcy 
zajmuj  si  dzi  histori . Starorusini, emkowie, Bojko-
wie, Huculi, którzy cz sto podawali j zyk ruski czy ru-
si ski jako ojczysty, przewracaj  si  pewnie w grobach 
i dziwi , dlaczego po mierci nazwano ich Litwinami. 
A wydawca z ca  powag  zapewnia  we wst pie, e
mapy zosta y opracowane pod czujnym okiem history-
ków. Tacy to historycy, taka to czujno .

Na s. 416 Historii wiata... powtórzono zmy lenia z 
poprzednich atlasów: o milionowej (!) emigracji zarob-
kowej ze l ska Opolskiego i Górnego w latach 70. XX 
wieku, a tak e o emigracji ok. 600 tys. mieszka ców Ma-
zur szykanowanych przez w adze PRL. Sk d si  wzi y
te fantastyczne liczby, pozostanie pewnie tajemnic  au-
torów mapy. Nawiasem: po drugiej wojnie wiatowej na 
Warmii i Mazurach pozosta o nieco ponad sto tysi cy
Warmiaków i Mazurów.

Na tej e stronicy nie cis e dane: 1968 – przymusowa 
emigracja ok. 20 tys. ydów, g . do Izraela. By a to – o 
czym pisa em wcze niej – emigracja wymuszona, obj a
nie tylko ydów, ale i Polaków ydowskiego pocho-
dzenia (byli w ród nich i tacy, którym to pochodzenie 
wtedy w a nie u wiadomiono); wi kszo  emigrantów 
pomarcowych osiedli a si  nie w Izraelu, ale w Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Danii i Szwecji. 
Pisa  Dariusz Stola; W ramach emigracji pomarcowej, 
w latach 1968–1971, wyjecha o 13 tysi cy osób. W lite-

raturze podaje si  ró ne, czasem wi ksze liczby, ale to 
skutek mitologizacji („Rzeczpospolita” 2005, nr 56, s. 
2). I dodawa : Nie nale y te  mówi , e by a to emigracja 
do Izraela. Tak trzeba by o deklarowa  w podaniu na 
wyjazd, ale dotar a tam nie wi cej ni  czwarta cz
tych, którzy wyjechali. Oni emigrowali «z», a nie «do»... 
(ibidem, s. 2). Leopold Unger w szkicu og oszonym w 
czasopi mie angielskim latem 1970 roku, a prze o onym 
na j zyk polski kilka lat pó niej, t umaczy : „Niewielkie 
grupy znalaz y schronienie w USA, Kanadzie czy Au-
stralii, gros exodusu wyl dowa o w rozmaitych krajach, 
przede wszystkim w Danii, Szwecji, no i w Izraelu, do 
którego – chocia  stanowi  przymusowe uzasadnienie 
wyjazdu – dotar o jedynie ok. 30%” („Kultura” 1979, 
nr 7–8).

Trudno zrozumie , dlaczego Demart powiela z upo-
rem te same b dy w atlasach nosz cych trzy ró ne ty-
tu y (w wielkim, w szkolnym i ilustrowanym). Wida ,
nie wszyscy ucz  si  na b dach. Nie wszyscy pami taj
o niegdysiejszych przestrogach: Error hesternus tibi sit 
doctor hodiernus! (B d wczorajszy niech b dzie dla 
ciebie dzisiejszym nauczycielem). 

Adam Wierci ski

Od redakcji: W listopadowym „Indeksie” (nr 7–8/73–
74) zamie cili my tekst dra Adama Wierci skiego pt. 
„Atlasy /a/historyczne” – o szokuj cych b dach i nie ci-
s o ciach, jakie odkry  w „Wielkim atlasie historycznym” 
oraz wydanym pó niej przez t  sam  spó k  Demart 
„Atlasie historycznym. Od staro ytno ci do wspó czes-
no ci”, b d cym „ rodkiem dydaktycznym zalecanym do 
u ytku szkolnego przez ministra w a ciwego do spraw 
o wiaty i wychowania i wpisanym do wykazu rodków
dydaktycznych przeznaczonych do kszta cenia ogólnego, 
do nauczania historii na poziomie szko y podstawowej, 
gimnazjum i szko y ponadpodstawowej”. „Indeks” ze 
wspomnianym tekstem dra Adama Wierci skiego zo-
sta  dor czony do Ministerstwa Edukacji Narodowej, po 
czym – jak si  dowiedzieli my – wspomniany atlas z 
powodu wykrytych b dów merytorycznych zosta  skre-
lony z wykazu rodków dydaktycznych zalecanych do 

u ytku szkolnego.

Zmy lenia z trzech atlasów DEMARTU. Zob. Historia wiata – atlas ilustrowany, Warszawa 2006/2007, Demart Sp. z 
o.o., s. 412; Atlas historyczny – od staro ytno ci do wspó czesno ci, Warszawa 2006, s. 81; Wielki atlas historyczny,
Warszawa 2005, Demart Sp. z o.o., s. 149.
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Laredo! Laredo, Laredo…
Upojne, pó senne twe imi ,
Jak walczyk nad ranem,
Jak wino rozlane,
Jak cia o niewinne oddane marzeniom…

Laredo! Jak s odkie twe imi , Laredo!

W swym nie narkotycznym
Sprzedajesz si  tanio
Za kilka bilboardów – tych samych jak wsz dzie –
Za nagie markiety, kusz ce brzuchami,
Za flag  wysoko nad dachy wci gni t  – 

Emiliano Zapata przeszyty kulami
Nie wzniesie ju  d oni i pi  zaci ni t .
Wi c dalej rozlewaj jak krew ciemne wino:
Nadziei Rio Grande ju  nigdy nie b dzie…

Laredo! Jak gorzkie twe imi , Laredo!

Gdzie krzew jad oszynu, kolczasta opuncja,
Przes ania tw  ha b  i winy nie zmyte!
Gdzie Chrystus ubogich ze s ug  swym, Krzywd ,
Ten kielich goryczy w milczeniu wci  pij …

Tam stoj . Wci  stoj , a wiat si  przechyli
I drogi powrotnej ju  nigdy nie znajd .
W renice si  wbi y twe ciernie, Laredo!
I z serca nie wyrw  twych cierni, Laredo!

29–30 grudnia 2004

*) Prawykonanie przez Barbar  Wysock  odby o si  6 lutego 2005 r.
podczas koncertu „Silesii” w auli Zespo u Szkó  nr 3 w S awi cicach.

Jan Goczo

Pie  o mie cie Laredo
Barbarze Wysockiej, która wraz ze mn widzia a – i wie

Melodia: Barbara Wysocka
piew*): Barbara Wysocka

Przedstawiony obok tekst „Pie ni o mie cie
Laredo” domaga si  kilku zda  dopowiedze-
nia. Nasamprzód okoliczno ci jego powstania. 
Zwi zany jest z podró  do Teksasu na uroczy-
sto ci 150-lecia przybycia tam pierwszej grupy 
emigrantów ze l ska Opolskiego, którzy za-
o yli osad  Panna Maria ko o San Antonio. W 
programie naszego pobytu znalaz  si  równie
wyjazd do granicz cego z Meksykiem miasta 
Laredo nad – znan  z filmów westernowych 
– rzek  Rio Grande czy te  inaczej, Rio Bravo. 
Uczestnicz cy w tej wyprawie muzycy z ubia -
skiego Zespo u „Silesia” w drodze do tego mia-
steczka – niespodziewanie i nieco przypadkowo 
– rozszyfrowali muzycznie jego nazw  w nutowej 
transkrypcji literowej La-Re-Do jako takt walczy-
ka. Walc w tym zak tku wiata musia by jednak 
brzmie  nieco egzotycznie, co najwy ej – jako 
odleg e echo z dawnych tu salonów hiszpa skich 
kolonizatorów. A w miasteczku, które w roku 
1840 by o o rodkiem powstania meksyka skich 
ch opów pod przywództwem Emiliano Zapaty 
(zamordowanego skrytobójczo przez rz do-
wych agentów) wci  stoi siedziba w adz jego 
krótkotrwa ej republiki. Obecnie mie ci si  w 
niej niedu e Muzeum Republiki Rio Grande. Za 
miastem, w ród kaktusów i kolczastych krze-
wów jad oszynu, zobaczyli my osad  slumsów, 
w których w przygn biaj cych warunkach bytuj
Latynosi z Meksyku i innych krajów rodkowej
Ameryki, którym uda o si  nielegalnie przekro-
czy  graniczn  Rio Grande – z wyg odzon
nadziej  na prac  i lepsze ycie u pó nocnego
s siada. W ród tych ludzi swoj  gorzk  opiek
duszpastersk  sprawuje misjonarz polski, ksi dz 
Jerzy Krzywda. O tym wszystkim rozmawia em
z Barbar  Wysock  – jedn  z kobiet „Silesii” 
– podczas podró y powrotnej do San Antonio. 
Z tego, ju  po powrocie do domu, na l sk, ten 
zapis „Pie ni” si  narodzi . I jej dramatyczna 
– cho  w swoim pog osie walcowa – melodia.

Jan Goczo
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Stanis aw S awomir Nicieja 

Dzieje l skiego Kopciuszka

Pomnik „Damy z harf ”, stoj cy dzi  na wzgórzu uni-
wersyteckim w pobli u kaplicy w. Wojciecha, wi e si
z jedn  z najbardziej zadziwiaj cych biografii l skich
z prze omu XIX i XX wieku. Przedstawia autentyczn
posta  Joanny Gryzik von Schomberg- Godulla- Schaff-
gotsch, yj cej w latach 1842–19101.

Zadziwiaj ce jest, i  biografia tej kobiety nie sta a si
pretekstem do nakr cenia filmu o i cie hollywoodzkiej 
dramaturgii i Spielbergowskim rozmachu. Swego czasu 
usilnie namawia em, ale bezskutecznie, Kazimierza Kut-
za i Jerzego Janickiego – doktorów honoris causa Uni-
wersytetu Opolskiego, aby w oparciu o biografi  Joanny 
Gryzik-Schaffgotschowej stworzyli serial telewizyjny 
b d  epicki film o wielkich fortunach na l sku i ich 
upadku, o ludziach buduj cych wspania e rezydencje, 
otaczaj cych si  przepychem i znakomitymi dzie ami 
sztuki, którzy na krótko b ysn li jak meteor, by wpa
w czelu  nienawi ci klasowej oraz kompletnego zapo-
mnienia. Ich pyszne rezydencje spalono, rozgrabiono i 
cz stokro  nie pozostawiono po nich ladu.

Có  jest tak fascynuj cego w biografii „damy z har-
f ”?

Otó  Joanna Gryzik-Schaffgotschowa, zwana te
pieszczotliwie Joank , by a jedn  z najbogatszych ko-
biet XIX-wiecznej Europy, jedyn  spadkobierczyni
legendarnej fortuny l skiego przemys owca Karola Go-
duli. Swoje bajkowe bogactwo zawdzi cza a kaprysowi 
dziwaka, samotnika i w sumie wielkiego nieszcz nika,
który osi gn  niewyobra alny sukces finansowy. Te 
dwie postacie wpisa y si  w histori l ska w wielkim 
splocie tragedii i fortuny. Trafi y do literatury pi knej 
dzi ki pisarzom polskim i niemieckim. Dwie najs yn-
niejsze powie ci na ten temat wysz y spod pióra Polaka 
Gustawa Morcinka (powie  „Pok ad Joanny) i Niemca 
Hansa Nowaka (powie  „Zink wird Gold” – „Cynk sta
si  z otem”). Ale pisali o nich równie  Norbert Bonczyk 
i Fernand Goetel, Francuzka Weronika Bethusy-Huc, R. 
Kurpiun, H. Richter, P. Frantzke, S. Macha, Jan Ma -
kowski, Jakub Kania, W adys awa l zak, Jan Dworak, 
a nawet Julian Marchlewski2.

 Warto przypomnie , jak dosz o do powstania legen-
darnej fortuny biedaków spod Bytomia i ich osobistego 
zwi zku.

Karol Godula urodzi  si  w Makoszowach pod Za-
brzem, na l sku w 1781 roku jako dziecko le nicze-
go. Do szkó  ucz szcza  w Rudach Raciborskich i cze-
skiej Opawie. Studiowa  mechanik  i budownictwo. W 

m odo ci zosta  straszliwie okaleczony: pozbawiono 
go m sko ci, zmasakrowano mu twarz, z amano nos 
i wybito jedno oko. Oprawcy podobno powiesili go za 
nogi nad mrowiskiem w lesie w przekonaniu, e mrówki 
przy piesz  jego mier . Karol Godula cudem wypl ta
si  z uwi zi, ale do ko ca ycia nosi  na twarzy pi t-
no okrucie stwa, które go spotka o i utyka  na jedn
nog . Nie ma w ród ach zgodno ci, czy to kalectwo 
zawdzi cza  k usownikom w lasach nale cych do dóbr 
hrabiego Ballestrema, czy te  pijanym o nierzom, któ-
rzy skatowali go, gdy odbywa  jako oficer obowi zkow
s u b  wojskow .

Legendy czy te  mitu od prawdy historycznej w 
biografii Goduli nie by  w stanie oddzieli  nawet tak 
wnikliwy badacz jego yciorysu jak Jan Dworak, bo 
Godula kaza  zniszczy  wszystkie dokumenty osobiste 

Joanna Gryzik w wieku 14 lat (fot. Pigorsch, repr. J. Kraw-
czyk)
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i wizerunki jego twarzy, a posta  jego zosta a owiana 
nimbem tajemnicy.

Wiadomo jednak na pewno, e jako m ody, zdolny 
cz owiek Godula podj  prac  w dobrach hrabiego Ka-
rola Franciszka Ballestrema pocz tkowo jako pisarz, 
pó niej kasjer, a w ko cu zarz dca maj tku w Rudzie 

l skiej. Wykazuj c si  wielk  przedsi biorczo ci , zo-
sta  wkrótce wspólnikiem Ballestrema w produkcji cyn-
ku. W 1816 roku by  ju  wspó w a cicielem cynkowni 
„Karol” – jednej z najwi kszych wówczas w Europie. 
Z czasem sta  si  w a cicielem wszystkich hut cynku 
na l sku oraz licznych kopalni. Nazwano go wówczas 
„królem cynku”. Intuicj  i znajomo ci  rzeczy przerasta
wszystkich ówczesnych przemys owców l skich, co 
doprowadzi o go do wielkiej fortuny3.

Wypadek z m odo ci spowodowa  jednak, i  Godula 
by  milczkiem, samotnikiem, yj cym bardzo skrom-
nie w prostym drewnianym domu w Rudzie l skiej, 
mimo e posiada  kilka pa aców. Jego ulubion  potra-
w  mia y by  kraszone ziemniaki z zsiad ym mlekiem. 
Mówiono, e by  cz owiekiem wyj tkowo szpetnym i 
podejrzewano o konszachty z diab em, któremu mia
sprzeda  dusz 4. Zazdro nicy, nie mog c poj , jak w 
krótkim czasie si gn  po tak wielkie bogactwo, g osi-
li e wys annicy piekie  sypali mu nocami z ote talary 
do komina5. Ferdynand Goetel, dowodz c, e Godula 
zaprzeda  si  diab u, twierdzi  nawet, e zamiast stopy 
mia  diable kopyto6.

Godula po o y  wielkie zas ugi dla rozwoju prze-
mys u na l sku. Nie by  skner . Potrafi  by  hojny i 
wspania omy lny, ale nie lubi  dawa  za darmo, zw asz-
cza tym, którzy mogli utrzyma  rodziny. Sam pracowa
du o i sumiennie. I takiej postawy wymaga  od innych. 
T pi  bezwzgl dnie pija stwo. Potrafi  doprowadza  do 
zamykania karczm, gdy mia  dowody, e stawa y si
siedliskami pijaków. Hulaszczy tryb ycia irytowa  go 
szczególnie u swoich siostrze ców, którzy byli utracju-
szami i potrafili buntowa  przeciw niemu robotników 
w jego kopalniach i hutach.

Otoczony ludzk  zawi ci  i podejrzliwo ci , a bywa-
o, e i pogard , oraz niech tn  mu rodzin , postanowi

u schy ku swego ycia zapisa  ca y maj tek 6–letniej 
dziewczynce Joannie (Joance) Gryzik. By a to córka 
komornika spod bytomskiej Por by, pracuj cego zapew-
ne w jednej z cynkowni Goduli. Osierocona trafi a pod 
opiek  s u cej Goduli Emilii Lukas. Nie wiadomo, co 
spowodowa o, e przedwcze nie postarza y, chory na 
nios c  mu wielkie cierpienia kamic  nerkow , Godula 
postanowi  zapisa  ca y maj tek sierotce Joance. Nie 
jest prawd , e mia a by  jego nie lubn  córk , bo ka-
lectwo odebra o mu fizyczn  zdolno  do posiadania 
potomstwa. Istnieje przekonanie, e Joanka jako dziecko 
nie ba a si  starego, szpetnego, osch ego, schorowanego 
m czyzny i garn a si  do niego z wielk  ufno ci ,
towarzysz c mu w jego samotni. Gustaw Morcinek tak 
o tym pisze w powie ci „Pok ad Joanny”:

„A wieczorem, gdy ju  zmrok zapad , Godula przy-

szed  i zamkn  si  w swej tajemniczej izbie. Wtedy 
Joanna pobieg a do ogrodu, narwa a po ciemku kwiatów 
i posz a do drzwi. Przypomina sobie teraz ów ogromny 
l k, gdy skrada a si  do nich na palcach. Dotar a wresz-
cie, zapuka a nie mia o, leciutko. I ju  chcia a uciec, 
przera ona swoj  zuchwa o ci , gdy znienacka, tamte 
tajemnicze, straszne drzwi otworzy y si  i w progu sta-
n  Godula z wysoko podniesionym kagankiem.

– Czego chcesz? – zapyta  chrapliwie.
– Kwiaty wam przynios am, panie Godula... Nie bij-

cie mnie, bo ja wam kwiaty przynios am... Bo jeste cie
nieszcz liwy... A ja was chc  kocha , panie Godula...

I sta a si  dziwna, przedziwna rzecz. Godula schyli
si  niewierz cy, o wieci  Joann , postawi  kaganek na 
progu, wyci gn  do niej rami , pog aska  nie mia o po 
g owie. A potem uj  ostro nie jej d o  i poprowadzi
do izby. Cofa  si  i patrzy  zdumiony na Joann . Jakby 
w asnym oczom nie dowierza . A potem zapyta  zdzi-
wiony:

– Joanno, ty si  mnie boisz?
– Troch , ale bardzo nie, panie Godula...
Gdy zaniepokojona matka wst pi a do Godulowej 

izby, zasta a go siedz cego na niskim sto eczku, opo-
wiadaj cego zas uchanej Joance jak  s oneczn  bajk ... 
Bo si  oboje miali7.”

Zamek w Kopicach, 1917 r. (pocztówka za zbiorów S.S. 
Nicieji)
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Karol Godula zmar  we Wroc awiu do  niespodzie-
wanie w hotelu „Pod Z ot  G si ” po blokadzie nerek. 
Przy o u mierci by a sze cioletnia Joanka. Zosta  po-
chowany na cmentarzu wi tego Wojciecha. Szok wy-
wo a o otwarcie testamentu w Bytomiu. Nikt nie móg
w to uwierzy , e ten stroni cy od ludzi dziwak ca
fortun  zapisa  dziecku komornicy i wyznaczy  opieku-
nów, którzy mieli wybran  dziewczynk  wykszta ci  w 
najlepszych szko ach i kupi  jej tytu y arystokratyczne. 
Tak si  te  sta o. Joann  wykszta cono bardzo starannie 
w szko ach klasztornych Wroc awia i kupiono jej tytu
hrabiowski z herbem. 

Niefortunny zapis w testamencie, e gdyby zmar a
bezpotomnie, to ca y maj tek ma przej  w r ce sio-
strze ców Goduli, spowodowa  realne zagro enie dla 
ycia Joanny. Siostrze cy nie tylko próbowali obali

testament w s dzie, ale po sprzeda y swoich rzekomych 
praw do maj tku ludziom ró nego autoramentu, stwo-
rzyli mo liwo  organizowania zamachu na jej ycie. 
By y podejrzenia, e próbowano j  otru , a nawet utopi .
Dlatego do momentu wyj cia za m  zamkni to j  we 
wroc awskim klasztorze Urszulanek i strze ono jak oka 
w g owie8. Nigdzie nie mog a wychodzi  sama. Mia a
wiadomo , e jest ci gle obserwowana. Obawiano si ,
e mo e to si le odbi  na jej psychice.

Dobry los chcia , e wyros a z niej adna, inteligentna 
i pracowita dziewczyna. We Wroc awiu, w domu swe-
go opiekuna, maj c szesna cie lat, pozna a starszego o 
11 lat od siebie hrabiego Hansa Ulryka Schaffgotscha, 
przedstawiciela jednego z najbardziej znanych i boga-
tych rodów na l sku, w a cicieli uzdrowiska w Ciepli-
cach, zamku w Chojniku i miasteczek Mirsk, Kowary, 
Gryfów oraz wsi w okolicach Jeleniej Góry9. Istniej
opinie, i  by a to wzajemna mi o  od pierwszego wej-
rzenia10.

Dostrzegaj c szans  szybkiego zawarcia ma e stwa
i tym samym pozbycia si  wreszcie prze ladowców Jo-
anny, opiekunowie postanowili wykorzysta  t  sytuacj .
Zdawano sobie spraw  z przepa ci, jaka dzieli a córk
komornika od arystokraty od pi ciuset lat znanego rodu 
niemieckiego. Aby dosz o do ma e stwa, nale a o jej 
kupi  tytu  hrabiowski. I tak te  si  sta o. Otrzyma a
nazwisko Schomberg Godulla oraz herb, na którego 
tarczy wida  by o: skrzy owane – pyrlik (ci ki m ot 
do rozbijania bry  w gla) i elazko (klin, przecinak do 
rozbijania bardzo du ych bry  skalnych) wci te w b -
kitn  tarcz  na z otym polu11.

Jak pisze s usznie W adys awa l zak, wdzi k i 
m odo  Joanny nie by y bez znaczenia, ale wa niejsze
wydawa y si  by  miliony. Hans Urlyk jako syn nie 
pierworodny, nie dziedziczy  wielkiego maj tku Schaff-
gotschów. W a ciwie nie posiada  nic prócz tytu u. Tym 
samym ma e stwo z Joann , wyros e na gruncie praw-
dziwej mi o ci, by o po dane z obu stron. I tak oto u 
progu swej doros o ci, jeszcze niedawno yj ca z cudzej 
aski sierota, jak w pi knej ba ni o Kopciuszku sta a

si  s ynn  w ca ej Europie hrabin . Otrzyma a zreszt

przydomek l skiego Kopciuszka. Rodzina Schaffgo-
tschów szybko prze kn a ten mezalians, tym bardziej, 
e ogromna fortuna Joanki pozwoli a stworzy  górno-
l sk  ga  rodu Schaffgotschów. 

Ma onkowie po lubie kupili Kopice oraz pobliskie 
wsie – elazn , Krasn  Gór , Ko cieln  Gór  i Pnie-
wo ko o Grodkowa, i cztery lata pó niej, w roku 1863 
rozpocz li budow  niezwykle okaza ego pa acu we wsi 
Kopice pod Grodkowem. Do realizacji tego projektu, 
bardzo kosztownego i wymy lonego przez Hansa Ur-
lyka, zaanga owali jednego z najwybitniejszych archi-
tektów dzia aj cych wówczas na l sku, absolwenta 
Akademii Berli skiej, Carla Lüdecke, wspomaganego 
przez jego ucznia, równie zdolnego, Carla Heidenrei-
cha12. W ci gu kilku lat wzniesiono jeden z najbardziej 
fascynuj cych pa aców na l sku – pyszn  rezydencj ,
otoczon  wielohektarowym wspania ym krajobrazo-
wym parkiem ozdobionym stawami, w ramach którego 
znalaz y si : sztuczna ruina, kaplica grobowa rodziny 
Schaffgotschów, wi tynia dumania, pawilon chi ski, 
pawilon gotycki, kolumna zwyci stwa i pi kna oran-
eria, w której ros y kilkunastometrowej wysoko ci 

tropikalne drzewa. Splendoru dope nia y przemy lnie 
wkomponowane fontanny. W parku hodowano daniele, 
z czasem stworzono tam pola golfowe, a nawet ma e
lotnisko dla samolotów13.

Pos g damy z harf  autorstwa Carla Kerna w pracowni 
Rafa a Rze niczka
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W zamku w Kopicach go cili najznamienitsi przed-
stawiciele arystokracji europejskiej, wybitni politycy, 
arty ci, hierarchowie ko cio a i ksi ta.

Sam pa ac, odbijaj cy si  w tafli okaza ego stawu, 
mia  dziesi tki pokoi wyposa onych w najpi kniejsze
meble oraz obrazy przednich mistrzów europejskich. 
Liczne wie yczki, neogotyckie sterczyny, fantazyjne 
rzygacze zdobi y wr cz bajkowy, o ogromnej powierzch-
ni dach tej rezydencji. Na kolumnach i w niszach cian
zamkowych umieszczono wiele ponadnaturalnych roz-
miarów rze b figuratywnych. W ród nich dwie rze by
przedstawia y w a cicieli zamku kopickiego.

Pierwszy przedstawia  Joann  Gryzik-Schaffgo-
tschow  jako „Dam  z harf ”, która mia a kojarzy  si
z Terpsychor  – muz  muzyki i rado ci ycia. Trzyma a
ona w jednej r ce ró  – symbol pi knego, spe nionego
ycia, a drug  r k  wspiera a na instrumencie. Rze biarz 

umie ci  na boku figury pe n  sakw  – atrybut hojno ci.
Druga rze ba przedstawia a Hansa Ulryka Schaffgotscha 
w stroju rycerskim z rozwini tym rulonem, na którym 
znajdowa  si  plan rozmieszczenia pokoi zamkowych. 
By a to informacja, i  Hans Ulryk by  koncepcjonist
przebudowy zamku, któr  zrealizowali Lüdecke i Hei-
denreich. Autorem obu pos gów by wietny rze biarz
Carl Kern, pochodz cy z Kluczborka.

W latach sze dziesi tych XX wieku oba pos gi zo-
sta y powa nie okaleczone. Rze b  rycerza zrzucono 
ze znajduj cej si  na drugim pi trze pa acu kolumny i 
roztrzaskana przez kilkadziesi t lat le a a w zawilgo-
conej fosie, a  wreszcie nieznani sprawcy skradli j  w 
roku 2001. „Damie z harf ” odbito g ow  i uszkodzono 
r k . Pocisk karabinowy zostawi  wielk  dziur  w wy-
rze bionej w piaskowcu harfie. Rze bie grozi a zag ada
b d  podobny los jak pos gowi rycerza. W 2006 roku 
decyzj  wojewódzkiego konserwatora zabytków Ma-
cieja Mazurka pos g „Damy z harf ” przewieziono do 
Opola i staraniem Uniwersyteckiego Stowarzyszenia 

na rzecz Ratowania Zabytków 
l ska Opolskiego odrestauro-

wano i umieszczono na uniwer-
syteckim wzgórzu. Rekonstruk-
cj  zniszczonej g owy i innych 
ubytków przeprowadzi  Rafa
Rze niczek.

Warto pami ta , e Joanna 
Schaffgotschowa, uwieczniona 
jako „Dama z harf ”, okaza a
si  równie zdoln  jak jej wspa-
nia y darczy ca Godula. Oso-
bi cie zarz dza a kopalniami 
i hutami. Pomno y a maj tek, 
który sk ada  si  z licznych ko-
pal  galmanu, hut cynku oraz 
kopal  w gla kamiennego. To 
w a nie te kopalnie, m.in. Ho-
henzollern (Szombierki), Geo-
rgine (Nowy Bytom), Gräfin 

Johanna (Bobrek), Lithandra (Ruda l ska) i Paulus 
(Pawe  w Chebziu) przy umiej tnym gospodarowaniu 
generowa y kolosalne zyski. W 1905 roku maj tek ten 
szacowano na 50 milionów marek14.

Hrabina Joanna pozostawa a w a cicielk  wszystkich 
swoich dóbr, a m y  wy cznie z tej cz ci, która 
by a jej posagiem. By a wielk  filantropk . Budowa a
ko cio y, sieroci ce i kaplice. Odwiedzaj c swoje dobra 
ziemskie, wyst powa a w stroju górno l skim i rozma-
wia a z mieszka cami w polskiej gwarze l skiej. Opie-
kowa a si  robotnikami swoich fabryk i ch opami ze 
swoich wsi. By a szanowana i podziwiana. Zosta a dam
licznych orderów. By a matk  czwórki dzieci, z których 
wszystkie zawar y pó niej ma e stwa z potomkami l -
skich rodów arystokratycznych. W 1940 roku udzia ow-
cami spó ki Hrabiowskich Zak adów Schaffgotschów 
(Gräflich Schaffgotsche Werke) by o trzydziestu trzech 
potomków Schaffgotschów. W ich posiadaniu by a m.in. 
nowoczesna koksownia w Zdzieszowicach pod Gór
w. Anny. Po podziale Górnego l ska maj tek spó ki

znalaz  si  po obu stronach granicy.
Zmar a w Kopicach w wieku 72 lat i tam te  zosta a

pochowana. W 1945 roku jej zabalsamowane zw oki 
sprofanowano, a z czasem pi kny zamek kopicki obró-
cono w ruin , zapominaj c, e Joanna Gryzik-Schaffgo-
tschowa to jedna z najwspanialszych postaci w dziejach 

l ska.
Odnowiony i przeniesiony na wzgórze uniwersy-

teckie pomnik „Damy z harf ” b dzie przypomina  t
pi kn  posta  i s awi  jej szlachetne czyny.

Stanis aw S. Nicieja

Przypisy:
 -1 J. Dobesz, Schloss Koppitz (Kopice) – eine schlesische 
Rezidenz der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, „Zeitschrift des 
deutschen Vereins für Kunstwissenschaft”. R. 33, 1979, s. 79–96; 
W adys awa l zak, Joanna i Hans Ulryk Schaffgotschowie jako 

Zamek w Kopicach (pocztówka ze zbiorów S. S. Nicieji)
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Tomasz Goban-Klas

Terrory ci a media
Wybitny historyk i znawca ter-

roryzmu, Walter Laqueur, napisa :
„Je li terroryzm jest propagand
poprzez czyn, to dziennikarze oraz 
telewizyjni reporterzy i operatorzy 
s  najlepszymi przyjació mi terrory-
stów.” Cho  to teza szokuj ca, czy
nie jest zasadna? Czy nie dzi ki 
mediom i dziennikarzom terrory ci
zdobywaj  to, o co im najbardziej 
chodzi – zastraszenie ogó u, zmu-
szenie w adz do reakcji (cho by 
by a to reakcja narzucenia policyj-
nego nadzoru nad obywatelami w 
ramach walki z terroryzmem)? Czy 
nawet ci dziennikarze, którzy s
jawnymi i konsekwentnymi prze-
ciwnikami terrorystów, po rednio 
nie przyczyniaj  si  do nadawania 
im spo ecznego znaczenia, wy sze-
go statusu, nag a niania ich alów i 

da ? Te pytania warto sobie po-
stawi  i dzisiaj.

Teatr terroru 

Terror to u ycie si y lub gro by 
przemocy wobec ludzi niemaj cych 
nic wspólnego z wojn , ale ponadto 
i przede wszystkim, to oddzia ywa-
nie na opini  publiczn , wiadomo
spo eczn , psychik  jednostkow  i 
zbiorow . Alex Schmid i Jenny de 
Graaf pisz : „Ofiara jest jedynie 

instrumentem, powierzchni  b bna
walon  dla uzyskania zamierzone-
go wp ywu na publiczno ”. Zatem 
tu kryje si  istotna ró nica mi dzy
przemoc  kryminaln  a terrory-
styczn : przest pcy zazwyczaj nie 
pragn  rozg osu, a przeciwnie – sta-
raj  si  swój czyn i osob  ukry .

Cel terroryzmu to sianie strachu, 
koncentracja uwagi na okre lonych
tematach, wywo anie histerii zbioro-
wej. Terrory ci planuj  swoje akcje 
w sferze materialnej oraz – a w a -
ciwie g ównie – symbolicznej. Dla-
tego umiej tnie wykorzystuj  logik
dzia ania mediów: misj  dostarcza-
nia informacji, zrównowa onego 
prezentowania opinii. Terrory ci 
korzystaj  równie  z najnowszych 
mediów, w tym przede wszystkim 
Internetu, jako ogólnie dost pnego
medium o wiatowym zasi gu dla 
pot gowania i przed u enia efektu 
swego dzia ania.

Zatem nie sam czyn, ale jego 
aran acja, wybór obiektów, czasu i 
scenariusza wskazuje na planowa-
ny, programowany i re yserowany
charakter terrorystycznego aktu. Ma 
on by  spektaklem i to o masowej 
widowni. Znany badacz, dyrektor 
programu Rand Corporation, Brian 
Jenkins, ju  w 1975 roku pisa :
„Ataki terrorystyczne s  cz sto do-

k adnie re yserowane, aby przyci g-
n  uwag ... Porwanie i trzymanie 
zak adników zwi ksza dramatyzm 
akcji. Terroryzm jest skierowany do 
telewidzów, a nie w a ciwych ofiar. 
Terroryzm jest teatrem”. 

Jean Baudrilard w 1983 roku 
okre la  terroryzm jako „teatr ok-
rucie stwa”, a jego przekaz jako 
czyst  form  komunikowania sym-
bolicznego”. Abdal Fatah Ismail 
(przywódca antybrytyjskich walk 
w Adenie, doszed  do analogiczne-
go wniosku: „Nie warto walczy  we 
wsiach i na prowincji, bo nikt nie 
zwraca na to uwagi”.

W ostatniej instancji to nie skala 
operacji si  liczy, lecz skala rozg o-
su. W 1975 roku z r k terrorystów 
zgin o cznie 26 ydów, 7 tury-
stów i kilku o nierzy w Izraelu, 
by o to wówczas mniej ni  ofiary 
jednego dnia walk w Bejrucie, lecz 
wiat si  codziennie dowiadywa  o 

tych pierwszych. W 1976 roku pi -
ciu Chorwatów porwa o samolot 
linii TWA, domagaj c si  publika-
cji szczegó owego obszernego ma-
nifestu wzywaj cego do od czenia
Chorwacji od Jugos awii. dania 
spe niono, zosta  opublikowany, 
niemniej porywacze domagali si ,
aby ulotki z tym manifestem rozrzu-
cono z samolotu nad europejskimi 
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stolicami. I to spe niono. Gdy osta-
tecznie porywacze poddali si  w Pa-
ry u, jeden z nich odwróci  si  do 
kamery i z u miechem powiedzia :
„To przecie  jest szo biznes!”.

Na pewno tak by o w przypadku 
s ynnego w swoim czasie porwania 
dziedziczki imperium medialnego 
Patrycji Hearst przez Symbiotycz-
n  Armi  Wyzwolenia. Licz ca 12 
osób „armia” przes a a do lokalnej 
radiostacji list, gro c yciu porwa-
nej, gdyby ich komunikaty nie zo-
sta y rozpowszechniane przez me-
dia. Obie regionalne gazety Hearsta 
„The San Francisco Chronicle” oraz 
„The Oakland Tribune” natychmiast 
si  zgodzi y i o wiadczenia porywa-
czy drukowano w ca o ci. Po kilku-
nastu dniach Patty, jak j  nazywano, 
niespodziewanie sama opowiedzia a
si  po stronie porywaczy, co uczy-
ni o wydarzenie jeszcze bardziej 
medialnym.

Symbolizm terroryzmu to jego 
centralna wspó czesna cecha. Ce-
lem jest ukazanie s uszno ci w asnej 
pozycji oraz z a wroga. Ofiara za-
machów czy porwania jest w istocie 
koz em ofiarnym, u ywanym przez 
terrorystów dla reprezentowania 
ich sprawy. Bomba w Oklahoma 
City wybuch a 19 kwietnia 1995 
– a by a to 220. rocznica bitwy pod 
Lexington oraz druga rocznica ata-
ku FBI w Waco, Teksas. Obie daty 
maj  wielk  symboliczn  wymow
dla Amerykanów.

Silne wra enie spo eczne po-
wstaje wówczas, gdy przemoc jest 
spektaklem dla innych osób ni  dla 
jej ofiary. Wydarzenie, np. zamach 
czy porwanie, staje si  scen , a wi-
downi  s  zwykli obywatele. Me-
dia dzia aj  jako po rednicy – za-
pewniaj  transmisj  wydarzenia do 
domów, tym samym propaguj c je, 
cho  niekoniecznie pochwalaj c. 
Zgodnie z Podr cznikiem afga -
skiego d ihadu, który by  bibli  dla 
terrorystów binladenowskiej Al-Ka-
idy, cele takie jak „sentymentalne 
pomniki” – Statua Wolno ci w No-
wym Jorku, Big Ben w Londynie 
czy wie a Eiffla w Pary u s  naj-
lepszymi i w a ciwymi celami, gdy
ich zniszczenie „wywo a wielki roz-

g os, przy ograniczonych stratach 
w asnych”.

Brazylijski rewolucjonista Car-
los Morighella powiedzia  zwi le:
„Terroryzm to uzbrojona propagan-
da”. A znany pisarz powie ci szpie-
gowskich, by y agent brytyjskiego 
wywiadu, a obecnie znany pisarz 
John le Carre, t  sam  my l wyra-
zi  literacko: 

„Terror jest teatrem. My inspi-
rujemy, my przera amy, my obu-
rzamy, my wzbudzamy gniew albo 
mi o . My edukujemy. Teatr tak-
e. Terrorysta jest wielkim wiato-

wym aktorem. `Terror jest teatrem` 
– agodnie mówi cy palesty ski 
strzelec, powiedzia  mi w Bejrucie 
w 1982. Mówi  o morderstwie izra-
elskich lekkoatletów na igrzyskach 
w Monachium, ale równie dobrze 
móg by mówi  o ataku na dwie wie-
e oraz Pentagon. Niegdy  Bakunin, 

misjonarz anarchizmu, lubi  mówi
o propagandzie przez czyn. Trudno 
sobie wyobrazi  bardziej teatralne, 
mocniejsze czyny propagandy ani-
eli wy ej wspomniane”. 

Jednak metafora teatru ma swe 
ograniczenia. Terrory ci w pewnym 
sensie maj  moc wi ksz  ni  re y-
serzy. To oni ustalaj , kto b dzie na 
scenie, a kto na widowni, mog  te
surowo kara  wykonawców, a nawet 
widzów. Je li jednak terror w ogóle 
mo e by  nazwany teatrem, to tylko 
w sensie happeningu, którego sens i 
ocena s  nieprzewidywalne dla ini-
cjatorów. Czasami bywaj  odwrotne 
ni  zamierzone. Na szcz cie.

Media

Informacje (tzw. fakty) dzienni-
karskie ujawniaj  paradoksaln  na-
tur  – dla widzów wydaj  si  spon-
taniczne i naturalne, gdy w istocie s
wyszukiwane (i finansowane) przez 
same media, a tak e podsuwane 
mediom przez polityków i rz dowe
instytucje, a nawet osobisto ci (w 
czasie konferencji, przygotowanych 
obchodów, podsuwanych dokumen-
tów, etc). O tym dobrze wiedz  ter-
rory ci. Niektórzy z nich studiowali 
dziennikarstwo na najlepszych uni-
wersytetach europejskich. Potrafi

nawet wynegocjowa  op at  za pra-
wa do swych programów. W 1985 
w trakcie porwania samolotu TWA 
lot 847 z Bejrutu dwie wielkie tele-
wizje ameryka skie – ABC i CBS 
– zap aci y porywaczom milion 
dolarów za dostarczone nagrania 
wideo oraz udzielony wywiad. Co 
dostali w zamian? Propagand  ter-
rorystów oraz wielk  telewidowni
ameryka sk . Finansowo na pewno 
im si  to op aci o.

Inforozrywka. Sektor informacyj-
ny mediów nie ró ni si  wiele od 
sektora rozrywkowego, który eruje 
na zbrodniarzach i bohaterach w po-
szukiwaniu sukcesu kasowego. Sek-
wencje aktów terroru s  ciurkiem i 
bez umiaru pokazywane w niezli-
czonych odmianach, w lokalnych 
i krajowych serwisach, w ró nych 
mediach, co tworzy semiotyczny 
hipertekst. Obsesje medialne – np. 
gro ba u ycia broni biologicznej, 
atak w glikiem (antrax), zagro e-
nie ptasi  gryp  – na pewno nie s
nierealne, ale na ile zostaj  wyol-
brzymione!

A akty destrukcji s  pewnym i 
atrakcyjnym tematem dziennikar-
skim. Dlatego media tak ch tnie 
wykorzystuj  terror. Straszliwe, 
okrutne wie ci dobrze si  sprzedaj
– wzrasta nak ad i ogl dalno . Fred 
Barnes pisa  wprost: „Terrory ci 
wykorzystuj  zwyk dz  mediów 
do pokazywania wiadomo ci o mi -
dzynarodowym znaczeniu, dz
prezentowania tragedii i nadawania 
informacjom tak zwanego ludzkie-
go wymiaru. Rywalizacja mediów, 
zazwyczaj brutalna, w takiej sytua-
cji staje si  jeszcze bardziej za arta,
cz ciowo dlatego, e publiczno
ogl da je z wi ksz  uwag , a cz -
ciowo dlatego, e niektórych dzien-
nikarzy mo e to wynie  na pozycj
gwiazdy telewizyjnej”.

Wieloletni, ceniony ameryka ski 
komentator telewizyjnej sieci ABC, 
Ted Koppel ju  w 1984 roku g osi :
„Media, a szczególnie telewizja, i 
terrory ci potrzebuj  jedni drugich, 
mi dzy nimi istnieje wr cz symbio-
tyczna relacja. Bez telewizji terrory-
sta staje si  jak przys owiowe drze-
wo w filozoficznym lesie, które to 
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drzewo, gdy pada samotnie, a nikt 
tego nie widzi ani nie s yszy, nie ma 
racji bytu. I telewizja bez terrory-
zmu, cho  nie zostaje pozbawiona 
przedstawiania interesuj cych zda-
rze , jest wszak e pozbawiona jed-
nego z wydarze  najbardziej spek-
takularnych”.

Kazimierz Krzysztofek uzupe -
nia: „Media sta y si  zak adnikiem
terrorystów. yj  nie tylko z poka-
zywania kopii rzeczywisto ci, ale 
j  tak e kreuj . Ich ywio em jest i 
zawsze b dzie informowanie i ko-
mentowanie wydarze  bez wzgl du
na skutki spo eczne, jakie to ze sob
niesie. Nawet je li media s  na tyle 
odpowiedzialne, by nie epatowa
wiadomie zbrodni  i okrucie -

stwem, to samo ich przekazywanie 
ju  jest epatowaniem. Kiedy media 
audiowizualne by y w du ym stop-
niu pa stwowe, jak to mia o miejsce 
w Europie, te  nie by y wolne od 
manipulacji, ale nie by y karmione 
sensacj . Dla mediów komercyj-
nych breaking news, najbardziej 
tragiczna wiadomo , jest dobro-
dziejstwem. Taka jest logika i nie-
wiele tu pomo e etyka. Naiwnym 
jest oczekiwa , e media nie b d
nag a nia  terrorystów. Musz  one 
wywo ywa  zainteresowanie, eby
przetrwa , a relacje z zamachów 
terrorystycznych doskonale si  do 
tego nadaj . W ekonomii uwagi wy-
grywa ten, kto jej najwi cej przy-
ci gnie, eby j  potem odsprzeda  z 
zyskiem reklamodawcom. Chodzi o 
to, eby by  pierwszym w zdobyciu 
breaking news.”

Dobrze oddaje powy szy wywód 
ironiczny art dziennikarzy izrael-
skich, którzy zapytani, jak im si
powodzi, odpowiadaj  „Nie le, nie 
brakuje zamachów do opisywania.”

Niemal zawsze, gdy terrory ci 
tworz  sceny pe ne wstrz saj cych
d wi ków i obrazów, wysuwaj
gro by, eksponuj  dramaty, ludzkie 
tragedie, to media bez wahania je 
przedstawiaj , a nawet przesadzaj ,
nawet kosztem innych, mo e wa -
niejszych wiadomo ci. Robi  to jed-
nak w sposób schematyczny, nazy-
wany formatowaniem (framing), a 
pro ciej, sposobem uj cia tematu.

Robert G. Picard wylicza cztery 
podstawowe, tradycyjne formaty 
retoryczne stosowane w przekazy-
waniu wiadomo ci dziennikarskich, 
które w po redni i subtelny sposób 
wp ywaj  na znaczenia przyjmo-
wane przez odbiorców. Oto cztery 
proste przyk ady not:

Format informacyjny. „Cztery 
osoby zosta y zabite, za  33 innych 
rannych, gdy w czwartek w kafejce 
w Pary u wybuch a bomba.” 

Format sensacyjny. „Bomba rzu-
cona przez terroryst  w zat oczonej
paryskiej kafejce, miertelnie rani a
cztery osoby i pozostawi a zbroczo-
ne krwi  trzydzie ci trzy inne.”

Format opowie ci. „Para nowo-
e ców w podró y po lubnej zgin -
a w czwartek, gdy bomba zniszczy-
a parysk  kafejk . M oda ona i jej 

m , którzy pobrali si  24 godziny 
wcze niej, znale li si  w ród czte-
rech zabitych oraz 33 rannych po 
eksplozji bomby.”

Format dydaktyczny. „Zamach 
bombowy w czwartek w paryskiej 
kawiarni zdaje si  sygnalizowa
now  fal  przemocy przez funda-
mentalistów islamskich wzburzo-
nych przez francusk  polityk  za-
graniczn  na Bliskim Wschodzie”.

Ameryka scy medioznawcy 
wskazuj , e cho  wspó istniej
ró ne style i modele dziennikar-
stwa, to niestety aktualn  tendencj
jest popularno ci tego, co prostsze, 
szybsze, atwiejsze i ta sze do re-
lacjonowania. Tradycyjny model 

dziennikarstwa – model weryfi-
kacji i rzetelno ci – opiera si  na 
staraniach dziennikarzy o dok adne
sprawdzanie faktów. Obecnie ust -
puje miejsca ju  nie tylko talk-sho-
wom, lecz i nowemu dziennikarstwu 
superpewno ci, gdzie informacja 
jest podawana krótko, szybko i bez 
troski o jej niezale n  weryfikacj .

Czy media, tak nag a niaj c akty 
terrorystyczne, zach caj  do ich na-
ladowania? Wielu ludzi tak s dzi 

i ma sporo racji. Brien Jenkins w 
1981 roku zanalizowa  48 przypad-
ków okupacji ambasad w wiecie 
w latach 1970–1980, dochodz c do 
wniosku, e wyst pi  pewien efekt 
zainfekowania pomys ami, bowiem 
zaj cia budynków wyst powa y w 
znamiennych seriach. Tak e po 
zamachach bombowych 7 lipca 
w Londynie, 21 lipca dokonano 
podobnych zamachów. Policyjne 
ledztwo wskaza o, e nie by y dzie-
em jednej organizacji czy o rodka

typu Al-Kaida. Zdarza o si  nato-
miast pospieszne na ladownictwo. 
Lecz równie  i w bardziej ogólnej 
formie rozg os medialny podsuwa 
potencjalnym terrorystom idee i 
metody u ywania przemocy. 11 
wrze nia 1994 Frank Eugen Corder 
uderzy  Cesn  w White House. Czy 
to wydarzenie mog o by  inspiracj
dla 11 wrze nia? (...)

Prosty przyk ad zilustruje zbyt 
cz ste praktyki nieodpowiedzial-
nych dziennikarzy. Gdy kilkana cie
lat temu Niemcy wys a y swe okr ty 

Katarzyna Serwatka, Instytut Sztuki UO, Bestiariusz I, technika w asna
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do udzia u w kampanii NATO na te-
renie by ej Jugos awii, dziennikarz 
niemieckiej telewizji publicznej 
zapyta  jednego z marynarzy: „Czy 
pan si  boi?” Na co ten odpowiedzia
artem: „Tak, boj  si , e dostan

choroby morskiej na wzburzonym 
morzu”. Jednak w telewizji ukaza a
si  tylko krótka scena, w której mó-
wi : „Tak, boj  si ” (w tym miejscu 
uci to jego wypowied !).

Mimo i  to nie pojedynczy 
dziennikarze okre laj  schemat i 
styl informowania, to jednak nie s
biernymi, bezmy lnymi pionkami 
w grze medialnej. Ich wiadomo
zwi zków mi dzy mediami a terro-
ryzmem, mo liwo  bycia wykorzy-
stywanym czy to przez terrorystów, 
czy przez w adze (nie ukrywajmy, w 
czasie kryzysu cz sto dla dobrych 
celów, równie  w adze podaj  me-

diom mylne b d  wr cz fa szywe 
informacje). Mimo oczywistej pre-
sji konkurencji (tzw. wy cig szczu-
rów) oraz walki o uwag  odbior-
ców, wiele mo na osi gn  przez 
u wiadamianie dziennikarzom, e
sensacja nie mo e przewa a  nad 
odpowiedzialno ci . I e mo liwe 
jest atrakcyjne informowanie o 
wydarzeniach, bez mimowolnego 
nawet dodatkowego krzywdze-
nia poszkodowanych, wzbudzania 
sympatii dla terrorystów. Najlepiej 
radz  sobie z tym media izraelskie, 
dla których racja stanu jest wy sza
ni  chwilowa racja rynku. 

Warte stosowania s  dyrekty-
wy dziennikarskie wielkiego fran-
cuskiego regionalnego dziennika 
„France Ouest” sformu owane przez 
jego dyrektora François Régis Huti-
na: „Pokazywa , nie szokuj c. Mó-

wi , nie szkodz c. Wskazywa , nie 
atakuj c. Ujawnia , nie pot piaj c.

Jak e inaczej dzia aj  media i 
w adze polskie, które cz sto podaj
mediom jako pierwsze informacje o 
mo liwych ofiarach, a przez ogól-
nikowo  wywo uj  rodzaj histerii 
spo ecznej.

Prof. Tomasz Goban-Klas

Referat by  wyg oszony podczas kon
ferencji „Wojna w mediach”, która
odby a si  w dniach 11–12 pa dzier-
nika ubieg ego roku w Uniwersytecie
 Opolskim. Tekst oraz pozosta e refe-
raty wyg oszone podczas konferen-
cji b d  opublikowane w ksi ce, przy-
gotowywanej w Instytucie Politolo-
gii UO.

– Wielu ameryka skich studentów odrzuca teori
ewolucji, a jedna trzecia Polaków gotowa jest kszta -
towa ycie wed ug horoskopów i przepowiedni. Pe-
symi ci wieszcz  kiepskie czasy dla nauki.

– To z e zjawisko bierze si  z powszechnej ucieczki 
od pracoch onnych i trudnych nauk cis ych. atwiej 
jest uprawia  dziedziny humanistyczne. Cho , oczywi-
cie, uczciwie zg biana humanistyka te  wymaga pra-

cy. Niebezpieczne jest rozrywkowe podchodzenie do 
nauki. Coraz cz ciej w roli ekspertów wyst puj  dzi
nie przedstawiciele nauk cis ych, ale psychologowie i 
socjologowie, którzy raczej mówi  o tym, co o wiecie
s dzi wi kszo , ni  jaki wiat jest naprawd . Ubole-
wam, e na maturze nie ma powszechnego obowi zku
zdawania matematyki. Ona uczy systematyczno ci i 
logiki. Bez nich tylko krok do wró b.

– Jeden z kanadyjskich uczonych wykaza , e w 
oparciu o statystyk  da si  udowodni , e zodiakal-
ne Ryby s  podatne na zawa  serca, a Skorpiony na 
bia aczk .

– Taka g upia tendencja jest, niestety, obecna w na-
uce. Czasem mówi  moim studentom: da si  wykaza ,
e sko no  oczu zale y od ilo ci zjadanego ry u, ale 

to przecie  nie ma adnego sensu.
– Dwana cie procent ameryka skich studentów 

s dzi, e to S o ce kr y wokó  Ziemi, a co szósty 
nie wie, e ro liny produkuj  tlen. Sk d bierze si
taka ignorancja?

– Z powszechnego d enia do atwizny w zdobywa-
niu informacji. Nie my l  tylko o Internecie. Raczej o 
uczniowskiej postawie: niech mnie ucz  bezstresowo, 
bawi , ta cz  i piewaj , a ja askawie pos ucham. Ame-
rykanie sobie jako  z tym radz , ci gaj c zdolnych i 
pracowitych studentów z Azji. My za bezstresow  edu-
kacj  jeszcze zap acimy.

– Ile winy za kryzys nauki ponosz  sami uczeni ze 
swoim niezrozumia ym, hermetycznym j zykiem?

– Popularyzowanie nauki bez jej sp ycania jest trud-
ne. Ale nie wystarczy napisa  dobr , jasn  ksi k
naukow . Trzeba si  z ni  jeszcze przebi  na rynku. 

UNIWERSYTET W TRYBACH PRASY
„Nowa Trybuna Opolska”, 22 lutego 2007 r.

Od atwizny krok do czarów
Z prof. dr. hab. Józefem Musielokiem, fizykiem, by ym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, 
rozmawia Krzysztof Ogiolda
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W mowie i pi mie u ywa  trzeba prostych s ów, bo 
te wielkie zwi zane s  z wielkimi k opotami. Wielkie 
s owa zawieraj  w sobie zasadzki i by  inaczej nie 
mo e, skoro na przyk ad wolno ci czy sprawiedliwo ci
domagali si  walcz cy po obu stronach barykady, wi c
je inaczej rozumieli. We my „humanizm”, bo ostatnio 
o nim g o no, czyli zasad : wszystko dla cz owieka, w 
imi  cz owieka.

Dla humanisty cz owiek jest dobrem najwy szym. 
Nie ten czy ów cz owiek, ale cz owiek jako taki, czy-
li ka dy. Gdybym g osi  szacunek dla jakiego  kon-
kretnego cz owieka to taki humanizm by by swoim 
przeciwie stwem, bo mówi by o przewadze jednego 
cz owieka nad drugim, jednej grupy ludzi nad innymi. 
Tymczasem humanista troszczy si  o dobro wszystkich, 

a wi c chodzi mu o cz owieka.
I tutaj pojawia si  pocz tek trudno ci. Przecie  lu-

dzie s  ró ni, maj  rozmaite cele i odmienne pragnie-
nia. Uznaj  rozmaite warto ci. Co wi cej te warto ci, 
cele i pragnienia s  cz sto sprzeczne. W takiej sytuacji 
jawi  si  dwa wyj cia. Jedno jest takie: wychodz  do 
cz owieka uznaj cego inne warto ci ni  ja i namawiam 
go by zechcia  wst pi  na inn  drog , by zechcia  zmo-
dyfikowa  swoje cele, bo marnuje swoje ycie. A wi c
jednym wyj ciem jest zachowanie charakterystyczne dla 
moralizatora czy wychowawcy. To jest moja sytuacja 
wyk adowcy. Namawiam studentów do przemiany

Wyj cie drugie polega  b dzie na aktywnym zabie-
ganiu o realizacj  przez drugiego cz owieka sensu cz o-
wiecze stwa. Ju  nie nawo ywanie, ale przymuszanie 

Moja filozofia

Bez wsparcia ze strony pa stwa ta ksi ka z „Harrym 
Potterem” nie wygra.

– Cz onkowie ameryka skiego Towarzystwa na 
rzecz Krzewienia Nauki bij  na alarm: nadchodzi 
wiek g upoty. Podziela pan ich obawy?

– Problem odchodzenia cz ci ludzi od wiedzy na-

ukowej w stron  wró b czy magii istnieje. Specjalist
w tej dziedzinie mamy nawet na UO, ale ja bym nie 
dramatyzowa . Ju  Mickiewicz pisa  o tych, co nie wie-
rz w m drca szkie ko i oko. Ten kryzys to nic nowego. 
Prawdziwa nauka si  obroni.

Na naszej uczelni Profesor roz-
pocz  prac  w 1992 roku. Pierwej 
pracowa  w kieleckiej WSP i kato-
wickiej AWF. 

Z wykszta cenia filozof, stu-
dia uko czy  w UJ w 1964 roku. 
Doktorat napisa  na temat pogl -
dów filozoficznych S. I. Witkiewi-
cza w 1973 roku. W 1986 uzyska
stopie  doktora habilitowanego. 
Profesorem nadzwyczajnym zo-
sta  na Uniwersytecie Opolskim.

By  historykiem filozofii. I to 
do  wszechstronnym. Jego na-
ukowe dociekania rozpocz y si
od bada  nad fenomenologi , pod 
kierunkiem prof. Ingardena, ale 

rych o potem zaj  si  Husserlem, 
Bergsonem i Kantem. Publiko-
wa  we wszystkich renomowa-
nych pismach filozoficznych pol-
skich, angielskich i niemieckich. 

Prócz pracy naukowej profeso-
ra Sarn  frapowa y problemy spo-
eczne, tote  znany jest jako pub-

licysta, pisz cy w periodykach, ale 
zawsze pod pseudonimem. Tak e
pod ró nymi pseudonimami wy-
dawa  ksi ki pi tnuj ce naganne 
zjawiska rodowiska naukowego. 

Jest autorem sze ciu monografii 
i oko o stu artyku ów naukowych. 
Spe nia  si  znakomicie jako dy-
daktyk. Lubiany przez studentów, 
ceniony przez kolegów. Odszed  na 
emerytur  30 wrze nia 2006 roku. A 
teraz odszed  od nas ca kowicie. Po-
zostanie w naszej pami ci i sercach.

Bart omiej Kozera

ODESZLI

Profesor Jan Sarna (1936–2007)
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W ostatnim numerze „Indeksu” 
pojawi  si  felieton Pana Bart o-
mieja Kozery dotycz cy studentów. 
Autor podda  krytyce milionow
rzesz , wytykaj c jej mokre kurtki, 
kaw  w plastykowych kubkach i 
brak zainteresowania szeroko poj -
tym studiowaniem.

Szanowny Autorze! Czas pogo-
dzi  si  z tym, e studenci zawsze 
istnieli i b d  istnie . Od 1980 roku 
drastycznie zmieni a si  liczba osób 
studiuj cych w naszym kraju. Ze 
stu tysi cy zrobi o si  nas 2 milio-
ny. Prawdopodobnie st d wra enie
Pana Kozery, e wszyscy studenci 
to niewychowane bubki (przepra-
szam za okre lenie).

Jak ju  wspomina am, studenci 
s  od zawsze – powiedzmy od cza-
sów wczesnego antyku. Byli to US 
(czyli tzw. uczniowie Sofoklesa). 
Inni wielcy filozofowie równie
mieli swoich uczniów, którzy po-
tem, staj c si  wielkimi filozofami, 
mieli swoich uczniów. Powstaje w 
ten sposób reakcja a cuchowa za-
le no ci: profesor – student, która 
przetrwa a do dzi , chocia  w zmie-
nionej formie. Tak jak zmieni a si
liczba osób ucz cych si  na wy -
szych uczelniach, tak zmieni y si
tre ci nauczania, ale i ch ci do na-
uki. St d w dwumilionowej rzeszy 
aków znajdziemy i ugrzecznionych 

prymusów, i niewychowanych stu-
dencików, i zwyk ych szaraczków, 

którzy wieczorami marz  o wielkiej 
karierze lub w asnej firmie, a stu-
diuj , bo w dzisiejszych czasach bez 
wy szego wykszta cenia jest si  ni-
kim. Jednak uogólnia  (tak jak zro-
bi  to Szanowny Autor) chyba bym 
si  nie odwa y a. To cios wymierzo-
ny prosto w tych, którym studiowa-
nie sprawia wielk  przyjemno . To 
kopia w serce tym, którzy planuj  w 
przysz o ci prac  naukow  i wresz-
cie nó  w plecy dla tych, w których 
mo liwo ci si  nie wierzy. 

Szanowny Panie!  Prosz  z 
d y s t a n s u  s p o j r z e  n a  y c i e 
s tudenta.  Sk ada si  ono z kilku 
(4–6) okresów, tzw. lat studiów, po-
dzielonych dalej na semestry lub try-
mestry (czasem wi cej, lub mniej). 
Ka dy z takich odcinków ko czy 
si  sesj , która to jest najbardziej 
m cz cymi dwoma tygodniami w 
yciu studenta. Tak e tego, który 

kocha si  uczy . Nie wspominam 
ju  o innych studenckich bol cz-
kach. Za przyk ad niech pos u
pospolite k amstewka wypowiada-
ne z wi ksz  lub mniejsz  cz sto-
tliwo ci . Nale y podkre li , e nie 
ka dy, kto u ywa ni ej wymienio-
nych, robi to z czyst  premedytacj .
Najcz ciej us yszymy wi c:

1. Dzi kuj , nie jestem g odny.
2. Tak, to moje wnioski.
3. Zaliczy em wszystko (do ro-

dziców).
4. Tak, mam jeszcze pieni dze na 

koncie (do rodziców).
5. By em na wszystkich pa skich 

wyk adach.
6. Przed nast pnym egzaminem 

nie b d  kserowa a wszystkiego, co 
wpadnie mi w r ce.

Biedny student, wci  kseruje i 
kseruje, a  si  toner w powietrze 
wzbija, a z ote i srebrne dukaty z 
kieszeni uciekaj . W konsekwencji 
jedynym porz dnym obiadem aka
staje si  tzw. zupa studencka, któ-
ra nazw  sw  zawdzi cza bodaj e
cenie. Dla niezorientowanych to 
zawrotna suma jednego z otego i 
pi dziesi ciu groszy. 

I ten wieczny strach, i ten wiecz-
ny stres – egzaminy, kolokwia, 
prace zaliczeniowe, publiczne re-
feraty, godziny w czytelni, tony 
przekartkowanego papieru i tyle
samo przeczytanych arcydzie ,
dzie , dzie ek. Do tego przera enie
niedalek  przysz o ci , kiedy z wy-
uczonym zawodem staniemy przed 
drzwiami szkó  i doznamy rozczaro-
wania. Oby my nie musieli, bracia 
i siostry studentki, rzec do siebie 
samych, jak bohater filmu Dzie
wira Marka Koterskiego: 

Nie, to by  nie mo e. Osiem lat 
podstawówki, cztery liceum. Potem 
pi , bite, studiów, dyplom z wyró -
nieniem, i oto mi p ac , jakby kto
da  mi w mord . O bracia poloni ci, 
siostry polonistki, stu trzydziestu 
by o nas na pierwszym roku. My le-

go do zachowa , które ja uznaj  za prawdziwie ludzkie. 
Wiem, trzeba by  tolerancyjnym, odró nia  grzech od 
grzesznika. Grzesznik wymaga szacunku. Ano w a nie,
a je li mi o  do cz owieka we mnie wielka, je li nie 
mog cierpie  patrz c jak inni b dz , to czy nie mam 
obowi zku pokierowa  drugim? Przymusi  go nawet, 
gdy uparty, aby wszed  na cie k  dobra?

Idea humanizmu oczywi cie nie prowadzi do terroru, 
ale mo e by  u ywana jako legitymizacja terroru. Na-

uczyciel terrorysta, nawet adnie to brzmi. Nazwisk nie 
b d  wymienia , ale znam kilku.

Je li bowiem humanizm zawiera w sobie sprzeczno ,
to mo liwe jest z e jego wykorzystanie. Nie u ywajmy
wielkich s ów. Nawet wielkie rzeczy mo na nazwa  za 
pomoc  prostego s ownictwa. Albo inaczej: wielko
cz owieka objawia si  za pomoc  prostoty j zyka, któ-
rym si  pos uguje.

Bart omiej Kozera

LISTY, POLEMIKI

Wierne, s uchaj ce oczy…
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Czytanie utrudniane
Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich og asza 
od lat cenne ksi ki w serii bi-
bliologicznej – „Nauka–Dydakty-
ka–Praktyka”. Na czwartej stronie 
ok adek informacja dodatkowa: 
Seria wydawana z inicjatywy In-
stytutu Informacji Naukowej i Stu-
diów Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Wydawnictwa 
SBP. Czytelnik to zdanie traktuje 
pewnie z ufno ci . Jako gwarancj
jako ci.

Kilka ksi ek z tej serii zamó-
wi em ostatnio i nadziwi  si  nie 
mog em, dlaczego wydawnictwo, 
w którym zapewne pracuj  znawcy 
sztuki drukarskiej, lekcewa y swo-
ich czytelników, wydaje prace, któ-
re tak trudno si  czyta (ze wzgl dów 
technicznych).

Troch  uwag o 81. tomie serii. 
To Nauka o ksi ce. Antologia teks-
tów, praca zbiorowa pod redakcj

Dariusza Ku miny i Marka Tobery, 
Warszawa 2006. We wprowadzeniu 
pierwszy z redaktorów t umaczy, 
e antologia zosta a przygotowa-

na z my l  o s uchaczach studiów 
magisterskich uzupe niaj cych 
Instytutu Informacji Naukowej i 
Studiów Bibliologicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego lub innych 
podobnych w ca ym kraju (s. 7). 
Jeszcze fragment wprowadzenia: 
Decyduj c si  na specjalizacj  z 
zakresu wiedzy o ksi ce, poprzez 
utrwalenie tre ci z lat wcze niej-
szych i korzystaj c z nowej lektury, 
studenci s  zainteresowani nowym 
spojrzeniem na problem wspó -
czesnego ksi goznawstwa poprzez 
pryzmat rozwoju tej dyscypliny na 
przestrzeni ostatnich pi dziesi ciu
lat. Takie w a nie cele przy wieca y
redaktorom niniejszej „Antologii” 
– przypomnie  podstawy i zapro-
ponowa  najnowsze widzenie tego 

przedmiotu (s. 7). To nowe spoj-
rzenie na problem wspó czesnego 
ksi goznawstwa poprzez pryzmat 
rozwoju tej dyscypliny brzmi dziw-
nie. Ale mo e studenci prze o  to 
zdanie na j zyk bardziej zrozumia y
i uchwyc  sens.

Tom sk ada si  z dziewi ciu 
rozdzia ów: Bibliologia, R kopis, 
Techniki druku, Papier, Format, 
Struktura ksi ki, Oprawa, Uk ad 
typograficzny, Estetyka ksi ki. W 
rozdzia ach zestawy fragmentów 
prac o ksi ce, w obr bie rozdzia-
ów mniejsze ca ostki (brak o tym 

jednak informacji w spisie tre ci), 
na szerokich marginesach zewn trz-
nych wyrzucono niektóre has a (np. 
Kolumna spuszczona, Kolumna 
szpicowa, s. 162).

Twórcy antologii (a  19 osób), 
uk adacze fragmentów i wyimków z 
tylu prac naukowych, ksi ek i cza-
sopism, zostali nazwani na stronie 

W ostatnim numerze „Indeksu”, na stronie 32, 
znalaz em fotografie fabryki obuwia w Szczepano-
wicach, obok dworca kolejowego, dok adnie naprze-
ciwko budynku, w którym mieszka em jako dziecko, 
z moj  rodzin . W 1901 roku, kiedy powsta a ta fo-

tografia, by a to posiad o  rodziny Klingerów. (...)
Pozdrawiam serdecznie

Eginhard Kalisch
Freiburg (Niemcy)

LISTY, POLEMIKI

Szanowna Redakcjo,

li my, e nogi Boga z apali my, e
oto nas przyj to do szko y poetów. 
Przez pi  lat stron tysi ce, m odo
w bibliotekach. A potem bida, bida i 
rozczarowanie! A potem beznadzie-
ja i staro  i wszechpora aj ca nas 
wszystkich pogarda w adzy, od dyk-
tatury, a  po demokracj , która nas, 
ka amarzy, ma za mniej ni  zero.

Mimo wszystko nie zgadzam 
si  z autorem tekstu Odtwarzanie, 

czyli tworzenie. Kto jak kto, Sza-
nowny Autorze, ale w dzisiejszych 
czasach student atwo nie ma. Stu-
dent narzeka, nosi mokr  kurtk  na 
wyk ad, pije kaw  z plastykowych 
kubków, ale student tak e si  uczy. 
Prosz  nie rezygnowa  z wiary w 
ycie rozumne, w ten model, który 

mimo wszystko preferuje pewna 
niszowa grupa – czasem nazywana 
kujonami, czasem prymusami. To 

oni, zagubieni w grupie poskr ca-
nych cia , siedz  prosto i czekaj ,
by zaspokoi  g ód wiedzy. Wysy aj
emaile z pro b  o wi cej informa-
cji, wyja nienie pyta  nurtuj cych.
Szanowny Autorze! Tacy studenci 
naprawd  istniej . A przekona si
Pan o tym, gdy na wyk adzie znaj-
d  si  cho by jedne, jedyne, wierne, 
s uchaj ce oczy. 

Agata Jaskot
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redakcyjnej, nie wiedzie , dlaczego 
– „autorami rozdzia ów”. A prze-
cie  oni nie napisali tych rozdzia-
ów, zestawili tylko, przyznaj , ze 

znawstwem, antologi  cytatów, nie 
opatrzyli ich komentarzem, nie na-
pisali nawet wst pów. Tylko u o yli 
antologi  i wyrzucili na marginesy 
niektóre terminy. I dodali bibliogra-
fi . Ale spisu autorów cytowanych 
tekstów ju  zabrak o, nie ma te
indeksu nazwisk. Nawiasem: tytu
znanej antologii cytatów brzmi tak: 
Ksi ga cytatów z polskiej literatury 
pi knej od XIV do XX wieku u o ona 
przez Paw a Hertza i W adys awa 
Kopali skiego (Warszawa 1975). 
Antologie si  przecie  uk ada.

Antologia przeznaczona dla stu-
dentów ma „ lepy grzbiet” (nie ma 
na nim tytu u, zamieszczono tylko 
nr serii). Jak j  znajdzie czytelnik 
na pó ce bibliotecznej? Przecie
nawet kiedy ksi ka ma obwolut
– t umaczy cytowany Andrzej Jani-
cki – to wydawca powinien zago-
spodarowa  grzbiet i ok adziny: w
ko cu papierowa obwoluta ulegnie 
zniszczeniu i co zostanie? – pusta 
ok adka ze „ lepym” grzbietem, jak 
wi c odnajdziemy potrzebny tytu  na 
naszej pó ce (s. 135). Wydawcy do-
brze ucz , ale nie czyni  tak dobrze, 

jak ucz . Nie wie, wida , lewica, co 
czyni prawica.

W Nauce o ksi ce brakuje te
indeksu rzeczowego. A  trudno 
uwierzy , e w ksi ce przezna-
czonej dla studentów, w antologii, 
gdzie tyle specjalistycznych termi-
nów, zabrak o skorowidza. eby 
si  dowiedzie , czy przypomnie ,
co to za noty tyro skie (s. 21), co 
znaczy offset (s. 53–54), strona 
przytytu owa (s. 103), kontrtytu  (s. 
106), firet (s. 176), dwójka tytu owa
i czwórka tytu owa (s. 103), trzeba 
d ugo przewraca  stronice. Po co 
utrudnia  czytanie ksi ek. I to jesz-
cze tych przeznaczonych do celów 
dydaktycznych. Jak by si  przyda a
w Nauce o ksi ce ywa pagina, in-
deksy: rzeczowy i nazwisk. A cho -
by i szczegó owy spis tre ci.

A to nie wszystkie grzechy wy-
dawcy. Na s. 176. Nauki... s awny 
francuski giser i rytownik, drukarz 
i ksi garz – Pierre Simon Fournier 
(1712–1768), który opracowa  sy-
stem punktów drukarskich, zosta
zapisany na trzy sposoby: „Four-
nier”, „Fourier” i „Furnier”. Czy to 
pi knie tak artowa  z czytelników? 
A eby by o smutniej: zniekszta -
cone dwa razy nazwisko drukarza 

pojawi o si  we fragmencie, w któ-
rym autor wspomina m.in. o tan-
decie typograficznej. Czy to tylko 
przypadek? A Janina W., autorka 
Sztuki i ksi ki (Warszawa 1986), 
zosta a a  dziesi  razy przezwa-
na Joann  (ss. 193, 205, 223, 224, 
225, 247, 251, 252). Aleš Krej a to 
w ksi ce „Ales Krejca” (ss. 206, 
215, 216, 217, 218), Vol’ ja Nikolae-
vi  (Niko ajewicz) Lachov to „Vola 
Nikolaevi  L.” (ss. 202, 245). A w 
bibliografiach zabrak o miejsca dla 
t umaczy.

Co si  sta o ze sztuk  wydawni-
cz ? Czemu  to ju  nawet Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
wydaje ksi ki po piesznie i niezbyt 
starannie. Czy to nie zapowied  de-
libryzacji kultury?

Adam Wierci ski

Postscriptum. W Wydawnictwie 
SBP ukaza o si  trzecie wydanie 
g o nej rozprawy Jana Stanis awa 
Bystronia „Cz owiek i ksi ka” 
(Warszawa 2003). Jak to dobrze, 
e kto  pomy la  o wznowieniu. 

Jaka szkoda, e tak trudno si  t
wznowion  ksi k  czyta (za ma e
marginesy – górny i wewn trzny i 
ta m cz ca oczy czcionka).

Strona tytu owa ksi ki pt. Nauka o ksi ce. 
Antologia tekstów (praca zbiorowa pod re-
dakcj  Dariusza Ku miny i Marka Tobery)

Jan Stanis aw Bystro , Cz owiek i ksi ka, wydanie trzecie, Warszawa 2003, Wydaw-
nictwo SBP, s. 36–37.
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Mo na zapyta : co powstanie, 
kiedy dwóch wielkich mi o ników 
dawnych kresów Rzeczypospolitej 
zjednoczy si y? Je li zaraz dodam, 
e chodzi tutaj o Jerzego Janickie-

go i prof. Stanis awa S awomira 
Niciej , to ka dy kresowy Polak a-
two znajdzie odpowied : powstanie 
rzecz niezwyk a. Jerzy Janicki nale-
y bowiem do najpopularniejszych 

lwowian zamieszka ych w kraju, co 
najmniej tak g o nych jak W ada 
Majewska w polskim Londynie. A 
warto wiedzie , e tych dwoje po-
zna o si  jeszcze grubo przed woj-
n  (W ada pami ta, jak m odziutki
Janicki z notesem i piórem w r ce 
czeka  na wychodz cych z rozg o ni 
radiowej artystów Weso ej Lwow-
skiej Fali, prosz c ich o autografy).

Znajomo  Jerzego Janickiego 
z prof. Niciej  si ga znacznie pó -
niejszych czasów. To chyba dopie-
ro opublikowane przez polskiego 
historyka monumentalne dzie o
„Cmentarz yczakowski we Lwo-
wie” najpierw zwróci o, a potem 
przyku o uwag  Janickiego, który 
jak wi kszo  czytelników nie móg
uwierzy , e wysz o spod pióra niel-
wowianina. W tej ksi ce, a potem 
w pó niejszej o cmentarzu Orl t
niew tpliwie odnalaz  Janicki po-
dobne spojrzenie na Lwów i kresy 
– czu e, yczliwe, g bokie, z piety-
zmem rejestruj ce lady niedawnej 
wietno ci miejsc i bytno ci ludzi, 

nade wszystko za  „zmierzaj ce do 
wyrwania ludzi z anonimowo ci, 
kre lenie ich artystycznych portre-
tów, zaludnianie naszej historii po-
staciami barwnymi, pi knymi, wa -
nymi, niezb dnymi, potrzebnymi”.

Od pewnego ju  czasu Janicki i 
Nicieja podejmuj  wspólne dzia-
ania i o rubie ach dawnej Rze-

czypospolitej mówi  g o no i cie-
kawie, i docieraj  dzi ki telewizji 
ze swoim przekazem do milionów 
Polaków. W filmach „Legenda Or-
l t Lwowskich”, „Zadwórze polskie 
Termopile”, „Opowie ci cmenta-
rza yczakowskiego” i wreszcie w 
dziesi cioodcinkowym „Stra nice 
kresowe Rzeczypospolitej” by  prof. 
Nicieja narratorem, niezrównanym 
gaw dziarzem i przewodnikiem”. 
Seria o zamkach kresowych w re y-
serii Jerzego Janickiego – Buczaczu, 
Brze anach, Chocimiu, Jaz owcu, 
Kamieniu Podolskim, Krzemie cu,
Okopach w. Trójcy, Olesku, Pod-
horcach, Zbara u i ó kwi – emito-
wana ju  by a w dwóch programach 
Telewizji Polskiej i sta a si  materi
do napisania ksi ki opublikowanej 
przez znane wydawnictwo krajowe 
„Iskry”. „Mo na j  traktowa  – pi-
sze we wst pie prof. Stanis aw S. 
Nicieja  – jako rozbudowany ko-
mentarz do wspomnianego wy ej 
filmu, a ja ksi ce tej – „Twierdze 
kresowe Rzeczypospolitej” – po-
wi cam felieton.

Oczywista, bo narzucaj c  si
od pierwszych stronic zalet  tej 
publikacji, jest ywo  narracji, 
potoczysto  j zyka, anegdotyczne 
budowanie fabu y wokó  historii 
zamków, ludzi i miejsc, bij cy z 
jej kart duch przygody i rozbraja-
j ca otwarto  na nowe i niezna-
ne. Pami tajmy przy tym, e prof. 
Nicieja jest historykiem i patrzy 
na przesz o  tych ziem poprzez 
fakty, daty i zdarzenia odnotowane 

w starych dokumentach, zapisane 
cz stokro  ju  w podr cznikach hi-
storii i utrwalone w literaturze. Ale 
to wcale nie wyró nia oby jej jesz-
cze z setek podobnych publikacji. 
Walorem pisarstwa Stanis awa Ni-
ciei jest tropienie ladów polsko ci
i czenie tego, co sta o si  dzisiaj, 
z tym co by o wczoraj, przesz o ci
z tera niejszo ci , miejsc odleg ych
geograficznie, a jednak bardzo so-
bie bliskich. We my cho by przy-
k ad znany w polskim Londynie. W 
rozdziale o mie cie i twierdzy trem-
bowelskiej du o miejsca po wi ca 
Nicieja osobie gen. Klemensa Rud-
nickiego, którego osobi cie pozna
w 1989 roku, b d c stypendyst
Fundacji Lanckoro skich. Autor 
przypomina, e rozmowy z gen. 
Rudnickim odbywa y si  w pi knej
bibliotece jego willi na Wimbledo-
nie, gdzie po raz pierwszy zoba-
czy  obraz przedstawiaj cy zamek 
w Trembowli. Kiedy pi tna cie lat 
pó niej pojedzie Nicieja na Ru
Czerwon , wspomnienia snute przez 
gen. Rudnickiego o yj  i stan  si
kanw  do opowie ci o tamtych te-
renach, przede wszystkim za  b d
okazj  do przypomnienia legendy 
genera a (…).

Historyczne twierdze kresowe 
Zbara a, Chocimia czy Kamie ca 
Podolskiego wesz y do zbiorowej 
pami ci Polaków dzi ki Trylogii 
Henryka Sienkiewicza. Mo na na-
wet zaryzykowa  twierdzenie, e
ka dy Polak zna kilku jej bohate-
rów: Bohdana Chmielnickiego, Jana 
Skrzetuskiego, Longina Podbipi t ,
Bohuna, Micha a Wo odyjowskiego 
czy Hajduczka.

UNIWERSYTET W TRYBACH PRASY
W 57. numerze wydawanego w Londynie „Dziennika Polskiego” (20 marca 2007) ukaza  si
felieton Reginy Wasiak-Taylor pt. „Na tropach Ma ego Rycerza”, dotycz cy  ksi ki prof. Sta-
nis awa S. Nicieji „Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie” (Wydaw-
nictwo ISKRY, Warszawa 2006). Ksi ki, która jest pok osiem wspólnej z Jerzym Janickim 
wyprawy na kresy dawnej Rzeczypospolitej.

Na tropach Ma ego Rycerza
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Niektóre z tych postaci s  histo-
ryczne, inne fikcyjne. Stanis aw 
Nicieja w swej w drówce po kre-
sach stara si  czasem ustali , ile 
jest w nich prawdy historycznej, 
a ile zmy lenia, chocia  – jak sam 
si  przekona  – oprowadzaj cy tu-
rystów po zamkach ukrai scy prze-
wodnicy mówi  o losach fikcyjnych 
bohaterów (na przyk ad Onufrego 
Zag oby) tak, jakby to by y postacie 
z ycia wzi te (…).

Lektura „Twierdz kresowych 
Rzeczypospolitej” przypomina (czy 
chce, czy nie chce tego jej autor) 
bogactwo utraconego dziedzictwa, 
a u niejednego czytelnika wywo a
wspomnienia i al. Jeden z wybit-
nych znawców wschodnich kresów, 
literaturoznawca dr Adam Wierci -

ski napisa : „Polska nie po egna a
si  ze swoim Wschodem. Swoim i 
nie swoim, bo przecie  to by a Rze-
czypospolita wielonarodowo cio-
wa, wieloj zykowa, wielowyzna-
niowa… I nie wiadomo, co z tym 
dziedzictwem pocz . Bo jest ono i 
nasze, i nie nasze. Ka da próba jego 
`zeswojenia`, odebrania, b dzie nie-
prawdziwa, bo to dziedzictwo jest 
wspólne. Zapomnie  nie sposób, 
ale jak pami ta ? Jak pami ta  o 
Wschodzie, by nikt nie mia  preten-
sji?”. Stanis aw S awomir Nicieja 
pisze o rubie ach dawnej Rzeczy-
pospolitej bez pretensji i cienia re-
wizjonizmu, z atencj  dla ocalenia 
w zbiorowej pami ci Polaków na-
szego wschodniego dziedzictwa. 
Podobny ton znalaz am w ksi ce 

W ady Majewskiej „Z Lwowskiej 
Fali do radia Wolna Europa”, w 
której autorka tak pisze o prawie 
Polaków do wyst powania w obro-
nie Lwowa: „Pozwólcie ludziom na 
stare lata odnowi  fragmencik Lwo-
wa, który pami taj  z dzieci stwa.
Pozwólcie mi zwróci  Kili skiemu
szabl , któr  mu utr ci  jaki  chuli-
gan. Przecie  to by  bohater ludu, a 
nie cara! On stoi nad stawem, nad 
którym ja siada am i uczy am si  do 
egzaminów. Pozwólcie mi zwróci
mu szabl !”

Dwie ró ne ksi ki o kresach – 
jeden stosunek do utraconych ziem, 
nacechowany trosk  i m dro ci .

Regina Wasiak-Taylor

XIII Dolno l skie Prezentacje 
Edukacyjne TARED 2007

W dniach 6 – 8 marca 2007 r. we 
Wroc awskiej Hali Ludowej trwa y
XIII Dolno l skie Prezentacje Edu-
kacyjne TARED 2007, na których 
Uniwersytet Opolski reprezento-
wali: mgr Hanna o nierek (Dzia
Nauczania) oraz studenci: Dagma-
ra Norek (biotechnologia), Jacek 
Brzostowski (biologia), Beata 
Nowak (psychologia), Agnieszka 
Radziewicz, Alicja Kalinowska,
Grzegorz Wojtowicz (edukacja 
kreatywna z medialn ).

Opolskim koordynatorem by o
nowo utworzone Biuro Promocji i 
Informacji UO (mgr Magdalena 
Piejko i mgr Micha  Wanke). Za-
interesowanie opolskim uniwersy-
tetem w tym roku by o bardzo du e
– nie tylko w ród gimnazjalistów i 
licealistów. O mo liwo ci studiowa-
nia pytali tak e nauczyciele (studia 
podyplomowe i doktoranckie), ku-
ratorzy oraz przedstawiciele ró -
nych placówek i o rodków wycho-
wawczych.

Zainteresowanym rozdali my 

oko o tysi ca ulotek, zak adek, bro-
szur i folderów ró nych wydzia ów
i kierunków. Dzi ki pomocy Sa-
morz du Studentów UO i kilku kó
naukowych mogli my te  wr czy
wiele upominków (koszulki, ka-
lendarzyki, plakaty). Przez trzy dni 
targów przedstawiali my m.in. pre-
zentacje multimedialne Wydzia u
Historyczno-Pedagogicznego, Przy-
rodniczo-Technicznego, a tak e In-
stytutu Matematyki i Informatyki.

Najwi kszym zainteresowaniem 
cieszy y si  nast puj ce kierunki i 
specjalno ci: administracja, prawo, 
ekonomia, filologia polska, filologia 
angielska, germanistyka, biologia, 
biotechnologia, in ynieria rodo-
wiska, pedagogika opieku czo-wy-
chowawcza, pedagogika resocjali-
zacyjna, psychologia, socjologia, 
stosunki mi dzynarodowe.

Kilka osób pyta o o informatyk
i histori .  Na zastanowienie zas u-
guje fakt ogromnego w tym roku 
zainteresowania studiami podyplo-
mowymi i doktoranckimi, zw asz-

cza turystyk  i rekreacj , biotech-
nologi , zarz dzaniem informacj ,
archeologi , europeistyk , przyro-
d , prawem, psychologi , etyk ,
dziennikarstwem, etyk , fizjotera-
pi , paleobiologi  (cz sto pytano o 
dinozaury z Krasiejowa). 

Praktycznie jednak o ka dy kie-
runek i specjalno  przynajmniej 
raz pad o zapytanie. Wielu osobom 
podoba a si  mo liwo  uzyskania 
na Uniwersytecie Opolskim (na kil-
ku kierunkach) tytu u in yniera. Na 
tle innych uczelni (g ównie wroc-
awskich) Uniwersytet Opolski pre-

zentowa  si  nowocze nie, ciekawie 
i w pewien sposób intryguj co, a to 
za spraw  zdj  naszej infrastruk-
tury (budynki Collegium Maius, 
Collegium Civitas, Dom Studenta 
Niechcic).

Kandydaci na opolsk  uczelni
pytali nie tylko o studia, ale i o mo -
liwo ci rekreacji w naszym mie cie. 
Atutem okaza a si  bogata oferta 
Samorz du Studenckiego UO, mo -
liwo ci wspó pracy i rozwoju np. z 
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Teatrem im. Jana Kochanowskiego 
(warsztaty), istnienie dyskusyjnych 
klubów filmowych, organizacji 
duszpasterskich, organizowane w 
mie cie wieczorki poetyckie czy 
spotkania z twórcami kultury.

Nieco gorzej – w porównaniu z 
Górnym l skiem i Wroc awiem 
– wypadamy, je li chodzi o zaple-
cze gastronomiczne, handlowe czy 
rozrywkowe. Uniwersytet Wroc-
awski, Politechnika Wroc awska, 

Uniwersytet Przyrodniczy i Akade-
mia Medyczna posiada y na targach 
swoje miasteczka wystawowe, w 
których ci gle odbywa y si  pokazy, 
demonstracje, konkursy, szkolenia 

(np. pierwszej pomocy, masa u, 
pokaz robotów wydzia u automaty-
ki, do wiadczenia ko a chemików, 
projekty studentów architektury, 
prezentacje ró nych gatunków ro-
lin modyfikowanych genetycznie). 

Mo na by o pozna  szczegó ow
anatomi  krowy, ale te  zakupi
mapy, mikroskopy, sprz t kre lar-
ski. Niejako przy okazji uczelnie te 
prowadzi y wst pn  rekrutacj .

Uczelnie niepa stwowe orga-
nizowa y konkursy z ciekawymi 
nagrodami (stypendia, p yty, od-
twarzacze mp3), rozdawa y mnó-
stwo gad etów, uczy y samoobrony 
(szko y detektywistyczne).

Dolno l skie technika i zespo y
szkó  zawodowych wabi y matu-
rzystów i gimnazjalistów ci g
degustacj  w asnych wyrobów cu-
kierniczych, pokazami zabiegów 
kosmetycznych, fryzjerskich czy 
szko  makija u.

Tegoroczne targi up yn y w mi-
ej atmosferze, a nabyte do wiad-

czenie pozwoli nam jeszcze lepiej 
przygotowa  si  do kolejnych pro-
mocji Uniwersytetu Opolskiego, nie 
tylko w regionie, ale tak e na ogól-
nopolskich targach w Warszawie.

Jacek Brzostowski
student III roku biologii i I roku 

in ynierii rodowiska

Stoisko Wydawnictwa UO na XII Wroc awskich Targach Ksi ki Naukowej

Ksi ka naukowa na targach
Od dwóch lat Wydawnictwo UO 

oraz Redakcja Wydawnictw Wy-
dzia u Teologicznego UO uczest-
nicz  w trzech najwa niejszych 
imprezach targowych w Polsce, 
odbywaj cych si  w najwi kszych 
o rodkach uniwersyteckich – War-
szawie, Krakowie i Wroc awie. Na 
targach wydawnictwa uczelniane 
prezentuj  ksi ki naukowe, chc c
zainteresowa  swoj  ofert  wszyst-
kich odwiedzaj cych stoiska. Tar-
gom towarzyszy bogaty program 
imprez kulturalnych, spotkania z 
autorami, przedstawicielami wiata
kultury, nauki, sztuki, mediów. 

W ostatnim pó roczu wydawni-
ctwa uczelniane wzi y udzia  w X 
Krakowskich Targi Ksi ki (Kra-
ków 19–22 pa dziernika 2006 r.), 
XIII Krajowych Targach Ksi ki 
Akademickiej ATENA 2006, (War-
szawa 8–10 listopada 2006 r.) oraz 
XII Wroc awskich Targach Ksi ki
Naukowej (Wroc aw 21–23 marca 
2007 r.).

Targi w Krakowie go ci y ponad 
412 wydawców i firm zwi zanych 
z bran  ksi garsk , a odwiedzi o je 
ponad 20 tys. osób. Targi w Warsza-
wie zgromadzi y 58 wystawców z 

ca ej Polski, a odwiedzaj cych by o
ok. 10 tys. osób. Natomiast w tar-
gach we Wroc awiu wzi o udzia
57 wydawnictw. Dzi ki uczestni-
ctwu w targach mamy mo liwo
zainteresowania naszymi ksi ka-
mi studentów, pracowników nauko-
wych z innych o rodków akademi-
ckich oraz bibliotekarzy, ksi garzy

oraz hurtowników. A bogate ma-
teria y informacyjne katalogi, za-
k adki, foldery i ulotki umo liwiaj
szczegó owe zapoznanie si  z nasz
ofert  oraz u atwiaj  klientom na-
wi zanie bezpo redniego kontaktu 
z naszymi wydawnictwami. 

Lidia Dzia owska
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Instytut Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego – pod t  nazw  kryje 
si  niezwyk a ró norodno  dzia-
alno ci, zarówno pod wzgl dem 

naukowym, dydaktycznym, jak i 
organizacyjnym. Pracownicy przy-
czyniaj  si  do rozwoju naszego 
instytutu, przede wszystkim publi-
kuj c wyniki swoich osi gni  na-

ukowych w uznanych czasopismach 
o zasi gu krajowym  i zagranicz-
nym oraz bior c udzia  w licznych 
konferencjach. Wa nym elementem 
dzia alno ci kadry, który stanowi o 
znaczeniu i randze naszego o rodka
w rodowisku naukowym  jest roz-
leg a  aktywno  pozauczelniana.

Pod koniec ubieg ego roku wy-

brano nowy sk ad Centralnej Ko-
misji do spraw Stopni i Tytu ów na 
kadencje 2007–2010. Zaszczytne 
miejsce w ród grona profesorów – 
cz onków nowej komisji zaj  wie-
loletni pracownik Zak adu Chemii 
Ekologicznej Instytutu Chemii prof. 
dr hab. in . Pawe  Kafarski.

Prof. dr hab. in . Krystyna 

Pozauczelniana dzia alno
naukowo-organizacyjna pracowników

Instytutu Chemii

Marek Stefa ski – starosta brzeski od 2006 roku, 
wcze niej burmistrz Brzegu. W 1985 r. uko czy  filo-
logi  polsk  na opolskiej WSP.

Piotr Po piech – starosta kluczborski od grudnia 
2007. Studia historyczne na opolskiej WSP uko czy

w 1994 r. Prac  magistersk  na temat historii parafii 
ewangelickiej w Kluczborku pisa  pod kierunkiem prof. 
Jana Seredyki. W 1998 r. uko czy  prawo na Uniwersy-
tecie Wroc awskim.

BEZ

Awanse naszych absolwentów

W interesuj cym szkicu Marcelego Kosmana (Z Opo-
la na Kresy, „Indeks” 2007, nr 1–2, s. 59–61), znalaz o
si  zdanie o „Kresach” jako okre leniu geograficznym: 
Poj cie to zrobi o niebywa  karier , poczynaj c od 
po owy XIX wieku, a zawdzi czamy j  Kornelowi Ujej-
skiemu... (s. 60).

By o inaczej. To Wincenty Pol, autor „Mohorta” 
(1855), który rozprawia :

Kto by to my la , kto by si  spodziewa ,
e gdzie  za wiatem, w bodziakach czehry skich,
e gdzie  na kresach niegdy  ukrai skich

Taki wiat dzielny i uroczy bywa ?
(Mohort, w. 135–138),

spopularyzowa  to poj cie. Zauwa yli to ju  dziewi t-
nastowieczni encyklopedy ci. To od niego podchwy-

cili okre lenie pisarze, historycy i publicy ci. I coraz 
wi ksze obszary Polski historycznej zacz li t  nazw
obejmowa . I przenosi  na zachód i po udnie („kresy 
mazurskie”, „kresy spiskie”, „kresy zachodnie”). Dla 
Pola jeszcze nawet ziemie dawnego Wielkiego Xi stwa
Litewskiego nie by y „kresami”. T umaczy , e Mohort 
nie pochodzi  z „kresów”:

y  tam na kresach m  dzielny, surowy
I z jednej sztuki kuty jak ze stali.
Z Litwy by  rodem, cho  na kresach s u y ...

(Jw., w. 121–123).
Nawiasem: o w drówce s owa „kresy”, o zmieniaj -

cym si  znaczeniu poj cia, pisa em kilkakrotnie (zob. 
m.in.: O nijaczeniu j zyka, Opole 2004, s. 29–32).

Adam Wierci ski

LISTY, POLEMIKI

Pol, nie – Ujejski
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Czaja zosta a wybrana na kolejn
kadencj  2007–2010 w sk ad Ko-
mitetu Chemii Polskiej Akademii 
Nauk. Komitet Chemii PAN swym 
zakresem dzia ania obejmuje nauki 
chemiczne oraz pe ni funkcj  Na-
rodowego Komitetu Mi dzynaro-
dowej Unii Chemii Czystej i Sto-
sowanej (IUPAC). Ponadto pe ni 
roli zbiorowego eksperta w zakresie 
chemii i technologii chemicznej, a 
g ównym celem jego dzia alno ci 
jest integracja rodowiska nauko-
wo-badawczego i przedstawicieli 
przemys u chemicznego wokó
wiod cych (raczej g ównych) prob-
lemów nauki oraz organizacji i fi-
nansowania bada .

Pracownicy Instytutu Chemii 
uczestnicz  w pracach Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego. Funk-
cj  prezesa towarzystwa piastuje 
wieloletni pracownik Zak adu Che-
mii Ekologicznej Instytutu Chemii 
prof. dr hab. in . Pawe  Kafar-
ski. Sekretarzem towarzystwa jest 
dyrektor Instytutu Chemii dr hab. 
in . Piotr P. Wieczorek, prof. UO.
Prof. dr hab. Krystyna Czaja jest
cz onkiem Zarz du Sekcji Poli-
merów Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, natomiast prof. dr 
hab. in . Witold Wac awek pe ni 
funkcj  przewodnicz cego Komisji 
Rewizyjnej Zarz du G ównego oraz 
przewodnicz cego Sekcji Naukowej 
Chemii rodowiska PTChem.

Wielu profesorów naszego in-
stytutu wchodzi w sk ad komite-
tów redakcyjnych i rad programo-
wych czasopism naukowych.  I tak:
prof. dr hab. Krystyna Czaja jest 
cz onkiem Rady Programowej cza-
sopisma „Farby i Lakiery”, prof. 
dr hab. in . Maria Nowakowska
– cz onkiem Komitetu Redakcyj-
nego oraz Rady Programowej cza-
sopisma „Polimery”. Prof. dr hab. 
in . Witold Wac awek jest redak-
torem naczelnym czasopism: Eco-
logical Chemistry and Engineering 
oraz  Chemia, Dydaktyka, Ekologia 
i Metrologia.

Prof. dr hab. in . Krystyna 
Czaja zosta a wybrana w sk ad 
Rady Naukowej Centrum Materia-
ów Polimerowych i W glowych 

PAN w Zabrzu na kadencj  2007 
– 2010, w której powierzono jej 
funkcj  przewodnicz cej Komisji 
ds. Kadry. Z kolei prof. dr hab. in .
Maria Nowakowska jest przewod-
nicz c  Rady Naukowej w Instytu-
cie Ci kiej Syntezy Organicznej w 
K dzierzynie-Ko lu.

Profesorowie Krystyna Czaja i 
Piotr P. Wieczorek jako przedsta-
wiciele Uniwersytetu Opolskiego 
zostali powo ani w sk ad Komisji 
Merytoryczno-Kwalifikacyjnej 
Platformy Innowacji Technolo-
gicznej Regionu Opolszczyzny ko-
ordynowanej przez Instytut Ci kiej 
Syntezy Organicznej „Blachownia” 
w K dzierzynie-Ko lu, finansowa-
nej przez Europejski Fundusz Spo-
eczny i bud et pa stwa, a doktorzy 
ukasz Korach i Marek Sudo

jako eksperci projektu prowadz
wybrane tematy na forum interne-
towym portalu platformy.

Europejskie Studium Dokto-
ranckie

Instytut Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego uczestniczy w Europej-
skim Studium Doktoranckim „No-
woczesne Materia y Polimerowe”. 
Studium rozpocz o dzia alno  w 
2001 roku i by o pierwsz  w Pol-
sce mi dzynarodow  inicjatyw
skupiaj c  profesorów i doktoran-
tów uczelni i jednostek badawczych 
z Czech (Uniwersytet im. Karola, 
Instytut Technologii Chemicznej i 
Instytut Chemii Wielkocz stecz-
kowej Czeskiej AN w Pradze), 
Niemiec (Uniwersytet Techniczny 
i Instytut Badania Polimerów w 
Dre nie) i Polski (Politechnika l -
ska oraz Zak ad Karbochemii PAN 
w Gliwicach, a od 2003 r. równie
Uniwersytet Opolski). Ide  studium 
jest wspólne wspieranie m odych 
naukowców poprzez umo liwienie
im dost pu do zasobów wiedzy i do-
wiadcze  jednostek partnerskich, 

korzystanie z ich bardzo dobrego 
wyposa enia, a tym samym lepsze 
przygotowanie m odych naukow-
ców do wymogów, z jakimi spotka
si  mog  na europejskim rynku pra-
cy. Zaj cia w ramach studium pro-

wadzone s  w j zyku angielskim. 
Cz onkami kadry profesorskiej 
s prof. Krystyna Czaja oraz dr 
hab. Andrzej Dworak (koordyna-
tor strony polskiej). Absolwentem 
dotychczasowych edycji studium 
jest dr ukasz Korach, który roz-
praw  zatytu owan Synthesis and 
characterization of organometallic 
catalysts for ethylene polymeri-
zation supported on sol-gel mate-
rial (w j z. ang.), realizowan  pod 
kierunkiem prof. Krystyny Czai,
obroni  w lipcu 2005 roku. W aktu-
alnej edycji Europejskiego Studium 
uczestniczy mgr Barbara Men-
drek, realizuj ca prac  doktorsk
pod kierunkiem dra hab. Andrzeja 
Dworaka, prof. UO.

Krajowy Fundusz na rzecz 
Dzieci

W grudniu roku 2006 dr hab. 
in . Piotr P. Wieczorek, prof. UO 
zosta  cz onkiem Polskiego Komi-
tetu Konkursu Prac M odych Na-
ukowców Unii Europejskiej. Pol-
skie eliminacje do tego konkursu, 
nad którymi czuwa Polski Komitet 
Konkursu powo any przez ministra 
edukacji narodowej w porozumie-
niu z przewodnicz cym Komitetu 
Bada  Naukowych, organizowane 
s  przez Krajowy Fundusz na rzecz 
Dzieci. W sk ad komitetu wchodz
profesorowie wy szych uczelni i 
instytutów badawczych. Jego pra-
cami kieruje prof. Henryk Szym-
czak, przewodnicz cy III Wydzia u
Polskiej Akademii Nauk. 

Konkurs Prac M odych Nau-
kowców Unii Europejskiej jest orga-
nizowany przez Komisj  Europejsk
od 1989 roku. Konkurs obejmuje 
nauki cis e, przyrodnicze, techni-
k  oraz od 2004 roku tak e nauki 
spo eczne i ekonomiczne. Ocenia 
si , e w konkursie uczestniczy co 
roku ponad 30 tysi cy m odych na-
ukowców. 

 Krajowy Fundusz na rzecz Dzie-
ci jest stowarzyszeniem spo ecz-
nym, które powsta o 30 maja 1981 
roku. Cz onkami funduszu s  pra-
cownicy naukowi, lekarze, psycho-
lodzy, pedagodzy, arty ci i studen-
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ci. Dzia alno  funduszu opiera si
przede wszystkim na pracy spo ecz-
nej cz onków i sympatyków oraz 
wspó pracy z wy szymi uczelniami, 
instytutami badawczymi, towarzy-
stwami lekarskimi i artystycznymi, 

spo ecznym ruchem na rzecz dzieci 
niepe nosprawnych i instytucjami 
kulturalnymi. Podstawowym celem 
dzia alno ci funduszu jest poprawa 
opieki zdrowotnej oraz poprawa 
warunków rozwoju dzieci i m o-

dzie y w Polsce. Szczególn  opiek
funduszu obj te s  dzieci wybitnie 
uzdolnione.

Izabela Jasicka-Misiak

Wyra aj c podzi kowanie za mi  wspó prac  z re-
dakcj  pisma Uniwersytetu Opolskiego (s owa uznania 
skierowa am ju  bezpo rednio do Zespo u redakcyj-
nego), pragn  przekaza  najlepsz  opini  na temat za-
warto ci, poziomu merytorycznego oraz edytorskiego 
„Indeksu”, któr  podzielaj  tak e moi wspó pracownicy 
i koledzy z Zak adu Dziennikarstwa oraz studenci Wy-
dzia u Politologii UMCS.

Pismo Uniwersytetu Opolskiego wzbudza zaintereso-
wanie nawet przy pobie nej lekturze, ale dopiero namys
nad jego kompozycj , zró nicowaniem tematycznym, 
wyeksponowaniem kultury regionalnej, a przede wszyst-
kim – znaczenia bada  naukowych prowadzonych w 

Opolu, u wiadamia promocyjn  rol  „Indeksu”. Maj c
do wiadczenia w redagowaniu lub wspó pracy z podob-
nymi pismami („Wiadomo ci Uniwersyteckie” – Lublin, 
„ ycie Uniwersyteckie” – Pozna ) wiem, jak trudno 
sprosta  temu zadaniu. Z tym wi ksz  przyjemno ci
informuj , e „Indeks” wyk adany w naszej bibliote-
ce wydzia owej jest ch tnie czytany, a zawarte w nim 
informacje, np. o rozwoju Uniwersytetu, nowo ciach 
wydawniczych, itp. s ywo komentowane.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Iwona Hofman

Wydzia  Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie

LISTY, POLEMIKI
Lublin, 19 marca 2007 r.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Stanis aw S awomir Nicieja

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

24 marca br. odby  si  XL Mi dzyszkolny Turniej 
Fizyczny o Puchar Zarz du G ównego Polskiego To-
warzystwa Fizycznego. Jury w sk adzie: dr hab. Józef 
Kusz, prof. UO (przewodnicz cy): dr Stanis aw Waga,
dr Stanis aw Chabik wy oni o laureatów konkursu.

W klasyfikacji zespo owej pierwsze miejsce zaj o
II Liceum Ogólnokszta c ce im. M. Konopnickiej w 
Opolu; drugie miejsce – Diecezjalne Liceum Humani-
styczne w Nysie; trzecie – II Liceum Ogólnokszta c ce 
im. M. Kopernika w K dzierzynie-Ko lu.

W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce zdoby
Wiktor Beker, ucze  II Liceum Ogólnokszta c cego 
w Opolu; II miejsce – ukasz G siewicz, ucze  I Lice-
um Ogólnokszta c cego w Brzegu; III miejsce – Daniel
Lazar, ucze  I Liceum Ogólnokszta c cego w K dzie-

rzynie-Ko lu; IV miejsce – Marcin Skóra, ucze  II Li-
ceum Ogólnokszta c cego w Opolu; V miejsce – Piotr 
Krawiec, ucze  II Liceum Ogólnokszta c cego w K -
dzierzynie-Ko lu; VI miejsce – ukasz Kornek, ucze
II Liceum Ogólnokszta c cego w Opolu.

Sze ciu najlepszym uczestnikom przyznano nagrody 
rzeczowe. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma  palm-
top (ufundowany przez Politechnik  Opolsk  i Zarz d
G ówny PTF). Zdobywca drugiego miejsca otrzyma
monitor LCD z funkcj  TV (fundator Urz d Marsza -
kowski). Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma  drukar-
k  HP photosmart (fundator – Uniwersytet Opolski).

 W turnieju wzi o udzia  312 uczestników z 40 
szkó .

BEZ

XL Mi dzyszkolny Turniej 
Fizyczny rozstrzygni ty
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agodne bóstwo w kulturze Dalekiego Wschodu, w 
kulturze Zachodu, zw aszcza w chrze cija stwie, sym-
bol grzechu i szatana1, czyli smok, to – jak zauwa y
Andrzej Sapkowski – bohater tylu bajek, ba ni, mitów 
i legend, e na szczegó owe opisy i dywagacje po prostu 

1 L. Impelluso, Natura i jej symbole. Ro liny i zwierz ta, t um. 
H. Cie la, Warszawa 2006, s. 375. 

szkoda miejsca i czasu2. Pozwol  sobie jednak przypo-
mnie  kilka jego przymiotów, by my mogli zastanowi
si , jak one funkcjonuj  i na ile s  aktualne w filmach 
Gilliama.

Smok zrodzi  si  w wyobra ni staro ytnych, którzy 

2 A. Sapkowski, R kopis znaleziony w smoczej jaskini, War-
szawa 2001, s.203.

W dniach 5–7 marca br. Ko o Naukowe Filmoznawców UO by o organizatorem sesji naukowej pt. Terry’ego 
Gilliama (re)wizje kultury, po wi conej twórczo ci jednego z najbardziej znanych re yserów i scenarzystów 
wspó czesnej kinematografii, twórcy m.in. znanych powszechnie filmów z serii Monty Pythona.

O (re)wizji symbolu smoka w filmach Terry’ego Gilliama

Jaszmije smukwijne,
czyli – co komu w duszy gra... 

W ostatnim numerze „Indek-
su” zosta  zamieszczony wywiad 
z Grzegorzem Ku nierzem, który 
wyjecha  do Anglii szuka  lepszego 
ycia. Jest on absolwentem filologii 

angielskiej, co niew tpliwie u atwi-
o i u atwia pobyt. 

Wy sze wynagrodzenie za gra-
nic  kusi, ale ma o kto zdaje sobie 
spraw  z wydatków jakie trzeba 
wyda  na mieszkanie, artyku y spo-
ywcze itp. Wynaj cie mieszkania, a 

raczej pokoju w Londynie waha si
mi dzy 200 a 400  funtów miesi cz-
nie. redni zarobek to 5-6 funtów za 
godzin . Prosty rachunek matema-
tyczny: nale a o by przepracowa
oko o 40 godzin, eby uzbiera  na 
samo mieszkanie. Nale y tu doda ,
e rzadko si  zdarza trafi  na locum 

o dobrym standardzie. Cz sto s  to 
przeludnione mieszkania, albo z a
dzielnica i nocleg w suterenie. I, co 
sam rozmówca podkre la, pierwszej 
pracy szuka si  zazwyczaj oko o
miesi ca. Oczywi cie zdarza si  te
tak, e znajduje si  j  w przeci gu 

kilku dni. 
Polacy w Anglii to „ma e robo-

ciki”, pracuj  du o i ci ko – mówi 
pan Grzegorz. Podobnie jest z przy-
by ymi do Polski obcokrajowcami, 
cz sto wykonuj  swoj  prac  ponad 
stawiane im wymagania. W obu przy-
padkach motorem nap dowym do 
wydajnej pracy jest przelicznik czy 
to z funtów na z otówki, czy z z o-
tówki na ukrai sk  hrywne, rubel 
rosyjski czy wietnamski dong.

Coraz cz ciej poza granicami 
Polski mo na spotka  wykszta co-
nych ludzi. S  to osoby po studiach, 
które uwa aj , e nasz kraj nic im 
nie mo e zaoferowa . Polska z pew-
no ci  nie jest krajem  rozwini -
tym gospodarczo, ale wystarczy 
mie  pomys  na swoj  przysz o  i 
przej  do jego realizacji. Wyjazd za 
granic  jest  „pój ciem na atwizn ”. 
W Polsce trzeba by  dobrym, mie
si  przebicia. W Anglii wystarczy 
skoczy  na zmywak. Tylko czy to 
nie brak ambicji?  

Ci ludzie planuj  powrót na ono

ojczystej ziemi. Odk adaj  jednak 
ten moment do chwili, gdy w Pol-
sce uspokoi si  sytuacja na scenie 
politycznej, gospodarka przestanie 
kule  i b dzie to kraina „mlekiem i 
miodem p yn ca”. Takie podej cie 
doskonale rysuje obraz mentalno ci
m odych Polaków, jednak zamiast 
narzeka  i wyje d a  w poszuki-
waniu lepszego ycia, m odzi lu-
dzie powinni zacz  zmienia  nasz 
kraj. Tymczasem wyje d aj  w po-
szukiwaniu z otych gór i, o ile nie 
l duj  w londy skich rynsztokach, 
to najcz ciej s  zwyk ymi fizycz-
nymi robotnikami. Nie ma w tym 
nic z ego, ale nie po to po wi cili 
pi  lat studiów, wiele pracy i pie-
ni dzy, eby pó niej sprz ta  domy 
Anglików.

Panie Grzegorzu, mo e powinien 
pan si  nad tym wszystkim powa -
nie zastanowi ?

Magdalena Pilor
studentka IV roku pedagogiki 

kreatywnej z medialn

LISTY, POLEMIKI

Pi  lat studiów i do Anglii
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nie mieli poj cia o rzeczywistym istnieniu olbrzymich 
gadów kopalnych ery mezozoicznej. Jest, jak wi kszo
potworów, przeciwie stwem adu kosmicznego i po-
rz dku boskiego, fantastyczn  mieszanin  gatunków i 
p ci, cz ci cia a ró nych, najcz ciej niebezpiecznych 
zwierz t. Bywa w em zrodzonym aseksualnie z jaja 
z o onego przez koguta. W najpopularniejszej wersji 
to pokryty usk  jaszczur buchaj cy ogniem z pyska, z 
wielkimi skrzyd ami, silnie umi niony, cz sto posia-
daj cy kolczasty ogon3. Zgodnie z teori  Junga, smok 
nale y do grupy symboli kulturowych tworzonych na 
poziomie wiadomym w obszarze mitu, folkloru i religii 
w d ugim okresie czasu4. Jest bardzo ró nie interpreto-
wany. Pierwotnie nie symbolizowa  wy cznie z owro-
giej si y chaosu; Rzymianie i Grecy niekiedy wyobra-
ali go sobie jako si  dobroczynn , chtoniczn  istot

czuwaj c  nad urodzajem. Jego ujemne cechy z czasem 
przewa y y pod wp ywem Biblii i rozprzestrzeniaj ce-
go si  chrze cija stwa, gdzie by  niemal synonimem 
lub personifikacj  diab a, ciemno ci, nieczysto ci5. Na
Dalekim Wschodzie jednak e zachowa  autorytet istoty 
dobroczynnej, sta  si  god em narodowym i emblema-
tem rodziny królewskiej.

Nieco nam kulturowo bli szy wizerunek smoka to wi-
zerunek bestii, odwiecznego wroga, symbol prachaosu. 
Ten wizerunek utrwali  si , nieco mo e paradoksalnie, 
w okresie „g bokich mroków redniowiecza”6. Wów-
czas te  toczy si  akcja, z ducha Montypythonowskie-
go, filmu Jabberwocky, który stanowi re yserski debiut 
Terry’ego Gilliama. Film rozpoczyna si  w chwili, „gdy 
na kraj niegdy  szcz liwy pad  cie  trwogi i „przera-
enia przed besti  straszliw ”7. T  besti  jest w a nie 

Jabberwocky, smok wywodz cy si  z wiersza Lewisa 
Carolla, zamieszczonego w drugim tomie Alicji w Kra-
inie Czarów i jest lingwistyczn  igraszk  w wysokich 
sferach wyobra ni. Film rozpoczyna cytat: 

By o smaszno a jaszmije smukwijne 
widrokr tnie na zegwniku w a y,

 Peliczaple sta y smutcholijne
 I zb kinie ryko wist ka y…8

Enigmatyczne znaczenie hybrydalnych tworów staje 
si  jasne, gdy uruchomimy wyobra ni : jaszmije smu-
kwijne to po prostu wij ce si , smuk e po czenie jasz-
czurki i mii; smutcholijny oznacza stan ducha: smutno 
– melancholijny; za  stwierdzenie ryko wist ka y jest 
onomatopeicznym okre leniem wyj tkowo precyzyj-

3 Por.:W. Kopali ski, S ownik symboli, Warszawa 1990, s. 
391.

4 D. Fredericksen, Jung –Znak – Symbol – Film, Kraków 
1992, s. 119.

5 Por.: W. Kopali ski, S ownik symboli, op.cit., s. 392.
6 Cytat ze cie ki d wi kowej filmu Jabberwocky z 1977 

roku.
7 Ibidem.
8 Fragment wiersza L. Carolla Jabberwocky w t umaczeniu

M. S omczy skiego, http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~szymon/jab-
berwocky.shtml

nie oddaj cym d wi k wydawany przez nierozpoznane 
jeszcze ... zb kinie.

 Ach, D abbersmoka strze  si , strze !
 Szponów jak k y i ostrych szcz k!
 Dr y, gdy nadpe ga Banderzwierz,
 Lub d ub d ub ptakoj k…9

Obecno  potwora jest wyczuwalna przez ca y czas 
trwania filmu. Co jaki  czas rozlega si  jego z owiesz-
czy ryk. Tu i ówdzie obserwujemy rozrzucone korpusy i 
szkielety po artych przeze  ofiar: nieroztropnych wie -
niaków, którzy mimo niebezpiecze stwa zdecydowali 
si  na w drówk  do lasu i przyp acili to yciem. Smok 
w pe nej krasie ukazuje si  dopiero w scenie fina owej,
a jego „potworno ” spe nia oczekiwania (lub raczej 
obawy) widza. Podobnie jak wy ej wymienione stwo-
ry, wymy lone przez samego Carolla, posta  smoka 
jest kompilacj  wszystkiego, co budzi odraz  i wstr t.
Jako nader typowy przedstawiciel gatunku, „kszta t ma 
jaszczurzy i falliczny zarazem, w owy ogon”10, gadzie 
uski zielono-szaro-ciemno ó te i czerwone, wy upiaste

oczy. Z jego ran zamiast krwi s czy si  brunatna, g sta
ciecz. Takiej poczwary ju  tylko ze wzgl dów estetycz-
nych niektórzy ch tnie by si  pozbyli. Jednak – u yj  tu 
okre le  Jerzego Szy aka – w „wynaturzonej, spotwor-
nia ej, groteskowej”11 rzeczywisto ci redniowiecznej 
stwór ma si  ca kiem nie le. A to dlatego, e tak zwana 
grupa trzymaj ca w adz , steruj ca dzia aniami króla 
Brunona W tpliwego, ani my li si  go pozby . red-
niowieczne pozosta y tu tylko formy zachowa  i oby-
czajów, „ludzie my l  kategoriami kapitalistycznymi, 
a do swoich dzia a  odnajduj  motywacj  w wolnych 
prawach rynku. Smok jest b ogos awie stwem, bo lu-
dzie chroni  si  przed nim w mie cie, w zwi zku, z 
czym ro nie popyt na towary i mo na windowa  ceny”12.
Wykorzystany do celów marketingowych „archetypowy 
symbol”, zostaje upokorzony równie  w chwili zgonu. 
Podczas gdy inni przedstawiciele jego gatunku gin li 
z r k szlachetnych postaci (tu przypomn : Archanio
Micha , w. Jerzy, w. Ma gorzata z Antiochii, którzy w 
1969 roku zostali usuni ci z kanonu wi tych; w. Mar-
ta, w. Sylwester; a spoza kanonu wi tych ze straszli-
wym smokiem walczy  legendarny skandynawski heros 
– wiking Beowulf oraz bohater Pie ni o Nibelungach 
– Zygfryd), Jabberwocky traci ycie z r k g upawego 
Denisa, syna bednarza, wydziedziczonego przez ojca za 
naiwno  i niski poziom IQ. Funkcj  Jabberwocky’ego 
jest zatem po prostu BYCIE smokiem, realizowanie 
redniowiecznej konwencji, któr  to konwencj  „reali-

zuje” równie  ksi niczka zamkni ta w wie y, „bo tak 
ka  podr czniki”13 lub rycerze walcz cy w rycerskim 

9 Ibidem.
 10  A. Sapkowski, op. cit.

11 J. Szy ak, Fantastyczne absurdalne surrealne ( o filmach 
Terry’ego Gilliama), „Iluzjon” nr 1 (45), 1992, s. 17.

12 Ibidem, s. 17–18.
13 Cytat z cie ki d wi kowej filmu Jabberwocky.
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turnieju. Wszystko w filmie toczy si  zgodnie z trady-
cyjnymi wzorami, ale nikt nie wie, dlaczego w a ciwie
tak a nie inaczej ma by . Dlatego Gilliam, podwa aj c
kulturowe idea y powielane bezrefleksyjnie, turniej 
rycerski zast puje gr  w chowanego, mi osnym amu-
letem czyni nadgnity ziemniak, a pogromc  potwora 
– pó g ówka Denisa, rozkochanego nie w ksi niczce,
a w córce rybaka, Gryzeldzie, niewie cie o masie cia a
niespe niaj cej ani ówczesnych, ani wspó czesnych ka-
nonów pi kna i manierach zdecydowanie nagannych. 

O ile w Jabberwocky’m smok jest smokiem sensu 
stricto, jest jak najbardziej prawdopodobny jako sym-
bol, w kolejnych dwóch filmach Gilliama ta posta  i jej 
funkcje zmieniaj  si  radykalnie. Mam na my li Przy-
gody barona Munchausena z roku 1988 i The Fisher 
King z 1991.

Przygody barona to film b d cy apoteoz  wiary w 
wyobra ni , cudownych bohaterów i niezwyk e wyda-
rzenia oraz stawiaj cy pytania o ich miejsce w wiecie
zdominowanym przez nauk  i post p. Pojawiaj  si  w 
nim fantastyczne stworzenia, ale zgodnie z romantycz-
n  konwencj  widz  je tylko osoby uprzywilejowane: 
starcy, dzieci i zwierz ta, a konkretnie: baron, kilkulet-
nia Sally, córka dyrektora w drownej trupy teatralnej i 
pies. W ród plejady fantastycznych stworów pojawia 
si  trójg owy smok, którego okie zna  mo e jedynie 
Król Ksi yca. Potwór jednak okazuje si  komiczno 
– groteskow  atrap  o wn trzu mechanicznym i niedo-
skona ym, szybko ulegaj cym destrukcji. Prawdziw
groz  budzi straszyd o w czarnej pelerynie, z ogrom-
nymi, brudnymi skrzyd ami. To, co pocz tkowo wydaje 
si  smokiem, nie jest nim. To upostaciowiona mier .
Sally widzi j  trzykrotnie, za ka dym razem, gdy mon-
strum chce odebra ycie baronowi. Za pierwszym i 
drugim razem udaje si  jej zniszczy  czy raczej ode-
gna  potwora, za trzecim jednak dziewczynka, trzymana 
przez racjonalnie my l cych doros ych, nie jest w stanie 
uratowa  swego przyjaciela. Wizje Sally mo na zinter-
pretowa  zgodnie z teori  psychoanalityczn  Freuda 
jako utajony l k dziewczynki, która boi si , e bohater, 
którym jest zafascynowana, mo e znikn  z jej ycia.
W finale filmu konwencja zostaje z amana. Monstrual-
na mier  ukazuje si  równie  reprezentantowi wiata
racjonalnego, radcy Jacksonowi, cokolwiek sceptycznie 
nastawionemu do fantazji i wiata marze . To swoiste 
upiorne objawienie jest ostrze eniem, e nie wszystko 
da si  ogarn  rozumem.

Koncepcja psychoanalityczna Freuda jest szczegól-
nie przydatna w interpretacji wizji g ównego bohatera 
filmu The fisher king14. Ten film mo na uzna  za jeden 
z najbardziej osobistych obrazów w dorobku Gilliama.
Tutaj jedyn postaci , która widzi potwora, jest klo-
szard. Jego w a ciwe nazwisko brzmi Henry Sagan. By
swego czasu szanowanym wyk adowc  historii red-

14  Por.: S. Freud, Psychopatologia ycia codziennego, t um.
L. Jekels i H. Ivànka, Warszawa 2002.

niowiecza, dopóki w tragicznych okoliczno ciach nie 
zgin a jego ona, zamordowana przez szale ca, który 
dokona  nadinterpretacji s ów nieco cynicznego, cho
wi c cego triumfy popularno ci prezentera radiowego, 

Jacka Lucasa. Po tragicznym wydarzeniu Henry tworzy 
sobie drug  osobowo , przybieraj c imi  Parry i roz-
poczynaj c ycie w ócz gi. Jest to próba ucieczki od 
wydarze  z przesz o ci, próba zatarcia wspomnienia o 
mierci ukochanej. Wspomnienie wraca czasem mimo-

wolnie. Poniewa  jednak m czyzna zepchn  je g -
boko w pod wiadomo , przybiera ono makabrycznie 
zawoalowan  form  upiornego, ziej cego ogniem, na 
po y smoka, na po y rycerza na koniu. Jego cia o sk a-
da si  z dziesi tek czerwonych strz pów, przywo uj -
cych na my l wn trzno ci rozstrzelanej kobiety. Potwór 
ten jest halucynacj  m czyzny, który prze y  g boki
psychiczny wstrz s, symbolem chaosu wewn trznego,
aktualizacj  najg bszego l ku bohatera. Parry yje na 
pograniczu szale stwa, jest o krok od schizofrenii. W 
kontaktach z innymi zachowuje si  jak trze wo my l cy, 
dojrza y m czyzna. Natomiast pozostawiony samemu 
sobie prze ywa emocjonalny regres, jest bezbronny jak 
dziecko, odnajduje si  tylko w wiecie fantazji. Kluczem 
do interpretacji dzia a  Parry’ego jest legenda o królu 
Rybaku poszukuj cym w. Graala. Jest ona jego inspi-
racj , motywacj  i my l , która daje mu si . Staje si
po trosze królem Rybakiem, którego motywuje do ycia 
odnalezienie wi tego Graala. Dopóty b dzie szarpany 
wszelkimi niepokojami, dopóki go nie odnajdzie. Iro-
ni  losu, na jego drodze staje ten, który jest po rednim
sprawc  jego cierpienia, przyczyn  halucynacji – Jack 
Lucas. Mi dzy m czyznami rodzi si  przyja , ponie-
wa  oboje przechodz  w yciu kryzys. Parry potrzebu-
je mi o ci i poczucia bezpiecze stwa, Jack – nadziei. 
Gdy za pierwszym razem koszmar przesz o ci w postaci 
potwora nawiedza Parry’ego, Jack jest przy nim. Sta-
nowi dla Parry’ego psychiczne wsparcie, cho  jest jed-
nocze nie tym, który wspomnienie wywo a , chc c na 
si  u wiadomi  m czy nie, kim jest. Kloszard rusza w 
po cig za zmor , ale tej udaje si  zbiec, gdy  z upiorem 
przesz o ci bohater musi zmierzy  si  sam. Kolejny raz 
potwór pojawia si  w najbardziej symbolicznej scenie 
filmu, gdy Parry najintensywniej odczuwa, e funkcjo-
nuje na pograniczu dwóch wymiarów: tera niejszo ci 
– w której w a nie dobiega szcz liwego ko ca rand-
ka z now  wybrank  jego serca, Lidi  i traumatycznej 
przesz o ci. Rozdwojenie jest zintensyfikowane rów-
nie  przez form . Na ekranie widzimy posta  m czy-
zny rozszczepion  przez podwójne odbicie w szybie. 
To najwymowniejszy obraz jego dwoistej osobowo ci.
W chwil  potem pojawia si  Czerwony Rycerz i w Par-
rym rozgrywa si  walka mi dzy potrzeb  szcz cia a 
ci arem przesz o ci, przy czym racj  tej drugiej rosn
w si . Wspomnienie wraca z niezwyk  moc  i Par-
ry nie ma mo liwo ci, by si  przed nim obroni . Jego 
pami  odtwarza wydarzenia sekunda po sekundzie. 
Nie umiej c poradzi  sobie z przesz o ci , rozpoczy-
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Znikaj ce ksi garnie
Przechadzaj c si  po ulicach i uliczkach Opola, za 

ka dym razem wst powa am do tych znanych i mniej 
znanych ksi gar . Najwi cej czasu sp dza am przy pó -
kach z poezj , ale nie tylko. Rega y z proz , nowo ciami 
tak e przykuwa y mój wzrok.

Jednak ostatnimi czasy moje spacery zacz y by  co-
raz krótsze. Z pewno ci  nie jest to spowodowane lepsz
kondycj  fizyczn . Znikaj ... ksi garnie.

Znikaj  bez ladu albo malej  ksi garnie w mia-
steczkach i du ych miastach; te w centrum i na ubo-
czu, klimatyczne i filie komercyjnych sieci. Znikaj  z 
dnia na dzie , cz sto po cichu, zwracaj c uwag  tylko 
nielicznych, którzy wchodz c w znajome progi, styka-
j  si  z wieszakami pe nymi ubra  lub… bankowym 
okienkiem. Cz sto zdarza si  i tak, e o niegdysiejszej 
ksi garni wiadczy tylko szyld i puste rega y po drugiej 
stronie szyby.

Za ka dym razem, gdy spotyka mnie taka ,,niespo-
dzianka” zastanawiam si , gdzie tkwi przyczyna? Nie 
mo na przecie  wszystkiego t umaczy  brakiem klien-
tów, cho  z drugiej strony, pani z zaprzyja nionej ksi -
garni w rodzinnej miejscowo ci w a nie w ten sposób 
t umaczy taki stan rzeczy. Spadek popularno ci ksi ek, 

wzrost ich cen, kserografia. Wspomniana pani, jako ko-
lejny powód upadku domów ksi ki wymienia jeszcze 
wzrost popularno ci kieszonkowych, supermarketowych 
wyda  do czanych do gazet lub… sprzedawanych na 
wag . Ostatnio klientów przejmuj  tak e ksi garnie in-
ternetowe, dzi ki którym poszukiwan  ksi k  mo e-
my kupi , nie wychodz c z domu. Dominacja obrazu, 
rodków masowego przekazu, które wszystko podaj  na 

przys owiowej tacy, kszta c  nowego odbiorc  – bier-
nego konsumenta kultury popularnej. Kultury, w której 
coraz cz ciej dostrzec mo na zjawisko delibryzacji...

Czy w zwi zku z tym prawdziwi mi o nicy ksi ek,
wielbiciele zapachu farby drukarskiej, dobrej jako ci 
papieru czy literackich pogaw dek ze znajomym sprze-
dawc  s  gatunkiem na wymarciu? Czy epoka, zapo-
cz tkowana przez Jana Gutenberga, dobiega ko ca? 
Nie s dz … Niech wiadcz  o tym chocia by t umy 
odwiedzaj ce Targi Ksi ki, przybywaj ce na spotkania 
autorskie, ledz ce z uwag  nominacje do literackie-
go Nobla, czy Nagrody Nike. Osobi cie znam ludzi, 
którzy zwiedzanie nowego miasta zaczynaj  w a nie 
od odwiedzin w ksi garni. G ód ksi ki jest obecny 
zarówno w ród ludzi m odych, jak i tych nieco star-

na dramatyczn  ucieczk  przed rycerzem, a w gruncie 
rzeczy przed wspomnieniami, wyrzutami sumienia, 
przed sob  samym. Ucieczka ta ko czy si  tragicznie. 
Parry zostaje okrutnie pobity przez dwóch wyrostków 
uzurpuj cych sobie prawo do decydowania o tym, kto 
zamieszkuje Nowy Jork, wedle regu , w których po-
brzmiewa Nietzschea ska wizja nadcz owiecze stwa. 
Ostatecznie trafia do szpitala psychiatrycznego, zapada 
na stupor katatoniczny, b d cy wynikiem jego schizo-
freniczno – depresyjnych stanów. To wycofanie si ,
obni enie aktywno ci ruchowej jest kolejn , najdrama-
tyczniejsz  form  ucieczki, manifestacj  niezgody na 
wiat, w którym wci  go nawiedza zmora przesz o ci.

Jednocze nie pod wiadomie Parry zachowuje si  jak 
król Rybak z legendy, który, nie wiedz c, gdzie znajduje 
si  Graal, le y w bezruchu, ni to ywy, ni to umar y.
Legenda g osi, e król wyzdrowieje dopiero, gdy Graal 
zostanie odnaleziony. Parry nie znalaz  swojego Graala, 
który da by mu ukojenie, zabli ni  rany. Ale pa eczk
przejmuje Jack. Czuje si  odpowiedzialny za tragedi
przyjaciela. Wykrada z domu milionera mieszkaj cego
na 5. Alei kielich, który Parry uwa a  za Graala. W mo-
mencie, gdy Parry go otrzymuje, odzyskuje wiadomo .
Akt wr czenia kielicha jest równie  symboliczny. Dla 
Jacka stanowi on odkupienie winy, dla Parry’ego to kres 
cierpie . Gdy pojawia si  Graal, strach, z o i Czerwony 

Rycerz znikaj , zostaje przywrócony ad. Teraz jest on 
gotów stan  twarz  w twarz ze wspomnieniami. Ju  nie 
w postaci potwora n kaj cego umys , a w postaci obrazu 
w asnej przesz o ci, któr  musi zaakceptowa , cho  jest 
to dla niego bardzo trudne. Dla Parry’ego fakt zdobycia 
Graala przez Jacka oznacza równie , e ten ostatni zo-
baczy  w szalonym w ócz dze cierpi cego cz owieka i 
zechcia  spe ni  jego najwi ksze marzenie.

W filmach Gilliama smok przechodzi znacz c  ewo-
lucj . Od realnie oddzia uj cego symbolu, oznaczaj ce-
go mityczn  besti  b d c  postrachem pospólstwa do 
widmowego bytu, n kaj cego pod wiadomo . Zawsze 
jednak, zgodnie z archetypowym wzorcem kultury Za-
chodu, jest sygna em nieuchronnie nadci gaj cego, nie-
uniknionego niebezpiecze stwa. adnemu z bohaterów 
nie pozostaje nic innego jak tylko:

Ba-bach! Ba-bach! I rach, i ciach
Brzeszczotem cielsko ciachn !
I zabra eb i poprzez step
W powrotny szlak si …szlachn 15.

Kamila Besz
studentka III roku filologii polskiej

15 L. Caroll, Jabberwocky, t um. S. Bara czak, http://galaxy.
uci.agh.edu.pl/~szymon/jabberwocky.shtml
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Znajomo  aspektów prawnych 
i kryminalistyczno-technicznych 
bada  wiarygodno ci dokumentów 
publicznych – to kryteria, którymi 
kierowali si  jurorzy w finale II 
Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy o Dokumentach Publicznych 
pt. Autentyczne czy fa szywe?, zor-
ganizowanego przez Polskie Towa-

rzystwo Kryminalistyczne i Katedr
Kryminalistyki Uniwersytetu War-
szawskiego.

Zwyci zc  konkursu zosta  – ju
po raz drugi – Marcin e ubowski,
student Wydzia u Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Opolskiego. 
Finalistami konkursu byli tak e Sy-
billa Mazur i Bart omiej Filek z 

Uniwersytetu Opolskiego, zajmuj c
odpowiednio szesnaste i ósme miej-
sce. Nasi studenci przygotowywali 
si  do konkursu pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Tadeusza Cieleckie-
go i dr. Leszka Bednarskiego.

(bas)

Fina  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Dokumentach Publicznych

Ca a prawda o „fa szywkach”

szych. Organizuj  akcj  ,,Uwolnij ksi k ”, spotkania 
z pisarzami. Poszukuj  oryginalnych, ekskluzywnych 
wyda  interesuj cych tytu ów, wydaj c na nie – tak jak 
kilku moich znajomych – ostatnie pieni dze. Uwa ani
cz sto za ludzi z minionej epoki, stoj  na przeciwleg ym 
biegunie kultury masowej. Tworz  nowe zjawisko, które 
mo na okre li  kultur  ksi ki.

A zatem, gdzie tak naprawd  znajduje si  przyczyna 
znikaj cych ksi gar ? Z pewno ci  nie ma na to pytanie 
jednoznacznej odpowiedzi. By  mo e wp yw na taki 
stan rzeczy ma równie  niekompetencja sprzedawców. 

***
Dialog w ksi garni.
– Czy Pan Tadeusz jest w opracowaniu Pigonia?
– Nie, Mickiewicza...

***
Jedno jest pewne. Je li zamykanie domów ksi ki 

b dzie post powa o w takim tempie, wkrótce nasze mia-

sta zamieni  si  w kulturaln  pustyni . Pustyni  albo 
ciernisko z piosenki zespo u Golec uOrkiestra: Tu na 

razie jest ciernisko, ale b dzie San Francisco, a tam 
gdzie to kretowisko, b dzie sta  mój bank. 

Ale nie w Opolu. Tu b dzie inaczej. By  mo e ju
wkrótce za piewamy wraz z bra mi z Milówki: Tu na 
razie jest ciernisko, ale b dzie San Francisco, a tam 
gdzie ksi garnia, b dzie sta  mój bank. A mo e w a nie
o to chodzi ludziom przejmuj cym upadaj ce ksi gar-
nie? Przecie  w nowym banku b dziemy mogli zawsze 
zainwestowa  pieni dze, których nie wydamy na za-
kup wymarzonych pozycji. I tak naprawd  niewiele si
zmieni. Realia wprawdzie inne, ale miejsce to samo. 
Opole – miasto ksi ek, bukinistów, bibliofagów stanie 
si  utopi .

Urszula Dawczyk
III FP

Moskwa widziana oczami 
pewnego studenta

Wst p

Na pocz tku dokonam wyja nienia natury technicz-
nej, otó  sp dzi em w tym niesamowitym miejscu dwa 
tygodnie, podczas których teoretycznie ucz szcza em 
na kurs j zyka rosyjskiego w Instytucie Puszkina. W 
praktyce – czas ten spo ytkowa em, zwiedzaj c miasto, 
owo zwiedzanie mia o charakter raczej przypadkowy, 
st d te  miejsca, które widzia em i sposób ich opisania 
jest niezwykle subiektywny i ma o pouk adany, a wnio-

ski do jakich doszed em, mog  wyda  si  niektórym 
zadziwiaj ce.

Miasto zakochanych

Przyj o si , i  miejscami które przyci gaj  zakocha-
ne pary s  Wenecja, Pary  czy te  wyspa Capri – nic 
bardziej mylnego. Stolica tego wielkiego pa stwa, a w 
niej szczególnie okolice Kremla to teren, który upo-
doba y sobie osoby zaj te tylko wpatrywaniem si  w 
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oczy partnera lub partnerki. Próbowali my u ci li  ich 
liczb , lecz przy oko o trzydziestej parze pogubili my
si  w rachunkach – có , niestety, nikt z licz cych nie by
studentem matematyki. Trudno wi c odgadn , z na-
ukowego punktu widzenia, co jest tego przyczyn , gdy
nikt nie przeprowadzi  jeszcze na ten temat rzetelnych 
bada . Przypuszczam, i  wp yw na owy stan rzeczy ma 
tajemnicza atmosfera i naprawd  ciesz ce oczy fontanny 
– znajduj ce si  z drugiej strony Kremla, gdy patrzymy 
na to historyczne miejsce stoj c na placu Czerwonym. 
Je eli jednak wasz  po ówk  nie zachwyci urok miejsca, 
sprawa nie jest jeszcze przegrana, mo na si  bowiem 
ratowa  na dwa sposoby. Pierwszy, to zakup ma ego bu-
kietu kwiatów od rosyjskiej babuni – otrzymacie go za 
par  rubli, pod warunkiem, e wystarczaj co w adacie
j zykiem rosyjskim lub za poka n  sum , je eli o ten 
sam bukiet poprosicie np. w j zyku angielskim. Drugi 
sposób to ma y koncert, który na wasze yczenie mo e
zorganizowa  która  z ulicznych kapel (w repertuarze 
maj  szlagiery znane na ca ym wiecie) oraz rodzime 
piosenki – wszystkie oczywi cie b d  o mi o ci. Taki 
wyst p kosztuje z regu y przys owiowe co aska, lecz 
jako  i d ugo  koncertu, co nie powinno nikogo dzi-
wi , zale y od sumy, jak  zechcecie podarowa  i nie 
musz  to by  wcale ruble.

Zaczytana Moskwa

Rzecz  niebywa  jest fakt, i  ludzie tam wsz dzie 
czytaj  ksi ki, niektórzy nawet w metrze lub gdzie
w parku, a ksi garnie w centrum otwarte s  nawet do 
godziny pierwszej w nocy! B d c w jednej z takich 
ksi gar  na ulicy Twierskiej, w cz ci antykwarystycz-
nej znajdowa  si  przedwojenny egzemplarz „M odego
modelarza”, absolutnie w j zyku polskim – taki ma y
polski akcent. Co jednak e wzbudzi o we mnie najwi k-
sze zdziwienie, otó  zakupy ksi ek u wietnia  tam pe-
wien m ody cz owiek, by  mo e te  student – graj c
od niechcenia na pianinie. Rosjanie organizuj  równie
targowiska ksi ek, które przypominaj  nasze zwyk e
targowiska, tyle e my tam zazwyczaj handlujemy pie-
truszk . Najbardziej zaskakuj cy jest szeroki wybór po-
zycji, buszuj cy w zbiorach tej e literatury mo e poczy-
ni  zakupy od staro ytnych dzie  Platona, przez ksi ki
w dkarskie, a  po blu niercz  „Czarn  bibli ”. Co cie-
kawe, zagadni ty sprzedawca ksi ek, dowiedziawszy 
si  o mojej polskiej narodowo ci, od razu storpedowa
mnie polskimi tytu ami i niezliczon  liczb  polskich 
nazwisk autorów, o których (o zgrozo!) nie mia em 
zielonego poj cia. Z drugiej jednak strony to mi e, e
jeste my w a nie w ten sposób niejako rozpoznawani.

Rosyjska wódka

By  w Moskwie i nie wypi  cho  kieliszka narodo-
wego trunku zakrawa wr cz na zbrodni . Rzecz  szcze-
gólnie dopinguj c  jest szeroki wybór i ceny, raczej nie-
wysokie – czyli zupe nie podobnie jak sprawa si  ma 
z ksi kami. Nie polecam jednak wódek najta szych, 
gdy  na drugi dzie  ból g owy jest tak niezno ny, e
wpada si  niemal e w depresj . Wódka nadaj ca si
do spo ycia kosztuje od oko o 100 rubli (ok. 3–4 €), 
ale ceny, podobnie jak i nazwy, rodzaje i otoczka – w 
postaci niesamowitego opakowania, wydaj  si  nie mie
racjonalnych granic – oto taki ma y dowód na rosyjsk
fantazj . Dowodzi jej tak e wystrój moskiewskich skle-
pów, szczególnie tych w centrum – porównanie ich do 
najznamienitszych muzeów b d  wn trz na dworach lub 
zamkach wydaje si  mo e barbarzy skie, lecz oddaje 
ten klimat. Przyznaj , e gdyby nie kasy fiskalne i pó ki
z towarami, nie wiedzia bym, gdzie jestem – có , taki 
sobie przyk ad sklepu monopolowego w centrum. Na 
koniec rozwa a  o trunkach przytocz  ciekaw  histori
zakupu jednej z wódek na peryferiach Mosk wy. Sklepik 
by  ma y, swojski i na uboczu, a tury ci zagl dali tu 
nader rzadko. Przygl da em si  owemu narodowemu 
napitkowi i gdy w o y em ju  do koszyka butelk , która 
z racji opakowania wygl da a najbardziej atrakcyjnie, 
podszed  do mnie Rosjanin ubrany raczej skromnie i za-
cz  na wszystkie mo liwe sposoby t umaczy  mi, i  jest 
to fatalny wybór. Ja, naturalnie, ust pi  za adne skarby 
nie chcia em. M czy nie – kiedy dowiedzia  si , e ów 
trunek przeznaczony jest na prezent – ze z o ci stan -
y w oczach zy. T umaczy , i  produkt ten jest przede 

wszystkim niesmaczny, a co najgorsze, obdarowanemu 
le b dzie kojarzy  si  z Rosj . Nasz spór postanowi em 

rozwi za  wzgl dnym kompromisem: oprócz wybranej 
ju  wódki – zdaniem rozmówcy ohydnej, wybra em ko-
lejn  butelk , tym razem opieraj c si  na opinii moje-
go moskiewskiego przyjaciela. Musz  tutaj ze skruch
przyzna , i  ten w a nie gra danin mia  absolutn  s usz-
no , mój pierwszy wybór, cho  wizualnie interesuj cy, 
by  o wiele gorszy od drugiego, a ceny by y podobne.

Do wiadczenia kulinarne, czyli co z t  kuchni ?
Rozpoczn  od sprawy smutnej i mam nadzieje, i  nie 

zostanie to potraktowane jako wi tokradztwo, ale nie 
smakowa y mi pielmienie. Nie b d  wi c na ten temat 
specjalnie si  rozpisywa , zajm  si  natomiast czerem-
sz – je eli nazwa, któr  si  pos u y em jest niew a ci-
wa, wybaczcie prosz , bowiem w tych sprawach jestem 
absolutnym laikiem, a z takim w a nie nazewnictwem 
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Pracownia Paleozoologii Katedry Biosystematyki 
Uniwersytetu Opolskiego zaprasza wszystkich studen-
tów na Studencki Obóz Paleontologiczny w Krasiejowie 
ko o Opola. Przez ca e wakacje b d  trwa y poszukiwa-
nia szcz tków triasowych kr gowców, w tym najstar-

szych dinozaurów. Zapewniono nocleg i wy ywienie. 
Ch tni proszeni s  o przys anie listu motywacyjnego (do 
po owy maja) na adres: kbook@uni.opole.pl

BEZ

Na poszukiwanie dinozaurów

si  spotka em. Chodzi mi tutaj o pewien przysmak, który 
wyrasta z czosnku, jak szczypiorek z cebuli, nast pnie
ten zielony makaronik jest marynowany, przez co zy-
skuje jeszcze bardziej intensywny zapach i smak. Wspo-
mniana zak ska od razu dzieli wszystkich na wielbicieli 
i radykalnych przeciwników – to jest troch  tak, jak ze 
zwyk ym czosnkiem: albo si  go kocha, albo nienawi-
dzi. Ja naturalnie nale  do zwolenników opisywanej 
potrawy, przeciwnicy jednak e, nie mog c zarzuci  nic 
walorom smakowym, rozprawiaj  ca y czas na temat 
okropnego zapachu, który roznosi si  na wszystko i 
wsz dzie – oczywi cie przesadzaj . Teraz porusz  temat 
lokali gastronomicznych, wszyscy na pewno wiedz ,
czym jest Mc Donald (nazw  t  w Rosji pisze si  cyry-
lic , co robi bardzo sympatyczne wra enie na ulicach), 
jednym z rosyjskich odpowiedników tego fast foodu 
jest „Koszka–Kartoszka” (równie  to logo zapisane 
jest cyrylic ). Nami tne rozpisywanie si  i do tego z 
uwielbieniem o fast foodach mo e by  przez niektórych 
potraktowane jako zaburzenie umys owe, lecz zaryzy-
kuj . Moj  uwag  przyku a szczególnie jedna potrawa 
i jest ni ... ziemniak, s usznych rozmiarów na dodatek. 
Podaje si  go w mundurku z farszem w postaci ó te-
go sera, bryndzy, ogórka i np. kalmarów, je eli tylko 
klient sobie tego yczy. Proste i przepyszne – taka jest 
moja recenzja. Przejd my wi c do deserów, a s  nimi 
lody, które sprzedaje si  na ulicach Moskwy w dwóch 

smakach: mietankowym lub czekoladowym i wszyst-
ko, czego pó niej spróbujecie, b dzie ju  tylko marnym 
substytutem tych e specja ów.

Podsumowuj c moje chaotyczne wywody (je eli jest 
to jaka  okoliczno agodz ca, wynika to z emocjonal-
nego stosunki i sentymentu wobec Moskwy) – nawet 
je li kto  nie jest specjalist  filologii rosyjskiej, a przy 
tym jego poj cie o zabytkach i sztuce w tym mie cie 
jest bardzo skromne i tak b dzie si wietnie bawi . W 
Moskwie nie mo na si  po prostu nudzi , a wszystkie 
rzeczy, które w innych miastach s  zwyk e i pospolite, 
wprawiaj  tam w os upienie. Przyk ad podam jeden: 
metro. Reszt  musicie odnale  i zobaczy  sami! 

Pawe  Szewczyk
student IV roku pedagogiki resocjalizacyjnej 

i I roku prawa UO

Opowie  Paw a Szewczyka zaj a drugie miejsce 
w konkursie na najlepsz  dziennikarsk  prac  o Ro-
sji, zorganizowanym przez konsulat generalny Fede-
racji Rosyjskiej, rosyjsk  agencj  informacyjn  RIA 
„Novosti” oraz Uniwersytety: Wroc awski i Opolski, 
a tak e redakcje prasowe obu tych miast. Jury pod 
przewodnictwem prof. Tadeusza Lutego przyzna o
te  pi  wyró nie  – w tym za prac  studentki UO 
Magdaleny Szubert.

Opolanie go mi Uniwersytetu 
Lwowskiego

W dniach 6–9 lutego br. na Uni-
wersytecie Lwowskim odby a si
mi dzynarodowa konferencja na-
ukowa pt. „Teoretyczno-praktyczne 
aspekty pa stwowo ci” z udzia em
delegacji z Uniwersytetu Opolskie-
go. Dziekan Wydzia u Prawa UO 
prof. dr hab. Leszek Stadnicze ko 
wyg osi  referat pt. „Sprawiedliwo

naprawcza czy retrybutywna”. Prof. 
dr hab. Józef Podgórecki mówi
na temat komunikacji spo ecznej w 
spo ecze stwie demokratycznym. 

Na temat komunikacji spo ecz-
nej dyskutowano tak e w Stanis a-
wowie. Tam prof. dr hab. Leszek 
Stadnicze ko uzasadnia , jak wa -
na w ród prawników jest znajomo

zasad komunikacji spo ecznej. Prof. 
dr. hab. Józef Podgórecki skoncen-
trowa  si  natomiast na osobowo -
ciowych wyznacznikach komuni-
kacji spo ecznej w spo ecze stwie 
obywatelskim.

M. M.
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Siódmy Program Ramowy w zakresie 
Bada  i Rozwoju Technologicznego

Siódmy Program Ramowy w 
zakresie Bada  i Rozwoju Techno-
logicznego (7.PR) stanowi g ów-
ny instrument Unii Europejskiej 
w dziedzinie finansowania bada .
Jednocze nie jest podstawowym 
narz dziem realizacji celu Strategii 
Lizbo skiej polegaj cego na prze-
kszta ceniu Unii Europejskiej w naj-
bardziej konkurencyjn  i dynamicz-
n , opart  na wiedzy gospodark
na wiecie, zdoln  do zapewnienia 
trwa ego wzrostu gospodarczego, 
stworzenia liczniejszych i lepszych 
miejsc pracy oraz zagwarantowania 

wi kszej spójno ci spo ecznej.
Bud et programu, który ma by

wdro ony w latach 2007–2013, wy-
niesie ok. 54 mld euro i zostanie po-
dzielony na nast puj ce programy 
szczegó owe:

– COOPERATION (Wspó pra-
ca) – wspieranie ponadnarodowej 
wspó pracy naukowo-badawczej w 
wybranych obszarach tematycznych 
(32 365 mln euro). W ramach tego 
programu wyznaczono 10 obsza-
rów priorytetowych obejmuj cych:
zdrowie, ywno , rolnictwo i bio-
technologi , technologie informa-

cyjne i komunikacyjne, nanonauki, 
nanotechnologie, materia y i nowe 
technologie produkcyjne, energi ,
rodowisko (w tym zmiany klima-

tu), transport (w tym aeronautyk ),
nauki spo eczno-ekonomiczne i hu-
manistyczne, przestrze  kosmiczn ,
bezpiecze stwo.

– IDEAS (Pomys y) – wspiera-
nie bada  podstawowych w pionier-
skich dziedzinach  nauki (wdra ane
przez Europejsk  Rad  ds. Bada
Naukowych) – 7 460 mln euro;

– PEOPLE (Ludzie) – stypendia 
Marii Curie-Sk odowskiej - wspie-
ranie mobilno ci i rozwoju kariery 
naukowców w Europie i poza ni  (4 
728 mln euro);

– CAPACITIES (Mo liwo ci)
– wspieranie inicjatyw prowadz -
cych do osi gni cia wysokiego po-
ziomu rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy (4 217 mln euro);

– Wspólnotowe Centrum Ba-
dawcze – (Joint Research Centre 
– JRC) – 1 751 mln euro;

– EURATOM – rozwój euro-
pejskich bada  nad syntez  i roz-
szczepieniem j drowym – 2700 mln 
euro.

Szczególn  uwag  nale y zwró-
ci  na nowy element, jakim jest 
program IDEAS (Pomys y), który 

Prezentacj  dotycz c  7. Programu Ramowego przedstawi a Katarzyna Markiewicz-
liwa z Regionalnego Punktu Kontaktowego przy Politechnice l skie w Gliwicach 

podczas spotkania 13 kwietnia br. Fot. Artur limak

21 lutego br. z inicjatywy w adz
uczelni odby o si  spotkanie z 
przedstawicielami Zarz du Spó ki 
Zak ady Azotowe K dzierzyn SA, 
podczas którego omawiano projekt 
uruchomienia praktyk studenckich 
na terenie Zak adów Azotowych. 

Uczelni  reprezentowali – rektor 
UO prof. dr hab. Stanis aw Nicie-
ja i prorektor UO dr hab. Marek 

Masnyk, prof. UO, natomiast Za-
k ady Azotowe – dyrektor generalny 
Bart omiej Czostkiewicz i dyrektor 
finansowy Jacek Nowak.

Rozwa aj c temat studenckich 
praktyk, ustalono, e najlepsi stu-
denci b d  mogli by  zatrudnieni 
przez zak ad.

Obecny na spotkaniu wicewoje-
woda opolski Dariusz Madera oce-

ni  t  inicjatyw  jako interesuj c
i wpisuj c  si  w plany rozwoju 
regionalnego. Prorektor UO Marek 
Masnyk zwróci  uwag , e oferta 
odbywania praktyk mo e okaza
si  atrakcyjna dla studentów UO, 
konieczne jest jednak dostosowanie 
programów nauczania do wymogów 
wspó czesnego rynku pracy. 

BEZ

Praktyki z widokiem na etat
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Z prac Senatu UO
22 lutego 2007 r.

Przewodnicz cy Senatu UO prof. dr hab. Stanis aw
S awomir Nicieja powita  przyby ego na posiedzenie 
wojewod  opolskiego dra Bogdana Tomaszka, który 
wr czy  pracownikom UO odznaczenia pa stwowe. 
Z oty Krzy  Zas ugi – prof. dr hab. Wojciech Chleb-
da, Instytut Filologii Wschodnios owia skiej; Srebrne 
Krzy e Zas ugi – dr hab. El bieta D browska, Instytut 
Filologii Polskiej, dr Wies aw Sikorski, Instytut Nauk 
Pedagogicznych, dr hab. Ryszard Gmoch, Instytut Nauk 
Pedagogicznych, dr Jadwiga Fabiszewska-Kiczma, Ka-
tedra In ynierii Procesowej, dr hab. Kazimierz Sporek,
Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej. Br zowe 
Krzy e Zas ugi: dr Jaros aw Bogacki, Instytut Filologii 
Germa skiej, dr Maria Bucka, Wydzia  Ekonomiczny,
dr Krzysztof Kleszcz, Instytut Filologii Polskiej, mgr 
Krystyna Koga, Instytut Nauk Pedagogicznych, dr 
Zbigniew Solski, Instytut Filologii Polskiej.

Przewodnicz cy Senatu UO prof. dr hab. Stanis aw
Nicieja wr czy  akt nadaj cy tytu  naukowy profesora dr. 
hab. Januszowi Sawczukowi oraz pogratulowa prof. 
Stanis awowi Gajdzie wyboru do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytu ów na kolejn  kadencj  2007–2010. 
Poinformowa  te , e uniwersytet otrzyma  wyró nienie 
marsza ka województwa opolskiego za najaktywniejsz
wspó prac  w partnerami zagranicznymi.

Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja poin-
formowa a o udziale w konferencji zorganizowanej 16 
lutego br. przez Urz d Marsza kowski i Opolski Urz d
Wojewódzki, której tematem by o podsumowanie wy-
korzystania rodków Unii Europejskiej oraz mo liwo ci 
ich pozyskiwania w latach 2007–2013.

Prorektor UO dr hab. Marek Masnyk, prof. UO
poinformowa  o: udziale w posiedzeniu Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu, gdzie omawiane 
by o m.in. rozporz dzenie ministra w sprawie kszta cenia 

nauczycieli; udziale w spotkaniu zorganizowanym przez 
kuratora o wiaty w sprawie mo liwo ci uzyskiwania 
grantów na studia podyplomowe.

Dziekan Wydzia u Teologicznego UO ks. prof. Tade-
usz Dola poinformowa  o zako czonych procedurach w 
zwi zku z wnioskiem Rady Wydzia u w sprawie uhonoro-
wania ks. kardyna a Waltera Kaspera i prof. Hansa-Gerta 
Pötteringa tytu ami doktora honoris causa Uniwersytetu 
Opolskiego.

Senat Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu w dniu 
22 lutego 2007 r., po zapoznaniu si  z recenzjami o do-
robku naukowym i dzia alno ci ks. kardyna a Waltera 
Kaspera, przewodnicz cego Papieskiej Rady ds. Popie-
rania Jedno ci Chrze cijan jednog o nie podj  uchwa
o nadaniu ks. kardyna owi Walterowi Kasperowi tytu u
doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Recen-
zentami w przewodzie kardyna a Waltera Kaspera o tytu
dhc UO byli: prof. dr hab. Karol Karski z Chrze cija -
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie; prof. dr hab. 
Stanis aw Celestyn Napiórkowski OFM z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw a II.

Senat Uniwersytetu Opolskiego na posiedzeniu w 
dniu 22 lutego 2007 r., po zapoznaniu si  z recenzjami 
o dorobku naukowym i dzia alno ci prof. Hansa-Gerta 
Pötteringa, przewodnicz cego Parlamentu Europejskiego 
jednog o nie podj  uchwa  o nadaniu prof. Hansowi-
Gertowi Pötteringowi tytu u doktora honoris causa Uni-
wersytetu Opolskiego.

Recenzentami w przewodzie prof. Hansa-Gerta Pöt-
teringa o tytu  dhc UO byli: ks. prof. dr hab. Helmut 
Juros z Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego
w Warszawie i prof. dr hab. Wojciech Roszkowski z 
Collegium Civitas w Warszawie.

Przewodnicz cy Senackiej Komisji ds. Statutu dr hab. 
Stefan Marek Grochalski, prof. UO przedstawi  pro-
jekt „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersy-
tecie Opolskim” opracowany przez Senack  Komisj
ds. Statutu. „Regulamin studiów doktoranckich” zosta
zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Opolskiego, w 
g osowaniu jawnym wi kszo ci  g osów (przy 1 g osie
przeciwnym i 3 g osach wstrzymuj cych si ).

Przyj ty przez Senat „Regulamin studiów doktoran-

b dzie narz dziem wspierania naj-
bardziej twórczych, interdyscypli-
narnych, cz sto ryzykownych bada
naukowych znajduj cych si  na 
granicy wiedzy (frontier research), 
b d cych nowym podej ciem do 
bada  podstawowych. Wyj tkowo 
atrakcyjnym elementem jest tak e
program PEOPLE (Ludzie), którego 
najwa niejszym elementem s  ak-
cje programu stypendialnego Marii 
Curie-Sk odowskiej, dzi ki którym 

wzmocniona b dzie mobilno
naukowców,poprzez korzystne, za-
równo dla naukowców jak i instytu-
cji, mo liwo ci stypendialne.

Komisja Europejska poszuku-
je równie  niezale nych eksper-
tów oceniaj cych projekty z o o-
ne w 7.PR. Rejestracja mo liwa 
jest poprzez stron  (https://cor-
dis.europa.eu/emmfp7/index.
cfm?fuseaction=wel.welcome).

Wi cej informacji zwi zanych 

z 7. Programem Ramowym mo na
uzyska  w Biurze ds. Bada  Na-
ukowych i Wspó pracy z Zagra-
nic  (www.bnwz.uni.opole.pl), na 
stronach Krajowego Punktu Kon-
taktowego (www.kpk.gov.pl), oraz 
w serwisie CORDIS (http://cordis.
europa.eu/fp7).

Artur limak
Biuro ds. Bada  Naukowych i 

Wspó pracy z Zagranic  e-mail: 
artur.slimak@uni.opole.pl
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Nowo ci Redakcji Wydawnictw Wydzia u Teologicznego UO

ckich” stanowi za cznik do orygina u protoko u.
Kierownik Biura ds. Bada  i Wspó pracy z Zagranic

mgr Anna Kuczy ska przedstawi a informacje doty-
cz ce umów o wspó pracy z partnerami zagranicznymi 
w ramach programu Erasmus.

„Deklaracja polityki zwi zanej z Programem 
Erasmus”

I . Strategia uczelni
Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 

2007–2013 okre la dzia ania priorytetowe, zmierzaj ce
do zapewnienia równowagi pomi dzy oczekiwaniami 
wynikaj cymi z potrzeb regionu i kraju z jednej strony, 
a wyzwaniami europejskimi i mi dzynarodowymi z 
drugiej strony.

W ramach tej strategii za o ono takie dzia ania uczel-
ni jak:

uzyskanie pe nych praw akademickich tj. praw dok-
toryzowania i habilitowania, zgodnie z ustaw  „Prawo 
o Szkolnictwie Wy szym”,

uczestnictwo w Europejskiej Przestrzeni Edukacyj-
nej w ramach Procesu Bolo skiego poprzez: wprowa-
dzanie systemu porównywalnych dyplomów, wprowa-
dzanie studiów 2 i 3 stopniowych, stosowanie ECTS 
czyli punktowego systemu rozliczania osi gni  studen-
tów, wdra anie mobilno ci studentów i pracowników w 
skali europejskiej; prowadzenie zaj  w j zykach obcych, 
wspó dzia anie w zakresie wysokiej jako ci edukacji, 
wdra anie systemów kszta cenia ustawicznego oraz na 
odleg o , promowanie atrakcyjno ci Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wy szego poza Europ , rozsze-
rzenie systemu edukacji o studia doktoranckie, rozwi-
janie wspó pracy z zagranic , w szczególno ci w zakre-

sie wymiany studentów i pracowników g ównie w ramach 
programów europejskich. 

W uczelni wdra any jest program mobilno ci studen-
tów w skali mi dzyuniwersyteckiej – Most, niektóre 
zaj cia prowadzone s  w j zyku angielskim i niemieckim.

II. Fundamentalne zasady programu Eras-mus
Przyst puj c do Programu Senat UO deklaruje prze-

strzeganie fundamentalnych zasad Erasmusa: wspó pra-
ca z uczelniami partnerskimi b dzie odbywa  si  na 
podstawie zawartych umów; od studentów zagranicznych 
Erasmusa nie b d  pobierane op aty za nauk , „wpiso-
we”, egzaminy; pe ne uznanie okresu studiów studentom, 
którzy pozytywnie zaliczyli program studiów, sprecy-
zowany w Porozumieniu o programie zaj , wg proce-
dur wypracowanych w systemie ECTS; przejrzyste in-
formowanie o ofercie dydaktycznej oraz organizacja 
wydawania Wykazów zalicze  (dot. zarówno studentów 
wyje d aj cych jak i przyje d aj cych); zapewnienie 
najwy szej jako ci w organizacji mobilno ci studentów 
oraz kadry uczelnianej; wsparcie i organizacja praktyk 
dla studentów w instytucjach poza-akademickich; za-
pewnienie równego traktowania oraz dost pno ci do 
us ug akademickich dla studentów UO oraz studentów 
zagranicznych; wspieranie integracji zagranicznych stu-
dentów Programu Erasmus poprzez uczestniczenie ich 
w dzia aniach uniwersyteckich.

Senat Uniwersytetu Opolskiego w g osowaniu jawnym 
jednog o nie opowiedzia  si  za przyst pieniem do Pro-
gramu Erasmus „Uczenie si  przez ca e ycie” (Projekt 
na lata 2007–2013) i przyj ciem „Deklaracji polityki 
zwi zanej z Programem Erasmus”.

Lucyna Kusyk

Kazimierz Wolsza, Cz owiek w 
horyzoncie bycia i warto ci, Opole, 
2007, 461 s., cena 38,00 z

Niniejsza ksi ka, po wi cona 
yciu i my li Johannesa B, Lo-

tza SJ (1903–1992), nosi tytu Cz o-
wiek w horyzoncie bycia i warto -
ci. Cztery nazwy, u yte w tytule,
trafnie streszczaj  kluczowe prob-
lemy filozoficznej my li Lotza. 
S owo cz owiek wskazuje na cen-
traln  rol  antropologii, od któ-
rej wiedzie droga do ontologii.
S owo horyzont w tym znaczeniu, 
jakie nadawali mu fenomenologo-
wie, wraz z Heideggerem, oddaje 
jedn  z najistotniejszych my li ca ej 
filozofii Lotza. Jego filozofowaniu 

przy wieca  naczelny cel, jakim 
by o wydobywanie tego, co jawi w 

horyzoncie ludzkich aktów, zw asz-
cza aktów poznawczych. Dzi ki 

filozofowaniu z u yciem zmody-
fikowanej odmiany metody trans-
cendentalnej filozof dochodzi do 
poznania horyzontu aktów. Ujmuje 
poznawczo bycie i warto ci, a tak e
ich ugruntowanie w Absolucie.

Anna Pobóg-Lenartowicz, Kon-
went klasztoru kanoników regular-
nych NMP na Piasku we Wroc awiu,
(seria – Z dziejów kultury chrze -
cija skiej na l sku, nr 40), Opole, 
2007, 263 s., cena 20,00 z

Klasztor kanoników regularnych 
w. Augustyna powsta  w po owie 

XII w. na l y i przeniesiony pó -
niej do Wroc awia na wysp  zwan
Piasek (Arena), odegra  trudn  do 
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przecenienia rol  w dziejach mia-
sta i ca ego l ska. W ci gu tej kil -
kusetletniej obecno ci na tych tere-
nach kanonicy regularni prowadzili 
dzie o misyjne, duszpasterskie, cha-
rytatywne, spo eczne, gospodarcze i 
kulturalne. Odcisn li pi tno, którego

lady znajdujemy do dzi , mimo – i
od przesz o stu lat nie ma ich ani we 
Wroc awiu, ani na l skiej ziemi. 
Przez wieki zape niali klasztorn
przestrze  modlitw , piewem, pra-
c . Tworzyli wci  od nowa wspól-
not  braci w. Augus tyna. W a nie
dzieje tej wspólnoty jako ca o ci i 
ka dego zakonnika z osobna w cza-
sie redniowiecza, s  przedmiotem 
niniejszej rozprawy.

Krystian Wojaczek, Wi  ma -
e ska w sytuacji roz ki z przyczyn 

ekonomicznych (seria – Cz owiek 
– Rodzina – Spo ecze stwo, nr 9), 
Opole, 2007, 224 s., cena 17,00 z

G ówny problem niniejszego 
opracowania zawiera si  w pyta-

niach o to, czy, a je li tak, to jaki 
jest wp yw roz ki z przyczyn eko-
nomicznych na wi  ma e sk  i 
pozostaj cych w sytuacji roz ki 
ma onków oraz jaka powinna by
odpowied  Ko cio a na to wyzwa-
nie wspó czesno ci? Tak posta-
wiony problem okre la poniek d
charakter zebranych danych empi-
rycznych, wykorzystanych w niniej-
szym opracowaniu.

Arnold Drechsler, Odpowiedzial-
ni za mi o . Opolska Caritas w la-
tach 1945–2005 (seria – Z dziejów 
kultury chrze cija skiej na l sku,
nr 41), Opole, 2007, 310 s., cena 
30,00 z

Ksi ka ta jest wiadectwem 
chrze cija skiej Caritas, realizowa-
nej w naszym Ko ciele partykular-
nym na prze omie ostatnich 60 lat. 
Bior c za punkt wyj cia rok 1945, 
autor prowadzi nas przez trudne 
lata powojenne i jeszcze trudniej-
szy okres 40-letnich zmaga  Ko -
cio a z systemem marksistowskim, 
który, uwa aj c dzie a mi osierdzia
chrze cija skiego za przeszkod  w 
zaprowadzeniu dziejowej sprawied-
liwo ci, pragn  wszelkimi sposo-
bami uczyni  Ko ció  spo ecznie 
nieu ytecznym. Opatrzno ciowe 
zmiany, jakie nast pi y w Europie 
w 1989 roku, nie dopu ci y jednak 
do tego, aby Ko ció  utraci  swoj
charytatywn  instytucj  i nie móg
prowadzi  s u by spo ecznej w spo-
sób zorganizowany.

Marcin Worbs (red.), Ko ció
opolski w PRL, (seria – Sympozja, 
nr 68), Opole, 2007, 159 s., cena 
15,00 z

Ju  od wielu lat w Opolu odby-
waj  si  Wielkopostne Wyk ady 
Otwarte. Ostatnie miesi ce poka-
za y, e na prze omie lat 2006/2007 
niezwykle wzros o zainteresowanie 
powojenn  histori  Ko cio a w Pol-
sce. Wychodz c naprzeciw oczeki-
waniom spo ecznym, cykl wyk a-
dów tradycyjnej, wielkopostnej 
wszechnicy teologicznej tym razem 
po wi cono Ko  cio owi opolskiemu 
w PRL-u.

Bonawentura Zygfryd Smolka 
OFM, Elementy personalistycznego 
rozumienia tradycji (seria – Opol-
ska Biblioteka Teologiczna nr 92), 
Opole, 2007, 435 s., cena 36,00 z

Niniejsza ksi ka stanowi prób
ukazania istoty rozumienia personali-
zmu tradycji indywidualnej, spo-
ecznej, religijnej i ko cielnej ze 

szczególnym uwzgl dnieniem jej 
charakteru ekumenicznego w dialo-
gu z teologi  katolick , prawos aw-
n  i protestanck . Przyczyni y si
do tego m.in. badania autora, które 
poczyni  w ramach swej pracy ha-
bilitacyjnej nad rozumieniem feno-
menu trady cji w teologii katolickiej 
i protestanckiej oraz ich znaczenia 
ekumenicznego.

Przygotowa :
Piotr Juszczyszyn

Nowo ci Redakcji Wydawnictw Wydzia u Teologicznego UO
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Sawczuk J. (red.), Zamkni cie 
kwestii niemieckiej 1989–1991. 
Studia i szkice, ISBN 978-83-7395-
225-6, Opole: Wyd. UO, 2007, for-
mat B5, 174 s., oprawa mi kka, 
cena 14,- z

Jest to zbiór szkiców i studiów 
uznanych polskich politologów, 
którzy przedstawiaj  powstanie 
i rozwój kwestii niemieckiej w 
okresie zimnej wojny oraz cha-
rakteryzuj  zmiany w stosunkach 
mi dzynarodowych, które dopro-
wadzi y do zako czenia istnienia 
podzia u na dwa pa stwa niemie-
ckie. Ukazano równie  polityk
zagraniczn  suwerennych zjedno-
czonych Niemiec i ich wp yw na 
przemiany systemu wspó czesnych
stosunków mi dzynarodowych.
Praca adresowana jest do szerokie-
go kr gu osób zainteresowanych 
problematyk  wspó czesnych sto-
sunków mi dzynarodowych, ale 
przede wszystkim wspó czesnymi 
dziejami Niemiec. Powinna zain-
teresowa  w pierwszej kolejno ci 
studentów politologii i stosunków 
mi dzynarodowych.

Chlebda B., Danecka I., Milu-
tina T., Skrypt do praktycznej nauki 
j zyka rosyjskiego dla studentów I 
roku filologii rosyjskiej,  ISBN 978-
83-7395-220-1, Opole: Wyd. UO, 
2007, format B5, 256 s., oprawa 
mi kka, cena 21,- z   (skrypt)

Skrypt w za o eniu autorek jest 
przeznaczony dla studentów I roku

filologii rosyjskiej, mo e by  jednak 
z powodzeniem wykorzystany za-
równo na zaj ciach ze studentami I 
roku filologii rosyjskiej od podstaw, 
jak i w nauczaniu j zyka rosyjskie-
go na poziomie rednio zaawanso-
wanym i zaawansowanym. Rozdzia

„Fonetyka i fonologia” znalaz  si  w 
podr czniku, poniewa  w oczywi-
sty sposób nawi zuje do materia u
wszystkich pozosta ych rozdzia ów.  
Materia ami wspomagaj cymi reali-
zacj  programu PNJR s  wykonane 
przez autorki w programie Power-
Point prezentacje j zykowe. Kilku-
letnie do wiadczenie potwierdza 
du  przydatno  tych prezentacji 
w procesie opanowania materia u
j zykowego przez studentów. Za-
praszamy do korzystania z naszych 
multimedialnych prezentacji na 
stron  internetow : http://www.ifw.
uni.opole.pl/ Skrypt adresowany jest 
do wszystkich ucz cych si  j zyka
rosyjskiego na poziomie rednio 
zaawansowanym i zaawansowa-
nym oraz dla osób przyst puj cych
do egzaminu na Mi dzynarodowy 
Certyfikat J zyka Rosyjskiego na 
poziomie B1 i B2.

Widelak D., Z dziejów edukacji 
na ziemi strzeleckiej w XX i XXI 
wieku, Stud. i Mon. Nr 383, ISBN 
978-83-7395-230-0, Opole: Wyd. 
UO, 2007, format B5, 188 s., opra-
wa mi kka, cena 18,- z

W pracy omówiono g ówne prob-
lemy szkolnictwa na ziemi strzele-

ckiej. Opisano polski ruch nauczy-
cielski na Górnym l sku w okresie 
plebiscytowym, przedstawiono 
polskie szkolnictwo mniejszo cio-
we na l sku Opolskim do 1939 r. 
oraz szkolnictwo w powiecie strze-
leckim w okresie mi dzywojennym. 

Ukazano zmiany w systemie zarz -
dzania szkolnictwem, zmiany pro-
gramowe i strukturalne w odniesieniu 
do ró nych rodzajów i stopni szkó
oraz ich funkcjonowanie od 1945 
r. do wspó czesno ci. Ksi k  uzu-
pe nia s ownik biograficzny wybra-
nych nauczycieli ziemi strzeleckiej.
Ksi ka kierowana jest do history-
ków o wiaty, studentów, nauczycieli 
realizuj cych przedmiot – edukacja 
regionalna, bibliotekarzy. 

Wo niak M., Ryszka J. (red.),
Prawnoadministracyjne regulacje 
samorz dno ci i zarz dzania pa -
stwem w Unii Europejskiej ISBN 
83-7395-199-7, Opole: Wyd. UO, 
2006, format B5, 331 s., oprawa 
mi kka, cena 27,- z

Praca dotyczy wspó czesnych prob-
lemów samorz dno ci w Polsce i 
w krajach Unii Europejskiej, jak 
i w niektórych krajach pozostaj -
cych poza UE. Omawia wybrane 
zagadnienia ustrojowe dotycz ce 
funkcjonowania samorz du tery-
torialnego, jak i problemy dzia-
alno ci gospodarczej samorz du.  

Spor  cz  pracy stanowi  zagad-
nienia szczegó owe dotycz ce np. 
referendum lokalnego lub zada
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i kompetencji samorz du z dzie-
dziny ochrony rodowiska. Wiele 
aspektów jest analizowanych w 
kontek cie prawa europejskiego. 
Praca adresowana jest do pracow-
ników naukowych, pracowników 
urz dów administracji publicznej

ró nych szczebli, studentów i wszyst-
kich zainteresowanych prawem ad-
ministracyjnym i prawem samorz -
du terytorialnego. 

Stadnicze ko S. L. (red.), Praw-
no-psychologiczne uwarunkowania 
mediacji i negocjacji, ISBN 83-
7395-222-5, Opole: Wyd. UO, 2006, 
format B5, 217 s., oprawa mi kka, 
cena 18,- z

Tematem ksi ki jest interdy-
scyplinarne podej cie do rozwi -
zywania konfliktów. Zwrócono 
uwag  na skomplikowany proces 
komunikacji interpersonalnej oraz 
instytucjonalizacj  takich metod, 
jak negocjacje i mediacje w prawie. 

Pe na oferta Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego znajduje si  na 
stronie internetowej wydawnictwa www.wydawnictwo.uni.opole.pl
tam te  dzia a ksi garnia internetowa

Nowo ci Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego

Józef Podgórecki, Komunikacja spo eczna dla pedagogów, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku

Katedra Psychologii i Pedagogiki Uniwer-
sytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiw-
sku  (Ukraina) wyda a kolejn  ksi k  prof. 
Józefa Podgóreckiego (dotychczas publikowa
swoje podr czniki akademickie i ksi ki  na 
Litwie, Bia orusi, w Czechach i Federacji Ro-
syjskiej). W swojej recenzji prof. dr hab. Lidia 
Orban-Lembryk zwraca uwag  na wa n  rol
ekspresji j zykowego porozumienia ucznia i 
nauczyciela – w tku, któremu autor po wi ca
sporo miejsca w swojej ksi ce, adresowanej 
w a nie do nauczycieli. 

Skupiono si  na stoj cych przed 
prawnikami wyzwaniach, których 
celem jest wzbogacenie warsztatu 
w zakresie komunikacji spo ecznej, 
negocjacji i mediacji oraz pog bia-
nia przez nich umiej tno ci w za-
kresie sztuki porozumiewania si
i umiej tno ci interpersonalnych. 
Omówiono regulacje prawne w 
zakresie negocjacji i mediacji 
w polskim porz dku prawnym. 
Ksi ka skierowana jest do rodo-
wisk prawniczych – teoretyków 
oraz praktyków, przedstawicieli 
zawodów zwi zanych ze stoso-
waniem prawa – s dziów, adwo-
katów, prokuratorów, mediatorów, 
policjantów oraz dla studentów 
kierunków: prawo, psychologia i 
pedagogika.

Ponadto ukaza y si :
Gajda St. (red.), Region w wiet-

le nazw miejscowych. W setn  rocz-
nic  urodzin Profesora Stanis awa
Rosponda i dwudziest  rocznice 
mierci Profesora Henryka Borka, 

ISBN 978-83-868811-5-1, Opole: 
UO ITP, 2007, format A5, 170 s., 
oprawa mi kka, cena 14,- z

Kodzis B. (red.), „Studia i szki-
ce slawistyczne” nr 7, ISSN 1644-

4191, Opole: Wyd. UO, 2006, for-
mat B5, 244 s., oprawa mi kka, 
cena 20,- z

Platje J., S odczyk J., Leal 
Filho W. (eds.), Current issues of 
sustainable development – priorites 
and trends.„Economic and Environ-
mental Studies” No. 8/2006, ISSN 
1642-2597, Opole: Wyd. UO, 2006, 
format B5, 398 s., oprawa mi kka,
cena 32,- z

Ryszka J., Pszczy ski M. K. 
(red.), „Studenckie Prawnicze Ze-
szyty Naukowe” 2006, z. 1, ISBN 
83-7395-219-5, Opole: Wyd. UO, 
2006, format B5, cena 7,- z

Sawczuk J. (red.), „Przegl d
Stosunków Mi dzynarodowych” 
2006, nr 2, ISSN 003717, Opole: 
Wyd. UO, 2006, format B5, 176 s., 
oprawa mi kka, cena  14,- z

Wiechu a J. (oprac.), „Informa-
tor dla kandydatów na studia w roku 
akademickim 2007/2008”, ISBN 
978-83-7395-229-4, Opole: Wyd. 
UO, 2007, 76 s., oprawa mi kka, 
cena 5,- z

Przygotowa a:
Lidia Dzia owska



1. Prof. Hans-Gert Pöttering w japo -
skim uk onie z rektorem UO prof. 
Stanis awem S. Niciej

2. My tu gadu-gadu, a tu wyra nie cze-
go  brakuje... Mo e jaki  nowy pla-
fon?

3. Ksi e kardynale, czy aby nie pomy-
lili my dyplomów?

4. Prof. Hans-Gert Pöttering w roz-
mowie z pos em Henrykiem Krol-
lem. Nad przebiegiem rozmowy 
czuwa Marek Ganczarski, szef Cen-
trum Informatycznego UO

5. Ju  po wszystkim, co za ulga! 

Marcowa uroczysto  na Uniwersytecie 
Opolskim – z przymru eniem oka

(oko mru y  Jerzy Mokrzycki)


