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Kronika uniwersytecka
15 lutego. Rektor UO prof. dr 

hab. Stanis aw S. Nicieja go ci  ak-
torów Teatru im. Agnieszki Osieckiej 
w Sopocie oraz dyrektora tego teatru 
– Andre Ochodlo. Tego dnia w Villa 
Academica odby  si  tak e recital 
piosenek Agnieszki Osieckiej, zor-
ganizowany przez dyrektora Estrady 
Polskiej W adys awa Bartkiewicza.

19 lutego. Na Uniwersytecie 
Opolskim trwa y Dni Tybetu w Opo-
lu. Go ciem specjalnym by a Maria 
Przyjemska, wyk adowca w Interna-
tional Institute for Tibetan and Asian 
Studies oraz doktorantka tybetolo-

gii na Uniwersytecie Humboldta w 
Berlinie, która wyg osi a wyk ad na 
temat buddyzmu tybeta skiego w za-
chodnim kr gu kulturowym.

Rektor UO prof. dr hab. Stanis aw 
S. Nicieja udzieli  wywiadu „Panora-
mie Opolskiej”. Rektor mówi  w nim 
m.in. na temat kondycji UO.

19–20 lutego. Na Uniwersytecie 
Opolskim odby  si  zjazd rektorów 

•

uniwersytetów l skich. Obrady 
dotyczy y m.in. pomys u wspólne-
go opracowania podr cznika historii 

l ska i opracowania przez czeskich 
historyków podr cznika o historii 
Czech (dla Polaków). Omawiane 
by y równie  problemy finansowa-
nia nauki i szkolnictwa wy szego po 
obu stronach granicy. Dyskutowa-
li o tym m.in.: prof. dr hab. Rudolf 

aczek – rektor Uniwersytetu l -
skiego w Opawie, prof. dr hab. Le-
szek Pacholski – rektor Uniwersytetu 
Wroc awskiego, prof. dr hab. Janusz 
Janeczek – rektor Uniwersytetu l -
skiego w Katowicach, prof. dr hab. 
Florian Ku niak – rektor Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach.

21 lutego. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw S. Nicieja spotka  si
z archeologami – prof. drem hab. 
Adamem Budzko (PAN) i drem hab. 
S awomirem Mo dziochem, prof. 
UO (PAN, Wroc aw, UO).

28 lutego. Stowarzyszenie Pra-
wa Finansowego AUREUS przy 
Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Opolskiego zorganizowa o
dwudzieste trzecie spotkanie Forum 

Prawa Finansowego. Tematem luto-
wego spotkania by a problematyka 
podatku VAT, któr  przedstawi a Bo-
ena Kaleta, naczelnik Opolskiego 

Urz du Skarbowego.
29 lutego. Prorektor UO prof. 

dr hab. Krystyna Czaja oraz Ewa 
Rurynkiewicz wzi y udzia  w uro-
czystym otwarciu siedziby Opolskie-
go Centrum Rozwoju Gospodarki, 
po czonym z oficjalnym rozpo-
cz ciem naboru do programu RPO 
WO Poddzia anie 1.1.2 Inwestycje w 
mikroprzedsi biorstwach. Prorektor 
Krystyna Czaja i Ewa Rurynkiewicz 
by y tak e go mi Teresy Karol, wi-
cemarsza ek województwa opolskie-
go. Rozmowa dotyczy a sytuacji i 
planów rozwoju UO oraz zakresu i 
form wspó pracy.

Wyk ad na temat pisania prozy i 
procesu twórczego wyg osi a na Uni-
wersytecie Opolskim pisarka Olga 
Tokarczuk, która od tego semestru 
ze studentami polonistyki prowadzi 
warsztaty twórczego pisania. Wi cej 
na str. 18.

3 marca. Prorektor UO prof. dr 
hab. Krystyna Czaja spotka a si  z 

•

15 II 08. Od lewej: W adys aw Bartkiewicz, 
szef Estrady Polskiej, dyr. Andre Ochodlo i 
rektor UO prof. S. Nicieja

Rektorzy uniwersytetów l skich przed Collegium Maius UO
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Karin  Bedrunk , dyrektorem De-
partamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych Urz du Marsza kow-
skiego. Rozmowa dotyczy a warun-
ków i najbli szych terminów naboru 
wniosków do RPO WO.

Go ciem prorektor UO prof. dr 
hab. Krystyny Czai by  Waldemar 
Zadka, p.o. dyrektora Departamentu 
Edukacji i Rynku Pracy Urz du Mar-
sza kowskiego. Rozmowa dotyczy a
zakresu i warunków wspó pracy. 

4 marca. Prorektor UO dr hab. 
Marek Masnyk, prof. UO, wzi
udzia  w Kolegium Prorektorów 
ds. Studentów i Uczelni Wroc awia
i Opola, które odby o si  na Poli-
technice Wroc awskiej.

6–8 marca. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw S. Nicieja uczestni-
czy  w Kolegium Rektorów Uniwer-
sytetów Polskich, które odby o si  w 
Toruniu. Omawiano sytuacj  szkol-
nictwa wy szego.

7 marca. Instytut Matematyki i 
Informatyki, Oddzia  Opolski Pol-
skiego Towarzystwa Matematyczne-
go i Naukowe Ko o Matematyków 
zorganizowali wyk ad po wi cony
lwowskiej szkole matematycznej, 
który wyg osi  prof. dr hab. Roman 
Duda (Uniwersytet Wroc awski). 
Wi cej na str. 95.

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja wzi a udzia  w kon-

•

•

ferencji pt. Fundusze strukturalne 
jako instrument wsparcia rozwoju 
gospodarczego Opolszczyzny. Pod-
czas konferencji rozmawia a z El-
biet  Bie kowsk , minister rozwoju 

regionalnego, na temat finansowych 
mo liwo ci realizacji projektu klu-
czowego UO Modernizacja kampusu 
uniwersyteckiego.

8 marca. Na Wydziale Teologicz-
nym UO odby  si  wyk ad otwarty w 
ramach wielkopostnej serii Oblicza
nadziei. Na temat nadziei w obliczu 
mierci mówi  ks. abp Alfons Nossol. 

W poprzednim spotkaniu wyk ad na 
temat: Zapomniana praca nad na-
dziej  bli niego wyg osili dr hab. 
Iwona Alechnowicz, prof. UO i ks. 
dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO.

10 marca. Dyplomy doktorów 
honoris causa Uniwersytetu Opol-
skiego z r k rektora UO prof. dra hab. 
Stanis awa S. Nicieji przyj li: prof. 
W adys aw Bartoszewski, b. senator 
RP, b. minister spraw zagranicznych 
i prof. dr hab. Dorota Simonides, b. 
senator RP, badaczka kultury l skiej. 
Dzie  wcze niej w ko ciele Semina-
ryjno-Akademickim pw. w. Jadwigi 

l skiej odby a si  uroczysta msza 
w. w intencji spo eczno ci akade-

mickiej. Wi cej na str. 8.
11 marca. W Auli B kitnej Col-

legium Maius odby a si  konferencja 
pt. Marzec’68 z czterdziestoletniej 

perspektywy. Udzia  w niej wzi li 
m.in.: prof. Henryk Szlajfer (UW), 
dr Leo Leszek Kantor z Uniwersytetu 
w Sztokholmie, prof. Krzysztof Ka-
walec (dyrektor opolskiej delegatury 
IPN), dr Jaros aw Neja z Instytutu 
Pami ci Narodowej w Katowicach. 
Wi cej na str. 20.

13 marca. Na Uniwersytecie 
Opolskim odby a si  XVIII Zimo-
wa Gie da Piosenki. Gwiazd  XVIII 
Zimowej Gie dy Piosenki, by a grupa 
GOYA. Wi cej na str. 79.

Go ciem prorektor UO prof. dr 
hab. Krystyny Czai by  Zbigniew 
Figas, prezes zarz du Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Rozmowa 
dotyczy a mo liwych p aszczyzn 
wspó pracy.

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja by a go ciem Józefa Ko-
tysia, wicemarsza ka województwa 
opolskiego. Rozmowa dotyczy a
stopnia zaawansowania prac nad 
przygotowaniem projektów kluczo-
wych uczelni.

14 marca. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw S. Nicieja oraz pro-
rektorzy UO wzi li udzia  w po eg-
nalnym spotkaniu dotychczasowej 
kwestor Uniwersytetu Opolskiego 
Marii Najdy. Wi cej na str. 14

Prorektor UO prof. dr hab. Kry-
styna Czaja wzi a udzia  w konfe-
rencji Ochrona w asno ci intelek-
tualnej warunkiem sukcesu kobiet 
w nauce i biznesie zorganizowanej 
przez Urz d Patentowy RP wspólnie 
ze wiatow  Organizacj  W asno ci 
Intelektualnej, Europejsk  Komisj
Gospodarcz  ONZ, Krajow  Izb
Gospodarcz , Polsk  Agencj  Roz-
woju Przedsi biorczo ci oraz Kon-
ferencj  Pracodawców Prywatnych 
LEWIATAN. 

15 marca. Drzwi Otwarte na Uni-
wersytecie Opolskim. Z ofert  Uni-
wersytetu Opolskiego zapoznali si
przyszli absolwenci szkó rednich.
Materia y promocyjne przygotowa-
o Biuro Promocji i Informacji UO. 

W adze uniwersytetu reprezentowa
prorektor UO dr hab. Marek Mas-
nyk, prof. UO.

Rektor UO prof. dr hab. Stani-
s aw S. Nicieja go ci  red. Jerzego 

•

•

•

•8 III 08. Prorektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja i El bieta Bie kowska, minister 
rozwoju regionalnego. Fot. Jerzy Stemplewski 
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Kraszewskiego, nestora polskich 
dziennikarzy, redaktora miesi cz-
nika Pokolenia.

18 marca. Prorektor UO dr hab. 
Marek Masnyk, prof. UO, wzi
udzia  w Dniach Nauki i Kultury
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w 
Opolu.

Na walnym zebraniu obradowali 
cz onkowie Stowarzyszenia na rzecz 
Ratowania Zabytków l ska Opol-
skiego, któremu przewodniczy  prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja.

19 marca. W sali rozpraw Woje-
wódzkiego S du Administracyjnego 
w Opolu odby  si  Lokalny Konkurs 
Krasomówczy z udzia em studentów 
prawa Uniwersytetu Opolskiego, w 
którym zwyci y a Katarzyna Nie-
gowska – studentka II roku prawa 
WPiA Uniwersytetu Opolskiego, 
awansuj c tym samym do fina u
ogólnopolskiego. Wi cej na str. 19.

W Collegium Civitas UO odby
si  wyk ad prof. dra hab. Dariusza 
Milczarka na temat: Unia Europej-
ska – przysz e mocarstwo globalne.
Wyk ad wyg oszony zosta  w ramach 
mi dzynarodowego projektu obej-
muj cego uniwersytety z krajów Unii 
Europejskiej, zainicjowanego przez 

•

•

organizacj  SPES Forum z Belgii. 
26 marca. Prorektor UO prof. dr 

hab. Krystyna Czaja wraz z mgr El-
wir  Szopi sk , kierownikiem Biura 
Funduszy Strukturalnych UO, wzi a
udzia  w konferencji inauguruj cej
Program Operacyjny Kapita  Ludz-
ki, Priorytet IV Szkolnictwo Wy sze 
i Nauka. Konferencja odby a si  w 
Warszawie.

27 marca. Prorektor UO prof. dr 
hab. Krystyna Czaja i mgr Elwira 
Szopi ska, kierownik Biura Fundu-
szy Strukturalnych, wzi y udzia  w 
kolejnym, pi tym posiedzeniu Ko-
mitetu Monitoruj cego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego po wi conym zaopinio-
waniu i przyj ciu kryteriów oceny 
projektów do kolejnych osi priory-
tetowych.

W opolskim ratuszu odby a si
promocja ksi ki pt. Opolskie drogi 
do niepodleg o ci. Powsta a ona we 
wspó pracy Instytutu Historii UO i 
Zarz du Regionu NSZZ Solidarno .
Ksi ka zredagowana zosta a przez 
opolskich historyków: dr Ma gorzat

wider i dra Mariusza Pawelskiego i 
jest efektem dwóch konferencji nau-
kowych, które odby y si  w 2006 r. 

•

w Opolu. W ród autorów znale li 
si : Zbigniew Bereszy ski, ks. Aloj-
zy Sitek, Beno Benczew, dr Marek 
Bia okur i Piotr Stanek.

Rektor UO prof. dr hab. Stanis aw 
S. Nicieja spotka  si  z rze biarzem
Witem Pichurskim w sprawie usta-
lenia ostatecznego kszta tu rze by 
Marka Grechuty, która ma stan
przed Collegium Maius UO.

28–29 marca. Ko o Naukowe 
Chemików Koronan Uniwersytetu 
Opolskiego zorganizowa o po raz 
drugi sympozjum kó  naukowych 
zajmuj cych si  przedmiotami ci-
s ymi, przyrodniczymi i technicz-
nymi. Celem sympozjum by o na-
wi zanie ci lejszych kontaktów i 
poszerzenie wspó pracy opolskich 
rodowisk akademickich na szczeblu 

kó  naukowych. 
31 marca. W Auli B kitnej Col-

legium Maius odby o si  przedwy-
borcze spotkanie kandydatki na rek-
tora prof. dr hab. Krystyny Czai ze 
spo eczno ci  Uniwersytetu Opol-
skiego.

Na UO go ci  – zaproszony 
przez studentów Ko a Naukowego 
Historyków, sekcji M owie Stanu 
i Politycy – prezes PiS Jaros aw Ka-
czy ski, który w Auli B kitnej UO 
mówi  na temat Unii Europejskiej. Po 
spotkaniu Jaros aw Kaczy ski oraz 
przewodnicz cy Zarz du G ównego 
PiS Joachim Brudzi ski, S awomir
K osowski (absolwent UO, b. wice-
minister edukacji) oraz senator Nor-
bert Krajczy byli go mi rektora UO 
prof. dra hab. Stanis awa S. Nicieji. 
Wi cej na str. 16.

31 marca–5 kwietnia. Ko o Nau-
kowe Germanistów Uniwersytetu 
Opolskiego we wspó pracy z Insty-
tutem Stosunków Zagranicznych, 
Towarzystwem Spo eczno-Kultu-
ralnym Niemców na l sku Opol-
skim oraz Zwi zkiem Studentów 
Niemieckich w Polsce zorganizo-
wa o Tydzie  Kina Niemieckiego. 
Poza prezentacj  filmów w j zyku 
polskim i niemieckim wyg oszono 
wyk ady na temat kinematografii 
niemieckiej.

2 kwietnia. W ramach obchodów 
trzeciej rocznicy mierci Jana Paw a
II organizowanych przez Wydzia  Te-

•

•

14 III 08. Po egnanie odchodz cej na emerytur  kwestor Marii Najdy. Na zdj ciu w 
rodku: kwestor Maria Najda, od lewej: Andrzej Kimla – kanclerz UO, Wanda Matwiejczuk 

– dyrektor Biblioteki G ównej UO, Grzegorz K osi ski – zast pca kanclerza UO, rektor 
UO prof. Stanis aw S. Nicieja, Konstanty Gajda – nowy kwestor UO, Bo ena Pytel-
-Mielnik – kierownik dzia u spraw pracowniczych, prorektor UO prof. Marek Masnyk, 
prorektor UO prof. Jerzy Lis
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ologiczny UO odby o si  spotkanie z 
re yserem filmu pt. Tryptyk rzymski
Markiem Luzarem. Spotkanie po -
czono z projekcj  filmu pt. Tryptyk 
rzymski. Marek Luzar jest absol-
wentem Akademii Sztuk Pi knych 
w Krakowie. W latach 1996–1998 
studiowa  w pracowni filmu animo-
wanego Jerzego Kuci na ASP w Kra-
kowie. Zajmuje si  przede wszystkim 
grafik , malarstwem, scenografi ,
fotografi , filmem i animacj . Jest 
tak e wspó realizatorem programów 
telewizyjnych, dokumentalist  i re-
yserem teatralnym. 

3 kwietnia. Rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja spot-
ka  si  z Bartoszem urakowskim,
dyrektorem Filharmonii Opolskiej. 
Spotkanie dotyczy o koncertu Czte-
ry pory roku A. Vivaldiego, który w 
przysz o ci ma si  odby  na tarasie 
Collegium Maius.

3–4 kwietnia. Instytut Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu Opol-
skiego zorganizowa  Mi dzynarodo-
w  Konferencj  Naukow  pt. Wczes-
na edukacja dziecka – zagro enia i 
perspektywy. Patronat nad konferen-
cj  obj li rektor Uniwersytetu Opol-
skiego prof. dr hab. Stanis aw S. Ni-
cieja oraz Urz d Miasta Opola. 

7 kwietnia. Rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja wzi
udzia  w posiedzeniu kapitu y Z otej 

Spinki, wyró nienia przyznawane-
go przez redakcj  „Nowej Trybuny 
Opolskiej”.

9 kwietnia. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw S. Nicieja spotka  si
z mieszka cami Ku ni Raciborskiej, 
absolwentami UO, ratuj cymi stare 
cmentarze na ziemi raciborskiej.

10 kwietnia. W ramach Z otej Se-
rii Wyk adów Otwartych Jerzy Stuhr 
wyg osi  wyk ad pt. Krzysztof Kie-
lowski: ile cz owieka, ile artysty?,

by  tak e go ciem VI Festiwalu Fil-
mowego Opolskie Lamy 2008. W Ki-
nopleksie odby a si  projekcja filmu 
pt. Historie mi osne w re . Jerzego 
Stuhra.

10–11 kwietnia. Instytut Polito-
logii UO by  organizatorem konfe-
rencji pt. Problemy bezpiecze stwa
wspó czesnego wiata. Konferencj
otworzyli: dr hab. Wies awa Pi t-
kowska-Stepaniak, prof. UO, dy-
rektor Instytutu Politologii UO oraz 
rektor UO prof. dr hab. Stanis aw S. 
Nicieja. Rozwa ano m.in. takie te-
maty: wiat bez wojen – utopia czy 
rzeczywisto , 55 lat polskich misji 
pokojowych, Sojusz Atlantycki po 
szczycie w Bukareszcie, Spo ecz-
ne skutki misji z punktu widzenia 
obronno ci kraju, Unia Europejska 
– bezpiecze stwo – rozwi zywanie
wspó czesnych problemów global-
nych. Uczestnikami konferencji byli 

m.in.: gen. broni dr Mieczys aw Bie-
niek, radca ministra obrony narodo-
wej, gen. dyw. w st. spoczynku Bo-
les aw Izydorczyk (Stowarzyszenie 
Kombatantów Misji Pokojowych), 
prof. Tomasz Goban-Klas (Uniwer-
sytet Jagiello ski), Robert Pszczel 
(rzecznik Biura Prasowego Kwatery 
G ównej NATO).

12 kwietnia. Rektor UO, prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja, wzi
udzia  w jubileuszu 25-lecia Biura 
Podró y Sindbad, najstarszego pry-
watnego biura podró y w Polsce.

15 kwietnia. Rektor UO prof. dr 
hab. Stanis aw S. Nicieja go ci  z 
wyk adem w Towarzystwie Mi o -
ników Lwowa i Kresów Wschodnich 
w Tychach.

17 kwietnia. Go ciem rektora 
UO prof. dra hab. Stanis aw S. Ni-
cieja by  prof. dr hab. W odzimierz
Krzy osiak, absolwent naszej uczel-
ni, laureat polskiego Nobla w dzie-
dzinie chemii.

***
Prof. dr hab. Joanna Rostropo-

wicz z Instytutu Historii UO przez 
semestr zimowy prowadzi a zaj cia
z filologii greckiej, literatury i kul-
tury na Uniwersytecie Jana Guten-
berga w Moguncji.

31 III 08. Spotkanie z Jaros awem Kaczy skim po wyk adzie. Na zdj ciu: Jaros aw 
Kaczy ski w towarzystwie organizatorów spotkania (m.in. dr Adriany Dawid – pierwsza 
z lewej i B a eja Kupskiego – obok J. Kaczy skiego)

Nowi prorektorzy UO

10 kwietnia br. wybrani zostali 
nowi prorektorzy UO: prof. dr 
hab. Stanis awa Soko owska 
– na stanowisko prorektora ds. fi-
nansów i rozwoju uczelni, dr hab. 
Stefan Marek Grochalski, prof. 
UO – na stanowisko prorektora ds. 
kszta cenia i studentów, dr hab. 
in . Piotr Pawe  Wieczorek, prof. 
UO – na stanowisko prorektora ds. 
nauki i wspó pracy z zagranic .
Do tej pory prof. Stanis awa So-
ko owska kierowa a Katedr  Or-
ganizacji i Zarz dzania Wydzia u
Ekonomicznego, prof. Piotr Pawe
Wieczorek pe ni  funkcj  kierow-
nika Zak adu Chemii Ekologicz-
nej, prof. Stefan Marek Grochalski 
by  dziekanem Wydzia u Histo-
ryczno-Pedagogicznego.

BEZ
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Czerwone ró e i gratulacje na 
r ce rektor-elekt z o y  obecny rek-
tor UO prof. dr hab. Stanis aw S. 
Nicieja: – ycz , by za cztery lata 
pani rektor mia a taki aplauz, jak 
dzisiaj. Pani profesor, Krysiu, ycz
ci satysfakcji.

Swój program prof. Krystyna 
Czaja (jedyna kandydatka na to 
stanowisko) przedstawi a na wcze -
niejszym spotkaniu ze spo eczno -
ci  akademick , podczas którego 
mówi a m.in. o konieczno ci pozy-
skiwania funduszy unijnych, a tak e
grantów naukowych (krajowych i 
zagranicznych), potrzebie wprowa-
dzenia systemu premiowania dla na-
jaktywniejszych, o konieczno ci do-
stosowania kierunków do wymogów 
rynku pracy. Prof. Krystyna Czaja 
zwróci a przy tym uwag  na zagro-
enia: prognozowany spadek przy-

chodów z tytu u mniejszej liczby 
studentów studiów niestacjonarnych 
(post puj cy ni  demograficzny).

Prof. dr hab. Krystyna Czaja tytu
magistra in yniera chemii zdoby a
w 1970 r. na Politechnice l skiej 
(Wydzia  Technologii i In ynierii 
Chemicznej Politechniki l skiej 
w Gliwicach). Doktorem nauk che-
micznych (Wydzia  Chemiczny Po-
litechniki Warszawskiej) zostaje w 
1977 r., doktorem habilitowanym 
nauk chemicznych (Wydzia  Che-
miczny Politechniki Warszawskiej) 
– w 1992 r. Tytu  profesora nauk 
chemicznych odebra a z r k prezy-
denta RP w 2002 r. 

Z uczelni  zwi zana jest od 35 lat 
(wcze niej, przez trzy lata, pracowa-
a jako technolog w Zak adach Che-

micznych „Blachownia”) – prac  w 
opolskiej WSP podj a w 1973 r., 
jako asystent naukowo-techniczny. 
Przez dziewi  lat, od 1990 r., by a
kierownikiem Zak adu Technologii 
Chemicznej w Instytucie Chemii, 
pó niej – do dzi  – kierownikiem 
Katedry Technologii Chemicznej i 
Chemii Polimerów. Przez sze  lat 
– od 1999 r. – by a dyrektorem In-
stytutu Chemii. Od wrze nia 2005  r. 
pe ni funkcj  prorektora ds. nauki i 
polityki finansowej Uniwersytetu 
Opolskiego.

Wspólnie z zespo em naukowym 
prof. dr hab. Krystyna Czaja prowa-
dzi kompleksowe prace badawcze 
obejmuj ce ca y obszar chemii i 
technologii poliolefin, pocz wszy 
od opracowania katalizatorów ko-
lejnych generacji i badania synte-
zy produktów poliolefinowych z 
ich udzia em poprzez chemiczn

i fizyczn  modyfikacj  komer-
cyjnych poliolefin, kompleksow
charakterystyk  w a ciwo ci tej 
grupy polimerów – a  po metody 
utylizacji pou ytkowych odpadów 
polimerowych. Prace te s  realizo-
wane w ramach bada  statutowych i 
w asnych oraz grantów badawczych 
(aktualnie w zespole realizowane s
cztery granty badawcze), a tak e we 
wspó pracy i na zlecenie wielu jed-
nostek pozauczelnianych, w tym z 
przemys u i innych instytucji nauko-
wych (uczelni, instytutów Akademii 
Nauk i instytutów resortowych). 

Dorobek naukowy prof. dr hab. 
Krystyny Czai obejmuje ponad 100 
publikacji naukowych, blisko 70 nie-
publikowanych opracowa , eksper-
tyz i sprawozda  ze zleconych prac 
badawczych, siedem patentów i trzy 
zg oszenia patentowe oraz ponad 
150 referatów i komunikatów przed-

Prof. Krystyna Czaja
rektorem-elektem UO

3 kwietnia br. w Sali Senatu Collegium Maius UO odby y si  wybory rektora Uniwersytetu 
Opolskiego. Uczestniczy o w nich 99 elektorów. Za wyborem prof. dr hab. Krystyny Czai na 
rektora g osowa o 71 elektorów. 26 by o przeciw, 2 wstrzyma o si  od g osu. Tym samym 
prof. dr hab. Krystyna Czaja jest rektorem-elektem Uniwersytetu Opolskiego kolejnej ka-
dencji (2008–2012).

Rektor-elekt Krystyna Czaja i rektor Stanis aw S. Nicieja
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stawionych na naukowych konferen-
cjach w kraju i za granic . Wa nym
osi gni ciem by o wydanie w 2005 r. 
przez Wydawnictwa Naukowo-Tech-
niczne w Warszawie ksi ki-pod-
r cznika pt. Poliolefiny, jedynej na 
rynku krajowym pozycji po wi co-
nej tej najwa niejszej grupie polime-
rów. Jej wydanie by o sponsorowane 
przez mi dzynarodow  spó k  Ba-
sell Orlen Polyolefins i zbieg o si
w czasie z uruchomieniem w P o-
cku przez t  spó k  dwóch, wiato-
wej skali, instalacji syntezy polio-
lefin (polietylenu i polipropylenu).

Swoje do wiadczenia naukowe 

wykorzystuje w pracy dydaktycznej 
ze studentami, którzy w czani s  w 
realizacj  tematyki badawczej kie-
rowanego przez ni  zespo u nauko-
wego. Kilkoro studentów studiowa o
pod jej kierunkiem w trybie indywi-
dualnym. Wypromowa a ponad 80 
magistrów chemii. Jedna z jej magi-
strantek uzyska a w 2002 r. Nagrod
Polskiego Towarzystwa Chemiczne-
go za najlepsz  prac  magistersk ,
za  dwie osoby – I i II miejsce w 
opolskiej edycji konkursu na najlep-
szego studenta RP Primus Inter Pa-
res (2005). Cz stym efektem bada
prowadzonych z udzia em studentów 

jest ich wspó autorstwo w prezenta-
cjach konferencyjnych i publikacjach 
opracowanych pod jej kierunkiem.

Prof. Krystyna Czaja znalaz a si
w ród laureatek III. edycji Konkur-
su – Plebiscytu „Kobieta-Wynalazca 
2007” zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Polskich Wynalazców i 
Racjonalizatorów i „Przegl d Tech-
niczny”. Jest m atk , ma jednego 
syna. Jej zainteresowania pozaza-
wodowe to muzyka, turystyka krajo-
wa i zagraniczna, w drówki po gó-
rach, jazda na rowerze i na nartach. 

(bas)

W wi to Uniwersytetu Opol-
skiego, 10 marca br., dyplomy 
doktorów honoris causa Uniwer-
sytetu Opolskiego z r k rektora 
prof. dra hab. Stanis awa S. Ni-
cieji przyj li: prof. dr hab. Dorota 
Simonides, b. senator RP, folklo-
rystka, badaczka kultury l skiej
i prof. W adys aw Bartoszewski, 
pe nomocnik premiera ds. relacji 
mi dzynarodowych, b. minister 
spraw zagranicznych, b. senator 
RP. Tym samym w auli Wydzia u
Teologicznego spotka y si  dwie 
postacie, które wywar y wielki 
wp yw na kszta t ycia polityczne-
go i spo ecznego w Polsce, a które 

czy tak e dzia alno  polityczna 
na rzecz pojednania polsko-nie-
mieckiego.

Dzie  wcze niej w Ko ciele Se-
minaryjno-Akademickim pw. w. 
Jadwigi l skiej odby a si  uro-
czysta msza w. w intencji spo-
eczno ci akademickiej.

W uroczysto ci uczestniczy o
kilkaset osób – byli w ród nich 
parlamentarzy ci, przedstawiciele 

wielu wy szych uczelni oraz w adz
wojewódzkich i samorz dowych, 
naukowcy, studenci, a tak e miesz-
ka cy Opola. Polskie uczelnie re-
prezentowali m.in. prof. dr hab. 
Krystyna Doktorowicz, dziekan 
Wywiadu Radia i Telewizji na Uni-
wersytecie l skim, prof. dr hab. 
Halina Rusek, dziekan Wydzia u
Etnologii i Nauk Edukacji na Uni-

wersytecie l skim, prof. dr hab. 
Monika Hardygóra, prorektor ds. 
rozwoju Uniwersytetu Wroc aw-
skiego, prof. dr hab. Andrzej Go-
spodarowicz, prorektor Akademii 
Ekonomicznej we Wroc awiu, prof. 
dr hab. Marian Duczmal, rektor 
Wy szej Szko y Zarz dzania i Ad-
ministracji w Opolu. Przybyli tak e
parlamentarzy ci – m.in. Krystyna

Prof. Dorota Simonides
i prof. W adys aw Bartoszewski

doktorami h.c. UO

Prof. Dorota Simonides z recenzentami: prof. Janem Miodkiem i prof. Rochem Sulim
(z lewej)
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Bochenek, wicemarsza ek Sena-
tu RP, pose Jerzy Fedorowicz,
przewodnicz cy Komisji Kultury 
i rodków Przekazu, samorz dow-
cy, muzealnicy, literaci, dyrektorzy 
opolskich bibliotek i instytucji kul-
turalnych zaprzyja nionych z Uni-
wersytetem Opolskim, m.in. Regina 
Wasiak-Taylor, sekretarz Zwi zku
Pisarzy Polskich na Obczy nie, któ-
ra przyjecha a z Londynu i Adolf 
Józwenko, dyrektor Zak adu im. 
Ossoli skich we Wroc awiu. By
tak e Leszek Leo Kantor, równie
absolwent naszej uczelni, pracuj cy 
na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Na uroczysto  przyby  jak za-
wsze Wielki Kanclerz Wydzia u
Teologicznego UO ks. abp. Alfons 
Nossol. Nie zabrak o tak e by ych 
rektorów naszej uczelni, profeso-
rów: Stanis awa Kochmana, Józe-
fa Musieloka, Franciszka Marka
oraz doktora honorowego UO Ger-
harda Nickela. Bohaterom uro-
czysto ci towarzyszyli przyjaciele 
i rodzina. 

Go ci powita  rektor UO prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja, któ-
ry przypomnia , e Uniwersytet 
Opolski liczy sobie ju  14 lat i jest 
najwi ksz  uczelni  w regionie, w 
której zatrudnionych jest dziewi -
ciuset pracowników naukowych, a 
aktualnie studiuje szesna cie i pó
tysi ca studentów. Dotychczas stu-
dia na opolskiej WSP i Uniwersy-
tecie Opolskim uko czy o 80 tys. 
absolwentów: – Absolwent numer 
jeden, Tadeusz Bednarczuk, jest tu 
dzisiaj z nami!

Rektor wymieni  dotychczaso-
wych doktórów honoris causa UO: 
papie a Jana Paw a II, kardyna-
ów – Miroslava Vlka i Waltera 

Kaspera, Zbigniewa Relig , Hen-
drika Fotha, Kazimierza Pola -
skiego, Micha a G owi skiego,
Zbigniewa Kwieci skiego, Tade-
usza Lewowickiego, Huberta Or-
owskiego, Jacka Fisiaka, Jana 

Miodka, Jerzego Janickiego,
Hansa-Gerta Pötteringa.

W honorowym przewodzie dok-
torskim prof. W adys awa Bar-
toszewskiego wzi li udzia  prof. 
dr hab. Stanis aw S. Nicieja jako 

laudator oraz opiniodawcy: prof. 
dr hab. W odzimierz Bonusiak
z Uniwersytetu Rzeszowskiego i 
prof. dr hab. Czes aw Os kowski
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W honorowym przewodzie doktor-
skim prof. Doroty Simonides wzi -
li udzia prof. dr hab. Piotr Ko-
walski z Uniwersytetu Opolskiego 
– jako laudator oraz opiniodawcy: 
prof. dr hab. Jan Miodek (Uni-
wersytet Wroc awski) i prof. dr 
hab. Roch Sulima (Uniwersytet 
Warszawski).

Dziekan Wydzia u Filologiczne-
go UO prof. dr hab. Irena Jokiel
poinformowa a o posiedzeniu Sena-
tu UO z 28 lutego 2008 r., podczas 
którego senatorowie na wniosek 
Rady Wydzia u Filologicznego 
przyj li uchwa  o przyznaniu ty-
tu u doktora honoris causa prof. dr 
hab. Dorocie Simonides.

W laudacji, po wi conej prof. 
dr hab. Dorocie Simonides, prof. 
dr hab. Piotr Kowalski podkre li
m.in., e folklorystyka w wydaniu 
profesor Simonides znajduje si  w 
samym centrum debat wspó czesnej 
humanistyki. – Presti owe wyk ady
w Getyndze, a tak e w Weingarten, 
Tybindze, Zurychu czy Bazylei po-
zwoli y przed u y  misj  humanisty, 
uczonego i wychowawcy, poza ob-
szar polskich uczelni. Poszanowanie 
dla tradycji, wychowanie na l sku, 

w tym specjalnym miejscu Europy, 
gdzie spotyka y si  i wspó istnia y w 
codziennym yciu ró ne, nie zawsze 
w polityce pokojowo wzgl dem sie-
bie nastawione kultury – oczywista 
w takim do wiadczeniu wielokultu-
rowo  sta a si  lekcj , jak  prof. 
Simonides mog a przekaza  swoim 
s uchaczom w ró nych cz ciach 
wiata. Nagroda im. J. G. Herdera 

za wk ad w nauk  europejsk , jak
odebra a w 1998 roku, zwie czy a
aktywny udzia  w pracach wielu 
wa nych organizacji wiatowej 
antropologii, Jej zaanga owanie w 
organizacj ycia naukowego i w 
dialog, do którego ludzie o antro-
pologicznej wra liwo ci s  szcze-
gólnie predysponowani i zobowi -
zani. I trudno jednoznacznie orzec, 
czy uhonorowanie tak presti owym
wyró nieniem jest wynikiem uzna-
nia dla pionierskich, nowoczesnych, 
burz cych wiele stereotypów funk-
cjonuj cych w nauce bada , uzna-
nia dla sformu owania perspektyw 
rozwoju antropologii przez Dorot
Simonides, czy te  po równi jej za-
s ugi dotycz  budowania antropolo-
gicznej wra liwo ci wspó czesnego
Europejczyka, otwierania go na 
odmienno  kulturowych tradycji 
i uniwersalizm egzystencjalnych 
potrzeb.

Prof. dr hab. Piotr Kowalski 
przypomnia  tak e zas ugi profesor 

Prof. W adys aw Bartoszewski z recenzentami: prof. W odzimierzem Bonusiakiem 
i prof. Czes awem Os kowskim (z prawej)
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Simonides w dziedzinie polityki. 
– Prof. Simonides by a pos em na 
Sejm Rzeczypospolitej, przez czte-
ry kadencje senatorem. Dzia a a w 
OBWE, gdzie wspó przewodniczy a
gremiom, które zajmuj  si  spra-
wami mniejszo ci narodowych i et-
nicznych. W Senacie RP kierowa a
pracami Komisji Spraw Emigracji i 
Polaków za Granic . Za dzia alno
polityczn  otrzyma a m.in.: Me-
dal Tolerancji Polskiego Komitetu 
UNESCO, Platynowy Laur „Am-
basador Spraw Polskich”, Medal 
Watykanu za reprezentowanie Sto-
licy Apostolskiej na Mi dzynarodo-
wej Konferencji Kobiet Parlamentu 
OBWE, Wielki Krzy  Zas ugi Orde-
ru Zas ugi nadany przez prezyden-
ta RFN. Takie osi gni cia i honory 
nie zaskakuj , gdy pozna  biografi
prof. Simonides. Bycie humanist ,
bycie etnologiem i antropologiem, 
oznacza znalezienie si  w samym 
centrum demokratycznej debaty 
politycznej – ochrony s abszych, 
ujmowania si  za mniejszo ciami, 
jakkolwiek pojmowanymi, troski o 
wolno  i godno , a tym samym 
– dba o ci o przysz o , któr  wy-
znacza przecie  poziom wiadomo-
ci spo ecze stwa, stan o wiecenia

publicznego, poziom szkolnictwa, 
od elementarnego do wy szego.

Zdaniem prof. dr. hab. Piotra 
Kowalskiego prof. dr hab. Dorota 
Simonides jest jednym z najwy-
bitniejszych polskich humanistów 
naszych czasów. – Któ  wi c, je eli
nie ona, zas uguje bardziej na god-
no  doktora honoris causa Uni-
wersytetu Opolskiego – najwy szej
klasy etnolog i antropolog, autorka 
dzie , które – g boko zmieniaj c
obraz historycznej kultury l skiej 
– wesz y na trwa e do skarbnicy 
polskich bada  folklorystycznych i 
kulturoznawczych, wra liwy nauczy-
ciel i wychowawca, ucz cy zgodnie 
ze swoj  formacj  intelektualn  i 
duchow  poszanowania tradycji i 
otwarto ci w kontaktach z innymi, 
niezwykle efektywny organizator 
ycia naukowego i spo ecznego, 

polityk zaanga owany w obron
warto ci i godno ci cz owieka.

Laudacj  po wi con  postaci 

prof. W adys awa Bartoszewskiego 
wyg osi  prof. dr hab. Stanis aw S. 
Nicieja. – Za swoje uczynki, które 
trudno policzy , rozleg  twórczo
naukow  i uczestnictwo w tworze-
niu chwalebnej historii Polski prof. 
W adys aw Bartoszewski otrzyma
wiele wyró nie , medali, honoro-
wych tytu ów i wys ucha  wielu zna-
komitych laudacji – podkre li  pro-
fesor Nicieja. – Gdy po raz pierwszy 
otrzymywa  doktorat honoris causa 
w Londynie na Polskim Uniwer-
sytecie na Obczy nie (PUNO) w 
burzliwym roku 1981, laudacj  wy-
g asza  wybitny polski pisarz i ese-
ista emigracyjny – Tymon Terlecki. 
Trzy lata pó niej na Uniwersytecie 
w Baltimore w Stanach Zjednoczo-
nych laudacj  wyg osi  gen. Telford 
Taylor – by y oskar yciel ameryka -
ski w procesie norymberskim. Pó -
niej przysz y doktoraty honorowe 
na uniwersytetach: we Wroc awiu 
(1996), Augsburgu (2001), Mar-
burgu (2001), Warszawie (2002), 
Gda sku (2005) i Lublinie (2008) – 
w sumie osiem doktoratów. Przysz y
równie  wielkie presti owe nagrody, 
jak cho by nagroda Johanna Gott-
frieda von Herdera na Uniwersyte-
cie Wiede skim, Pokojowa Nagroda 
Ksi garstwa Niemieckiego, nazy-
wana pó -Noblem, we Frankfurcie 
nad Menem czy te w. Wincentego 
á Paulo na Uniwersytecie w Chi-

cago oraz nagrody: w Jerozolimie, 
Waszyngtonie, Bonn, Paderborn, 
Monachium, Ratyzbonie, Essen, 
Bratys awie, Rzymie, Pary u. A 
laudacje wyg aszali m.in.: kardy-
na owie Jean Marie Lustiger, Karl 
Lehmann i Franciszek Macharski, 
przewodnicz ca Bundestagu Rita 
Süssmuth, kanclerz Niemiec Helmut 
Kohl, minister spraw zagranicznych 
Niemiec Klaus Kinkel, laureat Na-
grody Nobla Heinrich Böll, jeden 
z najwybitniejszych propagatorów 
kultury polskiej w Niemczech Karl 
Dedecius, a z polskich uczonych 
– prof. prof. Wojciech Wrzesi ski, 
Jacek Wo niakowski, Aleksander 
Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Je-
rzy K oczowski, Andrzej Zakrzewski, 
arcybiskup Józef yci ski, a tak e
Gustaw Herling-Grudzi ski i Jan 
Nowak Jeziora ski. W tym pocz-
cie tak wyj tkowych osobowo ci i 
autorytetów – jakie mam szanse na 
wyg oszenie oryginalnej laudacji? 
Chyba adnej. Mo na si  za ama .
Ale sam prof. Bartoszewski twierdzi, 
e nie ma sytuacji bez wyj cia. Za-

wsze jest jaka  szansa. I tej nadziei 
si  trzymam.

Profesor Nicieja przypomnia
bogaty yciorys prof. W adys awa 
Bartoszewskiego. Podkre li , e
W adys aw Bartoszewski, uwa any
za posta  renesansow , ma biogra-
fi  wype nion  tak licznymi wyda-

Prof. W adys aw Bartoszewski doktorem honoris causa UO
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rzeniami, których by  uczestnikiem 
b d wiadkiem, e mo na by ni
wype ni  epicki serial historyczny 
na miar  „Nocy i dni” czy „Polskich 
dróg” Jerzego Janickiego. Szczegól-
nie dramatycznym okresem by  dla 
Bartoszewskiego czas wojny. Jed-
nak, jak zauwa y  profesor Nicieja, 
Bartoszewski z w a ciwym sobie dy-
stansem i humorem potrafi  pó niej
pisa  i wspomina  o swoich licz-
nych wi ziennych poniewierkach. 
– „Moja mama – mówi  w jednym 
z wywiadów dla „Tygodnika Po-
wszechnego” – powiedzia a kiedy
do swej przyjació ki: „Ca e ycie 
nie mia am z policj  do czynienia, 
a ten mój W adek ci gle w wi zie-
niach siedzi”. 

Prof. dr hab. Stanis aw S. Nicieja 
zaznaczy , e Bartoszewski odegra
wielk  rol  w dziele ratowania na-
rodu ydowskiego skazanego na 
zag ad . – Za spraw  Zofii Kossak-
Szczuckiej (autorki arcypopularnej 
wówczas „Po ogi” oraz trylogii 
„Krzy owcy”, „Król tr dowaty” i 
„Bez or a”), której zosta  sekre-
tarzem osobistym, w czy  si  w 
dzia alno  Komitetu Pomocy y-
dom „ egota”. W dziele ratowania 
narodu skazanego na zag ad  ode-
gra  rol  wybitn , nie tylko chroni c

ydów przed mierci , ale te  do-
kumentuj c rozmiary tej zbrodni. Te 
prace przynios  mu pó niej wia-
towe uznanie i wdzi czno  ocalo-

nych, wyra on  m.in. wpisaniem 
do ksi gi „Sprawiedliwy w ród 
Narodów wiata” (1963) i honoro-
wym obywatelstwem pa stwa Izrael 
(1992). W latach Holokaustu tacy 
Polacy, jak Jan Karski, Zofia Kos-
sak-Szczucka, Wanda Krahelska-
Filipowiczowa, Irena Sendlerowa, 
Zofia Rudnicka i W adys aw Barto-
szewski, nara aj c si  codziennie 
na mier , wysoko nie li „sztandar 
godno ci cz owieczej”, ratuj c ludzi 
od mierci, szukaj c pomieszcze
dla uciekinierów z gett i obozów, 
zaopatruj c ich w odpowiednie 
dokumenty pozwalaj ce im prze y
najbardziej okrutny w Europie czas. 
Obok dzia alno ci w „ egocie” 
Bartoszewski by  bardzo aktywnym 
cz onkiem Armii Krajowej, wspó -
pracownikiem Biura Informacji i 
Propagandy, dzia aj c w kr gu tak 
wybitnych postaci, jak Aleksander 
Gieysztor, Witold Kula, Stanis aw 
Herbst, Ludwik Widersztal czy Ka-
zimierz Moczarski.

Na bogaty yciorys W adys awa
Bartoszewskiego sk ada si  tak-
e bogaty dorobek pisarski. – Po

wyj ciu z wi zienia stalinowskiego 
zacz  si  w yciu Bartoszewskiego 
najbardziej twórczy okres pisar-
ski. Na amach „Stolicy”, w której 
przez pewien czas (1958–1960) 
by  sekretarzem redakcji, a pó niej
m.in. „Tygodnika Powszechnego”, 
„ wiata”, „Nowych Ksi ek”, 

„Polski”, „Rocznika Warszawskie-
go”, londy skich „Wiadomo ci” 
(anonimowo), „Wie ci”, „Dzien-
nika Chicagowskiego”, „Polish 
Perspektives” – publikuje setki 
artyku ów, które powstaj  równo-
legle do jego najwa niejszych ksi -
ek, daj cych mu europejsk  s a-

w , szacunek, uznanie, a w polskiej 
historiografii – pozycj  jednego z 
najwybitniejszych historyków do-
kumentalistów II wojny wiatowej i 
walki z powojennym zniewoleniem 
i praktykami fa szowania historii. 
Wymie my przynajmniej kilka naj-
wybitniejszych ksi ek W adys awa
Bartoszewskiego, które maj  walor 
ponadczasowy i daj  mu niekwe-
stionowan  trwa  pozycj  w pol-
skiej i europejskiej historiografii 
oraz publicystyce. S  to: „Prawda o 
von dem Bachu (1961, wydana te  w 
j zykach angielskim i francuskim), 
„Ten jest z ojczyzny mojej”. Polacy 
z pomoc ydom 1939–1944, wy-
dana wspólnie z Zofi  Lewinówn
(1967, 1969, 2007), „Warszawski 
pier cie mierci 1939–1944 (1967, 
1970, te  w j zyku angielskim – 
1968 i w j zyku niemieckim – 1970), 
„Palmiry” (1969, 1976), „1859 dni 
Warszawy” z przedmow  Aleksan-
dra Gieysztora (1974, 1984), „Los 

ydów Warszawy 1939–1943” 
(1983 i kilka wyda  w II obiegu), 
„Dni walcz cej stolicy. Kroniki 
powstania warszawskiego” (1984, 
1989, 2004), „Syndykat zbrodni. 
Kartki z dziejów” UB i SB (1986), 
„Warto by  przyzwoitym” (1984, 
1986, 2005) – zbiór publicystyki i 
eseistyki autobiograficznej.

Dotychczasowa bibliografia 
prac prof. W adys awa Bartoszew-
skiego obejmuje 1500 pozycji, w 
tym 40 ksi ek. Zdaniem prof. dr. 
hab. Stanis awa Nicieji W adys aw
Bartoszewski nale y, obok Alek-
sandra Brücknera, Stanis awa Wa-
sylewskiego, Marcelego Kosmana, 
Gerarda Labudy, Janusza Tazbira, 
do najp odniejszych historyków i 
publicystów historycznych w Pol-
sce. Do tego nale y doda  setki 
wyk adów wyg oszonych na kilku-
nastu europejskich i ameryka skich 
uniwersytetach.

Prof. Dorota Simonides doktorem honoris causa UO (z lewej prof. Irena Jolkiel i rektor 
UO prof. Stanis aw S Nicieja
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Prof. dr hab. Stanis aw Nicieja 
przyzna , e najwa niejsz  cech ,
jaka charakteryzuje prof. W ady-
s awa Bartoszewskiego jest dobro .
– Jest to cz owiek czerpi cy rado  i 
satysfakcj  z czynienia dobra i szu-
kania w innych ludziach ich najszla-
chetniejszych rysów. Cz sto nazywa 
si  go s usznie budowniczym mo-
stów, gdy  szuka w ludziach i ca ych 
narodach tego, co je zbli a i czy, 
co pomaga pozby  si  urazów, któ-
rych kiedy  doznali. „Ka dy ma jed-
no ycie – g osi – i tego, co by o, ju
nic nie zmieni. Dlatego trzeba umie
przemóc w sobie niech  nawet do 
ludzi, którzy kiedy  wyrz dzili nam 
krzywd  i szuka  z nimi porozumie-
nia”. „Uwa am – mówi  na tej sali 
pó  roku temu tu  przed wyborami 
do parlamentu, gdy kraj wstrz sany 
by , za rz dów Jaros awa Kaczy -
skiego, paroksyzmami nienawi ci i 
podejrzliwo ci, a policja wyprowa-
dza a podejrzanych o szóstej rano w 
wietle kamer – e nieszcz snymi i 

chorymi s  ludzie, którzy szukaj  w 
innych tylko z a, którzy nienawidz
i g osz  nienawi ”.

Najwa niejszym punktem uro-
czysto ci by o wr czenie dyplomów 
doktorów honoris causa Uniwersy-
tetu Opolskiego prof. dr hab. Doro-
cie Simonides i prof. W adys awo-
wi Bartoszewskiemu. Gratulacje i 
yczenia sk adali nie tylko obecni 

na sali go cie, serdeczno ci zosta y
tak e przekazane za po rednictwem 

listów. Wicemarsza ek Senatu RP 
Krystyna Bochenek odczyta a list 
gratulacyjny, który do rektora z oka-
zji wi ta Uniwersytetu Opolskiego 
wystosowa  marsza ek Bogdan Bo-
rusewicz, z yczeniami dla obojga 
doktorów honorowych, a w swoim 
imieniu powiedzia a m.in.: – Pa -
stwa godne ycie, ycie wype nione
mi o ci , pomaga mnie i mojemu 
pokoleniu w nawigacji: Pa stwo 
trwaj  jak latarnia morska podczas 
burzy, dla ca ej Rzeczpospolitej, dla 
której uczynili cie tak wiele. Za to 
dzi kujemy. Ad multos annos!

List gratulacyjny od marsza ka 
Sejmu RP Bronis awa Komorow-
skiego odczyta  pose  PO Jerzy 
Fedorowicz, aktor, który zako czy
swoje wyst pienie fragmentem z 
„Dziadów”, dedykuj c go bohate-
rom uroczysto ci. Listy gratulacyj-
ne wystosowali tak e m.in.: ostatni 
prezydent RP na Uchod stwie Ry-
szard Kaczorowski, doktor h.c. UO, 
ambasador RP przy Stolicy Apostol-
skiej Hanna Suchocka, metropolita 
katowicki ks. abp Damian Zimo ,
pos owie i senatorowie, rektorzy 
wielu polskich uczelni.

– S  to osoby tak pomnikowe, e
ich dorobkiem mo na by obdzieli
kilkadziesi t osób – i nadal by yby 
to pi kne yciorysy – powiedzia  o 
honorowych doktorach Ryszard 
Wilczy ski, wojewoda opolski, 
dzi kuj c Dorocie Simonides i 
W adys awowi Bartoszewskiemu 

za to, e ze swojego ycia uczynili 
dar dla Polski, e s  autorytetami, 
które zostawiaj  swój lad na ziemi, 
w ka dym, kto mia  zaszczyt z nimi 
si  zetkn . A przy tym s  tak nie-
wiarygodnie m odzi duchem, prze-
pe nieni tak wielk  energi  i ch ci
dzia ania, e po spotkaniu z nimi 
czujemy si  silniejsi.

Marsza ek województwa opol-
skiego Józef Sebesta przypomnia
zas ugi prof. dr hab. Doroty Si-
monides dla naszego regionu, jej 
zaanga owanie w momencie, gdy 
istnienie województwa by o zagro-
one. O prof. W adys awie Barto-

szewskim powiedzia  m.in.: – By
wiadkiem najwi kszej tragedii XX 

wieku, a mimo to potrafi patrze  w 
przysz o , zapominaj c o w as-
nych krzywdach i cierpieniach. Ma 
odwag  zabiera  g os w sprawach 
trudnych, a o rzeczach wielkich po-
trafi mówi  bez patosu.

Zaproszony do zabrania g osu 
ks. abp prof. Alfons Nossol, Wielki 
Kanclerz Wydzia u Teologicznego 
UO i – jak go artobliwie powita
rektor UO prof. Stanis aw S. Nicieja 
– emblemat naszego uniwersytetu,
te  zacz  od artu: – Jaki tam ze 
mnie emblemat, taki chudzielec…
Podkre laj c zaszczyt, jaki uczynili 
nowi doktorzy honorowi Uniwersy-
tetowi Opolskiemu, przyjmuj c te 
wyró nienia, podkre li , e oboje 
maj  wiele wspólnego: s  budow-
niczymi mostów mi dzy lud mi, ge-
neracjami, kulturami.

W adys aw Bartoszewski, pod-
kre li  ksi dz arcybiskup, w czasie 
wojny wi zie  O wi cimia, w tym 
samym O wi cimiu towarzyszy  w 
wiele lat pó niej papie om: Jano-
wi Paw owi II i Benedyktowi XVI, 
dla którego pobyt w obozie zag ady
by  szczególnie trudny. – Profesor 
Bartoszewski by  wsz dzie tam, 
gdzie iskrzy o, gdzie by a mowa o 
holokau cie, relacjach polsko-nie-
mieckich. Jest katalizatorem i gene-
ratorem uzdrowienia wi zi i nowego 
pocz tku.

– Tradycja to nie jest strze enie 
popio ów, ale ch  dotarcia do pier-
wotnego ognia, który grzeje, scala, 
pokazuje drog  ku przysz o ci – 
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przypomnia  ks. abp Alfons Nossol, 
mówi c o Dorocie Simonides. – To 
tak e pochylenie si  nad cz owie-
kiem, jego istnieniem, egzystencj .
Za to wszystko – stokrotne dzi ki.

Wyk ady doktorskie prof. Doroty 
Simonides jak i prof. W adys awa 
Bartoszewskiego tryska y humo-
rem, by y g ste od anegdot, doty-
czy y g ównie spraw osobistych i 
pozbawione by y koturnu nauko-
wo ci. Ich poetyka powodowa a
salwy miechu na widowni. Prof. 
Dorota Simonides w humorystycz-
ny sposób przedstawi a m.in. dzieje 
swojej kariery naukowej, której po-
cz tki si gaj  Krakowa. – Kraków, 
jego muzea, historia oraz naukowe 
autorytety – profesorowie: Pigo ,
Nitsch, Kleiner, Klemensiewicz, 
Wyka, Moszy ski, Dobrowolski, 
G adysz – formowali przez kilka 
lat moje my lenie. Otwierali bra-
my do wiata, o którym nie mia am
poj cia. Moje horyzonty stawa y
si  coraz szersze, cho  ci gle jesz-
cze dawa o mi si  we znaki pewne 
ubóstwo j zykowe. Pami tam, jak 
w czasie egzaminu z gramatyki opi-
sowej u prof. Klemensiewicza nie 
mog am sobie poradzi  ze s owem 
„odaliska”. Nie wiedzia am, do 

jakiej cz ci mowy je zaklasyfiko-
wa . Wtedy profesor, nachylaj c si
nade mn , zapyta : „Pani Badura, 
w czym pani ma trudno ci?” Odpo-
wiedzia am: „Nie znam znaczenia 
s owa «odaliska». Profesor szepn
przez z by: „Kurtyzana”. „A co to 
jest kurtyzana?” – zapyta am coraz 
bardziej przestraszona. Profesor na 
to: „To samo co kokota”. „A co to 
jest «kokota»?” – pad o moje kolej-
ne pytanie. Profesor da  za wygran
i zdesperowany powiedzia : „Pro-
sz  napisa  rzeczownik!”. Zda am 
ten trudny egzamin z gramatyki opi-
sowej (obszerne fragmenty wyk adu 
na str. 41).

Prof. W adys aw Bartoszewski 
swoje wyst pienie zacz  od za-
strze enia: – Nie b d  na koniec 
cz stowa  pa stwa akademickim 
wyk adem, bo musia by to by  wy-
k ad trwaj cy czterdzie ci pi  mi-
nut.

Z rado ci  powita  ks. abp. prof. 
Alfonsa Nossola i nazwa  go swo-
im przyjacielem. – Lubi  i szano-
wa  powinni my wszystkich hierar-
chów, ale nie wszystkich musimy 
lubi  równo. Wasz biskup nale y
do moich ulubionych i ju  musi z 
tym y .

W adys aw Bartoszewski, który 
przyjació  rozpozna  w wi kszo ci 
doktorów honorowych Uniwersy-
tetu Opolskiego, ucieszy  si  tak e
z listu gratulacyjnego nades anego 
przez Bogdana Borusewicza: – Z
Bogdanem Borusewiczem zawsze 
byli my dobrymi kolegami, nie 
tylko z Senatu RP. Dziwne s  losy 
przyja ni, w Senacie mia em tak e
okazj  spotyka  si  z kole ank  Si-
monides, koleg  Kutzem…

Profesor Bartoszewski podkre-
li , e cho  wiele z ego dozna  od 

Niemców w czasie wojny, jednak 
zdo a  odrzuci  poczucie krzywdy 
w imi  dobra pa stwa polskiego, 
dobrych stosunków polsko-nie-
mieckich. – Kilkadziesi t lat po 
wojnie kanclerz Niemiec wyg a-
sza  pod moim adresem laudacj .
Wspomina  tak e swoj  prac  jako 
m a stanu. – Dwukrotnie by em 
ministrem spraw zagranicznych, w 
rz dzie „czerwonym” i „czarnym” 
i zawsze post powa em tak, jak mi 
nakazywa o sumienie. Polityki za-
granicznej nigdy nie prowadzi em 
na kl czkach. By a to polityka, która 
mia a s u y  pokoleniom.

Prof. W adys aw Bartoszewski 
przy okazji impresji politycznych 

Pami tkowa fotografia z nowymi doktorami honorowymi Uniwersytetu Opolskiego
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nie stroni  od uwag pod adresem 
polskiego rz du minionej kadencji. 
Mówi  m. in. o „kaczyzmie” w poli-
tyce i o g upocie, któr  trzeba leczy .
Przywo a  wa ne momenty w budo-
waniu dobrych stosunków polsko-
niemieckich i swoje wyst pienia, w 
których jak najlepiej yczy  m odym 
pokoleniom Polaków i Niemców.
– Te wyst pienia przyjmowane by y
przez Niemców bardzo entuzjastycz-
nie. I mam wra enie, e nasze ów-
czesne dzia ania buduj ce po-jed-
nanie przynosz  wymierne efekty, 
chocia by w postaci ilo ci miesza-
nych ma e stw w Niemczech. Oka-
zuje si , e w Niemczech jest najwi -
cej polsko-niemieckich ma e stw.

Profesor Bartoszewski przyz-
na , e sam ma wielu przyjació  w 

Niemczech, a jednym z nich jest 
kanclerz Helmut Kohl. – czy y
nas nie tylko polityczne spotkania, 
ale i wspólne wakacje z onami.

Refleksje Bartoszewskiego do-
tyczy y tak e nadanego mu tytu u
doktora honoris causa. – Ostatnio 
mia em okazj  odebra  tytu  dokto-
ra honoris causa na KUL-u, z r k
arcybiskupa yci skiego. Wspomi-
nam to wydarzenie, by powiedzie ,
e obok Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego za najbardziej katolicki 
uniwersytet w Polsce uwa am Uni-
wersytet Opolski, z powodu sposobu 
powstania oraz istnienia na tym uni-
wersytecie Wydzia u Teologicznego.
Uniwersytet w takim kszta cie móg
powsta  tylko w Polsce suwerennej 
i wolnej.

W adys aw Bartoszewski przy-
zna , e duch tego uniwersytetu 
sprawia, e czuje si  wyj tkowo za-
szczycony nadaniem tytu u doktora 
honorowego. – Mia em kiedy  oka-
zj  wyja ni  komu  z najstarszego 
uniwersytetu w Niemczech, e na 
najstarszej polskiej uczelni – Uni-
wersytecie Jagiello skim studiowa
m ody Kopernik i m ody Wojty a. 

ycz  uniwersytetowi Opolskiemu 
tej miary absolwentów!

Uroczysto ci towarzyszy  chór 
„Dramma per Musica” pod dyrekcj
El biety Trylnik. W holu Collegium 
Maius zorganizowano wystaw  po-
wi con  honorowym doktorom.

Beata Zaremba

15 marca br. uroczy cie po egnano odchodz c  na 
emerytur  kwestor Uniwersytetu Opolskiego mgr in .
Mari  Najd .

Funkcj  kwestora naszej uczelni pe ni a od 1978 
roku, a wi c przez trzydzie ci lat – do roku 1994 zarz -
dza a finansami opolskiej Wy szej Szko y Pedagogicz-
nej, a pó niej Uniwersytetu Opolskiego. 

Przysz o jej pe ni  obowi zki kwestora w latach, gdy 
uczelnia otrzyma a pe n  autonomi  w zakresie celów i 
form finansowania. Maria Najda jest z urodzenia lwo-
wiank , wywodz c  si  z rodziny ziemia skiej. Jako 
dziecko razem z rodzicami zosta a przesiedlona ze Lwo-
wa do Namys owa. Tam te  uko czy a szko  podsta-
wow  i liceum ogólnokszta c ce. W latach 1963–1968 
studiowa a na Wydziale In ynieryjno-Ekonomicznym 
Przemys u Spo ywczego Akademii Ekonomicznej we 
Wroc awiu. Studia o profilu politechniczno-ekonomicz-
nym mia y charakter interdyscyplinarny, z rozbudowa-
n  chemi , fizyk , budow  maszyn, mikrobiologi ,
technologi , produkcj  spo ywcz . Po uko czeniu stu-
diów podj a prac  w Wojewódzkim Przedsi biorstwie
Przemys u  Mi snego w Opolu, gdzie w ci gu kilku lat 
awansowa a na g ównego ksi gowego W 1978 r. ów-
czesny rektor WSP prof. Tadeusz Gospodarek powierzy
jej funkcj  kwestora. W krótkim czasie kwestor Maria 
Najda sta a si  na uczelni kobiet -instytucj , jak napisa
o niej rektor UO prof. Stanis aw Nicieja w ksi ce pt. 
„Alma Mater Opoliensis”. „Prowadzi a finanse w sposób 

znakomity, nic dziwnego, e z czasem zosta a ekspertem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej” – pisa  prof. Nicieja.

Nowym kwestorem Uniwersytetu Opolskiego zosta
mgr Konstanty Gajda, który przez ostatni rok by  za-
st pc  kwestor. 

(bas)

Kwestor UO Maria Najda odchodzi
na emerytur

Przez 30 lat mgr in . Maria Najda by a kwestorem UO
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Dr Adriana Dawid z Instytutu 
Historii UO zosta a wyró niona 
w konkursie na najlepsz  prac
doktorsk  dotycz c  nauk histo-
rycznych i pokrewnych, zorganizo-
wanym przez Narodowe Centrum 
Kultury.

Praca nosi tytu Ko ni z Chró -
cic. Dzieje rodu na tle przemian 
spo eczno-politycznych l ska w 
XIX i XX wieku i zosta a napisana 
pod kierunkiem dra hab. Marka 
Masnyka, prof. UO.

BEZ

Dr Adriana Dawid z rektorem UO prof. 
Stanis awem S. Niciej

Dr Adriana Dawid wyró niona

4 stycznia 2008 r. minister na-
uki i szkolnictwa wy szego prof. 
Barbara Kudrycka wr czy a po-
wo ania nowym cz onkom Pa -
stwowej Komisji Akredytacyjnej na 
kadencj  od 1 stycznia 2008 r. do 
31 grudnia 2011 r. w sk ad zespo u
kierunków ekonomicznych wesz a
prof. dr hab. Stanis awa Soko ow-
ska, kierownik Katedry Organiza-
cji i Zarz dzania (Wydzia  Eko-
nomiczny UO). W sk ad zespo u

kierunków humanistycznych – ks. 
prof. dr hab. Stanis aw Rabiej z 
Katedry Bada  nad Integracj  (In-
stytut Ekumenizmu i Bada  nad 
Integracj  Wydzia u Teologicznego 
UO). W sk ad zespo u kierunków 
spo ecznych i prawnych – dr hab. 
Stanis aw Stadnicze ko, prof. 
UO, dziekan Wydzia u Prawa i Ad-
ministracji UO, który zosta  tak e
powo any – zarz dzeniem ministra 
sprawiedliwo ci z 13 lutego br. – w 

sk ad Komisji Egzaminacyjnej do 
spraw aplikacji radcowskiej na ob-
szarze w a ciwo ci Rady Okr go-
wej Izby Radców Prawnych w Opo-
lu. Dr hab. Ewa Ferenc-Szyde ko
zosta a natomiast powo ana w sk ad
Komisji Egzaminacyjnej do spraw 
aplikacji adwokackiej na obszarze 
w a ciwo ci Okr gowej Rady Ad-
wokackiej w Opolu.

(bas)

Profesorowie UO w wa nych komisjach

Nasza studentka laureatk  konkursu
Primus Inter Pares

Katarzyna Lach, studentka V 
roku biologii UO, zosta a laureatk
ogólnopolskiego konkursu na naj-
lepszego studenta Rzeczypospoli-
tej – Primus Inter Pares. Jej atutami 
okaza y si : rednia ocen 5.0, dzia-
alno  w Kole Naukowym Biolo-

gów, uczestnictwo w konferencjach 
naukowych (równie  mi dzynaro-
dowych). Znalaz a si  w gronie 20 
laureatów, których komisja wy oni-
a spo ród 1000 kandydatów.

Katarzyna Lach bada przede 
wszystkim wykopalisko w Krasie-

jowie. To na temat cyklotozaura od-
krytego w Krasiejowie pisze prac
magistersk  pod kierunkiem paleo-
ntologów: Eleny Yazykowej z Uni-
wersytetu Opolskiego i Tomasza 
Suleja z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Próbuje zrekonstruowa
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budow  obr czy barkowej, by na 
tej podstawie dowiedzie  si , w jaki 
sposób porusza  si  cyklotozaur.

Na Uniwersytet Opolski dosta a
si  bez egzaminu. Wcze niej ucz c
si  w II LO w Opolu, zosta a laure-
atk  ogólnopolskiej olimpiady bio-
logicznej. Po sko czeniu studiów 
zamierza pisa  doktorat na temat 
krasiejowskich dinozaurów.

BEZ

Finali ci konkursu Primus Inter Pares. 
Na zdj ciu pi ta z lewej – Katarzyna 
Lach

Go  UO: Jaros aw Kaczy ski

OSTRO NIE I SCEPTYCZNIE
Krótkim wyk adem na temat 

Unii Europejskiej i miejsca Pol-
ski w tej wspólnocie rozpocz o
si  spotkanie z Jaros awem Ka-
czy skim, b. premierem, preze-
sem Prawa i Sprawiedliwo ci, 
które odby o si  31 marca br. 
w Auli B kitnej Uniwersytetu 
Opolskiego. Prezesa Kaczy skie-
go, który w tym dniu spotka  si
te  z mieszka cami Brzegu, a wie-
czorem, w Opolu, z dzia aczami 
PiS-u, na Uniwersytet Opolski za-
prosili studenci Ko a Naukowego 
Historyków, sekcji M owie Sta-
nu i Politycy.

Omawiaj c trzy obszary funk-
cjonowania Unii Europejskiej – w 
sferze polityki, gospodarki i kultu-
ry – Jaros aw Kaczy ski podkre li
m.in., e powinni my szczególnie 
mocno dba  o to, by nie narzuca-
no nam swojego zdania, eby nasza 
pozycja w g osowaniu by a szcze-
gólnie mocna. I tak  pozycj , w 
traktacie nicejskim, uda o nam si
zagwarantowa , teraz musimy j
utrzyma . Jeste my jednym z sze -
ciu najwi kszych krajów UE. Inni 
na pewno zadbaj  o siebie, a o nas 
musimy zadba  my sami.

Kaczy ski przestrzega  przed 
euroentuzjazmem, podkre laj c, e
decyzje polskiego rz du i parlamen-
tu s  w istocie pochodn  decyzji po-
dejmowanych w Unii Europejskiej 
– pocz wszy od anegdotycznych ju
instrukcji dotycz cych prawid o-
wych wymiarów ogórka po sprawy 
znacznie wa niejsze: – Demokracja 
ulega wi c ci g emu ograniczeniu, 
co w pewnym momencie doprowa-

dzi do jej podwa enia. Istotnym za-
gro eniem dla demokracji, zdaniem 
Kaczy skiego, jest lobbing, które to 
zjawisko Unia Europejska zdaje si
wzmacnia .

Kolejne zagro enia. Unia nie 
jest wa nym podmiotem politycz-
nym, integracja w sferze militarnej
to klapa, o integracji gospodarczej 
najwymowniej wiadczy fakt, e
strefa euro jest jedn  z najwolniej 

Go ciem studentów by  Jaros aw Kaczy ski – na zdj ciu w towarzystwie rektora 
UO prof. Stanis awa S. Nicieji i organizatora spotkania B a eja Kupskiego
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rozwijaj cych si  stref wiata, je-
dynym sukcesem jest mocna waluta 
– euro, które by  mo e kiedy  stanie 
si  walut  ogólno wiatow . Z fak-
tu, e wydatki publiczne Unii Euro-
pejskiej s  niezmiernie niskie – w 
stosunku do wydatków publicznych 
jej pa stw cz onkowskich – wynika 
kolejne zagro enie: to bogate pa -
stwa b d  rozdawa  karty, a wi c
nadawa  ton w Unii Europejskiej.

Unia stara si  te  narzuca  swo-
im cz onkom, a wi c i Polsce po-
prawno  polityczn , zjawisko w 
najwy szym stopniu niebezpieczne 
dla wolno ci. Bo czym jest zakaz 
mówienia, e z homoseksualnego 
ma e stwa nie mo e by  dzieci, co 
ma miejsce? Kto , kto tak powie, 
jest cigany z urz du. W Europie 
wolno organizowa  manifestacje 
antykatolickie, wy miewa  katoli-
ków. Parady gejów wy miewa  nie 
wolno. Wolno mia  si  z Polaków, 
z innych nacji nie wolno.

W konkluzji prezes Kaczy ski 
stwierdzi , e mimo wszystko po-
winni my by  w Unii ze wzgl du 
na niew tpliwe korzy ci polityczne 
i gospodarcze, walcz c o swoje in-
teresy poprzez zawieranie korzyst-
nych sojuszy z pa stwami Wspól-
noty. Przestrzeg  jednak przed 
nadmiernym optymizmem: – Nie 
s d cie, e narody wyzby y egoizmu. 
I pami tajcie, e si a narodów tkwi 
w ich psychice. A my, Polacy, zbyt 

cz sto mamy mi kkie serca i niezbyt 
tward  psychik . Zbyt atwo godzi-
my si  na lokowanie nas gdzie  na 
po lednich miejscach w hierarchii 
narodów europejskich, zbyt gorliwie 
uznajemy, e inni s  od nas lepsi,
m drzejsi.

Odpowiadaj c na pytania studen-
tów Kaczy ski m.in. sceptycznie 
wypowiada  si  na temat polityki 
zagranicznej prowadzonej przez 
rz d Donalda Tuska, w której, jego 
zdaniem, dominuj  gesty, takie jak: 
niejednoznacznie stawiany temat 
ruroci gu, niejednoznaczne o wiad-
czenie naszego rz du w sprawie ro-
syjskiego udzia u w polskiej energe-
tyce. Co niczego dobrego nam nie 
przyniesie poza u miechem i u ci-
skiem r ki Putina. No, chyba, e ko-
mu  na takich u ciskach zale y…

S ab  stron  polskiej polityki za-
granicznej jest równie , podkre li
Kaczy ski, unikanie podnoszenia 
kwestii historycznych (nie mo emy
si  zgadza  z tez , e mordowanie 
Polaków by o mniejsz  tragedi  ni
holokaust), a tak e zbytnia uleg o
wobec Zachodu. Kwestia ziem za-
chodnich, zaznaczy , jest wpraw-
dzie zamkni ta w sensie prawa 
mi dzynarodowego, ale w sensie 
w asno ci wydaje si  by  coraz bar-
dziej otwart , co wida  szczególnie 
tutaj, i na pó nocy kraju. 

Na pytanie o to, czy prezydent 
Lech Kaczy ski spotka si , a mo e

i przeprosi, par  homoseksualistów 
z Kanady, oburzonych u yciem ich 
wizerunku w filmie ilustruj cym 
ostatnie or dzie prezydenta, Jaro-
s aw Kaczy ski powiedzia  katego-
rycznie: – Nie. Ka dy mo e przyj
do prezydent, ale prezydent nie ma 
obowi zku spotyka  si  z ka dym, 
kto tego zapragnie. O przeprosinach
nie ma mowy, bo za co? Sami prze-
cie  upublicznili swój lub.

Podczas spotkania ze studentami 
Jaros aw Kaczy ski zapowiedzia
tak e, e wobec porozumienia, jakie 
zawarli w sprawie traktatu lizbo -
skiego prezydent i premier – je eli 
tylko zostan  spe nione nasze postu-
laty, traktat z Lizbony, a raczej upo-
wa nienie prezydenta do jego raty-
fikacji, przejdzie w Sejmie (od red.: 
g osowanie w tej sprawie odby o si
w Sejmie nast pnego dnia). Zapew-
ni  te , e mimo i  cz  klubu jest 
traktatowi przeciwna, g osów „za” 
powinno wystarczy : – Te  b d  za, 
je li w Sejmie b dzie porozumienie, 
czyli wspólna deklaracja i uchwa a. 
W ko cu osobi cie, cho  z daleka, 
bra em udzia  w negocjacjach. 

Barbara Stankiewicz

(O muzyce z Jaros awem Kaczy -
skim rozmawia – na str. 53 – B a ej
Kupski, przewodnicz cy sekcji M -
owie Stanu i Politycy Ko a Nauko-

wego Historyków)

Aula B kitna nie pomie ci a wszystkich zainteresowanych spotkaniem
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PISA  ZNACZY CZU
Zapytajcie mnie o co  lub przy-

najmniej powiedzcie do mnie 
„hallo”, ebym mia a z wami jaki
kontakt – mówi a do studentów 
polonistyki Olga Tokarczuk pod-
czas wyk adu o pisaniu, poprze-
dzaj cym pierwsze zaj cia z twór-
czego pisania prowadzone przez 
pisark  na UO.

– Nie jestem teoretykiem, nie 
przywyk am do wyg aszania wyk a-
dów o literaturze, tylko t  literatur
tworz  i mam k opoty z omawianiem 
jakiego  tematu bez informacji 
zwrotnej na temat tego, co mówi .

W ten sposób Olga Tokarczuk 
rozpocz a wyk ad w Auli B kit-
nej UO dla studentów polonistyki, 
z których wi kszo  – po wyk adzie 
– pod kierunkiem pisarki rozpocz -
a warsztaty z twórczego pisania.

Czyta , by pisa

Olga Tokarczuk pocz tkiem swo-
jego wywodu o pisaniu prozy uczy-
ni a wiersz Mi osza „Ars poetica”.

– Najwa niejsz  rzecz  do pisa-
nia jest uczona niewiedza, trzeba 
raczej wycofa  si  z tego, co si  wie, 
z wiedzy teoretycznej. W tworzeniu 
bierze udzia  inna cz  mózgu ni
ta, która odpowiada za dyskursyw-
no , za logiczne my lenie. Wyda-

je mi si , e istnieje sprzeczno
mi dzy osobowo ci  artystyczn
i naukow . Naukowcy i arty ci w 
inny sposób podchodz  do j zyka. 
Naukowiec musi opanowa  j zyk 
ogólnie zrozumia y dla innych na-
ukowców, natomiast artysta musi 
stworzy  w asny j zyk. Cz sto na-
ukowcy uwa aj  artystów za idio-
tów.

Zdaniem Olgi Tokarczuk istotne 
jest te  rozpoznanie swojego wia-
topogl du. Przez wiatopogl d
Tokarczuk rozumia a wewn trzn
map  warto ci. – Bardzo cz sto 
kwestia wiatopogl du jest nie-
doceniana przez autorów. Cz sto 
mówi si , e pisanie poezji polega 
na wyra aniu samego siebie, ale 
s  te  p aszczyzny, których sobie 
nie u wiadamiamy. Docieranie do 
w asnego wiatopogl du jest ce-
ch  umys u poszukuj cego, umys u
dojrza ego. Zarówno pisanie, jak i 
czytanie jest sposobem na dotarcie 
do siebie. Mam taki przelicznik – na 
jedn  stron  napisan  przypada 500 
stron przeczytanych. Nie da si  pi-
sa  bez czytania.

Poszukuj c skryptu

– Empatia – podstawowa ludz-
ka cecha polegaj ca na zdolno ci 

wspó odczuwania, rozumienia in-
nych, niezb dna jest tak e w two-
rzeniu prozy, w budowaniu postaci. 
Poeta nie musi by  empatyczny. 
Dlatego uwa am, e pisanie po-
wie ci jest etycznie dobre i pisarze 
zostan  za swoj  prac  docenieni 
na S dzie Ostatecznym, g ównie za 
poszerzanie swojej wra liwo ci na 
drugiego cz owieka, ale te  i na ka -
d yj c  istot . Pisanie bierze si  z 
wibracji, z niepokoju. 

Zdaniem Tokarczuk ka dy cz o-
wiek ma wdrukowany w swoj
psychik  obraz, który w przypadku 
artysty mo e sta  si  lejtmotywem 
twórczo ci. Takim lejtmotywem 
mo e by  do wiadczenie mi osne 
lub moment, kiedy u wiadamiamy 
sobie w asne istnienie. 

– Nasze warsztaty powinni my 
zacz  od treningu otwarcia, a-
godnej psychoterapii, by ka dy z 
was móg  u wiadomi  sobie swój 
pisarski skrypt, kluczowy obraz. 
Przy okazji ciekawostka na temat 
znaczenia ruchu w yciu ptaków. 
Ornitolodzy zauwa yli, e ptak uwa-
a za swojego rodzica pierwsz  po-

ruszaj c  si  istot . Przeprowadza-
j c eksperymenty, dowodz ce tej 
tezy, badacze k adli wykluwaj ce 
si  kaczki obok psów i w efekcie ma-
lutkie kaczki uwa a y za rodzica 
w a nie psa.

Opisa  sen

– Utyskiwania krytyków, e wspó -
czesna literatura nie opisuje rze-
czywisto ci, e nie powstaje drugie 
„Przedwio nie”, e fenomeny „So-
lidarno ci”, emigracji zarobkowej 
pozostaj  nieopisane, wydaj  mi 
si  bardzo dziwaczne. Osobi cie 
nie wierz  w istnienie realnej rze-
czywisto ci. Wed ug mnie jedyna 
rzeczywisto , jaka istnieje, jest 
rzeczywisto ci  psychiczn  w umy-
le cz owieka. Pracuj c w szpitalu 

psychiatrycznym, przekona am si ,
e cz  ludzi widzi wiat w innych Olga Tokarczuk
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parametrach ni  przeci tni ludzie.
Olga Tokarczuk, powo uj c si  na 

w asn  praktyk  terapeutyczn , po-
da a przyk ad dwóch braci. – Us y-
sza am z ich ust dwie ró ne opo-
wie ci na temat tej samej rodziny.

Kultura introspekcyjna, obserwa-
cje zwrócone do wewn trz to co ,
co pog bia nasze ycie psychiczne. 
Analizowanie swoich stanów psy-
chicznych, niepokojów jest pomoc-
ne w pisaniu. Z kolei prze ywanie 
w asnych stanów jest czynno ci
terapeutyczn . Jednak – jak zauwa-
y a Olga Tokarczuk – chwytanie 

tych ulotnych stanów jest bardzo 
trudne.

– Polecam wam takie wiczenia:
spróbujcie opisa  swój sen. Jest 
to bardzo trudne, bo sen przede 
wszystkim sk ada si  z obrazów, 
w nie brak przyczynowo ci. Po 

przebudzeniu dyskursywny umys
jest wobec snu bezradny i wpada w 
panik .

Pisarka przyzna a, e pisanie 
ksi ek jest dla niej najlepsz  tera-
pi . – Nie wiem jak bardzo by abym
zaburzona, gdybym nie by a pisark .

Olga Tokarczuk zaleci a wszyst-
kim przysz ym pisarzom prowadze-
nie pami tnika.

– G ównie dziewczynki w wieku 
dwunastu, trzynastu lat zapisuj
swoje do wiadczenia, cz  z nich 
prowadzi dziennik przez ca e ycie,
jednak najcz ciej wycofuj  si  z 
pisania pod naporem najbardziej 
podstawowych wydarze  w yciu.
Jednak, zdaniem Tokarczuk, na 
za o enie dziennika, na kontakt z 
tajnymi pok adami samego siebie 
nigdy nie jest za pó no.

Najwi ksze wynalazki wspó -

czesno ci to wed ug Tokarczuk 
rodki antykoncepcyjne, które spo-

wodowa y, e kobiety na równi z 
m czyznami zacz y uczestniczy
w kreowaniu ycia oraz odkrycie 
przez naukowców, psychiatrów, si y
nie wiadomo ci. – Dobra literatura 
zawsze ma kontakt z nie wiadom
cz ci  cz owieka, dobra literatura 
ma funkcj  terapeutyczn . I nigdy 
nie jest oceniaj ca. Powstrzymuj-
cie si  przed warto ciowaniem, bo 
ocenianie odcina nas od rzeczywi-
sto ci. Tracimy kontakt z p ynnym, 
zmiennym wiatem. Etykietowanie 
zabija twórcze my lenie.

Po wyk adzie przyszli – by  mo-
e – pisarze spotkali si  z Olg  To-

karczuk na pierwszych zaj ciach z 
pisania.

Beata Zaremba

Dobromir Ko uch

Jutrznia
ks. Janowi Zieli skiemu

o pi tej rano
wypl tany z oddechu
pi cej ony

w ramionach Pana
zaczynam dzie

cie  nocy umyka
gdy otwieram okno
bior c
g boki wdech
pe en Jego mocy

wrz tek prostuje li cie
herbaty psalmy
prostuj cie ki
z którymi po raz pierwszy
przyjdzie mi si  zmierzy

prostuj  si
poprawiam krzy
kocham

Wschód, Andrzej Sznejweis
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Konferencja w 40. rocznic  Marca’68

Wygrany Marzec,
przegrane yciorysy

WW spomnieniami sprzed 40 lat i refleksjami 
– z dzisiejszej perspektywy – dotycz cymi 
Marca’68, dzielili si  11 marca br. uczest-

nicy konferencji pt. Marzec’68 z czterdziestoletniej 
perspektywy, która rozpocz a si  w Auli B kitnej 
Collegium Maius UO. Wzi li w niej udzia  polscy 
i czescy naukowcy, studenci, a tak e uczestnicy 
studenckich protestów sprzed 40 lat. Konferencj
zorganizowa y wspólnie Instytut Historii i Instytut 
Politologii Uniwersytetu Opolskiego, a towarzyszy a
jej wystawa pt. Marzec’68 w dokumentach w holu 
Collegium Civitas UO. Popo udniowe dyskusje pa-
nelowe dotyczy y przebiegu i roli Marca.

Dr Leo Kantor z Uniwersytetu Sztokholmskiego, 
który w maju 1968 r. straci  prac  na opolskiej WSP, a 
jesieni  zosta  zmuszony do wyjazdu z Polski, podj
w tek marca ydowskiego, czyli do dzi  nieza atwio-
nej sprawy antysemickiej kampanii, towarzysz cej 
wydarzeniom marcowym. Podkre li  tak e pozytywn
rol  ówczesnych wyk adowców opolskiej WSP, m.in. 
profesorów: Konika, Dziewulskiego, Sa ajczyk, którzy 
– cho  partyjni, ale byli z nami.

Powoli dorastali my do buntu

O dorastaniu do buntu mówi prof. Henryk Szlajfer,
ekonomista i politolog, profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego, ambasador tytularny w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych, b. ambasador – szef Sta ego Przedstawi-
cielstwa RP przy OBWE, MAEA i innych organizacjach 
mi dzynarodowych w Wiedniu. W 1968 roku Szlajfer 
wraz z Adamem Michnikiem, wówczas studenci Uni-
wersytetu Warszawskiego, zostali za dzia alno  opo-
zycyjn  relegowani z uczelni. W ich obronie 8 marca 
1968 r. odby  si  wiec, który sta  si  pocz tkiem prote-
stów studenckich, zwanych wydarzeniami marcowymi. 
Henryk Szlajfer zosta  skazany na dwa lata wi zienia.

– To co si  sta o 8 marca na Uniwersytecie Warszaw-
skim, nie by o rezultatem impulsu, aktem oburzenia, ale 
rezultatem dorastania do buntu. To zacz o si  wcze -
niej. Pierwsza ma a demonstracja na Uniwersytecie 
Warszawskim, w po owie lat siedemdziesi tych, mia a
zwi zek z listem otwartym Jacka Kuronia i Karola Mo-

dzelewskiego adresowanym do partii. Dlatego, kiedy 
s ysz , e w marcu 1968 r. studenci odwo ali si  do 
zdradzonej idei Pa dziernika 56, ja mówi : nie. Bo to 
by o odwo anie do tego ma ego protestu. Dorastali my
tak e dzi ki naszym profesorom i asystentom. To tak e
oni sprawili, e na uniwersytecie pojawi a si  prze-
strze , w któr  mog a wej  debata. W opracowaniach 
dotycz cych marca 68 czytam dzi  ze zdumieniem, e
wed ug przewidywa  w adz partyjnych studencki wy-
buch mia  nast pi  pó tora roku wcze niej, w pa dzier-
niku 1966 r., po zebraniu z Leszkiem Ko akowskim, kie-
dy zawieszono w prawach studenta cznie dziesi ciu
studentów, m.in. mnie i Adama Michnika. Pierwotny 
plan by  taki, e mieli nas wszystkich wyrzuci  ze stu-
diów, ale z decyzji si  wycofano. Co by si  sta o, gdyby 
wtedy nas wyrzucono? Nic. Mo e jakie  listy by si  po-
jawi y, ale nic poza tym. Bo to nie by  ten czas. Trzeba 
by o pó tora roku debat studenckich, star  – cho by 
z takimi lud mi jak Andrzej Brycht, który pisa  dobre 
ksi ki o potwornie z ym przekazie… To by y debaty, 
w których publicznie pada y takie s owa, jak Katy ,
czwarty rozbiór Polski…W taki sposób, bez planu, do-
rastali my do buntu, który wybuch  w momencie, kiedy 
w adza postanowi a zdj  przedstawienie „Dziadów” 
– ponad trzy tysi ce studentów i setki pracowników na-
ukowych Warszawy podpisa o si , z imienia i nazwiska 
– nie w Internecie – pod tym protestem. W efekcie tego 
dorastania do buntu, 8 marca 1968 r., o godzinie 12, 
pod Bibliotek  Uniwersytetu Warszawskiego stan o
ponad tysi c studentów. Mnie tam nie by o, bo ja od 
szóstej rano ju  siedzia em.

Prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor opolskiej de-
legatury Instytutu Pami ci Narodowej, zwróci  m.in. 
uwag  na fakt, e cho  w tek ydowski nie by  w t-
kiem dominuj cym Marca 68, towarzyszy  wydarze-
niom sprzed 40 lat: – Zapalnikiem by  niew tpliwie 
konflikt na Bliskim Wschodzie z 1967 roku, a tak e
ruchy personalno-kadrowe, a w ich efekcie – przymu-
sowa emigracja wielu ludzi… Po prostu – w pewnym 
momencie w bogatym katalogu wrogów pojawili si  i 

ydzi. To si  mie ci o w kulturze politycznej ówczesne-
go realnego socjalizmu. 

Do bada  lokalnych, prowadzonych na terenie 
dawnego województwa katowickiego, odwo ywa  si
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dr Jaros aw Neja z Instytutu Pami ci Narodowej w 
Katowicach. Katowice, miasto specyficzne, bo zajmu-
j ce bardzo du y obszar, ze s abo rozwini t  w tamtych 
czasach komunikacj  i rozproszonymi uczelniami by o
terenem wyj tkowo trudnym dla organizatorów prote-
stu – mimo e do buntu przy czyli si  m odzi robot-
nicy, a poparcia udzielili studentom hutnicy z dwóch 
katowickich hut. – A w pa dzierniku 1968 r. powsta
Uniwersytet l ski w Katowicach – wydarzenia mar-
cowe niew tpliwie przyspieszy y powstanie tej uczelni. 
Uczelni w swojej koncepcji antyakademickiej, z wy-
dzia ami rozsypanymi po ca ym mie cie, bez kampusu, 
s owem – bez platformy umo liwiaj cej dyskusj . I to 
w a nie jest przyczyna, z powodu której w drugiej po-
owie lat siedemdziesi tych na Uniwersytecie l skim

nie powstaj  studenckie komitety „Solidarno ci”.
Dr Jaros aw Neja zwróci  równie  uwag  na perfidi

w adzy, która straszy a rodziców studentów, e strac
prac , e ich dziecko zostanie usuni te z uczelni… – Ta 
gro ba by a straszna dla ludzi, którzy prze yli wojn ,
dla nich dzieci by y ca  przysz o ci .

Dlaczego Gomu ka ma oczy wyk ute?

Prof. Adam Sucho ski by  wówczas na WSP magi-
strem, pierwszym sekretarzem Komitetu Uczelnianego 
PZPR, a wi c – jak powiedzia  – w ówczesnych warun-
kach politycznych osob  numer jeden. By  te wiad-
kiem manipulowania przez miejskie w adze partyjne 
protoko ami, nad którymi tak si  dzi  uwa nie pochy-
lamy. Zarzucano nam, e nie opanowali my sytuacji, e
b dziemy za to rozliczeni, tak e za to, e Gomu ka na 

plakacie ma wyk ute oczy… Na drugi dzie  rektor Horn 
zosta  wezwany do towarzysza Kaweckiego: mia  poda
nazwiska dziesi ciu studentów, których trzeba wyrzuci
z uczelni. Za dwie godziny wezwano w tej sprawie mnie. 
Pytam: a dlaczego akurat dziesi ? Us ysza em: bo 
wsz dzie studentów z uczelni wyrzucaj , a my jeste my
niewielkim o rodkiem, wi c dziesi ciu wyrzuconych to 
b dzie akurat, proporcjonalnie do wielko ci uczelni. 
Napisa em swoje nazwisko. Kawecki na to: poradzimy 
sobie bez was.

Jeden z zarzutów, jakie us ysza  w gabinecie se-
kretarza KM PZPR, dotyczy  powstrzymania studen-
tów przed gromadzeniem si  pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza: – W mie cie g o no by o o tym, e na 
studentów czekaj  tam po ci gani z zak adów pracy 
robotnicy, tak zwany aktyw, po to, eby im wla . Wi c
próbowali my naszych studentów przed tym uchroni .

Prof. Adam Sucho ski przypomnia  posta  dra Ma-
riana Treszela – prawdziwego komunisty, który pad
ofiar  wydarze  marcowych: – Postanowi  wybra
si  do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, eby wyja ni
im wszystko: t o tego protestu, specyfik rodowiska 
studenckiego… Wróci  za pó  godziny i oznajmi , e
w a nie przesta  by  pracownikiem tej uczelni, a tak e
cz onkiem partii. Wyrzucono go, i z pracy, i z uczelni 
za to, e chcia  u wiadamia  towarzyszy.

(O dr. Marianie Treszelu mówi  tak e prof. Franci-
szek Marek, do którego w 1955 r. przyszed  ten jedyny
komunista, jakiego w yciu spotka em i przyzna  si , e
w a nie dosta  delegacj  do Kro nienka, eby spraw-
dzi , czy bra em tam lub ko cielny. Tylko kto , kto y
w tamtych czasach, zrozumie, jakiej odwagi wymaga o
takie przyznanie. Powody usuni cia z partii dra Tresze-

Na zdj ciu od lewej: dr Jaros aw Neja, prof. Stanis aw S. Nicieja, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Henryk Szlajfer, dr Leszek 
Leo Kantor
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la przybli y  Zbigniew Bereszy ski, który bada archiwa 
IPN-u – mia o si  do tego przyczyni  krytyczne wyst -
pienie Treszela z 1967 r. na jednym z zebra , dotycz ce 
wprowadzanej przez w adze podwy ki cen).

Damy sobie rad  bez was – te s owa ówczesny mgr 
Adam Sucho ski, pierwszy sekretarz Komitetu Uczel-
nianego PZPR s ysza  wtedy cz sto. Tak e wówczas, 
gdy kapitan z SB przyszed  do niego potwierdza , e
w spisku syjonistycznym zawi zanym na uczelni bra-
li udzia  m.in. rektor Maurycy Horn, Felicja Figowa, 
Izydor Helin. – Nic nie wiem o spisku – us ysza  od 
profesora Sucho skiego.

– Starali my si  broni  studentów. Za co nied ugo 
potem Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej roz-
p dzi a ca e kierownictwo uczelnianej partii. I to jest 
swoista ocena naszej dzia alno ci – zako czy  prof. 
Adam Sucho ski.

O pragnieniu wolno ci jako przyczynie wybuchu 
studenckiego protestu mówi  z arem Jan Czech, 
przed 40 laty przywódca strajku na opolskiej WSP, za 
co zosta  relegowany z uczelni, który od tamtej pory 
– jak przyzna  – kilka razy by  w Opolu, ale wej  do 
budynku uczelni nie potrafi : – W adza nam mówi a, 
co mamy czyta , co my le , kogo kocha … To by o nie 
do wytrzymania. Rozum podpowiada : nie wygrasz z 
Goliatem. Serce mówi o: ale spróbuj mu to wszystko 
wykrzycze . W Opolu zbuntowali si  i studenci, i pro-
fesorowie. Mieli my wsparcie w naszych nauczycielach. 
Ja, przed aresztowaniem, poszed em porozmawia  z 

ówczesnym sekretarzem uczelnianego komitetu partii. 
To by a dobra rozmowa. 

Marzec przegrany?

Za udzia  w prote cie Adam Kasprzyk, wówczas 
student II roku mechaniki opolskiej WSP zosta  usu-
ni ty z uczelni i wcielony do karnego batalionu: – Nie
wybili my ani jednej szyby, nikomu nie wyrz dzili my
adnej krzywdy. A spotka a nas ogromna kara: rele-

gowania z uczelni, areszty… Zawierzyli my rektorowi 
Hornowi, który obieca , e je li nie wyprowadzimy lu-
dzi poza uczelni , nie zrobimy demolki – w os nam z 
g owy nie spadnie. To by a nieprawda. Mam te al do 
robotników, e nas wtedy nie poparli. Dla mnie Marzec 
68 jest przegrany. 

O przegranej – ale w innym kontek cie, mówi  tak e
Krzysztof Borkowski, wówczas student V roku mate-
matyki, redaktor naczelny miesi cznika studenckiego 
„Fama”, który za udzia  w prote cie zosta  na rok za-
wieszony w prawach studenta (o czym dowiedzia  si
w dniu obrony swojej pracy magisterskiej): – My my 
przegrali nasze yciorysy, ale nie strajk. My my za 
ten nasz opór zap acili. Obecny tu Harry Duda przez 
kilkadziesi t lat nie móg  uczy  w szkole, pracowa  z 
m odzie . Wielu z nas by o represjonowanych. To ma e
Opole okaza o si  w tym sensie wielkie.

Barbara Stankiewicz

Konferencja rozpocz a si  w Auli B kitnej Collegium Maius UO. W pierwszym rz dzie (od lewej) siedz : prof. Adam 
Sucho ski, dr Leonard Owczarek, Józef Sebesta, prof. Franciszek Marek i Zbigniew Bereszy ski



 marzec – kwiecie  2008 23

WW opolskim rodowisku studenckim wydarze-
nia marcowe mia y przebieg spokojny. Nie-
mniej jednak miasteczko akademickie WSP 

na kilka dni zosta o wytr cone z normalnego procesu 
dydaktycznego. W ród studentów i pracowników na-
ukowych zapanowa a dezorientacja polityczna. Ujaw-
ni y si  ró ne postawy, pogl dy i zachowania.

Za pocz tek wydarze  marcowych w rodowisku 
opolskim nale y uzna  dzie  14 marca 1968 r. (czwar-
tek). Wówczas to w hallu domu studenta „Mrowisko” 
pojawi y si  pierwsze plakaty i afisze nawo uj ce do 
solidarno ci ze studentami warszawskimi, którzy w 
czasie demonstracji zostali poturbowani przez milicj .
Opolscy studenci generalnie nie byli zorientowani, co 
si  dzieje w kraju. Kazimierz Kobia ko, by y prze-
wodnicz cy Rady Uczelnianej ZSP, wówczas student 
V roku historii, wspomina, i  „dezorientacja by a to-
talna. To, co si  dzia o na innych uczelniach, dociera o
do nas jak wiadomo ci z Australii czy Nowej Zelandii, 
via Waszyngton, Londyn i Monachium. Oficjalna prasa 
serwowa a informacje o zaburzeniach studenckich w 
stolicy pozbawione istotnej faktografii i zalane sosem 
napastliwych komentarzy skierowanych przeciw sy-
jonistycznym inspiratorom. W tej sytuacji rozg o nie 
zachodnie uzyskiwa y monopol informacyjny i rosn c
wiarygodno ”. Nale y jednak pami ta , i  nie wszy-
scy studenci mieli dost p do radia. Drugim ród em 
informacji by y kontakty rodzinne i towarzyskie stu-
dentów, którzy przyje d ali z innych rodowisk, prze-
kazuj c ró nego typu sensacyjne wiadomo ci. Pustka 
informacyjna, przerastana plotk  i ró nego typu pomó-
wieniami, wytwarza a atmosfer  zapaln .

Studentem, który zainicjowa  wieszanie afiszy in-
formacyjnych w hallu domu studenta „Mrowisko”, 
by  Jan Kazimierz Czech (III rok elektryki). Nale a
on do wspó pracowników Janusza Madery, wówczas 
kierownika studenckiego Teatru Leniwego Widza. 
Czternastego marca 1968 r. J. Czech wróci  w a nie 
z Lublina, gdzie uczestniczy  w festiwalu teatrów stu-
denckich i by  tam wiadkiem strajku studenckiego. 
Swoje wra enia opowiedzia  kolegom, a nast pnie po-
stanowi  przygotowa  i wywiesi  plakaty nawo uj ce
do solidarno ci ze studentami warszawskich uczelni 
oraz wzywaj ce do przestrzegania zasad wolno ci i 

Cytaty z importu

68 rok w Opolu
(obszerne fragmenty artyku u prof. Stanis awa S. Nicieji na temat wydarze  marcowych
na opolskiej WSP, zamieszczonego w miesi czniku „Opole” w marcu 1988 r. )

demokracji zagwarantowanych w Konstytucji PRL, a 
tak e protestuj ce przeciwko zdj ciu Dziadów ze sceny 
Teatru Narodowego w Warszawie. Plakatów przygoto-
wanych przez Jana Czecha, ró nych kszta tów i wiel-
ko ci, by o kilka. Przy ich rozwieszaniu spontanicznie 
po pieszy  z pomoc  Adam Kasprzyk – student II roku 
mechaniki, cz onek Komisji Propagandy i Informacji 
Rady Uczelnianej ZSP 

Plakatowanie hallu DS „Mrowisko” J. Czech i A. 
Kasprzyk przeprowadzili w godzinach wieczornych. 
By a to pora kolacji i studenci opuszczaj cy sto ówk
akademick  zacz li si  gromadzi  przy plakatach, g o -
no komentuj c widniej ce tam has a oraz dyskutuj c
na temat sytuacji spo eczno-politycznej kraju. T um 
studentów g stnia  z ka d  minut . Stopniowo zgro-
madzenie pocz o nabiera  cech spontanicznego wie-
cu. Na podestach i schodach prowadz cych do pokoi 
akademickich pojawili si  pierwsi mówcy. Ogólnie pa-
nowa  chaos. Skandowano: „Prasa k amie”, „Radio k a-
mie”, „Cenzorzy precz od Mickiewicza”, „Niech yje
Dejmek”. Wzajemnie przekrzykiwano si  i dowcipko-
wano. Oko o godziny 21.00 do hallu DS „Mrowisko” 
przybyli powiadomieni o wiecuj cych tam studentach 
rektor WSP prof. Maurycy Horn, I sekretarz Komitetu 
Uczelnianego PZPR mgr Adam Sucho ski oraz cz onek 
egzekutywy KU PZPR dr Marian Treszel.

Przybycie przedstawicieli w adz uczelni pow ci g-
n o chwilowo emocje uczestników zgromadzenia. Pró-
b  zdyscyplinowania wiecuj cych podj li Kazimierz 
Kobia ko i Krzysztof Borkowski (V rok matematyki, 
redaktor naczelny miesi cznika studenckiego „Fama”), 
apeluj c o spokojne i rzeczowe wyra anie postulatów 
oraz zg aszanie wniosków. Nast pnie przemówi  rektor 
M. Horn, stoj c na pode cie naprzeciwko studia „Ra-
dio-Sygna ów”, otoczony ci b  studentów. Wyja nia ,
i  sytuacja w kraju jest napi ta, a wobec ogólnej dez-
orientacji i fali ró nego rodzaju plotek, domys ów oraz 
insynuacji radzi  pow ci ga  emocje. „Wiemy – mówi
– i  w Warszawie g ównymi organizatorami wieców i 
konfrontacji ulicznych byli przedstawiciele m odzie y
dobrze materialnie sytuowanej, z kr gów inteligenckich 
i bananowych. W naszej uczelni ponad 80% studentów 
pochodzi z rodzin robotniczo-ch opskich. U nas jest 
inne pod o e spo eczne. Nie mamy podstaw, by obu-
rza  si  na w adz  ludow . Nie twórzcie okoliczno ci,
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aby uto samiano was z politykuj c , rozkapryszon
m odzie  bananow . Trudno przewidzie  – konkludo-
wa  rektor M. Horn – w jakim kierunku to wszystko si
potoczy; b d cie rozs dni i nie dajcie si  powodowa
emocjom. Prosz  o rozej cie si  do pokojów i zanie-
chanie wiecowania. Wszystkie nurtuj ce was sprawy 
postaramy si  wyja ni  w najbli szych dniach na spe-
cjalnie zorganizowanych spotkaniach”. Przemówienie 
rektora nie zosta o przyj te z akceptacj . Ko cowym 
zdaniom towarzyszy y gwizdy.

Oko o pó nocy grupa studentów z Krzysztofem Bor-
kowskim, Zbigniewem Gwiazd  (V rok mechaniki), 
Janem Lachem (V rok fizyki), Janem Czechem, Ada-
mem Kaprzykiem i Kazimierzem Kobia k  ustali a z 
rektorem Maurycym Hornem wspólny komunikat, w 
którym zapewniono, e wszystkie pytania i w tpliwo ci 
studentów zgromadzonych na wiecu zostan  przed o o-
ne odpowiednim w adzom oraz e na otwarte zebranie 
partyjne Podstawowej Organizacji Partyjnej WSP za-
prosi si  ówczesnego I sekretarza Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Opolu Mariana Mi kiewicza. Komuni-
kat zosta  kilkakrotnie przeczytany przed mikrofonami 
„Radio-Sygna ów” przez K. Borkowskiego. Równo-
cze nie przedstawiciele studentów i kadry naukowej 
(szczególnie sugestywnie czyni  to dr M. Treszel) na-
wo ywali do rozej cia si  do pokojów. Argument, i
nazajutrz M. Mi kiewicz ustosunkuje si  do postulatów 
studenckich, by  najbardziej przekonywaj cy. Oko o
godziny 0.30 w akademikach zapanowa  spokój.

15 marca 1968 roku (pi tek) w „Trybunie Opolskiej” 
ukaza a si  informacja, i  dnia poprzedniego odby o
si  spotkanie aktywu ZMS i ZMW z opolskich uczelni 
WSP, WSI oraz Studium Nauczycielskiego, na którym 
surowo pot piono wybryki elementów wichrzycielskich 
w Warszawie i uchwalono rezolucj  nast puj cej tre ci: 
„Popieramy w pe ni ludzi z ca ego kraju domagaj cych 
si  wyci gni cia s usznych konsekwencji wobec tych, 
którzy byli prowodyrami oraz tych, pod których patro-
natem mog a szerzy  si  wroga Polsce Ludowej dzia-
alno . Kategorycznie protestujemy przeciwko wyko-

rzystywaniu studentów dla brudnych, egoistycznych 
interesów przez wrogie i nieodpowiedzialne elementy 
popierane przez Woln  Europ  i inne nieprzychylne 
dla Polski Ludowej o rodki. Jeste my przekonani, e
zdecydowana wi kszo  studentów rodowiska war-
szawskiego my li trze wo i patriotycznie, i potrafi sw
ofiarn , i zdecydowan  postaw  godnie reprezentowa
imi  studenta Polski Ludowej”.

Og oszenie tej rezolucji w prasie z pomini ciem 
informacji o wiecu solidarno ciowym ze studentami 
Warszawy wywo a o w opolskim rodowisku akademi-
ckim irytacj . Twierdzono, e jest to koronny przyk ad
nierzetelno ci prasy. Anonimowym autorom rezolucji 
ZMS i ZMW odmawiano prawa wypowiadania si  w 
imieniu ca ej spo eczno ci studenckiej. (...)

Tego samego dnia (pi tek) odby o si  zapowiedzia-
ne wcze niej zebranie uczelnianej organizacji partyjnej 

PZPR. Rozpocz o si  o godz. 20.15 i wbrew zapo-
wiedziom by o dost pne tylko dla cz onków partii. 
Uczestnik zebrania Krzysztof Borkowski wspomina: 
„Sala 154 by a wype niona po brzegi. Do POP nale a o
wówczas oko o 200 osób. Ponadto do gmachu uczelni 
przyby o wielu studentów, a tak e osoby niezwi zane
z uczelni  z ró nym nastawieniem i o ró nych zamia-
rach. Byli w ród nich równie  ludzie nieodpowiedzial-
ni, którzy mieli nadziej , i  dojdzie do jakiej  rozró-
by. Zacz to wi c wy cza wiat o, wznosi  okrzyki, 
sztucznie podgrzewa  atmosfer , z trudem opanowa-
li my sytuacj ”.

Zebranie, które prowadzi  I sekretarz KU Adam 
Sucho ski mia o przebieg burzliwy. Szczególnie ostro 
krytykowano nerwowo , histeryczny ton i niepe no
informacji prasowej (…). Oczekiwano spodziewanego 
przybycia I sekretarza KW PZPR w Opolu Mariana 
Mi kiewicza, który mia  wyja ni  kwestie bulwersuj -
ce ogó rodowiska akademickiego. Tymczasem poza 
sal , gdzie odbywa o si  zebranie partyjne, gromadzi a
si  mimo pó nych godzin wieczornych m odzie  stu-
dencka. W samej tylko auli na wynik zebrania partyj-
nego oczekiwa o kilkaset osób. Pojawi o si  niebezpie-
cze stwo, i  studenci mog  wyj  i manifestowa  poza 
miasteczkiem akademickim. Jacy  niezidentyfikowani 
bli ej osobnicy rzucali co pewien czas has o; „Idziemy 
wszyscy pod pomnik Mickiewicza na ulic  Katowick ”
Studenci Karol Machaczka i Ryszard Or owski w o yli 
wiele wysi ku, by nie dopu ci  do marszu w kierun-
ku pomnika Mickiewicza. Wiadomo by o, i  na rogu 
Katowickiej i Grunwaldzkiej, na dziedzi cu hurtowni, 
zgrupowane by y oddzia y ORMO i milicji.

Gdy po pó nocy wiadomym si  sta o, i  Marian 
Mi kiewicz nie zdecydowa  si  na spotkanie z uczel-
nian  organizacj  partyjn  i e na zebraniu nie podj to
w zasadzie adnego istotnego postanowienia, studenci 
zgromadzeni w auli proklamowali 48-godzinny strajk 
okupacyjny uczelni, który mia  si  rozpocz  w ponie-
dzia ek 18 marca 1968 roku w godzinach porannych.

W sobot  i niedziel  w miasteczku akademickim 
WSP panowa  pozorny spokój. „Wyczuwa o si  jed-
nak – wspomina Adam Kasprzyk – atmosfer  podnie-
cenia i wyczekiwania. Kto mia  radio, prowadzi  na-
s uch. Wspólnie z Jankiem Czechem, który w opolskim 
rodowisku sta  si  – chc c nie chc c – przywódc , a 

u ywaj c j zyka ówczesnej propagandy inspiratorem,
wichrzycielem i pod egaczem, zastanawiali my si , czy 
nie utworzy  komitetu strajkowego. Odrzucili my w 
ko cu ten zamiar, dochodz c do wniosku, i  kwesti
t  rozstrzygnie poniedzia kowe zgromadzenie w auli. 
Niedziela up yn a nam na dyskusjach w pokojach 
akademików i zbieraniu podpisów pod rezolucj  do-
magaj c  si  anulowania zakazu wystawiania Dziadów
w inscenizacji Dejmkowskiej, szerszej informacji na 
temat reform politycznych podj tych przez Aleksan-
dra Dubczeka w Czechos owacji oraz zaniechania w 
propagandzie operowania epitetem syjoni ci pod adre-
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sem studentów i naukowców 
daj cych zmiany polity-

ki kulturalnej w pa stwie i 
rozszerzenia strefy wolno ci
twórczej. (...)

Przez ca  niedziel  trwa-
y próby podejmowane przez 

w adze uczelni, g ównie rek-
tora Maurycego Horna i I se-
kretarza Komitetu Uczelnia-
nego Adama Sucho skiego, 
aby zapobiec zapowiedzia-
nemu na poniedzia ek straj-
kowi okupacyjnemu. Studen-
ci stawiali warunek: strajk 
mo e by  odwo any tylko w 
wypadku, je eli Radio Opo-
le i poniedzia kowa „Trybuna 
Opolska” og osz  studenck
rezolucj , w której m.in. kry-
tykowano rodki masowego 
przekazu za sposób i napas-
tliwy ton przy informowaniu opinii publicznej o wyda-
rzeniach na polskich wy szych uczelniach. Tymczasem 
sobotnio-niedzielne wydania dzienników prasowych 
przynosi y coraz to nowe wypowiedzi i komentarze, 
których tre ci i forma miast uspokaja , pot gowa y at-
mosfer  wzburzenia. (…)

W niedziel  (17 III 1968) w „Trybunie Opolskiej” 
ukaza a si  obszerna relacja pióra bardzo p odnego 
wówczas dziennikarza Marka Szyma skiego pt. „Nie! 
Opolszczyzny dla warcho ów i wichrzycieli”. Lubuj cy 
si  w soczystych okre leniach Szyma ski pisa  m.in.: 
„Warcho om, wichrzycielom, syjonistom i tym wszyst-
kim, którzy usi uj  sia  zam t w naszym yciu i pra-
cy, tym, którzy inspiruj  gorsz ce, reakcyjne w swym 
charakterze zaj cia, którzy wykorzystuj  patriotyzm i 
zaanga owanie przewa aj cej wi kszo ci m odzie y
studenckiej (sic!) do realizacji swych prywatnych brud-
nych interesów, spo ecze stwo Opolszczyzny mówi 
zdecydowanie Nie! (…)

W chwili, gdy piszemy te s owa, reakcyjne dale-
kopisy i telefony bez przerwy przynosz  meldunki o 
masówkach i rezolucjach manifestuj cych jednolit  po-
staw  przyt aczaj cej wi kszo ci spo ecze stwa Opol-
szczyzny, pot piaj cego wichrzycieli, deklaruj cego 
przywi zanie i poparcie dla linii partii i g oszonych 
przez ni  idei. Za s owami id  czyny. Nieraz najbardziej 
wzruszaj ce. Oto pracownicy POM w Ole nie postano-
wili na swej masówce zamanifestowa  swe przywi za-
nie do partii i g oszonych przez ni  idei ufundowaniem 
z funduszu zak adowego 3 rowerów dla partyzantów 
wietnamskich. Jest to naprawd  spontaniczny gest ro-
botników, wiadcz cy o ich prawdziwym stosunku do 
rzeczywisto ci, która nas otacza, a któr  pewne grupki 
warcho ów usi uj  zmieni ”.

Tego typu „zaanga owane” politycznie artyku y o 

groteskowych konkluzjach i grafoma skiej frazeolo-
gii budzi y irytacj , prowokowa y do zachowa  równie 
gwa townych, roznieca y nienawi .

Inscenizowanie ró nego typu pot pie czych masó-
wek w zak adach pracy, brak szybkiej i rzetelnej infor-
macji o tym, co dzieje si  w kraju, sprzyja o powstawa-
niu plotek i pog osek, których prasa nie dementowa a.
Dla przyk adu w dniach 15–16 marca w miasteczku 
akademickim WSP w gor cych dyskusjach niemal po-
wszechnie komentowano pog osk  o rzekomym pobi-
ciu przez milicj  krakowsk  profesorów Uniwersytetu 
Jagiello skiego. Przy braku jakichkolwiek wyja nie
w tej sprawie oraz pot guj cym si  w ród m odzie y
akademickiej przekonaniu, i  „prasa k amie”, 17 marca 
do Krakowa udali si  trzej studenci WSP: Jan Serbi-
nowski (III fizyka), Henryk Kowalczyk (IV fizyka) i 
Jan Szczepaniak (III chemia), aby na miejscu zapo-
zna  si  z sytuacj . Wracaj c z Krakowa, na dworcu 
w Katowicach zostali zatrzymani przez milicj . Przy 
Serbinowskim znaleziono kilka ulotek, co pó niej sta o
si  podstaw  do relegowania go z uczelni. Natomiast 
16 marca do Warszawy wyjechali m.in. Zuzanna liwa
(V historia) – aktywistka ZSP, przewodnicz ca Ko o
M odych Socjologów i Zbigniew Gwiazda (V mecha-
niczny) – twórca opolskiego Akademickiego Klubu Tu-
rystycznego Z AZ, z zamiarem, by równie  rozezna
si  w sytuacji.

17 marca 1968 roku uczyniono pierwszy i jak si
wydaje jedyny krok w celu uzyskania poparcia miesz-
ka ców Opola. Tego dnia grupa studentów, któr  two-
rzyli Marek Nowy (II mechanika), Mieczys aw Plopa 
(II mechanika), Teodor Olbrich (II historia), Ryszard 
Rabczy ski (II historia), Magdalena Pawlaszczyk (II 
filologia rosyjska) uda a si  do miasta z zadaniem roz-
kolportowania ulotek. Wszyscy wymienieni zostali uj -

Ulotka kolportowana przez opolskich studentów w marcu 1968 r. (wykonana w Opolu kopia 
ulotki ze rodowiska warszawskiego). IPN Wr 011/461, k. 92/2
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ci przez patrole milicji obywatelskiej, a nast pnie
surowo ukarani.

18 marca w godzinach rannych korytarze i 
aula uczelni zacz y wype nia  si  studentami, 
którzy przybywali na og oszony w pi tek strajk 
okupacyjny z kocami, materacami i odbiornikami 
radiowymi. W hallu uczelni na tablicach informa-
cyjnych i wokó  g ównej portierni wisia o kilka 
afiszy i plakatów cz stokro  o tre ciach bardzo 
agresywnych. Powieszono m.in. portret W ady-
s awa Gomó ki z pustymi oczodo ami i podpisem 
„sternik kultury narodowej”. Sprz taczki, które 
otrzyma y od administracji uczelni polecenie, aby 
usun  afisze i plakaty o tre ciach antyrz dowych, 
nie zastosowa y si  do tej dyrektywy, t umacz c,
e nie nale y to do ich przydzia u czynno ci oraz 

obaw  przed reakcj  studentów. Oko o po udnia
uczelnia zamieni a si  w swoiste koczowisko, 
a aula przypomina a Hayde Park. Przemawiali 
ludzie o ró nych temperamentach, rozpala y si
nami tno ci. Nie brakowa o te  wyst pie  dema-
gogicznych. (…) Po kilku godzinach wiecowania, 
oko o godz. 17.00, w gabinecie rektora Mauryce-
go Horna uzgodniono ostatecznie tre  rezolucji, 
która zawiera a konkluzj  o konieczno ci prze-
rwania strajku okupacyjnego. Redaktorami jej 
byli Harry Duda (V filologia polska) – redaktor 
„Famy” i Krzysztof Borkowski. (…)

Stanis aw S awomir Nicieja
Akta ledztwa przeciwko Janowi Lasoniowi, by emu studentowi 
WSP, aresztowanemu w marcu 1968 r. IPN Wr 012/2801 t. 1

Tak dalej nie da o si y
Z Janem Czechem, inicjatorem protestu studentów opolskiej WSP w marcu 1968 r., 
rozmawia Barbara Stankiewicz

– Podczas konferencji w Opolu prof. Henryk 
Szlajfer mówi  o dojrzewaniu Waszego pokolenia 
do wybuchu, który nast pi  w marcu 1968 roku. Jak 
Pan do tego buntu dojrzewa ?

– Ka dy cz owiek, a dziecko szczególnie, ma w swej 
naturze potrzeb  uporz dkowania wiata: chce mie
jasno wyznaczone granice, poczucie bezpiecze stwa 
wynikaj ce ze wzgl dnej przewidywalno ci przysz o-
ci, chce mie  zaufanie do rodziców, nauczycieli, a 

jako doros a osoba – do zwierzchników, a tak e aparatu 
pa stwowego. Jako ma y ch opiec, w drugiej–trzeciej 
klasie szko y podstawowej, pilnie si  uczy em, a w 
nagrod  za dobre wyniki w nauce mog em pe ni  – w 

krótkich portkach i czerwonej chu cie na szyi – wart
honorow  przed grobami bohaterskich o nierzy radzie-
ckich. By o to w ma ym miasteczku w Wielkopolsce. 
Kiedy podros em, zapyta em starszych, jakie to walki 
toczy y si  w naszej okolicy, e s  te groby i te warty. 
Us ysza em, e nijakich walk nie by o, cia a tych o -
nierzy znaleziono w pobliskiej gorzelni i nikt nie wie, 
dlaczego i w jakich okoliczno ciach zmarli. Od kul czy 
z innego powodu. Pami tam, jak bardzo czu em si
wtedy, jako dziecko, oszukany. 

A potem by  Czerwiec 1956 roku. Na dworzec kole-
jowy, w budynku którego mieszka em, wjecha  poci g
relacji Pozna  – Wroc aw. Doro li, w tajemnicy przed 
dzie mi, rozmawiali o wypadkach pozna skich, o wi-
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docznych ladach kul na lokomotywie… S uchali Radia 
Wolna Europa, te  w tajemnicy. Komentowali wydarze-
nia, a my, maluchy, pods uchiwali my. Wiedzieli my, 
e dzieje si  ludziom krzywda i e t  krzywd  wyrz -

dzaj  im w adze. Tymczasem w szkole mówiono nam 
co innego. Znów poczu em si  oszukiwany. 

W Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu studio-
wa em na kierunku elektrycznym. Dzia a em tak e w 
Teatrze Leniwego Widza, za o onym przez Janusza 
Mader . I przy tej okazji, zbiegiem okoliczno ci… 
„wspó pracowa em”, z ramienia Zwi zku Studentów 
Polskich, z cenzur . Wystawienie ka dego spektaklu 
by o bowiem uzale nione od zgody cenzora. I bynaj-
mniej nie chodzi o o u ywanie wulgaryzmów… Przy-
k ad: refren jednej z piosenek prezentowanych na fe-
stiwalu piosenki studenckiej (nie pami tam ju , kto j
piewa ) ko czy  si  tak: „i niech nam wiec  cztery li-

tery – RWPG” (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
z siedzib  w Moskwie). By o to wyra ne odniesienie 
do wiec cej, go ej, te  czteroliterowej… dupy. Cen-
zor zorientowa  si , w czym rzecz i w ostatniej chwili 
zakwestionowa  tekst tej piosenki. Tymczasem fina  fe-
stiwalu piosenki studenckiej mia  by  pokazywany w 
telewizji na ywo chyba nast pnego dnia. Autor tekstu 
zmieni  wi c szybko tekst piosenki – uwzgl dniaj c
zastrze enia cenzora. Wykonawca piosenki stwierdzi
jednak, e nie gwarantuje, e w takim stresie za piewa
now  wersj  – bo star , podczas licznych wyst pów i 
przedfestiwalowych prób, bardzo mocno wbi  sobie w 
g ow . Wtedy, na polecenie cenzora, technik telewizyj-
ny w trakcie transmisji zak óci  d wi k dok adnie w tej 
cz ci piosenki. By em wiadkiem tego wydarzenia. To 
by  kolejny z wielu momentów, w którym czu em, e
kto  mn  manipuluje.

A potem by  Marzec 1968, czyli wybuch ca ymi 
latami t umionych emocji. W adza mówi a nam, co 
mamy czyta , kogo kocha , co my le … To sta o si
nie do wytrzymania, nie mogli my tak dalej y . Ten 
wewn trzny bunt musia  znale  swoje uj cie. Pierw-
sze wydarzenia marcowe zasta y mnie w Lublinie, na 
festiwalu teatrów studenckich. Z Opola przyjechali-
my w towarzystwie cenzora, etatowego pracownika 

S u by Bezpiecze stwa. Na miejscu dowiedzieli my 
si , e festiwal odwo ano, mamy wraca  do domu, do 
Opola. Jest ranek. Tamtejszy komitet miejski partii sta-
wia nam niadanie. Z wódk . Ta wódka nas obrazi a, 
poczuli my, e potraktowano nas niegodnie. To bardzo 
zabola o. Ju  w Opolu – z gazet, z radia dowiadywali-
my si  nieprawdy o wydarzeniach w innych o rodkach 

akademickich.

– Dzi , z perspektywy czasu, atwo o uproszcze-
nia. Typu: po jednej stronie byli oni, z PZPR-u, po 
drugiej – garstka buntowników. Wypowiedzi uczest-
ników marcowych wydarze  na temat roli ówczes-
nego komitetu uczelnianego PZPR troch  psuj  ten 
czarno-bia y obraz... 

– Ja dziel  ludzi na m drych i g upich, porz dnych
i ajdaków. Przynale no  organizacyjna owszem, jest 
wa na, ale nie najwa niejsza.

Zastanówmy si  najpierw nad tym, kto w Polsce 
wprowadzi  socjalizm? Przecie  zrobi y to w Ja cie 
mocarstwa wiatowe: USA, Anglia i ZSRR. Czy Pola-
cy mogli wybra  inny ustrój lub zmieni  „opiekuna”, 
a w praktyce okupanta? Nie by o takiej mo liwo ci. 
Dowód: W grom w 1956 roku nikt nie pomóg . A 
przecie  o tak  pomoc prosi  legalnie urz duj cy w -
gierski rz d! Trzeba mie wiadomo , jakie to by y
czasy, jakie uwarunkowania geopolityczne. Wi c, w 
takiej sytuacji, to chyba dobrze, e do struktur partii 
trafi o wielu przyzwoitych ludzi, którzy nie dopu ci-
li do wyniszczenia naszego narodu, polskiej kultury 
czy praktyk religijnych. W tamtych czasach sekretarz 
partii na wy szej uczelni decydowa  o wszystkim. O 
kierunkach bada  naukowych te . O tym, jak  gazet
redagowali studenci, kto w niej pisa  i o czym. Wybór 
by  taki: albo sami wybierzemy swojego sekretarza, 
albo zostanie nam nadany. Opcji trzeciej pt. sekretarza 
na uczelni nie ma, nie by o.

Na kilka godzin przed aresztowaniem poszed em 
do sekretarza uczelnianej PZPR Adama Sucho skie-
go. Podczas rozmowy z nim zrozumia em, e nie mo e
mi pomóc, bo decyzje zapada y wy ej. Na po egna-
nie poda  mi r k  – dzi  ci ko uwierzy , e wtedy 

Jan Czech na Uniwersytecie Opolskim
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by  to gest ryzykowny, za który, gdybym go wyda ,
móg by siedzie . Wyszed em od niego spokojny, po tej 
rozmowie wiedzia em, e nie uczyni em nic z ego czy 
niegodziwego. To wówczas znaczy o dla mnie bardzo 
wiele. Dr Leonard Owczarek by  usuni ty z uczelni za 
czasów sekretarza Adama Sucho skiego, tymczasem 
dzi , po czterdziestu latach, mówi  o nim dobrze, nie 
mia alu.

Dlatego dzi  od informacji, e kto  by  partyjnym 
sekretarzem, wa niejsza jest dla mnie informacja: w 
jaki sposób pe ni  t  funkcj . Ilu ludziom zaszkodzi , a 
ilu pomóg ? Po prostu: jakim by  cz owiekiem.

– Dlaczego w a nie Pan rozpocz  ten strajk? Czy 
pobyt w Lublinie mia  z tym jaki  zwi zek?

– Ja nie wiem, czy to ja rozpocz em strajk. Tak 
mówi . Mo e to i prawda. Mo e mnie troch  wcze niej 
dopad o, e tak nie mo na y , e nie wolno okrada
ludzi z godno ci i cz owiecze stwa?

Tak, my l , e ten wyjazd do Lublina, o którym 
wspomina em wcze niej, na ów festiwal, który si  nie 
odby , mia  na mnie du y wp yw. Do Lublina przy-
jechali my wieczorem, a rano, kiedy opuszczali my 
hotel, uderzy  nas dziwny widok: niby du e miasto, a 
tu pustka, brak przechodniów… Wko o placu stali mi-
licjanci, niektórzy z psami. Funkcjonariusze uzbrojeni 
byli w d ugie palki i tarcze, na g owach mieli he my, 
twarze przes oni te przy bicami. Widok by  przera a-
j cy, budzi  strach. W bocznych uliczkach sta y suki. 
To by  jaki wiat z filmów – nierzeczywisty. Id c do 
uniwersytetu, musieli my przej  przez plac, na któ-
rym, jak si  pó niej okaza o, studenci uniwersytetu zor-
ganizowali wiec. A co by o dalej, ju  opowiedzia em:
odwo any festiwal, niadanie na koszt partii, propono-
wana wódeczka i powrót do Opola. Do dzi  nie mog
pi  czystej wódki.

Gdybym umia  rysowa , to jeszcze dzi , po czter-
dziestu latach, narysowa bym ten straszny widok. Wte-
dy po raz kolejny poczu em, e zosta em oszukany, bo 
przecie  wed ug oficjalnych hase  w adza by a w r -
kach ludu. Ja te  by em tym ludem, tymczasem nawet 
nie mog em wypowiedzie  na g os swoich pogl dów. 
W Lublinie studenci po prostu domagali si  rozmowy 
z w adz , do czego przecie  mieli prawo. Tej rozmowy 
im odmówiono, st d zebrali si  na wiecu. 

Po powrocie do Opola opowiedzia em kolegom 
o wydarzeniach w Lublinie, po czym rozwiesi em 
w „Mrowisku” plakaty nawo uj ce do solidarno ci 
ze studentami warszawskich uczelni, wzywaj ce do 

przestrzegania zasad wolno ci i demokracji zagwa-
rantowanych w Konstytucji PRL, a tak e protestuj ce
przeciwko zdj ciu Dziadów ze sceny Teatru Narodo-
wego w Warszawie. Tak zacz  si  nasz protest. Protest 
o ca kowicie pokojowym charakterze, podczas którego 
nikomu nie zosta a wyrz dzona najmniejsza krzywda, 
nie zbito ani jednej szyby, nie po amano jednej awki,
nie wyrz dzono jakichkolwiek innych szkód, nikogo 
nie obra ono… A kara by a tak okrutna: aresztowania, 
zawieszenia w prawach studenta, kilku z nas wyrzu-
cono z uczelni.

A my, podobnie jak studenci z innych o rodków, 
chcieli my tylko rozmowy z w adzami – Komitetem 
Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej. Nikt zaproszenia nie przyj . Nikt do nas nie 
przyszed . A przecie  zaproszenie wystosowa y w adze 
uczelni – ówczesny rektor oraz sekretarz uczelnianej 
PZPR.

– Co si  z Panem dzia o po relegowaniu z opol-
skiej uczelni? 

– Profesorom wroc awskim, ich odwadze zawdzi -
czam, e zosta em przyj ty na studia wieczorowe na 
Politechnice Wroc awskiej. Uko czy em je w 1972 
roku. Dopiero po latach zda em sobie spraw , jak  od-
wag  wykazali si  ludzie, którzy wbrew zaleceniom 
w adz pozwolili mi dalej studiowa .

Kontakty z tzw. s u bami mia em przez oko o 20 
lat. Ci gle co  od nich zale a o. A to paszport, a to 
przydzia  dewiz czy awans. e o wyjazdach zagranicz-
nych nie wspomn . Dla nich to by a praca. Dla mnie 
– moje ycie. Byli w ród nich i obuzy, i przyzwoici 
ludzie. Rozmawiali my czasem o przyzwoito ci. Pry-
watnie potrafili przyzna , e gardz  donosicielami… 
O wspó pracy nie by o mowy, udawa o mi si  trzyma
ich na dystans.

W 1969 roku zatrudni em si  w ma ej brygadzie 
licz cej kilku pracowników. Zgodnie z teori  starych 
akowców, ograniczenie kontaktów z lud mi uwolni-
o mnie od ewentualnego zarzutu namawiania ich do 

buntu. I tak by o. Wiedzia em, kogo zmuszono, eby na 
mnie donosi , bo sam mi o tym powiedzia . Istnienia in-
nych donosicieli, wspó pracowników SB, domy la em
si  i w pewnym sensie wykorzystywa em t  sytuacj :
to ja kszta towa em ich pogl dy, powoli, bez po pie-
chu. Czasem mia em wra enie, jakbym sam na siebie 
donosy pisa … Jedno wiem na pewno: nie wolno tak 
skwapliwie os dza  dzi  ludzi, na których kto  rzuci
podejrzenie, e wspó pracowali, bo podpisali zgod  na 

In . Jan Czech, jeden z inicjatorów protestu studentów opolskiej Wy szej Szko y Pedagogicznej w marcu 1968 
roku, mieszka w Zgorzelcu. Jest specjalist  ds. automatyki w wydziale ochrony rodowiska BOT Elektrowni Turów 
SA. onaty, ona Barbara uko czy a WSP w Opolu na kierunku elektrycznym. Maj  troje dzieci: Katarzyna jest 
in ynierem, Jakub lekarzem, Piotr studiuje informatyk .
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t  wspó prac . Samo podpisanie zgody nic nie oznacza, 
bo cz sto zosta o wymuszone szanta em czy gro b .
Wa ne, co by o dalej. 

– To Pana pierwsza, po czterdziestu latach, wi-
zyta na dawnej uczelni. Mimo e bywa  Pan w tym 
czasie w Opolu, par  razy nawet pod budynkiem na 
Oleskiej. Dlaczego nigdy nie wszed  Pan do rod-
ka? Przecie  to Wam – Panu i Pa skim kolegom – 
historia przyzna a racj .

– Mój ostatni dzie  w roli studenta opolskiej WSP 
wygl da  tak, e zosta em wezwany przed oblicze 
komisji dyscyplinarnej. Jej przewodnicz cy zada  mi 
jedno pytanie: czy toczy si  przeciwko mnie post po-
wanie karne. Po uzyskaniu twierdz cej odpowiedzi, 
zako czy  posiedzenie komisji. Wszystko trwa o 2–3 
minuty. Wyproszono mnie na korytarz. Pusty, nikogo na 
nim nie by o. Sta em sam. Po chwili og oszono wyrok: 
wydalenie z uczelni. Przewodnicz cy og osi  ten wer-
dykt, nie kryj c do mnie pogardy. Posiedzenie komisji 
dyscyplinarnej odby o si  w starym budynku g ównym 

na pierwszym pi trze. Zszed em po schodach na parter, 
wyszed em na dwór, wydawa o mi si , e s ysz  s owa: 
paszo  won. Moja m odo  si  sko czy a.

Nie mia em i nie mam alu do nikogo. Wszystko 
co zrobili my, robili my na w asny rachunek. Czego 
oczekiwa em po latach? Na pewno nie przeprosin. Bo 
niby za kogo i za co ludzie, którzy dzi  tworz  uniwer-
syteck  spo eczno , mieliby mnie dzi  przeprasza ?

Ale wiem, czego mi brakowa o. Co nie pozwala o mi 
wej  do budynku uczelni, mimo e rzeczywi cie kilka 
razy si  do tego przymierza em. Zaproszenia. Chcia -
bym wi c podzi kowa  senatorom i rektorowi Uni-
wersytetu Opolskiego za to, e mog em wzi  udzia
w tak wspania ych uroczysto ciach upami tniaj cych
Marzec`68. Za to, e takie uroczysto ci zorganizowano. 
Dzi kuj  prof. Stanis awowi Nicieji, prof. Danucie Ki-
sielewicz, prof. Annie Pobóg-Lenartowicz, prof. Wie-
s awie Pi tkowskiej-Stepaniak, dr Ma gorzacie wider
i wielu innym. Dzi kuj  za pami  o nas, ludziach z 
pokiereszowanymi przez Marzec yciorysami.

– Dzi kuj  za rozmow .

Zbigniew Bereszy ski

Reperkusje Marca’68
na opolskiej WSP

88 marca 1968 r. formacje MO oraz cywilne bo-
jówki komunistyczne w brutalny sposób roz-
prawi y si  z uczestnikami wiecu studenckiego 

na Uniwersytecie Warszawskim, którzy protestowali 
przeciwko relegowaniu z tej uczelni Adama Michnika 
i Henryka Szlajfera, Tak zacz y si  wydarzenia marco-
we – okres policyjnego bezprawia i brudnej kampanii 
propagandowej, zwróconej przeciwko rzeczywistym 
lub domniemanym oponentom w adzy ludowej. 

Dramatyczne wydarzenia na Uniwersytecie War-
szawskim by y szokiem dla rodowisk akademickich 
w ca ym kraju. Pierwsz  reakcj  na represje by  spon-
taniczny odruch moralnego protestu. Odruchowi temu 
dawano wyraz w czasie licznych wieców i manifestacji 
studenckich. W po owie marca 1968 r. wybuch y pierw-
sze strajki studenckie.

Fala studenckich protestów nie omin a równie
m odego o rodka akademickiego w Opolu. Kulmina-
cyjnym aktem ówczesnych wydarze  by  strajk oku-

pacyjny s uchaczy Wy szej Szko y Pedagogicznej w 
Opolu w dniu 18 marca 1968 r. 

Wydarzenia marcowe na terenie Opola mia y prze-
bieg znacznie mniej dramatyczny ni  w innych o rod-
kach akademickich kraju. Protesty studenckie, pomija-
j c akcj  ulotkow  na ulicach Opola w dniu 17 marca 
1968 r., nie wykroczy y tutaj zasadniczo poza mury 
uczelni, dzi ki czemu nie dosz o do star  z si ami MO 
i tzw. aktywem robotniczym. Przyczyni a si  do tego 
w szczególno ci rozwa na postawa ówczesnego rek-
tora Wy szej Szko y Pedagogicznej, prof. Maurycego 
Horna, który wybra  dialog z protestuj cymi studenta-
mi zamiast brutalnych represji, których zastosowania 
domaga y si  wojewódzkie w adze partyjne PZPR oraz 
S u ba Bezpiecze stwa.

Niestety nie uchroni o to opolskiego rodowiska aka-
demickiego przed ró nego rodzaju dzia aniami repre-
syjnymi, które obj y zarówno uczestników studenckiej 
akcji protestacyjnej, jak i cz  kadry naukowej WSP 
na czele z samym rektorem Hornem. Podj te odgórnie 
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dzia ania represyjne z czy y si  z 
czystkami o charakterze narodo-
wo ciowym w stosunku do osób 
pochodzenia ydowskiego oraz 
czystkami politycznymi w odnie-
sieniu do osób wyró niaj cych si
samodzielno ci  my lenia i od-
wag  w prezentowaniu w asnego 
zdania.

Represje wobec 
m odzie y akademickiej 

Do pierwszych ofiar represji na-
le eli uczestnicy marcowych wy-
st pie  studenckich. Ju  16 marca 
1968 r. zosta  zatrzymany przez SB 
by y student opolskiej WSP – Jan 
Laso , który w nocy z 15 na 16 
marca, uczestnicz c w spotkaniu 
w auli WSP, wyró ni  si  swoimi radykalnymi poli-
tycznie wypowiedziami, zawieraj cymi krytyczne od-
niesienia do wasalnego stosunku PRL wobec Zwi zku
Sowieckiego. W dniu 29 maja 1968 r. S d Powiatowy 
w Opolu skaza  Jana Lasonia na kar  6 miesi cy aresztu 
w zawieszeniu na 3 lata oraz 500 z  grzywny1.

Kolejnymi ofiarami represji byli studenci WSP za-
trzymani przez MO w nocy z 17 na 18 marca 1968 r., 
podczas akcji ulotkowej na ulicach Opola: Ryszard 
Rabczy ski, Marek Nowy, Mieczys aw Plopa, Teodor 
Olbrich i Magdalena Pawlaszczyk. W dniu 24 kwietnia 
1968 r. S d Powiatowy w Opolu wyda  wyrok skazu-
j cy w odniesieniu do Ryszarda Rabczy skiego, Mar-
ka Nowego, Mieczys awa Plopy i Teodora Olbricha. 
Mieczys aw Plopa zosta  skazany na kar  6 miesi cy 
aresztu i 1000 z  grzywny2. Rabczy skiego, Nowego 
i Olbricha skazano na kar  6 miesi cy aresztu w za-
wieszeniu na 2 lata. Magdalena Pawlaszczyk zosta a
uniewinniona. W wyniku rewizji wniesionej przez 
obron , S d Wojewódzki w Opolu na posiedzeniu w 
dniu 25 listopada 1968 r. z agodzi  orzeczenie S du 
Powiatowego w odniesieniu do Mieczys awa Plopy, 
zawieszaj c wykonanie kary aresztu na okres dwóch 
lat. W odniesieniu do pozosta ych osób wyrok nie uleg
zmianie3.

1 Meldunek z zako czeniu dochodzenia w sprawie nr rep. Wy-
dzia u ledczego 8/68, Sygn. akt Prok. Wojewódzkiej w Opolu II 
DS 14/68, IPN Wr 012/2801, t. 1, k. 10.

2 Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu do naczelnika 
Wydzia u „C” KW MO w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1972 r., IPN 
Wr 011/461, k. 95.

3 Meldunek o rozpoznaniu przez S d Wojewódzki w Opolu w 
trybie rewizyjnym sprawy nr rep. Wydz. ledczego 9/68, Sygn. akt 
Prok. Woj. w Opolu II Ds 15/68 (datowany 10 grudnia 1968 r.), 
IPN Wr 011/461, k. 91.

Do aresztu trafili równie  Jan Serbinowski (III rok 
fizyki), Jan Szczepaniak (III rok chemii) i Henryk Ko-
walczyk (II rok fizyki), zatrzymani przez MO w dniu 
18 marca 1968 r. w Katowicach, w drodze powrotnej z 
wyprawy do Krakowa. W dniu 19 marca 1968 r. przed-
stawiono im zarzuty tej tre ci, e w celu rozpowszech-
niania przewozili z Opola do Krakowa i z Krakowa do 
Opola odezwy studentów nawo uj ce ludno  do nie-
pos usze stwa i przeciwdzia ania prawnym rozporz -
dzeniom w adzy, czym mieli naruszy  art. 157 kodeksu 
karnego. Jan Szczepaniak i Henryk Kowalczyk zostali 
zwolnieni z aresztu po up ywie 48 godzin, natomiast 
Jan Serbinowski, przy którym znaleziono ulotki kra-
kowskich studentów, otrzyma  w dniu 20 marca 1968 r. 
sankcj  prokuratorsk  na okres miesi ca4.

W dniu 6 maja 1968 r. S d Powiatowy w Opolu wy-
mierzy  kar  3 miesi cy aresztu w zawieszeniu na 2 lata 
oraz kar  grzywny w wysoko ci 500 z . Stanis awowi

ebrowskiemu (II rok filologii polskiej), oskar onemu
o to, e sporz dzi  i wr czy  innym osobom w celu roz-
powszechniania na mie cie ulotki zawieraj ce fa szy-
we wiadomo ci, mog ce wywo a  niepokój publiczny, 
na temat rzekomego pobicia naukowców krakowskich 
przez organa powo ane do zapewnienia adu i porz dku 
publicznego5.

4 Meldunek o wszcz ciu dochodzenia, przedstawieniu zarzutów 
i o tymczasowym aresztowaniu w sprawie nr rep. Wydzia u led-
czego 13/68, Sygn. akt Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu II DS 
16/68 (datowany 21 marca 1968 r.), IPN Wr 011/461, k. 37–39; 
Telefonogram naczelnika Wydzia u ledczego KW MO w Opolu 
do Wydzia u Inspekcji Biura ledczego MSW w Warszawie z dnia 
20 marca 1968 r., IPN Wr 011/461, k. 33. 

5 Akt oskar enia przeciwko Stanis awowi ebrowskiemu, IPN 
Wr 012/2804, t. 1, k. 9; Meldunek o zako czeniu dochodzenia w 
sprawie nr rep. Wydz. ledczego 15/68, Sygn. akt Prokuratury 
Wojewódzkiej w Opolu II DS 20/68, IPN Wr 011/461, k. 86; Mel-

Milicyjne zdj cie Jana Lasonia, by ego studenta WSP, aresztowanego w marcu 
1968 r. IPN Wr 012/2801 t. 1, k. 15a



 marzec – kwiecie  2008 31

Kolejn  ofiar  policyjnych i s dowych represji by
Jan Czech – inicjator i nieformalny przywódca opozy-
cyjnego ruchu studenckiego w Opolu. W dniu 28 czerw-
ca 1968 r. S d Powiatowy w Opolu, uznaj c go winnym 
pope nienia czynu z art. 170 kodeksu karnego, wymie-
rzy  mu kar  6 miesi cy aresztu w zawieszeniu na 2 lata6.

Dotkliwo  represji policyjnych i s dowych by a
tym wi ksza, e z zasady towarzyszy y im dodatkowe 
represje w formie kar i sankcji dyscyplinarnych. Osoby, 
w stosunku do których toczy o si  dochodzenie, by y
zawieszane w prawach studenta, za  osoby, w stosun-
ku do których zapad  wyrok skazuj cy, nawet tylko w 
zawieszeniu, podlega y relegowaniu z uczelni. Kary 
dyscyplinarne – w formie zawieszenia w prawach stu-
denta, nagany czy rozmowy ostrzegawczej – bywa y
stosowane tak e w przypadku, gdy wobec danej osoby 
nie toczy o si  formalnie adne dochodzenie, ale jej 
postawa polityczna by a le postrzegana. 

W zwi zku z wydarzeniami marcowymi by o za-
wieszonych w prawach studenta kilkunastu (pi tnastu
lub szesnastu) s uchaczy WSP w Opolu. Z tej liczby 
siedem osób zosta o ostatecznie relegowanych z uczel-
ni na mocy orzeczenia komisji dyscyplinarnej. By y
to nast puj ce osoby skazane w procesach s dowych:
Jan Czech, Jan Serbinowski, Marek Nowy, Mieczys aw 
Plopa, Teodor Olbrich, Ryszard Rabczy ski i Stanis aw 

ebrowski.
Cztery osoby zosta y ukarane zawieszeniem w pra-

wach studenta na okres jednego roku. W grupie tej 
znale li si : Krzysztof Borkowski (V rok matematyki), 
Adam Kasprzyk (II rok Wydz. Mat.-Fiz.), Magdalena 
Pawlaszczyk i Zuzanna liwa (V rok historii)7. Sank-
cje karne w stosunku do Borkowskiego mia y zwi zek
g ównie z jego dzia alno ci  w charakterze redaktora 
studenckiego pisma „Fama”, które po wydarzeniach 
marcowych by o ostro atakowane z powodu jego nie-
w a ciwej orientacji ideowej. Z tych samych powodów 
Borkowski, do wiosny 1968 r. cz onek Komitetu Uczel-
nianego PZPR, zosta  tak e wydalony z partii8. Inny 
aktywny uczestnik studenckich protestów, Zbigniew 
Gwiazda (V rok Wydz. Mat.-Fiz.), otrzyma  nagan  z 
ostrze eniem9. Ogó em kar  nagany zastosowano wo-
bec dwóch osób, a z dwoma studentami (m. in. z Ha-

dunek o rozpoznaniu przez S d Powiatowy w Opolu sprawy nr 
rep. Wydzia u ledczego 15/68, Sygn. akt Prok. Woj. w Opolu II 
DS 20/68, akt S. Pow. w Opolu, IPN Wr 012/2804, t. 1, k. 12; IPN 
Wr 011/461, k. 87.

6 Meldunek o rozpoznaniu przez S d Powiatowy w Opolu sprawy 
nr rep. Wydzia u ledczego 16/68, Sygn. akt Prok. Wojewódzkiej 
w Opolu II DS 21/68, IPN Wr 011/461, k. 89.

7 S.S. Nicieja, Marzec 68 w Opolu, „Opole”, nr 3, 1988,s. 10. 
8 Krzysztof Borkowski zosta  wys any na urlop dzieka ski od 12 

czerwca 1968 do 19 czerwca 1969 r. Uko czy  on studia na WSP 
z dniem 27 czerwca 1969 r.

9 S.S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis. Ludzie–fakty– wydarzenia, 
Opole 2004, s. 89.

lin  Wiktor) w adze uczelni przeprowadzi y rozmowy 
ostrzegawcze 10.

Osobom relegowanym z uczelni lub zawieszonym 
w prawach studenta grozi o dodatkowo represyjne 
wcielenie do wojska. Pi ciu zawieszonych w prawach 
studenta s uchaczy opolskiej WSP, Adam Kasprzyk, 
Ryszard Rabczy ski, Jan Serbinowski, Marek Nowy i 
Aleksander ach, trafi o na miesi c do obozu wojsko-
wego w rejonie agania.

Skala marcowych i pomarcowych represji wobec 
opolskich studentów by aby zapewne wi ksza, gdyby 
nie postawa ówczesnego rektora WSP, Maurycego Hor-
na i niektórych innych osób z kr gu w adz uczelni. 

Rektor Horn oponowa , gdy Komenda Wojewódzka 
MO da a od niego niezw ocznego relegowania czy 
zawieszenia w prawach studenta osób zaanga owanych 
w akcje protestacyjne. Domaga  si  jasnego sprecy-
zowania zarzutów, próbowa  interweniowa  u w adz 
ministerialnych itp. W datowanym 8 sierpnia 1968 r. 
planie dzia a  operacyjnych przeciwko prof. Hornowi, 
opracowanym przez Wydzia  III KW MO w Opolu, tak 
pisano o jego postawie: Rektor HORN zwleka  z zawie-
szeniem w prawach studentów osób podanych przez 
KW MO jako inspiratorzy zaj . W sprawie tej kontak-
towa  si  z Ministerstwem, nie maj c rzekomo pewno-
ci, czy przys uguje mu prawo zawieszenia studentów 

na podstawie materia ów milicyjnych. Po otrzymaniu 
polecenia z Ministerstwa, by studentów tych zawiesi ,
w dalszym ci gu gra  na zw ok . W uzasadnieniu za-
wieszenia studentów znalaz a si  wzmianka, e czyni to 
na danie w adz porz dkowych.

W dniu 18. III. 68 r. rektor HORN ponownie rozma-
wia  z Ministerstwem i ali  si  na zbytni  surowo
Milicji, której zarzuca , i  ma o jej jest 5 zawieszonych 
studentów, gdy da dalszych zawiesze . I w tym wy-
padku równie  prosi  o instrukcj  z Ministerstwa. [...]

Z posiadanych przez nas informacji wynika, e
rektor HORN stara  si  sugerowa  cz .[onkom]
K[omitetu]U[czelnianego] PZPR opracowuj cym in-
formacj  dla Ministra o zaj ciach na WSP, by umniej-
szyli rol  g ównego inspiratora zaj , studenta Jana 
CZECHA. [...]

Po zastosowaniu przez Prokuratur  aresztu tym-
czasowego wobec g ównego inspiratora zaj , Jana 
CZECHA – sekretarka rektora, za jego wiedz  nama-
wia a pracowników naukowych WSP do podpisywania 
o wiadcze  o rzekomych zas ugach CZECHA w prze-
rwaniu strajku. O wiadczenia takie mia y spowodowa
uchylenie aresztu wobec CZECHA11.

10 Sprawozdanie S u by Bezpiecze stwa Komendy Wojewódzkiej 
MO w Opolu, I zast pca komendanta wojewódzkiego MO do spraw 
S u by Bezpiecze stwa, p k Henryk Zaszkiewicz, za 1968 rok, [w:] 
P. Madajczyk, Opolskie rodowisko akademickie na tle sytuacji 
regionu w 1968 r. (w wietle sprawozda  miejscowych S u by 
Bezpiecze stwa), „Studia l skie”, t. LXIII (2004), s. 237.

11 Plan operacyjnych przedsi wzi  odno nie figuranta kwestiona-
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Przyjazna studentom postawa rektora Horna w za-
sadniczy sposób rozmija a si  z oczekiwaniami SB oraz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, które to instytucje 
d y y do bezwzgl dnej rozprawy z wszelkimi prze-
jawami postaw opozycyjnych w rodowisku akademi-
ckim. Fakt ten sta  si  jednym z g ównych powodów 
odwo ania prof. Horna ze stanowiska rektora. 

yczliwa studentom by a równie  postawa Komitetu 
Uczelnianego PZPR na czele z mgr. Adamem Sucho -
skim. W opracowanej przez KU PZPR informacji dla 
w adz ministerialnych zawarte zosta y m. in. nast pu-
j ce oceny, przemawiaj ce przeciwko polityce represji: 
Nale y podkre li , e w czasie opisywanych wydarze
nie by o ze strony studentów adnych wybryków chu-
liga skich. Nieliczne pojawiaj ce si  has a o tre ci 
prowokacyjnej by y stosunkowo szybko likwidowane12

i to w du ej cz ci przez samych studentów. [...] Uwa a-
my, e g ówn  przyczyn  wyst pie  m odzie y w naszej 
uczelni by a dezorientacja spowodowana docieraniem 
do rodowiska opolskiego fa szywych informacji, a nie 
wroga postawa studentów wobec Polski Ludowej13.

W tym samym dokumencie krytykowano w po red-
ni sposób postaw  Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 
pisz c o wielokrotnych staraniach KU PZPR i rektora 
Horna o uzyskanie zgody KW PZPR na spotkanie stu-
dentów Wy szej Szko y Pedagogicznej z pracownikami 
i w adzami Uczelni w celu wyja nienia zaistnia ych wy-
darze  oraz niedopuszczenia do jakichkolwiek eksce-
sów. Przekonywano, e rozwój wydarze  nie by by tak 
dramatyczny, gdyby spotkanie takie w odpowiednim 
czasie dosz o do skutku14. Podobna krytyka zwierzch-
nich instancji partyjnych by a w tamtych czasach zjawi-
skiem do  niecodziennym. Mia o to jednak swoj  cen
– w ramach pomarcowych represji dokonano równie
zmiany kierownictwa KU PZPR przy WSP.

Dymisja rektora Horna 

W datowanym 8 lipca 1968 r. pi mie do Wojewódz-
kiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR prof. Maurycy 
Horn wyja nia , e w okresie wypadków marcowych
stara  si  jako rektor WSP wp ywa  na m odzie  nie tyl-
ko przy pomocy rodków administracyjnych, ale tak e
metod  perswazji, rozmów i udzielania odpowiedzi na 
zadawane [...] pytania15.

riusza ewidencyjnego krypt. „Doktor” – Mauryca Horna (datowany 
8 sierpnia 1968 r.), IPN Wr 065/146, d. 1, k. 6–8.

12 SB opatrzy a ten fragment tekstu uwag : ca y czas wisia y.
13 Informacja Komitetu Uczelnianego PZPR o przebiegu wydarze

na terenie WSP w Opolu w dniach od 14 do 18 marca 1968 r., IPN 
Wr 065/146 d. 1, k. 56.

14 Informacja Komitetu Uczelnianego PZPR..., IPN Wr 065/146 
d. 1, k. 56.

15 Pismo prof. Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli 

W tym e dokumencie pisa  on równie : Dzia a em
w moim odczuciu w interesie kierowanej przeze mnie 
Uczelni, w interesie Polski Ludowej, nie chc c dopu ci
do przekszta cenia wyst pie  studenckich w rozruchy 
uliczne. Cel mój zosta  osi gni ty, gdy  studenci nie 
dali si  sprowokowa  do burd ulicznych. Wydaje mi si
tak e, e moja postawa podczas wypadków marcowych, 
jak równie  wyst pienia aktywistów partyjnych i cz on-
ków Senatu, przyczyni y si  do przerwania strajku [stu-
denckiego] ju  po kilku godzinach jego trwania, co by o
chyba zjawiskiem bez precedensu w tym okresie16.

Wojewódzkie w adze PZPR na czele z I sekretarzem 
KW, Marianem Mi kiewiczem, oraz S u ba Bezpie-
cze stwa, nie podziela y jednak opinii prof. Horna 
na temat zasadno ci obranej przez niego metody po-
st powania w okresie marcowego kryzysu ani te  nie 
docenia y praktycznych efektów jego dzia alno ci w 
tym okresie. Rektorowi WSP zarzucano prowadzenie 
polityki kompromisu i ust pstw17. Twierdzono, e swoj
koncyliacyjn  postaw  i gotowo ci  do dialogu roz-
zuchwali  „wichrzycieli”. Miano mu za z e to, e nie 
chcia  dzia a  pod dyktando Komendy Wojewódzkiej 
MO w zakresie przedsi wzi  represyjnych przeciwko 
uczestnikom studenckiej akcji protestacyjnej. Gdy pod 
naciskiem KW MO zawiesi  niektóre osoby w prawach 
studenta, funkcjonariuszom MO i SB nie spodoba o
si , e w tek cie odno nych decyzji wskaza  na inspi-
ratorsk  rol  milicji w tej sprawie (chciano, by wzi
na siebie pe n  odpowiedzialno  moraln  za decyzje 
wymuszone przez KW MO). Rektorowi Hornowi wy-
tykano tak e biern  postaw  podczas burzliwego zebra-
nia Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w dniu 
15 marca 1968 r., a w szczególno ci to, e nie podj
polemiki z krytycznymi wobec w adz wypowiedziami 
dra Mariana Treszela i dra Leonarda Owczarka. Ko-
lejny zarzut dotyczy  udania si  na urlop tu  po wyda-
rzeniach marcowych, co traktowano jako uchylanie si
od podejmowania decyzji maj cych na celu ostateczn
pacyfikacj rodowiska akademickiego WSP18.

Jednocze nie prof. Horn sta  si le widziany z racji 
swojego ydowskiego pochodzenia. Dotychczasowy 
rektor opolskiej WSP znalaz  si  w ród pierwszych 
ofiar antysemickiej nagonki w miejscowym rodowi-
sku akademickim. Zarzuty dotycz ce postawy prof. 
Horna w okresie wydarze  marcowych z czy y si  z 
zarzutami dotycz cymi jego zwi zków z syjonistami 
oraz prowadzonej przez niego polityki personalnej na 

Partyjnej PZPR (datowane 8 lipca 1968 r.), IPN Wr 065/146 d. 1, 
k. 80.

16 Pismo prof. Maurycego Horna..., IPN Wr 065/146 d. 1, k. 
82.

17 Pismo prof. Maurycego Horna..., IPN Wr 065/146 d. 1, k. 
80.

18 Plan operacyjnych przedsi wzi  odno nie figuranta kwe-
stionariusza ewidencyjnego krypt. „Doktor” – Maurycego Horna 
(datowany 8 sierpnia 1968 r.), IPN Wr 065/146 d. 1, k. 5–8.
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uczelni. Wytykano mu zatrudnianie i rzekome protego-
wanie innych osób pochodzenia ydowskiego.

W tej atmosferze z dniem 30 kwietnia 1968 r. prof. 
Maurycy Horn zosta  odwo any przez w adze ministe-
rialne ze stanowiska rektora WSP. Formalnie rzecz bio-
r c, zosta  on zdymisjonowany na w asn  pro b , mo-
tywowan  z ym stanem zdrowia19. Faktycznie do jego 
odwo ania doprowadzi  Komitet Wojewódzki PZPR na 
czele z I sekretarzem KW, Marianem Mi kiewiczem.
Ten ostatni pisa  w tej sprawie do Andrzeja Werblana, 
sekretarza KC PZPR, odpowiedzialnego za sprawy na-
uki i o wiaty, prosz c o udzielenie pomocy w realizacji 
wniosku o zwolnienie prof. Horna z pracy naukowej w 
WSP20. O tym, jak przedstawia o si  faktyczne pod o e
dymisji rektora Horna, wiadczy równie  nast puj ca
informacja, zawarta w planie dzia a  operacyjnych do 
kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Doktor”, opra-
cowanym z dat  8 sierpnia 1968 r. przez Wydzia  III 
KW MO w Opolu: KW PZPR, po przeanalizowaniu 
faktycznej dzia alno ci i postawy HORNA, spowodowa
usuni cie go ze stanowiska rektora, a Komisja Kontroli 
Partyjnej wykluczy a go z PZPR21.

Z dniem 15 maja 1968 r., na mocy postanowienia 
Komisji Kontroli Partyjnej Miasta i Powiatu w Opolu, 
prof. Horn zosta  wykluczony z szeregów PZPR, do 
której to partii nale a  od 1962 r.22. W sierpniu 1968 r. 
prof. Horn odwo a  si  od udzielonej mu kary do Wo-
jewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR, wykazu-
j c bezzasadno  szeregu stawianych mu zarzutów23.
WKKP zatwierdzi a jednak jego wykluczenie z par-
tii24.

By y rektor na celowniku SB 

Odwo anie ze stanowiska rektora i wydalenie z sze-
regów PZPR nie by y jedynymi dzia aniami o charak-
terze represyjnym w stosunku do prof. Horna. 

W sierpniu 1968 r. Wydzia  III Komendy Wojewódz-
kiej MO w Opolu obj  prof. Horna kontrol  operacyjn
w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Dok-
tor”. Faktycznie SB zacz a zbiera  informacje i mate-
ria y na jego temat ju  wcze niej, jak o tym wiadczy

19 Pismo (dalekopis) do Wydzia u Organizacyjnego KC PZPR z 
dnia 29 kwietnia 1968 r., AP KW PZPR w Opolu, sygn. 1760, s. 
59.

20 S.S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis...., s. 90.
21 Plan operacyjnych przedsi wzi  odno nie figuranta kwestio-

nariusza ewidencyjnego krypt. „Doktor”..., IPN Wr 065/146 d. 1, 
k. 8.

22 Notatka informacyjna dot. prof. Maurycego Horna z dnia 10 
pa dziernika 1972 r., IPN Wr 065/146 d. 1.

23 Pismo prof. Maurycego Horna do Wojewódzkiej Komisji Kontroli 
Partyjnej PZPR..., IPN Wr 065/146 d. 1, k. 75–83.

24 Analiza kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Doktor”, nr 
11293/68 (datowana 15 listopada 1974 r.), IPN Wr 065/146 d. 1. 

notatka s u bowa z dnia 22 kwietnia 1968 r., podpisana 
przez por. Jerzego Zar bskiego, inspektora Wydzia u III 
KW MO. Prowadzenie kontroli uzasadniano postaw
prof. Horna w okresie wydarze  marcowych, a tak e
tym, e w dalszym ci gu otacza  si [on] osobami po-
chodzenia ydowskiego o pogl dach syjonistycznych.
Kontroli operacyjnej podlega y tak e osoby pozostaj -
ce w kontakcie z prof. Hornem25.

W ramach sprawowanej kontroli operacyjnej pro-
wadzono m. in. tajn  kontrol  krajowej i zagranicznej 
korespondencji profesora Horna. Sporz dzano wyci gi 
z przegl danej korespondencji26, a w pisanych przez 
funkcjonariuszy SB notatkach i analizach jako rzecz 
szczególnie nagann  przedstawiano fakt, e w prowa-
dzonej przez siebie korespondencji prof. Horn pos u-
giwa  si  niekiedy alfabetem hebrajskim27.

Opracowany w sierpniu 1968 r. plan przedsi wzi
operacyjnych do kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 
„Doktor” przewidywa  tak e wizualn  obserwacj  prof. 
Horna, za o enie pods uchu pokojowego w jego miesz-
kaniu oraz pozyskiwanie informacji poprzez tajnych 
wspó pracowników SB. Z pó niejszych dokumentów 
wyniku, e w celu sprawowania kontroli operacyjnej 
nad prof. Hornem zosta  ostatecznie zastosowany pod-
s uch telefoniczny28.

SB sugerowa a wojewódzkim w adzom partyjnym 
PZPR, e najw a ciwszym rozwi zaniem, gwaran-
tuj cym pe n  pacyfikacj  miejscowego rodowiska 
akademickiego, by oby ca kowite pozbycie si  prof. 
Horna z Opola. W datowanej 24 czerwca 1970 r. in-
formacji dla I sekretarza KW PZPR pisano m. in.: Po
wydarzeniach marcowych Maurycy HORN zosta  wy-
kluczony z partii i zdj ty z zajmowanego stanowiska, a 
mimo to pozosta  w Opolu i pracuje nadal w Wy szej 
Szkole Pedagogicznej. Wraz ze zdj ciem HORNA zmie-
niono ca e kierownictwo uczelni i sekretarza Komitetu 
Uczelnianego [PZPR]. Jednakowo  dalsza obecno
HORNA na uczelni stwarza podstawy do spekulacji na 
temat rzekomej tymczasowo ci dokonywanych zmian i 
ewentualnej mo liwo ci powrotu HORNA na stanowi-
sko rektora. Sam HORN równie  post puje tak, jakby 
oczekiwa  zmiany swej sytuacji. W zasadzie pozrywa
on wszelkie dotychczasowe kontakty (korespondencyjne 
i telefoniczne), zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W 
rzeczywisto ci jednak znajomi HORNA pami taj  o nim 
i poprzez osoby trzecie czno  z nim jest utrzymywana 
[...]. Równie  po rednio (poprzez SUCHO SKIEGO)

25 Ibidem.
26 Streszczenie ciekawszych dokumentów przychodz cych z 

Wydz. „W”, IPN Wr 065/146 d. 1, k. 10–11.
27 W notatce s u bowej z dnia 30 listopada 1974 r. pisano m. in.: 

Figurant jako osoba ydowskiego pochodzenia utrzymywa  bliskie 
zwi zki z ydami o pogl dach syjonistycznych. Tendencyjnie u ywa
j. hebrajskiego. IPN Wr 065/146 d. 1.

28 Notatka s u bowa z dnia 30 listopada 1974 r., IPN Wr 065/146 
d. 1.
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utrzymuje [on] czno  z istniej c  na terenie Opola 
grup  osób uwa aj cych si  za pokrzywdzone w wyniku 
poci gni , jakie nast pi y po wydarzeniach marco-
wych29.

Wydzia  III KW MO w Opolu prowadzi  kontro-
l  operacyjn  prof. Maurycego Horna a  do grudnia 
1974 r. W 1973 r. prof. Horn zosta  dyrektorem ydow-
skiego Instytutu Historycznego, w zwi zku z czym we 
wrze niu 1974 r. przeniós  si  na sta e do Warszawy. 

W tej sytuacji Wydzia  III KW MO w Opolu prze-
sta  wreszcie zajmowa  si  jego osob  i zako czy
prowadzenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 
„Doktor”30. Nie oznacza o to jednak zupe nego zanie-
chania kontroli operacyjnej prof. Horna przez SB. Ju
w pa dzierniku 1972 r. Wydzia  III KW MO w Opo-
lu przekaza  informacje na jego temat Wydzia owi II 
Departamentu III MSW w Warszawie, w którego bez-
po rednim zainteresowaniu operacyjnym pozostawa

ydowski Instytut Historyczny31.

Sprawa pu kownika Helina

Pierwsz  ofiar  antysemickich czystek w opolskim 
rodowisku akademickim by  p k dypl. Izydor Helin, 

dotychczasowy (od 1961 r.) kierownik Studium Woj-
skowego przy opolskiej WSP – weteran II wojny wia-
towej, zaprawiony w bojach oficer frontowy, odzna-
czony m. in. krzy em Virtuti Militari32. Ju  w po owie
1967 r., tu  s ynnej wojnie sze ciodniowej na Bliskim 
Wschodzie – w ramach odgórnie wszcz tej czystki an-
tysyjonistycznej w LWP – sta  si  on obiektem szczegól-
nego zainteresowania ze strony Wydzia u I Wojskowej 
S u by Wewn trznej. Powodem tego by o ydowskie 
pochodzenie p k. Helina, który mia  brata w Izraelu33, a 
w 1948 r., podczas pierwszej wojny izraelsko-arabskiej, 
oficjalnie wyst pi  o zwolnienie go ze s u by w Wojsku 
Polskim, z zamiarem zaci gni cia si  do armii izrael-
skiej34. Jak ustalono, w rodowisku oficerów Studium 
Wojskowego WSP p k Helin w ogóle nie wypowiada
si  na temat wydarze  na Bliskim Wschodzie. W a nie
to – rzecz do  paradoksalna – obok „niew a ciwego”

29 Informacja dla I sekretarza KW PZPR w Opolu z dnia 24 czerwca 
1970 r., IPN Wr 065/146 d. 1, k. 350.

30 Wniosek o zaniechanie sprawy operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Doktor” (datowany 11 grudnia 1974 r.), IPN Wr 065/146
d. 1.

31 Notatka informacyjna dot. prof. Maurycego HORNA z dnia 10 
pa dziernika 1972 r., IPN Wr 065/146 d. 1; Notatka s u bowa z 
dnia 30 listopada 1974 r., IPN Wr 065/146 d. 1.

32 Arkusz informacyjny (osoby rozpracowywanej), IPN Wr 065/67 
16 d, B9.

33 Wykaz kontaktów p k. Izydora Helina, IPN Wr 065/67 16 d, D2. 
34 Raport z dnia 10 sierpnia 1948 r. (odpis), IPN Wr 065/67 16 

d, D12. Pro ba ówczesnego mjr. Helina, skierowana do ministra 
obrony narodowej, zosta a rozpatrzona odmownie.

pochodzenia, by o jednak traktowane przez WSW jako 
okoliczno  obci aj ca35.

Ju  na d ugo przed wydarzeniami marcowymi p k
Helin sta  si  obiektem intensywnej inwigilacji ze 
strony WSW. W jego mieszkaniu za o ono pods uch 
telefoniczny36, a jedn  z osób, z którymi utrzymywa
bliskie kontakty, próbowano zwerbowa  w charakte-
rze tajnego informatora WSW (próba ta zako czy a si
jednak niepowodzeniem, poniewa  p k Helin szybko 
zorientowa  si , jak  rol  zacz a odgrywa  owa oso-
ba)37. Inwigilacja ta mia a oficjalnie na celu sprawdze-
nie, czy p k Helin nie prowadzi wrogiej dzia alno ci w 
stosunku do PRL. Na aden lad tego typu dzia alno ci
nie natrafiono38, ale informacje i materia y pozyskane 
w drodze inwigilacji zosta y pó niej, po wydarzeniach 
marcowych, wykorzystane w kampanii maj cej na celu 
publiczne znies awienie p k. Helina. 

W dniu 18 marca 1968 r. w adze wojskowe zako-
munikowa y p k. Helinowi decyzj  o przeniesieniu go 
do s u by poza garnizonem opolskim, zdejmuj c go ze 
stanowiska kierownika Studium Wojskowego. Ponie-
wa  p k Helin nie zgodzi  si  na podj cie s u by poza 
Opolem, przeniesiono go do rezerwy (zatrudni  si
potem jako referent ds. BHP w Wojewódzkim Przed-
si biorstwie PKS)39.

Przedstawiciele rodowiska akademickiego WSP 
wyst pili w obronie p k. Helina, kieruj c w tej spra-
wie pismo na r ce ówczesnego ministra obrony na-
rodowej, marsza ka Mariana Spychalskiego (wkrótce 
zreszt  te  zdj tego ze stanowiska). Pismo to podpisali: 
rektor Horn, prorektor ds. nauki doc. dr Andrzej Zi ba,
I sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR, mgr Adam 
Sucho ski, oraz przewodnicz cy Rady Zak adowej 
ZNP, prof. dr Józef Madeja40. W nader kuriozalnej od-
powiedzi na t  prób  obrony Departament Kadr MON 
stwierdzi , e nie widzi mo liwo ci pozostawienia

35 Notatka s u bowa ze spotkania z Ko kpt. „M” ze Studium Woj-
skowego przy WSP, IPN Wr 065/67 16 d, C13; Informacja: Notatka 
dot. p k. Izydora Helina – kier. Studium przy WSP, nar. ydowskiej
[...] i reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, IPN Wr 065/67 
17 d, D1.

36 Informacja z analizy dokumentów „PT” dot. p k. Izydora HE-
LINA, IPN Wr 065/67 17 d, A2–A8.

37 Raport (o zezwolenie na opracowanie kandydata do wspó -
pracy), IPN Wr 065/67 17 d, A9–A11; Plan kombinacji operacyjnej 
zmierzaj cy do przeprowadzenia rozmowy i pozyskania w cha-
rakterze kontaktu operacyjnego, IPN Wr 065/67 16 d, C5–C6; 
Wniosek o zako czenie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 
„Rezerwista”, nr ewiden. 10757 (datowany 1 pa dziernika 1967 r.), 
IPN Wr 065/67 17 d, E5.

38 Notatka s u bowa, IPN Wr 065/67 17 d, B4.
39 Arkusz informacyjny..., IPN Wr 065/67 16 d, B9; Wniosek o 

wszcz cie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista” 
(datowany 18 czerwca 1968 r.), IPN Wr 065/67 16 d, B. 8; Infor-
macja dla I sekretarza KW PZPR..., k. 343.

40 Pismo do ministra obrony narodowej, marsza ka Mariana 
Spychalskiego, IPN Wr 065/146 d. 1.
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p k. Helina na stanowisku kierownika studium woj-
skowego, aczkolwiek podziela pogl d w adz uczelni 
dotycz cy pozytywnej oceny pracy p k dypl. Helina na 
zajmowanym stanowisku41.

Równie  po odej ciu z wojska p k Helin by  nadal in-
tensywnie inwigilowany, ale dalsz  kontrol  operacyjn
jego osoby sprawowa  odt d Wydzia  III KW MO w 
Opolu w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 
„Rezerwista”42. Wydzia  ten przej  materia y zgroma-
dzone na temat p k. Helina przez WSW. Konieczno
dalszej kontroli operacyjnej mia y uzasadnia rozleg e
kontakty p k. Helina w rodowisku syjonistycznym43.

G ównym celem inwigilacji p ka Helina by o psy-
chiczne n kanie jego osoby, tak by czu  si  on stale ob-

41 Pismo do rektora WSP, IPN Wr 065/146 d. 1.
42 Wniosek o wszcz cie kwestionariusza ewidencyjnego..., IPN 

Wr 065/67 16 d, B8
43 Analiza o zako czeniu kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 

„Rezerwista”, nr ewidencyjny 10757/68 (datowana 1 pa dziernika
1974 r.), IPN Wr 065/67 17 d, D13. 

serwowany przez SB. Liczono na to, e
Helin zdecyduje si  w ko cu na wyjazd z 
kraju, co faktycznie nast pi o w czerwcu 
1972 r., gdy na sta e osiedli  si  on w Da-
nii (wraz z on  i synami). By y kierow-
nik Studium Wojskowego przy opolskiej 
WSP wyjecha  z kraju jako cz owiek 
psychicznie z amany, jak o tym wiadczy 
nast puj cy fragment analizy opracowa-
nej przez SB jesieni  1974 r.: Nie chcia
anga owa  si  w dzia alno  polityczn ,
nie chcia  wi za  si  z armi  izraelsk .
By  przygas y, rozczarowany yciem, 
pozbawiony tej energii, jak  okazywa
jeszcze pod koniec s u by wojskowej44.

Inne ofiary antysemickiej 
nagonki w opolskim rodowi-
sku akademickim

Rozp tana w 1968 r. ostra kampania 
antysemicka spowodowa a odej cie z 
opolskiej WSP jeszcze kilku innych 
osób pochodzenia ydowskiego.

Jedn  z tych osób by  dr Leo Le-
szek Kantor, wybitny animator ycia 
kulturalnego w opolskim rodowisku 
akademickim, który po wydarzeniach 
marcowych zosta  wydalony z PZPR, a 
nast pnie zwolniony z pracy w WSP45.
W 1969 r. wraz z on  wyjecha  on z 
kraju, osiedlaj c si  na sta e w Szwecji. 
Pilnie ledz cy równie  dalsze losy Kan-
tora funkcjonariusze Wydzia u III KW 

MO w Opolu nie omieszkali odnotowa , e z niezwyk
jak na tamtejsze stosunki atwo ci  znalaz [on] zatrud-
nienie w Królewskim Uniwersytecie w Sztokholmie.

SB ywo interesowa a si  emigracyjn  dzia alno ci
Kantora, który nale a  do najintensywniej inwigilowa-
nych emigrantów politycznych z okresu po marcu 1968 r. 

ledzono jego kontakty zagraniczne oraz kontakty 
z krajem, a zw aszcza ze rodowiskiem akademickim 
w Opolu. W datowanej 24 czerwca 1970 r. obszernej 
informacji dla I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Opolu funkcjonariusze SB, pos uguj c si

44 Analiza o zako czeniu kwestionariusza ewidencyjnego krypt. 
„Rezerwista”..., IPN Wr 065/67 17 d, E6; Wniosek o zako czenie
kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rezerwista”..., IPN Wr 
065/67 17 d, E4.

45 O sprawie tej tak pisano w materiale opracowanym w 1970 r. 
przez SB dla I sekretarza KW PZPR w Opolu: Po wydarzeniach 
marcowych 1968 r. KANTOR z uwagi na jego dwuznaczne za-
chowanie si  w czasie tych wydarze  i popieranie awanturniczej 
polityki Izraela zosta  usuni ty z partii, a nast pnie zwolniony z 
pracy w WSP. Informacja dla I sekretarza KW PZPR..., k. 347.

Kopia listu wys anego do studentów przebywaj cych w obozie wojskowym w 
rejonie agania po wydarzeniach marcowych w 1968 r. (kopia wykonana przez 
WSW w ramach tajnej kontroli korespondencji, przekazana SB i do czona do akt 
sprawy operacyjno- ledczej krypt. „Wichrzyciele”). IPN Wr 011/461, k. 97/18
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w a ciwym dla nich argonem, pisali m. in.: Aktual-
nie Leonid KANTOR pozostaje w naszym operacyjnym 
zainteresowaniu z uwagi na istnienie uzasadnionego 
podejrzenia, i  na terenie Szwecji jest on zwi zany z 
organizacj  syjonistyczn , prowadz c  dzia alno
o charakterze wywiadowczym i dywersyjno-ideolo-
gicznym przeciwko Polsce. [...] KANTOR nawi zuje 
bardzo intensywne kontakty z obywatelami PRL, przy-
bywaj cymi do Sztokholmu. W rozmowach interesuje 
si  sytuacj  polityczno-gospodarcz ; [...] prowadzi on 
do  szerok  korespondencj  ze znanymi mu osobami z 
Polski, w której interesuje si  aktualnymi wydarzenia-
mi w kraju; [...] KANTOR zapewni  sobie sta y dop yw
informacji o sytuacji w opolskiej WSP. Informuje go o 
tych sprawach doc. dr Janina SA AJCZYK, która rów-
nie  po redniczy w kontaktach mi dzy KANTOREM a 
HORNAMI [...] W dniu 14.04.1970 roku Radio »Wolna 
Europa« w audycji pt. »Odwrotna strona medalu«, dot. 
sytuacji w szkolnictwie polskim, da a szereg tenden-
cyjnych informacji dot. opolskiej WSP. Z analizy tre ci
tej audycji wynika, e zosta a ona inspirowana przez 
KANTORA, gdy  sprawy poruszane w tej audycji by y
KANTOROWI bardzo dobrze znane.

W dalszej cz ci cytowanego powy ej dokumentu 
pisano m. in.: W ramach prowadzonej sprawy Leonida 
KANTORA i jego kontakty nale y dalej wyja nia  ich 
charakter, d y  w miar  mo liwo ci do udokumento-
wania dywersyjnej dzia alno ci KANTORA i jego ewen-
tualnych pomocników w kraju46.

W ramach antysemickiej czystki zostali zwolnieni z 
pracy w opolskiej WSP równie : doc. dr Seweryn Dür 
(filozof marksistowski) oraz doc. dr Boles aw Gleich-
gewicht (matematyk). Obaj kontynuowali pó niej 
dzia alno  naukow  na Uniwersytecie Wroc awskim.
W drugiej po owie lat siedemdziesi tych dr Boles aw
Gleichgewicht da  si  pozna  jako jeden z czo owych
dzia aczy opozycyjnych we wroc awskim rodowisku
akademickim. Znanym dzia aczem opozycji demokra-
tycznej by  tak e jego syn Aleksander. 

Doc. dr Józef Eisner (fizyk) zosta  skre lony z listy 
kandydatów do PZPR za to, e w czasie wypadków 
marcowych zachowywa  si  biernie! Faktyczne powody 
szykan mia y jednak bezpo redni zwi zek z jego po-
chodzeniem ydowskim. W materiale opracowanym w 
1970 r. przez SB dla I sekretarza KW PZPR w Opolu 
wytykano dr. Eisnerowi w szczególno ci to, e stara
si  zawsze akcentowa  swoj  odr bno  narodowo -
ciow  i [przejawia ] ma e zainteresowanie sprawami 
polskimi. W 1969 r. doc. Eisner wyjecha  wraz z on
na sta e do Izraela47.

Za zadziwiaj ce milczenie i biern  postaw  w okre-
sie wydarze  marcowych zosta a ukarana tak e dr Fe-
licja Figowa (historyk). Na mocy jednomy lnej uchwa-

46 Informacja dla I sekretarza KW PZPR..., k. 352.
47 Informacja dla I sekretarza KW PZPR..., k. 346.

y komisji kontroli partyjnej zosta a ona wydalona z 
szeregów PZPR za bierno  i obco  ideologiczn 48.
Prawdziwym powodem represji by o to, e dr Figowa 
nie deklarowa a g o no politycznej lojalno ci wobec 
w adz PRL, co zdaniem komisji powinna by a czyni
jako osoba pochodzenia ydowskiego. Zarzucano jej 
zadziwiaj c  oboj tno  polityczn , jak  mia a prze-
jawi podczas ekscesów marcowych, a tak e wobec 
perfidnej, oszczerczej kampanii syjonistycznej na nasz 
naród. Wytykano, e nie zabra a g osu na zebraniach 
partyjnych w dniach 28 marca i 28 kwietnia 1968 r. 
oraz to, e nie wyst pi a w obronie szkalowanego naro-
du polskiego na amach prasy, w radio – cho  mia a ku 
temu sposobno ci, cho  g os jej jako Polki ydowskiego 
pochodzenia by  potrzebny i – bior c pod uwag  jej 
przej cia podczas okupacji i to, co Polakom zawdzi -
cza – bardzo by si  liczy 49. Kolejny zarzut dotyczy
niew a ciwych politycznie tre ci, jakie mia y znale
si  w napisanym przez dr Figow  artykule, dotycz cym 
hitlerowskiej polityki narodowo ciowej na l sku50.

Równie  dr Figowa opu ci a Polsk  w ramach po-
marcowej fali emigracyjnej51.

Represje polityczne w rodowisku
pracowników naukowych WSP 

W ramach czystek politycznych zwolniona zosta a z 
WSP m.in. dr Halina Smoli ska, która podczas zebra-
nia Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w dniu 
15 marca 1968 r. odwa nie protestowa a przeciwko 
propagandowemu has u Studenci do nauki.

Podobny los sta  si  udzia em mgra W adys awa 
Czermi skiego, wymienionego w informacji Komitetu 
Uczelnianego PZPR przy WSP jako jedna z osób, które 
przyczyni y si  do wygaszenia studenckiej akcji prote-
stacyjnej. Zwierzchnie w adze partyjne uzna y jednak, 
e jego postawa w okresie wydarze  marcowych by a

dwuznaczna, w zwi zku z czym zosta  on wydalony 
z PZPR, a nast pnie zwolniony z pracy na uczelni. W 
1970 r. SB przekaza a Komitetowi Wojewódzkiemu 
nast puj ce informacje na temat politycznej postawy 
Czermi skiego: Po odej ciu z WSP podj  prac  w Stu-
dium Nauczycielskim w Opolu, gdzie jako wyk adowca
nauk politycznych na niektórych zaj ciach ze studen-
tami uzewn trznia  swe niezadowolenie z istniej cej w 
kraju sytuacji. W bli szych kontaktach ze s uchaczami
nie kry  swej sympatii do stosunków zachodnich i dawa
do zrozumienia, e ch tnie opu ci by kraj52.

48 Wyci g z referatu Komisji dot. uzasadnienia wydale  z partii..., 
AP KW PZPR, sygn. 1760, s. 213.

49 Ibidem.
50 Wyci g z referatu..., AP KW PZPR, sygn. 1760, s. 214.
51 Ibidem.
52 Informacja dla I sekretarza KW PZPR, k. 350.
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Ofiar  czystek politycznych sta  si  tak e dr Marian 
Treszel, ideowy komunista, który wprawdzie w marcu 
1968 r. przyczyni  si  do wygaszenia studenckich pro-
testów na opolskiej WSP, ale mia  odwag  prezento-
wa  w asne zdanie równie  wobec wy ej postawionych 
towarzyszy, czego przyk adem by o jego krytyczne 
wyst pienie na zebraniu POP PZPR w dniu 15 marca 
1968 r. Za samodzielne my lenie – za demagogi  oraz 
brak samokrytycznego stanowiska, zarozumialstwo, 
za g oszenie pogl dów rewizjonistycznych53 – zap aci
wydaleniem z partii i utrat  pracy.

Wybitny historyk doc. dr W adys aw Dziewulski, 
który z przyczyn politycznych nigdy nie doczeka  si
w pe ni zas u onego tytu u profesorskiego, zosta  po 
wydarzeniach marcowych zwolniony z pracy w WSP i 
przeszed  do Instytutu l skiego, gdzie nie móg  mie
kontaktu z m odzie  akademick . W adze PRL nie 
mog y mu zapomnie  tego, e wywodzi  si  z rodziny 
ziemia skiej, a w latach 1931–39 pracowa  w Urz dzie 
Wojewódzkim Pomorskim, w tym kilka lat na stanowisku 
kierownika Oddzia u Bezpiecze stwa i Porz dku Pub-
licznego w Wydziale Spo eczno-Politycznym. W oczach 
SB i KW PZPR obci a a doc. Dziewulskiego równie
okoliczno , e nale a  on do ludzi blisko zwi zanych z 
rektorem Hornem. W sierpniu 1970 r. SB wnioskowa-
a o usuni cie doc. Dziewulskiego równie  z Instytutu 
l skiego54. Na szcz cie naciski te najwyra niej nie 

odnios y skutku i doc. Dziewulski pracowa  nadal w 
tej placówce, a  do przej cia na emerytur  w 1974 r.55

53 Wyci g z referatu..., AP KW PZPR, sygn. 1760, s. 211–212.
54 Informacja dla I sekretarza KW PZPR, k. 349.
55 A. Maziarz, Zarys dziejów katedr i zak adów, [w:] Pó wiecze.

Katedry i Zak ady Instytutu Historii w latach 1957–2007, pod red. 

Kolejn  osob , która odesz a z opolskiej WSP w 
wyniku pomarcowych porachunków, by a mgr Zofia 
Gunaris56.W ród wydalonych z PZPR – oprócz wy-
mienionych ju  powy ej osób – znalaz  si  dr Leonard 
Owczarek, który narazi  si  zwierzchnim w adzom par-
tyjnym swoim krytycznym wyst pieniem podczas burz-
liwego zebrania POP PZPR w dniu 15 marca 1968 r. 
Po raz drugi wydalono go z partii w 1971 r. W tym e
roku, w wyniku nieporozumie  z rektorem Seredyk ,
zosta  on zwolniony z pracy w opolskiej WSP (zatrud-
ni  si  wówczas w Wy szej Szkole Nauczycielskiej w 
Kielcach)57.

Wykluczony z szeregów z PZPR zosta  tak e
doc. W adys aw Studencki, by y cz onek PPS (do 
1948 r.), obwiniony o brak wi zi ideowej z parti , bier-
no  i brak politycznego zaanga owania. Komisja Kon-
troli Partyjnej zarzuca a mu dok adne przeciwie stwo
tego co zarzucano dr. Owczarkowi, a mianowicie to, e
w ogóle nie zabra  g osu podczas zebrania POP PZPR 
w dniu 15 marca 1968 r.58.

Zbigniew Bereszy ski

J. Dorobisza, Opole 2007, s. 26–27.
56 S.S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis...., s. 89.
57 Meldunek dot. przebiegu i pracy operacyjno- ledczej w sprawie 

wybuchu w auli Wy szej Szko y Pedagogicznej w Opolu w dniu 
6.10.1971 r. krypt. „Mrowisko” (dokument z listopada 1971 r.), IPN 
Wr 065/67 3 d, B10; Analiza akt ledztwa nr II Ds 25/71 w sprawie 
zawalenia si  w dniu 6.X.1971 cz ci budynku WSP w Opolu 
(dokument z dnia 20 grudnia 1971 r.), IPN Wr 065/67 4 d, D3. 

58 Wyci g z referatu..., AP KW PZPR, sygn. 1760, s. 211.
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Skrawek 6.

Brakuj ca szyba w prawym skrzydle okiennym. 
Nie yj cy ju mieciarz, który opró nia  tutejsze kontenery,
mówi , e w porannym s o cu by o na niej wida
s owa, jakby odbite promieniami tego s o ca,
a mo e ksi yca. Na krótk  chwil  wida  je by o.
Zapami ta  je, nie wierz c w asnym oczom. 

Malino, malino, 
cerwono  jagodo, 
o cóz p aces, lamentujes, 
ty licno  urodo... 

Przysi ga , e przez t  chwil piew s ycha  by o.
piew kobiety. Jakby z przesz o ci.

Jedyny wiadek, który z pewno ci  zna tajemnic
tych s ów i tego piewania, pisarz z Dwikoz 
ko o Sandomierza, nic nie powie. 

Luty 2008 

Jan Goczo

(Z pogorzeliska)

Skrawek 5.

Zmarszczki popio u po okiennym parapecie. By  mo e
po oszukiwanym wypatrywaniu noc w noc. 

Popió  zmieciono do kub a, smug  pami ci po nim wytarto
tak, jak si  wyciera wczorajsz  szmink .

Niewidzialny cie  poety jeszcze u okna stoi. By  mo e
to tylko cie  poety zamienionego w s up soli, 
kiedy zobaczy  t  Gomor  nieszczero ci.

Stycze  2008



 marzec – kwiecie  2008 39

Jan Goczo

Kol dowanie
u Barbary i Artura Wysockich

2008

Jeszcze raz uda o si  donie  tam nasze piewanie.
Przez ca y rok, dzie  po dniu, i nocami, szczególnie 
nocami, nie li my je w sobie przytulone do siebie 
jak kuropatwy w nie nej zamieci: wiatry tego ostatniego roku 
wia y nam w twarz znienacka, zaciekle si  wciska y
pod koszule naszych my li. Prowadzi a nas tylko nasza wiara 
w to miejsce niewidzialne, które si  przed nami ujawni. 

Blask dwudziestu sze ciu p omieni wiec rozpostar  przed nami 
tajemnicz  przestrze  cudu tego wieczoru. Gospodyni, nic nie mówi c,
o tym wiedzia a. Ona wcze niej s ysza a te nies yszalne g osy.

Blask wiate  codziennych zacz  ciemnie , zakrzep
cigaj cy nas ogie . Nasze piewanie zacz y unosi

bia osrebrne ob oki rado ci.

Z pó nocnej ciany Ruska Matka Boska w br zowym p aszczu
prze wiecaj cym z ot  nitk , przytulaj c swoje dzieci tko
w czerwonopomara czowej koszulce, spogl da a na nas 
nieporuszon  uwag  du ych, ciemnych oczu. Tak e
z przeciwleg ej ciany zachodniej trzej Anio owie w wi tej Trójcy,
jacy si  objawili natchnionemu mistrzowi Andriejowi 
w klasztorze Troicko-Siergiejewskim nad rzek  Ja z
pi set lat temu, zdawali si  ws uchiwa  w nasze pie ni. By  mo e,
wraz z nami, nies yszalnie, piewali.

D brówka ubnia ska – Opole-Pó wie
stycze  – luty 2008
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Jesion
i Jesionowa

TT ak si  jako  z o y o, e kiedy Florek Jesio-
nowski (to ten, który zaprojektowa  opolski 
amfiteatr) by  wojewódzkim architektem, to w 

tym samym czasie wojewódzkim konserwatorem za-
bytków by a akurat jego w asna ona, pani Krystyna 
Wicher-Jesionowska. Dochodzi o wi c z konieczno ci
do spotka  tak e na niwie s u bowej, no wi c i do kon-
frontacji stanowisk, nie zawsze zbie nych. I zawsze 
mieli my niez y ubaw, kiedy byli my wiadkami ich 
s u bowych przekomarza . Gdy zbli a o si  posiedze-
nie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Arcghitekto-
nicznej na temat obiektów zabytkowych, z góry mo na 
by o oczekiwa  ciekawych spi  rodzinnych. Znali my 
dobrze Jesiona i Jesionow , oboje znakomici fachow-
cy, ka de z nich by o autorytetem w swojej dziedzinie. 
I oboje zazwyczaj bardzo nieust pliwi.

Kiedy  posiedzenie WKUA przed u a o si  w nie-
sko czono , a rozbie no  zda  mi dzy Jesionami 
by a wyj tkowo du a i wyrazista. Z przebiegu chwi-
lami ostrej polemiki wynika o, e szans na uzgodnie-
nie stanowisk w tym stuleciu ma onkowie nie roku-
j . Nie by o wida  ko ca sporu, impas trwa  zupe ny, 
czas up ywa  i pora zrobi a si  pó na. Wtedy który
z kolegów zaproponowa , by zrobi  przerw  do jutra: 
b dzie czas na zastanowienie, b dzie te  noc i szansa, 
e g ówni adwersarze w zaciszu domowym dojrzej

do porozumienia.
I to by  wniosek m dry, bo trafny: noc min a i na-

zajutrz posiedzenie posz o jak z p atka.

Ba agoje

SS potykali my si  od czasu do czasu z kolega-
mi architektami tak e w ró nych sytuacjach 
nies u bowych. Tak  na przyk ad okazj  by y

zazwyczaj imieniny kolegów w pracy, by a te  wtedy 
dobra okazja pozna  si  bli ej. Kiedy bractwo si  ju

dobrze podochoci o (przy wzmocnionej kawie), za-
czyna o si  opowiadanie dowcipów. Po jakim  czasie 
znali my je ju  dobrze i wiadomo by o z góry, kto jaki 
dowcip strzeli. 

Na przyk ad Jan Matejuk mia  zawsze w zanadrzu 
kawa  „O ptysiu”. Opowiada  wi c nam po raz który ,
jak to jecha  kiedy  poci giem i w przedziale siedzia
facet, chyba ze wsi, i trzyma  na kolanach koszyk przy-
kryty chust . Co pewien czas zagl da  ukradkiem do 
koszyka, co zacz o by  intryguj ce. Ca y przedzia
kombinowa , co te  tam mo e w tym koszyku by . Opo-
wiada  Janek dalej, e w ko cu nie wytrzyma  i zapyta
faceta, co tam w koszyku jest. „Pty ” – odpowiedzia
facet. I to mia  by  koniec kawa u. Wi c my teraz pyta-
my Janka, co tam naprawd  by o? „Pty ” – on na to, jak 
ten od koszyka w poci gu. A za  Jan Kotula nieodmien-
nie mia  w repertuarze kawa y o chirurgu i skaza cu.

Andrzej Hamada, nestor opolskich architektów, za o yciel (przed pi dziesi ciu laty) i d ugoletni prezes 
opolskiego oddzia u SARP (dzi  honorowy prezes oddzia u) od lat – tak e na amach „Indeksu” – populary-
zuje wiedz  o architekturze i dziejach Opola. To równie  znany gaw dziarz, kolekcjoner anegdot o swoich 
kolegach-architektach. Oto kolejne z nich, spisane na nasz  pro b .

Andrzej Hamada

Zielony mostek na kanale Ulgi w Opolu
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Najbardziej zapad  nam w pami  Micha  Rucha a,
starszy wobec nas pan architekt, ze swoim „Ba agoje”.
Nawet na ostatnim, po egnalnym ju  (kiedy odchodzi
na emerytur ) spotkaniu, wszyscy chórem domagali si :

– Ba- a-go-je, prosimy o Ba agoje!”.
I Rucha a opowiada :
– Jecha o poci giem z Moskwy do Petersburga eli-

tarne towarzystwo dopiero co otwart  now  lini  ko-
lejow . Nowa kolej znacznie skróci a czas przejazdu, 
komentarzom i zachwytom w przedziale nie by o ko -

ca. Pewna urodziwa dama skonstatowa a: „Teraz to ja 
naprawd  mog  by  jedn  nog  w Moskwie, a drug  w 
Petersburgu”. Na co odezwa  si  oficer: „Gdy a ka tak 
b dzie jedn  nog  w Moskwie i drug  w Petersburgu, 
to ja bym wtedy chcia  by  w Ba agoje.” I zap oni a
si  a ka i inne damy, bo wiadomo by o, e Ba agoje 
to stacja w po owie drogi.

Andrzej Hamada
Rys. autor

„Region – Ojczyzna – Europa”
(obszerne fragmenty wyk adu doktor honoris causa UO prof. dr hab. Doroty Simonides)

ZZ astanawiaj c si  nad wyborem tematu mojego 
dzisiejszego wyst pienia, uzna am, e najw a -
ciwsze b dzie uj cie go w ramy: Region – Oj-

czyzna – Europa. Snuj c bowiem refleksje wokó  tych 
zagadnie , zauwa y am, e ca e moje ycie jest mocno 
wplecione w siatk  tych w a nie trzech poj . Od dzie-
cka by am g boko zanurzona w regionalnej kulturze 
i w tym, co stanowi o jej najistotniejszych wyznaczni-
kach: wiadomo ci lokalnej, gwarze i obyczaju, a nade 
wszystko w warto ciach moralno-etycznych. W okre-
sie dorastania, przebywaj c w rodowisku wyznaj cym 
wysokie walory etyczno-patriotyczne, identyfikowa am 
si  z polsk  ojczyzn , by potem poprzez moj  naukow
i parlamentarn  prac  dzia a  w ca ej Europie.

Urodzi am si  w Nikiszowcu, osadzie górniczej, 
w której swe „ l skie” filmy kr ci  Kazimierz Kutz. 
Pochodz  z rodziny górniczej, w której dziadkowie, 
ojcowie i synowie wierni byli jednej kopalni. Na po-
cz tku XX wieku w a ciciele kopalni Giesche zacz li
budowa  osiedle Nikiszowiec. By y to familoki – bloki 
przeznaczone dla górników, aby ci mogli zamieszka
blisko kopalni i efektywnie w niej „fedrowa ”. y a
tam prawdziwa wspólnota górnicza. Wi kszo  pra-
cowa a w tej samej kopalni, dzieci ucz szcza y do tej 
samej szko y; ycie religijne toczy o si  w jednym ko -
ciele (zbudowanym zreszt  przez kopalni ); zakupy ro-
biono w konsumach (sklepach zaopatruj cych górnicze 
rodziny w niezb dne do ycia rzeczy). Chleb pieczono 
w podwórkowych piekarnikach wybudowanych spe-
cjalnie na ten cel; za  dzieci ce zabawy toczy y si  na 
tych samych czworok tnych podwórkach, w których 
spotyka o si  ponad sto dzieci. Zadbano tak e o to, 
aby umo liwi  górnikom – niegdy  by ym ch opom 
– hodowanie wi , królików, go bi, w stoj cych na po-
dwórzach familoków chlewikach. Nadto wybudowano 
pralni , suszarni  i magiel. Nie mog o zabrakn  kar-
czmy i poczty, za  dla tych, którzy chcieli po szychcie 

uprawia  pole – kawa ka ziemi. Ca a ta infrastruktura 
doprowadzi a do niespotykanej w innych rodowiskach 
wi zi wspólnotowej. 

Dzieci stwo, tudzie  cz  m odo ci, sp dzi am w 
Nikiszowcu, w ród tamtejszych familoków. Jako dzie-
cko wch ania am silnie zakorzeniony tu etos pracy i 
wytrwale piel gnowa am obyczaj, nie znaj c jednak 
znaczenia poj cia etos ani warto ci obyczaju. Kultura 
lokalna wyra a a si  dba o ci  o wygl d przestrzeni, 
w której mieszka am, np. odpowiedzialno ci  za posa-
dzone drzewa, dba o ci  o czysto  klatki schodowej, 
cosobotnim myciem okien i szorowaniem schodów, co 
nale a o nie tylko do moich obowi zków, ale i wszyst-
kich dzieci. Pó niej zrozumia am, e cech  charakte-
rystyczn  tego etosu jest si a i trwa o  ustalonych 
tradycj  sposobów post powania obowi zuj cych nie 
tylko w kopalniach, ale i w górniczych rodzinach. Sy-
stem praw i warto ci obowi zywa  bowiem nie tylko 
górników, ale i ich ony oraz dzieci. Opiera  si  on na 
codziennej ci kiej pracy i na g bokiej górniczej soli-
darno ci. Wytwarza o to istotn  wspólnot  celów i in-
teresów. Zatem mówi c o regionie, o przestrzeni zado-
mowionej, b d  od czasu do czasu si ga  do w asnych
prze y , gdy  dotycz  one nie tylko osady, w której si
wychowa am, ale ca ego rodowiska górniczego. 

Nie mo e przeto dziwi , e pocz tkowo ojczyzn
moj  by a ta w a nie przestrze  kopalniana, widzia-
na prawie wy cznie z perspektywy w asnego domu. 
By y to dla mnie: ha da, szyby kopalniane, familoki, 
ko ció  parafialny i szko a. Natomiast trwa ym pod o-
em cz cej nas wi zi by y: wspólna gwara, obyczaj i 

zwyczaj, a tak e – jeszcze jedno charakterystyczne dla 
Górnego l ska (jako terenu przygranicznego) zjawi-
sko – coniedzielne spotkania ca ych rodzin u dziadków. 
Wspominam o nich dlatego, bo w czasie takich spotka
odbywa y si  za arte debaty polityczne, dyskusje naro-
dowo ciowe. Wujkowie, którzy brali udzia  w powsta-
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niach l skich, wyra ali g o no swe opcje propolskie, 
inni byli „za Wilusiem”. Jak dosz o do swarów, bab-
cia – przewodnicz ca zwi zku Matek Polek – jednym 
zdaniem ch odzi a rozgrzane piwem g owy. A zdanie 
to brzmia o: „Momy nareszcie Polska i odyn mi tu 
niy bydzie chwoli  Niemca!” S owa babci by y wi te.
Nawet dziadek, weteran I wojny wiatowej, chwal cy
Wilusia – umilk .

W czasie II wojny wiatowej jedni synowie dziad-
ków zgin li w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, 
drudzy zgin li w Wehrmachcie, a niektórym z nich uda-
o si  zaci gn  do armii genera a Andersa. Te gor ce

dyskusje dotycz ce ró nych opcji politycznych oraz 
skomplikowane losy naszych krewnych wywar y na 
nas – dzieciach – du e wra enie i decydowa y nie tylko 
o tym, kto w podwórkowej zabawie „walka narodów” 
stanie po stronie Polski, a kto po stronie Niemców, lecz 
tak e kszta towa y nasze postawy patriotyczne.

Kiedy sko czy am czterna cie lat, musia am przy-
musowo podj  ci k  prac  fizyczn  w niemieckim 
ogrodnictwie. Ani o szkole, ani o studiach w tym ro-
dowisku nie mog am marzy . W ka dej rodzinie gór-
niczej by o du o dzieci, tote  obowi zkiem starszego 
rodze stwa by o zarabianie pieni dzy na utrzymanie 
rodziny. Na szcz cie ks. proboszcz Mandrek z naszej 
parafii wyrwa  mnie zaraz po wojnie z ogrodnictwa i 
za atwi  etat go ca w katowickiej kurii diecezjalnej. 
By  to miesi c, w którym odchodzi  do Opola ks. dr 
Boles aw Kominek – pó niejszy kardyna , a na jego 
miejsce przyszed  ks. dr Herbert Bednarz – pó niej-
szy biskup katowicki. Wspominam o tym dlatego, e
by  to dla mnie czas coraz wi kszego u wiadamiania 
sobie warto ci nie tylko wi zi z regionem, ale i wspól-
noty narodowej. Pami tam, jak biskupi, tudzie  inni 
hierarchowie ko cielni posy ali mnie do ksi gar  po 

ksi ki. Kupowa am ich wiele. Nim je oddawa am 
zamawiaj cym, z regu y wchodzi am do najbli szego
ko cio a i przegl da am je dok adnie. Wydawnictwa 
wtedy kwit y, na rynku ukazywa y si  wspomnienia ze 
straszliwej wojny i z obozów koncentracyjnych. Jedna 
ksi ka by a szczególnie czytana, dyskutowana. By y
to Edmunda Osma czyka Sprawy Polaków wydane 
w a nie w 1946 roku. Ksi ka ta odegra a w moim y-
ciu rol  prze omow .

Ko czy am wówczas, po pracy, podstawow  szko
dla doros ych. Na egzamin przyjecha a do Nikiszowca 
komisja z Katowic. Zdaj cy otrzymali kartki papieru, 
na których mieli napisa , co ostatnio czytali. Wypisa-
am wszystkie tytu y ksi ek, po które mnie posy ano.

Komisja os upia a. Pytano mnie zw aszcza o Sprawy 
Polaków Osma czyka. Poniewa  by am tak e wiad-
kiem licznych dyskusji w kurii zwi zanych z t , wte-
dy kontrowersyjn , ksi k  (wycofano j  i skazano po 
4 latach na przemia ), u ywa am poj , jakich nikt w 
moim szkolnym wówczas rodowisku nie zna . Po-
zwoli o mi to wyj  poza op otki regionalnego rodo-
wiska i wprowadzi o mnie w szeroki kr g zagadnie
przesz o ci i przysz o ci polskiego narodu, jego zalet i 
wad. Mówi am wi c na egzaminie o ojczy nie, o pa -
stwie, o znaczeniu wspólnoty terytorialnej z jej sym-
bolik  i historycznymi tradycjami, wreszcie o wy cigu
z Niemcami przy odbudowie kraju, a wi c o takich 
zagadnieniach, którymi potem zajmowa am si  przez 
siedemna cie lat, b d c senatorem RP przez pi  ka-
dencji. Nie przypuszcza am wtedy, e to ja, po mierci
Edmunda Osma czyka, pierwszego senatora opolskiej 
„Solidarno ci” przejm  jego obowi zki i jego senack
Komisj  Spraw Emigracji i Polaków za Granic .

K ama abym, gdybym powiedzia a, e wtedy zro-
zumia am wszystko. Wida  przekaza am komisji egza-
minacyjnej tyle, e zacz to mnie namawia  do dalszej 
nauki. Po pokonaniu wielu przeszkód, przekonaniu ro-
dziny i przy wydatnej pomocy pó niejszego kardyna a
Boles awa Kominka znalaz am si  w Opolu. Najpierw 
uczy am si  w Seminarium dla Wychowawczy  Przed-
szkoli, potem w Liceum za Odr , u dyrektor Stefanii 
Mazurek. Przesz am tam za porad  ks. dr. Kominka, 
który pomóg  mi rozwi za  najwi kszy problem – na-
uk aciny. Poprosi  m odego kapelana ks. Wac awa 
Wyciska – pó niejszego opolskiego biskupa, aby mi po-
móg  nadrobi  roczne zaleg o ci z przedmiotu. Musz
powiedzie , e za atwi  to krótko. Powiedzia : „Zamiast 
modlitwy wieczornej 100 razy powtórzy  koniugacj ,
nie musi by  na kl cz co”. Pos ucha am i zda am.

Pewnego dnia pojawi a si  w naszym Liceum za Odr
grupa uczonych z Uniwersytetu Jagiello skiego w oso-
bach profesorów: Kazimierza Moszy skiego, Mieczy-
s awa G adysza, Jadwigi Klimaszewskiej, Anny Kutrze-
bianki i innych badaczy. Przybyli oni w celu zapoznania 
si  ze spu cizn  kulturow  ucz cej si  tu m odzie y ro-
dzimego pochodzenia. Tak rozpocz  si  mój oficjalny 
kontakt z krakowsk  etnografi . Podkre lam oficjalny, 

Prof. Dorota Simonides, doktor h.c. UO
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gdy  folklorem oddycha am w domu rodzinnym od 
pierwszych dni mego ycia. By am wi c dobrym in-
formatorem dla ówczesnych etnografów jako osoba wy-
chowana na obrz dach, zwyczajach, wierzeniach, pie -
niach, podaniach i bajkach l skich. Nie mo e zatem 
nikogo dziwi , e pó niej studiowa am na Uniwersyte-
cie Jagiello skim i etnografi , i polonistyk . Przez ca e
lata studiów otrzymywa am stypendium z katowickiej 
kurii diecezjalnej. Odpracowywa am je podczas wszyst-
kich wakacji, a kontakt mój z kuri  trwa  d ugie lata.

Kraków, jego muzea, historia oraz naukowe autory-
tety – profesorowie: Pigo , Nitsch, Kleiner, Klemen-
siewicz, Wyka, Moszy ski, Dobrowolski, G adysz 
– formowali przez kilka lat moje my lenie. Otwierali 
bramy do wiata, o którym nie mia am poj cia. Moje 
horyzonty stawa y si  coraz szersze, cho  ci gle jesz-
cze dawa o mi si  we znaki pewne ubóstwo j zykowe.
Pami tam, jak w czasie egzaminu z gramatyki opisowej 
u prof. Klemensiewicza nie mog am sobie poradzi  ze 
s owem „odaliska”. Nie wiedzia am, do jakiej cz ci 
mowy je zaklasyfikowa . Wtedy profesor, nachylaj c
si  nade mn , zapyta : „Pani Badura, w czym pani ma 
trudno ci?” Odpowiedzia am: „Nie znam znaczenia 
s owa «odaliska». Profesor szepn  przez z by: „Kur-
tyzana”. „A co to jest kurtyzana?” – zapyta am coraz 
bardziej przestraszona. Profesor na to: „To samo co 
kokota”. „A co to jest «kokota»?” – pad o moje kolej-
ne pytanie. Profesor da  za wygran  i zdesperowany 
powiedzia : „Prosz  napisa  rzeczownik!” Zda am ten 
trudny egzamin z gramatyki opisowej.

Studia magisterskie podj am na Uniwersytecie 
Wroc awskim. Kiedy prof. dr Stanis aw Kolbuszew-
ski dowiedzia  si , e pochodz  z Górnego l ska, 
namawia  mnie do pisania pracy magisterskiej z folk-
lorystyki. Odpowiedzia am, e chc  temat naukowy. 
Wydawa o mi si  wówczas, e folklor, a wi c przekaz 
ustny moich dziadków, nie mo e nikogo zainteresowa ,
a tym bardziej by  przedmiotem rozprawy naukowej. 
Nie zdawa am sobie sprawy z warto ci owego skarbca 
kulturowego, jaki drzema  w rodzinnym przekazie gór-
niczym i ch opskim, w grupie zawodowej, która w XIX 
wieku zacz a traci  kultur  ch opsk , a przejmowa  i 
tworzy  kultur  górnicz , wspieraj c si  pocz tkowo 
wiejskim etosem pracy i obyczajem. Uchwycenie pro-
cesu przeobra enia tych dwu kultur by oby dla dzisiej-
szej nauki wyj tkowo cenne (…). 

Kolejne moje tytu y naukowe by y dla moich rodzi-
ców trudne do zrozumienia. Najpierw bardzo si  cieszy-
li, e mieli córk  doktora. Ka dy my la , e jestem le-
karzem. Ich presti  w rodowisku górniczym wyra nie
wzrós . Docent nic im nie mówi . Profesor nadzwyczaj-
ny – tym chwali  si  mój ojciec najbardziej, ale potem 
by o mu bardzo przykro, e mnie w jego mniemaniu 
zdegradowano do profesora zwyczajnego i pyta  „co 
takiego zma ci am”, e tak mnie ukarano! Rana zagoi a
si , gdy w 1987 roku zaproszono mnie do konkursu na 
stanowisko profesora na Uniwersytecie Braci Grimm 

w Getyndze. Zaproszenie otrzyma o 33 profesorów z 
krajów s owia skich, przy czym zwyci zca mia  poin-
formowa  o badaniach prowadzonych w jego kraju i 
promowa  kultur  swego narodu. Tak si  z o y o, e
wygra am ten konkurs. Kiedy powód  z 1997 roku 
zabra a ca  moj  bibliotek  i wszystkie moje doku-
menty, wiedzia am e kopie moich stopni naukowych 
i tytu ów znajduj  si  w Ministerstwie w Hanowerze, 
gdy  biurokracja niemiecka zmusi a mnie do skrupu-
latnego przygotowania ca ej naukowej dokumentacji. 

W Getyndze nawi za am wspó prac  z Niemiecko-
Polskim Towarzystwem, poznaj c osoby sprzyjaj ce 
Polsce. By am zapraszana przez ró ne uniwersytety 
niemieckie, szwajcarskie i austriackie, gdzie mog am
mówi  nie tylko o polskiej kulturze, ale i o naszych eu-
ropejskich korzeniach. W efekcie mej pracy na tym polu 
zosta am pó niej uhonorowana. W 1994 roku dost pi-
am zaszczytu dokonania wpisu do Z otej Ksi gi miasta 

Getynga wraz z p. premier Hann  Suchock  oraz prze-
wodnicz c  niemieckiego Bundestagu Rit  Süssmuth. 

Przechodz c na nasz opolski grunt, nale y stwier-
dzi , e wiadomo  przynale no ci do konkretnego 
regionu – zobowi zuje. Wymaga ona od spo eczno ci
ustawicznego uczenia si  w asnego regionu. Trzeba 
uczyni  wszystko, aby spo eczno  lokalna chcia a w 
regionie pozosta  i pracowa  nad jego rozwojem, tak 
aby móg  stanowi  pr n , dynamiczn  i budz c  za-
dowolenie przestrze , w której ludziom dobrze by si
y o, w której chcieliby przebywa , pracowa  i twórczo 

dzia a . Jednym s owem, potrzeba ludzi u wiadomio-
nych, którzy wiedz , e od ich woli i ich decyzji mo e
zale e  bardzo du o, e to oni b d  kreatorami swego 
i swoich bliskich dobrobytu, e od nich zale e  b d
szanse rozwoju ich rodzin.

W mojej biografii ceni  sobie szczególnie trzy wyda-
rzenia. By o mi dane wraz z obecnym tu wojewod  Ry-
szardem Wilczy skim oraz z by ym wojewod  Ryszar-
dem Zembaczy skim podpisa  na zamku w Hambach 
w uroczystej oprawie i w obecno ci premiera Nadrenii 
Palatynatu Kurta Becka dokument o naszej wspó pra-
cy z tym regionem Niemiec. Nast pnie jako senator 
RP zosta am w imieniu przewodnicz cej Bundestagu 
Rity Süssmuth oraz przewodnicz cego Bundesratu Jo-
hannesa Raua zaproszona do udzia u w obchodach 50. 
rocznicy zako czenia II wojny wiatowej, która odby a
si  28 kwietnia 1995 roku w sali plenarnej Bundestagu 
w Bonn. To tam w a nie ówczesny nasz minister spraw 
zagranicznych W adys aw Bartoszewski wyg osi  swo-
je historyczne ju  przemówienie. Zosta o ono przyj te
15-minutow  owacj  na stoj co. By am dumna, e bio-
r  udzia  w tak wa nym wydarzeniu. Wdzi czna jestem 
tak e Panu Rektorowi Stanis awowi Niciei, e wraz z 
moim m em towarzyszy  mi w 1998 roku do Wiednia 
i bra  osobisty udzia  w uroczysto ciach wr czenia mi 
Nagrody Herdera – za wk ad w nauk  europejsk . (…)

Dorota Simonides
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Wita Szulc

MAGIA HUCULSZCZYZNY

SS oneczny kraj.
Daleko na po udniu ostrym klinem, niby d em 
oszczepu, wcina si  Polska w górzyst  w tem 

miejscu ziemi  rumu sk . Tam, gdzie kraina wiel-
kich po onin, jak morze, otacza szczyty 1Czywczynu i 
Rotondu u, Komanowej i Hnytesy – le y po udniowy 
cypel naszej ojczyzny... Ale dalej i dalej ku pó no-
cy odchodz  góry, go ców posy aj c na zachód i 
wschód, a  spi trzy si  pot na ciana Czarnohory i 
agodniejsze w y  si  poczn  od niej uskoki Beskidu 

Huculskiego, a za prze cz  Tatarsk  – rozbiegn
si  Gorgony surowe, poczem ca y ten kraj obni y si
znacznie, przystroi zieleni  buków i d bów i opadnie 
nagle na równinie, gdzie fioletowe i niebieskie fale 
p yn  po z otych niwach i gdzie od wieków istniej ce 
znaczne skupiska ludzkie – Stanis awów, Ko omyja,
Dolina, Nadwórna, Delatyn, Kuty i niatyn troskaj
si  o spokój i dobrobyt ludzi, co lesiste i po oninne
wierchowiny za siedzib  sobie obrali. Ten to kraj 
jeszcze w drugiej po owie ubieg ego (tj. XIX) wieku
stanowi  odwieczn  ojczyzn  Hucu ów.

Powy szy opis pióra F. Antoniego Ossendowskiego 
wiadczy, e nie bez powodu Huculszczyzna zaliczana 

by a do „Cudów Polski”, przedstawionych w tak zatytu-
owanej przedwojennej serii krajoznawczej, wydawanej 

w Poznaniu przez R. Wegnera. Tak si  sk ada, e jedna 
z wymienionych przez Ossendowskiego miejscowo ci, 
zaliczonych do Huculszczyzny, a mianowicie niatyn
w województwie stanis awowskim, to miejsce mojego 
urodzenia, którego niestety nie pami tam, ale z oczy-
wistych wzgl dów interesuj  si  nim szczególnie. 

To ma e, dzi  bezbarwne miasteczko, po o one nad 
Prutem, w którym wyró niaj  si  stoj cy na rynku, 
odnowiony neorenesansowy ratusz z 1910 i ton cy 
w zieleni drzew, dobrze utrzymany stary cmentarz z 
licznymi polskimi grobowcami, podobnymi do tych ze 
s ynnego cmentarza yczakowskiego we Lwowie, cza-
sy historycznej wietno ci dawno ma za sob . Zwiedza-
am je przed kilku laty z ukrai skimi przewodnikami 

z lwowskiego biura podró y, którzy cho  dobrze znali 
j zyk polski, pewnych okre le  nie rozumieli. Zapytali 
mnie na przyk ad, co znaczy powtarzaj cy si  na kilku 
nagrobkach napis „W a ciciel ziemski”...

1 F. Antoni Ossendowski: Huculszczyzna. Gorgany i Czarohora. 
Wyd. Polskie, Pozna  (b.r.) reprint: Ossolineum, Wroc aw 1990, 
s.7 , 9 

Dokumenty pochodz ce ze niatyna, takie jak np. 
metryki ko cielne, przechowywane s  w ko ciele para-
fialnym w Brzegu, ale te najstarsze, dotycz ce samego 
miasta, mo na znale  m.in. w Bibliotece Narodowej we 
Wiedniu, w czym nie ma nic dziwnego: przecie  Galicja 
wraz z Huculszczyzn  znajdowa a si  ongi  pod zaborem 
austriackim We Wiedniu równie , w ko ciele na wzgó-
rzu Leopoldsberg, nieco dalej za znanym wszystkim 
Polakom je d cym do Austrii polskim ko cio em na 
Kahlenbergu, na cianach przedsionka umieszczona jest 
dokumentacja s ynnej bitwy z Turkami. Wisi tam m.in. 
mapa pokazuj ca trasy wojsk sojuszniczych ci gn cych
latem roku 1683 pod Wiede  i wida  wyra nie, e jedna 
z tras przemarszu prowadzi a ze niatyna. niatyn w II 
Rzeczpospolitej by  miastem granicznym (graniczy  z 
Rumuni ), wielokulturowym, a Huculi schodzili z gór, 
by sprzedawa  tam na jarmarku swoje wyroby.

Czy jednak niatyn to Huculszczyzna? Roman 
Reinfuss, w „Pos owiu”, zatytu owanym „Spojrzenie 
po latach” do reprintu „Huculszczyzny” Ossendow-
skiego, wydanego przez Zak ad im. Ossoli skich we 
Wroc awiu w roku 1990 zauwa a: Geograficzny zasi g
nowego tomu zakre lony zosta  z du ym 2rozmachem. 
W a ciwa Huculszczyzna stanowi w nim ma  cz  ob-
szaru, obejmuj cego ca e Pokucie oraz rozleg y szmat 
podolskiego przedpola a  po Stanis awów (obecnie 
Iwano-Frankowsk).

Wcze niej tak wyja nia po o enie i rol  Hucul-
szczyzny: Czym dla zachodniej Ma opolski by y Tatry 
i Podhale, tym dla mieszka ców Lwowa, Stanis awowa, 
Ko omyi i wielu innych miast po o onych na wschód od 
Przemy la by a Huculszczyzna.3

Bo do tych miejscowo ci przed wojn  je dzi o si  ze 
Lwowa na wakacje, na letnisko. A w miejscowo ciach
letniskowych, wiadomo, kupuje si  pami tki. Takie jest 
te  pochodzenie kilkunastu przedmiotów sprzed lat co 
najmniej siedemdziesi ciu, które zaliczam do cennych 
pami tek rodzinnych. S  to np. lniane d ugie r czniki,
bynajmniej nie s u ce do wycierania, haftowane przy 
krótszych brzegach koralikami i cieniutkimi jak nitka 
drucikami, drewniane obsadki do piór do pisania, rów-
nie  inkrustowane koralikami, kasetki intarsjowane i 
inkrustowane, a w ród nich jedna male ka, jak pude ko 

2 Ibid., s. IV.
3 Ibid., s. III.
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papierosów, wykonana przez mojego ojca, który cho  z 
wykszta cenia by  chemikiem, czasem lubi  si  bawi ,
robi c takie drewniane cacka , inspirowane folklorem 
huculskim.

Nie tylko pi kne, ale i tajemnicze s  drewniane pi-
sanki wielkanocne, zw aszcza czarne z bia ym wzorem 
– takie same jak te, które obecnie podziwia  mo na w 
Muzeum Pisanek w Ko omyi – bo nie wszyscy wie-
dz , e wzory na huculskich pisankach mia y magiczne, 
okre lone znaczenia i nie by y bynajmniej owocem nie-
skr powanej fantazji ich wykonawczy . Pi kne s  mi-
sternie rze bione, cho  bardzo cienkie, idealnie wyg a-
dzone drewniane sztu ce, w kolorze jasnobr zowym,
z których jeden kiedy  z ama am, wypróbowuj c jego 
warto  u ytkow , drewniane rze bione talerze – pa-
tery i do  dziwne ma e naczynie drewniane, b d ce 
chyba miniaturk  maselnicy, ale jego przeznaczenie 
nale a oby sprawdzi  w specjalistycznym opracowa-
niu etnograficznym.

Oferta pami tkarska na jarmarku w Jaremczu, gdzie 
chcia am uzupe ni  swoje zbiory w roku 2002, by a, 
niestety, bardzo skromna, a oferowane wyroby, z wy-
j tkiem tzw. li ników, czyli narzut utkanych z owczej 
we ny, tak e ze specyficznymi geometrycznymi wzo-
rami, co tu mówi , tandetne, ale jeszcze, na szcz cie,
nie plastykowe. S dz  jednak, e podobna refleksja 
mog aby si  te  nasuwa  komu , kto odwiedzaj c tar-
gowisko w Zakopanem, szuka by na nim wyrobów z 
czasów doktora Cha ubi skiego.

Skoro zdecydowali my si  traktowa  Huculszczyzn
szeroko, mo emy w dalszym ci gu przygl da  si  tak-
e zbiorom z pogranicza Pokucia. Warto  dokumentu 

maj  wi c materia y drukowane, takie jak kartka z y-
czeniami z okazji wi t Wielkiej Nocy, z datownikiem 
z kwietnia roku 1943 i na-
zw  miejscowo ci Czort-
ków (tam stacjonowa
Korpus Ochrony Pogra-
nicza, w którym podczas 
kampanii wrze niowej 
s u y  mój ojciec), b d ca
reprodukcj  obrazu Kras-
nowolskiego pt. „Wiel-
kanoc Hucu ów”. Jestem 
pewna, e spór na temat 
wy szo ci wi t Bo ego 
Narodzenia nad wi tami
Wielkiej Nocy na Hucul-
szczy nie definitywnie 
rozstrzygni ty by zosta
na korzy wi t wielka-
nocnych!

Warto  sentymental-
n  dla jej w a cicielki ma 
ksi eczka dla dzieci pt. 
„Liskowe wierszyki” , au-

torstwa W. Paszkowskiej, wydana w roku 1943 przez 
Wydawnictwo Ksi garni M. Kowalski – Lwów, której 
zwi zek z Huculszczyzn  jest taki, e zawiera dedyka-
cj  : Mojej male kiej Hucu ce z podró y do Stanis a-
wowa Tatyk Bronek.

Do niedawna posiada am te  inn  osobliw  ksi k ,
a mianowicie ksi k  kucharsk  z lat 30. XX wieku z 
przepisami i zestawami obiadów, wy cznie jarskich, 
serwowanych w sanatorium dra Tarnawskiego w Ko-
sowie. O tym s ynnym w ca ej przedwojennej Polsce 
z nowoczesnych metod leczenia, pi knie po o onym 
w ród gór sanatorium pisze te  w swojej „Huculszczy -
nie” Ossendowski, a sanatorium dzia a do dzi , ca y
kompleks rozmieszczonych w parku pawilonów jest 
wyremontowany, a tablica na cianie frontowej budyn-
ku dyrekcji, w j zyku polskim i ukrai skim, mówi o 
jego za o ycielu, doktorze Tarnawskim.

Wielu badaczy zastanawia o si , i zastanawia, kim 
s  Huculi? Do kogo nale y Huculszczyzna? Czyj  jest 
ojczyzn ? Czy jest to poj cie historyczne, geograficzne 
czy mo e ju  tylko literackie? Nie wiem, ale Hucul-
szczyzna istnieje i jest niew tpliwie krain  magiczn ,
je li nie w rzeczywisto ci, to na pewno w wyobra ni 
tych, którzy si  z ni  zetkn li. Ci za , dla których by a
ma  ojczyzn , którzy musieli si  z ni  rozsta  na za-
wsze, czuj  si  jak ludzie bez adresu –bezprizorni.

Dr hab. Wita Szulc
profesor Uniwersytetu Wroc awskiego

Fragment przygotowywanej do druku pracy zbiorowej pod red. 
dr Anny Haratyk z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wroc aw-
skiego pt. „Gdzie szum Prutu, Czeremoszu...”

Wielkanocna pocztówka (obraz Józefa Krasnowolskiego)
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Stanis aw S awomir Nicieja

KINO „MUZA”
wiat moich wspomnie  i fascynacji

cz  IV – Przystanek Opole

RR ok 1968, w którym otrzyma em wiadectwo 
maturalne, mia  decyduj cy wp yw na wybór 
miasta moich studiów. Opole le y 150 km od 

mego rodzinnego Strzegomia i licealnej widnicy. Do 
Wroc awia, wielkiego o rodka akademickiego z szacow-
nym uniwersytetem, mia em 50 km i wietn czno
kolej  i autobusem. Godzina drogi. Nieporównywalnie 
mniej atrakcyjne pod wieloma wzgl dami Opole mia o
nad Wroc awiem dla mnie zdecydowanie jedn  prze-
wag . To w a nie tam odbywa  si  Festiwal Polskiej 
Piosenki oraz Zimowa Gie da Piosenki Studenckiej.

Jaka  karko omna motywacja – mo e kto  powie-
dzie . Ale u schy ku lat 60. taki argument dla wielu 
maturzystów by  do  oczywisty. By  to bowiem czas 
wielkiej popularno ci tego festiwalu i niezwyk ej jego 
kulturotwórczej roli.

U schy ku lat 60. w moim pokoleniu dosz o do re-
wolucji obyczajowej. Decyduj cy wp yw na ten fakt 
wywar  rock and roll i jego polska odmiana big-beat, 
czyli mocne uderzenie. W muzyce, która, jak nigdy 
dotychczas w dziejach, mia a kolosalny wp yw na 
mentalno  nowego pokolenia, dosz o do ca kowitego
zerwania z dawnymi kanonami.

Rock and roll by  jednym z najwi kszych feno-
menów kulturowych po owy XX wieku, zapisem na-
strojów i oczekiwa  mego pokolenia, przekornym i 
prowokuj cym. Wszystkich zaskoczy a jego ogromna 
popularno . Nawet socjolodzy s dzili pocz tkowo, 
e to tylko przelotna moda, jak niegdy  charleston, 

lambeth-walk czy twist, i minie po paru miesi cach. 
Nie dostrze ono, e big-beat, mocne uderzenie, by o
czym  zupe nie nowym, tworz c wokó  siebie cha-
rakterystyczn  aur  oraz swoiste rytua y. Obok idoli, 
pe ni cych rol  kap anów nowej generacji, ujawni y
si  t umy wiernych zafascynowane nie tylko muzyk ,
ale i udzia em w czym , co zapowiada o odkrywanie 
nowych horyzontów. W krótkim czasie powsta o na 
wiecie tysi ce kolorowych zespo ów muzycznych, w 

których najwa niejszym instrumentem by a ledwie 
znana do niedawna gitara.

Karin Stanek, jedna z pierwszych szokuj cych pol-
skich wokalistek, piewa a: „300 tysi cy gitar nam gra, 

y  nie umiera !”, informuj c w tek cie piosenki, e
„radio poda o”, i  sprzedano w Polsce ju  tyle gitar.

Za t  muzyk  szed  nowy styl bycia, zachowania, no-
szenia si ... tak zwany luz, zupe nie nieznany poprzed-
nim pokoleniom. Przedtem muzyka istnia a oddzielnie 
od ycia, nie mia a nic wspólnego z d ugo ci  w osów, 
fasonem butów, krojem i kolorem czapki, koszulki czy 
spodni. Jak mówi  Witold Pograniczny, jeden z herol-
dów polskiego mocnego uderzenia, przedtem „m ody
cz owiek po maturze zak ada  przenicowany garnitur 
po ojcu i stawa  si  doros y. Rock jakby przed u a
nasz  m odo ” (cyt. za: M. Szab owska, Ca y ten big 
beat, ód  1993, s. 15).

Nast powa o zerwanie z kanonem przedwojennej i 
powojennej piosenki w melodyce i tre ci piewanych
tekstów. Przedtem ograniczano si  do problemów – ona 
i on, i mo e jeszcze ten trzeci, a tu nagle pojawiaj  si
protest songi. Stanis aw Guzek, pó niejszy Stan Bo-
rys, piewa o wojnie wietnamskiej – „Te bomby lec
na nasz dom”, Krzysztof Krawczyk z „Trubadurami” 
pyta „Kim jeste ?”, Marek Grechuta zastanawia si
nad „Dniami, których jeszcze nie znamy”, a Czes aw
Niemen konstatuje, e „Dziwny jest ten wiat”. Przed-
tem piosenki nie by y w asno ci  jednego pokolenia, 
dla przyk adu bardzo popularne „Hej, hej, soko y”, czy 
te  „Up ywa szybko ycie”. M odzie  nie mia a swoich 
piosenek, chyba e harcerskie typu „P onie ognisko w 
lesie”.

Mick Jagger, jeden z najwi kszych buntowników 
mego pokolenia, zapytany przez Franciszka Walickie-
go, ojca polskiego big-beatu: Czy wasza agresywna 
muzyka mo e by  zrozumiana przez starsze pokolenia? 
odpowiedzia : Oni nie musz  nas rozumie , oni maj
si  nas ba .

S owa charyzmatycznego piosenkarza – komentowa
pó niej Walicki – uzmys owi y mi, e i nam, anima-
torom rock and rolla w Polsce, chodzi o w zasadzie 
o to samo. e i my uznali my prowokacj  za najsku-
teczniejsz  form  wyra ania marze  i oczekiwa . Nie 
chcieli my d u ej uznawa  narzuconych wzorców. Sta-
li my pod murami Jerycha i wierzyli my, e ju  wkrótce 
zobaczymy pierwsze rysy i p kni cia (cyt. za F. Walicki, 
Szukaj, burz, buduj, Warszawa 1995, s. 9).
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Fala muzyki m odzie owej zalewa a ca y kraj. Ze-
spo y powstawa y spontanicznie w szko ach, klubach 
fabrycznych i osiedlowych. Tworzyli je koledzy z klasy 
(jak widnickie „Helikony”) b d  koledzy z tej samej 
ulicy. Ca a ta subkultura m odzie owa odcisn a na 
mnie spore pi tno. Z zapartym tchem i bij cym szyb-
ciej sercem s ucha em w nocy przez s uchawki radia 
Luksemburg, tak jak w filmie „Yesterday” Rados awa
Piwowarskiego. W radiu „Wolna Europa” ws uchi-
wa em si  w s ynn  wówczas audycj  dla m odzie y
po wi con  big-beatowi „Rendez-vous o 6.10”. Nie 
interesowa o mnie, co duka W adys aw Gomu ka na 
którym  plenum KC PZPR, ale to, co piewa  Czes aw
Niemen, Krzysztof Klenczon b d  Wojciech Korda 

– bardzo. Ch on em to wszystko. 
Pojawienie si  Beatlesów by o dla mnie prawdzi-

wym mocnym uderzeniem (szczególnie po piosence „I 
want to hold your hand”). Wywróci o to moje sympatie 
muzyczne, bo wcze niej s ucha em w Polskim Radiu 

„Rewii przebojów”, które prowadzi  dystyngowany Lu-
cjan Kydry ski. Puszcza  tam przeboje Hanny Rek, Na-
taszy Zylskiej, Janusza Gniatkowskiego, czarnoskórej 
Amerykanki Erthy Kitt, utwory w rodzaju „Praczki z 
Portugalii”, „Mariolene”, „Malagenia” czy te  „Mi o
w Portofino” S awy Przybylskiej.

Jednym z bastionów rewolucji obyczajowej w Pol-
sce u schy ku lat sze dziesi tych by o „Studio Rytm”, 
które stworzy  w Polskim Radiu kompozytor Andrzej 
Korzy ski (odkrywca Piotra Szczepanika i autor prze-
boju „ ó te kalendarze”), wspomagany przez m odych
wietnych prezenterów Witolda Pogranicznego, Marka 

Gaszy skiego, a pó niej Wojciecha Manna, Andrzeja 
Olechowskiego, Andrzeja Turskiego. Bez nich nie by-
oby takiego rozkwitu polskiej muzyki big beatowej. 

Ch opcy graliby gdzie  po piwnicach i gara ach, i nikt 
by o nich nie s ysza . Oni zrobili z nich idoli i dali im 
s aw  ogólnopolsk .

Ka de pokolenie ma swoj  muzyk  i swoje pomy-
s y. Gdyby Bartolomeo Christophori w 1711 roku nie 
wymy li  fortepianu, nie powsta yby mazurki Chopina. 
Podzielam pogl d Tadeusza Nalepy, jednego z najwy-
bitniejszych polskich rockmanów, który powiedzia :

„Ca y ruch hipisowski i tamta atmosfera buntu sprawi a, 
e muzyka m odzie owa pod koniec lat 60. sta a si

tak  pot g . Pojawi o si  tyle znakomitych zespo ów 
i wykonawców, którzy pozostawili po sobie trwa y
lad. To, co si  dzia o pod koniec lat sze dziesi tych

w muzyce rockowej, nigdy si  nie powtórzy” (cyt. za 
M. Szab owska, op. cit., s. 108).

W tej wielkiej transformacji kulturowo-obyczajowej 
Opole i jego festiwal odegra y istotn  rol . Chcia em
przy tym by  nie tylko jako obserwator. Festiwal Pol-
skiej Piosenki moich lat studenckich by  fenomenem 
nie tylko w polskich warunkach. Corocznie w czerwcu 
Opole przez prawie dwa tygodnie (bo tyle trwa y próby 
w amfiteatrze i w auli WSP, imprezy towarzysz ce, a 
pó niej transmitowane przez telewizj  koncerty) t t-

W adys aw Bartkiewicz i Karol Musio , II Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki w Opolu. Fot. Fryderyk Kremser (archi-
wum Estrady Opolskiej)

Projektant opolskiego amfiteatru Florian Jesionowski

ni o yciem. O ywa y kluby, kawiarnie, hotele, lokale 
taneczne – szczególnie s awny „Paj k” na rogu ulic 
Osma czyka i Ksi t Opolskich. Miasto by o pe ne 
barwnych plakatów, chor giewek, transparentów. Pul-
sowa o m odo ci , swobod . By o rzeczywi cie stolic
polskiej piosenki, centrum rozrywki i show-biznesu.

W tej rewolucji obyczajowo-kulturowej w Polsce lat 
60. Opole odegra o rzeczywi cie rol  kluczow . Nigdy 
wcze niej ani pó niej, to w sumie senne, ale mi e i adne 
miasto, nie by o tak wa ne na mapie kulturalnej Polski.

Sta o si  to do  przypadkowo za spraw  czterech 
osób: Jerzego Grygolunasa, Mateusza wi cickiego, 
Edwarda Fiszera i Karola Musio a. Opole nie umie 
odda  ho du tym ludziom – mo e poza Karolem Mu-
sio em, chocia  ostatnie do wiadczenie z pomnikiem 
Musio a i wypowiedzi niedouczonych harcowników z 
Rady Miejskiej wiadcz , e pami  o tym niezwykle 
zas u onym dla miasta cz owieku jest te  zadeptywana.

Jerzy Grygolunas (1924–1982), warszawiak, by  poe-
t , dziennikarzem, autorem wietnych reporta y i s u-
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chowisk radiowych; Mateusz wi cicki (1933–1985), 
wilnianin, by  kompozytorem, pianist , muzykolo-
giem, ale te  krytykiem muzycznym i konferansjerem; 
Edward Fiszer (1916–1972), Wielkopolanin, by  poet ,
autorem librett i tekstów piosenek, redaktorem naczel-
nym III Programu Polskiego Radia i wreszcie Karol 
Musio  (1905–1983), l zak – polityk, samorz dowiec, 
burmistrz, czy jak chc  niektórzy – mer Opola. Ludzie 
ró nych pokole , do wiadcze  i temperamentów, któ-
rych czy o jedno – niezwyk y entuzjazm przy inicjo-
waniu rzeczy nowych, pasja i zdolno  do zgodnego, 
kolektywnego dzia ania, niewydzierania sobie zas ug i 
kompetencji, co w Polsce nie jest zjawiskiem cz stym.

e spotkali si  w Opolu i w tym samym czasie mieli 
taki pomys  – zupe ny przypadek. My l , e rol  zwor-
nika w tej grupie odegra  Jerzy Grygolunas, wietny 
dziennikarz, który nie rozstaj c si  z mikrofonem, 
podró owa  po Polsce i w po owie lat 50. XX wieku 
trafi  do Opola. Tak powsta a jego interesuj ca ksi -
ka reporterska Polowanie na s o ce (Warszawa 1957) 
ukazuj ca ró ne aspekty polsko ci l ska Opolskiego 
i nawi zuj ca w swym przes aniu do znanej przedwo-
jennej ksi ki Stanis awa Wasylewskiego „Na l sku
Opolskim”.

Publikacja ta przynios a Grygolunasowi du  po-
pularno  i liczne grono przyjació  w Opolu. Mia  te
Grygolunas wielk  s abo  do kobiet i w tej materii 
by  nie tylko kochliwy, ale i zmienny. W Opolu mia
jednak d ugotrwa  sympati , która by a magnesem 
cz stych jego tu przyjazdów. Mia o to trudny do okre-
lenia wp yw na decyzj  wyboru Opola na miejsce 

festiwalu.
W tym czasie inny fascynat, Karol Musio , po po-

wrocie ze stolicy W gier, Budapesztu, gdzie na Wyspie 
w. Ma gorzaty widzia  miejski amfiteatr, postanowi

taki obiekt wybudowa  w Opolu. By  pocz tek roku 
1963 i my li czterech ludzi zbieg y si  w jednym miej-
scu – w gabinecie burmistrza Musio a. Tam zapad a de-
cyzja nominuj ca Opole na stolic  polskiej piosenki.

Jerzy Grygolunas, wspominaj c po latach prac  nad 
koncepcj  i organizacj  pierwszych festiwali opolskich, 
nazwa  to „twórczo ci  niepisan , niekomponowan ,
nie piewan , a jednak pi kn  i prawdziw ”.

Z tamtych pierwszych lat studenckich zachowa  mi 
si  brulion z wyci tymi recenzjami tego wszystkiego, 
co dzia o si  w Opolu i na festiwalu. Teksty te wysz y
spod piór wybitnych polskich publicystów, krytyków 
oraz artystów. Dzi  rzecz trudna do uwierzenia, jak 
wielu wybitnych twórców ci ga o do Opola w letnie 
czerwcowe dni. Wytworzy  si  nawet swoisty snobizm 

– nie by  w Opolu w dniach festiwalu, to znaczy wia-
domie usun  si  w cie , odda  pole. ci gali wi c
do Opola, by by  z sob  przez prawie tydzie , i Alek-
sander Bardini, i Kazimierz Rudzki, i Jerzy Waldorff, 
Andrzej Ibis Wróblewski, Stefan Bratkowski, Wojciech 
Gie y ski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Witold Filler, 
Roman Samsel.

Jerzy Grygolunas

A oto kilka fragmentów ich wypowiedzi z mego li-
cealnego i studenckiego brulionu.

Opole jest idealn  rezydencj  dla piosenki, bo samo 
– z kana em przecinaj cym je wzd u , ze licznymi most-
kami, wierzbami p acz cymi, starymi uliczkami i ad-
nym nowym ródmie ciem, ma w sobie co  z nastroju 
ballady. Na Festiwal zjecha o paruset muzyków, litera-
tów, dziennikarzy i piosenkarzy. Ci ostatni nie wszyscy 
mieli talent, ale niemal wszyscy urod . Mi o za  obco-
wa  przez kilka dni z lud mi urodziwymi, co pozwala na 
troch  zapomnie  o istnieniu w Warszawie ró nych z o-
liwych starych pryków. (Jerzy Waldorff, „ wiat” 1963).

Trzeba przyzna , e w Opolu wys uchano wi cej 
warto ciowych utworów ni  na jakiejkolwiek podobnej 
imprezie w Polsce przedtem. A wykonawcy? Bo e mój! 
Od czasu najlepszych lat Sempoli skiego i Eugeniusza 
Bodo nie widzieli my w Polsce na estradzie takiej klasy, 
jak  w Opolu zademonstrowa  Bogdan azuka. Od cza-
su sensacji, jak  wywo a y pierwsze, wietne wyst py
S awy Przybylskiej – nie by o bodaj pie niarki (typu ka-
baretowo-artystycznego) tak dobrze zapowiadaj cej si
jak Ewa Demarczyk”. Klas  pokaza  równie  Wojciech 
M ynarski. (Lucjan Kydry ski, „Przekrój” 1967).

Opole polubili wszyscy i wszyscy co roku powraca-
j  tutaj z równym entuzjazmem. Bo jest jeszcze jedna 
prawda, najwa niejsza: aby festiwal opolski dobrze 
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zrozumie , i odczu  jak trzeba, nale y prze y  go tutaj, 
odetchn  jego atmosfer . Na miejscu. Nie przy tele-
wizorach czy odbiornikach, ale w amfiteatrze, gdzie na 
rannych próbach s o ce przysma a cz owieka niczym 
na patelni, a na wieczornych koncertach deszcz robi 
nieraz szmatk  z wytwornych smokingów... Pobyt na 
festiwalu w Opolu to temat interesuj cej rozmowy w 
ka dym zak tku Polski, a je li uczestniczy e  w tej im-
prezie cho by przez krótki czas, i to uczestniczy e  z 
zadowoleniem, to pami taj, e nale ysz do niewielkiej, 
lecz dumnej ze swego istnienia spo eczno ci. (Lucjan 
Kydry ski, „Przekrój” 1968).

Poziom artystyczny Opola 1968 by  bardzo wysoki. 
I chyba rzeczywi cie ujawni  istniej c  obecnie „sytu-
acj  w piosence”. Pokazuje ona, e m odzie  zostawi a
w tyle starszych renomowanych kompozytorów. Nasza 
dzisiejsza muzyka m odzie owa przesta a by  synoni-
mem prymitywnego big-beatu i przekszta ci a si  w 
nowoczesn  muzyk  rytmiczn  z du ymi zazwyczaj am-
bicjami. Wida  to szczególnie w zespo ach kolorowych 
i b yskawicznej karierze grupy „No to co”. (Roman 
Waschko, „Radio i Telewizja” 1968).

 Piosenka sta a si  zjawiskiem spo ecznym i wydaje 
mi si , e ma ona wp yw na kszta towanie masowych 
gustów estetycznych, by  mo e silniejszy ni  inne ro-
dzaje twórczo ci artystycznej. Wida  to wyra nie w 
Opolu, gdzie tak wszechstronnie rozwija si  ró noraka 
twórczo  estradowa, z tematyk  patriotyczn  w cz-
nie. (Roman Samsel, „Radio i Telewizja” 1968).

Przypomnimy w wielkim skrócie, jaka by a ta pio-
senka, któr  cz stowa o nas radio przed kilku laty. 
Przede wszystkim w 90% (!) by a to piosenka obca, 
piosenka g ównie z zachodniego importu. Mo na by 
napisa  ca y traktat o snobizmie, zw aszcza m odzie o-
wym na „Radio Luksemburg”, o czo obitno ci wobec 
zachodnich s aw, o ukutej przez paru domoros ych eks-
pertów „teorii”, i  j zyk polski z uwagi na nadmiar 

„sz”, „cz” i „ ” po prostu... nie nadaje si  do piewa-
nia. Jak ka dy pami ta, piosenka polska by a wtedy 

rozdzieraj co sentymentalna, p aczliwa, zawa, a w 
tych swoich kaniach, t sknotach notorycznie wspomi-
naj ca co , co by o, ale ju  niestety nie jest.. 

Festiwale opolskie ujawni y, e poza „oficjalnym”, 
lansowanym przez radio staromodnym nurtem piose-
nek istniej  jeszcze inne, i e istnieje jeszcze ogromna 
rozmaito  twórców i wykonawców piosenki kabareto-
wej, w której Polska – obok Francji – jest najwi ksz
chyba wiatow  pot g . W do  umownym poj ciu 

„piosenki kabaretowej” mie ci si  z kolei bogactwo 
odmian i stylów: satyra i „pure-nonsens”, makabreska 
i „piosenka zaanga owana”, filozofuj ca, stawiaj ca
wobec s uchaczy prowokuj ce pytania. Mie ci si  w 
tym nurcie i ol niewaj ce zjawisko, zwane: Ewa De-
marczyk i ogromny talent Wojciecha M ynarskiego, i 
konsekwentnie rozwijaj ca si  grupa twórców „Hy-

bryd” i „Kabaretu pod Egid ”, i 
arcyoryginalna posta  Kazimierza 
Grze kowiaka, i Barbara Kraftów-
na, która z dramatu „W ogródkach 
dzia kowych” zrobi a dzie ko na 
wielk  skal ; a jest jeszcze Tadeusz 
Chy a – znów posta  niepowtarzal-
na, jest jeszcze mrowie starych i no-
wych kabaretów studenckich z ca
plejad wietnych piosenek, jest 
nadal Alina Janowska, Iga Cem-
brzy ska, Mieczys aw wi cicki, 
Bogdan azuka, Jarema St powski. 
Mo na by z tego u o y  kilkana cie 
wy mienitych recitali albo kilka ka-
baretów, jakich w Polsce nie by o.

Drugim zaskakuj cym dzi  doj-
rza ym i ciekawym nurtem polskiej 

Wojciech M ynarski i Ewa Demarczyk

Jacek Fedorowicz w ród studentów opolskiej WSP 
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piosenki jest to, co do niedawna próbowano o mieszy
jako os awiony big-beat. Wcale nie zamierzam docho-
dzi , czy wyst py zespo u „No to co” s  jeszcze, czy 
ju  nie s , czy nigdy nie by y big-beatem. Wa ne, e
grupa „No to co”, na równi z „Czerwonymi Gitarami” 
i „Skaldami”, dokona a prze omu w dziedzinie muzyki 
rytmicznej. Dzi  to ju  nie jest aden „podejrzany mar-
gines” piosenkarstwa obci ony zarzutami ha a liwo-
ci, muzycznego analfabetyzmu, tandety, z ego smaku i 

kosmopolityzmu. Dzi  „Czerwone Gitary”, „No to co”, 
„Skaldowie” zachwycaj  równie  ludzi ca kiem doro-
s ych, aprobowani s  przez najsubtelniejszych estetów, 
stanowi  wr cz wzór dobrej rozrywki. (Wojciech Gie -
y ski, „Dooko a wiata” 1968).

Znajomi orzekli, e wol  Opole od Sopotu, i e fe-
stiwale piosenki to w ogóle doskona a rzecz; 35 czy 
te  40 tysi cy widzów nie dosta o si  na koncerty festi-
walu opolskiego; przedstawiciele KC i rz du tkwili od 
rana w amfiteatrze, bawi c si  razem z kilkutysi czn
publiczno ci , która szala a z uciechy; w tramwajach 
mówi o si  o „Ali Babkach” i „Breakoutach”; jedni 
s  za, inni przeciw. Festiwal polskiej piosenki porusza
opini  publiczn  nie mniej ni  wa ne sprawy pa stwo-
we. (Andrzej Wróblewski, „ ycie Warszawy” 1969).

Dorobili my si  w asnej i naprawd  wspó czesnej 
muzyki rozrywkowej, przy której tzw. szlagiery w nie-
miecko-w oskim pseudo stylu przera liwie tr c  musz-
k . W tych czterech szalonych dniach w Opolu, wype -

nionych czternastoma koncertami 
w amfiteatrze, w WSP, w Szkole 
Muzycznej, miasto przekszta ca 
si  niemal w metropoli . Przez 
centrum przewalaj  si  t umy lu-
dzi, \ulice s  kolorowe. Domy przy 
pryncypialnych ulicach odnowione, 
trawniki przystrzy one, kwietniki 

– zmy lnie skomponowane. Opole 
wygl da miejscami jak uzdrowisko. 
Po mie cie przechadzaj  si  ludzie 
ubrani od wi tnie. Na stoiskach 
ulicznych, w domach towarowych, 
sklepach kupi  mo na festiwa-
lowe bluzki, czapki, chustki, a w 
restauracji „Festiwalowa” – zje
sznycel a’la Festiwal. Miasto yje
festiwalem. Festiwal mobilizuje 
w odarzy tutejszych do szybkiego 
dzia ania; gdyby nie nagl cy ter-
min, nowe wysokie skrzyd o hotelu 

„Opole” zapewne jeszcze nie by-
oby gotowe. (Krzysztof Brodacki, 

„Polityka” 1969).
Dzi  porównywanie z San Remo

 nie jest adnym komplementem. 
Dzi  porównywa  si  mo na z Opo-
lem!” (Stefan Bratkowski, „Kulisy” 
1969).

Jedzie si  do Opola ju  w przeddzie  festiwalu, aby 
powoli wch ania  t  specyficzn  atmosfer  i przyzwy-
czai  si  do niej: miasto b yszczy od ozdób, zaskakuje 
nowo ciami – tym razem wystawi o hotel, w którym, 
gdy pierwsi go cie byli przy drzwiach, stawiano wie-
szaki w szatni, kiedy go cie wieszali palta, rozpalano 
pod restauracyjn  blach , kiedy byli przy deserach, w 
recepcji usuwano malarskie drabiny, a kiedy go cie 
przyszli do recepcji i wypisali meldunki, wnoszono do 
ich pokoi tapczany. 

(...) Nie ma drugiej imprezy w Polsce, która by -
czy a w sobie tyle warto ciowych elementów. Festiwal 
inspiruje twórców, pobudza wykonawców, wydobywa 
nowe talenty, poza tym jest znakomitym, niepowta-
rzalnym, masowym spotkaniem kulturalnym, poza tym 
stanowi bodziec dla miasta Opola w wielu dziedzinach 
jego samorz dno ci, a dzi ki zaradno ci w adz Opola 
jest pobudzaj cym przyk adem dla innych miast. Festi-
wal opolski to nie tylko kabaret z widowni  dla kilku 
tysi cy osób, lecz zjawisko z obszarów kultury i spraw 
spo ecznych, zjawisko radosne w formie i pouczaj ce w 
tre ci (Aleksander Rowi ski, „Argumenty” 1969).

Opolski festiwal sta  si  wra liwym barometrem 
rozwoju i przeobra e  masowych gustów artystycz-
nych. Trzeba by lepym, aby nie dostrzec, e przez 
estrad  opolskiego amfiteatru prowadzi droga dzia-
a  kulturotwórczych i wychowawczych o naturalnym 
zasi gu. Ten siódmy festiwal nale a  do „Skaldów” i 

Na ulicy Krakowskiej w Opolu. Na zdj ciu od lewej m.in.: Olga Lipi ska, Jacek Bromski 
(re yser), Juliusz Loranc (kompozytor) i Jonasz Kofta
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„Alibabek” z ich kompozytorem Juliuszem Lorancem 
oraz bezsprzecznie do Jonasza Kofty, który znalaz  si
w czo ówce twórczej ambitnego piosenkarstwa. A by
to tak e festiwal m odego naryb-
ku, debiutuj cej Stanis awy Celi -
skiej, El biety Jod owskiej z war-
szawskiej „Stodo y”, Magdy Umer, 
Krzysztofa Knittla i Wojciecha Jop-
kiewicza, i Marka Grechuty, który 
odkry , e Stanis aw Wyspia ski 
jest autorem oryginalnych tekstów 
piosenkarskich (Jerzy Falkowski, 

„Wspó czesno ” 1969).
Oto kilka cytatów z zapomnia-

nej ksi ki „Festiwale opolskie”
(Warszawa 1971) Jerzego Grygo-
nulasa, ojca opolskich festiwali.

Pojecha  na festiwal i mówi
pó niej: „byli my w Opolu” nale-
y do dobrego tonu i brzmi co naj-

mniej jak: „byli my w San Remo”. 
Nie mo na si  wstydzi  tego rodza-
ju snobizmu, bo w sumie to przecie
pi kne: i to dzisiejsze powszechne, 
nieustaj ce hobby piosenkowania, 
i ta moda na Opole, które poczy-
na konkurowa  z innymi s awnymi 

miastami w kraju i za granic . Kariery miast, podobnie 
zreszt  jak piosenek, zale  nieraz od przypadku. (...). 
W czasie festiwalu miasto wygl da od wi tnie. Tysi ce
chor giewek i lampionów zdobi ulice, na masztach i 
murach gmachów opoc  setki flag festiwalowych, na 
zielonych skwerach eksponowane s  wystawy rze by 
plenerowej, na zako czenie festiwalu p on  wielkie 
barwne race ogni sztucznych. Niebo czerwcowej nocy 
rozb yska tysi cami fajerwerków. T um wylega na ulice. 
Festyn, wielkie wi to, czerwcowy karnawa . Miasto 
yje festynem co prawda krótko, tylko kilka dni, ale 

dni te pozostaj  w pami ci opolan i go ci, którzy od-
wiedzaj  to przedziwne miasto. Po ka dym festiwalu 
setki artyku ów ukazuje si  w prasie krajowej i zagra-
nicznej. Krajowe i zagraniczne ekipy telewizji realizuj
filmy z imprez koncertowych. Nasze Opole znane jest 
w Europie. (...)

Jerzy Waldorff nazwa  Opole stolic  polskiej pio-
senki.

Dzi  wiadomo, e piosenki nie s  marginesem ycia,
a wa n  cz stk  kultury. Nigdy w Polsce nie by o tylu 
piosenkarzy i tyle zespo ów muzycznych. Najwi ksi an-
tagoni ci musz  przyzna , e taki stan rzeczy zawdzi -
czamy krajowym festiwalom piosenki, e prze om ten 
dokona  si  w opolskim amfiteatrze na wyspie Pasieka, 
na jej cyplu zwanym Ostrówkiem, obok redniowiecz-
nej wie y Piastowskiej. Projektantem amfiteatru by  in .
Florian Jesionowski, ale dusz  miasta Karol Musio .
(...)

Nad ranem wraca em do hotelu, aby przygotowa
si  do wyjazdu do Warszawy. By em zm czony wi c
wlok em si  wolno ulic  Piastowsk  wzd u  M ynówki, 
gdy w pobli u mostu potkn em si  o kl cz cego na 

Mateusz wi cicki

„Nastroje – nas troje”, czyli: Wojciech M ynarski, Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta 
(fot. J. P o ski)
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ziemi cz owieka. My la em, e zas ab  i chcia em mu 
pomóc. Nagle us ysza em znajomy g os Papy Musio a

– „Sprawdzam, czy posadzono kwiaty tam, gdzie ustali-
li my z dyrektorem Wenclem z Zieleni Miejskiej”. By
bez okularów, dlatego go nie pozna em. Zapyta em: 

„dlaczego pan nie pi, przecie  jest ju  prawie rano”. 
Odpowiedzia  : „wszyscy wy pimy si  po festiwalu”. 

Papa Karol Musio  marzy , aby w czasie festiwalu 
po kanale M ynówka p ywa y gondole, aby na ma ych
estradkach w zabytkowym ródmie ciu wyst powa y
zespo y kabaretowe, by w ca ym mie cie panowa a at-
mosfera radosnego festynu.

Restauracja „Paj k” pe ni a rol  dziennego i noc-
nego klubu festiwalu. Tu odbywa y si  nocne imprezy 
non stop. Do bia ego rana grali do ta ca „Czerwono 
Czarni” i „Niebiesko Czarni” oraz inni soli ci festi-
walu. Kto chcia , ten piewa , kto chcia , ten ta czy .
Nawet powa ny, dystyngowany Jerzy Waldorff ta czy
szale czego twista z Karin Stanek. (...)

Gdy ko czy  si  koncert w amfiteatrze, rozpoczyna o
si  nocne festiwalowe ycie Opola: wyst py kabare-
tów, recitale, spotkania w Non-Stopie. Oko o 3 w nocy 
ucich a muzyka i piosenki w kameralnej salce Teatru 
Lalek, gdzie wyst powa  kabaret „Pod Piwnic ”. Pod 
„Paj kiem” wyst powali arty ci STS-u i To Tu. (...) 

Go cinne i pi kne Opole ze sw  parkow  wysp , z 
romantycznymi mostkami nad kana em, ze swym baro-
kowym rynkiem i uliczkami prowadz cymi nad Odr
kipi wówczas yciem. Restauracja na dworcu kolejo-

wym tradycyjnie od pierwszego festiwalu zmienia a si
w poranny klub dyskusyjny. Mo na spotka  by o tu Ew
Demarczyk i Karin Stanek, Tadeusza Chy  i Bogdana 

azuk , Jacka Fedorowicza i Lucjana Kydry skiego, a 
w ród nich Jerzego Grotowskiego – dyrektora teatru 
13 Rz dów. Na scenie amfiteatru i scenkach ma ych sal 
najcz ciej wiód  prym Piotr Skrzynecki. (...) 

Opole jest wielk  rewi , ogólnokrajowym przegl -
dem wzorów, które maj  wej  do masowej produkcji. 
W Opolu znajduje si  brama, przez któr  na wielkie 
podium sukcesów wychodz  piosenki i piosenkarze. 
Festiwale opolskie spe niaj  rol  wielkiego s dziego 
i inspiratora. Tu ocenia si  aktualne mody i s uszno
kierunków artystycznych, tu zach ca si  do zwyci stwa 
i dalszych sukcesów. Z Opola drogi piosenkarzy pro-
wadz  do Pary a, Londynu, Cannes, Ostendy, Moskwy, 
Sztokholmu, Las Vegas i Montrealu, a kompozytorów 
i autorów tekstów do okienka kasy ZAiKS-u. Opole 
wznosi si  coraz wy ej w hierarchii miast.

Wracam do moich wspomnie .
Pierwszy raz do Opola przyjecha em wspólnie z 

Leszkiem Stasiakiem, pó niej wybitnym klarnecist  i 
d ugoletnim inspektorem opery wroc awskiej, w stycz-
niu 1968 roku, jeszcze przed matur , na tzw. „Dni ot-
warte WSP”. M oda, bo czterna cie lat licz ca wów-
czas uczelnia, otwiera a swoje podwoje dla wszystkich, 
którzy chcieli studiowa  w jej murach. Kto mi powie-
dzia , abym przyjecha  w mro ny, styczniowy dzie  do 
Opola na rekonesans – nie pami tam. Przypuszczam, 
e mój licealny profesor od historii Janusz Musiej, któ-

rego ona studiowa a na opolskiej WSP zaocznie. Ceni
uczelni  opolsk . Zapami ta em do dzi  jego opowie ,
e w Opolu jest wietna restauracja w rodku miasta 

o nazwie „Europa”, gdzie jego ona mia a tzw. „me-
tek” ko cz cy studia – wspania y, wykwintny bal, jak 
to by o praktykowane w owych czasach. Pó niej jaki
marny urz dnik ratuszowy dopu ci  do tego, e z tej 
s ynnej opolskiej restauracji zrobiono tani  jad odajni
o nazwie „CoNieCo”. Micha  Wo odyjowski powie-
dzia by do swej Basi: „Nic to” – tak si  kopie tradycj .
Dobrze, e ludzka pami  przenosi zdarzenia ponad 
mrokami zapomnienia.

Absolwentami opolskiej WSP z moich licealnych 
profesorów byli: Stanis aw Bandziak – rusycysta, Bar-
bara Lechota – fizyk, Marian Dobrzy ski – matematyk, 
Józef Szczurowski – rusycysta. Z mego widnickiego
liceum wyszed  te  inny wybitny absolwent WSP, Kazi-
mierz Kobia ko – z wykszta cenia historyk, pó niejszy
dyrektor opolskiego Studium Kulturalno-O wiatowego, 
wa na posta  powojennego Opola, wybitny dzia acz 

„Solidarno ci” i twórca Opolskiego Komitetu Obywa-
telskiego i opolskich struktur Unii Demokratycznej, 
przyjaciel Jacka Kuronia, zmar y przedwcze nie u 
progu wietnie zapowiadaj cej si  kariery politycznej. 

Z pierwszego przyjazdu do Opola zapami ta em 
tylko s ynn  sal  154 na WSP przy ulicy Oleskiej 48, 
dzi  uniwersyteckie Audytorium Jana Dobrego, gdzie 

Studenci opolskiej WSP: Halina Romuzga i Stanis aw Nicieja 
na Zimowej Gie dzie Piosenki (1969 r.)
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w latach 60., 70. i 80. odbywa y si  ró ne naukowe i 
polityczne zebrania, czasem partyjne sabaty czarownic, 
a tak e g o ne, z licznym udzia em publiczno ci, obro-
ny prac doktorskich, m.in. Edmunda Osma czyka.

Spotkanie dla kandydatów na histori  prowadzi
m ody asystent mgr Adam Sucho ski, pó niejszy dy-
rektor Instytutu Historii i prorektor WSP. Robi  to b y-
skotliwie, z werw . wietny mówca – dobry ucze  De-
mostenesa. Nie mia em po tym spotkaniu w tpliwo ci,
e na egzaminy wst pne w czerwcu (1968) przyjad

w a nie tu. By  tylko niepokój, czy je zdam. Wiadomo 
by o, e historia jako kierunek by a szalenie popularna 
w Opolu. Zdarza y si  lata, e na 30 miejsc by o dzie-
si ciokrotnie wi cej ch tnych. Walka o indeks wi za-
a si  z du  doz  ryzyka. Pami tajmy, e w tamtych 

czasach, gdy nie zda o si  na studia stacjonarne, to, w 
przypadku m czyzn, sz o si  na dwa lata do wojska.

Ci ko pracowa em w widnicy, aby przygotowa
si  do egzaminu. Do dzi  mam zeszyty, gdzie maczkiem 
zapisane s  odpowiedzi na kilkadziesi t pyta , które 

mog y pa  na egzaminie. Zeszyty te s  ilustrowane ró -
nymi, wycinanymi z gazet i pism, takich jak „Dooko a
wiata”, „Radar”, „Na prze aj”, „Polityka”, „Mówi

wieki” fotografiami i rycinami postaci historycznych. 
Na egzamin jecha em wspólnie z Hal , która – jak 

si gn  pami ci  – zawsze by a przy mnie. Z tym, e ona 
jecha a zdawa  na matematyk  bez adnego l ku, bo z 
tego przedmiotu zawsze by a prymusk  z imponuj c
wyobra ni  matematyczn . Nosz  w sobie przekonanie, 
e sam móg bym mie  wielkie problemy z matur  z 

matematyki (przy moim upo ledzeniu do przedmiotów 
cis ych), gdyby Hali nie by o przy mnie. 30 minut po 

rozpocz ciu egzaminu maturalnego z matematyki w 
sali gimnastycznej liceum w widnicy ju  mia em jej 
dyskretnie podrzucon  podpowied  z rozwi zaniem 
zada , abym móg  sprawdzi , czy nie b dz  w moim 
my leniu. Zawsze bardziej si  martwi a o mnie ni  o 
siebie. I tak zosta o do dzi .

Stanis aw S awomir Nicieja

– Czy Opole kojarzy si  Panu ze stolic  polskiej 
piosenki?

– Ale  oczywi cie. W czasach komunistycznych, 
szczególnie do lat 80., festiwale by y bardzo wa -
nym wydarzeniem w rytmie roku. Budzi y zainte-
resowanie, tak e moje, cho  osobi cie, niestety, nie 
by em na festiwalu ani razu. By  pami tny XIX Fe-
stiwal Polskiej Piosenki w roku 1981, ze s ynnym 
koncertem Jacka Kaczmarskiego i Przemys awa 
Gintrowskiego. Panowie wykonali „Epitafium dla 
Wysockiego”. Pó niej pisano, e by a to najwybit-
niejsza rzecz, jak  wykonano na festiwalu w Opolu. 

– Co Pan s dzi o roli muzyki w walce z tamtym 
systemem?

– Oczywi cie kabaretony mia y pewne znaczenie w 
walce z systemem. Wyst py satyryków przeci ga y si
do samego ranka, gromadzi y tysi ce osób. Pami tam,
e ta my z nagraniami kabaretonów kr y y nawet w 

miejscach tak ma o upolitycznionych, jak filia Uni-
wersytetu Warszawskiego w Bia ymstoku, gdzie pra-
cowa em w drugiej po owie lat 70. To by  sygna , e
zbli a si  wielkie przesilenie. Bo wówczas socjalizm 
jeszcze trwa . Dzia a a opozycja, któr  jak ju  zamy-

kano w wi zieniach, to najwy ej na 48 godzin – by a
to tzw. represywna tolerancja, jak pisa a Jadwiga Sta-
niszkis. Wszystko trwa o po staremu, fasada by a ci gle 
ta sama. Ale jednocze nie by  tzw. gierkowski szpan, 
który przejawia  si  np. w festiwalach. Tak e opolskim, 
a jeszcze bardziej sopockim.

– Na koncertach grupy Perfect piewano zamiast
„Nie bój si  tego wszystkiego” – „Nie bój si  tego Ja-
ruzelskiego” albo zamiast „Chcemy by  sob ” – 
„Chcemy bi  ZOMO”.

– Lata 80. to czas ustroju z przetr conym kr gos u-
pem. To ju  zupe nie inna rzeczywisto . Ja – o czym 
pisa em w podziemnej prasie – traktowa em wspomnia-
ne koncerty rockowe jako element budowy tzw. wenty-
la bezpiecze stwa dla w adz PRL-u. Moje rodowisko
polityczne mia o wi c do tego zjawiska muzycznego 
krytyczny stosunek. Uwa ali my, e je eli czerwoni 
si  na to zgadzaj , to czyni  to dlatego, aby m odzi 
ludzie pokrzyczeli sobie na koncertach, zamiast i  na 
demonstracje.

– Chyba nie tak do ko ca. Krzysztof Krawczyk, 
po 1980 roku, kiedy otwarcie popar  „Solidarno ”,
przesta  istnie  w telewizji.

Ju  raz hymn piewa em
Z prezesem PiS Jaros awem Kaczy skim rozmawia B a ej Kupski, student V roku historii
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– By y tego rodzaju rzeczy. Ja nie ukrywam, e
o tym nie wiedzia em. Bo te  nigdy nie by em cz o-
wiekiem, który y  muzyk . S ucha em jej, ale nigdy 
nie by a przedmiotem moich szczególnych zaintere-
sowa .

– A czego Pan s ucha ?

– Szczerze powiedziawszy, jak leci…

– The Beatles, Czerwone Gitary?

– A kto nie s ucha  wówczas Beatlesów? Na pocz tku 
ta grupa znana by a mi jedynie z telewizji – pokazywa-
no j  i towarzysz ce jej zjawisko beatlesmanii jako swe-
go rodzaju kuriozum. W szko ach i klubach zak adano
zespo y muzyczne… Ale ja w tym nie uczestniczy em.

– Okularków lenonków Pan nie kupi ?

– Nie kupi em takich okularów, nie nosi em d ugich
w osów. By em na zewn trz tej kultury. Mnie to spe-
cjalnie nie ekscytowa o. Cz  tej muzyki mi odpowia-
da a, a cz  nie. Lubi em np. p. Mir  Kubasi sk .

– Zespó  Breakout. ona Tadeusza Nalepy. 

– Tak. Jego twórczo  bardzo lubi em. On te  ju
niestety nie yje.

– Uczy  si  Pan si  gra  na jakim  instrumencie?

– W moim dzieci stwie i m odo ci panowa o prze-
konanie, e nauka gry na pianinie jest obowi zkiem 
wychowawczym i oczywisto ci . By a to pozosta o
po tzw. klasycznym wychowaniu. Ale ja przejawia em
w tej kwestii ca kowity brak zdolno ci. I równocze -
nie ca kowity brak ch ci. Dlatego nigdy nie uczy em 
si  gry na pianinie, chocia  w domu wszyscy uczyli 
si  na czym  gra . I nawet jakie  instrumenty w domu 
by y, a sprawa zakupu fortepianu ci gle powraca a jak 
bumerang.

Mia em natomiast kolegów i kole anki bardzo uz-
dolnione muzycznie. Jedna z moich najstarszych sta-
em znajomych, któr  znam od drugiego roku ycia, 

jest muzykologiem, obecnie dyrektorem jednej z war-
szawskich szkó  muzycznych. Dzi ki temu, e prowa-
dzi a np. koncerty jazzowe, troch  zbli y em si  do tych 
kr gów. Czasami chodzi em na koncerty do Akademii 
Muzycznej – by y w sali, w której pó niej odbywa y
si  spotkania Komitetu Obywatelskiego. Zdarza y si
wi c w moim yciu incydenty muzyczne, ale je eli pan 
chce ze mnie zrobi  cz owieka muzyki, to przykro mi 
bardzo, ale to si  nie uda. Bo to jest zdolno , której 
innym bardzo zazdroszcz . Chcia bym by  cz owie-
kiem muzykalnym. 

– Zaproszenia do programu „Jak oni piewaj ?”

nie przyj by Pan?

– Nie.. ( miech). Nie… Wie pan, moje piewanie 
przesz oby nie tylko do historii tego programu, ale 
obawiam si , e i do historii w ogóle. Ju  hymn pie-
wa em… Dajmy sobie spokój. Chocia  w ko ciele 
piewam. Ale piewam bardzo, bardzo le, mimo e

moja babcia, tj. mama mojej mamy, by a piewaczk .
Studiowa a piew w Pary u, ale edukacj  przerwa a jej 
I wojna wiatowa. Moja mama te adnie piewa a. Mó-
wi  w czasie przesz ym, gdy  teraz zdrowie jej na to nie 
pozwala. Pami tam jej piew z dzieci stwa. Wówczas 
s dzi em, e nuci jedn  i t  sam  piosenk , która ma 
bardzo liczne zwrotki. Pó niej dopiero zorientowa em
si , e zna a bardzo du o piosenek ( miech).

– Intonuje Pan kol dy w trakcie Wigilii?

– Nie. Ja jedynie co  tam pod nosem mrucz , a inni 
piewaj . U nas na Wigilii zawsze jest ksi dz, obecny 

kapelan prezydenta. On wietnie piewa. W klubie Pra-
wa i Sprawiedliwo ci te  mamy wietnych piewaków. 

– Kogo?

– Najlepiej piewa Wo niak i Cyma ski. Z tej dwój-
ki, wed ug mojego rozeznania, lepiej piewa Cyma ski. 
Jacek Kurski te  dobrze piewa. Tylko e jego pie-
waniem kieruje ambicja, a tamci piewaj  tak bardziej 
naturalnie.

– Dzi kuj  za rozmow

(wywiad nieautoryzowany)

Jaros aw Kaczy ski
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Mariusz Pawelec

Rzekomy wizerunek Zamku Górnego w Opolu

Z DZIEJÓW PEWNEJ POMY KI

HH istoryczne losy opolskiego Zamku Górnego 
ze wzgl du na swe po o enie na wapiennym 
wzniesieniu zwanego równie  Zamkiem na Gór-

ce, znane s  jedynie fragmentarycznie. Przyczyn tego sta-
nu upatrywa  nale y w zachowanych jedynie szcz tkowo 
ród ach pisanych, potwierdzaj cych jego niew tpliwie

bogat  histori . Nielicznym dokumentom archiwalnym 
odpowiada równie u amkowy materia  ikonograficzny 
dotycz cy tej istotnej dla dziejów oraz wizerunku miasta 
budowli obronnej. W przeciwie stwie do Zamku Dolne-
go po o onego na odrza skiej wyspie Pasiece, Zamek na 
Górce nie zosta  uwieczniony na pochodz cych z epoki 
redniowiecza oraz czasów nowo ytnych rysunkach czy 

sztychach. Niew tpliwie wp yw na to mia  kszta t same-
go zamku wtopionego w obr b zabudowa  miasta i jego 
fortyfikacji. Z drugiej strony, zamek po po arze w 1615 r. 
oraz zniszczeniach powsta ych w trakcie dzia a  militar-
nych wojny 30-letniej zosta  w znacznej cz ci rozebrany 
w latach trzydziestych XVII w. Nale y nadto pami ta ,
e wi kszo  pochodz cych z XVII i XVIII w. panoram 

Opola prezentuje miasto z przeciwleg ego w stosunku do 
Zamku Górnego kierunku zachodniego. 

Niedostatek materia u ikonograficznego rzutuje na 
mo liwo  odtworzenia rzeczywistego kszta tu za o e-
nia zamkowego na Górce. Borykali si  z tym problemem 
autorzy najwcze niejszych opracowa  po wi conych 
dziejom miasta i jego architekturze. Jan Miko aj Fritz 
(1809–1870), wroc awski pedagog, dziennikarz oraz 
lektor j zyka polskiego na tamtejszym uniwersytecie, w 
artykule Opole na Szl sku wydrukowanym w 1863 r. na 
amach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” od-

niós  si  m.in. do kwestii opolskich zamków. Zgodnie 
z ówcze nie panuj cym przekonaniem uzna  on Zamek 
Górny za starszy od Dolnego. To mylne za o enie opie-
ra o si  na nietrafnym zinterpretowaniu pochodz cej z 
ko ca XIV w. wzmianki ród owej o „nowym zamku” 
(castri novi) jako odnosz cej si  do za o enia na Pasiece. 
W rzeczywisto ci ów „nowy zamek” oznacza  jednak e
budowl  wzniesion  na wapiennym wzgórzu, w obr -
bie ówczesnego prawobrze nego miasta. Autor artyku u
pocz tków zamku opolskiego doszukiwa  si  jeszcze w 
czasach ksi cia Mieszka I Pl tonogiego, pierwszego z 
piastowskich w adców górno l skich. Przywo a  tak e
dokument kancelarii kolejnego ksi cia w adaj cego w 
Opolu, Kazimierza I, wystawiony w Rybniku w 1228 
r. Na jego mocy, zamiast ogrodzenia z drewna, zamek i 
miasto (castrum et oppidum Opol) mia y zosta  otoczone 

murem. Po ow  kosztów wzniesienia tych e umocnie
ponie  mia  palatyn Klemens Gryfita. W tek cie arty-
ku u przytoczony zosta  tak e fakt zgonu na zamku w 
Opolu w 1421 r. innej znacz cej postaci po ród Piastów 
opolskich – ksi cia, a jednocze nie biskupa, Jana Kropid-
o. O pó niejszych losach budowli zamkowej na Górce 

czytamy, i  „w r. 1654, zatem po zawarciu pokoju west-
falskiego, z ca ego zamku sta a jeszcze wie yca czwo-
rograniasta, obrócona na spichlerz, i murowana stajnia; 
reszty za  obszernego budynku wtedy ju ladu nie by o”.

Wiadomo ci te uzyska  Fritz za po rednictwem dzia a-
j cego równie  we Wroc awiu i zapewne znanego mu oso-
bi cie Franciszka Idzikowskiego (1817–1880), nauczycie-
la w tamtejszym katolickim gimnazjum w. Macieja. W 
latach 1859–1863 Idzikowski gromadzi  i opracowywa
materia y dotycz ce dziejów Opola, które spo ytkowa
w spisanej przez siebie pierwszej naukowej monografii 
miasta. O ródle informacji, z którego niezawodnie korzy-
sta  Fritz, on sam pisze: „Jeden z zas u onych historyków 
szl skich zajmuje si  w tej chwili napisaniem monografii 
Opola, niezad ugo wyj  maj cej. Po jej zjawieniu si
obszerniej mo e pomówimy o dziejach tego miasta”. 

Do tekstu artyku u Fritza, og oszonego na amach war-
szawskiego tygodnika, redakcja czasopisma doda a z w as-
nej inicjatywy cz  zdania, które sta o si ród em pó -
niejszego niema ego zreszt  zamieszania: „Do ocalonych 
chocia  w cz ci zabytków nale y stary zamek, przed-
stawiony na za czonym drzeworycie” [podkre lenie
moje]. Rzeczywi cie materia  tekstowy opatrzony zosta
stosown  – jak by si  wydawa  mog o – grafik  z podpi-
sem: „Ruiny zamku w Opolu na Szl sku” („Tygodnik Ilu-
strowany”, nr 174 z 1863 r.). Przedstawia ona zrujnowane 
za o enie obronne o charakterze gotyckim, usadowione 
na niewielkim wzniesieniu terenu. Sk ada si  na  wysoka 
czworoboczna wie a, okr g a baszta, mury obwodowe 
oraz po o ony w g bi budynek mieszkalny. Otwarta prze-
strze  oraz widniej ce na pierwszym planie otwory wej-
ciowe sugeruj , e widok ten przedstawia obiekt od stro-

ny wewn trznego dziedzi ca b d  podzamcza. Jednak e
wbrew podpisowi nie jest to wizerunek Zamku na Górce!

Przeciw takiej interpretacji przemawia kszta t zachowa-
nych do dnia dzisiejszego pozosta o ci Zamku Górnego w 
Opolu nieodpowiadaj cy temu, co zosta o zilustrowane na 
omawianej grafice. Nadto, nie odzwierciedla ona nawet 
stanu pozosta o ci po zabudowaniach zamkowych w mo-
mencie jej powstawania, tj. w po owie XIX w. Wiadomo 
bowiem, e niemal ca y zamek zosta  rozebrany jeszcze 
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oko o 1637 r., a teren po nim wyrównano. Potwierdza to 
opis pozosta o ci zamku sporz dzony w 1644 r. Zdawa  so-
bie z tego w pe ni spraw  Fritz, pisz c w tek cie artyku u: 
„reszty za  obszernego budynku wtedy ju ladu nie by o”.

Og oszenie na amach warszawskiego czasopisma 
wiarygodnego – jak si  wydawa o – wizerunku Zamku 
na Górce zmusi o do uwzgl dnienia tego  przez Idzikow-
skiego. W swej publikacji zatytu owanej Geschichte der 
Stadt Oppeln, a wydanej drukiem w tym e samym 1863 
r., przyzna  on w przypisie, e nie zna ród a pochodze-
nia rysunku, który wykorzysta a redakcja „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Aby jednak pozosta  w zgodzie ze zna-
nymi sobie faktami z dziejów zamku, uzna , e litografia 
przedstawia wygl d za o enia w XVI w., tzn. przed wy-
burzeniem wi kszo ci zabudowa ! W samym tek cie za-
znaczy , e siedziba w adców opolskich pozostawa a ju
wówczas w ruinie, co spowodowa o wybudowanie domu 
ksi cego w mie cie oraz przebudow  zamku na wyspie. 
Poniewa  XVI-wieczne inwentarze dóbr zamkowych opi-
sywa y budowl  obronn  na Pasiece, a pomija y w zasa-
dzie zamek po o ony w mie cie, wniosek taki wydawa
si  by  zasadny. Grafika z „Tygodnika Ilustrowanego” 
zosta a wykorzystana równie  w monografii Idzikow-
skiego. Reprodukcja o doskona ej jako ci, wykonana w 
opolskim zak adzie drukarskim Erdmanna Raabe, zosta a
opisana jako stary zamek piastowski na Górce w XVI 
w. Ze wzgl du na popularno  pracy Idzikowskiego ten 
podwójny b d utrwali  si  w literaturze przedmiotu a
do czasu, gdy w 1939 r. zosta  sprostowany w publikacji 
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Stadtkreises Oppeln,
wspólnego autorstwa Gintera Schiedlausky’ego, Hildy 
Eberle i Rolfa Hartmanna.

Poszukuj c róde  wizerunku zamku na wspomnia-
nej grafice, warto zwróci  uwag , e w wydaniu war-
szawskim zosta a ona opatrzona dodatkowym opisem: 
„Rysowa  z litografii Lewicki”. Wspomniane nazwisko 
odnie  nale y z pewno ci  do postaci Jana Nepomu-
cena Lewickiego (1802–1871), cenionego warszaw-

skiego rysownika-ilustratora, litografa 
i malarza. Na podstawie wspomniane-
go podpisu nale y przyj , e Lewicki 
wzorowa  si  na jakiej  wcze niejszej li-
tografii przedstawiaj cej zamek opolski.

Przegl daj c ówczesne roczniki war-
szawskiego czasopisma, natkn  si
mo na na wcze niejszy o dwa lata arty-
ku  tego  samego Jana Miko aja Fritza 
pt. Zabytki w Brzegu szl skim („Tygo-
dnik Ilustrowany”, nr 74 z 1861 r.). Co 
ciekawe, zosta  on zilustrowany niemal 
identyczn  grafik  ró ni c  si  jedynie 
nieznacznymi szczegó ami w stosunku 
do wcze niej omawianej. Podpis pod ilu-
stracj  brzmi: „Ruiny zamku w Brzegu 
szl skim”! A jednak próba identyfikacji 
z przypisanym obiektem i tym razem 
wypada niepomy lnie. Sztych nie przed-

stawia bowiem zamku ksi t piastowskich w Brzegu. 
Ró nice s  a  nazbyt czytelne. Wydaje si  niemal pewne, 
e i tym razem to nie autor artyku u dostarczy  grafiki, ale 

sama redakcja tygodnika. Nie dysponuj c stosownym ma-
teria em ilustracyjnym dla korespondencji po wi conych 
zabytkom miast l skich, zamieszcza a t  sam  litografi ,
zmieniaj c jedynie podpisy. Potwierdza to druga cz
opisu zamieszczonego pod ilustracj : „(Rys. Chotomski, 
ryt. w drzeworytni Tyg.)”. Na tej podstawie mo na by 
przyj , e pierwowzór wyszed  spod r ki Ferdynanda 
Dienheim Chotomskiego (1797–1880). 

By a to nietuzinkowa posta  swej epoki, imponuj ca
wszechstronno ci  zainteresowa . Skupia a w jednej 
osobie oficera, lekarza, przyrodnika, malarza, publicyst ,
t umacza, pisarza i poet . Chotomski by  uczestnikiem 
napoleo skiej kampanii w Rosji w 1812 r., powstania li-
stopadowego oraz sycylijskiej wyprawy Garibaldiego w 
1860 r. Uko czywszy w 1842 r. studia medyczne w Pary-
u, praktykowa  jako lekarz we Francji, a od powrotu do 

kraju w 1857 r. w ordynacji zamojskiej. By  autorem uda-
nej trawestacji „Eneidy” Wergiliusza, wierszy oraz poe-
matów satyrycznych i historycznych. T umaczy  utwory 
Moliera i Gresseta. Swym zainteresowaniom histori  da
wyraz jeszcze podczas pobytu we Francji, uczestnicz c
w dzia alno ci Société Impériale des Antiquaires de la 
Morinie w Saint-Omer (departament Pas-de-Calais). 

Czy wizerunek zamku w Opolu móg  stanowi  wyraz 
modnych wówczas zainteresowa  „staro ytno ciami”,
którym uleg  hrabia Chotomski? Mo e jednak mia  racj
Idzikowski, pisz c, e wspomniana rycina przedstawia 
widok XVI-wiecznych ruin? W takim razie Chotomski 
musia by trafi  na rysunek pochodz cy z tej odleg ej 
epoki, który wykorzysta  w swojej pracy. Wspó czesny
mu Kazimierz W adys aw Wójcicki we wspomnieniach 
przytoczy  opini , e Chotomski pi knie rysowa  i malo-
wa , zwracaj c szczególn  uwag  na zabytki architektury. 
Zbiór blisko stu widoków zamków polskich rysowanych 
przez siebie z natury mia  on z o y  jako dar dla kolekcji 

Zamek Górny w XVI w. Reprodukcja z 1863 r. wykonana w wydawnictwie E. Raaba
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Mariusz Pawelec, historyk i edytor materia ów ród owych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce staro-
polskiej. Autor m.in. szkiców historycznoliterackich po wi conych literaturze ewangelickiej na l sku, wydawca 
krytycznych edycji XVII-wiecznego pi miennictwa religijnego. Przygotowuje do druku monografi Bart omiej Bythner 
starszy (ok. 1559–1629). Z dziejów protestanckiego irenizmu na prze omie XVI i XVII w.

Czartoryskich w Pu awach. Nast pnie, ju  na emigracji, 
Chotomski opracowa  bogato ilustrowany, z o ony z 50 
tablic Atlas staro ytno ci s owia skich przed- i pochrze -
cija skich. Jak sam stwierdza  w korespondencji do To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego: „wygotowa em
by  atlas staro ytno ci s owia skich, które przez lat kil-
kana cie pilnie zbiera em i przygotowywa em; mia  on 
wyj  z druku […], lecz zasz a zmiana rz du we Francji 
i zamiar ten zniszczy a. Pan Cyprian Robert, profesor li-
teratury s owia skiej w Collegium Francuskim w Pary u, 
bardzo zaszczytn  o pracy tej mojej na swoich prelekcjach 
uczyni  równie  wzmiank ”. Dyrektor Biblioteki Polskiej 
w Pary u, Feliks Wronowski, wyda  o Chotomskim rów-
nie pochlebn  opini , pisz c: „On ma najwi cej wiado-
mo ci historycznych, najlepiej zna ducha dawnej Polski, 
najwierniej maluje sceny z przesz o ci”. 

Rozwik anie zagadki dotycz cej ród a ikonograficznej 
inspiracji przy powstaniu wspomnianej grafiki umo liwi o
odnalezienie oryginalnej pracy Chotomskiego, przecho-
wywanej obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Jest to rysunek p dzlem sepi  na papierze, o 
wymiarach 12,4 x 20,1 cm. Przedstawiony na nim wize-
runek nie ró ni si  zasadniczo od wcze niej omówionych. 
Drobne ró nice wyst puj  jedynie w kszta cie korony 
drzewa oraz kresce obrysu budowli. Daleko istotniejsze 
znaczenie ma autorski podpis pod rysunkiem: „Zamek 
ostatniego z Piastów blisko Opola na Szl sku wed ug 
udzielonego Rysunku Panny Józefy Czott (Jerzy Wilhelm 
zmar  w 15 roku ycia 1675 r.)”. Dzi ki temu zapisowi 
wiadomo, e Ferdynand Chotomski nie sporz dzi  tego
wizerunku z natury, ale posi kowa  si  rysunkiem pocho-
dz cym z czasów wspó czesnych sobie. Nie posiada  on 
te  gruntownej wiedzy o obiekcie i jego w a cicielu. Je li 
istotnie zamek przedstawiony na rysunku nale a  do Jana 
II Dobrego, to s dz c z tre ci podpisu, nie znajdowa  si
on w Opolu, ale w jego bli szych lub dalszych okolicach. 

Niewiele niestety mo na powiedzie  o autorce wize-
runku stanowi cego pierwowzór. Nie jest to posta  znana 
historykom sztuki. Jak przypuszcza Anna Grochala, kura-
tor Gabinetu Grafiki i Rysunku Nowo ytnego Polskiego 
w Muzeum Narodowym, prawdopodobnie by a to panna 
z dobrego domu, amatorsko zajmuj ca si  rysowaniem. 
Czy jest to prawd  – trudno dociec. Nazwisko takie (b -
d ce zapewne form  nazwiska panie skiego autorki) nie 
wyst puje w spisach szlachty polskiej. Jest natomiast 
potwierdzone w S owniku nazwisk l skich Stanis awa
Rosponda. Tak czy inaczej, odrzuci  nale y hipotez  mó-
wi c  o wzorowaniu si  na jakim  nieznanym szesnasto-
wiecznym ród em ikonograficznym. Cechy stylistyczne 
rysunku wskazuj  na powstanie ju  w XIX w. Nie jest 

on datowany, ale inne rysunki Chotomskiego w zbiorach 
warszawskiego muzeum pochodz  z lat 1839–1859. W 
tym te  okresie powsta  zapewne i opolski. Zosta  on na-
st pnie wykorzystany przez redakcj  „Tygodnika Ilustro-
wanego” jako ilustracja artyku u Fritza z 1861 r. 

W wietle dotychczasowych ustale  oczywiste staje 
si , e rzekomy wizerunek Zamku Górnego w Opolu nie 
tylko nie przedstawia obiektu w XVI w., ale w ogóle nie 
odnosi si  do zamku opolskiego. Prób  jego identyfikacji 
powinny przynie  przeprowadzone w przysz o ci bada-
nia porównawcze. Znawca zagadnienia, Bohdan Guer-
quin, zauwa y , e zaj cie terenu zamku przez budynki 
szkolne nie pozwala nawet na hipotetyczne odtworzenie 
pierwotnego uk adu przestrzennego. B dne jest zatem 
podtrzymywanie pogl du, e jest to domniemany widok 
budowli na Górce. Twierdzenie takie znalaz o si  w pub-
likacji Urszuli Pop onyk z 1970 r. traktuj cej o zabytkach 
Opola. Autorka (historyk sztuki z Muzeum Narodowego 
w Warszawie), pomimo e dotar a do przywo anego ory-
gina u rysunku Chotomskiego i zamie ci a w monogra-
fii jego fotograficzn  reprodukcj , nie dostrzeg a ró nic 
w architekturze uniemo liwiaj cych tak  interpretacj .
Co wi cej, bezzasadnie uzna a, e wspomniany rysunek 
przedstawia zamek od strony zachodniej. To b dne prze-
konanie pokutuje w wielu wspó czesnych opracowaniach 
dotycz cych wspomnianego obiektu.

Mariusz Pawelec

Ferdynand Dienheim Chotomski (1797–1880). Litografia 
autorstwa A. Regulskiego
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TT ysi cletnia historia wzgórza uniwersyteckiego 
kryje wiele tajemnic. S  okresy, czasem licz -
ce 2–3 stulecia, o których nie wiemy nic: kto 

na wzgórzu przebywa , co tu robi , nawet jaki kszta t
mia y wznoszone tu budowle. Ale zintensyfikowane 
ostatnio badania wyrywaj  z mroków niepami ci ró ne 
nowe fakty.

Dzi ki ks. prof. Kazimierzowi Doli z Wydzia u
Teologicznego UO i jego niezwyk ej zdolno ci odczy-
tywania starych tekstów, a zw aszcza r kopisów, uda-
o nam si  pozna  tre  tej kartki zapisanej drobnym 

maczkiem. Wynika z niej, i  nadawca kartki (niestety 
nie mo emy ustali , jakiej by  p ci) by  mieszka cem

l ska, zwi zanym z Wroc awiem, Legnic , a mo e i 
D brow  Niemodli sk , bo wspomina o wizycie u Ho-

Tajemnice wzgórza
uniwersyteckiego

Grupa o nierzy z sanitariuszkami w ogrodzie przyklasztornym (sierpie  1915)

Pacjenci w jednej ze szpitalnych sal (dzisiejsza Sala Senatu)

Oto ostatnio na serwisie interne-
towym Allegro pojawi a si  foto-
grafia wykonana w Opolu 1 sierp-
nia 1915 roku, przedstawiaj ca 
grup o nierzy z sanitariuszkami w 
ogrodzie przyklasztornym. Z tego 
samego mniej wi cej czasu pocho-
dzi te  fotografia przedstawiaj ca 
liczn  grup  pacjentów. S dzi
nale y, e g ównie o nierzy, st o-
czonych w dzisiejszej Sali Senatu. 
Cz  z nich le y na ó kach, kil-
ku stoi i siedzi przy ob o nie cho-
rych kolegach. Fotografia nie jest 
opisana, wi c nie znamy nazwisk 
tych ludzi. Wida  st d, e w czasie 
I wojny wiatowej opolski szpital 
w. Wojciecha by  miejscem re-

konwalescencji o nierzy rannych 
na frontach wschodnim i zachod-
nim. Czy byli to opolanie? Tego 
nie jeste my dzi  w stanie ustali .

Z jarmarku staroci w Bytomiu 
pochodzi niezwyk a widokówka 
ze stycznia 1900 roku, przedsta-
wiaj c  szpital w. Wojciecha od 
strony dawnego wirydarza. Przy 
oknie, nale cym dzi  do redakcji 
„Indeksu”, znajduje si  strza ka, 
opatrzona napisem: „Kloster”. 
Adresatk  kartki, w miejscowo ci
Nidda w Górnej Hesji, by a panna 
Adela Cloos. Na widokówce wida
ko ció  „Na Górce”, stoj cy przed 
nim pomnik w. Jana Nepomucena 
i nieistniej cy ju  budynek szko y
klasztornej, przy wej ciu do któ-
rego stoi grupa uczennic. Czy by 
autorka tej kartki by a jedn  z tych 
uczennic?
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chbergów, a w tym czasie zamek w D browie Niemod-
li skiej (dzi  w asno  Uniwersytetu Opolskiego) by
w posiadaniu Hochbergów. Nie wiemy, czy 17 stycznia 
1900 roku, gdy nadawca pisa  t  kartk , by  pacjen-
tem w szpitalu w. Wojciecha, czy by a to – jak ju
wspomnieli my – uczennica szko y klasztornej sióstr 
de Notre Dame.

Inn  ciekawostk , wi c  si  ze szpitalem w. 
Wojciecha, s  dwa rachunki za leczenie wystawione 
na firmówkach szpitala na nazwisko Koba – pacjentki 
pochodz cej z podopolskiej wsi Górki. Rachunki wy-

Karta pocztowa z piecz tk  St. Adalbert-Hospital Oppeln

Pocztówka wys ana z Opola 17 
stycznia 1900 r. (na pierwszym pla-
nie uczennice szko y przyklasztor-
nej). Tekst zapisany na tej pocztów-
ce przet umaczy  z niemieckiego ks. 
prof. dr hab. Kazimierz Dola z Wy-
dzia u Teologicznego UO (wykrop-
kowano fragmenty nieczytelne).

Rachunek za 
leczenie podpi-
sany przez
dra Brossoka

Adres: Panna Adelheid Cloos, 
Nidda (Górna Hesja), 17 stycz-
nia 1900 r.

Dopisek u góry pocztówki: 
Wiadomo  o (?) jest rzeczywi-
cie radosna!

Kochana Adelko! Wreszcie nad-
szed  twój list i tak krótki! Spo-
dziewa a(e)m si  wi cej. Mama U. ma 21. t.m. urodziny. 
S yszeli cie, e zamówi a u Paar obraz rodzinny (mo e
zdj cie) dla V. Radowetz, czego sobie gor co yczy ?
List z Wroc awia jest zbyt smutny, prze l  go nast pnym
razem. Musisz mi o wiele wi cej napisa  o tym, co my li-
cie i robicie. Teraz nie wyje d amy do 22, 22. jeste my
na balu..., 23. u Hohbergów. Na 9 lutego zapraszamy 
chrzestnych i ma ych przyjació  domu (dzieci?). O ile 
przyjedziesz tu zamiast do..., by oby to wspaniale. Max 

R. znów mi napisa  i podarowa  ksi k , mia a nadej
na Bo e Narodzenie, ale pos a  j  do Legnicy i fruwa a
dooko a wiata. Klarunia jest kochana i jest jak... Gdy 
si  we mie pod uwag  tak powa ne koszty. Dzi kuj
Tacie za pieni dze, podarowa  nam jeszcze 50 marek. 
Oczekuj  od was listu.

....koniecznie z sob , gdy przyb d  do Wroc awia.

(nad strza k  wskazuj c  budynek: Klasztor)

stawiono w listopadzie i grudniu 1927 roku na kwo-
ty: 190 marek i 50 fenigów oraz 20 marek. Ten drugi 
rachunek podpisa  dr E. Brossok – chirurg, jak g osi 
piecz tka: „Primararzt der Chirurg. Abteilung am St. 
Adalbert-Hospital Oppeln”. Kim by  ten lekarz? Na 
razie nic o nim nie wiemy. Mo e kto  z badaczy lub 
dawnych mieszka ców Opola nam odpowie.

S. S. N.
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PP o ród wielu pruskich formacji wojskowych, ja-
kie stacjonowa y na przestrzeni XIX w. na tere-
nie obecnego l ska Opolskiego, szczególne za-

interesowanie mi o ników historii mo e budzi  6. pu k
huzarów hr. Goetzena, zwany tak e 2. l skim pu kiem 
huzarów. O wyj tkowo ci tego pu ku wiadczy  zarów-
no sk ad spo eczny (ton w pu ku nadawa o s u ce tu 
ziemia stwo – zw aszcza przedstawiciele wielkich ro-
dów l skich), jak i barwne dzieje formacji.

Powstanie 6. pu ku huzarów i jego orga-
nizator – hrabia Friedrich Wilhelm von 
Goetzen

6. pu k huzarów zosta  powo any do ycia 21 listo-
pada 1808 r. rozkazem generalnego gubernatora l ska 
– Friedricha Wilhelma hrabiego von Goetzena. Twórca 
i zarazem szef l skiego pu ku huzarów nale a  do ów-
czesnych pruskich elit. Po kl sce swego kraju w wojnie 
z Napoleonem w 1806 r., hrabia Goetzen uczestniczy
w pracach nad reform  wojskow  armii pruskiej. ci le 
wspó pracowa  w tej kwestii m.in. z gen. Gerhardem 
Scharnhorstem. Jednym ze skutków tej reformy by o
utworzenie 6. pu ku, który zosta  sformowany z resztek, 
rozgromionego przez Francuzów, górno l skiego i dol-
no l skiego pu ku huzarów. Pu k ten zwano „zielonym” 
– od koloru mundurów, lub rzadziej i nieco z o liwie 
„szpinakowym”. Pocz tkowo cztery szwadrony 6. pu -
ku stacjonowa y w ró nych miejscowo ciach Dolnego 

l ska (m.in. w Z bkowicach, Strzegomiu, Zi bicach,
Niemczy, Lubinie i W soczu), a po zako czeniu wojen 
napoleo skich (w 1819 r.) zosta y w wi kszo ci prze-
niesione na tereny Górnego l ska, stanowi ce obecnie 
cz  Opolszczyzny. 

Hrabia Goetzen da  si  pozna  tak e jako zdolny 
dyplomata. W adca Prus – Fryderyk Wilhelm III wielo-
krotnie powierza  mu misje do Wiednia. Dzi ki bliskiej 
znajomo ci z Friedrichem von Gentzem – wybitnym 
austriackim publicyst  i czo owym ideologiem anty-
napoleo skich koalicji, l ski gubernator potrafi  sku-
tecznie zabiega  o pomoc materialn  dla swego kraju i 
wsparcie dyplomatyczne austriackiego dworu. 

W 1813 r., ze wzgl du na z y stan zdrowia, von 
Goetzen ust pi  z zajmowanego stanowiska. W 1819 r. 
naby , wraz ze swym bratem Adolfem, dobra Czermnej 
wraz z Kudow  i tamtejszym zamkiem. Tu zamierza
bezskutecznie zregenerowa  swe nadw tlone zdrowie. 

Zmar  w nast pnym, 1820 roku, w wieku 53 lat, a jego 
doczesne szcz tki spocz y na cmentarzu przy ewan-
gelickiej kaplicy na kudowskim wzgórzu. 

Za wojskowe oraz dyplomatyczne zas ugi hrabia 
Goetzen by  wielokrotnie nagradzany. W adze pruskie 
nada y mu m.in. Order Czerwonego Or a III Klasy oraz 
najwy sze odznaczenie wojskowe – order Pour le Mé-
rite. W 1816 roku hrabia, mimo i  pozostawa  poza 
s u b , zosta  tak e mianowany genera em dywizji. O 
zas ugach Friedricha Wilhelma von Goetzena pami tali 
tak e potomni. Od 1882 r. pu k l skich huzarów nosi
jego imi , a w 1902 r. mieszka cy K odzka wznie li ku 
jego czci pomnik. Po drugiej wojnie wiatowej monu-
ment ten, obmurowany i ozdobiony czerwon  gwiaz-
d , pe ni  funkcj  pomnika ku czci Armii Czerwonej. 
Obecnie obelisk ten, pozbawiony ju  gwiazdy, stanowi 
podstaw  pod reklam  PZU…

W bojach dziewi tnastowiecznych Prus 

Ju  w 1812 r. l scy huzarzy pod wodz  Sakso -
czyka Theodora Ernsta von Eicke’go wzi li udzia , u 
boku Napoleona, w wyprawie na Rosj . W kampanii 
rosyjskiej wykorzystano dwa szwadrony (1 i 2) 2. l -
skiego pu ku huzarów, które wraz dwoma szwadronami 
4. pu ku huzarów utworzy y kombinowany pu k hu-
zarów Nr 3. l scy huzarzy walczyli na pó nocy im-
perium rosyjskiego w Kurlandii. Pomi dzy lipcem a 
listopadem 1812 r., wzi li udzia  m.in. w bitwach pod 
miejscowo ciami Eckau (obecnie Lecawa na otwie),
Dahlenkirchen, Tomoszna, Bauske, Ruhenthal, Gra-
efenthal, St. Olay i Friedrichstadt.

Kl ska Napoleona w Rosji spowodowa a rozpad nie-
trwa ego sojuszu Francji z Prusami. W nast pnym roku, 
po odwróceniu sojuszy, armia pruska wyst pi a prze-
ciw wojskom francuskim. 1. i 2. szwadron 2. l skiego
pu ku huzarów wzi  wówczas udzia  w najwi kszych
bitwach kampanii: w maju pod Budziszynem, w sierp-
niu pod Dreznem i wreszcie w pa dzierniku w „bitwie 
narodów” pod Lipskiem.

W tym czasie pozosta e szwadrony l skiego pu ku
3. i 4. wesz y w sk ad kombinowanego pu ku huzarów 
l skich Nr 5. Pu k ten walczy  na terenie Belgii i Luk-

semburga, m.in.: pod Gr. Goerschen, Gr. Beeren oraz 
pod Dippach. W 1814 kontynuowano wojn  przeciw 
Francji a  do upadku Napoleona. 1. i .2 szwadron bi
si  m.in. pod St. Avold, St. Aubin, Brienne le Châteua, 

Mariusz Patelski
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La Rothière, Montmirail, Neuilly, Laon. 3. i 4. Szwa-
dron stoczy  boje pod Hoogstraten, Loewen, Lille, 
Sweweghem, Harlebecke i Coutray. 

Stare porz dki, które próbowano wprowadza  si
we Francji po kl sce Napoleona, spowodowa y wzrost 
niezadowolenia spo ecze stwa oraz przysporzy y popu-
larno ci by em cesarzowi. Nastroje te Napoleon wyko-
rzysta , odzyskuj c w adz  w pa stwie i, tym samym, 
prowokuj c do kolejnego starcia z si ami koalicji an-
tyfrancuskiej.

W 1815 r., w czasie tzw. 100 dni Napoleona, 6. pu k
huzarów kolejny raz wi ci  triumfy na polu walki. 18 
czerwca pod Belle Alliance huzarzy zablokowali od-
dzia y francuskie uchodz ce z pola bitwy po kl sce pod 
Waterloo, a 27 czerwca pod Senlis stoczyli ostatni bój 
w tej kampanii.

Kolejna wojna, w której uczestniczyli l scy huzarzy 
mia a miejsce ponad 50 lat pó niej. Rosn ce w si
Prusy uderzy y w 1866 r. na Austri , wydzieraj c jej 
hegemoni  w pa stwach niemieckich. 2. pu k huza-
rów l skich walczy  wówczas w najwi kszej bitwie 
tej kampanii, do której dosz o 3 lipca pomi dzy wsi
Sadow  a twierdz  Koeniggraetz (obecnie Hradec Kra-
love). Po bitwie huzarzy uczestniczyli w ciganiu wojsk 
nieprzyjaciela, a nast pnie brali udzia  w ich osaczaniu 
pod Josephstadt.

Cztery lata pó niej pu k wzi  udzia  w konflikcie 
francusko-pruskim (lata 1870–1871), który zako -
czy , rozpocz ty przez Otto Bismarcka, proces jed-
noczenia Niemiec. W pierwszym roku wojny l skie 
szwadrony bi y si  pod Beaumont i Sedanem, za  na 

przestrzeni wrze nia i pa dziernika bra y udzia  w ob-
l eniu Pary a. Nast pnie huzarzy toczyli boje pod 
Marolles, Artenay, Durcelles, Marchénoir, Coulmiers, 
Bazochesles les Gallerandes, Orleanem, Meung, le Bar-
don, Beaugency-Gravant oraz Bendome. W nast pnym 
roku wojny na szlaku bojowym l skich huzarów zna-
laz y si  takie miejscowo ci jak Le Mans i Baiges.

Na stopie pokojowej – miasta garnizono-
we, koszary i ich mieszka cy

Po wojnach napoleo skich, zako czonych trzyletni
okupacj  terenów Francji i Luksemburga, 6. pu k huza-
rów powróci  na l sk. Poszczególne jego szwadrony 
zosta y rozlokowane w ró nych miejscowo ciach Dol-
nego i Górnego l ska. Przez niemal 70 lat sztab pu -
ku oraz 2., a nast pnie (od 1857 r.) tak e 4. szwadron 
stacjonowa  w Prudniku. W tym czasie 3. szwadron 
pozostawa  w G ogówku. Pozosta e szwadrony – 1. i z 
czasem utworzony 5. kilkakrotnie przerzucano, lokuj c
je m.in. w Zi bicach, G ubczycach, G ucho azach, Bia-
ej i Grodkowie. Dopiero w 1889 r. w adze wojskowe 

zdecydowa y si  skoncentrowa  1., 2., 4. i 5. szwadron 
w G ubczycach; jedynie 3. szwadron pozosta  w G o-
gówku, by ostatecznie, w 1894 r., trafi  do Raciborza. 

Posiadanie licznego garnizonu wojskowego pod-
nosi o presti  miasta i przysparza o dochodów. Nie-
przypadkowo wi c w adze miast l skich zabiega y o 
przyci gni cie w swe granice jak najwi kszych jed-

Chor y ze sztandarem
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nostek. Przyk adem tego by  Prudnik, gdzie l skich 
huzarów szczególnie ho ubiono, dbano o ich odpowied-
nie zakwaterowanie oraz rozbudowywano niezb dn
infrastruktur  wojskow . Ju  w 1837 r. w adze miasta 
wybudowa y, kosztem 5437 talarów, stajnie na 66 koni. 
Niestety okaza y si  one za ciasne, tote  konie musiano 
trzyma  w prywatnych zagrodach. W tej sytuacji, na 
wniosek dowódcy pu ku – p k. Ludwiga hr. von Westar-
pa, postanowiono stajnie rozbudowa , wykorzystuj c w 
tym celu plac, na którym znajdowa y si  ruiny zamku. 
Inwestycj , wart  20483 talarów, uko czono w 1845 r. 
Stajnie sk ada y si  z trzech skrzyde , otaczaj cych 
podwórze, mog cych pomie ci  186 koni. Ze starego 
zamku pozosta a jedynie wie a.

Mimo tych ci arów, w adze Prudnika z rado ci
przywita y w 1856 r. wiadomo  o przeniesieniu do 
miasta tak e 4. szwadronu. Wkraczaj cym 15 wrze -
nia 1856 r. huzarom zgotowano uroczyste przyj cie, po 
czym burmistrz Bielau wyda  na koszt miasta okolicz-
no ciow  uczt . Koszary dla nowego oddzia u urz -
dzono w zabudowaniach dawnego folwarku miejskiego 
Vogtei, za o nierzy zakwaterowano w prywatnych do-
mach. Za ich utrzymanie w a ciciele domów otrzymy-
wali rz dow  rekompensat  oraz pieni dze od miasta: 
1,5 marki za podoficera i 0,5 marki za szeregowca.

O wielkim przywi zaniu prudniczan do l skich 
huzarów mo e wiadczy  tak e fakt owacyjnego po-
witania, jakie ludno  miasta zgotowa a o nierzom, 
powracaj cym z wojny francusko-pruskiej w 1871 r. 
Huzarzy, pod dowództwem pp k. Georga Wilhelma von 
Gravenitza, wjechali do Prudnika 18 czerwca 1871 r.
Z polecenia w adz, w obu prudnickich ko cio ach 
odby y si  dzi kczynne msze. Nast pnie mieszka cy 
utworzyli d ugi pochód, z o ony z w adz miejskich, 
cz onków stowarzysze  i zwi zków oraz uczniów 
miejscowych szkó . Prudniczanie udali si  na most na 
Przedmie ciu Górnym i stamt d towarzyszyli defilu-
j cym huzarom a  do rynku miasta, gdzie nast pi o
uroczyste powitanie, a nast pnie uczta. 

W czasach pokoju, tygodnie s u by wojskowej, wy-

pe nia y huzarom codzienne musztry, wyk ady i wi-
czenia. Latem najcz ciej odbywa y si  tak e wi ksze
manewry z udzia em innych jednostek. Interesuj cy 
opis ycia ówczesnych huzarów oraz rozrywek jakim 
si  oddawali, mo na odnale  we „Wspomnieniach” 
Kazimierza Raszewskiego – Polaka z Wielkopolskich 
i pó niejszego genera a Wojska Polskiego, który w 6. 
pu ku huzarów s u y  w latach 1885–1896. Oficero-
wie ówcze ni – jak wspomina  Raszewski – po s u bie, 
ch tniej oddawali si  grze w karty (ale nie w kasynie, 
bo to by o zakazane) oraz wy cigom konnym, na które 
je dzili do Wroc awia lub nawet do Berlina. Do trady-
cji pu kowej nale a y tak e wyjazdy do pobliskiego 
garnizonu austriackiego w Jägerndorfie (Krnov), gdzie 
odwiedzano oficerów z elitarnej jednostki austriackich 
strzelców (prawdopodobnie by  to 1. Batalion Strzelców 
Polowych – k.u.k Feldjägerbataillon Nr. 1). Wspólnie 
z Austriakami prowadzono manewry oraz obchodzono 
wi ta pu kowe.

Obok Raszewskiego w 6. pu ku s u y o jeszcze 
dwóch Polaków: Feliks Leo Alex Lodzia von Poni -
ski z Wrze ni oraz pó niejszy koniuszy z Sierakowa – 
hr. Stefan Antoni Sumi ski. Obecno  w pruskim pu ku 
m odych ziemian polskiego pochodzenia mo e budzi
dzi  zdziwienie, jest jednak wyt umaczalna kosmopo-
lityzmem oraz pewn  solidarno ci , jaka czy a przed-
stawicieli warstw wy szych, mimo pog biaj cych si
ró nic narodowych. Nieprzypadkowo Raszewski pisa
tak e o swej przyja ni z w a cicielem B otnic – hrabi
von Posadowskim oraz o licznych odwiedzinach w do-
mach szlacheckich w okolicach Raciborza, nale cych
m.in. do rodzin: Wrochem, Czerwenczyc, von König, 
von Eichstedt oraz von Reibnitz.

Z drugiej strony Raszewski, który w trakcie s u by
otwarcie przyznawa  si  do polsko ci, spotyka  si  cza-
sami z oznakami niech ci ze strony niektórych, nacjo-
nalistycznie nastawionych oficerów pruskich. Wrogie 
uczucia okazywali oni Raszewskiemu w sposób de-

Malowid o na cianie koszar w Raciborzu

Dawne koszary w Raciborzu
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monstracyjny, powoduj c czasem zabawne sytuacje. 
Genera  opisywa  w swych wspomnieniach, i  pewne-
go razu na oficjalnym obiedzie w G ubczycach, który 
wyda  dla swych pu kowych kolegów, cz  oficerów 
odmówi o spo ycia barszczu, gdy  „niemiecki oficer 
nie jada polskiej zupy”. W odpowiedzi gospodarz, ku 
niezadowoleniu go ci, kaza  odstawi  francuski szam-
pan i poda  niemiecki, „gdy  niemiecki oficer pija tyl-
ko wyroby swego kraju”. 

Na przestrzeni ca ego XIX w. przez szeregi l skich
huzarów, obok wymienionych, przewin o si  wielu 
innych Polaków, którzy z czasem niestety germanizo-
wali si . Niezwyk ym yciorysem móg  si  pochwali
czwarty w historii dowódca l skich huzarów z 1816 r. 
– Andreas Iwan von Witowski (1770–1847). Jak zazna-
cza si  w niemieckich ród ach, Witowski (wzgl dnie
Witowsky) pochodzi  ze starej polskiej szlachty osiad-
ej w Galicji. Po Powstaniu Ko ciuszkowskim rodzina 

Witowskich przenios a si  jednak do Prus. W nowej 
ojczy nie Witowski wst pi  na s u b  do pu ku hu-
zarów w Pszczynie, robi c szybk  karier  w pruskiej 
kawalerii. Po kl sce Prus na prze omie 1806 i 1807 r. 
por. Witowski, wówczas dowódca oddzia u z o one-
go ze 100 huzarów, zas yn  jako niez omny obro ca 
granic l ska przed atakami… polskich powsta ców. 
Jednocze nie na przys an  mu, w imieniu Napoleona, 
ofert  przyj cia stanowiska pu kownika mia  odpowie-
dzie , e „polskiego w pi mie zapomnia , ale mo e od-
powiedzie  szabl ”. Za zas ugi na polu walki Witowski 
zosta  odznaczony wieloma pruskimi odznaczeniami 
m.in. Pour le Mérite oraz Krzy em elaznym 1. i 2. 
Klasy. Pruski oficer zmar  w O awie w 1847 r., gdzie 
te  zosta  pochowany.

W drugiej po owie XIX w., w pu ku s u y o tak e
dwóch braci von Szczytnickich: Severyn Felix oraz 
Titus. Ten ostatni jako dowódca kawaleryjski ró nych
formacji, nagrodzony wieloma odznaczeniami bojowy-
mi, doszed  w s u bie niemieckiej do stopnia genera a
dywizji w 1892.

Przez dziesi tki lat w pu ku s u y o oczywi cie tak-
e wielu przedstawicieli niemieckich rodzin szlache-

ckich, a nawet arystokraci. Wspomniany ju  dowódca 
6. pu ku – p k. Ludwig hr. von Westarp by  pochodze-
nia ksi cego. Jego ojcem by  ks. Franz Joseph von 
Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Z nieznanych 
jednak przyczyn pu kownik nosi  nazwisko po matce  
– Westarp. Znane s  przyk ady ca ych rodzin ziemia -
skich gdzie, jak si  wydaje, istnia a tradycja s u by w 
2. pu ku l skich huzarów. Do takich nale a y rody: von 
Prittwitz, hrabiowie Matuschka von Topollczan, von 
Haugwitz-Hardenberg-Rewentlow (m.in. w a ciciele 
Rogowa i Krapkowic), von Reitzenstein, von Wrochem 
(w a ciciele Dol dzina pod Raciborzem), von Studnitz 
oraz von Richthofen. Funkcje szeregowców spe nia a
w tym czasie m odzie  ze l skich wsi – posiadaj ca 
podstawow  wiedz  i umiej tno ci w obchodzeniu si
z koniem.

Koniec wiata huzarów

W ko cu XIX w. 6. pu k huzarów by  cz ci  12. 
Brygady Kawalerii (dowództwo w Nysie), która wcho-
dzi a w sk ad 12. Dywizji Piechoty. Natomiast 12. DP 
by a podporz dkowana VI. Korpusowi Armii (z do-
wództwem we Wroc awiu), który obejmowa  swym 
zasi giem ca y obszar Górnego i Dolnego l ska.

Z chwil  wybuchu I wojny wiatowej, w 1914 r., 2. 
pu k l skich huzarów nr 6, pod dowództwem pp k. 
Victora barona von Lepela, zosta  zmobilizowany i wy-
s any na front zachodni. Huzarzy walczyli pocz tkowo
na terenie Francji pod St. Quentin, Soissons i Reims. 
W pa dzierniku 2. l ski zosta  przerzucony na front 
wschodni. Do ko ca roku huzarzy walczyli w okoli-
cach odzi i Tomaszowa. Na pocz tku 1915 r. zostali 
przerzuceni na front w Karpatach, pe ni c tward  s u -
b  w warunkach ci kiej zimy. W po owie 1915 r., gdy 
ruszy a wielka ofensywa austriacko-niemiecka, l skim 
huzarom przysz o walczy  w Ma opolsce Wschodniej, 
a nast pnie na Wo yniu, gdzie pu k ws awi  si  zdo-
byciem W odzimierza Wo y skiego i Kowla. W toku 
dalszych operacji pu k doszed  do Kobrynia i Pi ska,
gdzie stacjonowa  do lata 1916 r. W drugiej po owie 
1916 r. huzarzy zostali przeniesieni do Bia ej, a nast p-
nie, od pa dziernika 1917 r., w okolice Wilna, gdzie do 
ko ca wojny pe nili s u b  patrolow .

Na pocz tku 1919 r., 6. pu k huzarów, zdziesi tko-
wany w wyniku krwawych bojów na Wschodzie, po-
wróci  na l sk. Spo ród 450 o nierzy tej formacji 
mier  ponios o 138, w tym 18 oficerów – na czele z 

dowódc  baronem von Leppelem. Kl ska wspó odpo-
wiedzialnych za wybuch wojny Niemiec oraz powstanie 
nowych pa stw w Europie, zako czy y star  epok . W 
lipcu 1919 r. przesta  istnie  tak e 2. pu k huzarów l -
skich; na mocy traktatu wersalskiego jednostka zosta a
rozformowana, przy czym cz  kadry oficerskiej prze-
sz a do nowo tworzonego 8. pruskiego pu ku kawalerii 
Reichswehry. Tym samym z ulic G ubczyc i Raciborza 
znikn li l scy huzarzy, a jedynym namacalnym dowo-
dem ich istnienia i dawnej s awy s  wal ce si  ruiny 
stajni w raciborskim Ostrogu. Na ich cianach znajduj
si  do dzi  resztki malowide  z nazwami pól bitewnych, 
na których w XIX w. zmaga a si  pruska kawaleria.

Mariusz Patelski
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Nasi absolwenci

eby Opole nie sz o spa  z kurami
Z Krzysztofem Zyzikiem, redaktorem naczelnym „Nowej Trybuny Opolskiej”,
absolwentem politologii Uniwersytetu Opolskiego rozmawia Anna Witkowska

– Jak Pan komentuje rezygnacj  prof. Stanis awa 
Niciei z ubiegania si  o funkcj  rektora?

– Ze spokojem, bo wiem, e uniwersytet b dzie 
prowadzony przez prof. Krystyn  Czaj , najbli szego
wspó pracownika prof. Nicieji, wietnego naukowca i 
organizatora. Z kolei odchodz cy rektor b dzie móg
doko czy  rozbudow  opolskiego Akropolu, co jest dla 
uczelni i miasta niezwykle wa ne. Ten spokój miesza 
si  jednak z alem, e Stanis aw Nicieja nie doczeka
si  w tym mie cie nale ytego uznania. Ma wielkie za-
s ugi w rozwoju Opola, cho  niektórzy urz dnicy robili 
wiele, by rozbudowa uniwersytetu nie sz a mu zbyt 
g adko. Ceni  go za otwarto  i tolerancj . rodowi-
sko naukowe jest postrzegane jako do  hermetyczne, 
tymczasem Nicieja jest bezpo rednim cz owiekiem, 
kolorowym i oryginalnym. Naprawd  szkoda, e na-
sze miasto nie ceni takich ludzi. Tak samo zreszt , jak 
nie dostrzega znaczenia uniwersytetu. Bliska jest mi 
koncepcja rektora, aby z Opola uczyni  polski Heidel-
berg. Tylko, e tego nie da si  zrobi  bez szerokiego 
wsparcia, szczególnie ze strony w adz miasta. Nawet 
tak dynamicznemu mened erowi jak Nicieja nie uda 
si  to w pe ni, je li nie b dzie mia  po swojej stronie 
lokalnego samorz du. Przykre, e w opolskim ratuszu 
siedz  ludzie, którzy tego nie czuj . Którzy nierzadko 
traktuj  uniwersytet jak natr tnego petenta. Prezydent 
miasta i rektorzy wy szych uczelni to powinni by  part-
nerzy, którzy regularnie si  spotykaj , dyskutuj  i robi
wszystko, by rozwija  funkcj  akademick  miasta. By 
lokalny rynek pracy pasowa  do profilu uczelni, eby
ich absolwenci nie musieli st d ucieka , czy godzi  si
na pchanie wózków w Castoramie. Niestety, nam jesz-
cze jest daleko do Heildelbergu. Akropol, owszem, staje 
si  wizytówk  miasta, ale to jeszcze za ma o. Pani widzi 
w Opolu te 35 tysi cy studentów wszystkich wy szych
uczelni? Bo ja nie. Kiedy id  wieczorem ulic  Krakow-
sk , kiedy mijam martwy rynek, czuj  si  jak w mie cie 
powiatowym, a nie jak w stolicy pr nego regionu.

– Jak Pan ocenia kondycj  naszego uniwersytetu?
– Mamy solidn , rozwijaj c  si  uczelni , jednak 

to za ma o, by przekona  do siebie tysi ce nowych 
studentów. Wielu m odych, ambitnych opolan robi 
wszystko by dosta  si  na studia do Wroc awia czy 
Krakowa, a dopiero kiedy im si  powinie noga wybie-

raj  Opole. Mam wra enie, e wynika to nie tyle ze 
s abego poziomu uczelni, ile jej otoczenia. Wybieraj c
si  na studia do wielkiej aglomeracji, mo na nie tylko 
atrakcyjniej sp dzi  wieczory, ale równie  ju  w trakcie 
nauki dosta  propozycj  dobrej pracy i potem u o y
sobie ycie. Nasza uczelnia, cho by nie wiem jak si
rozwin a, nie przyci gnie tysi cy nowych studentów, 
je li samo Opole b dzie chodzi o spa  z kurami, je li
nie b dzie tu nowych inwestycji. Ale do tego potrzebna 
jest szeroka wspó praca uczelni i w adz, o której ju
mówili my. Uczelni przyda aby si  te  lepsza promo-
cja. Jeszcze wi cej mocnych nazwisk, jeszcze wi cej 
takich dzia a , jakie ostatnio podejmuje np. Instytut Po-
litologii. G o nych konferencji naukowych, wybitnych 
go ci, gor cych  dyskusji panelowych. Przyda aby si
moda na studiowanie w Opolu. W ród m odych panuje 
bowiem przekonanie, e sukces mo na tylko osi gn
w wielkim mie cie. Jednak zamiast mie  do nich pre-
tensje, e nie chc  by  lokalnymi patriotami, trzeba 
wreszcie wstrz sn  tym przysypiaj cym miastem.     

– Pa skie pierwsze wspomnienie z Uniwersytetu 
Opolskiego?

– Odczarowanie „bia ego domu”, czyli niedawnego 
gmachu KW PZPR. B d c licealist , bardzo prze ywa-

Krzysztof Zyzik
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em burz  polityczn  ko ca lat 80. Strajki, debat  Wa -
sa-Miodowicz, okr g y stó . Maszerowa em z demon-
stracjami opolskich rodowisk niepodleg o ciowych i 
pod tym „bia ym domem” darli my si  „precz z komu-
n !” Min y dwa lata i wyl dowa em w tym s awetnym 
miejscu, ju  jako student nauk spo ecznych.

– Zjawy przesz o ci nie straszy y?
– adnych duchów, a tak e obrazów, popiersi, tu-

dzie  innych gad etów „z epoki” ju  nie by o. Jedyn
pami tk  po dawnych lokatorach gmachu znalaz em kil-
ka lat pó niej w redakcji „NTO”. W biurku po starszym 
koledze by  klucz z niebieskim breloczkiem, na którym 
by  numer pokoju i napis: KW PZPR. Nie zd y em 
sprawdzi , jakie drzwi ów klucz otwiera  – zgubi em go.

– Jak Pan wspomina atmosfer  panuj c  na uni-
wersytecie?

– Mia em szcz cie spotka  wielu wietnych wyk a-
dowców. Profesor Bart omiej Kozera w pasjonuj cy 
sposób wyk ada  filozofi . Pami tam ciekawe wyk ady 
prof. Wies awy Pi tkowskiej i prof. Danuty Kisielewicz. 
Z dr. Grzegorzem Balawajderem du o dyskutowali my 
o polityce. Szczególnie intensywnie wspominam y-
cie nocne, które toczy o si  g ównie w „esceku”, czyli 
Studenckim Centrum Kultury (dzi  stoi w tym miej-
scu Collegium Civitas). Kierowali nim ludzie, którzy 
potem obj li funkcje naczelników i wiceprezydentów 
Opola. Niestety, podczas studiów nie mia em czasu na 
prowadzenie jakiego  o ywionego ycia kulturalnego, 
bo bardzo wcze nie podj em prac .

– W „NTO”?
– Tak, w redakcji pracowa em na pe nych obrotach 

praktycznie od pocz tku drugiego roku, ale to nie by a
moja pierwsza praca. Wcze niej, zafascynowany wol-
nym rynkiem, za o y em firm  import-eksport artyku-
ów elektronicznych. Z kolegami ci gali my do Opo-

la sprz t elektroniczny z Berlina i Wiednia. Rodzice, 
niezwykle opieku czy i dbaj cy o moj  edukacj , byli 
zaniepokojeni tym nag ym wybuchem samodzielno ci, 
cz stymi wyjazdami za granic . Kiedy bazarowy biz-
nes zacz  si  wzgl dnie rozkr ca , rozpocz  si  rok 
akademicki i na skutek reprymendy rodziców musia-
em porzuci  marzenie o zostaniu drugim Kulczykiem. 

Jednak po zaliczeniu pierwszego roku studiów znów 
mnie ponios o za granic  – by em niezwykle ciekawy 
wiata. Pracowa em w kuchni luksusowego hotelu w 

Szwarcwaldzie. Razem ze mn  po hotelu kr ci y si

tabuny Chorwatek, które do Niemiec wygna a tocz ca
si  na Ba kanach wojna. Te wszystkie Marije i Jadranki 
pop akiwa y ca ymi dniami. Opowiada y o strasznych 
rzeczach, pokazywa y zdj cia zbiorowych grobów, w 
których pochowano ich m ów. No, ale wieczorami ma-
lowa y si , zak ada y wysokie obcasy i wypuszcza y si
w miasto na rozpaczliwe poszukiwania niemieckich na-
rzeczonych. lub z Niemcem by  wtedy najlepszym spo-
sobem na unikni cie wydalenia do spustoszonego kraju. 

– Jak Pan w ko cu trafi  do „NTO”?
– Id c na studia nie zak ada em, e zostan  dzienni-

karzem. Pasjonowa a mnie polityka i raczej my la em
o pracy w samorz dzie, czy administracji. Zdecydowa
troch  przypadek. Latem 1993 roku pojecha em do Bu-
dapesztu na koncert U2. Postanowi em napisa  z niego 
relacj , by zwróci  mi si  bilet. W domu zawsze by a
„Trybuna Opolska”, wi c sprawdzi em w stopce adres 
redakcji i uda em si  tam z pytaniem, czy przyjm  mój 
tekst. W owym czasie pracowali tam raczej sympatycy 
Jerzego Po omskiego ni  Bono, ale mia em szcz cie
trafi  na zast pc  redaktora naczelnego, Piotra Jankow-
skiego, który mia  d ugie w osy, jak ja i s ucha  rocka. 
Za  redaktorem prowadz cym sobotni magazyn by
wtedy Mirek Olszewski, drugi redakcyjny rokendrolo-
wiec, wielki fan Pink Floyd. Ten mój pierwszy artyku
trzymam do dzi  w szufladzie. Jest absolutnie wyj t-
kowy. Na skutek przypad o ci, zwanej ostatnio choro-
b  filipi sk , jeden z wydawców pomyli  Bono z Tin
Turner i wstawi  jej zdj cie do relacji z koncertu.

– Jak zespó  „NTO” przyj  nieopierzonego ro-
kendrolowca?

– Ciep o, bo ówczesne kierownictwo gazety ot-
wiera o firm  na m odych. Ze szczególn  sympati
wspominam mojego pierwszego redaktora naczelne-
go, Leszka Stepaniaka. wietnego dziennikarza, ale 
przede wszystkim bardzo prawego cz owieka. On nie 
musia  nam, m odym dziennikarzom wyk ada , co to 
jest dziennikarska niezale no , czy zawodowa etyka. 
Wystarczy o patrze , jak si  zachowuje w wielu trud-
nych sytuacjach.

– Od ubieg ego roku pe ni Pan funkcj  redaktora 
naczelnego. Jak si  kieruje regionaln  gazet ?

– To przede wszystkim wiadomo  wielkiej od-
powiedzialno ci. Przede mn  t  funkcj  pe ni o wiele 
wietnych postaci. „NTO” ma bardzo wysoki udzia

w regionalnym rynku prasy, jeden z najwy szych w 

Krzysztof Zyzik – redaktor naczelny „Nowej Trybuny Opolskiej”. W „NTO” od 1993 roku. W latach 1999–2000 redaktor 
naczelny polsko-niemieckiego programu telewizyjnego „Schlesien Journal”. Producent i realizator kilkudziesi ciu
reporta y telewizyjnych dla stacji Polsat, RTL 7 i TVP. Kilkukrotny laureat ogólnopolskiego konkursu na reporta
prasowy im. Jana Stepka. W latach 2002–2003 autor serii tekstów ledczych o opolskiej aferze ratuszowej, które 
doprowadzi y do zatrzymania w odarzy opolskiego ratusza. Od 2006 roku w kierownictwie „Nowej Trybuny Opolskiej”. 
W 2007 roku wspó autor – z Krzysztofem Ogiold  – ksi ki „Arcybiskup Nossol. Mia em szcz cie w mi o ci”, która 
do tej pory sprzeda a si  na Opolszczy nie w nak adzie 17 tysi cy egzemplarzy.
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Nasi absolwenci

Nie jeste my szczególnie zaczepni
Z Leszkiem Frelichem, redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” w Opolu, absolwentem 
politologii Uniwersytetu Opolskiego rozmawia Beata Zaremba

Polsce. Mam ogromn  satysfakcj , je li t  si  ra enia
mo na wykorzysta  równie  do budowania regionu, 
promowania pozytywnej aktywno ci. W ostatnim cza-
sie podejmowali my wiele wa nych inicjatyw spo ecz-
nych. W akcji „Róbmy swoje” pokazali my, jak wiele 
dobrego ludzie potrafi  robi  dla swoich lokalnych 
spo eczno ci. Szczególnym sukcesem by a dla nas ak-
cja spo eczna „Nie zabieraj organów do nieba”, która 
promowa a ide  przeszczepów i ostatecznie zosta a
przeprowadzona w 11 gazetach grupy prasowej Media 
Regionalne. Profesor Marian Zembala, wiatowej s a-
wy kardiochirurg, poinformowa  nas, e uratowali my
wielu ludzi, bo po akcji wzros a liczba przeszczepów. 
Trudno o wi ksz  satysfakcj . Ostatni  nasz  inicjaty-
w  jest propozycja powo ania Dni Opolszczyzny, na 
wzór dni miast. Chcemy w ten sposób przypomnie  i 
uczci  zryw opolan w obronie Opolszczyzny, który mia
miejsce dok adnie 10 lat temu. W a nie rozpocz li my
na amach „NTO” wielk  debat  o kondycji regionu. 

– Liczy Pan, e uda wam si  obudzi  urz dników?
– By bym bardzo rad, gdyby przy tej okazji o ywi o

si  cho by rodowisko akademickie. Opolscy intelek-
tuali ci zdaj  si  by  wycofani, pozamykali si  w do-
mach. A ja ch tnie poczyta bym, co s dz  o problemach 
regionu. Ch tnie te  widzia bym ich aktywno  w sa-

morz dzie. Na przyk ad w radzie miasta. Mo e wtedy 
m odzi radni o gor cych g owach nie traciliby czasu na 
debatowanie nad zmian  nazwy ulicy Robotniczej. 

– Jak Pan planuje swoj  przysz o  zawodow ?
Wi  j  z Opolem. Dzi  zajmuje mnie mocno kie-

rowanie gazet , przekszta canie tradycyjnej redakcji 
prasowej w multimedialn  platform . Mam te  wielk
satysfakcj  prowadzi  zaj cia ze studentami dzienni-
karstwa naszego uniwersytetu. W tym roku chcia bym
w ko cu znale  czas na napisanie pracy doktorskiej. 
Temat – a jak e –  jest ci le zwi zany z obron  regio-
nu. Bo staram si  robi  wy cznie to, co mnie pasjonu-
je. A do Opola i regionu mam stosunek emocjonalny. 
W losie mojej l skiej rodziny odbija si  z o ona, wie-
lokulturowa historia Opolszczyzny. Mój nie yj cy ju
dziadek Pawe  Duda chodzi  przed wojn  do polskiej 
szko y w Wójtowej Wsi. Po wojnie odbudowywa  Opo-
le. By  kierownikiem licznych budów, m.in. opolskiego 
amfiteatru, budynku „Europy”. Drugi z dziadków, Jan 
Zyzik, przed wojn  ucz szcza  do niemieckiej szko y
w Fosowskiem, pracowa  jako urz dnik pocztowy. Z 
kolei rodzice mojej ony pochodz  z Czerniowców na 
Ukrainie i z Wielkopolski. Moi synowie s  ju  zatem 
absolutnie wielokulturowymi opolaninami... 

– Dzi kuj  za rozmow .

– Czy dziennikarze opolskiego oddzia u „Gazety 
Wyborczej” nie lubi  Uniwersytetu Opolskiego? Ma 
si  wra enie, e w stosunku do tej uczelni jeste cie
wyj tkowo agresywni?

– W ogóle nie dostrzegam, eby my kiedykolwiek 
byli szczególnie zaczepni, ani e teraz nadzwyczaj 
agodni. To opinia nies uszna, wykreowana ostatnio 

przez osoby z otoczenia rektora Nicieji, g ównie pani
rzecznik, i samego pana rektora równie . Ekipa kie-
ruj ca obecnie uniwersytetem nad wyraz alergicznie 
reaguje bowiem na teksty krytyczne wobec UO czy 
wobec siebie. Jakakolwiek krytyka to ich zdaniem atak 
na uniwersytet. Nawet gdy stajemy w obronie pracow-
ników polonistyki, których kto  obsmarowa  w anoni-
mie upublicznionym przez ich szefa, to te  – wed ug 
pani rzecznik Berli skiej atakujemy uniwersytet. Tak 
jakby uniwersytet ogranicza  si  tylko do rektora i jego 

ludzi.
Przy okazji jednego z tekstów us yszeli my te , e

my uniwersytet tylko atakujemy. Wi c przejrza em na-
sze wydania z ostatnich kilku miesi cy. I otó  jak na 
d oni wida , e o adnej innej instytucji nie piszemy 
tak du o, jak o Uniwersytecie Opolskim. I w zdecydo-
wanej wi kszo ci nie s  to teksty o sprawach niepo-
chlebnych. Pisali my i piszemy o wszystkim, co dzieje 
si  na uczelni; o imprezach naukowych i studenckich, 
nagrodach, dokonaniach naukowców, doktoratach ho-
noris causa, remontach, nowo ciach.

– Swego czasu jednak upatrzonym k skiem dla 
dziennikarzy „Gazety” by  rektor Nicieja. To na a-
mach „Gazety Wyborczej” – w tonie nagonki na pro-
fesora Niciej  – by o o p pickim lapidarium, kry-
tyce poddana zosta a tak e idea zagospodarowania 
wzgórza uniwersyteckiego, sporo by o te  o komu-
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nistycznej przesz o ci rektora… To z o liwo , prze-
konania czy mozolne poszukiwanie tematu?

– Na pewno rektor Nicieja jest postaci  nietuzinko-
w , ale nie jest wi t  krow . Czasami jego dzia ania
nam si  podobaj  i o nich te  wielokrotnie pisali my, a 
czasami nie. Nie zgadzam si , e prowadzili my jak
nagonk . To, e mówi  tak prof. Nicieja, b d cy stron
w sporze np. o pomniki, to wcale nie znaczy, e jest to 
prawda objawiona. My my uwa ali, podobnie zresz-
t  jak grono historyków z Wroc awia (to zreszt  po 
listach zbulwersowanych na prof. Niciej  historyków 
zacz li my dr y  temat pomników), e wywo enie 
co adniejszych zabytków z cmentarzy, kaplic czy ruin 
pa acowych do prywatnego ogródka nie jest najlepsz
metod  ich ratowania. I pokazali my, e mo na ina-
czej. Nasza redakcja przez kilka miesi cy prowadzi-
a akcj  ratowania starych poniemieckich cmentarzy. 

Spotykali my si  z so tysami, wójtami, proboszczami, 
nauczycielami. W efekcie na przyk ad w M koszycach, 
we W odzieninie i paru innych miejscach ludzie si
skrzykn li, powyci gali z chaszczy stare nagrobki, upo-
rz dkowali teren i utworzyli lapidaria. Z profesorem Ni-
ciej , jego niebywa  pasj  do zabytków, takie lapidaria 
utworzyliby my na miejscu ka dego zapomnianego, 
zaro ni tego cmentarzyka. Tyle, e wtedy galeria rze b
na „Wzgórzu Akropolnym” – jak je nazywa profesor 
Nicieja – nie by aby tak liczna. A je li idzie o sprawy 
dotycz ce PRL-owskiej przesz o ci rektora, to warto 
widzie  kontekst naszych publikacji. Przypomnieli my 
prac  o Dzier y skim czy zaanga owanie w PZPR wte-

dy, gdy profesor Nicieja przeobrazi  si  z naukowca w 
polityka i przysta  do fatalnej grupy postkomunistów, 
której przewodzili Miller, Jakubowska, Czarzasty. I gdy 
razem z ca ym swoim postkomunistycznym klubem w 
Senacie zag osowa  przeciwko przyznaniu IPN-owi 
pieni dzy na ledztwo katy skie. Jak bardzo wzburzy o
to du  cz  spo ecze stwa, w tym przyznaj  – tak e
nas, dziennikarzy opolskiej redakcji „Gazety” – naj-
lepiej wiadczy wypowied  po g osowaniu senatora 
Kazimierza Kutza, cz owieka przecie  niezwykle ot-
wartego i na pewno przychylnego rektorowi. Rzek  on 
ni mniej ni wi cej o senatorach SLD (cytuj ): „gdybym 
mia  którego  z tych komuchów pod r k , to da bym 
mu w pysk”. 

A senator SLD Nicieja, jakby tego by o ma o, na 
spotkaniu w Opolu powiedzia  jeszcze, e lepiej by o
da  pieni dze na now  stacj  metra w stolicy ni  bu-
dowa  Muzeum Powstania Warszawskiego! Albo e
prof. Norman Davies napisa  ksi k  o powstaniu „na 
zamówienie Kaczy skiego”. Prof. Davies! Fenome-
nalny Walijczyk, uhonorowany za zas ugi dla Polski 
Orderem Or a Bia ego, na którego ksi kach uczy si
m odzie  historii Polski! Nam po prostu szcz ki opad y, 
jak kto  taki jak Nicieja, autor wspania ych ksi ek o 
cmentarzach na Kresach, b d cych dla Polaków wi -
to ciami, mo e takie rzeczy mówi  o innych polskich 
wi to ciach. I uznali my, e trzeba ludziom wyja ni ,

sk d u profesora Nicieji mog  si  bra  takie pogl dy. 
– Ale zespó  opolskiego oddzia u „GW” to m ody, 

a nawet bardzo m ody zespó . S ynna jest zreszt  ro-
tacja, jakiej podlegaj  w a nie ci najm odsi. Jeste
pewien, e dziennikarz ledwo co po studiach, któ-
ry zaczepi  si  u was na chwil , jest w stanie trafnie 
ocenia  rzeczywisto , nie ulega  manipulacjom, by
kompetentnym w ferowaniu wyroków, zw aszcza tych 
dotycz cych komunistycznej przesz o ci bohaterów 
waszych artyku ów? To dla nich zamierzch a prze-
sz o .

– Opowie ci o „s ynnej rotacji” w naszej gazecie 
to jaki  mit. Owszem, jak w ka dej firmie rotacja u 
nas jest, gdyby jej nie by o to by oby to niezdrowe. 
Je li kto  si  sprawdzi – zostaje, je li nie – odchodzi, 
to przecie  normalne. Natomiast najm odsi nie pisali 
nigdy o trudnych sprawach, z rektorem Niciej  spie-
rali si  na amach zawsze dziennikarze ju  otrzaskani. 
Ponadto to nie jest tak, e dziennikarz sam pisze tekst i 
on jest od razu drukowany. Nad tekstem pracuje zawsze 
z redaktorem, do wiadczonym. Trudne, kontrowersyj-
ne tematy s  omawiane na kolegium redakcyjnym. A 
tak przy okazji to powiem, e tekst o komunistycznej 
przesz o ci rektora Nicieji napisany przez Joann  Pszon 
i Dorot  Wodeck -Lasot  zosta  nagrodzony przez na-
szych szefów w Warszawie w konkursie tekstów pisa-
nych przez dziennikarzy z oddzia ów „GW”.

– Informacji o UO jest w gazecie sporo, ma si
wra enie, e zbudowali cie dobr  siatk  wywiadow-
cz …

Leszek Frelich
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– ( miech). Takie jest zadanie dziennikarza, by do-
ciera  wsz dzie i zdobywa  takie informacje, o których 
nie mówi, bo nie chce, pani rzecznik. Oczywi cie, e
mamy swoich informatorów, rozmówców – cz sto s
to studenci, czasem zg aszaj  si  do nas naukowcy, 
pracownicy UO. 

– Jakie np. informacje wyciek y z uniwersytetu?
– Nie nazywa bym tego wyciekaniem. Po prostu 

ludzie, tak e z uniwersytetu, dzwoni  do nas, gdy nie 
widz  innej mo liwo ci, jak pój  do prasy. To przecie
nie nasz dziennikarz przeczyta  anonim wywieszony 
w instytucie polonistyki, tylko powiadomili nas o tym 
pracownicy, których to do ywego dotkn o. Kilka lat 
temu z kolei studenci zaoczni z pedagogiki powiado-
mili nas, e tematy na egzamin jednego z przedmiotów 
dostali wcze niej w zamian za prezent dla wyk adow-
cy. Bo byli tym zgorszeni. Tak e pracownicy UO po-
wiadomili nas, prosz c o interwencj , gdy senatorem 
zosta  by y esbek, który w czasach PRL-u zajmowa
si  niszczeniem demokratycznej opozycji. Takich przy-
k adów móg bym poda  wi cej i one najlepiej wiadcz
o tym, e rodowisko akademickie uniwersytetu wcale 
nie uwa a „Gazety” za medium nieprzychylne uczelni. 
A wr cz przeciwnie, cz sto pracownicy czy studenci 
szukaj  wsparcia u nas, bo nie mog  na nie liczy  u 
w adz UO, jak np. wspomniani pracownicy polonistyki. 
To nie za nimi uj  si  rektor Nicieja, ale udzieli  po-
parcia dyrektorowi instytutu, który upubliczni  ohydnie 
obsmarowuj cy jego pracowników anonim. 

– Sam zaczyna e  pisa  jako student politologii 
na UO. Jak z perspektywy czasu patrzysz na uczel-
ni ?

– Okres moich studiów przypad  na czas przemian 
w Polsce. Niesamowitym novum dla studentów by o
wówczas to, e mogli my sobie wybiera  przedmioty 
i wyk adowców. Studiowa em na specjalno ci dzienni-
karskiej, mia em zaj cia ze znanymi opolskimi dzienni-
karzami: Andrzejem Kracherem, Maciejem Siembied ,
z prof. Wies aw  Pi tkowsk -Stepaniak, znawc  pra-
sowych zagadnie . Zaj cia z nimi na pewno mi pomo-
g y, gdy trafi em do tworz cej si  opolskiej redakcji 
„Gazety”.

– Jak oceniasz zmiany na uniwersytecie od czasu 
twoich studiów?

– Jasne, e s  ogromne. Gdy studiowa em, by y trzy 
akademiki, obok jednego z nich znajdowa a si  wiel-
ka dziura, b d ca jednym wielkim mietniskiem. Dzi
stoi w tym miejscu okaza y, nowoczesny akademik z 
obserwatorium astronomicznym na dachu!

Gdy studiowa em, to g ówny gmach UO wci  by
przy Oleskiej. By o tam dosy  siermi nie. To, e
uczelnia rozwin a si , rozprzestrzeni a, wida  go ym
okiem. Bez w tpienia du a w tym zas uga rektora Ni-
cieji. Gdyby my rektora nie doceniali, to nie przepro-
wadziliby my na amach naszej „Gazety” symulacji 
wyborów na prezydenta miasta. Zderzyli my Zemba-
czy skiego z Niciej , bo Nicieja – czy to si  komu

podoba, czy nie – jest w Opolu synonimem rozwoju. 
Aczkolwiek moim zdaniem nies usznie zapomina si ,
e do rozwoju uniwersytetu przys u y y si  tak e inne 

ekipy nim kieruj ce, profesorów: Po piecha, Marka, 
Musieloka.

– A mo e chcieli cie w ten sposób podsyci  kon-
flikt mi dzy Niciej  a Zembaczy skim?

– Konfliktu mi dzy nimi bym si  nie dopatrywa . Ra-
czej ambicjonalnego napi cia. Czy nasz sonda  je pod-
syci ? Raczej u wiadomi  prezydentowi, dot d przekona-
nemu, e nie ma w Opolu konkurenta, e mo e to by
przekonanie b dne. I chyba dobrze, bo oddech konku-
renta na plecach mo e prezydenta tylko zaktywizowa .

– Czy i w jakich momentach uto samiasz si  z 
Uniwersytetem Opolskim?

– Jako  specjalnie z uniwersytetem jako instytucj
si  nie uto samiam. Mam oczywi cie wiele fajnych 
wspomnie  z lat studiów, ale one dotycz  ludzi, jakich 
tu spotka em, kolegów czy wyk adowców, którym spo-
ro zawdzi czam. Oczywi cie ciesz  si , e tacy ludzie 
jak Jana Pawe  II czy W adys aw Bartoszewski przyj li 
tytu y h.c. uczelni, któr  ko czy em. Oczywi cie, e
ciesz  mnie sukcesy wyk adowców, studentów UO, ale 
ciesz  mnie tak e sukcesy opolskich politechników. 

– Czy wynios e  z uczelni wiedz , która przyda a
Ci si  w pracy zawodowej?

– Na pewno. Przede wszystkim dowiedzia em si ,
jak powinna by  zbudowana informacja, pozna em 
podstawowe poj cia dziennikarskie itp. Jeszcze pod-
czas studiów zacz em wspó pracowa  z „Gazet
Wyborcz ”. W a nie na uczelni odby o si  spotkanie, 
podczas którego szefowie opolskiego oddzia u „Gazety 
Wyborczej” Krzysztof Grybo  i Jakub Kami ski, bu-
duj cy wówczas oddzia  gazety, zach cali studentów 
do pisania. No i zg osi em si . Pocz tkowo pisa em 
g ównie informacje sportowe, a e sz o mi nie najgo-
rzej, to powierzono mi stworzenie dzia u sportowego, 
któ rego zosta em nieco pó niej szefem. 

Ale pisa em nie tylko o sporcie, tak e o lokalnej 
polityce. I tu – nie wiem, czy teraz warto si  do tego 
przyznawa  – w jakim  tam stopniu przyczyni em si
do tego, e Leszek Pogan zosta  prezydentem Opola. 
By o to tu  po wyborach samorz dowych w 1994, wy-
granych przez postkomunistów, którzy za bardzo nie 
wiedzieli, jak zachowa si  opozycja, gdy wystawi
swego kandydata na prezydenta. Dowiedzia em si
wtedy, e w KL-D, który mia  wówczas mocny klub w 
radzie miasta, do  dobrze oceniaj  Pogana jako m o-
dego lewicowca, nieuwik anego za bardzo w partyjne 
uk ady z czasów PRL-u, a nawet nowoczesnego, ener-
gicznego. Mówili o nim, e to taki lewicowy pistolet i 
e jego mogliby zaakceptowa . Napisali my wtedy z 

Asi  Pszon czo ówk  „Gazety” pt. „Pistolet prezyden-
tem?”, po której rzeczywi cie SLD wystawi o Pogana 
i rzeczywi cie pocz tkowo mia  on kredyt zaufania u 
radnych opozycji. Po paru latach zosta em redaktorem 
prowadz cym wydania. Po odej ciu Kuby Kami skie-
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go, który zosta  szefem Radia O’le, przej em obowi z-
ki sekretarza redakcji, a od czterech lat – po odej ciu 
Krzy ka Grybosia – kieruj  redakcj  w Opolu.

– Jeste  dzisiaj redaktorem naczelnym. Czy w 
Twoim odczuciu obecna „Gazeta Wyborcza w Opo-
lu” ró ni si  od tej kierowanej przez Grybosia? Na 
czym Tobie zale y?

– Nie ma jakiej  gazety Grybosia ró nej od gazety 

Frelicha. Jest opolskie wydanie „GW”, które od mo-
mentu powstania stara si  trzyma  lini  „GW”, tzn. 
by  blisko ludzi, patrze  na r ce w adzy, tak e tej na 
uniwersytecie, by nigdy nie sta  si  gazet  dworsk .

– Dzi kuj  za rozmow .

(wywiad przeprowadzono w lutym br., przed rozpocz -
ciem procedury wyborczej)

Wspomnienie

Operator filmowy i telewizyjny, absolwent opolskiej WSP 

Miko aj Nesterowicz (1941–2003)

MM iko aj Nesterowicz pochodzi  z Podlasia. By
naszym dobrym koleg . W Wy szej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu studiowa , w latach 

1958–1963, filologi  rosyjsk . Pami tam, jak cz sto 
posila  si  tylko zup  w sto ówce lub drugim daniem, 
które mu koledzy zorganizowali. Pó niej by o ju  le-
piej, bo Miko aj mia  talent do fotografowania i ryso-
wania. Z aparatem fotograficznym si  nie rozstawa ,
zacz  zarabia , sprzedaj c zdj cia np. z wypadków 
drogowych „Trybunie Opolskiej”. By  duchem nie-
spokojnym. Cz sto zgrywa  si , robi c z siebie pajaca, 
a w ród nas budz c niekiedy trwog . Jego znany nu-
mer to przechodzenie po parapetach na drugim pi trze
akademika. Gro ne, a zarazem 
humorystyczne, by o uderzenie w 
szyb  w drzwiach sto ówki. Szy-
ba by a wybita przez kilkana cie 
dni i Miko aj przechodzi  przez t
dziur  nie otwieraj c drzwi. Gdy 
j  wstawiono, on jej nie zauwa y  i 
tragedia znowu si  powtórzy a.

Czy kto  z nas wtedy pomy la ,
e Miki, bo tak nazywali my go, 

b dzie s ynnym fotografikiem, fo-
toreporterem, kamerzyst ? Jego za-
chowanie by o w tych studenckich 
czasach trudne do przewidzenia. 
Mój m  Marian i inni koledzy 
opowiadaj  dziesi tki ró nych hi-
storyjek o nim. Ale gdy byli my 
ju  po studiach, z jak  rado ci
siadali my przed telewizorem, gdy 
pad a zapowied , e b dzie repor-
ta  lub film, do którego zdj cia 
robi  Miko aj Nesterowicz.

Od roku 1971 pracowa  jako 

dziennikarz z kamer . Jest autorem ponad 300 filmów 
dokumentalnych, fabularnych oraz seriali telewizyj-
nych. Z kamer  zwiedzi  ca y wiat. Wykonywa  zdj -
cia do filmów powsta ych w koprodukcji Telewizji Pol-
skiej m. in. z telewizj  BBC, Discovery, WDR, ARTE 
i innymi. Stale wspó pracowa  ze scenarzystk  Tamar
So oniewicz.

„Tamara pisa a pi kne scenariusze – wspomina  Mi-
ko aj Nesterowicz, operator, który sta  wspó prac  z 
Tamar  rozpocz  na pocz tku lat osiemdziesi tych – to 
nie by y scenariusze w telewizyjnym tego s owa zna-
czeniu, a raczej ma e utwory literackie, opowiadania. 
Oddawa y one atmosfer  filmu. Czytaj c jej scenariusz, 

Obóz j zykowy. Pierwszy z lewej – Miko aj Nesterowicz. Pierwszy z prawej – Józef 
Przybylak-Ross, dzi  nauczyciel j zyka rosyjskiego w Glasgow (Szkocja)
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nie mia em problemu w prze o eniu go na obraz. W 
tych scenariuszach by o du o d wi ku, wa ne znacze-
nie mia  zawsze szelest li ci, skrzypienie drzwi, trzask 
ognia w piecu. Pyta a ekip . Czytali cie? Rozumiecie? 
To teraz róbcie.”*

Mieszka cy Podlasia pami taj  jego zdj cia z fil-
mów: „Kresowa ballada”, „ ertwa”. „Melodia duszy”, 
znaj  relacje z mi dzynarodowych festiwali muzyki 
cerkiewnej w Hajnówce. Nesterowicz zosta  wyró -
niony ponad 36 nagrodami w Polsce i za granic . W 
1983 r. przygod  z filmem rozpocz  jego syn. Film 
pt. „Pocztówka z nieba” zrealizowany przez Piotra 
Nesterowicza przedstawia dorobek Miko aja widzia-
ny oczami prostych i szczerych ludzi, mieszka ców 
rodzinnej wioski znanego artysty. Jego przyjazdy do 
niej by y zawsze wielkim wydarzeniem. „Wie , e do 
wioski znowu przyb dzie Miko aj szybko rozchodzi a
si  w ród mieszka ców, t umnie szli na spotkanie ze 
swojakiem powracaj cym z dalekiej podró y po wiel-
kim wiecie. Byli ciekawi, gdzie by  i co filmowa .
Kola zawsze umia  ciekawie opowiada  o swych woja-
ach do miejsc odleg ych i egzotycznych na ca ej ziemi. 

Tak e emisje filmów ze zdj ciami autorstwa Miko aja

wywo ywa y emocje. Mieszka cy
Orli byli dumni ze swego przyja-
ciela i ziomka.”**

Wystawa fotografii Miko aja 
Nesterowicza zatytu owana „Dru-
ga p e  – trzeci wiat” odby a si  w 
Muzeum Ignacego Paderewskiego 
w warszawskich azienkach na 
prze omie roku 2003/2004. Cze-
ka  na t  wystaw  od ponad 10 lat. 
Nie doczeka  si . Umar  nagle i bez 
ostrze enia. Jak pisze Katarzyna 
Pop awska, ekspozycja w ca o ci 
po wi cona jest kobietom, ale nie 
takim, które znamy i ogl damy… 
pi knym, atrakcyjnym cia om w 
ekskluzywnej bieli nie, w krea-
cjach od wielu projektantów mody 
i z perfekcyjnym makija em. Nie 
jasnow osym Europejkom i bo-
gatym roze mianym gwiazdom 
Ameryki. Ta przedstawia kobiety, 
których nikt nie podziwia i one 
nie maj  takich ambicji. Kobiety 
smutne, biedne, brzydkie, brudne, 
stare. Gorsza druga p e  z gorsze-
go Trzeciego wiata – to kobiety 
z Indii, Brazylii, Ghany, Libanu, 
Wietnamu, Suazi przedstawione w 
czterech ods onach: wiosna (dzie-
ci stwo i m odo ), lato (macie-
rzy stwo, praca, zabawa), jesie
(dojrza o ), zima (staro ).*

Pami tk , któr  mam po Mi-
ko aju Nesterowiczu jest mój portret wykonany 
przez niego o ówkiem. Miko aj zmar  nagle 25 maja 
2003 r. Pochowany zosta  na cmentarzu prawos aw-
nym w Orli na Podlasiu. My l , e to wspomnienie 
o Miko aju Nesterowiczu dorzuci cegie k  do losu 
naszych kolegów, którzy rozs awili imi  Polski.

Cecylia awniczak-Bohdziewicz
absolwentka polonistyki WSP w Opolu (1959 r.)

* na podstawie www.cerkiew.pl
** na podstawie www.filmpolski.pl/index.php/d416588

Od redakcji: Miko aj Nesterowicz by  autorem zdj
m.in. do tak znanych filmów dokumentalnych, jak: 
„Defilada” w re . Andrzeja Fidyka, film z 1989 r. (zdj -
cia: Miko aj Nesterowicz i Krzysztof Kalukin), „Arizo-
na” w re . Ewy Borz ckiej z 1997 r. , „Imperium ojca 
Rydzyka” w re . Jerzego Morawskiego z 2002 r. (zdj -
cia: Miko aj Nesterowicz, Andrzej Jadach), „Ballada o 
lekkim zabarwieniu erotycznym” w re . Ireny i Jerzego 
Morawskich z 2003 r. (Miko aj Nesterowicz by  jednym 
z pi ciu operatorów pracuj cych przy tej produkcji).

Na zdj ciu pierwszy z lewej – Miko aj Nesterowicz
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Przyszed e  do nas, do Instytutu, we wrze niu 2006 
roku. By e  z nami nieca e dwa lata. Tak krótko… 
Cieszyli my si , e przyjdziesz, ale – nie ukrywamy 
– odczuwali my niepokój: jak to b dzie? Bo wiedzie-
li my, e b dzie inaczej. Bo tam, gdzie Ty si  pojawia-
e , zawsze wszystko si  zmienia o. Spotykali my Ci

wcze niej i wydawa o nam si , e wiele o Tobie wiemy. 
Wielu z nas jest przecie  Twoimi studentami, prawie 
wszyscy spotykali my Ci  wcze niej na seminariach i 
odczytach, tyle o Tobie s yszeli my. 

Przyszed e , kurtuazyjnie wypi e  fili ank  herbaty 
i… przyst pi e  do pracy: w ci gu pierwszej godziny 
spotkania z zespo em Twojej nowej Katedry Analizy 
Matematycznej przedstawi e  swoje najnowsze po-
mys y badawcze, zaproponowa e  plan pracy na kilka 
najbli szych lat, ustali e  program seminariów, przeka-
za e  odbitki prac i przydzieli e  pierwsze referaty. Nie 
powiedzia e  nic o sobie, bo przecie  nie by o takiej 
potrzeby. Nie by o tak e potrzeby, by my opowiadali 
Tobie o nas; okaza o si , e dok adnie zapozna e  si
z tematyk  naszych bada , wiedzia e  czym si  zaj-
mujemy, co umiemy, a czego jeszcze powinni my si
szybko nauczy . Na koniec wyrazi e yczenie, aby 
mówi  do Ciebie „Andrzeju” i – na tym samym odde-
chu – poprosi e , aby pokaza  Ci czytelni , pokoje i 
sale wyk adowe.

I odt d mówili my do Ciebie „Andrzeju”, a o Tobie 
„Andrzej”. Relacjonowali my, e Andrzej zorganizo-
wa , e Andrzej za atwi . Pytali my, czy Andrzej si
zgodzi , czy zaaprobowa . Cieszyli my si , e Andrze-
jowi si  podoba o. A najcz ciej pracowali my, kiedy 
Andrzej jeszcze nie do ko ca by  zadowolony. To „An-
drzej” by o bardzo szczególne. M odsi (ale nie tylko) 
spo ród nas w pod wiadomy sposób przed tym s owem 
pozostawiali male k , szesnastkow  pauz , w której 
milcz co mie ci y si  Twoje tytu y i osi gni cia, a nasz 
szacunek i onie mielenie.

Od pocz tku poprowadzi e  dla nas w Opolu semi-
narium, uczestniczy e  z nami w seminariach wroc aw-
skich, zdobywa e rodki, by wysy a  nas na intensyw-
ne konferencje robocze organizowane przez wiatow
czo ówk . I cho  by e  zawsze bardzo zaj ty (tyle jesz-
cze naukowych i organizacyjnych wyzwa  by o przed 
Tob ) mia e  dla nas co  jeszcze: czas. Czas na rozmo-
wy i czas na odpisywanie pó no w nocy na nasze go-

r czkowe e-maile. Niepoj te jest wprost, sk d bra e  go 
jeszcze (a mo e przede wszystkim) w takich ilo ciach,
dla studentów. Prowadzi e  przecie  dla nich dwa semi-
naria, cz sto spotyka e  si  z magistrantami. Chcia e
tak e, koniecznie, mie  zaj cia z najm odszymi: ze stu-
dentami pierwszego i drugiego roku. Przez pó tora roku 
zd y e  napisa  dla studentów dwa skrypty (powsta-
wa y a vista – lecz tekst zawsze wyprzedza  wyk ad), a 
trzeci… Trzeciego ju  nie doko czysz. Nie wystarcza y
Ci wyk ady i seminaria. Chcia e  mie  wi kszy kontakt 
z m odzie , chcia e  jeszcze mie  zwyk e wiczenia.
Tego te  by o za ma o. Kiedy zdarza o Ci si  spotka
studentów w poci gu, przysiada e  si  do nich, pyta e
o plany yciowe, doradza e …

I nagle odszed e . Chorowa e  ostatnio – to prawda. 
Lecz nie pozwala e  nam o tym my le . egnali my si
z Tob  przed feriami wielkanocnymi, my lami b d c
ju  przy kwietniowej konferencji, któr  wspó organi-
zowa e . Któ  móg  si  spodziewa , e ju  do nas nie 
przyjdziesz?

Jaki by e ? Na krótko – zbyt krótko – splot y si
nasze drogi, ale wolno nam chyba powtórzy  to, co o 
Tobie mówiono od dawna. e by e  jak rozgrzany w 
s o cu granit: twardy i spoisty, ale jednocze nie pe en
ciep a. Konkretny i konsekwentny, ale pe en yczliwo-
ci. Nie by o atwo z Tob  i , ale by o warto.

***
Profesor Andrzej Hulanicki by  cz owiekiem wiel-

kiego formatu, nietuzinkowym i niestandardowym w 
post powaniu. Kilka faktów, niesk adnie przedstawio-
nych ni ej, nie odda tych cech, ale mo e cho  cz -
ciowo przybli y Jego posta  tym, którzy nie mogli Go 
pozna .

W trakcie protestów studenckich w marcu 1968 roku, 
pod budynek Uniwersytetu Wroc awskiego okupowa-
ny przez strajkuj cych studentów zajecha  (na oczach 
zgrupowanych tam funkcjonariuszy milicji) ogromny 
czarny mercedes za adowany artyku ami spo ywczymi. 
Kierowca (i w a ciciel) – wówczas docent Hulanicki 
– wysiad szy z pojazdu, zabra  nar cze pakunków i za-
niós  studentom. Po chwili z grupk  studentów wróci
po pozosta  cz adunku [relacja kolegi z naszego 
Instytutu, wówczas uczestnika strajku studenckiego].

Przed kilkunastu laty m odej wroc awskiej mate-
matyczce zdarzy o si , e nie zd y a na ekspres do 

Odeszli

Profesor Andrzej Hulanicki
(1933–2008)
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Warszawy, a to oznacza o, e nie we mie udzia u w 
popo udniowych obradach wa nej dla niej konferencji, 
a co gorsza, e nie przywiezie na czas materia ów, które 
mia a dostarczy  innym uczestnikom konferencji. Zroz-
paczona zadzwoni a do Profesora. On, nie namy laj c
si  wiele, od o y  swoje zaj cia, zawióz  bohaterk  zda-
rzenia na wroc awskie lotnisko, kupi  bilet na samolot 
do Warszawy i… wszystko sko czy o si  dobrze [re-
lacja kole anki z naszego Instytutu, uczestniczki owej 
konferencji].

Osobom przebywaj cym w budynku Instytutu Ma-
tematycznego UWr pewnie nie przyjdzie do g owy, e
wiele mebli sk adaj cych si  na wyposa enie mieszcz -
cego si  tam na parterze go cinnego baru samodzielnie 
wykona  Profesor (i nie s  to jedyne b d ce Jego dzie-
em meble w Instytucie).

Zreszt , o wielu inicjatywach i przedsi wzi ciach 
Profesora, podobnie jak o Jego wielkoduszno ci i 
wspania omy lno ci niewiele si  mówi, gdy  On sam 
nie lubi  o tym wspomina . Pozostaje nam to uszano-
wa . W lad za Jego uczniami o jednej rzeczy mamy 
jednak obowi zek wspomnie . O Jego bezprzyk adnym 
oddaniu m odzie y. Wielu m odym ludziom Profesor 
po prostu umo liwi  studiowanie, udzielaj c schronie-
nia w swoim domu we Wroc awiu czy wynajmuj c im 
nieodp atnie mieszkania. Wielu z nich u atwi  zdobycie 
pierwszych posad po studiach. Wielu m odym adeptom 
nauki zorganizowa  start yciowy. Taki by  do ko ca.

***
Andrzej Hulanicki urodzi  si  25 grudnia 1933 roku 

w Poznaniu. Studia matematyczne uko czy  w roku 
1955 w Uniwersytecie Wroc awskim. W 1960 roku 
uzyska  doktorat w Instytucie Matematyki PAN, trzy 
lata pó niej habilitowa  si , a w 1969 roku otrzyma
tytu  profesorski.

Ca  swoj  karier  zwi za  z Uniwersytetem Wroc-
awskim. Na skutek wydarze  politycznych w 1968 

zosta  zawieszony na kilka lat i odsuni ty od zaj .
Jednocze nie w tym samym roku zosta  dyrektorem 
Wroc awskiego Oddzia u Instytutu Matematycznego 
PAN. Funkcj  t  pe ni  do roku 1981. W 2006 roku 
rozpocz  prac  w Uniwersytecie Opolskim.

Od pocz tku swojej dzia alno ci naukowej wykorzy-
stywa  niezwykle rozbudowany warsztat matematycz-
ny, pracuj c na styku teorii miary (i rachunku praw-
dopodobie stwa), teorii mnogo ci, algebry i topologii 
ogólnej.

Pierwsze bardzo wa ne wyniki uzyska  ju  ko cem
lat 50-tych, m.in. rozwi za  problem Kaplansky’ego 
dotycz cy istnienia topologii zwartych dla niesko czo-
nych grup abelowych. Pocz tkiem lat 60-tych uzyska
(nale cy dzisiaj do klasyki teorii) wynik dotycz cy 
charakteryzacji s abej zwarto ci reprezentacji unitar-
nych grup lokalnie zwartych przy pomocy rednich 
Banacha. W latach siedemdziesi tych rozpocz  in-
tensywne badania dotycz ce tzw. rachunków funkcjo-
nalnych. Uwie czeniem wielu lat wyt onej pracy by

znakomity wynik: jawny wzór na euklidesow  trans-
format  Fouriera j dra ciep a na grupie Heisenberga 
(zwany dzi  wzorem Gaveau-Hulanickiego). Lata 80-te 
to okres pracy (z zespo em) nad produktami pó prosty-
mi grup nilpotentnych i abelowych (tzw. grupami NA)
przy wykorzystaniu nowatorskiego pomys u u ycia 
lewoniezmienniczych operatorów Hörmandera. Ba-
dania nad grupami NA by y kontynuowane w latach 
90-tych i dotyczy y m.in. brzegów Martina i Poisso-
na. Ostatnie lata po wi ci  Profesor badaniu nowego 
(wprowadzonego przez Niego i Jego zespó ) poj cia 
tzw. operatorów dopuszczalnych, uzyskuj c nast pnie
wraz ze wspó pracownikami szereg niezwykle cennych 
wyników (m. in. rozwi zanie starego problemu Hua dla 
obszarów II rodzaju).

Intensywnie pracuj c naukowo pami ta  zawsze o 
swoich nast pcach: wypromowa  17 doktorów.

W trakcie ca ej swojej d ugiej kariery Profesor by
zapraszany przez najbardziej presti owe uczelnie, m.in. 
uniwersytety w Waszyngtonie, Seattle, Moskwie, Prin-
ceton, Pary u (Paris VI i Paris 11), Berkeley, New So-
uth Wales, Strasburgu i Metz. Pe ni  funkcje cz onka 
Rady Naukowej IM PAN, redaktora Biuletynu PAN 
- Matematyka i redaktora czasopism Colloquium Mat-
hematicum oraz Studia Mathematica. By  cz onkiem 
rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, posiada  nie-
zwykle presti owy doktorat honorowy Uniwersytetu 
w Orleans.

Zosta  odznaczony m.in. Medalem Orlicza, Z otym
Krzy em Zas ugi, Krzy em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Uhonorowany zosta  indywidualn  Nagrod  Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu za ca okszta t osi gni
naukowych.

By wiatowej s awy matematykiem, przyjacielem i 
wychowawc  wielu pokole  matematyków.

Odszed  od nas 23 marca 2008 roku.

Pogr eni w smutku kole anki i koledzy
z Instytutu Matematyki i Informatyki UO

Prof. Andrzej Hulanicki
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JJ edn  z najciekawszych inwestycji l ska Opol-
skiego ostatnich lat jest, zrealizowany wed ug 
pomys u ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola, ze-

spó  turystyczno-wypoczynkowo-rehabilitacyjny „Ca-
ritas” diecezji opolskiej w Kamieniu l skim. Powsta
w 2005 roku w s siedztwie pa acu Strachwitzów, w 
dawnych budynkach gospodarczych. Nosi tajemni-
cz  nazw  Sebastianeum Silesiacum. Niewielu wie, 
e jest to pierwsze w Polsce sanatorium, gdzie przy 

wykorzystaniu miejscowych wód oligoce skich leczy 
si  chorych przy pomocy metod bawarskiego ksi dza
Sebastiana Kneippa (1821–1897), który jako hydrote-
rapeuta zas yn  na ca ym wiecie.

W Polsce, w przeciwie stwie do Niemiec czy Ame-
ryki, jest bardzo skromna literatura na temat Sebastiana 
Kneippa. Jego biografia spowita jest mg  zapomnienia. 
Spróbujmy ods oni  najciekawsze fakty z jego yciory-
su, wszak ze wzgl du na sanatorium w Kamieniu l -
skim Sebastian Kneipp sta  si  nam, Opolanom, bliski 

Stanis aw S. Nicieja

Cuda ksi dza Kneippa
równie  geograficznie. Na korytarzach Sebastianeum 
Silesiacum w Kamieniu jest sta a ekspozycja jego zdj .

Jest to opowie  o cz owieku, który szed  pod pr d,
aby zrealizowa  swe marzenia i da  ludziom szcz -
cie. Jest to te  opowie  o pewnym typie cz owieka, 
który jest mi szczególnie bliski. Amerykanie maj  na 
to okre lenie selfmademan, czyli jak dzi ki uporowi, 
pracowito ci i konsekwencji mo na unie  si  z ab-
solutnych do ów spo ecznych, cz stokro  z n dzy, do 
pozycji, która na trwa e zapisuje cz owieka w historii 
swego regionu, czasem kraju, a niekiedy i wiata.

Sebastian Kneipp urodzi  si  17 maja 1821 roku w 
podalpejskim miasteczku Stephansried. By  pó nym 
dzieckiem Rosiny i Ksawerego Kneippa – bawarskie-
go tkacza oraz wikliniarza wyplataj cego koszyki. 
Wcze nie postarzali rodzice, wyniszcze ni bied , nie 
byli w stanie zapewni  Sebastianowi szcz liwego 
dzieci stwa, tym bardziej e nie by  jedynakiem. By
ch opcem bystrym i zdolnym. Pomaga  rodzicom w 
ci kiej pracy, siedz c w wilgotnej piwnicy przy plece-
niu koszyków, gdzie nabawi  si  ci kiej choroby p uc. 
We wspomnieniach z dzieci stwa Sebastian pisze, i
bieda i choroby rodziców m ci y mu wszelk  rado
lat ch opi cych. Wspomina  te , e do pierwszej komu-
nii wi tej szed  w ubraniu przeszytym z sukni lubnej
matki i w kapeluszu ojca. Wygl da  jak przebieraniec, 
budz c powszechn  weso o  s siadów. 

Wbrew woli rodziców upar  si , e b dzie ksi dzem. 
Maj c 21 lat opu ci  dom rodzinny. Sta o si  to tu  po 
mierci matki spowodowanej gru lic  i w momencie, 

gdy p omienie strawi y jego rodzinn  chat . Wiele mie-
si cy tu a  si  bez pieni dzy po bawarskich miastach i 
miasteczkach, m.in. po Augsburgu, Türkheimie, Schon-
gau i Monachium. Ima  si  ka dej powierzonej mu 
pracy. Ubiera  si  w to, co mogli mu da  pracodawcy. 
Gdyby nie pomoc ksi dza Macieja Merkla, nie mia by
szans na sko czenie jakiejkolwiek powa nej szko y. 
Dopiero w 23 roku ycia sta  si  uczniem gimnazjum w 
Dillingen nad Dunajem i to dzi ki ks. Merklowi, który 
by  tam profesorem teologii moralnej. Ze wzgl du na 
wiek jego koledzy szkolni nazywali go „papa Kneipp”, 
a nie by  to w tym przypadku przydomek bynajmniej 
pieszczotliwy. Na domiar z ego po dwóch latach nauki 
ujawni a si  w jego organizmie gru lica. Zacz  plu
krwi , co rokowa o jak najgorzej. Wówczas, gdy nie 
znano penicyliny, gru lica wydawa a si  nieuleczalna. Z prawej – ks. Sebastian Kneipp
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Powszechnie bano si  gru lików jako „siewców mier-
ci”. Ukrywa  sw  chorob . arliwie si  modli  i uczy .
Matur  zda  w 1848 roku, maj c ju  27 lat.

Na studia, dzi ki finansom ks. Merkla, poszed  do 
Monachium wbrew zaleceniom lekarza, który radzi
mu wybra  Dillingen ze wzgl du na klimat korzyst-
niejszy dla gru lików. Ale w Monachium by  szybszy 
kurs. Kneipp chcia  za wszelk  cen  szybko si  usa-
modzielni . Jako student y  w skrajnej n dzy. Jego los 
odmieni  jednak przypadek.

Przegl daj c katalog w monachijskiej czytelni, na-
trafi  na ksi k  szwajcarskiego lekarza Jana Zygmunta 
Hahna pt. „Wprowadzenie do wodolecznictwa”. Po wy-
po yczeniu zanurzy  si  w jej lektur  i dozna  ol nienia: 
„Wyczyta em bowiem – wspomina  pó niej – e przy 
pomocy wody mo na leczy  z wszystkich mo liwych
chorób. Ta ksi eczka by a dla mnie prawdziw  ju-
trzenk  ku lepszej przysz o ci” (cyt. za: Z. Podlejski, 
Bez aureoli, Kraków 2007, s. 71). Kilka dni pó niej u 
antykwariusza Zipperera naby  wys u ony egzemplarz 
ksi ki Hahna i zacz  j  pilnie studiowa . Przysz y
wakacje, \po których rozpocz  studia w Dillingen. Tam 
pewnego zimowego dnia poszed  nad Dunaj, rozebra
si  i na kilka sekund wszed  do lodowatej wody. Prze y
szok termiczny, ale niespodziewanie poczu  si  dobrze, 
rze ko. Tak zacz a si  jego praktyka wodolecznicza.

Odt d – wspomina  – trzy razy w tygodniu bieg em
do Dunaju (mog o by  zimno jak chcia o) i bra em 3–4
sekundowe k piele przy temperaturze minus 10–15 
stopni. Po zimnych k pielach wraca  do domu silniej-
szy, od wie ony, mia  dobry apetyt. W 1850 roku w 
Monachium przed dopuszczeniem do wi ce  kap a -

skich przeszed  surowe badania 
lekarskie, które nie wykaza y w 
jego organizmie adnej choroby. 
Nie móg  uwierzy  – by  wyleczo-
ny. W podobny sposób, za namow
Kneippa, uwolni  si  od gru licy 
jego kolega ze studiów Langmayer. 
Przypadek ten wzbudzi  sensacj .
Rektor seminarium w Monachium 
nie móg  w to uwierzy . Zna  do-
brze przypadek Langmayera.

W 1852 roku Sebastian Knei-
pp otrzyma wi cenia kap a skie
w katedrze w Augsburgu i zosta
wikarym w pobliskim Biberbach. 
Szybko zyska  s aw  jako ksi dz 
doradca w ci kich, beznadziej-
nych chorobach. Wykorzystywa
ci gle poszerzan  wiedz  z wodo- i 
zio olecznictwa. Kilku jego pacjen-
tów wysz o z chorób z punktu me-
dycznego absolutnie beznadziej-

nych. Wywo a o to ostr  reakcj  lekarzy bawarskich 
zagro onych w swym monopolu. Kneippowi zarzuco-
no, e o miesza sztuk  medyczn , e jest szarlatanem i 
cynicznym znachorem. Pozwy i oskar enia kierowano 
do biskupa i prokuratury. Kneipp wydawa  co pewien 
czas o wiadczenia, w których stwierdza :

O wiadczam, e chorzy, którym dotychczas udzie-
li em rady, nale eli wy cznie do tej kategorii, którym 
rodki lekarskie, stosowane przez d u szy czas, a nawet 

lata, ma o lub wcale nie pomog y. Tak e tym, którzy 
zostali przez lekarzy opuszczeni, z braku nadziei na ja-
k kolwiek popraw  lub tym, którzy nie mieli pieni dzy, 
eby op aci  lekarza. Nie pycha i w asny interes, lecz 

wspó czucie dla nieszcz liwych kaza y mi wypróbowa
leczenie wod .

Sebastian Kneipp, wikary

Biskup Augsburga, atakowany przez lekarzy i apte-
karzy wymuszaj cymi interwencj , postanowi  prze-
nie  Kneippa na dalek  prowincj  do klasztoru Domi-
nikanek w Wörishofen na stanowisko spowiednika w 
nadziei, i  to uspokoi atmosfer  wokó  ksi dza uzdro-
wiciela. By a to decyzja arcytrafna, a dla male kiego 
bawarskiego Wörishofen szcz liwa i zadziwiaj co 
brzemienna w skutki. 

Kneipp nie by  w stanie poskromi  swej aktywno ci
i ograniczy  j  tylko do roli spowiednika. Szybko po-
zyska  siostry zakonne do swoich pomys ów i pocz
budowa  przy zakonie Dominikanek sanatorium. Syste-
matycznie dzie  po dniu realizowa  plany rozbudowy. 
Wznosi  nowe budynki oddzia ów szpitalnych i ma e
hoteliki – pensjonaty ze specjalnymi basenami i natry-

Ks. Sebastian Kneipp w Wörishofen z aziennym i dzieckiem z miejscowego 
sieroci ca
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skami. Wydawa  broszury i ksi ki 
o zio o- i wodolecznictwie. Wzniós
okaza y sierociniec, gdzie schro-
nienie znajdowa y dzieci porzuco-
ne i pozbawione opieki rodzinnej.

Z dnia na dzie  Wörishofen 
zamienia o si  w znane w ca ych 
Niemczech i nie tylko uzdrowisko. 

ci gali tam ludzie beznadziejnie 
chorzy, pora eni przeczuciem bli-
skiej mierci. Kneipp dawa  im nie 
tylko nadziej , ale wyci ga  ich ze 
stanów depresji i niejednokrotnie 
uzdrawia . Ros a wi c jego s awa.
Towarzyszy y temu bezpardonowe 
ataki rodowisk medycznych i far-
maceutów. Mno ono oszczerstwa i 
pomówienia. Zarzucano mu, e jest 
hochsztaplerem ocieraj cym si  o 
czarn  magi . Organizatorzy nago-
nek g osili, i  to „szaman ukryty 
w sutannie duchownego”. Kneipp 
przed s dami wychodzi  z tych ata-
ków zwyci sko. Nikt nie by  w sta-
nie udowodni , e kogo  skrzyw-
dzi , a jego praktyki wp yn y na 
pogorszenie zdrowia pacjentów. 
Atakowany, na zewn trz poka-
zywa  stoicki spokój i u miech. I 
jeszcze wi ksze zaanga owanie w 
pracy i pos ugach kap a skich.

Z czasem w adze ko cielne 
doceni y dzia alno  Kneippa. W 
1881 roku zosta  proboszczem w Wörishofen. Umoc-
ni o to jego pozycj  spo eczn  i duszpastersk . Sta  si
ekspertem w dziedzinie tzw. medycyny alternatywnej. 
Wydawa  coraz to nowe ksi ki, w ród których rang
bestsellera osi gn y „Moja kuracja wod ”, „Atlas zió
leczniczych”, „Mój testament dla zdrowych i chorych”. 
Pisa  te  broszury dla rolników, ogrodników, zielarzy 
i hodowców pszczó . Propagowa  zdrow ywno .
„Jeste  z tego, co zjad e ” – g osi .

W 1894 roku stworzy  Mi dzynarodowe Towarzy-
stwo Lekarzy Hydroterapeutów i zosta  pierwszym 
jego prezesem. Za zgromadzone pieni dze zbudowa
Sebastianeum – dom chorych konfratrów. Twierdzi , e
„Bóg na ka d  chorob  stworzy  zio o, tylko cz owiek
musi wiedzie , które na któr ”. W innym miejscu pisa :
„Nie wolno trosk o zdrowie powierza  jedynie Bogu. 
Cz owiek musi si  tak e sam o nie troszczy ”. Zacz
wydawa  czasopismo „Kneipp-Blätter”.

W Europie i Ameryce, a nawet i w Egipcie, zacz y
powstawa  o rodki wed ug kneippowskich wskaza .

Zyska  uznanie i opini  jednego z najwi kszych, obok 
Vincentego Priessnitza, hydroterapeuty. U schy ku y-
cia zaprosi  go do siebie papie  Leon XIII, aby zasi g-
n  u niego rady i wr czy  mu z oty medal za ci k
prac  oraz po wi cenie dla bli nich.

Do y  wieku s dziwego, 86 lat, co wówczas nie 
zdarza o si  cz sto. Zmar  w 1897 roku w Wörisho-
fen, gdzie znajduje si  jego grób-mauzoleum i szerzy 
wr cz kult jego osoby jako twórcy tego znanego dzi
bawarskiego uzdrowiska.

Obecnie na wiecie jest kilkadziesi t o rodków typu 
Sebastianeum, gdzie w lecznictwie stosuje si  meto-
dy wypracowane przez Sebastiana Kneippa. W Polsce 
jest tylko jedno Sebastianeum – w Kamieniu l skim
– stworzone dzi ki arcybiskupowi Alfonsowi Nosso-
lowi i znakomitemu zespo owi kieruj cemu opolskim 
„Caritasem”.

Stanis aw S awomir Nicieja

Mauzoleum ks. Sebastiana Kneippa w Wörishofen
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Adam Wierci ski

Za szybkie pisanie (2)

ZZ astanawiano si  niedawno w odzi, czy mo na
przyjmowa  od studentów polonistyki podania 
z b dami ortograficznymi i gramatycznymi. 

Czy odrzucanie takich poda  w dziekanacie nie zosta-
oby potraktowane jako odwrót od idei demokratyzacji 

uniwersytetu – pytano.

I znów g o no o odzi. Tamtejszy oddzia  Zwi z-
ku Nauczycielstwa Polskiego zaj  si  lustracj  lektur 
szkolnych; pono  w powie ciach Prusa i Reymonta 
znaleziono szkodliwe dla m odych umys ów tre ci. A 
tak. Wiceszefowa ódzkiego ZNP apeluje do polskich 
nauczycieli, by zbuntowali si  przeciw Prusowi i innym. 

eby zorganizowali wielk  i g o n  debat , która przy-
niesie odpowied  na istotne dla Polaków pytanie: czy 
nasza m odzie  nie zara a si  antysemityzmem ze szkol-
nych lektur? W debacie, wed ug [Jadwigi] Tomaszew-
skiej, powinni wzi  udzia  równie  literaturoznawcy
(Anna S z u l c, „Lalka” z powielacza, „Przekrój” 
2008, nr 7, s. 30).

Gdyby dzia aczka ódzkiego ZNP, tak dba a o m ode 
umys y, poczyta a troch  wi cej o literaturze polskiej 
XIX wieku, to by si  dowiedzia a, e Jan Jele ski na-
zwa  w 1879 roku Prusa najwierniejszym doboszem 
ca ej ydowskiej koterii. A gdyby przeczyta a Lalk  do-
k adniej, znalaz aby wypowied  starego Szlangbauma 
skierowan  do Wokulskiego: – U nas, panie, niby u 

ydów, jak si  m odzi zejd , to oni nie zajmuj  si , jak 
u pa stwo, ta cami, komplementami, ubiorami, g up-
stwami, ale oni albo robi  rachunki, albo ogl daj
uczone ksi ki, jeden przed drugim zdaje egzamin albo 
rozwi zuj  sobie: szarady, rebusy, szachowe zadanie. 
U nas ci gle jest zaj ty rozum i dlatego ydzi maj  ro-
zum, i dlatego, niech si  pan nie obrazi, oni ca y wiat
zawojuj . U pa stwa wszystko si  robi przez te sercowe 
gor czk  i przez wojne, a u nas tylko przez m dro  i 
cierpliwo  (Boles aw P r u s, Lalka, oprac. Józef Ba-
chórz, wydanie drugie przejrzane, t. I, Wroc aw 1998, 
BN I 262, s. 391).

M dry nauczyciel móg by wypowied  Szlangbau-
ma wykorzysta  na lekcjach i porozmawia  z uczniami 
równie  i o tym, sk d si  wzi y osi gni cia ydów w 
kulturze i nauce, dlaczego w pierwszej po owie XX 
wieku ydzi zdobyli 14 proc. Nagród Nobla z litera-
tury, chemii, fizyki i medycyny/fizjologii. W drugiej 
po owie stulecia, kiedy Nobla zacz to przyznawa  lu-
dziom z ca ego wiata, odsetek ten wzrós  do 29 proc. 
Dzi  kszta tuje si  na poziomie 32 proc. To imponuj ce, 

zwa ywszy e ydzi stanowi  oko o 0,2 proc. ludno ci
wiata (Charles M u r r a y, Geniusz ydowski. Sk d si

bior  niezwyk e osi gni cia ydów, „Europa” 2007, nr 
15, s. 10).

Móg by te wiat y nauczyciel poleci  przy okazji 
lektur  rozdzia u Rasa czy tradycja? z ksi ki Ludwika 
Hirszfelda Historia jednego ycia i jeszcze zacytowa
fragmenty eseju Jerzego Stempowskiego: Posiad szy 
te ca kowicie niepraktyczne wiadomo ci – przepisy 
Moj esza i anegdoty z ycia Abrahama i Sary – m odzi
izraelici brali si  do handlu i za miewali na tym polu 
konkurentów dyplomowanych przez szko y i akademie 
handlowe; Z chederu i z domu wi kszo  moich ko-
legów ydów wynios a szacunek dla wiedzy bezinte-
resownej, wsparty autorytetem religii i tradycji. Taka 
ocena wiedzy jest podstaw  wszelkiego wykszta cenia.
Wykszta cony zdobywa szybko potrzebne mu wiado-
mo ci praktyczne, na które niewykszta conemu ca ego
ycia za ma o (Pawe  H o s t o w i e c  [Jerzy S t e m -

p o w s k i ], Dzieci Warszawy w pocz tkach XX stule-
cia, [w:] i d e m, Eseje dla Kassandry, Pary  1961, s. 
89–90).

Po co przypina  Prusowi niezas u one atki? Jego 
bohaterowie wypowiadaj  przecie  s dy podobne do 
tych, do których po latach b d  dochodzi  wybitni my-
liciele. Po co w najlepszej chyba polskiej powie ci 

doszukiwa  si  tre ci, których tam nie ma.

***

W szkicu – poprzedzaj cym doskona y przek ad 
Dziennika 1920 Izaaka Babla – t umacz przekonywa ,
e przysz y autor Konarmii, kiedy tylko zg osi  si  w 

maju 1920 roku do komendy Pierwszej Armii Konnej: 
Pierwszego zaraz dnia przeby  musia  cwa em [sic!] 80 
kilometrów, zapewne dlatego, e Konarmii nie uda o si
jeszcze przedarcie na ty y polskich wojsk, co sta y ju
na Dnieprze (Izaak B a b e l, Dziennik 1920, przek ad
i wprowadzenie Jerzy Pomianowski, Oficyna Wydaw-
nicza Mireki 2007, s. 6).

Tylko s awna, mlecznobia a klacz Mahometa mo-
g aby tak  odleg o  przeby  cwa em. Takich koni, 
które potrafi yby cwa owa  a  80 kilometrów nie by o
nawet w Pierwszej Konnej. Kawaleria w czasie d u-
giego, forsownego marszu porusza si  st pa, k usem 
i bardzo rzadko galopem (krótkie odleg o ci i to tzw. 
galopem zebranym, ale nie karierem!), st pa, k usem 
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i galopem, potem krótki postój i znów st p, k us, st p,
k us. Nawet Tuwim wiedzia  o konieczno ci zmiany 
chodów ko skich (por. przek ad Grenady: Jechali my
st pa / P dzili my w k bach...).

***

Zdzis aw Pietrasik o Gustawie Holoubku: aktor z 
takimi warunkami nie pasowa  nie tylko do pojedyn-
czych filmów, ale wr cz do ca ych nurtów narodowej 
kinematografii. Czy mo na na przyk ad wyobrazi  go 
sobie w mundurze u ana, p dz cego z szabl  w d oni na 
niemieckie czo gi? („Polityka” 2008, nr 11, s. 109).

Roz mieszy oby to pytanie Holoubka, ale pewnie 
bardziej zasmuci o; pewnie co  by powiedzia  z sarka-
zmem o znajomo ci historii najnowszej w ród niektó-
rych pisz cych. By  przecie  daleki od masochizmu na-
rodowego; aden re yser nie namówi by go do zagrania 
takiej kaboty skiej roli, wiedzia  o polskich dziejach o 
wiele wi cej ni  za szybko pisz cy publicy ci. Wiedzia ,
e u ani p dz cy na czo gi to wymys  niegdysiejszej 

propagandy niemieckiej. Ci gle ywotny, jak to wida
z przytoczonego fragmentu artyku u og oszonego na a-
mach powa nego tygodnika. To ju  nawet w „Polityce” 

nie wiedz  redaktorzy, jak to by o z szar ami na czo gi?
Pisa  dawno temu Cezary Le e ski: ród em le-

gend o desperackich szar ach u a skich na pancerze 
byli w oscy korespondenci wojenni akredytowani przy 
oddzia ach Wehrmachtu. Wi kszo  z nich nie przepa-
da a za Niemcami i sympatyzowa a z Polakami. St d
w dobrej wierze redagowali opisy, które pó niej po-
s u y y Niemcom do stworzenia chwytu propagando-
wego przedstawiaj cego polskich kawalerzystów jako 
desperackich, niezbyt m drych fanatyków, którzy nie 
mieli poj cia o sztuce wojennej (Zosta y tylko lady 
podków..., Warszawa 1978, s. 29–30).

***

Znawczyni literatury polskiej XIX wieku popisa a
si  który  ju  raz (zdaje si , e trzeci) nieznajomo -
ci  geografii historycznej dawnej Polski. I jeszcze po-
zmienia a strony wiata, wschód na zachód przenios a:
Litwa, pó nocno-zachodnie [sic!] kresy [sic!] dawnej 
Rzeczypospolitej, zapisa y si  w pami ci dziejowej jako 
miejsce szczególnie wyró nione przez histori  i szcze-
gólnie przez ni  do wiadczone (Historia literatury i 
kultury polskiej, 2: Romantyzm. Pozytywizm, red. dr 

Anna Skoczek, Warszawa 
2007, wiat Ksi ki, s. 545).

O tym miejscu szczegól-
nie wyró nionym przez hi-
stori  wypada oby wiedzie
wi cej. Pó nocno-zachodnie 
kresy Rzeczypospolitej to 
przecie  Pomorze, natomiast 
kresy pó nocno-wschodnie 
Rzplitej le a y gdzie indziej, 
na obrze ach Litwy histo-
rycznej, tam, gdzie Witebsk, 
Orsza i Mohylew. Litwa nie 
by a jakimi  tam „kresami”, 
stanowi a – obok Korony 
– cz  sk adow  Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, 
bez niej nie by oby dawnej 
Rzplitej. To pod zaborem, w 
Cesarstwie Rosyjskim, Litwa 
sta a si  pó nocno-zachodni-
mi kresami Imperium. I taka 
te  by a od 1840 r. urz dowa
nazwa tej cz ci Ziem Zabra-
nych – Siewiero-Zapadnyj 
Kraj. Na pó noc i wschód od 
Wo gi i Donu.

Ta sama autorka nazwa-
a wie  drobnoszlacheck  z

powie ci Elizy Orzeszkowej
– ch opskim za ciankiem (ibi-
dem, s. 564).Dobrze, e o 

Zadziwiaj ca znajomo  historii, geografii historycznej i spraw narodowo ciowych (Historia
literatury i kultury polskiej, t.2: Romantyzm. Pozytywizm, Warszawa 2007, wiat Ksi ki,
s. 545)
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tym nie dowiedzieli si  jeszcze siedz cy nad Niemnem 
ostatni Bohatyrowiczowie.

***

Dziwne wyobra enie o polskiej szlachcie ma Nor-
man Davies; w Bo ym igrzysku pomyli  zagonowców 
(drobnych szlachciców uprawiaj cych w asnor cznie 
zagony ziemi) z zago czykami (dzielnymi kawalerzy-
stami dzia aj cymi na ty ach wroga w oderwaniu od si
w asnych); zago czykom kaza  uprawia  zagony.

A w ostatnim wydaniu Europy (Europa. Rozprawa 
historyka z histori , Kraków 2007) pisa  tak: Polska 
drobna szlachta by a czym  jedynym w rodzaju. W nie-
których dzielnicach – na przyk ad na Mazowszu – sta-
nowi a jedn  czwart  ogó u mieszka ców. W niektórych 
okr gach – tam, gdzie wsie by y ogrodzone dla ochrony 
przed ch opami – szlachta za ciankowa – czyli „siedz -
ca-za- cian ” – tworzy a ca  ludno . Te odkrywcze 
zdania zosta y przedrukowane w wielkonak adowej 
gazecie codziennej (zob. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 
296, s. 11).

A pisarze i poeci – Mickiewicz, Sienkiewicz, Kacz-
kowski, Syrokomla, Orzeszkowa czy Rodziewiczówna 
– bywaj cy w za ciankach i pisuj cy o nich ze znaw-
stwem, o tych tam ogrodzeniach nie wspominali; im 
si  pewnie tylko wydawa o, e za cian , znaczy o: za 
granic  obszaru dworskiego, gdzie rozci ga y si  nie-
wielkie zagony nale ce do demosu herbowego.

***

W znanym eseju – Granice literatury – Jerzy Stem-
powski wspomnia , e jako m ody cz owiek przeczy-
ta  latem wszystkie dramaty Szekspira. Przyzna , e
ten wypadek mia  wp yw na pó niejsze lektury i na 
inne wybory i decyzje: Odrzuca em odt d bez pardonu 
wszystkie ksi ki, które wydawa y mi si  o wiele gorsze 
od „Troilusa i Kressydy” (Eseje dla Kassandry, Pary
1961, s. 150).

Po wielu latach uczona autorka zaj a si  wyznaniem 
Stempowskiego i jego m odzie czymi lekturami; roz-
prawia a tak: Stempowski nie odczuwa  dyskomfortu, 
który by by zapewne udzia em wielu badaczy postkolo-
nialnych, gdy czyta  na Wo yniu [sic!], pewnego upalne-
go lata, te dzie a wszystkie [sic!]. Czu  zwi zek z kultur
europejsk , odebra  odpowiednie wychowanie. [...] A 
jednak wydaje si , e na Wo yniu [sic!] i potem, we 
wspomnieniu Wo ynia – matecznika, centrum biografii 
nawet kogo , kto yje w przemieszczeniu – Stempow-
ski zdaje si  spe nia  warunki bloomowskie, chocia  z 
mojej perspektywy lektura ustanawiaj ca kanon jest 
w przypadku Stempowskiego lektur  cudzoziemsk . I 
nie mam na my li j zyka, w którym czyta, ale j zyk, w 
którym si  wychowa . Stempowski nie odczuwa jednak 

potrzeby dramatycznego rozwini cia w tku tej za o y-
cielskiej lektury, rekonstruuje pocz tek jako inicjacj
w kanon, nie ujawniaj c, e móg by cho  przez chwil
by  uzurpatorem, obcym, harcownikiem (Inga I w a 
s i ó w, Strategia krytyczna: poskramianie Szekspira,
[w:] Literatura – punkty widzenia – wiatopogl dy. 
Prace ofiarowane Marcie Wyce, pod redakcj  Doroty 
Kozickiej, Macieja Urbanowskiego, Kraków 2008, s. 
395–396).

Od czego tu zacz ? Mo e od przypomnienia: Stem-
powski jako m ody ch opiec nie przeczyta dzie  wszyst-
kich Szekspira. Ale  sk d. Przeczyta  tylko dramaty. 
Czyta  je zapewne w Winikowcach powiatu lity skie-
go, guberni podolskiej. Wo y  nie by matecznikiem, 
centrum biografii Stempowskiego, jak si  niektórym 
badaczom – nie tylko postmodernistycznym – wydaje; 
jego ojczyzna domowa to Podole. Dolina Dniestru. W 
Berdyczowie na Wo yniu by  raz tylko. Przejazdem. 
Jak to dobrze, e Stempowski czyta  dobre ksi ki w 
czasach, kiedy nie by o antropologii ponowoczesnej. 
Móg  czyta  bezinteresownie. Dla badaczy postkolo-
nialnych Stempowski, pogrobowiec duchowy dawnej 
Rzeczypospolitej, wieloj zycznej i wielowyznaniowej, 
mo e si  okaza  za trudny. Polacy jagiello scy stano-
wi  dzi  zagadkow  formacj , uda o im si y  d ugo
w Rzeczypospolitej idealnej. Ostatni jej obywatele to 
Giedroyc, Vincenz, Mi osz, Pruszy ski, Wa kowicz, 
Mackiewicze, Stempowski.

Trudno zrozumie , dlaczego Autorka twierdzi, e
lektura dramatów Szekspira jest w przypadku Stempow-
skiego lektur  cudzoziemsk . I nie mam na my li j zyka, 
w którym czyta, ale j zyk, w którym si  wychowa .

To nie by  jeden j zyk, w którym si  wychowa , ale 
jak to na pograniczu kultur – kilka j zyków. Polski, 
ukrai ski w odmianie gwarowej, francuski. I wszystkie 
domowe. Nauczy  si  pó niej jeszcze innych. Wielo-
j zyczny, niespieszny przechodzie , pilny czytelnik 
pisarzy staro ytnych, czu  si  w tylu miejscach jak u 
siebie, otwarty na wiat, rozumiej cy innych, piel g-
nuj cy duchowe dziedzictwo kresowe. Egzulant po-
dolski tak dobrze zadomowiony wsz dzie tam, gdzie 
si ga a cywilizacja aci ska. Móg by sparafrazowa
wiersz Mickiewicza i powtórzy : em znad Dniestru, 
em Polak (jagiello ski), mieszkaniec Europy. T uma-

czy  w li cie do Mi osza w 1960 roku: Wspó czesna 
literatura jest ca a egocentryczna, omphaloskopiczna; 
autorzy nie potrafi  wi cej opisa  prze y  innych jak 
swoje w asne. Szlachcic kresowy natomiast musia
umie  odczyta  my li Bia orusinów, Ukrai ców, ydów, 
starowierców, karaimów, Cyganów itd., potem za  my li 
gubernatorów, insprawników, majorów P utów. By o to 
jego codzienne zaj cie, niezb dne uzdolnienie. Z tych 
uzdolnie  przodków nic Pan nie utraci  (Jerzy S t e m 
p o w s k i, Listy, wybór i redakcja Barbara Toru czyk,
Warszawa 2000, s. 107).

Adam Wierci ski
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ZZ imowa Gie da Piosenki, zorganizowana przez 
Samorz d Studencki Uniwersytetu Opolskie-
go 13 marca 2008 w Opolu, odby a si  po raz 

osiemnasty. Po raz pierwszy w historii przegl du uczest-
nicy startowali podzieleni na dwie kategorie: „Zespó ” i 
„Solista”, a ich wyst py ocenia o jury, w sk ad którego 
weszli: Ewa Ma kowiak (powo ana na miejsce Hirka
Wrony, który nie móg  si  pojawi  z powodu choroby), 
Anna Piechurska, El bieta Trylnik, Tomasz Bazan
oraz Jan Poprawa. Startuj cy w konkursie walczyli o 
liczne nagrody, m.in. udzia  w eliminacjach do koncertu 
Debiuty w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu, skorzystanie przez 20 godzin z profesjonalnego 
studia nagraniowego Radia Opole czy nakr cenie teledy-
sku przez Grup  #13. Publika te  mia a okazj  wygra
ró ne upominki, bior c udzia  w konkursach, w których 
s uchacze mogli wykaza  si  wiedz  z dziedziny disco 
polo b d  powarcze  niczym rasowi metalowcy. Jednak z 
artystycznego punktu widzenia liczy a si  tylko jedna na-
groda – Z oty Wiatraczek, umo liwiaj cy udzia  w presti-
owym 44. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie.

XVIII Zimowa Gie da Piosenki by a moj  pierwsz
styczno ci  z tym przegl dem, tote  nie mam mo liwo ci 
stwierdzi , jaki by  poziom tegorocznego konkursu w 
porównaniu do poprzednich. Nie wdaj c si  w szczegó-
owe analizy wyst pów poszczególnych wykonawców, 

przedstawi  jedynie swoje wra enia ogólne, gdy  w ad-
nej mierze nie uwa am si  za eksperta; o ile w kwestii 
muzyki mam pewne rozeznanie (poniewa  sam amator-
sko grywam na perkusji), to ju  dziedzina piewu jest 
dla mnie zbyt skomplikowana i pe na niuansów, st d nie 
jestem w stanie rzetelnie j  oceni . B dzie to wi c raczej 
zbiór opinii i spostrze e  prostego cz owieka, który po-
szed  na ów konkurs, aby pos ucha  m odych, lokalnych 
wykonawców.

I z przykro ci  musz  stwierdzi , e je li bra  za wy-
znacznik utwory zaprezentowane przez startuj cych w 
konkursie, wi kszo  m odych wykonawców na opol-
skim podwórku chyba nie zrozumia a, po co w nim w 
ogóle wzi a udzia . W moim mniemaniu, na przegl dach 
takich jak XVIII Zimowa Gie da Piosenki trzeba si  do-
brze sprzeda , pokaza  z jak najlepszej strony i wyró ni
si  na tle reszty. Tymczasem spora cz  uczestników po-
stawi a na bezpieczn  przeci tno , serwuj c s uchaczom 
kompozycje w klimatach pop-rockowych, najwyra niej
przedk adaj c md e, niewyra ne gitary i sm tne teksty 
nad wyrazisto , zadziorno , charakter, i cho  czasem 

XVIII Zimowa Gie da Piosenki,
czyli pop-rockowa papka

zdarza y si  fragmenty, w których utwory zyskiwa y nie-
co mocy, to nawet wtedy brzmia y one niemrawo, zupe -
nie jakby muzycy bali si  podkr ci  odrobin  g o no
przesteru i poszarpa  za struny czy mocniej uderzy  w 
b bny. Dziewczyny mocno inspirowa y si  g osami Kasi 
Nosowskiej i Agnieszki Chyli skiej (co jeszcze nie jest 
z e), podczas gdy panowie w dominuj cej ilo ci wypad-
ków piewali na mod  Andrzeja „Piaska” Piasecznego 
czy Piotra Kupichy z grupy Feel (co autor pozwoli so-
bie pozostawi  bez komentarza). S owem, na konkursie 
królowa a pop-rockowa papka, której w radiu, telewizji 
i Internecie mamy a  nadto. Dlatego te  nie b d  wi cej
wspomina  o redniakach i skupi  si  na tych wykonaw-
cach, którzy zdo ali przyku  jego uwag .

Grup takich by o trzy. Pierwsza to Nowa Energia, któ-
rej utwór „Bo nadzieja”, cho  równie  wpadaj cy w nurt 
spokojniejszego rocka, zainteresowa  mnie lekkim po-
smakiem reggae, niebanaln  rytmik , dobrym wokalem 
i przede wszystkim przebojowym potencja em. Propozy-
cja Nowej Energii ma w sobie cechy czego , co zwyk em 
okre la  mianem „wuchowpadacza”, co znaczy tyle, i
piosenka ta, raz us yszana, nie daje o sobie tak atwo 
zapomnie  i ko acze si  po zakamarkach umys u przez 
reszt  dnia. „Bo nadzieja” ma niew tpliwie przebojowy 
potencja , cho  pewnie gdybym by  zmuszony rzeczony 
utwór s ysze  kilka razy dziennie w radiu i telewizji, to 
moja sympatia do  wyparowa aby szybciej ni  kostka 
lodu na pustyni.

Drugim zespo em by a Arythmia, która wykona a
„Zdychotomi ”. Kapela ta zagra a w po owie stawki 21 
startuj cych, a by a pierwsz , która postara a si  o kon-
takt z publik  wykraczaj cy poza powitanie publiczno ci. 
Ju  samo to uwa am za du y plus, kolejny za  przyznaj
za sam  piosenk , która mia a to, co w muzyce lubi
najbardziej: soczyste, walcowate riffy gitarowe, dyna-
miczn , pe n  energii sekcj  rytmiczn  oraz wyrazisty, 
mocny wokal. Mówi c krótko, Arythmia zagra a kon-
kretnie i, kolokwialnie rzecz ujmuj c, z kopem. I gdyby 
„Zdychotomia” zosta a wykonana w jakim  zadymionym 
klubie b d  miejscu, gdzie by oby wi cej zbuntowanej 
m odzie y, to na pewno porwa aby stado depresyjnych 
nastolatków do machania przyd ugimi grzywkami pod 
scen .

Ostatni  kapel , która wywar a na mnie du e, by nie 
rzec najwi ksze wra enie, by  liczny, bo a  siedmiooso-
bowy zespó  „Lokalne Ocieplenie”. Grupa zagra a „Wi -
cej nic nie zale y ode mnie”, ujmuj c  ballad  o lekko 
jazzowym charakterze. Spokojne d wi ki klawiszy, deli-
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katne mu ni cia strun akustycznej gitary, subtelna perku-
sja, agodne brzd kanie basu oraz ciep y g os wokalistki 
wspomaganej dwuosobowym, damsko-m skim chórem 
– kto  móg by pomy le , e to elementy zbyt s abe, by 
stworzy  utwór maj cy do  charakteru, by zrobi  wra-
enie na przeci tnym s uchaczu. I ten kto  srodze by si

pomyli , bo wspomniane sk adniki, cho  samodzielnie 
bardzo kruche, po zmieszaniu stworzy y niesamowit ,
pot n  mieszank . Jestem chyba najlepszym przyk a-
dem si y oddzia ywania tej piosenki, bo cho  nie prze-
padam za tego typu muzyk , preferuj c mocnego rocka 
i metal, to jednak siedzia em z zapartym tchem, ch on c
i rozkoszuj c si  ka dym d wi kiem, czuj c, jak ciarki 
biegaj  mi tam i z powrotem wzd u  kr gos upa. Musz
równie  stwierdzi , e „Wi cej nic nie zale y ode mnie” 
to kompozycja, która w moich uszach zabrzmia a najbar-
dziej profesjonalnie ze wszystkich, jakie by o mi dane 
s ysze  podczas konkursu; partie wokalne by y przepla-
tane indywidualnymi wstawkami muzyków, jednak grali 
z umiarem, nie popisuj c si  nadmiernie, zachowuj c
spokojny klimat utworu – i dobrze, bo cho  wcze niej 
narzeka em, e wi kszo  startuj cych nie pokaza a
pazurów w swoich piosenkach, tak tutaj przyznaj , e
jakiekolwiek mocniejsze d wi kowe uderzenie tylko by 
zaszkodzi o. A kiedy wybrzmia  ostatni akord, doszed em 
do wniosku, e je li „Lokalne Ocieplenie” nie zdob dzie 
cho by jednej nagrody, to albo jury jest bardziej g uche
ni  ja, albo muzyka nie jest g ównym kryterium wyboru 
zwyci zcy.

W przeciwie stwie do startuj cych w kategorii „Ze-
spó ”, soli ci w wi kszo ci wypadków postawili na co-
very. Czasem za piewali je poprawnie, czasem za  mo -
na by o odnie  wra enie, e dobrane przez niektórych 
piosenki rozmija y si  z ich mo liwo ciami wokalnymi, 
jak chocia by „Niech yje bal” wykonany g osem zbyt 
s abym, bez ikry. W pami  zapad y mi tylko Joanna 
Kaszta i wykonany przez ni  utwór „D o ”, za piewany
adnym, czystym, kojarz cym si  z kryszta em g osem,

oraz Gabriela Machej, która prócz oryginalnego, pa-
siastego stroju wykaza a si  równie  mocnym, niejed-
nostajnym wokalem oraz ciekaw  interpretacj  piosenki 
„Kiedy nuda”. 

Po oko o pi ciu godzinach przes ucha  i zapoznaniu 
si  z utworami uczestników przegl du, jury uda o si  na 
godzinn  narad , celem przyznania pierwszego, drugiego 
i trzeciego miejsca w ka dej z kategorii. W tym czasie au-
dytorium mia o mo liwo  zag osowa  na swojego fawo-
ryta do Nagrody Publiczno ci, a pisz cy te s owa – upo-
rz dkowa  swoje notatki i nabazgra  kilka spostrze e .
Oko o godziny 18.00 wykonawcy i publiczno  zostali 
zaproszeni z powrotem na sal  na og oszenie wyników.

W kategorii „Solista” klasyfikacja wygl da nast puj co:
I miejsce (Z oty Wiatraczek): Joanna Kaszta
II miejsce (Srebrny Wiatraczek): Gabriela Machej
III miejsce (Br zowy Wiatraczek): Alicja S kowska

Zgodnie z regu ami konkursu, tylko zdobywcy pierw-
szego miejsca uzyskuj  bilet na Studencki Festiwal Pio-

senki w Krakowie, jednak w tym roku mia a miejsce 
sytuacja bez precedensu, gdy  na 44. SFP jedzie nie tylko 
Joanna Kaszta, ale tak e Gabriela Machej. Moim zda-
niem obie dziewczyny zas u y y na to wyró nienie.

A oto jak przedstawiaj  si  wyniki w kategorii „Zespó ”:
I miejsce (Z oty Wiatraczek): Lokalne Ocieplenie
II miejsce (Srebrny Wiatraczek): News
III miejsce (Br zowy Wiatraczek): Electric

Pewnym zaskoczeniem s  dla mnie miejsca drugie i 
trzecie, gdy  moim zdaniem nagrodzone kapele nie po-
kaza y nic specjalnego; zagra y solidnie, co nie zmienia 
faktu, e ich wyst py mnie nie porwa y, wyda y mi si
bez polotu. Na szcz cie oby o si  bez niespodzianki je li 
chodzi o nagrod  g ówn . Warto zaznaczy , ze nie tyl-
ko jury pozna o si  na potencjale Lokalnego Ocieplenia 
– grupa ta dosta a równie  wyró nienie od lokalnego 
oddzia u TVP i Miejskiego O rodka Kultury w Opolu, 
uzyskuj c (obok zespo ów News i F.A.I.T.H.) mo liwo
startu w eliminacjach do Debiutów; za  od Radia Opole 
otrzyma a 20 godzin w studiu nagraniowym. Ostatnim 
zwyci zc  tego wieczoru by  zespó Nowa Energia, któ-
ry zdoby  nagrod  publiczno ci, Platynowy Wiatraczek. 
Po og oszeniu wyników i wr czeniu nagród laureaci po-
nownie zaprezentowali si  na scenie. Po ich wyst pach
na estradzie pocz  rozk ada  swój sprz t zespó Goya,
gwiazda wieczoru. Tak oto XVIII Zimowa Gie da Pio-
senki dobieg a ko ca.

Chcia bym pochwali  organizatorów za bardzo spraw-
ne przeprowadzenie konkursu. Wszystko odby o si  w 
wyznaczonych ramach czasowych i to pomimo ponad-
pó godzinnego spó nienia na pocz tku. Nag o nienie 
równie  nie pozostawia o wiele do yczenia, oby o si
bez widruj cych uszy sprz e , a d wi k by  selek-
tywny i dobrze s yszalny w ró nych cz ciach auli. Co 
prawda da o si  s ysze  marudzenie ze strony niektórych 
wykonawców, ale uwa am, e ujawni a si  tu jedna z 
cech narodowych Polaków, a wi c przekonanie, e jak 
co  nam nie wychodzi, to nie jest to wina naszego braku 
umiej tno ci, a cudzej niekompetencji i nieudolno ci.

Na zako czenie chcia bym pogratulowa  zwyci zcom 
i nagrodzonym. Ci, którzy nie zostali wyró nieni, powin-
ni wyci gn  wnioski z tej pora ki: zwróci  uwag  na to, 
jak istotne dla ka dego twórcy jest to magiczne CO , któ-
re wyró nia go od pozosta ych. W ko cu nie jest sztuk
by  kropl  w szklance wody – sztuk  jest by  kropl  oli-
wy, które nijak nie mo e zosta  przez wod  wch oni ta.

Piotr Guzik
student IV roku edukacji kreatywnej z medialn

Je li kto  mia by ochot  pos ucha  wszystkich utwo-
rów, jakie zosta y zaprezentowane przez wykonawców 
na XVIII Zimowej Gie dzie Piosenki, to mo e je zna-
le  na stronie internetowej Samorz du Studenckiego 
Uniwersytetu Opolskiego pod niniejszym adresem – 
http://www.samorzad.uni.opole.pl/show.php?id=151
&lang=pl
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SS emestr letni zapowiada wa-
kacje. A jak wakacje, to po-
dró e, w drówki, wyprawy, 

rajdy, eskapady itp. W ostatnich 
latach ruch turystyczny rozwin
si  do niebywa ych rozmiarów. 
Dzi ki samolotom wiat si  skur-
czy . Mo na w kilkana cie godzin 
znale  si  na drugim kra cu globu 
i tam odkrywa  czarowny wiat eg-
zotyki, zwiedza  miasta, komplek-
sy starych zabytków, w drowa  po 
górach, kr y  po salach wspania-
ych muzeów, po alejach parków i 

ogrodów botanicznych.

Fotografie, które uda o mi si
zgromadzi , dowodz , i  cieka-
wo wiata zawsze towarzyszy a
ludziom. W XIX wieku, kiedy za-
cz to produkowa  samochody na 
masow  skal , pojawi y si  równie
samochody turystyczne. Na pocz t-
ku XX wieku zapanowa a wr cz 
moda na odkryte samochody, gdzie 
publiczno  w zwartej grupie, wy-
godnie usadowiona na awkach i 
krzes ach, mog a podziwia  krajo-
brazy i zwiedza  miasta, nie b d c
nara ona na zbytnie utrudzenie.

Pierwsza prezentowana foto-
grafia z mej kolekcji pochodzi z 
roku 1903 i zosta a wykonana w 
podopolskim Pokoju, czyli daw-
nym niemieckim uzdrowisku Bad 
Carlsruhe, znanym wówczas na 

l sku i w ca ych Niemczech ze 
wzgl du na niezwykle sprzyjaj -
cy klimat zw aszcza dla chorych 
na drogi oddechowe. Pokój chlu-
bi  si  równie  pobytem s ynnego
kompozytora Carla Marii von We-
bera, który by  tu kapelmistrzem 
i w Pokoju stworzy  s ynn  pie
„My l  o tobie”1. Dzi  po dawnym 

Halina Nicieja

wiat starych fotografii:

Pojazdy wycieczkowe

Polscy ksi a na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu (11 wrze nia 1933 r.)

Fotografia z 1903 r. wykonana w podopolskim Pokoju, dawnym uzdrowisku Bad 
Carlsruhe
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uzdrowisku nie pozosta o prawie nic. Zamek zburzo-
no doszcz tnie, podobny los spotka  wiele okaza ych 
pensjonatów. Dawny park zdrojowy zamieni  si  w 
zaniedbany las, gdzie tylko pi kna rze ba pot nego 
le cego lwa, d uta Theodora Kalide oraz okaleczone 
rze by antycznych bogi  i bogów mówi  o niegdysiej-
szej wietno ci tego miejsca.

Fotografia jest niezwyk a, bo przedstawia samochód 
z dwoma otwartymi przyczepami pe nymi kuracjuszy, 
którzy zwiedzaj  miejsce swego pobytu oraz okolice. 
Mog  przy okazji oddycha  niezwykle rze kim powie-
trzem przesyconym zapachem wierków.

Druga fotografia jest interesuj ca z tego powodu, e
cho  zosta a wykonana w Wiedniu, to bardzo mocno 
dotyczy historii Polski. W samochodzie turystycznym 
siedz  polscy ksi a, którzy 11 wrze nia 1933 roku byli 
na s ynnym wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu, zwiedzali 
winnice oraz piwnice z winem Augusta Schneidera (taki 
jest opis zdj cia). Przygl daj c si
jednak dok adniej fotografii za-
uwa ymy, i  stoj cy przed autoka-
rem kap an ma na piersi przypi ty
medalion z wst gami, siedz cy w 
samochodzie kapelan ma na piersi 
ordery, a u kilku ksi y te  wida
na piersiach jakie  medale czy od-
znaczenia. Nie by  to wi c zwyk y
dzie  dla tych osób. Co mog o si
wydarzy  w Wiedniu tego dnia z 
udzia em Polaków? 

Otó  11–13 wrze nia 1933 roku 
w ca ej Polsce obchodzono szcze-
gólnie uroczy cie 250. rocznic
zwyci stwa Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem. G ówne uroczy-
sto ci z udzia em marsza ka Józe-
fa Pi sudskiego by y w Krakowie. 

Tam, na B oniach, odby a si  wspa-
nia a defilada kawalerii, a przed 
sarkofagiem Sobieskiego w kapli-
cy wawelskiej sk adali mu ho dy 
przedstawiciele pa stwa polskie-
go, generalicja, dyplomaci wielu 
pa stw, cechy rzemie lnicze, dru-
yny harcerskie, m odzie  szkolna, 

studenci itp. W wielu miastach Pol-
ski ods aniano tablice po wi cone
rocznicy odsieczy wiede skiej, 
szko om nadawano imi  Jana III 
Sobieskiego, mennica polska wy-
pu ci a monet  10-z otow  z wi-
zerunkiem króla, wyszed  pi kny 
znaczek „Sobieski pod Wiedniem”. 

Wzgórze Kahlenberg w Wiedniu 
zapisa o si  pi knie w historii ca ej 
Europy, bo w a nie st d w czasie 
obrony Wiednia przed Turkami w 

1683 roku król Jan III Sobieski atakiem polskiej husa-
rii rozstrzygn  losy tej bitwy. Dla Polaków wzgórze 
Kahlenberg od tamtego czasu jest miejscem nieko cz -
cych si  pielgrzymek i wypraw turystycznych. Tam te
wznosi si  polski ko ció  upami tniaj cy czyn Polaków 
w obronie chrze cija skiej Europy2.

I w a nie w 1933 roku, z okazji 250. rocznicy bitwy 
wiede skiej, z ca ej Polski wyruszy y do Wiednia piel-
grzymki, by w odnowionym na t  okazj  przez wybitne-
go lwowskiego malarza Jana Henryka Rosena polskim 
ko ciele na Kahlenbergu odda  ho d polskiemu królo-
wi. 600-osobow  pielgrzymk  z Katowic poprowadzi
kardyna  August Hlond, protektor polskiej emigracji 
na ca y wiat, który 12 wrze nia celebrowa  w polskim 
ko ciele na Kahlenbergu uroczyst  msz  rocznicow .

I taka jest historia zwi zana z t  fotografi . Gdyby 
jeszcze komu  uda o si  rozpozna  znajduj ce si  na 
niej postacie?!!

Autobus poczty niemieckiej w Kar owie, w Górach Sto owych – zdj cie wykonane 
w lipcu 1928 roku w atelier J. Wantke

Ten autokar wozi  turystów w uzdrowisku Bad Hall (zdj cie z 1921 r.)
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Trzecie zdj cie, stanowi ce dla uwiecznionych tam 
osób pami tk  z pobytu w Kar owie, w Górach Sto-
owych, zosta o wykonane w lipcu 1928 roku przez 

w a ciciela tamtejszego atelier fotograficznego A. Jant-
ke3. Autobus poczty niemieckiej (na drzwiach autoka-
ru widoczny jest napis: Rechspoßt), pe en turystów i 
kuracjuszy, za chwil  wyruszy w tras  wycieczkow  z 
centrum Kar owa, spod „Gospody pod Szczeli cem”,
której w a cicielem w tamtych czasach by  Karl Stieb-
ler, a obecnie jest tu O rodek Sportowo-Wypoczynko-
wy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Fotografia zosta a wykonana w lipcu 1928, jednak 
po strojach pasa erów turystycznego autokaru wida ,
i  nie by  to dzie  zbyt gor cy. Wi kszo  pa  ma na 
g owie kapelusze, których forma jest zgodna z ówczes-
n  mod . Warto zwróci  uwag  na strój dwóch ch op-
ców. Rodzice ubrali ich na t  turystyczn  eskapad
raczej od wi tnie: w bia  bluzk
nawi zuj ca do stroju marynar-
skiego i krótkie bia e spodenki. W 
wycieczce autokarowej bior  te
udzia  trzy zakonnice.

Kolejne dwa zdj cia (z roku 
1921 i 1934) pokazuj  autokary, 
których marek niestety nie po-
trafi  ustali . Wozi y turystów: 
pierwszy w uzdrowisku Bad Hall, 
a drugi na trasie Berlin–Poczdam. 
Warto mo e jednak zwróci  uwag
na nakrycia g ów m skiej cz ci: 
prawie wszyscy panowie maj  na 
g owach kapelusze. Cho  obie fo-
tografie dzieli 13 lat, to fasony ka-
peluszy panów s  na obu zdj ciach 
prawie identyczne. W nakryciach 
g ów pa  wida  natomiast ró nice: 
na zdj ciu z lat dwudziestych panie 
maj  g bokie kapelusze nasuni te

na oczy, by zas ania y czo o (wów-
czas zasad  by o zas oni cie tej 
cz ci cia a je li nie kapeluszem, to 
opask , czy wst k , nie powinno 
by  ods oni te), natomiast na fo-
tografii z lat trzydziestych panie 
maj  na g owach ró ne nakrycia. 
Oprócz kapeluszy, które mia y nie-
co wi ksze ronda i nak adane by y
na g ow  niesymetrycznie, nieco 
przesuni te w jedn  stron , panie 
nosi y ró ne piero ki, sto ki, my-
cki, kube ki, „talerzyki”, berety z 
filcu, aksamitu, tafty i wiele innych 
nakry  o fantazyjnych formach. Te 
wszystkie nakrycia tak by y na o-
one, e ods ania y czo o4.

Na koniec prezentuj  pocztów-
k  reklamow  ró nych us ug tury-

stycznych. Na awersie widzimy trzy autokary pe ne 
turystów, na rewersie przedstawione s  propozycje 
ró nych wypraw. I tak za 12 marek mo na by o wzi
udzia  w wyje dzie do zamków i muzeów w Berlinie i 
Poczdamie, za 5 marek – odby  nocn  przeja d k  po 
Berlinie, za 3,5 marki mo na by o pojecha  zwiedza
Poczdam.

Halina Nicieja

Przypisy
1 Szerzej zob. Jacek Schmidt, Pokój – Carlsruhe, Pokój 1998.
2 Zob. Roman Taborski, Polacy w Wiedniu, Wroc aw–Warsza-

wa–Kraków 1992.
3 Pisze o tym równie  Jerzy Ratajski, Góry Sto owe na dawnych 

widokówkach, Jelenia Góra 2006.
4 Alina Dzieka ska-Koz owska, Moda kobieca XX wieku, War-

szawa 1964.

Autokar kursuj cy na trasie Berlin–Poczdam (fotografia z 1934 r.)

Reklama firmy turystycznej
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W INDEKSIE Nr 7–8 (55–56) z listopada–grudnia 
2004, znalaz em reprodukcj  pocztówki z kolekcji pana 
Bogus awa Szybkowskiego. Przedstawia ona ko ció
w. Miko aja i gospod  Wilhelma Heinsohna. Z lek-

tury dowiedzia em si , e panu Szybkowskiemu nie 
uda o si  ustali , gdzie w Opolu mog y kiedy  sta
oba obiekty ukazane na pocztówce, no i nic dziwnego. 
Bowiem nie stoj  i nigdy nie sta y w naszym mie cie.
Znajduj  si  one w miejscowo ci, której nazwa brzmi 
tak samo jak przedwojenna nazwa Opola, a mianowi-
cie w Oppeln, po o onym w Niemczech – gemainde 
Wingst, landkreis Cuxhaven, Dolna Saksonia (Nieder-
sachsen). Oto strona internetowa tej miejscowo ci, na 

której mo na zobaczy  zdj cia ko cio a z pocztówki 
Szybkowskiego – http://www.oppeln.de/index.htm 
Podejrzewam, e druga pocztówka, przedstawiaj ca 
sklep kolonialny Langego, równie  pochodzi z tej e
miejscowo ci, ale w tym przypadku nie mam pewno ci.
Numer „Indeksu”, który wpad  mi w r ce, pochodzi 

z 2004 roku, wi c do tej pory zagadka mog a si  ju
wyja ni  i mój list jest zb dny. Ale je li nie, to ciesz
si , e mog em pomóc. Pozdrawiam!

Krzysztof Ko wzan
Opole

Listy, polemiki

Witam serdecznie!

Adam Wierci ski jest niezrównanym mistrzem w 
tropieniu „diablików drukarskich” i najró niejszych 
nie cis o ci, jakie pojawiaj  si  w publikacjach praso-
wych i ksi kach nawet najwybitniejszych uczonych. 
W pierwszym tegorocznym „Indeksie” w tek cie 
„Diabliki i podjadki” w „Iskrach” (strona 57) zwró-
ci  uwag  redaktorom wydawnictwa „Iskry” – edytora 

„Dzienników” Stefana Kisielewskiego, e nie wyja nili 
czytelnikom, i  „Rados aw” to Jan Rzepecki. Informa-
cja ta wymaga sprostowania.

Pu kownik Jan Rzepecki (1899–1983) szef BIP Ko-
mendy G ównej Armii Krajowej, po zako czeniu II 
wojny wiatowej I zast pca gen. Leopolda Okulickiego 
pos ugiwa  si  nast puj cymi pseudonimami: „Bia y-

Listy, polemiki

Jan Rzepecki to nie „Rados aw”
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nia”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, O óg”, „Pre-
zes”, „S dzia”, „ lusarczyk”, „Wolski”1.

Natomiast pseudonimem „Rados aw” pos ugiwa  si
legendarny bohater Powstania Warszawskiego, dowód-

1 Andrzej Krzysztof Kunert: S ownik biograficzny konspiracji 
warszawskiej 1939–1944. Warszawa 1987 Instytut Wydawniczy 
Pax. Str. 137.

ca Kierownictwa Dywersji Komendy G ównej Armii 
Krajowej pu kownik Jan Mazurkiewicz 1896–1988)2.

J.D.

2 Ryszard Celejewski i inni: Oddzia y Powstania Warszawskiego.
Warszawa 1988 Instytut Wydawniczy Zwi zków Zawodowych.
Str. 34.

Listy, polemiki

Szanowna Pani Redaktor!

Od autora:
W napisanym przez siebie artykule nie dopu ci em

si adnego „przek amania” (zw aszcza za  „charakte-
rystycznego”), lecz jedynie przytoczy em tre  doku-
mentu wytworzonego w lutym 1982 r. przez Wydzia
IV KW MO w Opolu. S owo „przek amanie” by oby 
na miejscu, gdybym wiadomie i w z ej wierze wypa-
czy  tre  dokumentu. Niczego takiego jednak si  nie 
dopu ci em. Ponadto nie uwa am, aby przytoczenie 
informacji (nawet nie cis ych) na temat kontaktów z 
opolskim podziemiem solidarno ciowym w jakikol-
wiek sposób uw acza o czyjejkolwiek pami ci. Nie 
widz  zatem racjonalnych podstaw dla negatywnych 
emocji, jakimi na adowane jest sformu owanie u yte 
przez pana Tadeusza Kasprowicza.       

Nie mog  bra  na siebie odpowiedzialno ci za cis-
o  i precyzj  wszystkich informacji zawartych w 

przytaczanych dokumentach sprzed wier  wieku. SB, 
tak jak inne instytucje – w przesz o ci i obecnie – po-
pe nia a b dy i nie wykluczam, e tak by o równie  w 
tym przypadku). Wydzia  IV KW MO, zajmuj cy si

g ównie Ko cio em i rodowiskami przyko cielnymi,
nie by  szczególnie kompetentny w sprawach dotycz -
cych zatrudnienia w szkolnictwie i placówkach kultu-
ralnych (by a to domena Wydzia u III KW MO). Mo na 
zatem liczy  si  z tak  ewentualno ci , e dosz o do 
b dnego po czenia danych personalnych okre lonej
osoby z danymi dotycz cymi miejsca pracy. Niewy-
kluczone jest tak e przekr cenie czyjego  nazwiska. O 
tym, e podobne b dy si  zdarza y, mo e wiadczy
np. fakt, e nazwisko internowanego w stanie wojen-
nym wroc awskiego wspó pracownika Instytutu l -
skiego bywa zapisywane w dokumentach SB raz jako 
„Gaglik”, a raz jako „Goglik” (aby nie ingerowa  w 
tre  dokumentów, przytaczam w swoim opracowaniu 
obie formy). 

Bardzo mo liwe, e Wydzia  IV KW MO, bazu-
j cy na takich ród ach informacji jak pods uch czy 
doniesienia tajnych wspó pracowników, pomiesza
informacje odnosz ce si  do p. Jolanty Kasprowicz, 
zatrudnionej faktycznie w bibliotece, z informacjami 
odnosz cymi si  do jej m a, równie  dzia acza „So-
lidarno ci”, który w owych czasach by  zatrudniony w 
szkolnictwie. Ewentualno  taka wydaje mi si  najbar-

W artykule Zbigniewa Bereszy skiego („Indeks”, 
nr 1–2/85–86, stycze –luty 2008, str. 33, przypis 12) 
dosz o do charakterystycznego przek amania. Nie wia-
domo bowiem, czy informacja tam zawarta odnosi si
do mojej ony, Jolanty Kasprowicz, dzi  ju  niestety 
nie yj cej, która faktycznie by a dzia aczk  „Solidar-
no ci”, czy te  do innej osoby o takim samym imieniu 
i nazwisku.

Gdyby dotyczy a mojej ony, to po pierwsze – p. 
Jolanta Kasprowicz nigdy nie pracowa a w Zespole 
Szkó  Zawodowych nr 1 w Opolu. W tamtym czasie 
– i a  do ko ca swego ycia – by a zatrudniona w Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, któr  to 
instytucj  kierowa a przez 5 lat w ostatniej dekadzie ub. 
wieku. Po drugie – moja ona nie zna a osobi cie Jana 

Ca ki, a zatem nie mog a utrzymywa  z nim kontaktów 
poufnych, tajnych b d  konspiracyjnych. A taka jest 
wymowa tego fragmentu artyku u.

Prosz c o zamieszczenie sprostowania, pozwol  so-
bie na krótki komentarz. Moim zdaniem, do tej, a tak e
do innych niewymienionych przeze mnie dezinformacji 
tego autora by nie dosz o, gdyby dochowa  on staran-
no ci i opiera  si  na sprawdzonych informacjach oraz 
dokumentach, tak jak tego wymaga nie tylko warsztat 
historyka, ale i rzetelnego publicysty historycznego. 
Zbigniew Bereszy ski historykiem nie jest. Nie jest 
równie  wiarygodnym publicyst  historycznym. 

Z powa aniem

Tadeusz Kasprowicz
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dziej prawdopodobna, aczkolwiek jest to jedynie moja 
hipoteza, trudna do jednoznacznego zweryfikowania 
przy szcz tkowym stanie zachowania si  dokumentów 
ród owych.

Przytoczony przeze mnie dokument, niezale nie od 
stopnia cis o ci zawartych w nim informacji, wiad-
czy o tym, e SB zacz a bardzo szybko, bo ju  w lu-
tym 1982 r., kojarzy  Kasprowiczów (pana Tadeusza 
Kasprowicza oraz jego p. on ) z opolsk  konspiracj
solidarno ciow , do której czo owych dzia aczy nale a
Jan Ca ka. Na ile i w jakim zakresie kojarzenie to by o
s uszne, w to na razie nie wnikam. Chodzi mi o sam 
fakt czenia ze sob  pewnych nazwisk w dokumentach 
SB. Przypuszczam, e takie materia y jak przytoczony 
przeze mnie dokument Wydzia u IV KW MO z lutego 
1982 r. przyczyni y si  ostatecznie do blisko trzymie-
si cznego internowania pana Tadeusza Kasprowicza, 
który zosta  zatrzymany przez SB w dniu 27 kwietnia 
1982 r., równocze nie z zatrzymaniem Jana Ca ki i nie-
których innych dzia aczy podziemnej „Solidarno ci”.
By  mo e SB podejmowa a pewne decyzje na podsta-
wie mylnych lub nie cis ych informacji, ale to tak e
dobrze jest wiedzie  i dlatego warto jest ujawnia  tre
zachowanych dokumentów, nawet je li s  one wiade-
ctwem niezbyt dobrego stanu wiedzy SB. Obra anie 
si  z tego powodu uwa am za bezzasadne.

O tym, e nazwiska Jolanty i Tadeusza Kasprowi-
czów by y czone przez SB z osob  Jana Ca ki, wiad-
czy równie  notatka s u bowa z dnia 25 lipca 1984 r., 
wytworzona przez por. Urszul  Orze , starszego inspek-
tora Sekcji III Wydzia u V WUSW w Opolu. 

W dokumencie tym, zatytu owanym Notatka s u bo-
wa dot. Jolanty i Tadeusza KASPROWICZ, znajdujemy 
m. in. nast puj c  informacj  na temat pana Tadeusza 
Kasprowicza: W 1982 r.  nawi za  poprzez Jana CA -
K  kontakt z nielegaln  grup  Stanis awa JA OWIE-

CKIEGO. Z informacji operacyjnych wynika o, e by
prawdopodobnie wykorzystywany do pisania i korekty 
tekstów ukazuj cych si  w »Sygna ach Wojennych«. Na 
wszelki wypadek z góry zaznaczam, e nie bior  oso-
bistej odpowiedzialno ci za wiarygodno  informacji 
zawartych w cytowanym dokumencie. Tre  przytoczo-
nej powy ej notatki zachowa a si  w teczce Jana Ca ki
– IPN Wr 065/1399 j. 1.

Sk din d, wbrew temu co pisze pan Kasprowicz, 
przypominam sobie, e osoba jego p. ony nie by a
absolutnie nieznana Janowi Ca ce i innym dzia aczom
opolskiego podziemia solidarno ciowego. Nie zamie-
rzam jednak kruszy  kopii o to, czyje wspomnienia s
bardziej wiarygodne, zw aszcza e by aby to przys o-
wiowa burza w szklance wody z uwagi na znikome 
znaczenie historyczne ca ej sprawy. Niech b dzie, e
pan Tadeusz Kasprowicz ma lepsz  pami . Uprzedza-
j c ewentualne kolejne wyst pienie polemiczne, gotów 
jestem nawet, w imi  tzw. wi tego spokoju, przyj
do wiadomo ci, e równie  sam pan Tadeusz Kaspro-
wicz nie mia  nic wspólnego z podziemiem, nikogo 
nie zna  itp., cho  SB najwyra niej postrzega a spraw
inaczej, jak o tym wiadcz  przywo ane przeze mnie 
dokumenty.

Pisz c o „charakterystycznym przek amaniu” pan 
Tadeusz Kasprowicz w niedwuznaczny sposób sugeru-
je, jakoby moja dzia alno czy a si  z fa szowaniem
historii.  Nie zamierzam polemizowa  z tego typu in-
synuacjami, do  „charakterystycznymi” dla pewnego 
kr gu osób, które nie mog  wybaczy  mi tego, e w 
ogóle publikuj  na amach „Indeksu”. Ograniczam si
wy cznie do meritum sprawy, czyni c to przez szacu-
nek dla Redakcji i Czytelników pisma „Indeks”. 

Zbigniew Bereszy ski

„Polska anemia nauk”
okiem studenta

O tym, e z polskim szkolnictwem wy szym nie jest 
najlepiej, mówiono, zw aszcza w kr gach studentów, 
ju  od dawna. Nie powinno zatem dziwi  pojawianie 
si  kolejnego tekstu, dotycz cego z ej sytuacji na pol-
skich uczelniach. A jednak... Artyku  ,,Polska anemia 
nauk”, który ukaza  si  11 lutego br. w Gazecie Wybor-
czej, przedstawia t  spraw  z innego punktu widzenia. 
Tym razem g os, krytyczny g os, postanowili zabra
sami naukowcy.

W anonimowych ankietach, skierowanych do przed-

stawicieli polskiego wiata naukowego, zosta o skryty-
kowane to, co ju  wcze niej budzi o niezadowolenie: 
zbyt du a liczba studentów w grupach, brak pieni dzy
na pomoce dydaktyczne, badania, projekty naukowe. 
Krytyki nie unikn y tak e uk ady panuj ce na uczel-
niach oraz brak mo liwo ci rozwoju naukowego m o-
dych, zdolnych pracowników i studentów. 

Zg oszone uwagi s  powa ne i wymagaj  podj cia
zdecydowanych dzia a , które przynios  po dane 
zmiany. 
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Czy jednak jest na to szansa? By  mo e tak, ale aby 
oczy ci  i uzdrowi  polskie szkolnictwo wy sze po-
trzeba czasu i... ch ci. Ch ci do zmian, do odej cia od 
dotychczasowego, standardowego modelu kszta cenia,
do otwarcia si  na to co nowe, a nie tylko opieranie si
na tym, co sprawdzone, ale niekoniecznie przystaj ce
do wspó czesnych wymaga . Nie mówi  tutaj o dzia-
aniach ca kowicie pozbawionych rozs dku, ale by

mo e czas zastanowi  si , w jakim kierunku zmierza-
my i podj  takie decyzje, które pozwol  szybciej i 
skuteczniej osi gn  zamierzony cel. Przecie  ryzyko 
wpisane jest w ka d  dzia alno , nie tylko rynkow .
Tak e w pozyskiwanie rodków finansowych. 

Wiadomo, e finanse na utrzymanie uczelni s
przydzielane odgórnie. Jest to kwestia niepodlegaj ca
dyskusji. Wiadomo tak e, e pieni dze przeznaczane z 
bud etu pokrywaj  tylko cz  rzeczywistych potrzeb 
o rodków uniwersyteckich. Jak zatem pozyska  bra-
kuj ce rodki? Wi kszo  uczelni radzi sobie z tym 
ca kiem nie le. Cz sto udost pniaj , oczywi cie od-
p atnie, pomieszczenia uniwersyteckie organizacjom 
z zewn trz. Pozyskuj  sponsorów na dzia alno  ba-
dawcz , bo nauka jest teraz w modzie, a tym samym 
w cenie. Sposobem, który wymaga wi kszego nak adu
si , jest z pewno ci  pozyskiwanie pieni dzy z bud etu
unijnego. Pisanie projektów wymaga nie tylko pomy-
s u, ale tak e pewnego rozeznania w g szczu przepi-

sów i procedur. Jednak gra jest warta przys owiowej 
wieczki. Unia Europejska mo e pokry  a  75 proc. 

ca ej kwoty danego przedsi wzi cia. Oczywi cie na to 
wszystko potrzeba czasu. Czasu, którego cz sto braku-
je wyk adowcom. Zatrudnieni na kilku uczelniach, tak 
naprawd  nie s  zwi zani z adn  z nich. Poszczególne 
grupy s uchaczy s  dla nich anonimowe. Nie ma tym 
samym mowy o indywidualnym podej ciu do pracy 
ze studentem. A wiadomo, e bez osobistych relacji 
nie mo na mówi  o dobrej wspó pracy. By  mo e re-
cept  na t  przypad o  polskiego wiata nauki b d
wewn trzne przepisy, zezwalaj ce wyk adowcom na 
prac  tylko w jednym (podstawowym miejscu pracy) 
lub w dwóch o rodkach akademickich.

Raport Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce 
z ca  pewno ci  ukaza  nam wiat uniwersytecki w 
nowym wietle. Nie warto jednak spiera  si  o s usz-
no  tego typu bada . Miejmy nadziej , e zmusi on 
wyk adowców, asystentów do podj cia twórczego 
wysi ku, zwi zanego nie tylko z programami, nowymi 
badaniami, ale tak e z metodami aktywnej pracy ze 
studentami. Oczywi cie ze studentami, którzy swojej 
nauki nie ograniczaj  do obowi zkowych wicze  i... 
studenckich imprez.

Urszula Dawczyk
studentka IV roku filologii polskiej UO

WW tym budynku przy ul. Po-
wsta ców l skich mie ci si  dzi
Publiczna Szko a Podstawowa nr 
6 i Publiczne Gimnazjum nr 6 im. 
Powsta ców l skich. W 1905 r. 
(wtedy w obiegu by a ta pocztówka) 
by a to po prostu willa przy Ludwig-
strasse (nazwa ulicy pochodzi a od 
imienia radcy rejencyjnego Ludwiga 
Sack’a, który kierowa  za o onym w 
1858 roku Zwi zkiem Upi kszenia
Opola). Pocztówka ze zbiorów prof. 
Stanis awa S. Nicieji.

(bas)

Pasieka
100 lat 
temu
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NN a przyk ad te dwie warto-
ci, tak bardzo wa ne we 

wspó czesnym wiecie, 
tak podstawowe i tak cenione w 
wielokulturowym, n a s z y m  eu-
ropejskim Domu, z tylu mniejszych 
i wi kszych domów sklejonym. A 
jeszcze na Pograniczu, czyli tu, 
gdzie mo na si  przyja ni , wspó -
pracowa  albo si  lekcewa y , oka-
zywa  nieufno  i niezrozumienie. 
Któ , jak nie badacze, dysponuj cy
obiektywnymi narz dziami nauko-
wymi, mieliby nam powiedzie , jak 
to naprawd  jest z tymi pi knymi 
ideami i warto ciami, jak z nimi 
jest w ród ludzi – w a nie na po-
graniczu.

Z takich m.in. przes anek, obej-
muj cych równie  aspekty wspó -
dzia ania gospodarczego, powsta
PROGRAM, finansowany do 75 
proc. przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, INTER-
REG IIIA POLSKA-CZECHY. Za-
kres terytorialny programu jest do
rozleg y. Dotyczy podregionów pol-
skich: jeleniogórsko-wa brzyskiego, 
opolskiego, rybnicko-jastrz bskie-
go, bielsko-bialskiego oraz czeskich 
krajów granicznych: Liberec, Hra-
dec Kralove, Pardubice, O omuniec 
i morawsko- l skiego.

Grupa pracowników Zak adu 
Pedagogiki Kultury Instytutu Nauk 
Pedagogicznych, wraz z dyrektorem 
Instytutu, w porozumieniu z kolega-
mi z O omu ca i Opawy, opracowa-
a w 2006 roku projekt badawczy 

„Podmiotowo  i tolerancja w spo-
eczno ciach lokalnych pogranicza 

polsko-czeskiego”. Projekt zosta
zaakceptowany jako jedna z inicja-
tyw naukowych Uniwersytetu Opol-
skiego w ramach Programu INTER-

REG. Pod skromn , chocia  modn
nazw  projekt kryje si , oprócz 
podstawowych bada  naukowych, 
szereg wa nych dzia a  popularyza-
torskich, edukacyjnych, a tak e – ze 
wzgl du na perswazyjny charakter 
inicjatywy – pedagogicznych.

Niedawno zako czono prace nad 
przygotowaniem do druku obszer-
nych publikacji, b d cych pok o-
siem i zwie czeniem bada . Jest 
dobry moment, by zrelacjonowa ,
co wa nego i cennego dzia o si  w 
ramach realizacji ca ego projektu. A 
dzia o si  wiele.

Wszelkie dzia ania praktyczne, a 
wi c badawcze, ale i popularyzuj ce 
projekt, poprzedzone zosta y esen-
cjonalnym okre leniem problemów, 
postulatów, idei, czyli ca o ciowo 
uj tego zadania, jakie sobie posta-
wi  zespó  badaczy – realizatorów. 
Przytoczmy najwa niejsze sformu-
owania tej preambu y:

Regiony powinny wzmacnia
to samo  regionaln , w tym trans-
graniczn , i promowa  j , eby po-
g bia  integracj  spo eczn , prze-
ciwdzia a  procesom spo ecznego 
wykluczenia, co jest istotnym czyn-
nikiem rozwoju. Badanie podmio-
towo ci ma kluczowe znaczenie dla 
zrozumienia zmian, jakie przynios y
transformacja ustrojowa i akcesja 
do Unii Europejskiej /…/. Zmiany 
dotykaj  konkretnych spo eczno ci 
lokalnych, zw aszcza na terenach 
pogranicza etniczno-kulturowego. 
Budowa wspólnego europejskiego 
domu wymaga przezwyci enia 
cz sto negatywnych zjawisk po-
wi zanych historycznie z upadkiem 
systemu komunistycznego, budow
demokratycznego pa stwa prawa 
i gospodarki rynkowej, procesami 
globalizacji /…/. Podmiotowo

stanowi  powinna kapita  wspólnot 
lokalnych i regionalnych /…/. Pro-
ponowane badania odwo uj  si
do idei tzw. bada  przez dzia anie 
(action research), czyli poznania 
naukowego i dzia ania animacyj-
nego w badanych wspólnotach /…/. 
Nowe zjawiska w zderzeniu z lokal-
n  i narodow  tradycj  mog  sta
si  elementami konfliktogennymi 
/…/. Tolerancja, która powinna by
wyró nikiem wspó czesnych czasów, 
jest trudna do realizacji.

Zasadnicze badania ankietowe 
przeprowadzono w grudniu 2006 i 
w styczniu 2007 roku. Poddano nim 
trzy grupy spo eczne na wybranych 
fragmentach województwa opol-
skiego, traktuj c jako pogranicze nie 
tylko obszary bezpo rednio sam
granic  polsko-czesk  ograniczo-
ne. Dwie grupy niejako oczywiste 
wobec kontekstu nowych czasów, 
zmiany, jaka nast puje: m odzie
gimnazjaln  i licealn , a trzeci
grup  okre lono wed ug kryterium 
za o onej aktywno ci, przywódz-
twa, autorytetu, a tak e domniema-
nej reprezentatywno ci – to grupa 
so tysów ró norodnych rodowisk 
wiejskich. Autorska analiza materia-
u badawczego podejmowana by a

przez kilku badaczy w kilku aspek-
tach problemowych w odniesieniu 
do grupy m odzie y i w odniesieniu 
do grupy so tysów przez jednego 
badacza. Przedstawienie wyników 
bada , analiz i wniosków w postaci 
publikacji b dzie oczywi cie, jak 
ju  wspomniano, ukoronowaniem 
projektu. Wró my jednak do relacji 
o tym, co by o po drodze.

Znakomitym uzupe nieniem te-
oretycznym za o e  projektu sta
si  wyk ad wybitnego socjologa 
prof. dra hab. Marka S. Szcze-

Jan Feusette

Podmiotowo  i tolerancja
na pograniczu
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pa skiego na temat bardzo blisko 
koresponduj cy z problematyk
projektu, a jednocze nie wpisuj -
cy j  w zasadniczy, uniwersalny 
kontekst wspó czesnej kultury: Oj-
czyzna prywatna i pogranicze kul-

turowe a system wiatowy. Wyk ad
zgromadzi  studentów i nauczycieli 
akademickich z obu instytutów pe-
dagogicznych (i nie tylko), a dzia o
si  to w okresie opracowywania 
materia ów badawczych projektu 
(30 maja 2007) i stanowi o jeden 
z elementów metodologicznie sam 
projekt rozszerzaj cych i otwiera-
j cych.

Podobnie jak udzia  dyrektora 
Instytutu Nauk Pedagogicznych, 
prof. dra hab. Zenona Jasi skie-
go i pracowników Zak adu Peda-
gogiki Kultury (mgr Teresy M y -
czak, mgra Jana Feusette`a, dra 
Andrzeja K ckiego) w XI Ogól-
nopolskich Spotkaniach Zespo ów 
Artystycznych Mniejszo ci Narodo-
wych i Etnicznych „ ród o” w Do-
brodzieniu (22–24 czerwca 2007). 
Prof. Jasi ski podczas popularno-
naukowej konferencji „Podmioto-
wo  i tolerancja w rodowisku lo-
kalnym” wyg osi  referat „Rzecz o 

potrzebie tolerancji w europejskim 
domu”, J. Feusette i A. K cki mó-
wili na temat „Podmiotowo ci ro-
dowisk lokalnych”, a T. M y czak 
przeprowadza a z m odzie  zaj cia 
warsztatowe „O tolerancji”. Zreszt

nie tylko w Dobrodzieniu, ale tak e
w Bierawie, Z bowicach i Ole nie.
W Bierawie by  te  dr A. K cki z 
wyk adem dla nauczycieli o zagro-
eniach tzw. kultur  toksyczn  w 

procesie wychowawczym, a tak e
dr E. Nycz (i w Re skiej Wsi) z 
wyk adem o tolerancji dla m odzie-
y gimnazjalnej. Dr Nycz spotyka

si  te  w G ubczycach z bohatera-
mi swoich bada , czyli so tysami, i 
dyskutowa  z nimi o ich aktualnej 
roli spo ecznej.

Pami taj c o wspó pracy z part-
nerami czeskimi, kierownik Zak adu 
Pedagogiki Kultury, dr hab. prof. 
UO Jadwiga Kosowska-Rataj i 
dr Edward Nycz wyst pili 25 pa -
dziernika 2007 ze swymi referatami 
podczas mi dzynarodowego semi-
narium Ja – my – oni. Identyfikacje 
i tolerancja na pograniczu etnicz-
no-kulturowym, zorganizowanego 
w Opawie m.in. przez tamtejszy 

l ski Uniwersytet.

Niew tpliwie najwi kszym przed-
si wzi ciem organizatorskim pro-
jektu by a konferencja naukowa, 
zorganizowana 21 listopada 2007 r. 
na terenie naszej uczelni przez Za-
k ad Pedagogiki Kultury. Jej has o
brzmia o tak jak nazwa samego 
projektu: Podmiotowo  i toleran-
cja w spo eczno ciach lokalnych 
pogranicza polsko-czeskiego. Sala 
Jana Dobrego wype niona by a w 
pe ni, kiedy swój wyk ad wyg asza
jeden z najwi kszych autorytetów 
polskiej pedagogiki, doktor honoris 
causa naszego uniwersytetu, prof. 
dr hab. Zbigniew Kwieci ski.

Profesor temat wyk adu zakre li
bardzo szeroko: Edukacja a sfera 
spo eczna. Rzecz dotyczy a prob-
lemów edukacji polskiej w kon-
tek cie ca okszta tu naszego ycia 
spo ecznego, ale punktem odniesie-
nia diagnoz i postulatów stawa a si
nieraz wspó czesna wiatowa my l
pedagogiczna. Na pocz tek pad y
pytania bardzo trudne i kontrower-
syjne w sugerowanych diagnozach: 
skoro adna partia w Polsce nie ma 
legitymacji wi kszo ciowej, to czy 
taka demokracja, taki parlamen-
taryzm partyjny ma jeszcze sens? 
Czy nie lepsza by aby demokracja 
uczestnicz ca, obywatelska, delibe-
ratywna – jakiej zal ek mieli my 
podczas obrad Okr g ego Sto u, a 
pó niej w dzia alno ci tzw. komi-
tetów obywatelskich? Czy mo e
to jest droga do wi kszej aktyw-
no ci spo ecznej m odych ludzi, a 
szerzej do uczynienia sfery pub-
licznej bardziej etyczn ? I dalsze 
pytania-problemy: jak godzi  oby-
watelsko  lokaln  z narodow , eu-
ropejsk ?; do jakich granic powin-
ni my by  oddani innym, eby nie 
straci  w asnej odr bno ci?; czym 
mog oby by  obywatelstwo kul-
turowe? Tymczasem nasza szko a
nie sprzyja obywatelsko ci, raczej 
nastawia na rywalizacj , co skut-
kuje u cz ci m odego, ale przecie
nie tylko m odego pokolenia, prze-
ciwstawnie – anomi , czyli bier-
no ci  i wycofaniem. Tymczasem 
wi kszo  Polaków nie przestrzega 
adnych norm, równie  tych dekla-

rowanych, np. chrze cija skich. A 

Podczas listopadowej konferencji. Na zdj ciu od lewej m.in.: dr Edward Nycz, prof. 
Jadwiga Kosowska-Rataj, mgr Jan Feusette
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norma sprawiedliwo ci? Jak mog a-
by wygl da  w systemie edukacji 
wed ug Johna Rowlsa? Mówi on o 
kilku zasadach-postulatach: 1. swo-
bodnej konkurencji szkó  (minimum 
pa stwa); 2. istnieniu naturalnej 
arystokracji (elity oparte na talen-
tach); 3. równej dost pno ci skut-
kuj cej zró nicowaniem osi gni  i 
indywidualno ci; 4. równych szan-
sach na podobn  jako  przebiegu 
kszta cenia. I nast pne pytania: jak 
pomaga , wyrównuj c szanse? Szu-
ka  równowagi mi dzy równo ci
a wolno ci . A mamy skrajno ci: 
wy cig szczurów albo decydowanie 
za m odego cz owieka i nadmiernie 
przed u one zapewnianie utrzyma-
nia. Potrzebny m ody cz owiek m -
dry, a nie tylko wykszta cony; jed-
nocze nie taki, który sobie poradzi 
w yciu, we wspó czesno ci. Jak pi-
sa  Bogdan Suchodolski – cz owiek
tragiczny, bo zmuszony do dokony-

wania wyborów, ale te  do tych wy-
borów zdolny. Tymczasem zamiast 
dojrza ej k u l t u r y mamy hedo-
nizm, arlekinad , disneylandyzacj ,
konsumeryzm, a z innej strony np. 
stygmatyzowanie mniejszo ci naro-
dowych. S  jednak symptomy po-

danej demokracji deliberatywnej: 
feminizm, pacyfizm, alterglobalizm, 
ekologizm. Jest postulat pedago-
gicznego celu: transformatywny 
intelektualista. Narodowe pa stwo
wyznaniowe takiego postulatu nie 
spe ni. Potrzebna jest z b i o r o w a 
r e k o n s t r u k c j a!

Korespondencje wyk adu profe-
sora Kwieci skiego z problematyk
projektu s  niepowierzchowne, ale 
warto je wytropi  i si  nad nimi za-
stanowi .

W dalszym ci gu konferen-
cji nast pi a pierwsza publiczna 
prezentacja wst pnych wyników 
bada , poprzedzana informacj  o 

samym przebiegu i metodologii 
bada . Prof. Jadwiga Kosowska-
Rataj omawia a ogólne za o enia 
projektu. Dr Edward Nycz mówi
o swoich samodzielnych badaniach 
w grupie so tysów: So tysi`2006. 
Diagnoza roli i aktywno ci lokal-
nej; dr Andrzej K cki relacjonowa
swoje badania w referacie M odzie
Opolszczyzny. To samo  – toleran-
cja – aktywno  spo eczna, a prof. 
Zenon Jasi ski mówi  na temat To -
samo ci – tolerancji – podmiotowo-
ci a wielokulturowo ci m odzie y

na l sku Opolskim. Bardzo znacz -
cy by  te  udzia  w konferencji go-
ci z Czech. Grupa z Ostrawy – Jit-

ka Simickova-Cizkova, Bohumil 
Vasina i Petr Sisak przygotowa a
referat Temat zdrowia na Ostraw-
skim i l skim Uniwersytecie, Pa-
vel Krakowa i Zdenka Novakova
z O omu ca mówili o l sku w 
wietle stosunków polsko-czeskich. 

Uczestnicy konferencji pt. Podmiotowo  i tolerancja w spo eczno ciach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego
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Zarys ewolucji od wczesnego red-
niowiecza do wspó czesno ci ze 
szczególnym uwzgl dnieniem re-
gionów cieszy skiego, opawskie-
go i krnowskiego, David Hampel
i Gabriela Medvedova równie
z O omu ca o Czechos owackiej 
demokracji 1918–1938 w kontek-
cie rodkowoeuropejskim, a Edita

Ondrejova i Marta Kolari-kova
z Opawy o Preferencyjnych wa-
riantach zwi zków studentów szkó
wy szych.

Jak wspomnieli my na wst pie, 
do niedawna trwa y prace nad przy-
gotowaniem publikacji podsumo-
wuj cych projekt. Ich najwi ksz
atrakcj  czytelnicz  mo e si  sta
samodzielne buszowanie w g sz-
czu ankietowych tabel i wykresów 
– przedsmak tych satysfakcji da o
si  odczu  jeszcze w czasie listo-
padowej konferencji, chocia  tzw. 
ramy czasowe nie pozwala y refe-
rentom na zbyt obszern  opowie  o 
przygodach i nieraz zaskakuj cych
obserwacjach, jakie zdarza y si  im 
podczas bada  – trudnych przecie
nie tylko ze wzgl du na zimow  po-
r  roku (grudzie –stycze ). Na ra-
zie poprzesta my na zwi z ej reka-
pitulacji wniosków, jakie badacze 
– realizatorzy projektu zapropono-
wali w publikacji, przedstawiaj cej
raporty z bada .

Post puje proces emancypacji 
spo ecze stwa, a „podmiotowo
jest jednym z istotnych jej wymia-
rów o charakterze aksjologicznym”. 
W a nie system warto ci jest, jak 
w potocznej metaforze, kr gos u-
pem, na którym osadza si  dzia a-
nie indywidualnych i zbiorowych 
p o d m i o t ó w, przy czym idzie 
o dzia anie „zarówno na poziomie 
refleksyjnym, jak i efektywnych 
praktyk spo ecznych”.

Poza referentami listopadowej 
konferencji osobny rozdzia  w za-
powiadanej publikacji zamie ci 
te dr Krystyna Nowak-Wolna
(Wiejska m odzie  Opolszczyzny. 
To samo  i tolerancja). Prowadzi-
a badania w ród m odzie y gimna-

zjalnej szkó  wiejskich powiatów 
kulturowo zró nicowanych: g ub-
czyckiego, k dzierzy sko-koziel-

skiego i oleskiego. Okazuje si , e
m odzie  ta jest „dumna ze swojej 
przynale no ci narodowej i etnicz-
nej, przywi zana do miejsca za-
mieszkania, wykazuje si  postaw
obywatelsk ”.

Grup  m odzie y ze szkó  liceal-
nych, maj cych siedzib  w miastach 
(K dzierzyn-Ko le i Olesno) bada
dr Andrzej K cki. Jego wnioski 
s  generalnie bardzo optymistycz-
ne: „Badani liceali ci dali dowody 
dojrza ych postaw obywatelskich, 
szczególnie je li chodzi o deklara-
cj  uczestnictwa w przysz ych wy-
borach do parlamentu czy w adz 
lokalnych. Wyrazem wspomnianej 
dojrza o ci m odej generacji Pola-
ków obj tych niniejszym badaniem 
z pewno ci  jest jej tolerancyjne 
spojrzenie na wielokulturowy cha-
rakter stosunków panuj cych w dzi-
siejszej Polsce, a tak e troska o de-
mokratyzacj ycia i miejsca Polski 
w nowych strukturach zjednoczonej 
Europy.”

W kr gu m odzie y i jej wiata 
warto ci utrzymane s  te  analizy 
prof. Jadwigi Kosowskiej-Rataj 
i prof. Zenona Jasi skiego. Prof. 
Kosowska zwraca uwag  na zjawi-
sko mo e dla wielu zaskakuj ce, a 
mianowicie na wyznawane przez 
m odych warto ci do  tradycyj-
ne, mo na powiedzie  oczywiste: 
rodzina, potrzeba samorealizacji, 
mi o ci, posiadania bliskich osób, 
bezpiecze stwo materialne. „Wy-
ania si  obraz m odzie y ambitnej, 

skoncentrowanej na indywidualnym 
sukcesie, postrzeganym nie tylko w 
kategoriach materialnych. Sukces to 
cel, do którego d  m odzi ludzie, 
wybieraj c do jego osi gni cia ró -
ne drogi i wype niaj c go ró nymi 
tre ciami. To dla jednych osi g-
ni cia zawodowe, samorealizacja, 
ycie pe ne wra e  i bogatych do-
wiadcze , dla innych za  udane y-

cie rodzinne czy dzia ania prospo-
eczne, skierowane na dobro ludzi. 

W ka dym przypadku to sukces.”
Prof. Jasi ski zwraca  przede 

wszystkim uwag  na kontekst wie-
lokulturowo ci, wobec którego m o-
dzi ludzie ujawniali swoje postawy 
i swoje poczucie to samo ci. Mo e

by  tu mowa o to samo ci zwielo-
krotnionej. „Badani przejawili nie-
ch  do jednoznacznego okre lenia
swojej to samo ci. Nik a wiedza o 
regionie mo e wiadczy  o niskim 
poziomie to samo ci regionalnej. W 
rezultacie mamy do czynienia z tzw. 
„to samo ci  zawieszon ”, a mo e
raczej z „zagubionym etnikum”. 
Autor z niepokojem zwraca uwag
na do  istotne ilo ciowo zjawisko 
wi zania swojej przysz o ci z y-
ciem w innym regionie albo wr cz
za granic .

Dr Edward Nycz, jak ju  od-
notowali my, zajmowa  si  grup
so tysów, badaj c zarówno sto-
pie  ich mentalnego i edukacyj-
nego przygotowania do czasów 
szybkich zmian cywilizacyjnych 
i obyczajowych, jak i otwarto ,
mo liwo  sprostania aksjologicz-
nym wymogom wspó czesno ci. 
To w a nie te wymogi wpisane 
s  w has o omawianego projektu. 
Jak wi c jest z postaw  so tysów 
np. wobec innych? „W wypowie-
dziach respondentów ujawniaj  si
pewne tradycyjne zró nicowania 
postaw wobec niektórych narodo-
wo ci i grup wyznaniowych. S  one 
zwi zane, jak si  wydaje, z tre ci
pami ci historycznej, poczuciem 
blisko ci (lub obco ci) kulturowej. 
Szans  na prze amanie tych barier 
jest wspó praca mi dzynarodowa 
mi dzy wspólnotami lokalnymi (w 
ramach zwi zków czy stowarzysze
gmin, wspó pracy transgranicznej, 
wymiany zagranicznej nie tylko 
towarów i us ug, ale tak e partner-
stwo w upowszechnianiu dorobku 
kultury rodzimej”.

Po ukazaniu si  publikacji (a
trzech), b d cych podsumowaniem 
interregowskiego projektu, b dzie-
my mogli w pe ni oceni  i doceni
w o ony wysi ek badawczy, ana-
lityczny, popularyzatorski i diag-
nostyczny pracowników naszego 
Instytutu Nauk Pedagogicznych, 
wspomagaj cych intelektualnie pro-
jekt wybitnych autorytetów nauko-
wych i partnerów zza po udniowej,
ca kowicie o t w a r t e j granicy.

Jan Feusette
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Józef Obuchowski1 urodzi  si
14 wrze nia 1891 roku w Wilnie. 
Pa stwow redni  szko  realn
uko czy  w 1911 r. w Pi sku, gdy
tu przenie li si  jego rodzice. W la-
tach 1912–1915 studiowa  na Wy-
dziale Budowlanym Politechniki 
Warszawskiej. Poniewa  jesieni
1915 r. nast pi a okupacja Pi ska 
przez wojska niemieckie, wróci
do Pi ska, aby utrzymywa  matk
i dwie siostry, gdy  dwaj bracia zo-
stali wcieleni do rosyjskiego wojska, 
za  ojciec, z zawodu lusarz, wraz 
z Warsztatami Kolejowymi zosta
ewakuowany do Kalenkowicz pod 
Homlem. Przez ca  niemieck  oku-
pacj , która trwa a do grudnia 1918 
roku, pracowa  jako nauczyciel w 
prywatnych szko ach.

W 1920 r., podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej, przebywa  w 
Gniewie nad Wis , gdzie uczy
w szkole podstawowej. Od jesie-
ni 1921 do wrze nia 1939 r. Józef 
Obuchowski by  nauczycielem 
geografii w pa stwowym gimna-
zjum w Pi sku. Pi sk znajdowa
si  wówczas w granicach pa stwa 
polskiego. Równocze nie studiowa
na Uniwersytecie Jagiello skim w 
Krakowie i w roku 1926 otrzyma
dyplom nauczyciela geografii i geo-
logii szkó rednich. W pa dzierniku 
1926 zosta y mianowany na dyrek-
tora szko y redniej w Pi sku, za
od stycznia 1940 r. – na zast pc
dyrektora tej szko y, poniewa  dy-
rektorem zosta  obywatel radziecki.

Józef Obuchowski nie tylko uczy
w szkole, ale i pracowa  bezintere-
sownie w ró nych instytucjach i 
stowarzyszeniach: od 1934 r. do 
wrze nia 1939 r. patronowa  Ko u
Krajoznawczemu Uczniów Gimna-
zjum w Pi sku, które wyda o 10 bro-
szur krajoznawczych o Polesiu; by
wiceprezesem Polskiego Towarzy-

stwa Krajoznawczego w Pi sku; w 
latach 1930 – 1939 pracowa  w Mu-
zeum Poleskim w Pi sku, najpierw 
dorywczo, a potem systematycznie, 
szczególnie gdy zosta  wicepreze-
sem PTK. Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze patronowa o bowiem 
Muzeum Poleskiemu.

W sierpniu 1939 r. za prac  w 
Muzeum Poleskim otrzyma  Z oty 
Krzy  Zas ugi.

23 marca 1940 r. Józef Obuchow-
ski zosta  aresztowany, a w maju 
1941 r. zes any na pó noc Zwi zku 
Radzieckiego, sk d 16 pa dziernika
1941 r. na podstawie amnestii zosta
zwolniony. Uda  si  wówczas do ko -
chozu w po udniowym Kazachsta-
nie, gdzie pracowa  jako nauczyciel 
w polskiej szkó ce. Od 21 stycznia 
1944 r. do 10 maja 1946 r. pracowa
w wierd owskim Urz dzie Iryga-
cyjnym w charakterze technika do 
spraw sprawozdawczo ci – o rodek
rejonowy Michaj ówka.

W wyniku repatriacji (umowa pol-
sko-radziecka z 6 lipca 1945 r.), 15 
czerwca 1946 r. przyjecha  do Opola. 
1 lipca 1946 r. obj  dwie posady: dy-
rektora Muzeum Miejskiego w Opo-
lu i etatowego nauczyciela geografii 
w I Gimnazjum i Liceum M skim w 
Opolu. W muzeum pracowa  do 30 
czerwca 1953 r., za  w liceum, któ-
re od roku szkolnego 1951/52 sta o
si  koedukacyjne i kilka razy zmie-
nia o nazw , pracowa  do 1955 r. 
(16 maja 1946 r. liceum przyj o
za patrona Miko aja Kopernika).

Równoczesna praca w liceum 
i muzeum u atwia a profesoro-
wi Obuchowskiemu gromadzenie 
zabytków kultury l skiej z ca ej 
Opolszczyzny. We wspomnieniach 

azarza Brandta2, dyrektora I Gim-
nazjum i Liceum M skiego w Opolu 
w latach 1948–1950, czytamy: „(…) 
Józef Obuchowski by  organizato-

rem Muzeum Opolskiego i potrafi
swoim zapa em tak oddzia ywa  na 
uczniów, e liczne zbiory etnogra-
ficzne Muzeum Ziemi Opolskiej sta-
nowi  plon dzia aj cego aktywnie w 
Liceum Ko a Mi o ników Muzeum 
Opolskiego. (...) Ten ceniony wy-
chowawca nierzadko przygarnia  w 
swoim mieszkaniu doje d aj cych 
do szko y uczniów, dla których za-
brak o miejsca w internacie”.

Tadeusz Olsza ski3, absolwent 
liceum z 1949 r., tak wspomina pro-
fesora: „Prof. Józef Obuchowski, 
czyli »Szkoda ojca«, bo mia  takie 
porzekad o, kiedy wlepia  nam dwó-
j  z geografii (...) by  niezwykle po-
godnym i optymistycznie nastawio-
nym do ycia cz owiekiem i tego 
nas uczy , oprócz równole ników i 
wspó rz dnych”.

A oto wspomnienia Marka Szy-
ma skiego4, absolwenta tego lice-
um z roku 1952, pó niejszego re-
daktora „Trybuny Opolskiej”: „Oto 
prof. Józef Obuchowski – geograf 

Wspomnienie

Pierwszy dyrektor Muzeum l ska Opolskiego

Józef Obuchowski (1891–1955)

Józef Obuchowski
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i rusycysta, znany w legendzie pod 
przydomkiem »Szkoda Ojca« lub 
»Kap an M dro ci«. Jego lekcje 
przypomina y obrz dowo ci  nabo-
e stwa w kaplicy wiedzy, której on 

by  magiem. Dziennik to msza , naj-
lepsi uczniowie – ministranci. Naj-
gorsi – kawa otra. Notes, w którym 
kap an zapisywa  stopnie, zwa  si
archiwum m dro ci, a notowano w 
nim notabene do kwadratu, i dwa na 
szynach, i plusik za l sk  rzecz (pro-
fesor by  z zami owania etnografem i 
kierowa  przez pewien czas muzeum 
w Opolu, gromadz c zbiory starych 
osobliwo ci z okolicznych wsi). Kto 
co  przyniós  – mia  plusik, a do dzi
w ksi gach muzeum zachowa y si
nazwiska uczniów-ofiarodawców. W 
muzeum zreszt  wielu z nas sp dzi o
d ugie godziny pracy spo ecznej w 
roli przewodników i pomocników 
kustosza. Nauczy o to nas historii 
Opolszczyzny wi cej ni  dziesi tki 
lekcji, zbli y o do tutejszej ludno ci, 
nauczy o do niej szacunku i sympa-
tii. Zachowa y si  w naszej pami ci
szcz tki uczniowskiego wiersza na 
cze  kap ana:

Otwórz okna – otra kawa
Dwójki zaraz b d  dawa .
Salman Jerzy – chod  z zeszytem
I atlasik miej te  przy tem.
A gdzie krasnala straka?
Pozwól, niech ci r bn  dwa.
Kiedy to kap an us ysza , mrukn

z uznaniem „nu, nu” i wpisa  auto-
rowi plusik za ta antliwo , albo i 
pos a  do k ta na rozmy lanie o o-
trostwie. Ju  nie pomn , jak by o…”

Muzeum Miejskie w Opolu5 pod-
lega o wówczas dyrekcji Muzeum 

l skiego we Wroc awiu. O stanie 
Muzeum Miejskiego w Opolu do-
wiadujemy si  z pisma Józefa Obu-
chowskiego, skierowanego do Na-
czelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony 
Zabytków w Warszawie z 30 listo-
pada 1949 r.: „Zajmowa o ono sie-
dem sal, z pot uczonymi szafami i 
gablotami. Obecnie muzeum zajmu-
je 12 sal i 2 sienie, razem 14 izb”.

Z zachowanych w muzealnym 
archiwum pism wynika, e cieszy-
o si  ono popularno ci  nie tylko 

w ród miejscowej ludno ci. Oto kil-
ka wypowiedzi z „Ksi gi pami tko-

wej” Muzeum Miejskiego w Opolu, 
wpisanych w j zyku rosyjskim (w 
t umaczeniu pracownika muzeum):

„Grupa aktorów Rosyjskiego Dra-
matycznego Teatru Wojsk Radzie-
ckich marsza ka Rokossowskiego 
zwiedzi a Muzeum Opolskie, jesz-
cze raz przekona a si  na podstawie 
historycznych dokumentów, które 
s  w muzeum, e Ziemie Odzyska-
ne Nowej Demokratycznej Polski 
sprawiedliwie trafi y do r k praw-
dziwych gospodarzy – polskiego 
narodu. Wyra amy wdzi czno  dy-
rektorowi muzeum, tow. Obuchow-
skiemu za dobre obja nienia podczas 
zwiedzania i zapoznawania si  z 
muzeum. 3 lipca 1948 r., podpisy”.

„My, wojskowi Armii Radzie-
ckiej, zwiedziwszy Muzeum w 
Opolu, pozostali my wdzi czni dy-
rektorowi Muzeum za szczegó owe
wyja nienia, które da y mo liwo
zapozna  si  histori  miasta Opola i z 
histori  ludno ci polskiej minionych 
wieków. yczymy powodzenia w 
pracy muzealnej i wzbogacenia Mu-
zeum zabytkami przesz o ci z wyko-
palisk. 26 marca 1949 r. (podpisy).

O trudno ciach pracy dyrekto-
ra muzeum wiadcz  pisma Józefa 
Obuchowskiego, skierowane do dy-
rekcji Muzeum l skiego we Wroc-
awiu. W pi mie z 19 maja 1952 r., 

dotycz cym zaanga owania sprz -
taczki, czytamy, e frekwencja zwie-
dzaj cych wzros a, bo od 1 do 18 
maja wynosi a 4279 osób, e dwie 
sprz taczki, które nie tylko musz
sprz ta , ale i dy urowa  na salach 
w czasie zwiedzania muzeum, nie 
mog  podo a  swemu zadaniu – „(...) 
prosz  uprzejmie Dyrekcj  Muzeum 
Okr gowego o przydzielenie ca ego
nowego etatu dla trzeciej sprz tacz-
ki (...). Za s uszno ci  powy szego 
wniosku przemawia jeszcze ten fakt, 
e w wojewódzkim mie cie Opolu, 

Muzeum l ska Opolskiego od sze-
regu miesi cy ma obsadzone tylko 
dwa etaty pracowników umys o-
wych i tylko trzy etaty pracowników 
fizycznych, natomiast o wielko ci 
frekwencji na tle innych muzeów 
podleg ych Muzeum Okr gowemu 
Dyrekcja Muzeum l skiego jest 
dok adnie poinformowana”.

Równie  w pi mie skierowanym 
do Dyrekcji Muzeum l skiego we 
Wroc awiu z 29 kwietnia 1953 r. czy-
tamy: „(...) od dwóch i pó  roku nie 
mia em urlopu, tylko dla tej przyczy-
ny, e Muzeum Okr gowe nie mia-
o mo liwo ci przyzna  Muzeum w 

Opolu tylu etatów dla pracowników 
umys owych, ile zosta o przyznane 
Muzeum, np. w Raciborzu. W Opolu 
przez te dwa i pó  roku, poza mn ,
by a jedna pracownica umys owa, 
która obecnie ma uko czonych 16 lat 
i na tak  si  nie mog em w adnym
razie pozostawi  Muzeum, gdzie fre-
kwencja za 1951 rok wynosi a 68689 
osób, a za 1952 rok 46918 osób”.

Przytoczone powy ej fragmenty 
pism wiadcz  wymownie o ogro-
mie prac i trudno ci, jakie dyrektor 
Józef Obuchowski musia  pokona ,
organizuj c od zera Muzeum Miej-
skie w Opolu, o jego wyj tkowej 
obowi zkowo ci i zaanga owaniu 
dla dobra s u by.

Pierwszy dyrektor Muzeum l -
ska Opolskiego Józef Obuchowski 
przepracowa  w najtrudniejszym 
okresie tej placówki równe 7 lat. Za-
ko czy  prac  w muzeum 30 czerw-
ca 1953 roku, ale pracowa  nadal 
na pe nym etacie w Liceum Ogól-
nokszta c cym TPD nr 11 w Opolu.

Zmar  4 stycznia 1955 r. i zosta
pochowany na cmentarzu przy ul. 
Wroc awskiej w Opolu.

Maria Opiela
Autorka tekstu jest absolwentk  opol-
skiej Wy szej Szko y Pedagogicznej, 
by a wieloletni  nauczycielk  I Lice-
um Ogólnokszta c cego im. Miko aja

Kopernika w Opolu

Przypisy
1 Akta osobowe, archiwum administracyj-

ne Muzeum l ska Opolskiego w Opolu
2 „I Liceum Ogólnokszta c ce im. Miko a-

ja Kopernika w Opolu w 500-lecie urodzin 
patrona”, Opole, 1973

3 „I Liceum Ogólnokszta c ce im. Miko-
aja Kopernika w Opolu w 40-lecie szko y”,
Wydawnictwo Instytutu l skiego w Opolu, 
Opole 1985

4 „I Liceum Ogólnokszta c ce im. Miko a-
ja Kopernika w Opolu w 500-lecie urodzin 
patrona”, Opole, 1973

5 Akta osobowe, archiwum administracyj-
ne Muzeum l ska Opolskiego w Opolu
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O l sku na paryskiej Sorbonie
Centrum Interdyscyplinarnych 

Bada rodkowoeuropejskich 
(CIRCE) przy Uniwersytecie Pa-
ry  IV Sorbona zorganizowa o
konferencj  naukow , której tema-
tem by a wielokulturowo l ska 
(„Silésie multiculturelle: mythe ou 
réalite?”). W obradach uczestniczy-
o kilkunastu prelegentów z Czech, 

Niemiec, Francji i Polski. Stron
polsk  reprezentowali: Ma gorzata 
Goc z Muzeum l ska Opolskiego 
oraz Adriana Dawid i Wojciech 
Dominiak z Instytutu Historii Uni-
wersytetu Opolskiego. Go cinne 
progi Sorbony otworzy y si  dla 
spraw l skich w pi tek, 7 grudnia 
2007 roku. Punktem wyj cia obrad i 
dyskusji by a tzw. historiografia po-
cz tków, któr  referatami po wi -
conymi ród om przemian w struk-
turze spo ecznej i etnicznej l ska 
przybli yli Marie-Thérèse Mourey
z Uniwersytet Paris IV Sorbona oraz 
mgr Wojciech Dominiak.

Obok konfliktów politycznych 
referenci analizowali tak e zmiany 
socjokulturowe, które mia y miej-
sce na l sku w XX wieku. Wni-
kliwszej obserwacji poddany zosta
Wroc aw (Thomas Landwhrien z 
Uniwersytetu Trier – Rola traktatu 
wersalskiego i plebiscytu z 1921 
roku w krystalizacji konfliktów mi -
dzy Niemcami i Polakami na l sku 
na przyk adzie Wroc awia). Szcze-
gólnie interesuj ce by o wyst pie-
nie Ingo Lose z Uniwersytetu Hum-
boldta w Berlinie, który przedstawi
rozwój ideologii antysemickiej w 
prasie wroc awskiej i dolno l skiej
od 1925 do 1938 roku. Kwestie 
konfliktów narodowych na Górnym 

l sku, ze szczególnym uwzgl d-
nieniem mitów i stereotypów w 
polskiej i niemieckiej historiografii 
omówi a Julianne Haubold z Uni-
wersytetu Göttingen.

Cz  obrad, po wi cona historii 
powojennej, zosta a podzielona na 
dwie cz ci dotycz ce polskiego i 
czeskiego l ska. Problemy naro-

dowo ciowe na l sku wynikaj ce
z akcji wysiedle czej i przesied-
le czej scharakteryzowa y: z per-
spektywy przesiedle ców z kresów 
Agnieszka Niewiedzia  z EHESS 
w Pary u (Uniformizacja etniczna 
pa stwa polskiego w relacjach jego 
obywateli przesiedlonych przed i 
po 1945 roku); punkt widzenia pol-
skoj zycznej ludno ci rodzimej na 
problemy narodowo ciowe l ska 
zaprezentowa a Adriana Dawid z 
Uniwersytetu Opolskiego. Charak-
terystyki wspó cze nie rozwijaj -
cego si  ruchu na rzecz autonomii 

l ska podj  si Piotr Kocyba
z Uniwersytetu Technicznego w 
Dre nie. W cz ci obrad po wi co-
nej wielokulturowo ci pogranicza 
polsko-czeskiego Jakub Grygar z 
Uniwersytetu im. Karola w Pradze 
podda  wnikliwej introspekcji rela-
cje Polaków i Czechów na l sku 
Cieszy skim. Nicole Hirschler oraz 
Vladimir Horak z Uniwersytetu w 
Ostrawie oddali si  refleksji na te-
mat ycia codziennego w Hruschau/
Hrušov, peryferiach przemys owych 
Ostrawy, gdzie yli wspólnie Czesi, 
Polacy i Niemcy.

Zako czeniem pierwszego dnia 
obrad by a projekcja filmu Marka 
Tomasza Paw owskiego „Forbid-
den Love – The Story of Bronia and 

Gerhard”– historia polsko- niemie-
ckiej pary spod Niemodlina, która 
w 1941 roku zosta a poddana spo-
ecznemu ostracyzmowi i ostatecz-

nie eksterminowana.
Drugi dzie  konferencji przebie-

ga  pod has em „Wielokulturowo
opowiedziana”. W pierwszej cz -
ci omówiono polsk  i niemieck

historiografi l ska. Odmienne 
postrzeganie historii tego regionu 
w okresie mi dzywojennym scha-
rakteryzowa a Corinna Felsch z 
Uniwersytetu im. Philippa z Mar-
bourga. Interpretacje polskie, za-
chodnio- i wschodnioniemieckie 
historii l ska po 1945 roku omó-
wi Christian Lotz z Leipziger 
Kreis- Forum für Wissenschaft und 
Kunst. Drug  cz  obrad po wi -
cono formom prezentacji historii 

l ska w muzeach regionalnych. 
Sophie Wahnich z CNRS w Pary-
u zwróci a uwag  na relatywizm, 

który w jej ocenie dominuje w l -
skich muzeach. Stanowisko strony 
polskiej przedstawi a Ma gorzata 
Goc z Muzeum l ska Opolskie-
go. Zaprezentowa a wyniki bada
prowadzonych przez pracowników 
muzeum nad przesz o ci  i spu ci-
zn  kulturow  przesiedle ców ze 
wschodnich województw Rzeczy-
pospolitej, których osiedlano na 

Na zdj ciu pierwszy z lewej – Piotr Kocyba, w rodku Adriana Dawid podczas 
swego wyst pienia
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Odzyskanie przez nasz kraj nie-
podleg o ci w 1918 roku by o wyda-
rzeniem dziejowym o niezwyk ym 
znaczeniu dla wszystkich Polaków. 
W atmosferze wielkiego entuzjazmu 
rozpocz a si  odbudowa pa stwo-
wo ci polskiej, pe nej mocy nabra a
w 1921 roku, kiedy to ustalono osta-
teczne granice Polski. W tym pro-
cesie konstruowania zr bów II Rze-
czypospolitej wielk  rol  odegra y
elity intelektualne skupione wokó
czterech najwa niejszych o rodków
naukowych, jakimi sta y si  uniwer-
sytety w: Krakowie, Wilnie, War-
szawie i Lwowie. A w ród wszyst-
kich dyscyplin naukowych na czo o
wybi a si  matematyka. Ju  pod 
koniec XIX wieku nauka ta mog a
poszczyci  si  szeregiem bezspor-
nych osi gni  autorstwa uczonych 
z Warszawy i Lwowa. Prace Stani-
s awa Zaremby, Kazimierza oraw-
skiego, Wawrzy ca murki i innych 
cieszy y si  szerokim uznaniem w 
Europie. Pojawienie si  w 1910 roku 
Wac awa Sierpi skiego we Lwowie 
da o tak naprawd  pocz tek dyna-
micznemu rozwojowi matematyki w 
Polsce i stworzeniu polskiej szko y
matematycznej z g ównymi o rod-
kami w Warszawie i w Lwowie.

I w a nie lwowskiej szkole ma-

tematycznej po wi ci  swoj  prac
prof. dr hab. Roman Duda z Uni-
wersytetu Wroc awskiego. Nale y
on do tego szcz liwego pokolenia, 
które mog o studiowa  matema-
tyk  pod kierunkiem lwowskich 
luminarzy takich jak m.in. profe-
sorowie Hugo Steinhaus, Edward
Marczewski, Bronis aw Knaster,
którzy wyp dzeni z Lwowa pod-
j li prac  we Wroc awiu, zd yli 
wychowa  wiele pokole  polskiej 
m odzie y, przekazuj c jej nie tylko 
wiedz , ale nade wszystko warto ci
pozwalaj ce kszta towa  w sposób 
twórczy postawy gotowe do podj -
cia najtrudniejszych intelektualnych 
wyzwa .

Pierwszym wybitnym uczonym, 
od którego zacz a si  s awa lwow-
skiej szko y matematycznej by
Hugo Steinhaus, pochodz cy z Jas a. 
Po odbyciu studiów we Lwowie i w 
Getyndze powróci  do Lwowa, by w 
1920 roku zosta  profesorem Uni-
wersytetu im. Jana Kazimierza. Za 
swoje wielkie – równe naukowym 
odkryciom – osi gni cie uzna ci g-
ni cie do Lwowa Stefana Banacha,
który wkrótce sta  si  sztandarow
postaci  lwowskiego o rodka mate-
matycznego. O tym, w jaki sposób 
dosz o do poznania, pisze w swoich 

„Wspomnieniach i zapiskach” prof. 
Hugo Steinhaus: „...Id c wieczorem 
wzd u  krakowskich Plant us y-
sza em rozmow ...wyrazy „ca ka 
Lebesgue`a” by y tak nieoczekiwa-
ne, e zbli y em si  do awki i za-
pozna em z dyskutantami; to Stefan 
Banach i Otto Nikodym rozmawiali 
o matematyce... czy a ich nie tyl-
ko matematyka, ale i beznadziejno
sytuacji m odzie y w Krakowie...”

Charakterystyczn  cech  lwow-
skich matematyków by  fakt cis ej,
serdecznej wspó pracy zatrudnio-
nych na Uniwersytecie i na Politech-

Jerzy Duda

Lwowska szko a matematyczna

Prof. Stefan Banach

l sku po 1945 roku. Ilustracj  jej 
wyst pienia by a specjalnie przy-
gotowana prezentacja zawieraj ca 
zestawienia statystyczne, mapy i 
niezwykle interesuj ce fotografie.

Ostatni  cz  konferencji sta-
nowi  dyskurs literacki „Historia 
inaczej opowiedziana?” Formy 
prezentacji z o onych zagadnie
historii i wielokulturowo ci l ska
w literaturze przedstawi a Nicole 
Bary z Université Pary  III. Ostat-
nie wyst pienie Ma gorzaty Smo-
r g- Goldberg z CIRCE Pary  by o
refleksj  nad „Dwunastoma stacja-

mi” Tomasza Ró yckiego.
Zorganizowana w Pary u kon-

ferencja by a okazj  do spotkania 
i dialogu g ównie m odych na-
ukowców. Prezentowane przez 
nich ustalenia by y najcz ciej po-
chodnymi ich bada  doktoranckich. 
Organizatorzy konferencji zadbali 
o komfortowe warunki dla dialo-
gu. Wszystkie wyst pienia by y
t umaczone bezpo rednio na j zyk 
francuski, dodatkowo ka dy referat 
streszczano w j zyku niemieckim i 
polskim. Obrady konferencyjne 
odbywa y si  przy licznym udziale 

studentów Sorbony oraz paryskiej 
Polonii. Rzadka okazja do konfron-
tacji z badaczami dziejów l ska z 
tak odleg ych o rodków sta a si
okazj  do d ugich dyskusji i po-
lemik, które z sali przenosi y si
na przerw , a nawet dominowa y
podczas wieczornych, nieoficjal-
nych spotka . Nawi zane w Pary-
u kontakty powinny zaowocowa

nowymi, wspólnymi inicjatywami 
oraz wspó prac , któr  deklarowali 
wszyscy uczestnicy konferencji.

Adriana Dawid
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nice, powsta o w ten sposób silnie 
skonsolidowane rodowisko nauko-
we, dla którego nauka – w najszer-
szym tego s owa znaczeniu – by a
warto ci  naj wi tsz . Uczeni mieli 
wielki wp yw na ycie miasta, na 
niektóre wyk ady uniwersyteckie 
przychodzili lwowianie, t umnie 
zape niaj c uczelniane aule. Nie 
zamykali si  tylko w swoim kr gu,
uczyli w lwowskich szko ach red-
nich, pisali podr czniki dla uczniów 
ró nych typów szkó , wydawali 
skrypty, a studentów zach cali do 
uczestnictwa w zaj ciach Ko a Ma-
tematyczno-Fizycznego, w którym 
czas dzielono na poznawanie tajem-
nic matematyki i na wycieczki poza 
miasto. Tak wspomina to przysz y
profesor Politechniki l skiej w Gli-
wicach prof. Kazimierz Sza ajko:
„...Ju  do  wczesn  wiosn , w nie-
dziele, wyrusza y wycieczki Ko a, 
najcz ciej tramwajem do rogatki, 
a dalej pieszo. Wypady te cieszy y
si  powodzeniem w ród profeso-
rów, którzy nie ograniczali si  do 
obecno ci, ale brali równie  udzia
w imprezach rozrywkowych organi-
zowanych na tych wycieczkach. W 
latach 1931–1933 stale uczestniczy
w wycieczkach prof. Stefan Ba-
nach...” Przez lwowskie Ko o prze-
win o si  wielu czynnych po wojnie 
profesorów matematyki, m. in. An-
drzej Alexiewicz (UAM Pozna ), 
Feliks Bara ski (Politechnika Kra-
kowska), Mark Kac i Stanis aw 
Leja (obaj – Stany Zjednoczone).

Mia o to ycie matematyków 
swoisty rytm, swoist  urod , pi k-
nie napisa  o tym Kazimierz Ku-
ratowski: „...Przyjmuj c katedr
we Lwowie, zachowa em docentur
w Warszawie, nie by em bowiem 
pewien, czy potrafi y  poza m
rodzinn  Warszaw . Po roku zre-
zygnowa em z Warszawy i na dobre 
zamieszka em we Lwowie. Co si
na to z o y o? Niezwyk y urok tego 
miasta, które jeszcze teraz wspo-
minam z rozczuleniem oraz sposób 
bycia rodowiska naukowego, które 
wch on o mnie w b yskawicznym 
tempie... rodowisko matematyczne 
przedstawia o si  nadzwyczaj atrak-
cyjnie. Przede wszystkim Stefan Ba-
nach i Hugo Steinhaus...” 

Do legendy Lwowa i lwowskiej 
szko y matematycznej przesz a
przes awna „Ksi ga Szkocka”, jej 
nazwa pochodzi od kawiarni „Szko-
ckiej”, w której w przerwie zaj  i 
po zaj ciach na uczelni spotykali si
matematycy i dyskutowali o ró -
nych matematycznych problemach. 
Kawiarni  t  wybrano nieprzypad-
kowo, by y bowiem w niej marmu-
rowe sto y, na których zapisywano 
rozwi zywane zadania. Nast pnego
dnia po zapisach nie by o ladu, usu-
wa a je kawiarniana s u ba. ona 
profesora Stefana Banacha, pani 

ucja, zakupi a wi c zeszyt, w któ-
rym zapisywano teraz te problemy, 
które dotychczas znika y. Pierwsze-
go zapisu dokona  profesor Stefan 
Banach 17 lipca 1935 roku, ostatni 
wprowadzony zosta  r k  profe-
sora Hugona Steinhausa 31 maja 
1941 roku. cznie w „Ksi dze 
Szkockiej” zapisano 193 problemy, 
wszystkie ponumerowane, niektóre 
z rozwi zaniami, odnosz  si  one 
do takich dziedzin matematyki jak 
m. in. analiza funkcjonalna, teoria 
grup, teoria mnogo ci, topologia. 
O tym, jak debatowano w kawiarni 
„Szkockiej” pisze Stanis aw Ulam, 
w niedalekiej przysz o ci jeden z 
wspó twórców pierwszej bomby 
atomowej: „...Widz siedz cy przy 
innym stole móg  zauwa y  nag e, 
krótkie wybuchy konwersacji, napi-
sanie kilku wierszy na sto ach, od 
czasu do czasu miech jednego z 

siedz cych, po czym nast powa y
okresy d ugiego milczenia, w cza-
sie których pili my kaw  i patrzy-
li my nieprzytomnie na siebie. Ten 
wytworzony nawyk wytrwa o ci i 
koncentracji trwaj cej czasami go-
dzinami, sta  si  dla nas jednym z 
najistotniejszych elementów praw-
dziwej pracy matematycznej...”

Tragiczny by  los wielu mate-
matyków lwowskich, okupacji so-
wieckiej i niemieckiej nie prze yli 
m.in. Herman Auerbach, Kazi-
mierz Bartel, Antoni omnicki,
Stanis aw Ruziewicz, W odzi-
mierz Sto ek, Menachem Woj-
dys awski. W sierpniu 1945 roku 
zmar  profesor Stanis aw Banach, 
który w okresie okupacji hitle-
rowskiej by  karmicielem wszy 
w Instytucie Rudolfa Weigla.

Ta wietna ksi ka zawiera ze-
staw wiadomo ci wa ny dla ka dego 
zainteresowanego dziejami polskiej 
nauki, jej chlubn  przesz o ci . Na-
pisana pi knym j zykiem, zbudowa-
na jest z dwóch – wzajemnie przeni-
kaj cych si  – warstw. Pierwsza to 
fascynuj ca historia matematyki na 
uczelniach lwowskich na tle mate-
matyki polskiej i europejskiej, mnó-
stwo tu ciekawych obserwacji z y-
cia uczonych, a tak e miasta Lwowa. 
Druga z kolei warstwa to szczegó-
owy zapis osi gni  matematyków 

lwowskich, ale aby zrozumie  czym 
np. jest „przestrze  Banacha”, jed-
no z fundamentalnych poj  wspó -
czesnej matematyki, nie wystarczy 
znajomo  tylko podstaw matema-
tyki, i ta cz  przeznaczona jest 
dla profesjonalnie t  nauk  trudni -
cych si , ale przebrni cie przez ni
daje du  satysfakcj  intelektualn .

Warto si gn  po t  pi kn  i cieka-
w  ksi k , bo jak pisa  profesor Ste-
fan Banach: „Matematyka legitymu-
je si  specyficznym pi knem, i nie da 
si  nigdy sprowadzi  do sztywnego 
systemu dedukcyjnego, gdy  wcze -
niej lub pó niej rozsadza ka d  ram
formaln  i tworzy nowe principia”

Jerzy Duda

Roman Duda, Lwowska szko a matema-
tyczna, Wroc aw 2007, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wroc awskiego

Prof. Hugo Steinhaus
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Prezentowany artyku  stanowi 
podsumowanie do wiadcze  zdo-
bytych podczas sta u zawodowego 
w ramach Programu Leonardo da 
Vinci1, w Domu Pomocy Spo ecz-
nej Garth Care w Kington, przez 
nas, czyli studentki kierunku pe-
dagogika o specjalno ciach: praca 
socjalna oraz gerontopedagogika, 
prowadzonych przez Instytut Nauk 
Pedagogicznych Uniwersytetu 
Opolskiego.

Realizowane w Uniwersytecie 
Opolskim, od 2006 roku projekty2,
przy wsparciu finansowym Progra-
mu Leonardo da Vinci, umo liwi y
zdobycie nowych do wiadcze  za-
wodowych siedemnastu studentom 
Instytutu Nauk Pedagogicznych 
UO. W gronie tych osób znala-
z y my si  równie  i my – autorki 
niniejszej relacji, bior c udzia  w 
projekcie zatytu owanym Podwy -
szanie kompetencji zawodowych 
przysz ych pracowników socjalnych. 
Sta e zawodowe studentów UO.
Z pocz tkiem pa dziernika 2007 
r. wyjecha y my do miejscowo ci 
Kington w Wielkiej Brytanii na 
trzymiesi czny sta  w Domu Po-
mocy Spo ecznej Garth Care. 

Kington, w hrabstwie Herefor-
dshire, jest historycznym miastecz-
kiem angielskim usytuowanym tu
przy granicy z Wali , posiadaj cym

1 Program Leonardo da Vinci, stanowi cy od 
1 stycznia 2007 roku cz  nowego programu 
edukacyjnego Unii Europejskiej pt. Uczenie 
si  przez ca e ycie, ma na celu promowanie 
mobilno ci pracowników na europejskim rynku 
pracy oraz wdra anie innowacyjnych rozwi -
za  edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych m.in. przysz ych absolwentów 
uczelni wy szych.

2 Doskonalenie wiedzy teoretycznej w prak-
tyce. Sta e zawodowe studentów Uniwersytetu 
Opolskiego, Projekt nr PL/06/A/Plb/174447; 
Podwy szanie kompetencji zawodowych 
przysz ych pracowników socjalnych. Sta e
zawodowe studentów UO, Projekt nr PL/06/
A/Plb/174729.

atrakcyjn  lokalizacj  nie tylko dla 
mi o ników krykieta, lecz tak e dla 
mi o ników gry w golfa. Nieopodal 
Kington znajduje si  Brandon Hill, 
uwa ane za najwy sze wzniesienie 
w Anglii (390 m. n. p. m.), b d ce 
dum  Klubu Golfistów z Kington. 
Miasteczko, okre lane cz sto mia-
nem centrum dla spacerowiczów, 
wraz z otaczaj cymi go okolicami 
stanowi wyj tkowe miejsce dla tury-
stów, którzy preferuj  wycieczki ro-
werowe lub d ugie, piesze wyprawy.

W tym zacisznym i urokliwym 
miejscu, w roku 1988, Patrycja i 
Alan Prior za o yli Dom Pomo-
cy Spo ecznej – the Garth Care 
– przeznaczony obecnie dla 32 
pensjonariuszy, kobiet i m czyzn 
powy ej 65 roku ycia. The Garth 
Care jest prywatnym domem, któ-
rego g ównym ród em finanso-
wania s rodki pozyskiwane od 
samych rezydentów. Placówka 
nie otrzymuje dofinansowania ani 
od w adz municypalnych, ani rz -
dowych. Zarz d Domu nie uleg
wi kszym zmianom od czasu jego 
powstania. Patrycja Prior – wy-
kwalifikowana pracownica s u -

by zdrowia z do wiadczeniem w 
opiece nad osobami w podesz ym 
wieku – nieprzerwanie od samego 
powstania o rodka pe ni rol  g ów-
nego managera Domu. Zarz dza-
niem placówk  oraz kwestiami fi-
nansowymi zajmuj  si  cz onkowie
rodziny Prior: Alan – m  Patrycji, 
z wykszta cenia psycholog oraz ich 
syn Rick, który po uko czeniu stu-
diów filozoficznych w Uniwersy-
tecie Cambridge zdoby , z my l  o 
o rodku, dodatkowe wykszta cenie
z zakresu ksi gowo ci i w 1999 r. 
do czy  do zarz du Domu Pomocy 
Spo ecznej Garth Care.

Po ród wielu polskich znacze
s owa „garth”, takich jak: zagro-
da, ogród lub trawiasty dziedziniec 
otoczony przez klasztorny kru ga-
nek, najbardziej adekwatnym zna-
czeniem, z racji przylegaj cego do 
placówki ziele ca, jest s owo ogród. 
Z historii budynku, w którym obec-
nie znajduje si  Dom Pomocy Spo-
ecznej Garth Care, wynika, i  jego 

przeznaczenie zmienia o si  wraz z 
up ywem czasu. St d te  aby spe -
ni  wszystkie kryteria, wymagane 
przy prowadzeniu tego typu pla-

Opolscy studenci pedagogiki na sta u
w Kingston

Dom Pomocy Spo ecznej Garth Care w Kingston
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cówki, budynek poddano gruntow-
nej przebudowie, w wyniku której 
pokoje i sanitariaty zosta y dosto-
sowane do potrzeb mieszka ców, 
a przy tym zachowano ich dawny 
wystrój, tak aby ka dy móg  poczu
domowy klimat o rodka. Tu  obok 
cz ci przeznaczonej dla osób o 
wysokim stopniu samodzielno ci, 
zwanej Residential 3, otwarto cz
zwan Nursing 4 – dla rezydentów 
charakteryzuj cych si  mniejsz
sprawno ci  i wymagaj cych sta ej
opieki oraz piel gnacji.

Za cel swojej dzia alno ci o ro-
dek stawia zapewnienie podopiecz-
nym najwy szych standardów 
opieki w hrabstwie Herefordshire 
poprzez autentyczne zaanga owa-
nie personelu, poczucie odpowie-
dzialno ci, uwra liwienie na po-
trzeby domowników i ich rodzin, 
zdobywanie zaufania w rodowisku 
lokalnym, specjalistyczne szkolenia 
s u ce zagwarantowaniu pracow-
nikom naj wie szej wiedzy doty-
cz cej opieki nad osobami w po-
desz ym wieku oraz zapewnienie 
pe nej domowego ciep a atmosfery 
i poczucia bezpiecze stwa. Do fun-
damentalnych zasad, wynikaj cych
z za o e  statutowych Domu, a obo-
wi zuj cych jego pracowników na-
le : poszanowanie i zachowywanie 
autonomii podopiecznych; przeja-
wianie wra liwo ci na zmieniaj -
ce si  potrzeby seniorów zarówno 
w zakresie opieki medycznej, jak 
równie  terapeutycznej, kultural-
nej, psychologicznej, duchowej, 
emocjonalnej lub te  spo ecznej.

Konsekwencj  przestrzegania 
przez personel powy szych zasad 
jest fakt, i  mieszka cy Domu s  an-
ga owani w tworzenie i rozwijanie 
swoich tzw. zindywidualizowanych 
Planów opieki 5, w których wyso-
ce cenione s  równie  inicjatywy 
przejawiane przez przyjació  oraz 
rodziny rezydentów. Plan opieki do-
stosowuje si  do potrzeb mieszka -
ców z poszanowaniem podstawo-
wych warto ci (z ang. core values),

3 z ang. Residential – mieszkaniowy.
4 z ang. Nursing – piel gniarski.
5 z ang. Service Users’ Plan of Care.

uwzgl dnionych w statucie placów-
ki, takich jak: prywatno  rezyden-
ta, niezale no , bezpiecze stwo, 
poszanowanie godno ci, swobodne 
dokonywanie wyborów, prawo de-
cydowania o sobie oraz prawo do 
samorealizacji, równouprawnie-
nie wobec ka dego bez wyj tku.

Oprócz standardowej opieki, 
na któr  sk ada si : zapewnienie 
towarzystwa mieszka com, sprz -
tanie, przygotowywanie posi ków, 
pranie i prasowanie, czynno ci 
piel gnacyjne, robienie zakupów, 
jak równie  opieka piel gniarska i 
lekarska, o rodek zapewnia swoim 
rezydentom us ugi fryzjerskie, sta-
y dost p do literatury i prasy oraz 

dost p do wszystkich rodków ma-
sowego przekazu, a tak e rozryw-
k  podczas cotygodniowych zaj
plastycznych, gier (szczególnie pre-
ferowana przez rezydentów jest gra 
w wista), jak równie wi towanie
urodzin mieszka ców.

Personel Domu stara si  wspie-
ra  inicjatywy seniorów, którzy 
pragn  udziela  si  towarzysko w 
spo eczno ci lokalnej, m.in. po-
przez wizyty w miejscowym pubie, 
udzia  w ró nego rodzaju meczach, 
festynach lub nabo e stwach w 
miejscowym ko ciele. Ze wzgl du 
na to, e o rodek dysponuje pojaz-
dem przystosowanym do przewozu 
osób niepe nosprawnych, mo liwa 
jest realizacja wi kszo ci inicjatyw, 
jakie przejawiaj  rezydenci. 

W 2001 roku o rodek rozszerzy

swoj  dzia alno  – po przeciwnej 
stronie ulicy powsta  Dom im. w. 
Jana ( z ang. St John House), prze-
znaczony dla seniorów, którzy s  w 
stanie y  stosunkowo samodziel-
nie, jedynie od czasu do czasu ko-
rzystaj c z dora nej pomocy. 

Aktualnie Dom oferuje tak e
swoje us ugi spo eczno ci lokalnej, 
zapewniaj c profesjonaln  opie-
k  na yczenie w domu klienta, 
okre lan  mianem Homecare and
Support Service 6. Powy sza ofer-
ta obejmuje podobny zakres us ug,
jakie wiadczone s  przez personel 
St. John House, z t  tylko ró nic ,
i  te pierwsze s  realizowane w ro-
dowisku domowym pacjenta. 

Dom Pomocy Spo ecznej the 
Garth Care spe nia dodatkowo rol
centrum szkoleniowego zarejestro-
wanego w EDEXCel7, które spe-
cjalizuje si  w kszta ceniu zawodo-
wym na poziomach od NVQ 1 do 
NVQ 48 oraz RMA9.

Pytana o przysz o  o rodka, 

6 z ang. Homecare and Support Service – us u-
gi piel gniarskie i opieku cze, zapewniaj ce 
stosunkowo samodzielne ycie osoby w pode-
sz ym wieku w swoim miejscu zamieszkania 
oraz zmierzaj ce do poprawy jako ci jej ycia.

7 z ang. Educational Excellence – organiza-
cja zajmuj ca si  mi dzy innymi certyfikacj
uprawnie  do wykonywania zawodu.

8 z ang. National Vocational Qualifications 
– Krajowe Kwalifikacje Zawodowe.

9 z ang. Registered Managers Award – odpo-
wiednik studiów podyplomowych w zakresie 
organizacji i zarz dzania w pomocy spo ecznej.

Zaj cia plastyczne prowadzone przez mgr Julit  G ogowsk
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Patrycja Prior nie zdradza swoich 
pla-nów, wiemy jednak, e my li o 
powi kszeniu o rodka szkoleniowe-
go oraz za o eniu domu dziennego 
pobytu.

Wiele ciep ych spostrze e  mo -
na by jeszcze doda  na temat Domu 
Pomocy Spo ecznej the Garth Care 
i jego za o ycieli, ale adne s owa 
nie oddadz  atmosfery panuj cej w 
tym domu, ciep a i yczliwo ci, z 
jak  spotyka si  polski student od-

bywaj cy tam swój sta  zawodowy. 
Warto te  wspomnie  o tym, e na 
przyje d aj cych studentów czeka 
przytulne mieszkanie oraz, co naj-
wa niejsze, szczegó owo opracowa-
ny program zaj  na ca y okres sta-
u. Program jest skonstruowany w 

taki sposób, aby w ci gu trzynastu 
tygodni student móg  pozna  nie tyl-
ko metody pracy, ale tak e podsta-
wy prawne dzia ania instytucji, me-
tody komunikacji, metody pracy w 

rodowisku lokalnym i wiele innych 
ciekawych rzeczy, które umo liwia-
j  zdobycie nowych umiej tno ci, 
stwarzaj c przy tym niepowtarzal-
n  okazj  obcowania z lud mi in-
nych kultur, j zyków oraz wyzna .

Aleksandra Sroczy ska
Julita G ogowska

studentki Instytutu Nauk 
Pedagogicznych UO

19 marca br. w sali rozpraw Wo-
jewódzkiego S du Administracyj-
nego odby  si  Lokalny Konkurs 
Krasomówczy zorganizowany przez 
Europejskie Stowarzyszenie Studen-
tów Prawa ELSA Opole, w którym 
zwyci y a Katarzyna Niegowska 
– studentka II roku prawa WPiA 
Uniwersytetu Opolskiego, awansu-
j c tym samym do fina u ogólnopol-
skiego.

Konkurs krasomówczy organizo-
wany przez ELSA stanowi powrót 
do tradycji konkursów krasomów-
czych na wydzia ach prawa. Jed-
nocze nie pozwala uczestnikom 
kszta towa  umiej tno ci publiczne-
go przemawiania, autoprezentacji i 
pokonywania stresu. Uczestnictwo 
w konkursie polega o na wyg o-
szeniu dziesi ciominutowej mowy 
ko cz cej post powanie przed s -
dem pierwszej instancji. Podstawy 
wyst pie  uczestników – niestety, 
do konkursu przyst pi y tylko trzy 
osoby – stanowi y kazusy z prawa 
karnego przygotowane na podstawie 
spraw s dowych. Nikt nie zdecydo-

wa  si  na zagadnienie z prawa cy-
wilnego lub administracyjnego. 

Wyst pienia uczestników ocenia o
jury w sk adzie: dr hab. Sta-nis aw
L. Stadnicze ko, prof. UO – dzie-
kan WPiA Uniwersytetu Opolskie-
go, Gerard Czech – prezes Woje-
wódzkiego S du Administracyjnego 
w Opolu, Aleksandra Ci glewicz-
Mi ta – sekretarz Okr gowej Izby 
Radców Prawnych w Opolu, dr 
Ma gorzata I ykowska z Zak adu 
Stylistyki Instytutu Filologii Polskiej
UO, Eugeniusz Tokarczyk – za-
st pca prokuratora okr gowego, 
mec.Andrzej P aza z Okr gowej 
Rady Adwokackiej w Opolu.

Patronat honorowy nad konkur-
sem obj  rektor UO prof. dr hab. 
Stanis aw S. Nicieja, a patronat me-
rytoryczny dziekan Wydzia u Prawa 
i Administracji UO dr hab. Stanis aw 
L. Stadnicze ko, prof. UO, któremu 
podczas konkursu nadano honorowe 
cz onkostwo Grupy Lokalnej Elsa 
Opole.

Joanna Su ek
rzecznik prasowy LKK na UO

Lokalny Konkurs Krasomówczy
na Uniwersytecie Opolskim

Lokalny Konkurs Krasomówczy wygra-
a Katarzyna Niegowska – studentka 
II roku prawa WPiA UO

Na amach brytyjskiej gazety „Hereford Times” 
pojawi a si  informacja o studentkach pedagogiki z 
Uniwersytetu Opolskiego – Ewelinie O óg, Oliwii 
Mazur i Katarzynie Borkowskiej, które przebywa-
j  na sta u w ramach programu Leonardo da Vinci w 

Domu Pomocy Spo ecznej Garth Care w Kingston.
W programie tym ju  wcze niej uczestniczyli opol-

scy studenci. 

BEZ

O opolskich studentkach w brytyjskiej prasie
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1 kwietnia br. w Instytucie Histo-
rii UO odby a si  konferencja po-
wi cona historii Irlandii zorganizo-

wana przez sekcj redniowieczn
studenckiego Ko a Historyków, pod 
opiek mgra Wojciecha Dominia-
ka. Spotkanie mia o na celu uczcze-
nie Dnia w. Patryka, patrona Irlan-
dii, której Instytut Historii co roku 
po wi ca konferencj  naukow . W 

tym roku konferencja odby a si  z 
pewnym opó nieniem (uroczysto
w. Patryka przypada bowiem na 17 

marca), lecz, jak twierdz  organiza-
torzy, nigdy nie jest za pó no, by 
przybli a  innym niezwykle intere-
suj c  kultur  Zielonej Wyspy. 

Pierwszym wyg oszonym refe-
ratem by o wyst pienie przewod-
nicz cego sekcji redniowiecznej 

Krzysztofa Franczyka, który mó-
wi  o tzw. zielonych m czennikach
– redniowiecznych pustelnikach, 
którzy swoje m cze stwo oparli 
nie na przelewaniu krwi za wia-
r  chrze cija sk , lecz na surowej 
ascezie i samotno ci. Aby zosta
zielonym m czennikiem, nale a o
opu ci  wygody i przyjemno ci 
normalnego ycia, co najcz ciej 

Konferencja studenckiego Ko a Historyków

W Opolu o Zielonej Wyspie

22 stycznia br. na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu 
Opolskiego odby o si  spotkanie 
opolskich studentów prawa z asy-
stentami Sekcji Praw Cz owieka 
Poradni Prawnej Uniwersytetu Ja-
giello skiego. Krakowianie przy-
jechali do Opola, by opowiedzie
o projekcie w skrócie zwanym EDI 
(Edukacja dla Integracji) realizowa-
nym w ramach Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL – „Wsparcie inte-
gracji spo ecznej i zawodowej osób 
ubiegaj cych si  o status uchod cy”.

Studentów zaprzyja nionej Po-
radni Prawnej przywita  dziekan 
Wydzia u Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego – dr hab. 
Stanis aw L. Stadnicze ko, prof. 
UO oraz kierownik Opolskiej Klini-
ki Prawa – dr Magdalena Go ow-
kin-Huda a. Asystenci Sekcji Praw 
Cz owieka Uniwersyteckiej Poradni 
Prawnej z Krakowa – Jacek Borek
i Andrzej Kula rozpocz li swo-
je wyst pienie od przedstawienia 
aktualnej sytuacji osób staraj cych
si  o nadanie statusu uchod cy w 
Polsce. Mowa by a o tym, jakie 
warunki musi spe ni  imigrant, by 
otrzyma  status uchod cy oraz jak 

wygl da procedura jego nadawa-
nia. Przytoczono tak e ma o opty-
mistyczne dane – w 2005 roku w 
Polsce z o onych zosta o prawie 7 
tysi cy wniosków o nadanie statusu 
uchod cy, z czego jedynie 285 zo-
sta o rozpatrzonych pozytywnie. 

W ramach projektu „Edukacja 
dla Integracji – Partnerstwo na 
rzecz Uchod ców”, maj cego za 
cel popraw  zaistnia ej sytuacji, 
prowadzone s  trzy bloki – pomo-
cy prawnej, informacji o Polsce i 
nauki j zyka polskiego. Studenci 
w ramach Sekcji Praw Cz owieka 
krakowskiej poradni s u  swoj
wiedz  z zakresu prawa osobom 
ubiegaj cym si  o status uchod cy. 
Dzi ki spo ecznej pracy i niema ym 
wysi kom tych m odych ludzi, wie-
le osób ju  nie musi obawia  si  o 
ycie w swoim kraju, gdy  uzyska-
o niezb dne schronienie i pomoc 

pa stwa polskiego. I to w a nie 
ta cz  spotkania, w czasie któ-
rej studentki z UJ (Anna Strama 
i Katarzyna Procyk) opowiada y
o praktycznych aspektach pracy z 
uchod cami, wzbudzi a najwi ksze
zainteresowanie, a tak e poruszenie 
studentów prawa.

Po oficjalnej cz ci spotkania 
opolscy acy mieli mo liwo  po-
g bienia swojej wiedzy na temat 
praw uchod ców i porozmawiania 
z organizatorami przy kawie w ku-
luarach. Równie  go cie z Krakowa 
z zaciekawieniem dopytywali si  o 
metody dzia a  Studenckiej Poradni 
Prawnej Uniwersytetu Opolskiego, 
która mimo braku sekcji zajmuj cej
si  sprawami uchod ców, udziela 
bezp atnych porad prawnych z ró -
nych dziedzin prawa na podobnych, 
co krakowska poradnia, zasadach. 
Ponadto opolska Klinika Prawa, jako 
jedyna poradnia w Polsce, na sta e
wpisana jest w siatk  uniwersyte-
ckich zaj  jako przedmiot obowi z-
kowy dla studentów III i IV roku 
prawa. Wymiana do wiadcze  po-
mi dzy dwoma tak ró nymi porad-
nianymi o rodkami – krakowskim i 
opolskim zaowocowa a deklaracj
nawi zania ci lejszej wspó pracy.

Opolscy studenci, dzi kuj c
za przygotowanie interesuj cego 
spotkania, z niecierpliwo ci  ocze-
kuj  kolejnych wspólnych przedsi -
wzi .

Anna Mordel

Asystenci Poradni Prawnej Uniwersytetu 
Jagiello skiego w Opolu
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wi za o si  z samotnym zamiesz-
kiwaniem w lasach, na szczytach 
gór, z postami i pokutami w celu 
zbli enia si  do Boga. Przyk adami
zielonych m czenników byli np. w. 
Machan i w. Kevin z Glendalough. 
Z czasem radykalizm zielonego m -
cze stwa do  szybko ulega  z ago-
dzeniu, a pustelnicy w wi kszo ci 
przypadków porzucali pustelnie na 
rzecz zgromadze  monastycznych.

Referatem, który wzbudzi  naj-
wi ksze zainteresowanie w ród s u-
chaczy, by o wyst pienie Katarzy-
ny Giecewicz pt. Od w. Brendana z 
Clonfert do p atków niadaniowych
– historia irlandzkiego lepreuchana.
Lepreuchany to legendarne ma e
stworzenia przypominaj ce skrza-
ty, które mia  spotka w. Brendan 
podczas swej podró y wzd u  brze-

gów Irlandii. Legendy po wi cone
lepreuchanowi opisuj  t  posta
jako k dzierzawego, brodatego elfa 
w czerwonym kubraczku, w okula-
rach na spiczastym nosie, pasku ze 
srebrn  sprz czk . Jego atrybut to 
para butów, które trzyma w r ku, 
jest bowiem z zawodu szewcem. 
Cechuj  go spryt i oszcz dno ,
dzi ki której posiada du  ilo  z o-
ta zakopanego w ziemi. Dzi  lepreu-
chan jest przedstawiany jako skrzat 
w zielonym kubraczku, który to, 
niezgodny z legendami, wizerunek 
wypromowa  producent p atków 
niadaniowych Lucky Charms. 

Tematem ostatniego referatu wy-
g oszonego przez Magdalen  Janus
by o powstanie i charakterystyka mi-
tologii irlandzkiej – bogatej w rozbu-
dowane w tki, b d cej szerokim po-

lem bada  historyków, socjologów i 
lingwistów. W ród badaczy panuje 
przekonanie, e szerszy i pe niejszy 
opis spo ecze stwa heroicznego po-
zostawi y jedynie mitologia grecka i 
rzymska. Wszystkie referaty wzbo-
gacone by y o prezentacje multime-
dialne, a w przerwie pomi dzy refe-
ratami odby a si  prelekcja filmu pt.: 
W poszukiwaniu irlandzkiego z ota.

Prelegenci bior cy udzia  w 
konferencji s  studentami IV roku 
historii Uniwersytetu Opolskie-
go oraz uczestnikami seminarium 
redniowiecznego prof. Anny Po-

bóg-Lenartowicz, dla której Dzie
w. Patryka jest od wielu lat dniem 

szczególnym. 

Magdalena Janus

Cz owiek – to brzmi dumnie. Tak 
brzmia  tytu  seminarium, po czo-
nego z uroczystym rozstrzygni ciem 
konkursu plastyczno–fotograficz-
nego, którego organizatorami byli: 
Wydzia  Prawa i Administracji UO 
oraz Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA – Grupa 
Lokalna Opole, w ramach obcho-
dów Mi dzynarodowego Dnia Praw 
Cz owieka. Patronat honorowy nad 
seminarium, które odby o si  w 
opolskim ratuszu, obj  prezydent 
Opola Ryszard Zembaczy ski, 
merytoryczny nad seminarium 
i konkursem – dziekan Wydzia u
Prawa i Administracji UO dr hab. 
Stanis aw Leszek Stadnicze ko, 
prof. UO, natomiast patronat arty-
styczny – dyrektor Instytutu Sztuki 
UO prof. dr hab. ucja Piwowar-
Bagi ska. Wspó organizatorem 
konkursu by o Publiczne Liceum 
Ogólnokszta c ce nr III z Oddzia-
ami Dwuj zycznymi im. M. Sk o-

dowskiej-Curie w Opolu.
Wcze niej w ród uczniów opol-

skich szkó  ponadgimnazjalnych, 
studentów Uniwersytetu Opolskie-
go oraz innych opolskich szkó

wy szych og oszono konkurs na 
prac  plastyczn  lub fotograficzn
pod has em: Cz owiek – to brzmi 

Seminarium w Mi dzynarodowym Dniu Praw Cz owieka

Cz owiek – to brzmi dumnie

Prof. Stanis aw L. Stadnicze ko gratuluje zwyci zcom konkursu fotograficznego. Obok 
– dr Bartosz Posacki z Instytutu Sztuki UO
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dumnie. Do organizatorów sp yn -
o kilkana cie prac, spo ród których 

niezale ne jury w sk adzie: dr hab. 
Stanis aw L. Stadnicze ko, prof. 
UO, dr hab. ucja Piwowar-Ba-
gi ska, prof. UO, dr Magdalena 
Go owkin-Huda a (WPiA), dr 
Bartosz Posacki (IS) i mgr Grze-
gorz Gajos (IS) nagrodzi o pierw-
szym miejscem fotografi  autorstwa 
Jana Domicza, drugim miejscem 
– fotografi Aleksandry Ko o-
dziejskiej, a wyró nieniem prace 
fotograficzne Katarzyny H adec.
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody sfinansowane z 
bud etu Wydzia u O wiaty i Wy-
dzia u Promocji Miasta Opola oraz 
firmy fotograficznej „Foto-Fast”.
Zwie czeniem konkursu i zarazem 

obchodów Mi dzynarodowego Dnia 
Praw Cz owieka by o wspomniane 
wy ej seminarium, w którym udzia
wzi li nast puj cy prelegenci: dr 
hab. Stanis aw L. Stadnicze ko, 
prof. UO (wyk ad wst pny na temat 
godno ci ludzkiej), prof. dr hab. 
Tadeusz Cielecki z Katedry Prawa 
Karnego WPiA (Prawa ofiar prze-
st pstw), Irena Halota – wiceprze-
wodnicz ca Ligi Kobiet Polskich, 
przewodnicz ca opolskiego oddzia-
u Ligii (Rok 2007 rokiem równych 

szans), Piotr Zamelski – student, 
przewodnicz cy Wydzia owej Rady 
Studenckiej WPiA (Systemy ochro-
ny praw cz owieka).

Uroczysto  u wietnili rów-
nie  swoj  obecno ci : naczelnik 
Wydzia u O wiaty Urz du Miasta 

Opola – Irena Koszyk oraz wi-
cedyrektor Publicznego Liceum 
Ogólnokszta c cego nr III w Opo-
lu – dr Marek Bia okur, a tak e
liczne grono m odzie y akademi-
ckiej i m odzie y szkolnej wraz z 
nauczycielami z opolskich szkó
ponadgimnazjalnych. Seminarium 
by o sponsorowane przez Introli-
gatorni  „HARTI” oraz cukierni
„Europa”.

W Opolu Mi dzynarodowy 
Dzie  Praw Cz owieka by  obcho-
dzony tak uroczy cie po raz pierw-
szy. Organizatorzy tej uroczysto ci
pragn  kontynuowa  t  wznios
ide  w nast pnych latach.

Monika Gumienny

Z prac Senatu UO
28 lutego 2008 r.

Przewodnicz cy Senatu, rektor 
UO prof. dr hab. Stanis aw S. 
Nicieja, poinformowa  m.in. o: po-
siedzeniu rektorów uniwersytetów 
l skich (20 lutego br.).; tematyka 

obrad dotyczy a m.in. wspólnego 
podr cznika o historii l ska i histo-
rii Czech. Omawiane by y równie
problemy finansowania nauki i szkol-
nictwa wy szego po obu stronach 
granicy, trwaj cej w kraju dyskusji 
nad wizerunkiem nauki polskiej i 
szkolnictwa wy szego.

Przewodnicz ca Senackiej Komi-
sji ds. Bada  i Wspó pracy z Zagra-
nic dr hab. El bieta D browska, 
prof. UO poinformowa a o posiedze-
niu (28 stycznia) komisji, na którym 
omawiana by a umowa o wspó pracy 
z Brandenburskim Uniwersytetem 
Technicznym w Cottbus. Jednost-
kami UO szczególnie zaintereso-
wanymi wspó prac  s  Wydzia y: 
Prawa i Administracji, Teologicz-
ny, Ekonomiczny, Mat.-Fiz.-Chem., 
Przyrodniczo-Techniczny, a jednym 
z g ównych zada  wspó pracy ma 
by  utworzenie Grupy Badawczej 

Integracji Europejskiej i Prawa Nie-
mieckiego na UO. Senacka Komisja 
wyrazi a zgod  na podj cie wspó -
pracy i podpisanie tekstu umowy 
przez rektora UO.

Przewodnicz cy Senackiej Ko-
misji ds. Organizacji i Rozwoju 
UO dr hab. in . Piotr Wieczorek, 
prof. UO poinformowa  o odbytym 
31 stycznia br. posiedzeniu komisji, 
na którym pozytywnie zosta y zaopi-
niowane: sprawa podzia u Wydzia u
Matematyki, Fizyki Chemii, kandy-
datura dra Arkadiusza Nowaka na 
pe nomocnika rektora ds. tworzenia 
ogrodu botanicznego.

Prorektor ds. kszta cenia i studen-
tów dr hab. Marek Masnyk, prof. 
UO poprosi  o zatwierdzenie wnio-
sku kierownictwa Studium J zyków 
Obcych w sprawie zatrudnienia na 
jeden rok lektora j zyka angielskiego 
mgr Kamili Misiewicz. Senat wnio-
sek o zatrudnienie mgr Kamili Mi-
siewicz przyj  jednomy lnie.

Senat Uniwersytetu Opolskiego, 
na wniosek Rady Wydzia u Filolo-
gicznego z dnia 15 XI 2007 r., zde-
cydowa  o nadaniu tytu u doktora 
honoris causa Uniwersytetu Opol-

skiego prof. Dorocie Simonides.
Senat Uniwersytetu Opolskiego, 

na wniosek Rady Wydzia u Histo-
ryczno-Pedagogicznego z dnia 15 XI 
2007 r., zdecydowa  o nadaniu tytu u
doktora honoris causa Uniwersyte-
tu Opolskiego prof. W adys awowi
Bartoszewskiemu.

Dziekan Wydzia u Matematyki, 
Fizyki i Chemii prof. dr hab. Kata-
rzyna Ha kowska poinformowa a o 
przyj tym w dniu 20 grudnia 2007 r. 
przez Rad  Wydzia u wniosku w 
sprawie podzia u Wydzia u Mate-
matyki, Fizyki i Chemii na: Wydzia
Matematyki, Fizyki i Informatyki 
oraz Wydzia  Chemii. Wniosek Rady 
Wydzia u zosta  przyj ty w g osowa-
niu jawnym wi kszo ci  g osów. 

Senat w g osowaniu jawnym 
wi kszo ci  g osów zatwierdzi
wniosek o podzia  Wydzia u Mate-
matyki, Fizyki i Chemii i utworzenie 
od 1 wrze nia 2008 roku Wydzia u
Chemii oraz Wydzia u Matematyki, 
Fizyki i Informatyki.

Sprawozdania z dzia alno ci wy-
dawniczej Uniwersytetu Opolskiego 
przedstawili: dyrektor Wydawnictwa 
UO mgr Halina Szczegot oraz dy-
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rektor Redakcji Wydawnictw Wy-
dzia u Teologicznego ks. prof. Hel-
mut Sobeczko.

W zwi zku z inicjatyw  Instytutu 
Filologii Polskiej podj cia dzia a
nad opracowaniem projektu „Cze-
sko-polskie partnerstwo kulturowo-
dydaktyczne” i aplikacj  do Pro-
gramu Operacyjnego Wspó pracy 
Transgranicznej Republika Czeska 
– Rzeczpospolita Polska 2007–2013 
Senat UO wyrazi  zgod  na przyst -
pienie do naboru wniosków i upo-
wa ni  prorektora ds. nauki i polityki 
finansowej prof. dr hab. Krystyn
Czaj  do reprezentowania Uniwer-
sytetu Opolskiego na wszystkich 
etapach realizacji wymienionego 
projektu. Uchwa a zosta a przyj ta w 
g osowaniu jawnym jednomy lnie.

W zwi zku z inicjatyw  Instytu-

tu Nauk Pedagogicznych podj cia 
dzia a  nad opracowaniem projek-
tu „Diagnostyka stanu wiadomo ci i 
umiej tno ci uczniów na pograniczu 
czesko-polskim z ukierunkowaniem 
na ich rozwój i aplikacj  do Programu 
Operacyjnego Wspó pracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2007–2013, Senat 
UO wyrazi  zgod  na przyst pienie
do naboru wniosków i upowa ni
prorektora ds. nauki i polityki finan-
sowej prof. dr hab. Krystyn  Czaj
do reprezentowania Uniwersytetu 
Opolskiego na wszystkich etapach 
realizacji wymienionego projektu.

Uchwa a zosta a przyj ta w g o-
sowaniu jawnym jednomy lnie.

Prorektor ds. kszta cenia i studen-
tów dr hab. Marek Masnyk, prof. UO 
poinformowa  o konsultacjach pro-

wadzonych w zwi zku z opracowa-
niem nowego regulaminu studiów. 

W zwi zku z zako czonym 34. 
konkursem na granty finansowane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolni-
ctwa Wy szego prorektor ds. bada
i polityki finansowej prof. Krystyna 
Czaja og osi a jego wyniki: z uczelni 
zg oszonych zosta o 36 projektów 
badawczych, z których 6 zosta o
zakwalifikowanych do realizacji. 
Prorektor prof. K. Czaja poinfor-
mowa a o sygnalizowanym od kilku 
lat problemie niewykorzystywania 
przyznanych rodków na badania sta-
tutowe i badania w asne (w 2005 r. 
niewykorzystane rodki wynios y
– 1.700 tys. z , w 2006 r. – 1.350 
tys. z , w 2007 r. – 1.250 tys. z ).

Oprac. Lucyna Kusyk

– to tytu  najnowszej ksi ki, wyda-
nej pod redakcj  Edwarda Nycza 
oraz Stanis awa Senfta

Organizatorami XI K dzierzy -
sko-Kozielskiego Seminarium Na-
ukowego „Wojna i pokój w dziejach 
twierdzy i miasta Ko le” (ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem czasów 
napoleo skich) byli: Uniwersytet 
Opolski, Pa stwowa Wy sza Szko-
a Zawodowa w Raciborzu i Towa-

rzystwo Ziemi Kozielskiej (ksi ka
równie  sygnowana jest przez wy-
mienione podmioty). 

Seminarium zorganizowano 21 
wrze nia 2007 r. przy okazji obcho-
dów rocznicowych Dni Twierdzy 
Ko le, powi zanych z obl eniem 
pruskiej twierdzy przez Wielk  Ar-
mi  cesarza Napoleona (1807 r.). 

Ksi ka zawiera zarówno teksty 
w j zyku polskim, jak i niemie-
ckim. W ród opublikowanych te-
matów znalaz  si  m.in. ciekawy 
wyk ad zmar ego w styczniu br. 
prof. Karola Joncy pt. Strate-

giczna rola twierdzy kozielskiej w 
dobie wojen napoleo skich oraz 
kilka innych, a w ród nich: Stan 
bada  nad dzia aniami wojennymi 
w rejonie Ko la (autorzy: W odzi-
mierz Kaczorowski i Stanis aw 
Senft), Twierdza Ko le w latach 
1743–1806 (Grzegorz Podrucz-
ny), Obl enie twierdzy kozielskiej 
w 1807 r. (Frank Bauer), Pami
wojny 1807 roku – obchody stule-
cia obl enia twierdzy kozielskiej
(Bernard Linek). Dope niaj cymi
tekstami s  opracowania: Ziemia 
kozielska w schy kowym okresie 
drugiej wojny wiatowej (Damian 
Tomczyk), Rola zakonu joannitów 
w historii Ko la (Josef Groger), 
Budowle i ludzie w historii Ko la 
do 1945 r. (Herbert Probe).

W ksi ce jest te  relacja Tere-
sy G uszek z obchodów 200-lecia 
obl enia twierdzy Ko le. Nie brak 
tak e wielu zdj  z tej imprezy oraz 
archiwalnych materia ów fotogra-
ficznych przedstawiaj cych uroki 
dawnego Ko la. Pozycja zosta a

wydana w nak adzie 320 egzempla-
rzy. Prac  sfinansowano z bud etu 
gminy K dzierzyn-Ko le i Towa-
rzystwa Ziemi Kozielskiej.

Edward Nycz

Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta 
Ko le
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Podr cznik akademicki pt. Atry-
bucje psychologii spo ecznej napi-
sany w ramach polsko-ukrai skiej 
wspó pracy przez prof. Lidi  Or-
ban-Lembryk i prof. Józefa Podgó-
reckiego opiera si  na za o eniu, e
„nie ma niczego, co mo na zoba-
czy  w przysz o ci poza czym  z 
przesz o ci”. Opracowanie w spo-
sób sugestywny, poparty analiz
bada  i relacji, pokazuje trafno  i 
ywotno  pyta  dotycz cych jed-

nostki. Jest tak e publikacj  odpo-
wiadaj c  na wa ne kwestie ycia 
spo ecznego. Zdaniem wydawcy, 
ksi ka zawiera niemal wszystkie 
cechy charakteryzuj ce dobre teks-
ty psychologiczne – yw  narracj ,
bezpo rednio , odwag , scepty-
cyzm i przejrzysto . Czytelnik ma 
mo liwo  kreowania w asnych 
znacze , tekstów, niezale nie od 
intencji autorów. 

Prof. dr hab. Zbigniew N cki 
z Uniwersytetu Jagiello skiego o 
ksi ce prof. J. Podgóreckiego i 
prof. L. Orban-Lembryk napisa , e
publikacja jest: „szczególnie cenn

dla ka dego badacza, nauczycie-
la, studenta, gdy  przedstawione 
twierdzenia prezentuj  nie tylko 
wysoki poziom ogólno ci, lecz 
tak e dotycz  zagadnie , których 
rozwi zanie posiada niebagateln
warto  teoretyczn . Ponadto auto-
rzy ustanowili nie tylko w aspekcie 
teoretycznym, ale i metodologicz-
nym, nowy standard naukowych 
osi gni  dotycz cych poznania 
czynników i mechanizmów roz-
woju jednostki i spo ecze stwa. 
S  to osi gni cia, które nie mog
pozosta  niezauwa one. Podsta-
wow  zalet  monografii, przezna-
czonej g ównie dla psychologów i 
pedagogów, jest prezentacja teorii 
z mo liwo ci  ich wykorzystania 
w praktyce edukacyjnej. Ksi ka 
zrodzi a si  z ciekawo ci id cej w 
parze z wyobra ni ”.

 Wspó autorka ksi ki Lidia Or-
ban-Lembryk to psycholog ukrai -
ski, organizator nauki. Autorka 150 
prac naukowych, trzech monografii 
(dwie z nich przet umaczono na j -
zyk rosyjski i wydano za granic ), 

szesnastu podr czników naukowych 
oraz pomocy naukowych z psycho-
logii spo ecznej, psychologii zarz -
dzania, psychologii komunikacji 
zawodowej oraz etnopsychologii. 
Z jej inicjatywy powsta a szko a
naukowa, która wprowadza idee 
psychologii spo ecznej, akmeologii, 
psychologii kontaktów zawodowych 
i psychologii zarz dzania. Lidia Or-
ban-Lembryk w ada j zykiem ro-
syjskim, polskim, czeskim, angiel-
skim, s owackim. Uczestniczy a w 
mi dzynarodowych konferencjach 
w Rosji, Czechach, Jugos awii, Pol-
sce, Gruzji, na W grzech, na Kubie. 
W 2000 r. L. Orban-Lembryk przez 
Ameryka ski Instytut Biograficzny 
zosta a uznana Kobiet  Roku. 

Prof. Józef Podgórecki jest pra-
cownikiem Instytutu Nauk Pedago-
gicznych UO, autorem 18 ksi ek 
wydanych za granic  (m.in. w Cze-
chach, Rosji, na Bia orusi, Litwie, 
Ukrainie). Od wielu lat wspó pra-
cuje z uniwersytetami rosyjskimi, 
ukrai skimi i litewskimi.

BEZ

Nowo ci wydawnicze

L. Orban-Lembryk, J. Podgórecki, Atrybucje psychologii spo ecznej,
Iwano-Frankowsk – Opole 2007.

Komunikacja spo eczna jako 
subdyscyplina dostarcza odpowie-
dzi na egzystencjalne pytania: jak 
cz owiek ocenia rzeczywisto , któ-
ra decyzja jest lepsza, co wp ywa na 
nasze oceny, jak kreowa  samego 
siebie, czy transgresja pomaga w 
samorozwoju? Odpowiedzi na nie 
znajdujemy najcz ciej w opraco-
waniach teoretycznych czy w ra-
portach z bada . Jednym ze róde
jest ksi ka b d ca efektem wspó -
pracy o rodków uniwersyteckich 
Litwy (Wilno), Ukrainy (Iwano-

Frankowsk), Rosji (Kuba ski Uni-
wersytet z Krasnodaru) i Opola 
(Uniwersytet Opolski).

Dzi ki staraniom i zabiegom 
prof. dr. hab. Józefa Podgóreckie-
go ukaza a si  monografia pt: wiat
cz owieka w edukacji, w której pra-
cownicy naukowi z poszczególnych 
o rodków prezentuj  swój dorobek: 
metodologiczny, teoretyczny i ba-
dawczy z komunikacji spo ecznej. 
Ksi ka ukaza a si  w j zykach ro-
syjskim i angielskim.

(J)

Józef Podgórecki, W. Grebennikowa, J. Sinicy, wiat cz owieka
w edukacji, Opole–Krasnodar 2008.
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Nowo ci Redakcji Wydawnictw Wydzia u Teologicznego UO

Sobeczko Helmut, Jan (red.), 
Liturgia Sacra (czasopismo – Li-
turgia Sacra, rok 13/2007 nr 2(30)),
Opole, 2007, 302 s., cena 16,00 z

Jest to drugi numer w 2007 r., 
który – jak poprzednie – podzie-
lony jest na trzy dzia y. W dziale 
liturgicznym zamieszczono przede 
wszystkim referaty wyg oszone 
podczas 43. Sympozjum Wyk a-
dowców Liturgiki w Wydzia ach 
Teologicznych i Wy szych Semi-
nariach Duchownych, które odby o
si  w dniach 10–11 IX 2007 r. W 
dziale muzycznym kontynuowa-
na jest prezentacja najnowszych 
bada  w zakresie redniowiecznej 
monodii liturgicznej oraz polskich 
róde  liturgiczno-muzycznych. W 

dziale sztuka sakralna zamieszczo-

no refleksje na temat duchowego 
wymiaru autoportretu.

Glombik Konrad, Jedno
dwojga. Prekursorski charakter 
personalistycznego rozumienia ma -
e stwa w uj ciu Herberta Domsa 

(1890–1977), (seria – Opolska Bi-
blioteka Teologiczna nr 102), Opo-
le, 2007, 517 s., cena 40,00 z

Celem niniejszego opracowania 
jest ukazanie wk adu Domsa we 
wspó czesne personalistyczne ro-
zumienie ma e stwa i krytyczna 
ocena jego nauczania na ten temat. 
Cho  trudne jest dowiedzenie bez-
po redniego jego wp ywu na wspó -
czesne, soborowe i posoborowe, ro-
zumienie ma e stwa, to ukazanie 
zasadniczych idei ma e stwa w 
jego pisarstwie oraz porównanie ich 
z ideami obecnymi w soborowym

Przemys aw Rostropowicz 
– poeta, pracownik Uniwersytetu 
Opolskiego wyda  swoje wiersze 
w Heidelbergu w wydawnictwie 
EditionZeno Manitius.

Wiersze, które tworzy  na prze-
strzeni lat zamieszczone zosta y w 
tomiku pt. „Wie ein Halt auf freier 
Strecke.”. Anna Elysia Radke, t u-
maczka wierszy Rostropowicza w 
pos owiu napisa a o l skich ko-
rzeniach poety ujawniaj cych si
w twórczo ci. Dostrzeg a tak e fa-
scynacje poety kultur  staro ytn .

Anna Elysia Radke napisa a tak e, 
e pobudk , któr  si  kierowa a

propaguj c poezj  Rostropowicza 
by  wspólny europejski kontekst li-
teracki poezji polskiej i niemieckiej, 
którego nie by a w stanie rozerwa
nawet elazna Kurtyna.

O samym poecie napisa a: „Uwa-
am Przemys awa Rostropowicza 

za prawdziwego poet , za takiego, 
który zas uguje na to, aby by  czy-
tanym w Europie”.

BEZ

Wiersze wydane 
w Heidelbergu

Ksi ka prof. dra hab. Stanis a-
wa S. Nicieji pt. Wzgórze Uniwer-
syteckie… spotka a si  z wielkim 
zainteresowaniem mieszka ców 
Opola, ale nie tylko. W ród czytel-
ników znalaz  si  równie Ryszard 

Kaczorowski, b. prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej na Uchod -
stwie, który w li cie adresowanym 
do rektora odniós  si  do swojej 
ostatniej wizyty na uniwersyte-
ckim wzgórzu, przyznaj c, e ra-

Z Londynu o ksi ce zem z ma onk  podziwia  dosko-
na e wykorzystanie terenu, dobry 
smak i elegancki wystrój wn trz.

– Winszuj  Magnificencji tych 
rozwi za  i pi knie wydanej ksi ki,
obrazuj cej ycie uniwersyteckie w 
Opolu. My l , e adna uczelnia nie 
mo e pochwali  si  takim wydaw-
nictwem – napisa  m.in. prezydent 
Ryszard Kaczorowski.

BEZ
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Nowo ci Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego

Bokszczanin A. (ed.), Social 
Change in Solidarity: Community 
Psychology Perspectives and Ap-
proaches, ISBN 978-83-7395-264-
5, Opole: Wyd. UO, 2007, format 
B5, 383 s., oprawa mi kka, cena 
31,- z

Publikacja zawiera 35 autorskich 
opracowa , z których wi kszo
by a prezentowana podczas VI Eu-
ropejskiej Konferencji Psychologii 
Spo eczno ci zorganizowanej w 
Opolu. Autorzy prac wywodz  si
z ró nych krajów wiata i kontynen-
tów, lecz ró ni ich nie tylko kultura, 
ale tak e podej cie do uprawiania 
nauki, jak  jest psychologia spo-
eczno ci. Tom podzielony zosta  na 

6 cz ci tematycznych: Budowanie 
spo eczno ci poprzez prowadzenie 
bada  wspó uczestnicz cych; Dzia-
ania, których celem jest osi gni cie 

zmiany spo ecznej; Psychologiczne 
konsekwencje bezrobocia, bezdom-
no ci oraz braku ekonomicznego 

bezpiecze stwa; Dzia ania inter-
wencyjne wobec dzieci i m odzie y; 
Stereotypy, uprzedzenia i dyskry-
minacja; Polityczne uczestnictwo 
w demokratycznych spo eczno -
ciach.

Praca jest adresowana do szero-
kiego kr gu odbiorców. Studenci, 

badacze, praktycy i inne osoby, któ-
re zawodowo zajmuj  si  psycho-
logi , psychiatri , prac  spo eczn
oraz zdrowiem psychicznym, znajd
w niniejszym tomie wiele cennych 
informacji i wskazówek zwi zanych 
z psychologi  spo eczno ci.

Lebiecki T., Zderzenie wewn trz 
cywilizacji? Czyli o wspó czesnym 
spojrzeniu na Ameryka ski Sen z 
perspektywy mniejszo ci latynoa-
meryka skiej w Stanach Zjednoczo-
nych, Stud. i Mon. Nr 395, ISBN 
978-83-7395-270-6, Opole: Wyd. 
UO, 2008 format B5, 258, cena 
24,- z

Najwa niejsze dylematy, przed 
jakimi stawa  przychodzi dzisiaj 
latynoskim mieszka com Stanów 
Zjednoczonych Ameryki to kwe-
stie tak podstawowe dla ka dej 
mniejszo ci etnicznej, jak asymi-
lacja i akulturacja, z którymi Laty-
noamerykanie mieszkaj cy w USA 

Nowo ci Redakcji Wydawnictw Wydzia u Teologicznego UO

i posoborowym nauczaniu Ko cio a
o ma e stwie i rozwa aniach teo-
logów wspó czesnych na ten temat 
pozwalaj  na twierdzenie, e pi-
sarstwo Domsa o ma e stwie ma 
charakter prekursorski.

Jaskó a Piotr, Wyznania chrze -
cija skie bez jedno ci z Rzymem (se-
ria – Podr czniki i Skrypty nr 11), 
Opole, 2008, 158 s., cena 15,00 z

Prezentowany materia  w du ej 
mierze oddaje tre  fakultatyw-
nego wyk adu, jaki w ostatnich 
latach prowadzony by  na Uniwer-
sytecie Opolskim dla studentów 
teologii oraz innych zaintereso-
wanych kierunków. Zak ada on 
wiedz  religijn  na temat Ko cio-
a rzymskokatolickiego, st d tytu

niniejszego opracowania zaw a
prezentowane tre ci tylko do wy-
zna  nieb d cych w jedno ci z 
Ko cio em rzymskokatolickim.

Polok Bernard (red.), Scriptura
Sacra. Studia biblijne (czasopismo
– Scriptura Sacra nr 11), Opole, 
2007, 203 s., cena 31,00 z

Prezentowane czasopismo zawie-
ra artyku y o tematyce biblijnej.

Przygotowa :
mgr Piotr Juszczyszyn
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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

borykaj  si  przecie  nie od dzi .
To problemy dotycz ce zwyk ej
codzienno ci, takie jak odpowied-
nie wykszta cenie dzieci czy umie-
j tno  znalezienia si  na rynku 
pracy, napotykane jednak w specy-
ficznych realiach ameryka skiego
wolnorynkowego spo ecze stwa,
które pod tym wzgl dem pozostaje 
jednym z „ostatnich Mohikanów” 
w ród wspó czesnych demokracji 
cywilizacji zachodniej. To wresz-
cie kwestie, które do tej pory wy-
dawa y si  spo ecze stwu ame-
ryka skiemu w zasadzie zupe nie
obce, a mianowicie te dotycz ce
coraz bardziej widocznego kry-
zysu to samo ci etnicznej i naro-
dowej, a nawet rasowej, który to 
problem zdaje si  ponadto prowa-
dzi  do nieuchronnej alienacji tej 
wyj tkowo szybko powi kszaj cej
si  mniejszo ci, jak  pozostaj  dzi
Latynosi. Czy zatem ten najnowszy 
kryzys, przed którego konsekwen-
cjami ostrzegaj  coraz dono niej-
szym g osem co bardziej konser-
watywnie nastawieni komentatorzy 
Ameryki, rzeczywi cie stanowi
mo e zagro enie dla to samo ci
tej wielokulturowej mozaiki, jak
od zarania swej krótkiej przecie
historii pozostaje naród ameryka -
ski? Czy rodz cy si  na tej kanwie 
latynoameryka ski, a w szczegól-
no ci meksyka ski irredentyzm 

jest w stanie naruszy  podstawy 
ameryka skiej pa stwowo ci po-
zostaj ce do tej pory, wydawa oby
si , ca kowicie niezachwiane? Czy 
te  Ameryka zdo a jednak wch o-
n  i zasymilowa  – tak jak robi a
to skutecznie do tej pory – ka d
liczb  i rodzaj imigrantów?

Praca jest adresowana do ame-
rykanistów, latynistów, kulturo-
znawców, politologów, antropolo-
gów kultury.

Spali ska-Mazur J. (red.), 
Terry’ego Williama (re)wizje kul-
tury, ISBN 978-83-7395-379-9, 
Opole: Wyd. UO, 2007, format A5, 
111 s., oprawa mi kka, cena 9,- z

Ksi ka jest zbiorem tekstów 
uczestników studenckiej sesji na-
ukowej po wi conej twórczo ci
ameryka skiego re ysera Terry’ego 
Gilliama, który zrealizowa  takie 
filmy, jak: Brazil, 12 ma p, Fis-
her King, Bandyci czasu, Monty
Python, ywot Briana czy Las Ve-
gas Parano. Analizowane przez 
studentów filmy Gilliama polemi-
zuj  z konwencjonalnymi obra-
zami kultury. Re yser korzysta ze 

strategii groteski, absurdu, nonsen-
su i kalamburowych dialogów, aby 
ods oni  ukryte dzia anie ideologii 
i je zneutralizowa . Anga uje przy 
tym, bez reszty, wyobra ni . Jest 
to tym bardziej osobliwe, e wi k-
szo  jego realizacji mie ci si  w 
kanonach kina hollywoodzkiego, 
tak bardzo uzale nionego od kon-
wencji. Niew tpliwie du y wp yw
na kszta towanie si  stylu obrazów 
Gilliama mia o zaanga owanie we 
wspólne projekty brytyjskiej grupy 
Monty Pythona, które to projekty 
wyrastaj  z ducha surrealizmu: z 
buntu przeciwko dewaluacji syste-
mu warto ci, przeciwko g upocie...
Praca adresowana jest do badaczy 
kultury, g ównie filmoznawców, 
antropologów i socjologów kultury.

Ponadto ukaza y si :

„Dyskurs. Czasopismo polito-
logiczne”, Wiara w polityk , nr 
05/2007, ISSN 1733-8735, Opole: 
IP UO, format B5, 160 s. nieliczb,, 
format B5, oprawa mi kka, cena 
12,- z

„Teki Biograficzne” 2 (red.) J.
Dorobisz, ISBN 1732-1492, Opo-
le: IH UO, 2007, format B5, 145 
s., oprawa mi kka, cena 12,- z

Prace uczestników Studium 
Doktoranckiego 9. Historia, (red.) 
A. Filipczak-Kocur, ISBN 1640-
5420, Opole: Wyd. UO, 2007, for-
mat B5, 115 s., oprawa mi kka,
cena 9,- z

Kiczma B., Smuda M., Wac-
awek M., Ziembik Z., LabVIEW

dla studentów, ISBN 978-83-7395-
273-7, Opole: Wyd. UO, 2007, for-
mat B5, 172 s., cena 16,- z  (skrypt) 

Przygotowa a
Lidia Dzia owska



Doktoraty h.c. 
z przymru eniem oka
(w obiektywach Jerzego Mokrzyckiego
i Tadeusza Parceja)

1. Wy mnie nie fotografujcie na kl czkach,
wy mnie dobrze fotografujcie…

2. Promienna doktor h.c. UO prof. Dorota Simoni-
des i rozmarzony prof. Marek Masnyk

3. A tak  sztuczk  z tub , po le Kroll,
potrafi pan  zrobi ?

4. My tu gadu-gadu, a zupa stygnie….

5. Pora ko czy

2
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3

4

5


