Rys. Marek Rojek

Jest w roku Dzie! radosny i wyj"tkowy,
gdy wszyscy jeste#my razem.
Dzie!, w którym dzielimy si$ dobrymi my#lami
i obdarzamy wzajemn" %yczliwo#ci".
W Nowym Roku %yczmy sobie 365 takich dni.
Rektor U& prof. dr hab. Janusz Janeczek
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Wspominaj"c

Jerzego!Dud#-Gracza

Foto: Archiwum Autorki

Trudno mi pisa• wspomnienie o Jerzym Dudzie-Graczu. Nie wiem
jeszcze o tym, !e nie ma Go po"ród nas. Uk#ada#am wydzia#owy nekrolog nie o Nim tylko dla Niego, jakbym pisa#a do Jerzego pocztówk$. Znam Jerzego i wiem, !e nie spodobaj% si$ Mu banalne epita&a.
Pewnie nie zdo#am opisa• tego, co wiem i czuj$, bo wszystko przes#ania mi wielkie zdziwienie Jego odej"ciem i ból po!egnania.

Ostanie dziesi$• lat Jerzy Duda-Gracz by# profesorem Wydzia#u
Radia i Telewizji, wyk#ada# przedmioty plastyczne dla re!yserii. Nieraz
przynosi# do mojego gabinetu nar$cza prac studentów, rozk#ada# je
na pod#odze, gor%co komentowa#, cieszy# si$ z dobrych projektów.
Ceni# prac$ i wyobra'ni$ m#odych re!yserów, ale te! z#o"ci# si$, gdy
nie pracowali. My"l$, !e Jerzy dobrze si$ czu# na naszym Wydziale.
By# tu otoczony wielk% sympati% studentów i adoracj% naszych kolegów &lmowców. Schlebia#o nam, !e Jerzy Duda-Gracz wyk#ada w#a"nie u nas, a nie na Akademii Sztuk Pi$knych.
Z naszych pochlebstw "mia# si$ g#o"no, cho• wiedzia# jak bardzo
s% szczere i zas#u!one.
Jerzy by# Malarzem. To nie by# Jego zawód ani nawet powo#anie, to
by#o ca#e Jego istnienie. W li"cie, który Jerzy napisa# do mnie z ple-

neru, w dniu Jego ostatnim, donosi# mi o rado"ci malowania: To malowanie z daleka od wszystkiego, to ju! moja jedyna i chyba ostatnia
rado"#. By# osobny, jak mawia# o swojej twórczo"ci. Zmaga# si$ z materi% sztuki i materi% !ycia nieraz tak bole"nie, !e najbli!si przyjaciele
cierpieli razem z Nim. By# osobny ale nie samotny, jak pisz% niektórzy
krytycy. Rzadko który malarz by# tak blisko swojej publiczno"ci. Malowa# nasze cz#owiecze u#omno"ci, nieskazitelno"• natury i tajemnic$
ostateczno"ci. Wszyscy jeste"my postaciami z Jego obrazów.
Ostatnim dzie#em Jerzego Dudy-Gracza by#o Malowanie muzyki Chopina, wszystkich utworów, które #%czy# z niezwyk#% dokumentacj% nagra( i partytur. Przedsi$wzi$cie to niemal Go op$ta#o. Kilkaset obrazów. Dzie#o zako(czy# i planowa# wielk% narodow% wystaw$. Ciesz$
si$, !e prezydent Kwa"niewski postanowi# o zako(czeniu prac nad
wystaw%, która odb$dzie si$ w po#owie 2005 roku.
Jerzy by# w pe#ni "wiadom swojego talentu i warto"ci swojej sztuki.
Nigdy o tym nie mówi#, ale to by#o oczywiste. By# te! wybitnym znawc% historii sztuki i dzie# swoich poprzedników. To Jerzy nauczy# mnie
zuchwa#o"ci w ocenie i odczuwaniu sztuki. By# cz#owiekiem niezwyk#ej odwagi. Wyg#asza# swoje pogl%dy, kieruj%c si$ jedynie w#asnym
s%dem i moralnym przekonaniem.
Nie zosta#y Mu te! oszcz$dzone pod#o"• i zawi"• rozmaitych miernot i nieudaczników, którzy nie potra&li wybaczy• Mu talentu i popularno"ci. Niestety i w naszym Uniwersytecie i Akademii Sztuk Pi$knych
takich ludzi nie brakowa#o.
Jerzy by# cz#owiekiem niezwyk#ej hojno"ci i dobroci. Rozdawa# swoje obrazy na aukcje charytatywne. Na tydzie( przed swoim odej"ciem
podarowa# obraz mnie i Krystynie Bochenek na organizowan% przez
nas aukcj$ na rzecz dzieci ze Skrawka Nieba.
Pomaga# zawsze. Troszczy# si$ o swoich bliskich i !yczliwych mu
ludzi ujmuj%co i konkretnie. Nieraz mia#am poczucie winy, prosz%c Go
o obrazy na licytacj$, b%d' portrety dla bliskich mi osób. Nigdy nie
odmawia#. Ceni# przyja'( i oddanie.
Rozmowa z Jerzym by#a wielk% przyjemno"ci%, mia# niezwyk#% zdolno"• wyra!ania w s#owach najtrudniejszych uczu• i prze!y•....................
KRYSTYNA DOKTOROWICZ

60.!ROCZNICA!DEBIUTU!TADEUSZA!RÓ$EWICZA

Okazj% do zaproszenia twórcy by#a konferencja literacka zorganizowana przez Wydzia#
Filologiczny U), Górno"l%skie Towarzystwo Literackie w Katowicach oraz redakcj$ miesi$cznika spo#eczno-kulturalnego „)l%sk” z okazji
60. rocznicy debiutu Tadeusza Ró!ewicza
*tomik Echa le"ne+. Przemówienie otwieraj%ce

grudzie !2004!nr!3!(123)

konferencj$ wyg#osi# JM Rektor U) prof. dr hab.
Janusz Janeczek, serdecznie witaj%c dostojnego go"cia. Krótkimi przemówieniami powitali
Ró!ewicza tak!e: Dziekan Wydzia#u Filologicznego prof. U) dr hab. Piotr Wilczek i redaktor
naczelny miesi$cznika „)l%sk” Tadeusz Kijonka, który nast$pnie poprowadzi# konferencj$.

Foto: Patrycja Mrowiec

8 listopada 2004 roku nie by# zwyk#ym dniem dla spo#eczno"ci
Wydzia#u Filologicznego, a tak!e ca#ej braci studenckiej, bowiem go"ciem humanistów naszej Uczelni by# jeden z najwybitniejszych polskich twórców literackich, doctor honoris causa
Uniwersytetu )l%skiego, Wroc#awskiego i Opolskiego, laureat
wielu nagród *w tym NIKE+ – Tadeusz Ró!ewicz.

Tadeusz Róz ewicz
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wszystko, co ma do powiedzenia zawiera si$
w jego sztukach, wierszach, impresjach. S#owa poety wywar#y du!e wra!enie na uczestnikach konferencji. Ró!ewicz okre"li# to listopadowe spotkanie mianem „chwili osobliwej”,
chwili, w której do g#owy przychodz% obrazy
niecodziennych zdarze(. Dla poety takim wielkim wydarzeniem by#o pierwsze zetkni$cie si$
z samolotem mkn%cym po niebie w dniu zamachu majowego, zachwyt cudami techniki. Kon-

Foto: Patrycja Mrowiec

Prócz licznie zgromadzonych studentów,
przybyli tak!e literaturoznawcy zwi%zani z Wydzia#em Filologicznym, m.in. prof. Krystyna
K#osi(ska, prof. Aleksander Wilko(, prof. Józef
Olejniczak, dr Danuta Opacka-Walasek, dr Pawe# Majerski, dr Ryszard Kozio#ek, prof. Jerzy
Paszek.
W cz$"ci otwieraj%cej konferencj$, przemówi# tak!e sam poeta. Wypowiedzia# dos#ownie
„kilka zda(”, poniewa! – jak stwierdzi# – to

Od prawej: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Dziekan Wydzia u Filologicznego
prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek, Tadeusz Róz ewicz, prof. dr hab. W odzimierz Wójcik

ferencja sta#a si$ dla Ró!ewicza chwil% wzbudzaj%c% w nim „pewne zadziwienie”, sk#aniaj%ce do re/eksji nad wspó#istnieniem ze sob%
kilku pokole(. Sednem jego wypowiedzi by#y
s#owa o konieczno"ci zachowania porozumienia mi$dzy pokoleniami: „Chodzi mi o to, !eby
zbudowa• Ark$ Przymierza mi$dzy zgredami
a p$takami, mi$dzy starym a m#odym pokoleniem. Bardzo wa!ne jest, by"my si$ rozumieli,
by nie by#o odtr%cania ludzi starszych, by"my
wzajemnie szanowali nie tylko swoj% obecno"•,
ale i to, !e jeste"my sobie nawzajem potrzebni. Porozumienia mi$dzy partiami nie b$dzie,
ale miedzy pokoleniami b$dzie. Bardzo ciesz$
si$, !e jestem tu z wami...”.
Po wypowiedzi Tadeusza Ró!ewicza wyk#ady na temat jego twórczo"ci wyg#osili kolejno:
prof. Marian Kisiel *Prawdziwy debiut Ró!ewicza+, prof. Krzysztof K#osi(ski *Ró!ewicz – czytelnik+, Tadeusz K#ak *Poeta w „najpi kniejszym
mie"cie "wiata”+, Stanis#aw G$bala *Monolog,
dialog i milczenie+. Dwa pierwsze wyk#ady
mo!na przeczyta• w pa'dziernikowym numerze miesi$cznika „)l%sk”.
By#a to na pewno niezapomniana konferencja, u"wietniaj%ca Ró!ewicza i pami$• o jego
twórczo"ci, któr% przechowuj% zarówno pokolenia dopiero co zaczynaj%ce przygod$ z literatur%, jak i pokolenia maj%ce za sob% spory
dorobek twórczy. U"wietni#a tak!e twórc$ poezji, która „nie wchodzi na miejsce innej 1 i nie
mo!e by• przez inn% zast%piona 1 otwarta dla
wszystkich 1 pozbawiona tajemnicy” *Moja poezja+. Poezji wielkiej w swej prostocie...
red.

Najlepsi!absolwenci!
Uniwersytetu!%l"skiego
Doktoraty:
Wydzia# Artystyczny
Dr Piotr Tadeusz GRABOWSKI
Wydzia# Biologii i Ochrony )rodowiska
Dr Izabela POTOCKA
Dr Artur MUSZY3SKI
Mi$dzynarodowa Szko#a Nauk
Politycznych
Dr Anna RYCMAN
Wydzia# Filologiczny
Dr Artur Dariusz KUBACKI
Dr Wac#aw FORAJTER
Dr Marcin BANIOWSKI
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Uniwersytet skupia wokó! siebie swych absolwentów, bowiem to w Nich znajduje przed!u!enie i utrwalenie swojego
dzia!ania
*fragment Misji Uniwersytetu "l#skiego+
„Czym w istocie jest dyplom uko(czenia Uniwersytetu? Je"li zosta# zdobyty rzeteln% prac%,
to niew%tpliwie jest certy&katem jako"ci wiedzy
i umiej$tno"ci nabytych w toku studiów przez
jego w#a"ciciela. Jest tak!e swoistym paszportem otwieraj%cym mo!liwo"• kariery zawodowej, chocia! niczego niegwarantuj%cym.
To, kim b$dzie jego posiadacz zale!y od wielu
czynników i splotów okoliczno"ci, ale przede
wszystkim od determinacji woli osi%gni$cia
za#o!onych celów.” Tymi s#owami JM Rektor
U) prof. dr hab. Janusz Janeczek przywita#

zgromadzonych na uroczysto"ci wr$czenia dyplomów najlepszym absolwentom U) w roku
akademickim 200712004. Impreza odby#a si$
98 listopada w auli Wydzia#u Nauk Spo#ecznych
U). Rektorowi towarzyszyli dziekani wydzia#ów
i kierownicy jednostek dydaktycznych Uczelni
oraz Zast$pca Prezesa Stowarzyszenia Przyjació# Uniwersytetu )l%skiego.
Na imprez$ zaproszono tak!e rodziny i przyjació#, przedstawicieli w#adz miast uniwersyteckich i w#adz regionu, przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwo"ci, pracodawców i przedsi$bior-

www.gu.us.edu.pl

Foto: Miros aw Grzegrzó ka

tor Powiatowego Urz$du Pracy w Katowicach,
prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki
)l%skiej, Jan Skowronek – dyrektor Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemys#owionych, Bogumi#a Ustianicz – prezes S%du Apelacyjnego

oto: Patrycja Mrowiec

ców zwi%zanych z Uniwersytetem, a tak!e przyjació# Uczelni. Obecni byli: Józef Kocurek – Wiceprezydent Miasta Katowice, Przemys#aw
Koperski – dyrektor Wojewódzkiego Urz$du
Pracy w Katowicach, Barbara Zaj%c – dyrek-

Otwieraja!cy i prowadza!cy uroczystoś" JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
oraz Prorektor ds. Kszta cenia prof. dr hab. Wojciech Świa!tkiewicz

grudzie !2004!nr!3!(123)

w Katowicach, Tomasz )l$zak – wiceprezes
S%du Okr$gowego w Katowicach, Piotr Gajny – zast$pca Prokuratora Apelacyjnego,
Piotr Mas#owski – Prokurator Okr$gowy, Stanis#aw Dyl%g – dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Bartosz Sata#a – dyrektor ds. edukacji i doradztwa Regionalnej
Izby Gospodarczej, Jolanta Nowak – dyrektor
PZU ;ycie w D%browie Górniczej, dr Gra!yna
Piechota – rzecznik prasowy Izby Skarbowej
w Katowicach, dr <ukasz Zimnoch – rzecznik
Prasowy Górno"l%skiego Zak#adu Energetycznego, Marek Kern – prezes zarz%du Centrum
Przedsi$biorczo"ci w Chorzowie.
Go"ciem honorowym by#a jedna z najwybitniejszych absolwentek naszej Uczelni – re!yserka Magdalena Piekorz *laureatka tegorocznych Z#otych Lwów, absolwentka Wydzia#u Radia i Telewizji im Krzysztofa Kie"lowskiego U)+.
Od"wi$tn% atmosfer$ zapewni# wyst$p zespo#u
„Katowice”, który od"piewa# uroczy"cie Gaude
Amus oraz Gaude Mater Polonia.
Najlepszych absolwentów by#o a! =2 – byli
to prymusi ze wszystkich wydzia#ów U), którzy zostali wyró!nieni za wspania#e osi%gni$cia
w nauce i dzia#alno"ci na rzecz Uczelni. Nagrody – dyplomy oraz egzemplarz publikacji Nasz
Absolwent 2004 wr$cza# JM Rektor U) oraz
dziekani macierzystych wydzia#ów.
Podsumowaniem tego, jak!e wa!nego wydarzenia by# wspania#y bankiet, na którym wszyscy zebrani mieli okazj$ wymieni• si$ wra!eniami, a tak!e do"wiadczeniami, jakie zdobywaj%
po uko(czeniu studiów.
red.
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LISTA!WYRÓ$NIONYCH!ABSOLWENTÓW!UNIWERSYTETU!%L&SKIEGO!
W!ROKU!AKADEMICKIM!2003/2004

Wydzia• Biologii
i Ochrony "rodowiska
Marlena Brzozowa
Marzena Jochymek
Bartosz <ozowski
Justyna Malinowska

Wydzia• Nauk
Spo•ecznych
Wanda Bryndas
Natalia Galica
Agata Gralewska
Micha# Kaczmarczyk
Marta Klekotko
Magdalena Kudewicz
Alicja Pietras
Aneta Rogalska
Krystyna Stajszczyk
<ukasz Trembaczowski

Wydzia• Matematyki,
Fizyki i Chemii
Micha# Cholewa
Alicja Joniec
Rafa# Kucharski
Sylwia Lewicka
Pawe# Ma"lankiewicz

Wydzia• Pedagogiki
i Psychologii
Aleksandra Krupi(ska
Sebastian Lizinczyk
Barbara Pawlak
Sylwia Psiuk
Ma#gorzata Szymiczek
Agnieszka Wiercioch

Wydzia• Nauk o Ziemi
Aleksandra Borowiecka
Ma#gorzata Czwarty(ska
Kinga Kaniak
Patrycja Przewo'nik
Marek Stryjniak
Alicja Zaj%czkowska
Grzegorz Zander

Mi#dzywydzia•owe
Indywidualne Studia
Humanistyczne
Anna Ba(czyk
Katarzyna Kulik

Wydzia• Prawa
i Administracji
Anna Jordan
Julia Korpecka
Aleksandra Michalak
<ukasz Sadkowski
Katarzyna Sendorek
Ewa Skupie(
Martyna Smaga
Jolanta Szot
Maria Talik
Beata Zaczkowska

Wydzia• Informatyki
i Nauki o Materia•ach
Katarzyna Dudek
Tomasz K$pista
Artur Molenda

Wydzia• Radia i Telewizji im. K. Kie!lowskiego
Grzegorz Zwoli(ski
Wydzia# Teologiczny
Wojciech Kamczyk
Bart#omiej Ku'nik
Tomasz Sakwerda

Wydzia• Etnologii
i Nauk o Edukacji
Jadwiga Majdak
Magdalena Piekie#ko

Szko•a Zarz$dzania
Krystyna Jurewicz

Anna Nabrdalik
Wydzia• Filologiczny
Anna - Maria Chromik
Joanna Czy!-Cieciak
Micha# Dzionek
Monika Gromek
Wiktoria Jakimowicz
Magdalena Jaworska
Ewa Kocot
Sylwia Lajbig
Anna Paliczka
Katarzyna Przewo'nik
Anna Rewiuk
Arkadiusz Rojczyk
Anna Ruttar
Zuzanna Szady
Olga )liwi(ska
Maria Tuchowska
Aleksandra Witkowska

Przemówienie!Magdaleny!Piekorz

na!rozdaniu!dyplomów!najlepszym!absolwentom!U%!
w!roku!akademickim!2003/2004
Witam serdecznie i z góry prosz$ o wybaczenie mi
ewentualnych potkni$•, poniewa! w roli osoby wyg#aszaj%cej laudacj$, a to chcia#abym
w#a"nie uczyni•, wyst$puj$ po
raz pierwszy.
To dla mnie wielki zaszczyt by• tu dzi" z Pa(stwem i uczestniczy• w "wi$cie Waszym i Naszej Uczelni. Mówi$: Naszej, bo tak!e i mojej.
Tu bowiem sp$dzi#am najmilsze lata. Najpierw
przez krótki czas, jako studentka politologii
i dziennikarstwa na Wydziale Nauk Spo#ecznych, potem – i ju! do ko(ca – jako studentka re!yserii na Wydziale Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kie"lowskiego.
Pan Profesor Andrzej Gwó'd', w felietonie
opublikowanym na #amach „Górno"l%skiego
Informatora Kulturalnego”, w ciep#ych s#owach
skierowanych do Wojtka Kuczoka *tak!e absolwenta Uniwersytetu )l%skiego+ i do mnie
podkre"li#, !e nie byliby"my w tym miejscu,
w którym dzi" jeste"my, !e nie byliby"my tym,
kim jeste"my, gdyby nie Uniwersytet. I jest to
"wi$ta prawda, bowiem miejsce, które daje
szans$ rozwoju – Uniwersytet – pozwala te! na
spe#nianie naszych pasji.
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Foto: Patrycja Mrowiec

Magdalena Piekorz

Za spraw% Pani Dziekan Krystyny Doktorowicz na Wydziale Radia i Telewizji pojawili si$
w ostatnich latach wybitni twórcy, arty"ci, &lmowcy: Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Filip
Bajon, Leszek Wosiewicz, Andrzej Fidyk, Jerzy
Duda-Gracz. To dzi$ki ich obecno"ci mo!na
mówi• o tak wa!nej w procesie kszta#cenia relacji mistrz – ucze(. Moi profesorowie byli dla nas
autorytetami, uczyli nie tylko zawodu, ale i od-

wagi w wyra!aniu siebie, w opisywaniu "wiata. Pomagali nam realizowa• pierwsze szkolne
etiudy, ale i profesjonalne produkcje. Roztaczali
nad nami parasol ochronny, co dawa#o pewno"•, !e je"li w naszych pierwszych, twórczych
poszukiwaniach pojawi% si$ kardynalne b#$dy,
nie pozwol%, by ujrza#y "wiat#o dzienne.
Szko#a chroni#a, dawa#a poczucie bezpiecze(stwa. Pierwsze lata po jej uko(czeniu by#y dla mnie trudne. Czu#am si$ samotna, ale
si#$ dawa#o mi poczucie, !e zawsze mog$ tu
wróci•, !e mog$ liczy• na moich profesorów,
na ich rady. Dzi", Pan Krzysztof Zanussi jest
producentem i opiekunem mojego debiutu
fabularnego Pr gi. Filmy dokumentalne realizuj$ dla cyklu Czas na dokument, do którego
drog$ otworzy# mi pan Andrzej Fidyk. Do pani
Joanny Krauze zawsze zwracam si$ z pro"b%
o rad$, niezale!nie od tego, czy robi$ spektakl
czy &lm. To nieoceniona pomoc>
Drodzy Laureaci> ;ycz$ Wam, aby te nagrody, które dzi" otrzymali"cie, da#y Wam nie tylko
satysfakcj$, nie tylko budowa#y poczucie warto"ci, ale by#y równie! zobowi%zaniem, motywacj% do dalszego rozwoju. ;ycz$ Pa(stwu wielu
sukcesów w samodzielnym zawodowym !yciu
poza murami Uczelni, a Uniwersytetowi kolejnych wspania#ych absolwentów, dumnych tak
jak ja, !e mogli tu studiowa•.
MAGDALENA PIEKORZ
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Ju• si• nie waha
Katowice to bardzo ruchliwe miasto. Tutaj
ha#as wyst$puje we wszystkich przypadkach,
liczbach i rodzajach. Ale tak ju! chyba musi
by•, !e stolice krajów, krain i nawet dziur musz%
jako" wyartyku#owa• swoj% istotno"•. Dlatego
w sto#ecznym mie"cie województwa "l%skiego
wszystko musi hucze•, j$cze•, wrzeszcze• bardziej ni! w niewa!nym Pcimiu Dolnym. Tylko,
!e zwykle jest tak, !e zanim Pr gi Magdaleny
Piekorz wejd% na ekran jedynego kina w Pcimiu, to Magda zd%!y Oscara za nie otrzyma•.
A Sztuka musi mie• widzów, dlatego wybaczam
Katowicom. Wyra!am zgod$ na zgie#k.

I usiad#em w wygodnym fotelu, i patrzy#em,
jak ludzie wlewaj% si$ do sali. Patrzy#em d#ugo, bo nie chcia#em ich przegapi•. Nic mi nie
umkn$#o. Wreszcie zrobi#o si$ ciemno. Tylko
ja widz$ i on widzi. Otwieram oczy i jest, jest,
jest diobo#, taki jak na stronach siódmej, ósmej
i nast$pnej. Czuj$ diob#a, jak wchodzi mi pod
powieki i sprawia, !e oczu nie mog$ zamkn%•.
Ja widz$. On „widzi twarz w"ciek#ego ojca i jego r$k$, która "ciska go za kolano” i nie rozumie, !e diobo#. I wszystko mi nagle cuchnie.
Ale jak "mierdzi, sk%d, dlaczego? Przesi%k#em
gnojem na wskro" i czu#em jak gówno zatruwa
mu krew, jak brudzi jego dusz$. Dusz$, dusz$,
dusi. A on nic, on-nic – tylko s#ucha#: „Mówi#em,
!e dostaniesz? – *cios+ – Obiecywa#em, !e dostaniesz? – *cios+ – Mówi#em – *cios+ – mówi#em
– *cios+ – mówi#em, !e dostaniesz? – *cios po
trzykro•+. – To pami$taj, !e nie rzucam s#ów na
wiatr”. A potem on widzi i ja widz$, !e si$ zapada, !e broda mu ju! uros#a, a on wci%! w tym
babra si$ i wyj"• nie mo!e. Nie, tego znamienia nie da si$ wypali•, to znami$ b$dzie. Poczu#, !e zosta# wybrany i musia# pogodzi• si$
z tym. Wojciech. W-ojciec-h.
I zapali#o si$ "wiat#o. I g#o"no, bo Katowice,
huczy, bo oni ju! s% na "rodku. A Opowie"ci
s!ychane, a Gnój, a dalsze !ycie Wojtka? A nowa powie"•?> Pyta#em a on wyk#ada#.
– Nie, tutaj nie b dzie ju! !adnego prze!o!enia tego, co widzieli"my w drugiej cz "ci lmu
na proz . Pisa!em równolegle „Gnój” i scenariusz „Pr g”. Chcia!em, !eby to si w jaki" sposób uzupe!nia!o. Najwa!niejsze by!o to, !eby
opowiedzie# histori zbawienia tego cz!owieka, aby pokaza# proces detoksykacji Wojtka.

I to jest sprawa zamkni ta. My"l , !e ju! mog
sobie wreszcie odpocz## od tego tematu toksycznych relacji rodzinnych. Je"li zabior si
za pisanie kolejnej powie"ci, to zostanie ona
osadzona w innych realiach.
Jemu pomaga#a ona i mnie próbowa#a odpowiedzie•.
– Jak pan s!usznie zauwa!y!, lm nawi#zuje
do Opowie"ci s#ychanych, bo w!a"ciwie podstaw# do powstania tego obrazu by!o opowiadanie Diobo# o trudnej relacji ojca i syna. Pocz#tkowo to mia!o by# tyle i tylko tyle. W trakcie
pisania scenariusza, kiedy siadali"my wspólnie
i rozmawiali"my o tym, w któr# stron ta historia powinna zmierza#, uzmys!owili"my sobie,
!e mo!e ciekawiej by!oby pokaza#, co dzieje si dalej z tym bohaterem, i co oznacza ta
dziedziczno"#, to przeniesienie. Czy w zwi#zku
z tym ten bohater ma jak#" szans , czy takiej
szansy nie ma? I tak naprawd , to jest nasza
próba postawienia sobie tego pytania.
A by#o to dnia 2 pa'dziernika roku pa(skiego 2004. Wtedy to po raz pierwszy pozna#em
re!yserk$ najlepszego &lmu na 2@. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i potencjaln% zdobywczyni$ presti!owej nagrody
Oscar – Magdalen$ Piekorz. Nast$pnego dnia
w#%czy#em telewizor i okaza#o si$, !e drugie
podej"cie Wojciecha Kuczoka zako(czy#o si$
sukcesem. Nike 2004. I rado"•, i g#o"no.
Widzia#em re!yserk$ &lmów fabularnych, dokumentalistk$, pisarza, poet$, scenarzyst$. Zastanawiam si$, jakie mieli plany i marzenia ko(cz%c Uniwersytet )l%ski. Widzia#em. Patrz$.
JAROS<AW PIWOWAR
jaroslawpiwowarHinteria.pl

Przemówienie!prof.!dr.!hab.!Krystiana!Roledera

na!rozdaniu!dyplomów!najlepszym!absolwentom!U%!
w!roku!akademickim!2003/2004
Zdaj%c sobie spraw$ z ram
czasowych dzisiejszej uroczysto"ci, bardzo prosz$ pozwoli• mi tylko na odrobin wyst%pienia. Wyst%pienia w imieniu
Prezesa Stowarzyszenia Przyjació# Uniwersytetu )l%skiego
Pana Profesora Rektora Tadeusza S#awka i Zarz%du Stowarzyszenia. Prosz$ zarazem
wybaczy• nieobecno"• Pana
grudzie !2004!nr!3!(123)

Prezesa, któremu wcze"niej- Odrobina spojrzenia wstecz:
Nie ulega w%tpliwo"ci, !e kalendarz roku
sze zobowi%zania zawodowe
akademickiego macie Pa(stwo ju! za sob%.
nie pozwoli#y na udzia# w dzi- To by# przecie! ostatni, ale i najszcz$"liwszy
rok. To czerwiec wype#niony eufori% po obrosiejszej uroczysto"ci.
Odrobina wst#pu

Z pewno"ci% !ycie nie toczy si$ wg jednego
tylko kalendarza. A rozró!ni• mo!na ten zwyk#y, dzienny, od 9 stycznia do 79 grudnia, kalendarz liczony porami roku, kalendarz "wi%teczny i kalendarz roku akademickiego. Mo!na
by zapyta•, w który z nich najlepiej wpisuje si$
dzisiejsza uroczysto"•?

nie i duma z tytu#u magistra, by• mo!e po#%czona z wra!eniem, i! ca#y "wiat le!y u Pa(stwa stóp. By# to czas wspominania studenckich nocy i dni, wierz$, !e semestrów tak!e,
a by• mo!e i sesji poprawkowych po pr$gach
„pierwszych” terminów.
S%dz$ jednak, !e to Pa(stwa „szczególne
dzisiaj”, zwi%zane z wyró!nieniem i uroczystym wr$czeniem dyplomu uko(czenia studiów, w otoczeniu Najbli!szych, najlepiej odpo-
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Foto: Patrycja Mrowiec

Odrobina spojrzenia wprzód:

si$ w przepi$knych salach Urz$du Wojewódzkiego w Katowicach.
Prosz$ mi wierzy•, !e nie chodzi tu o wywo#ywanie u Pa(stwa czego", co nazwa• by
mo!na doznaniem uczucia silnej przyja'ni.
Chodzi o to, aby"cie, podejmuj%c obowi%zki
i dzia#ania w ró!nych sferach !ycia zawodowego, nie zapomnieli Pa(stwo o swojej Alma
Mater i zechcieli Jej pomaga•, interesowa• si$
Jej losem, podpowiada•, podszeptywa•... ;yczyliby"my sobie, by poprzez Stowarzyszenie
zawi%zywa#a si$ mi$dzy nami specy&czna ni•
przyja'ni, niczym ni• paj$cza, delikatna, ale
jak!e mocna.
Gor%co zach$cam do wst%pienia w szeregi
Przyjació# uczelni.

Odrobina zach#ty,
przepraszam –
OGROMNA PRO"BA

Odrobina zako czenia

Uczelnia nie powinna zapomnie• o swoich
absolwentach. To przecie! przez nich, poprzez
Was Szanowni dzisiejsi Wyró!nieni, to, co uniwersyteckie dyfunduje w "rodowiska spo#eczne, kulturalne, polityczne, gospodarcze i edukacyjne. Poprzez absolwentów i ich kariery Uniwersytet buduje swoja histori$. Dumni jeste"my, !e mamy tak znakomitych absolwentów,
jeste"cie Pa(stwo nasz% chlub%. Uniwersytet
chce si$ szczyci• Pa(stwa drog% ku wielko"ci, bowiem co", co nie ma wielko"ci, nie mo!e sk#ada• si$ na wielko"•Q uczelni wy!szej
w szczególno"ci. Gratuluj%c wyró!nienia i doceniaj%c Wasze osi%gni$cia, prosz$, zachowajcie t$ swoj% indywidualno"•>
Prof. dr hab. Krystian Roleder

wiada kalendarzowi "wi%tecznemu. To )wi$to,
podczas którego wspomina si$ i my"li o Tych,
do których wdzi$czno"• dopiero z czasem nabiera coraz wi$kszego znaczenia. Nie sposób
w tej chwili wymieni• Wszystkich, ale w"ród
nich s% na pewno Rodzice, Rodzina, Najbli!si,
Promotor, Wyk#adowcy, Asystenci, Pracownicy
dziekanatów. )wi$to, w którym warto raz jeszcze spojrze• na studia, jak na czas po"wi$cony temu, by znale'•, zobaczy•, pos#ucha•
i zapami$ta•, ale i u"wiadomi• sobie, !e studia
to tylko pewne interludium w nieustannym zdobywaniu-poszukiwaniu sensu istnienia i tego,
co wiedz% chcemy nazywa•.

Od ponad 5 lat dzia#a Stowarzyszenie Przyjació# Uniwersytetu )l%skiego. W"ród licznych
celów dzia#ania s% takie, jak upowszechnianie
osi%gni$• naukowych i dydaktycznych uczelni,
wspó#udzia# w tworzeniu wspólnoty akademickiej, formu#owanie rad tycz%cych si$ dzia#ania
uczelni oraz gromadzenie funduszy na cele
wspieraj%ce dzia#alno"• Uniwersytetu. Wspomn$ w tym miejscu o corocznie organizowanym balu charytatywnym na rzecz budowy
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu )l%skiego. Dzi$ki uprzejmo"ci Wojewody bal, jedyny w swoim rodzaju, odbywa

Juliusz S#owacki „Sen srebrny Salomei”
@ grudnia o godz. 90.00 i 98.00
Fryderyk Schiller „Intryga i mi#o"•”
90, 99, 92 *Abonament A+
i 9@ *Abonament C+ grudnia o godz. 98.00
Ray Cooney „Mayday”
9@ grudnia o godz. 92.00
Kol$da z Aktorami

Repertuar Teatru
!l"skiego
grudzie# 2004
Du!a Scena
4 *zamkni$ty+ i 5 grudnia o godz. 92.00
Maciej Wojtyszko
„Po!arcie królewny Bluetki”
4, 5, 9= *Abonament A+,
26 grudnia o godz. 98.00
Ray Cooney 1 John Chapman
„Nie teraz, kochanie”
= grudnia o godz. 95.00
oraz 8 grudnia o godz. @.00 i 92.95
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70 grudnia o godz. 98.00
*spektakl przedsylwestrowy+
„By# kabaret, jest kabaret”
79 grudnia o godz. 29.00
BAL SYLWESTROWY ze spektaklem
„By# kabaret, jest kabaret”

Wyst#py go!cinnie
9 grudnia o godz. 98.00
Wojciech Tomczyk „Wampir”
*Teatr Nowy z Zabrza+
6 grudnia o godz. 9@.00
Koncert Tomasza Sta(ki
94 grudnia o godz. 98.00
Johann Strauss „Gala Straussowska”
*Opera )l%ska z Bytomia+
20 grudnia o godz. 98.00

Panie Rektorze, Szanowni Pa(stwo Dziekani.
Bardzo dzi$kuj$ za sposobno"• zabrania g#osu
w imieniu Stowarzyszenia. Raz jeszcze naszym
znakomitym Absolwentom serdecznie gratuluj$
wszystkich osi%gni$•. B%d'cie dumni z tego,
!e jeste"cie absolwentami Uniwersytetu )l%skiego. Prosz$, pozosta(cie Jego Przyjació#mi.
I !ycz$ Wam tak!e, by w dzisiejszym "wiecie
zdominowanym przez prawo do wszystkiego,
w chwilach rozlicze( z samym z sob%, zawsze
dominowa#o u Pa(stwa poczucie dobrze spe#nionego obowi%zku.
PROF. DR VAB. KRYSTIAN ROLEDER
Zast$pca Prezesa Stowarzyszenia Przyjació#
Uniwersytetu )l%skiego

Emmerich Kalman „Ksi$!niczka czardasza”
*Opera )l%ska z Bytomia+

Scena Kameralna
9 grudnia o godz. 98.70 *Abonament B+
Iwan Wyrypajew „Walentynki”
2 i 7 grudnia o godz. 90.00,
4 grudnia o godz. 96.00,
92 grudnia o godz. 92.00,
94 i 95 grudnia o godz. 90.00
Paul Maar i Knister
„Zabawna historyjka o domku-cudomku”
7 grudnia o godz. 9@.00 *Abonament B+
Yasmina Reza „;ycie: trzy wersje”
= grudnia o godz. 90.00
i 8 grudnia o godz. 9=.00
Janusz G#owacki
„Antygona w Nowym Jorku”
90 i 99 grudnia o godz. 98.70
Friederike Roth „Mi#o"• i las”
98 *Abonament C+
i 9@ grudnia o godz. 98.70
Ingmar Xillqist „Beztlenowce”

Scena w Malarni
95 i 98 grudnia o godz. 9@.00
Tankred Dorst „Pan Pawe#”

www.gu.us.edu.pl

U) byli organizatorami spotkania z Pos•em na
Sejm RP Andrzejem Celi skim, które odby#o
si$ 28 pa dziernika w I sali sympozjalnej WNS
w Katowicach. Tematem spotkania by# Podbój
jako metoda gry politycznej.

Go!ciem
ks. bp prof. Tadeusz Pieronek

Profesor Jerzy Warczewski
w Komitecie Doradczym Zjazdu
Fizyków Polskich

27 pa dziernika go"ciem Wydzia#u Teologicznego Uniwersytetu )l%skiego by# ks. bp
prof. Tadeusz Pieronek. Okazj% do spotkania sta#o si$ opublikowanie przez wydawnictwo
Znak wywiadu-rzeki: Ko"ció! bez znieczulenia.
Z bp. Tadeuszem Pieronkiem rozmawia Marek
Zaj#c. Spotkanie odby#o si$ w auli Wydzia#u,
w Katowicach. Poprowadzi# je red. Marek Zaj%c,
dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”.

Profesorowie mianowani

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik
Zak#adu Fizyki Kryszta#ów w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu )l%skiego w Katowicach, po raz
kolejny wszed# w sk#ad Komitetu Doradczego
Zjazdu Fizyków Polskich. XXXXIII Zjazd Fizyków Polskich odb$dzie si$ we wrze"niu 2005
roku w Warszawie. B$dzie on szczególny z tego powodu, !e rok 2005 zosta# og#oszony przez
Europejskie Towarzystwo Fizyczne, Mi$dzynarodow% Uni$ Fizyki Czystej i Stosowanej, UNESCO i Zgromadzenie Ogólne ONZ "wiatowym
Rokiem Fizyki. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski
b$dzie równie! kierowa# pracami Komitetu Obchodów )wiatowego Roku Fizyki 2005, powo#anego przez Instytut Fizyki U) i katowicki oddzia# Polskiego Towarzystwa Fizycznego, skupiaj%cego naukowców, nauczycieli i studentów.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 98 pa'dziernika 2004 r. nada# tytu• naukowy profesora czworgu pracownikom Uniwersytetu )l%skiego: profesora nauk prawnych Pani
dr hab. Stanis•awie Kalus, Kuratorowi Katedry
Post$powania Cywilnego Wydzia#u Prawa i Administracji, profesora nauk biologicznych Pani
dr hab. Iwonie Szarejko, pracuj%cej w Katedrze
Genetyki Wydzia#u Biologii i Ochrony )rodowiska, profesora nauk chemicznych Pani dr hab.
Beacie Walczak, Kierownikowi Zak#adu Chemometrii Wydzia#u Matematyki, Fizyki i Chemii i profesora nauk humanistycznych Panu dr. hab.
Edwardowi D•ugajczykowi, Kierownikowi Zak#adu Archiwistyki Wydzia#u Nauk Spo#ecznych.

Jubileusz Profesora
Henryka Wróbla

Ks. abp Damian Zimo , Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydzia#u Teologicznego Uniwersytetu )l%skiego zosta# wyró!niony za zas#ugi
dla ekumenizmu, tolerancji i pojednania mi$dzy
narodami. W dniu )wi$ta Reformacji obchodzonego 79 pa'dziernika ks. bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik diecezji katowickiej Ko"cio#a
ewangelicko-augsburskiego, nagrodzi# ks. abp.
Damiana Zimonia oraz by#ego premiera Jerzego Buzka "l$skim Szmaragdem. Wyró!nienie
Ko"cio#a ewangelicko-augsburskiego przyznane zosta#o po raz pierwszy. Nazwa nawi%zuje
do poetyckiego porównania )l%ska do szmaragdu, szlachetnego kamienia sk#adaj%cego si$
z wielu ró!norodnych cz%stek. Ide% wyró!nienia jest podkre"lenie ekumenicznego wymiaru
dzia#a( osób zwi%zanych ze )l%skiem. Ks. abp
Damian Zimo( nagrodzony zosta# za odwa!ne
inicjatywy na rzecz ludzi pracy oraz spo#ecznego pojednania.

26 pa dziernika jubileusz 70. urodzin obchodzi• prof. zw. dr hab. Henryk Wróbel, pracownik Instytutu J$zyka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu )l%skiego. Uroczysto"•
jubileuszowa odby#a si$ w sali Rady Wydzia#u
Filologicznego im. Prof. Zbigniewa J. Nowaka
w Katowicach. W trakcie spotkania zaprezentowana zosta#a ksi%!ka Jubilata: Z problemów
gramatyki polskiej i s•owia skiej, wydana przez
Wydawnictwo Uniwersytetu )l%skiego, zawieraj%ca ponad dwadzie"cia artyku#ów opublikowanych w kraju i za granic%.

Paleobotanika nagrodzona
w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu "l$skiego za
wydanie publikacji Paleobotanika Aleksandra
Jachowicza i Soni Dybovej-Jachowicz otrzyma#o nagrod$ Stowarzyszenia Wydawców Szkó#
Wy!szych za najlepszy podr$cznik. Nagrody
przyznane zosta#y 29 pa'dziernika podczas
8. Targów Ksi%!ki w Krakowie.

Spotkanie z Pos•em na Sejm RP
Andrzejem Celi skim

Ko#o Naukowe Politologów oraz Rada Samorz%du Studenckiego Wydzia#u Nauk Spo#ecznych

grudzie !2004!nr!3!(123)

Ks. abp Damian Zimo laureatem
"l$skiego Szmaragdu

Go!cili!my Ambasadora
Republiki Chorwacji

7 listopada go"ciem Instytutu Filologii S#owia(skiej Wydzia#u Filologicznego U) by# Nebojša
Koharovi!, Ambasador Republiki Chorwacji
w Polsce. Ambasador spotka# si$ z pracownikami i studentami Instytutu oraz wyg#osi# wyk#ad na
temat wspó#czesnej sytuacji polityczno-gospo-

darczej Republiki Chorwacji i przygotowa( do
wst%pienia Chorwacji do Unii Europejskiej.

Zagraniczne – polskie
studia podyplomowe

Szko•a J#zyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu )l%skiego po raz drugi zainaugurowa#a zaj$cia
w ramach studiów podyplomowych za granic$.
Kwali&kacyjne studia nauczania kultury polskiej
i j$zyka polskiego jako obcego przeprowadzone zosta#y ju! dla mniejszo"ci polskiej na W$grzech, aktualnie zaj$cia odbywaj% si$ w Niemczech. Studia podyplomowe organizowane s%
w Szkole od 9@@@ roku. Wykwali&kowanymi lektorami j$zyka polskiego jako obcego zosta#o dzi$ki
nim ju! ponad 900 nauczycieli. W rozpocz$tym
70 pa'dziernika kursie w Berlinie bierze udzia#
25 s#uchaczek. Cz$"• kosztów przedsi$wzi$cia
na wniosek SJiKP oraz niemieckiego partnera:
Kolleg für polnische Sprache und Kultur pokrywa
Fundacja Wspó#pracy Niemiecko-Polskiej.

Zmar• prof. Jerzy Duda-Gracz

5 listopada wieczorem w <agowie *Lubuskie+, podczas pleneru malarskiego zmar# prof.
Jerzy Duda-Gracz, malarz, rysownik, scenograf
i pedagog. Jeden z najbardziej znanych polskich
artystów. Wyk#adowca Wydzia#u Radia i Telewizji
im. Krzysztofa Kie"lowskiego na Uniwersytecie
)l%skim w Katowicach oraz Europejskiej Akademii
Sztuk w Warszawie. Jerzy Duda-Gracz urodzi# si$
20 III 9@49 r. w Cz$stochowie. Studiowa# na ASP
w Krakowie, na Wydziale Gra&ki w Katowicach.
Dyplom uzyska# w 9@68 r. W latach 9@=6-9@82 by#
wyk#adowc% tej uczelni. Okre"lany jako „wnikliwy
satyryk” o ostrym programie publicystyczno-moralizatorskim, tworzy# sceny rodzajowe oparte na
tradycji malarskiego surrealizmu i ekspresjonizmu.
Jest autorem wielu cyklów malarskich *m.in. Motywy i Portrety Polskie, Motywy, Ta(ce, Dialogi Polskie, Obrazy Jurajskie+. W"ród najwi$kszych dzie#
Dudy-Gracza wyró!nia si$: „Przemienienie” – plafon w ko"ciele pw. Przemienienia Pa(skiego w Toporowie z 9@@5 r. oraz „Golgot$ Jasnogórsk%”
w klasztorze o.o. paulinów w Cz$stochowie *20001
2009 r.+. Najbardziej znane jego prace, to m.in.:
„Pami$ci ojca”, „List na zachód”, „Je'd'cy Apokalipsy czyli Fucha”, „Kalendarz polski”, „Wigilia”.
Od 9@@@ roku Duda-Gracz pracowa# nad cyklem
obrazów b$d%cych malarsk% interpretacj% wszystkich dzie# Fryderyka Chopina. To bezprecedensowe w skali "wiatowej przedsi$wzi$cie artystyczne pt.: „Chopinowi”, sk#ada si$ z ok. 280 dzie#
akwarelowych *„Etiudy”, „Preludia”, „Pie"ni”+ oraz
olejnych *wszystkie pozosta#e formy malarskie+.
W swoim dorobku mia# ponad 950 wystaw indywidualnych w kraju i za granic%. Uczestniczy#
w blisko 700 wystawach okr$gowych i ogólnopolskich oraz w zagranicznych i mi$dzynarodowych prezentacjach sztuki. Od 9@=4 r.. bra#
udzia# w aukcjach wspó#czesnych dzie# sztuki.
Prace Jerzego Dudy-Gracza znajduj% si$ w wielu muzeach "wiata.
MA<GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier
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Jacques!Derrida
Memorabilia
go’ Derrida nie tyle wyprowadza nas i nasze
Kilka tygodni temu zmar# Foto: Archiwum UŚ
my"lenie na otwart% przestrze(, co pokazuje,
w Pary!u Profesor Jacques
i! w pozornie najcia"niejszym zamkni$ciu tkwi
Derrida, francuski my"liciel,
ju! mo!liwo"• i gotowo"• do otwarcia. Filozofuj%c z Derrid% stoimy zawsze na brzegu modoktor honoris causa naszerza, nie znajduj%c wielkiego oparcia w tym, co
go Uniwersytetu. Zosta#a d#uza nami.
ga lista Jego ksi%!ek, semina3.
rium, które prowadzi# rano, naMetafora wody spe#nia u Derridy, jak i u Plast$pnego dnia po uroczysto"ci
tona, co najmniej dwie wa!ne funkcje. Po
oraz pami$tne przemówienie
pierwsze, jest !ywio#em alternatywnym wobec miasta i równocze"nie szlakiem z miasta
wyg#oszone w jej trakcie pó'wyprowadzaj%cym. Tak pojmuje go zarówno
n% jesieni% 9@@= roku w auli
Sokrates *„Tutaj zawrócimy i pójdziemy wzd#u!
Wydzia#u Nauk Spo#ecznych,
Ilissosu”+, jak i Fajdros *„L!ej nam przeto b$dzie brodz%c i"• w dó# rzeki...” +. Jednoczezaczynaj%ce si$ od przywo#a"nie brzeg rzeki jest miejscem, w którym ponia niezwyk#ego momentu ciwraca temat cia#a obcego: siedz%c nad strug%,
Sokrates przedstawia si$ jako „obcokrajowca”,
szy, w którym zaufanie i przya przynajmniej umieszcza si$ w s%siedztwie teja'(, wdzi$czno"• i wybaczego poj$cia *„drogi Fajdrosie, jeste" znakomitym
nie splataj% si$ w jednym zdaprzewodnikiem dla obcokrajowca”+. RozmówJacques Derrida
ca &lozofa przystaje na takie okre"lenie podaj%c
niu: „Brak mi s#ów. W chwili,
„jakie" cia#o obce oddzia#ywuje na dobrze zna- zwi$z#% charakterystyk$ cz#owieka obcego: obgdy chcia#bym wyrazi• ca#% ne domowe s#owa” , wówczas b$dziemy mo- cokrajowcem jest cz#owiek „niezaradny”, któmoj% wdzi$czno"•, musz$ za- gli przyj%•, i! &lozo&a o!ywiaj%ca praktyki de- ry trwaj%c w jednym miejscu ignoruje szersz%
cz%• od tego wyznania, pro- konstrukcji jest my"l% nastawion% na go"cinne topogra&$ *„Bo ty z miasta ani nie wybierasz
*cia#a+ Obcego. Dekonstrukcje to "- si$ w okolic$, ani poza mury... zgo#a nie wysz%c Was o wybaczenie: nie przyj$cie
lozo"e go!cinnego spotkania polegaj$cego chodzisz” +. „Tutejszym” zostaje si$ wi$c nie
znajduj$ s#ów na miar$ mojej na nieograniczonym otwieraniu si#, rozst#- poprzez przywi%zanie do jednego topos, lecz
wdzi$czno"ci za zaufanie, któ- powaniu si# ogranicze *"cian+ przestrzeni przez "wiadomo"• innych topoi znajduj%cych
przyjmuj$cej go!cia. Aby spotkanie mog#o si$ si$ w s%siedztwie. Cz•owiek tutejszy osi$ga
re mi Pa(stwo okazali”. Zosta- spe#ni• niezb$dne jest co", co niespotykane, swój status w•a!nie dzi#ki temu, i! jest tak!e
#y memorabilia, sprawy, my"li co spotkaniu si$ wymyka, a co jednak warun- nie-tutejszy i przynosi z sob$ wiedz# o tym,
co nie znajduje si# bezpo!rednio ‘tutaj’.
i kwestie do zapami$tania i ci%- kuje jego mo!liwo"•.
g#ego dociekania.
2.
4.
2
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1.

Najpierw jest nieustanne przypominanie, i!
nie nale!y nigdy bezgranicznie ufa• sensom
s#ów, bowiem kryj% si$ w nich zapomniane
ju!, lecz wci%! nawiedzaj%ce je znaczenia.
Derridia(ska &lozo&a spotkania, cho• inspirowana i Veideggerem i Levinasem, jest inna,
bowiem zak#ada nieprzerwane odtwarzanie si$
dystansu, odleg#o"ci mi$dzy tymi, którzy maj% si$ spotka•. Z tego samego powodu odbiega od koncepcji Tischnerowskiej. W przestrzeni spotkania obecne jest ‘cia#o obce’ *jak
na wyspie Robinsona przez ca#y czas obecni
– cho• przez znaczn% cz$"• czasu ‘niewidzialni’, a z pewno"ci% ‘niewidoczni’ – s% kanibale+Q
spotkanie jest zainfekowane wirusem Obcego,
wirusem który zwiemy tutaj ‘tym, co niespotykane’. Je!eli przyjmiemy w dobrej wierze posiadaj%ce si#$ aforyzmu twierdzenie Derridy, i!
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Dzi$ki niespotykanemu miejsce pustoszeje
*z pewn% przesad% mogliby"my powiedzie•, i!
‘zamienia si$ w pustyni$’, staje si$ – by wróci• do Robinsona – bezludn% wysp%, o której
jednak wiemy, i! bezludn% nie jest, bowiem od
pewnego momentu przynajmniej Crusoe zaludnia j% postaciami, które, nawet gdy ju! uka!%
si$ spojrzeniu Robinsona, pozostaj% poza zasi$giem jego oka jego rozumu, tak dalece ich
kanibalistyczne praktyki odbiegaj% od "wiata,
w którym !yje Robinson+, mi$dzy mn% a tym,
co1kto mnie spotyka pojawia si$ rozleg#a pusta
przestrze(, która skutecznie unicestwi wszelkie moje wysi#ki zmierzaj%ce do zaw#adni$cia
miejscem i tymi, którzy pojawi% si$ w nim jako
‘go"cie’ *poj$cie to musi by• traktowane jedynie umownie, bowiem w istocie miejsce to
obywa si$ bez ‘gospodarza’, którego obecno"•
w przyj$tej semantyce umo!liwia pojawienie si$
‘go"ci’+. Proponuj%c nam &lozo&$ ‘cia#a obce-

Ale w istocie bycie obcym jest efektem
znacznie powa!niejszych okoliczno"ci. Sokrates, który jak pami$tamy sam umie"ci# si$
w orbicie terminu ‘obcokrajowiec’ zdaje si$ nie'le orientowa• w topogra&i terenu. Najpierw
sugeruje spacer wzd#u! brzegu rzeki, nast$pnie ze znawstwem koryguje uwagi Fajdrosa
maj%ce okre"li• w#a"ciwe miejsce, z którego
zosta#a porwana Oreityja, córka króla Erechteusza *„nie st%d, lecz poni!ej, oko#o dwa lub
trzy stajania, gdzie przechodzimy do Agry.
Tam gdzie" jest na tym miejscu o#tarz Boreasza”4+. Je!eli wi$c Sokrates jest faktycznie
cz#owiekiem nie-tutejszym to nie dlatego, !e
nie zna podate(skiej okolicy, ale dlatego, i!
nie zna owego podstawowego ‘tutaj’, jakim jest
on sam. Sokrates nie jest obcym w Atenach,
lecz nieznajomym w samym sobie. „...nie mog$ pozna• samego siebie. [a zatem] G#upio mi
si$ zaiste wydaje, nie znaj%c tego jeszcze, ba-
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da• rzeczy obce”5, oznajmia Fajdrosowi. Oto
m%dro"• objawiona na brzegu rzeki: nim rozpocznie si# badanie rzeczy obcych, nale!y
rozpozna! podstawow$ obecno!! obcego
w sobie samym.

5.

My"l Derridy broni konieczno"ci i godno"ci
„oporu”. Mo!e dlatego tyle wzbudza#a emocji, a wokó# niej gromadzi#y si$ osady nieporozumie( i jawnych z#o"liwo"ci. Tyle cz#owieka, ile jego oporu wobec tego, co usi#uje podda• go swojej dominacji: wobec poj$•, które
paraduj% w glorii jedynych i jednoznacznych
prawd, wobec techniki, która sprzyjaj%c ekonomii czasu bezlito"nie ujednolica nasze !ycie, wobec pa(stwa, które pragnie zaw#aszczy• coraz wi$cej rejonów !ycia jednostki,
wobec w#asnego narodu i kultury wreszcie,
które spychaj% to, co inne i obce na pozycje
stoj%cego za murem barbarzy(cy. Nie mo!emy nie uznawa• wagi i donios#o"ci tych czyn-

ników, ale nie wolno nam przed nimi ust%pi•.
Tak% rol$ przypisywa# Derrida uniwersytetowi.
W swojej katowickiej mowie Filozof ujmowa#
si$ za uniwersytetem pozostawionym samemu
sobie w trudnych czasach zmian i narastaj%cej
korporatyzacji !ycia jako za miejscem kultywuj%cym my!l oporn$ *bez w%tpienia tak!e
wobec re/eksji Derridia(skiej, autor Grammatologii nigdy nie wyznacza# swojej my"li
!adnego miejsca szczególnego+. „Uniwersytet”, czytamy w przemówieniu Derridy, „mo!e
w ka!dym razie pozosta• ostatnim miejscem
niezale!no"ci i nieugi$tego oporu przeciwko
wszelkim formom w#adzy i dogmatyzmu: politycznym, etnicznym, religijnym i ideologicznym, przejawiaj%cym si$ zarówno w formach
najbardziej archaicznych, jak i najnowszych,
niezale!nie od tego, czy s% pa(stwowe, czy
nie, narodowe, czy mi$dzynarodowe”. Takiemu uniwersytetowi po"wi$ci# osobn% medytacj$ zatytu#owan% znamiennie Universit# sans
conditions.

6.

Tyle jeste"my winni, aby spe#ni• obietnic$,
jak% jest przysz#o"•. Nie tylko moja i nie tylko
nasza. Kto my"li o przysz#o"ci tylko w kategoriach swojsko"ci i "ci"le zaplanowanych wydarze( przynosz%cych nam korzy"ci i zyski, ten
myli przysz#o"• z rutyn% i konwencjonalno"ci%.
Przysz#o"• jest domen% tego-co-przychodzi,
dziedzin% tego, co nieznajome i zdro!one, a co
winni"my przyj%• na progu z wielk% go"cinno"ci%. Tyle jeste"my winni "wiatuQ tyle jeste"my
winni Jacquesowi Derridzie.
PROF. DR VAB. TADEUSZ S<AWEK
9
J. Derrida, „Fors: The Anglish Words of Nicolas Abraham and Maria Torok”, prze#. B. Johnson,
w: Abraham, Torok, The Wolf Man’s Magic Word:
A Cryptonymy, prze#. N. Rand. Minneapolis: University of Minnesota Press, 9@86, s. XXX.
2
Platon, Fajdros, prze#. L. Regner. Warszawa: PWN,
9@@7, s. 6.
7
ibid., s. 8–@.
4
ibid., s. =.
5
ibid., s. 8.

20!lat!gie'd!minera'ów!
Foto: Agnieszka Sikora

na!Wydziale!Nauk!o!Ziemi
Uniwersytetu!%l"skiego

Foto: Jerzy Caba a

Jak zwykle w pierwszy weekend listopada
w budynkach Wydzia#u Nauk o Ziemi mo!na
by#o obejrze• i kupi• minera#y na Mi$dzynarodowej Wystawie i Gie#dzie Minera#ów, Ska#
i Skamienia#o"ci. W grudniu 9@84 roku zorganizowano pierwsz% gie#d$. Mia#a ona kameralny charakter, a w"ród wystawców przewa!ali
zbieracze minera#ów i skamienia#o"ci, hobby"ci
oraz studenci geologii. Pocz%tkowo tylko raz
w roku *w grudniu+ organizowano wystaw$, po
kilku latach pojawi#a si$ druga tego typu impreza pod koniec marca. Dlatego teraz w listopadzie by#a to ju! XXXIX wystawa. Tradycyjnie
gie#dy s% organizowane przez Wydzia# Nauk
o Ziemi U) oraz Oddzia# Górno"l%ski Polskiego
Towarzystwa Przyjació# Nauk o Ziemi.

W okresie dwudziestu lat zmienia#y si$ minera#y i skamienia#o"ci wystawiane na gie#dach,
zmieniali si$ tak!e ludzie, chocia! w"ród wystawców jest kilka osób, które uczestniczy#y
w wi$kszo"ci gie#d w Sosnowcu. Na gie#dach
zawsze pojawia#y si$ minera#y ze stanowisk
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mineralogicznych oraz z#ó! krajowych i zagranicznych. W latach osiemdziesi%tych wielu wystawców posiada#o w swoich kolekcjach
bogate zbiory minera#ów z grupy kwarcu, pochodz%ce ze strzegomskich kopal( granitów,
cz$sto mo!na by#o spotka• zielone chryzopra-
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Foto: Agnieszka Sikora

Foto: Agnieszka Sikora

powtarzalny w swoich krystalicznych formach
"wiat minera#ów przyci%ga wzrok wszystkich
zwiedzaj%cych niezale!nie od wieku i profesji.
Dla jubilerów minera#y stanowi% materia# do wyczarowywania nowych wzorów bi!uterii, któr%
szczególnie mocno interesuj% si$ panie. Diamenty, rubiny, topazy, granaty, a tak!e ró!ne
kwarce, malachity i turkusy w pier"cionkach,
broszach, zawieszkach lub spinkach towarzysz% w !yciu codziennym wielu paniom. Dla niektórych minera#y s% oryginaln% ozdob% gabinetów, witryn sklepowych czy mieszka(. Wizyta
na gie#dzie mo!e by• swoist% lekcj% geologii,
mo!emy zapozna• si$ z bogactwami Ziemi,
i nie tylko. Ze wzgl$du na pozaziemsk% genez$ i wysokie ceny, du!ym zainteresowaniem
ciesz% si$ fragmenty meteorytów pochodz%ce

Foto: Jerzy Caba a

zy ze z#o!a niklu w Szklarach. Kopalnia odkrywkowa siarki w Machowie dostarcza#a unikalnych w skali "wiatowej okazów siarki rodzimej,
celestynu czy stroncjanitu. W kwarcytach z Jeg#owej pozyskiwano pi$kne kryszta#y górskie,
a du!e agaty z Nowego Ko"cio#a czy Lubiechowej nie by#y rzadko"ci%. Unikalne minera#y by#y
pozyskiwane ze z#ó! surowców skalnych, rud
metali w okresie najintensywniejszego wydobycia. Zbieracze, w"ród których byli pracownicy kopal(, studenci geologii oraz hobby"ci,
cz$sto „ratowali” ciekawe okazy minera#ów
przed bezpowrotnym zniszczeniem w procesach przeróbki kopalin. Minera#y te przez lata
wzbogaca#y du!e i ma#e kolekcje, cz$"• z nich
by#a przedmiotem wymiany handlowej w kraju
i za granic%. Po latach, kiedy zamkni$to kopalnie siarki, niklu, barytu i wyeksploatowano najciekawsze partie z#ó! surowców skalnych praktycznie nie ma mo!liwo"ci znalezienia w Polsce
niektórych minera#ów. Jedynie w muzealnych
i prywatnych kolekcjach, a tak!e na gie#dach
mo!na jeszcze naby• takie okazy. Ceny wielu
minera#ów s% teraz du!o wy!sze ani!eli w okresie, kiedy by#y one pozyskiwane z eksploatowanych z#ó!. W ostatnich latach wystawcy z Polski
prezentuj% swoje kolekcje na gie#dach za granic%, cz$sto nabywaj% tam okazy, które nast$pnie
przywo!% na gie#dy krajowe. Dzi$ki temu ju!
kilka miesi$cy po odkryciu ciekawego stanowiska mineralogicznego np. na Madagaskarze,
w Meksyku, Peru czy w Chinach na naszych
gie#dach tak!e mo!na obejrze• i naby• minera#y stamt%d pochodz%ce. Gie#dy umo!liwiaj%
kolekcjonerom systematyczne wzbogacanie
swoich tematycznych lub regionalnych kolekcji minera#ów i skamienia#o"ci. Najciekawsze
kolekcje i okazy z biegiem czasu tra&aj% w formie darowizn do zbiorów muzeów i prywatnych
kolekcji tworz%c tym samym swoiste dziedzictwo nieo!ywionej przyrody Ziemi. Barwny i nie-

z ró!nych miejsc na "wiecie. Sympatycy Nauk o Ziemi maj% mo!liwo"• wzbogaci• swoj%
wiedz$ dzi$ki uczestnictwu w sesji popularnonaukowej. W czasie gie#dy zawsze w sobot$
wieczorem pracownicy naukowi Wydzia#u Nauk
o Ziemi U), studenci geologii i zaproszeni go"cie prezentuj% ciekawe multimedialne referaty
na tematy gemmologiczne i paleontologiczne.
Na ostatniej sesji dr W#odzimierz <apot przedstawi# referat, z którego mo!na by#o dowiedzie•
si$, !e „Ammolit” to szlachetna kopalna masa
per#owa stosowana w nowoczesnym jubilerstwie i osi%gaj%ca bardzo wysokie ceny. Dr Andrzej Boczarowski przedstawi# w formie pokazu
7D bogaty "wiat mikroskamienia#o"ci stanowi%cych dowód naukowy na ewolucj$ strategii
obronnych je!owców. Studenci z Ko#a Naukowego Paleontologów Paradoxides Anna Witek
i Micha# Rakoci(ski omówili wielkie wymierania
w historii Ziemi.
Wizyta na gie#dzie pozwala zapozna• si$
z bogactwem form minera#ów i skamienia#o"ci Polski i "wiata, umo!liwia powi$kszenie w#asnych kolekcji oraz nabycia ciekawych wyrobów jubilerskich i galanteryjnych wykonanych
z naturalnych surowców.
DR JERZY CABA<A
Wydzia# Nauk o Ziemi
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Otwarcie!Mi#dzynarodowego!Centrum!
Zrównowa*onego!Rozwoju!
i!Spo'ecze stwa!Informacyjnego
Foto: Agnieszka Sikora

90 listopada w Auli im. Kazimierza Lepszego
w Rektoracie Uniwersytetu )l%skiego w Katowicach odby#o si$ spotkanie inauguruj%ce dzia#alno"• Mi$dzynarodowego Centrum Zrównowa!onego Rozwoju i Spo#ecze(stwa Informacyjnego *Internationales Zentrum für Nachhaltigkeit und Informationsgesellschaft+. Centrum
jest wspóln% inicjatyw% U) oraz niemieckiego Fraunhofer-Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme
w Cottbus.

Od lewej: Stefan Kern z Referatu Naukowego Ambasady Niemieckiej w Polsce,
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg, Dyrektor FraunhoferAnwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme w Cottbus
i prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śla!skiego, kierownik Centrum

Prof. Dr.-Ing. Uwe Meinberg

Rok temu, w tej sali, odbywa#a si$ konferencja na temat zrównowa!onego rozwoju. Pewnego rodzaju wynikiem tej konferencji jest przywieziona przez prof. Gerharda Banse praca,
która nied#ugo uka!e si$ drukiem *w j$zyku
polski i niemieckim w Niemczech+ i b$dzie zatytu#owana Zrównowa!ony Rozwój od naukowego badania do politycznego zastosowania.
Wtedy w#a"nie, na tej konferencji, pojawi#a si$
idea utworzenia centrum.
Stefan Kern z Referatu Naukowego Ambasady Niemieckiej w Polsce zwróci# uwag$ na
fakt, !e od kiedy zorganizowano na Uniwersytecie )l%skim konferencj$, zaaran!owan% przez
pana prof. Kiepasa z Uniwersytetu )l%skiego
oraz pana prof. Gerharda Banse FraunhoferAnwendungszentrum für Logistiksystemplanug
und Informationssysteme Cottbus dotycz%cego rozwoju zrównowa!onego, okaza#o si$, !e
ponad 60 naukowców z obydwu krajów mo!e
dyskutowa• nad problemami spo#ecze(stwa

Podpisanie porozumienia
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zrównowa!onego rozwoju. Z konferencji wynika#o, !e rozwój zrównowa!ony spo#ecze(stwa
nie jest tylko terminem ograniczonym, lecz dotyczy wszystkich dziedzin przemys#u oraz !ycia
spo#ecznego w obydwu krajach. Ponadto trzeba pami$ta•, i! w ka!dym z tych krajów termin
„rozwój” jest inaczej pojmowany, i to by# te! jeden z g#ównych wyników tej konferencji.
Stefan Kern wyrazi# rado"• z ponownego
spotkania w Katowicach, którego celem jest
otwarcie Mi$dzynarodowego Centrum Zrównowa!onego Rozwoju i Spo#ecze(stwa Informacyjnego, które mo!na tak!e odczytywa• jako
dobr% oznak$ kontaktów polsko-niemieckich.
Podkre"li#, !e rozwój spo#ecze(stwa informacyjnego jest jednym z g#ównych zada( polskiej
polityki w najbli!szych latach i w#a"nie w tym
zakresie b$dzie on realizowany. W tym roku Ra-

da Ministrów przyj$#a plan rozwoju spo#ecze(stwa informacyjnego w Polsce. Program ten
obejmuje tak!e &nanse zintegrowane z &nansami wspólnot europejskich. Przedsi$biorstwa
prywatne oraz pa(stwowe maj% bardzo du!e
zapotrzebowania w tej dziedzinie, ale potrzebuj% nowych technologii, aby mogli je wdra!a•
w produkcji oraz w rozwoju w#asnych przedsi$biorstw. Z drugiej strony, te nowe technologie
s% potrzebne, aby mo!na by#o organizowa• nowe miejsca pracy. Dlatego tak wa!nym przedsi$wzi$ciem by#o zorganizowanie Mi$dzynarodowego Centrum Zrównowa!onego Rozwoju
i Spo#ecze(stwa Informacyjnego w#a"nie na
Uniwersytecie )l%skim w Katowicach.
Stefan Kern podkre"li#, !e jedn% z najsilniejszych stron Polski jest to, !e ma pilnych i zdolnych m#odych ludzi. W naszym kraju studiuje
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ok. 9,8 mln studentów, mniej wi$cej tyle samo,
ile w Niemczech *przy znacznie wi$kszej liczbie
ludno"ci+. Dobrze wykszta#ceni studenci s% warunkiem tego, aby te technologie mog#y w Polsce swobodnie i bez przeszkód si$ rozwija•.
Za" dobrze wykszta#cona m#oda kadra jest równie! niezb$dna dla rozwoju polskiego przemys#u i do rozwoju polskich przedsi$biorstw.
Celem Centrum jest zatem szeroko rozumiana integracja ró!nych dziedzin badawczych, poprzez pro&lowanie istniej%cych oraz
generowanie nowych programów kszta#cenia,
wspieranie wspó#pracy mi$dzynarodowej oraz

rozwijanie strategii zrównowa!onego rozwoju
i spo#ecze(stwa informacyjnego w Europie.
Ponadto dzia#alno"• Centrum b$dzie polega#a na wspieraniu interdyscyplinarnych aspektów zrównowa!onego rozwoju oraz spo#ecze(stwa informacyjnego, które obejmuj% przede
wszystkim:
– kszta#cenie studentów *studia uzupe#niaj%ce,
studia podyplomowe+ oraz oferty dokszta#cania
dla ró!nych grup zawodowychQ
– projekty badawcze oraz projekty realizowane wspólnie z przedsi$biorstwami oraz administracj%Q

– dzia#alno"• na rzecz "rodowiska lokalnego.
W dzia#alno"• Centrum b$d% zaanga!owane
nast$puj%ce wydzia#y Uniwersytetu )l%skiego:
Wydzia# Nauk Spo#ecznych, Wydzia# Filologiczny, Wydzia# Informatyki i Nauki o Materia#ach,
Wydzia# Matematyki, Fizyki i Chemii. Funkcj$
kierownika Centrum obj%# prof. dr hab. Andrzej
Kiepas, Dyrektor Instytutu Filozo&i Uniwersytetu
)l%skiego, za" funkcj$ zast$pcy: prof. dr. Gerhard Banse z Fraunhofer-Anwendungszentrum
für Logistiksystemplanug und Informationssysteme Cottbus.
AGNIESZKA SIKORA

Gwia+dzisty!Uniwersytet!%l"ski!
Inauguracja!zaj#,!w!Berlinie
Po raz drugi ju! inauguracja zaj$• akademickich Uniwersytetu )l%skiego odby#a si$ poza
granicami naszego kraju. Pierwsza zagraniczna inauguracja mia#a miejsce w lutym tego
roku w Budapeszcie, kolejna w pa'dzierniku
w Berlinie. Rozpocz$#y si$ zaj$cia Podyplomowych Kwali&kacyjnych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i J$zyka Polskiego jako Obcego
prowadzonych przez Szko#$ J$zyka i Kultury
Polskiej.
Studia Podyplomowe Szko#a organizuje ju!
od 5 lat, od 9@@@ roku. Od trzech lat jego kierownikiem jest dr Aleksandra Achtelik. Wykwali&kowanymi lektorami j$zyka polskiego jako
obcego zosta#o dzi$ki nim ju! ponad 900 nauczycieli. I w ko(cu musia#o si$ sta• to, co si$
sta#o – us#yszano o nich za granic%.
Pierwsi poprosili o zorganizowanie specjalnej edycji Studium W$grzy, a w#a"ciwie Polacy
z W$gier. Na W$grzech znajduje si$ wiele sobotnich i niedzielnych szkó#ek polskich, jednak
nie maj% one statusu nauczania pa(stwowego,
co w dzisiejszym "wiecie jest bardzo istotne.
Coraz bardziej bowiem liczy si$ to, jakimi dokumentami mo!e poszczyci• si$ kandydat na
miejsce pracy. Samorz%d Mniejszo"ci Polskiej
na W$grzech pod kierownictwem przewodnicz%cego Konrada Sutarskiego i jego zast$pczyni Ewy S#aby-Ronayne postanowi# wi$c przekszta#ci• zbiór owych szkó#ek w jedn% polsk%
szko#$ z prawdziwego zdarzenia z sieci% &lii
w ró!nych zak%tkach W$gier. W tym celu postanowiono te! podnie"• kwali&kacje nauczycieli ucz%cych w tych!e szko#ach – z jednej
strony by# to wymóg formalny Ministerstwa
O"wiaty na W$grzech, z drugiej zainteresowane nauczycielki i Samorz%d uznali, !e jest
to wa!ne dla ich dobrego samopoczucia oraz
przysz#ych kwali&kacji ich uczniów – polskich
maturzystów. Przygotowali"my harmonogram
zaj$•, który by#by zgodny z obowi%zuj%c% siatk%, ale uwzgl$dnia# specy&k$ „lotnego” studium wyjazdowego.
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Ka!dego miesi%ca do Budapesztu je'dzi#o 2–7
wyk#adowców z Uniwersytetu )l%skiego zwi%zanych ze Szko#%, którzy od pi%tkowego popo#udnia, przez ca#% sobot$ do wczesnych godzin
popo#udniowych w niedziel$ wyk#adali, prowadzili seminaria, przeprowadzali egzaminy. Samorz%d Mniejszo"ci Polskiej na W$grzech nie jest
instytucj% bogat%, fundowa# wyk#adowcom noclegi i wspania#e w$gierskie jedzenie. Wyk#adowcy
z kolei zrezygnowali z honorarium za zaj$cia.
W sierpniu panie przyjecha#y do Cieszyna,
by odby• tam kolejn% cz$"• zaj$• – przede
wszystkim z multimedialnych technik nauczania i wykorzystania komputerów w nauczaniu
*Filia U) w Cieszynie dysponuje 7 "wietnie wyposa!onymi pracowniami komputerowymi+, ale
tak!e by"my mogli przeprowadzi• praktyk$ pedagogiczn%. Dla uczestniczek Studium zorganizowano 2 lekcje pokazowe na poziomie pocz%tkowym i "rednio zaawansowanym, które
zosta#y zako(czone kilkugodzinn% dyskusj%
z lektorkami Szko#y, panie hospitowa#y zaj$cia
lektoratowe i seminaria, same prowadzi#y zaj$cia ze studentami w ró!nych grupach, przeprowadzi#y równie! seri$ wieczornych gier i zabaw
j$zykowych, pomaga#y w organizacji teatrzyku
studenckiego – jednym s#owem pozna#y wszelkie formy aktywno"ci studentów-cudzoziemców
i same w niej uczestniczy#y. Mia#y te! mo!liwo"•, dzi$ki uprzejmo"ci takich wydawnictw,
jak )l%sk czy Universitas, zakupi• podr$czniki
do nauki j$zyka polskiego z ponad 70\ upustem, wi$c wywioz#y na W$gry ogromn% ilo"•
ksi%!ek. Ale mamy nadziej$, !e i niezapomnianych wra!e(. Cieszy(ski pobyt nauczycieli s&nansowa#o Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, traktuj%c te dotacj$ jako wk#ad w rozwój polskiego szkolnictwa na W$grzech.
Wiele uwagi po"wi$cili"my w I wyjazdowym
semestrze i potem w Cieszynie certy&kacji j$zyka polskiego jako obcego. To zagadnienie bardzo wa!ne w dzisiejszym "wiecie, bardzo wa!ne
w Unii Europejskiej, wi$c równie wa!ne w#a"nie
dla nauczycieli naszego j$zyka na W$grzech.

„W$gierskie” Studium dobiega ko(ca. Pozosta#y jeszcze dwa zjazdy, 2 egzaminy, 9 zaliczenie rygorowe i... ceremonia zamkni$cia
Studium, wr$czania "wiadectw. Nie mamy
w%tpliwo"ci, i! "wietne "wiadectwa otrzymaj% wszystkie s#uchaczki. Ich zaanga!owanie,
ch#onno"• i ch$• zdobywania wiedzy i nowych
do"wiadcze( wprawia#a w podziw wszystkich
wyk#adowców i studentów, którzy byli tak!e ich
studentami w czasie praktyk.
Ogromnie usatysfakcjonowa# nas fakt, i!
jeszcze przed zako(czeniem edycji w$gierskiej
Podyplomowego Studium okaza#o si$, i! po
raz kolejny wyprowadzimy Uniwersytet poza
granice kraju. Tym razem do Berlina. Inauguracyjne spotkanie odby#o si$ 70 pa'dziernika.
Wzi$#o w nim udzia# 25 s#uchaczek – aktualnych
i potencjalnych nauczycielek j$zyka polskiego
w Niemczech *w tym nawet doje!d!aj%ca a!
z Kolonii absolwentka polonistyki Uniwersytetu )l%skiego+. Kolejne zjazdy zaplanowano ju!
do czerwca z nadziej%, !e tak du!e wyprzedzenie pozwoli wyk#adowcom skorzysta• z tanich
linii lotniczych. Cz$"• kosztów tego przedsi$wzi$cia, które b$dzie o wiele dro!sze ni! w$gierskie, pokrywa Fundacja Wspó#pracy Niemiecko-Polskiej, do której z#o!yli"my wspólny
wniosek wraz z niemieckim partnerem: Kolleg
für polnische Sprache und Kultur, któremu szefuje pani Anna Zinserling.
Wyk#adowczynie wróci#y z Berlina bardzo
zadowolone – z organizacji zaj$• na miejscu,
z grupy, ch$tnej i gotowej do nauki i poznawania czego" nowego, wreszcie z pi$knej wycieczki. Zosta#y otoczone wspania#% opiek%, pokazano im to, co w Berlinie najpi$kniejsze.
Mamy wielk% nadziej$, !e na tym nie koniec.
Rozpocz$li"my negocjacje z Bruksel%. Mo!e
kolejna zagraniczna inauguracja Uniwersytetu )l%skiego odb$dzie si$ w naszej wspólnej
unijnej stolicy?
DR JOLANTA TAMBOR
Szko#a J$zyka i Kultury Polskiej
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Jerzy Parzniewski

PIÓRA!I!PIERZE
Verba volant, scripta manent *S#owa ulatuj%,
pismo pozostaje+, Akurat> Nic bardziej mylnego, zw#aszcza teraz, gdy ca#a literacka Polska
debatuje nad miejscem spoczynku archiwum
Zbigniewa Verberta. Uleci za ocean, czy pozostanie w kraju? Wol% poety by#o, aby r$kopisy
i dokumenty przekazano po Jego "mierci do
Beinecke Library w USA. Wszyscy w zasadzie
zgadzaj% si$ z tym, by owa decyzja zosta#a
uszanowana. Nie wiadomo jednak, kiedy poeta ów zamiar wyrazi#? Czy – jak to sugerowa# syn Verberta – mia#o to miejsce jeszcze
w czasach PRL-u? Czy dziesi$• lat pó'niej?
A to bardzo istotna cezura.
Beinecke, to do"• ekskluzywne Pow%zki albo nawet Père Lachaise dla literackiej spu"cizny. T$ wspania#% Bibliotek$ Rzadkich Ksi%!ek
i R$kopisów czekaj% teraz ci$!kie dni. Rozg#os
wywo#any przekazaniem *b%d' nie+ archiwum
Verberta, rozbudzi# drzemi%ce *dzi$ki Bogu+
ambicje ró!nych grafomanów, którzy zasypi%
teraz Uniwersytet w Yale swoimi papierzyskami. Je"li za !ycia nie uda#o si$ zdoby• nale!nej
im s#awy – bo wiadomoQ zazdrosna klika warszawskich literatów dzieli pro&ty jedynie mi$dzy swoich – to mo!e chocia! po "mierci
uda si$ ulokowa• gdzie" w cieniu Gombrowicza, Mi#osza czy w#a"nie Verberta. A nie
!y• w ci%g#ym strachu, !e te"ciowa u!yje
tych wiekopomnych dzie# na podpa#k$.
Tak czy inaczej, zapiski poety, je"li nawet
ulec%, to przecie! pozostan%, na dodatek
obj$te troskliw% konserwatorsk% opiek%, na
co w kraju *gdy tylko ucichn% tocz%ce si$
w#a"nie na ten temat rozhowory+ nie ma raczej co liczy•. Ostrze!eniem niech b$d% losy archiwum Antoniego S#onimskiego, roztrwonionego po "mierci Karola Estreichera,
który sprawowa# nad nim opiek$.
Gorzej z r$kopisami, których w ogóle
nie ma> A nie ma dlatego, !e „in!ynierowie dusz ludzkich” zagonili swe muzy do
komputerowej klawiatury. Literaturoznawcy
i krytycy bij% na alarm w tarabany: Niewiele
po naszych wspó#czesnych pozostanie> Jeden mo!e Tadeusz Ró!ewicz dba o swoje szkice i brudnopisy. Pozostali wyrzucaj% lub z premedytacj% *W. Szymborska+ niszcz%. Pomijam
ju! fakt, i! bezpowrotnie tracimy szans$ na
uchwycenie in statu nascendi aktu twórczego,
to jeszcze na dodatek komputerowa sterylno"•
stwarza mylne pozory #atwizny, z jak% pisarzom
przychodzi zmaganie si$ z nie zawsze p#odn%
wyobra'ni%. Jeszcze par$ lat, a uczniom za"wita w g#owach my"l, i! ca#a ta wspó#czesna
literatura powsta#a na bazie jakiego" programu komputerowego. Zreszt% czytaj%c niektórych autorów mam niejasne przeczucie, !e taki
program faktycznie istnieje.
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Kiedy przejrzy si$ artyku# Bartosza Marca
*„Akt zanikaj%cy”, Rzeczpospolita 97.90.04.,
s.A99+ traktuj%cy o nonszalancji – trudno znale'• bardziej odpowiednie s#owo – z jak% twórcy traktuj% swoje r$kopisy, to ogarnia cz#owieka smutek i !al. G#owacki - wyrzuca. Kapu"ci(ski – nie dba. Vartwig – niszczy. My"liwski
wprawdzie zbiera, ale „Nagi sad” spali#. Po innych pozostan% komputerowe wydruki. Mam
wra!enie, !e za jakie" sto lat przetrwaj% po nas
jedynie notatki pisane dla i przez s#u!by specjalne. Mo!e si$ myl$, czego dowodzi trwa#o"•
materii równie podatnej na zniszczenia, jak%
jest malarskie p#ótno. Mimo wandali i po!arów, wojen "wiatowych, wizyt Vermana Göringa, krakowskich z#odziei i #atania magnackich
bud!etów wyprzedawaniem co cenniejszych
dzie#, co" jednak pozosta#o. Ma#o tego, co jaki"
czas odnajduje si$ obraz od lat uznawany za
„bezpowrotnie zaginiony”. Para&alny El Greco okaza# si$ by• autentykiem. Poszukiwany
od lat „Ch#opiec nios%cy snop” Gierymskiego wisia# sobie spokojnie na "cianie. Czekam
teraz, a! jaki" z#odziejski kolekcjoner ujawni
w testamencie fakt posiadania „Portretu m#o-

ne. Mia#em kiedy" zaszczyt go"ci• u profesora
i On to opowiedzia# mi t$ anegdot$, wi$c za
autentyczno"• mog$ r$czy•.
Dzia#o si$ to gdzie" bodaj w latach 60. Jerzy Duda-Gracz porzuci# w#a"nie atrakcyjn%
synekur$, jak% by#o wystawanie przy desce
kre"larskiej w dyrekcji PKP. Postanowi# utrzymywa• si$ wy#%cznie z pracy twórczej. Nie
ma wyj%tków od tej regu#y, która ka!e m#odym artystom boryka• si$ z brakiem gotówki.
Podobnie by#o i w tym przypadku. Znajomi
oczywi"cie podrzucali jakie" zlecenia, ale nie
by#o tego du!o. Pewnego dnia odwiedzi# jednak Dud$-Gracza prawdziwy mi#o"nik sztuki
i poprosi# o wykonanie *na podstawie fotogra&i+ portretu !ony, co mia#o by• prezentem, na
któr%" tam rocznic$ "lubu. Jak to bywa zwykle z pracami wykonywanymi z przymusu, odk#ada si$ je na ostatni% chwil$. Tak te! zrobi#
i profesor. Kiedy do terminu odbioru portretu
pozosta# tylko jeden dzie(, Duda-Gracz rzuci#
si$ w wir pracy. Rano portret by# gotów i, by
p#ótno nale!ycie wysch#o, wystawiony zosta#
na balkon. O umówionej porze solidny zleceniodawca zjawi# si$ po odbiór. Kiedy artysta
wyszed# na balkon i zobaczy# swoje dzieRys. Marek Rojek
#o, przybra# poz$, której autorstwo przypisuje si$ !onie Lota. Otó! korzystaj%c ze
s#onecznego poranka te"ciowa profesora
wywiesi#a po"ciel w celu jej przewietrzenia. Z poduszek posypa#o si$ troch$ pierza
i oczywi"cie skwapliwie osiad#o na portrecie, przyklejaj%c si$ na amen do "wie!ej
farby. Pierwsz% my"l% Dudy-Gracza by#o
prze#o!enie nogi przez barierk$ balkonu, by
oszcz$dzi• sobie wstydu, bo los zaoszcz$dzi# Mu ju! materialnych walorów. W ko(cu
zdesperowany chwyci# portret i wtargn%# do
pokoju. Klient obraz spokojnie obejrza#, baz
zmru!enia powiek wyrazi# nawet zdawkow%
pochwa#$, co do podobie(stwa ma#!onki.
W ko(cu jednak, niemal szeptem zapyta#
– Czy te piórka faktycznie s% tam konieczne? Wtedy to – jak opowiada# artysta – rozwin%#em ca#y mój talent oratorski: Mówi#em
dzie(ca” Rafaela. Podobnie jak ja, my"li dy- o celowej trójwymiarowo"ci portretu, o technirekcja Muzeum Narodowego w Krakowie, trzy- ce kola!u i w ogóle o nowych trendach sztuki
maj%c dla( wolne miejsce. Szkoda jednak, !e wspó#czesnej. Pod wp#ywem tych argumentrwa to tak d#ugo. Wielu dzie# mog$ w ogóle tów, klient potulnie odliczy# umówion% kwot$
nie obejrze•, bowiem ich w#a"ciciele wol% nie i zabra# obraz. Mo!e wisi teraz gdzie" na houjawnia• tak cennych pami%tek. I tu niestety norowym miejscu i prezentowany jest z dum%
przysz#a pora na smutn% konstatacj$: Zmar# jako „wczesny Duda-Gracz”, a mo!e rodzina
Jerzy Duda-Gracz. Wspomnienie o Nim powin- wstydliwie schowa#a go za szaf$? Przed hino wyj"• spod pióra cz#owieka bardziej ode storykami sztuki trudne zadanie odnalezienia
mnie kompetentnego. Je"li jednak pozwalam „pierzastego” portretu.
sobie na krótk% re/eksj$ o tym wielkim ArtyA Panu Profesorze !ycz$, by do ekspery"cie, to dlatego, !e chcia#bym opowiedzie• mentów u!ywa# Pan sobie do woli dobrej jahistori$ pewnego obrazu Dudy-Gracza, któ- ko"ci anielskiego puchu. U nas – nawet po
rego losy s% *przynajmniej dla mnie+ niezna- znajomo"ci – nie do dostania.
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Od!Andamanów!do!Krabi
sam tego chcia#em. Chcia#em egzotyki to j%
mam, ciesz$ si$, u"miecham i my"l$, ile osób
poznam podczas tego dziwnego rejsu, z kim
si$ zaprzyja'ni$, a kogo nie polubi$? Wchodz$ na statek, podchodzi do mnie m$!czyzna
w bia#ej elegancko wyprasowanej koszuli, czarnych spodniach i czarnych lakierowanych butach – pewnie kapitan. Podchodzi i grzecznie
pyta, z jakiego kraju jestem i w jakim celu odwiedzam archipelag wysp Andama(skich w porze monsunowej? Jestem Polakiem, a inspi-
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Wielki blaszany prom pokraczny i majestatyczny, maj%cy przewie'• trzystu pasa!erów
do Kalkuty. T#umy ludzi dyskutuj%, rozmawiaj%,
krzycz% do siebie, charakterystyczny zapach
potu, wielka kolejka Vindusów czekaj%ca na
kontrol$ lekarsk%, której nikt nie uniknie. Wszyscy wyczekuj%c na swoj% kolej k#$bi% si$ na
schodach prowadz%cych do gabinetu lekarskiego, a w#a"ciwie do ciemnego pomieszczenia, na "rodku którego stoi stary stó# pami$taj%cy jeszcze czasy panowania brytyjskiego.

Plaz a Ao Phra Nang – Krabi

Przy stole siedzi cz#owiek z piecz%tk% w r$ce,
piecz%tka ta pozwala#a na wyp#yniecie z archipelagu Wysp Andama(skich i oznacza, i! stan
naszego zdrowia pozwala nam na odbycie pi$ciodniowej podró!y do Kalkuty. W "rodku tego
wszystkiego bia#y cz#owiek traktowany jak zjawisko, spojrzenia podziwu i pogardy, dziwne
uczucie. Zastanawiam si$, czy to jest to, czego
szukam podczas tej podró!y? Szybko jednak
dochodz$ do wniosku, !e tak, to jest to. Wi$c
czekam wytrwale, po otrzymaniu piecz%tki ruszam w kierunku trapu prowadz%cego na statek – wielk% bia#a stalow% konstrukcje, po której
sp#ywaj% ró!ne odcienie czerwieni, mieni%ce si$
w "wietle porannego s#o(ca. Wygl%da to niesamowicie, imponuj%co, podoba mi si$. Chwila, to przecie! tylko rdza, która otacza paj$cz% sieci% – czerwonych nitek, nieco grubszych
sznurów i najgrubszych lin – ca#% konstrukcj$
„Akbara”. To dumne imi$ nadane mu na cze"•
Jellaladin Muhammad Akbara Wielkiego, najwybitniejszego w#adcy imperium Mogolskiego
ma "wiadczy• o jego sile. Wraz z trzystoma
osobami powoli wchodz$ na statek. No tak,
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racj% do przybycia w#a"nie w te rejony "wiata
jest ksi%!ka, któr% przeczyta#em rok wcze"niej
*Masala Maxa Cegielskiego+. Autor w niej pisze
o swojej wizycie na tych wyspach, wi$c postanowi#em je równie! odwiedzi• i zwery&kowa•
opisy, chcia#em porówna• swoje wyobra!enia
z realiami Andamanów. Kapitan jest zdziwiony
moj% odpowiedzi% i zadaje nast$pne pytanie
– gdzie pana paszport i bilet? Wyci%gam paszport, okazuje bilet. Znów zdziwienie i kolejne
pytanie – bunk class? Po czym oznajmia, !e
mog$ dop#aci• do biletu, bo prawdopodobnie
obs#uga w biurze Shiping Corporation of India
w Port Blair sprzeda#a mi pomy#kowo bilet do
najni!szej klasy. Odpowiadam, !e celowo kupi#em bilet do najni!szej klasy. Tym razem kapitan jest ju! ca#kowicie zdezorientowany, ale
wskazuje mi drog$. Ruszam w kierunku dziury
w pok#adzie i orientuje si$, !e bilet mam w r$ku, lecz mój paszport zosta# zatrzymany przez
kapitana. Szybkim zdecydowanym krokiem doganiam odchodz%cego kapitana i prosz$, by
odda# mój paszport. W odpowiedzi dowiaduje
si$, !e paszport zostanie u niego i odbior$ go

w Kalkucie. Troszk$ zdziwiony odchodz$, có!
mi pozosta#o...? Musz$ zaufa• temu cz#owiekowi. Powoli zag#$biam si$ w mroczn%, czarn% dziur$ w pod#odze, schodz$ po schodach
i widz$ ogromne pomieszczenie, w którym jest
chyba z 950 miejsc do le!enia. Staram si$ wi$c
odnale'• swoje miejsce, dowiaduje si$ jednak,
!e mam zajmowa• pierwsze lepsze, bo numeracja jest &kcyjna i nikt jej nie przestrzega. Zostawi#em plecak i wychodz$ na górny pok#ad,
by rzuci• ostatnie spojrzenia na andama(ski
krajobraz. Statek odp#ywa, mniejsze jednostki
przepuszczaj% ogromn% mas$ stali, która rozcina spokojn%, sza&row% ta/$ wody. Wyspy powolutku znikaj% za horyzontem, a ja odchodz$
w kierunku dolnego pok#adu.
Pierwszy dzie( sp$dzi#em na poznaniu
struktury statku, ostatecznie doszed#em na
szósty pok#ad klasy pierwszej. Przystan%#em
zdziwiony, czytaj%c tabliczk$, i! pasa!erowie
klasy bunk nie maj% wst$pu na ten pok#ad, no
có! musia#em wróci• do swojej pryczy, z której wszystkimi mo!liwymi otworami wychodzi#y du!e czarne b#yszcz%ce, oble"ne karaluchy.
Zjad#em zakupione wcze"niej banany i postanowi#em i"• do biblioteki, która mia#a by• dobrze wyposa!ona. Nie znalaz#em tam !adnej
ciekawej ksi%!ki, a te, które by#y napisano w je!yku hindi lub bengalii. Spotka#em tam jednak
cz#owieka, który raz dziennie pe#ni# godzinny
dy!ur w tej pseudobibliotece i na wie"•, i! przyby#em tu z Polski stwierdzi#, !e on kiedy" by#
w Polsce, a statek którym p#yniemy zbudowany by# w Szczecinie w 9@=9 roku. Zainteresowa#o mnie to tak bardzo, !e przez wszystkie
dni rejsu rozmawiali"my codziennie godzin$
o Polsce, Andamanach i o historii.
Drugiego dnia zg#odnia#em i postanowi#em
wykupi• sobie obiad, ju! od rana po ca#ym

D ugoszyja kobieta z wioski Ban Huai Sua Tao
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dolnym pok#adzie rozchodzi# si$, a w#a"ciwie rozlewa# w g$stym, wilgotnym powietrzu
zapach kardamonu, cynamonu oraz ostrych
papryczek chili. Dowiedzia#em si$, !e trzeba
wykupi• kupon na obiad, wi$c tak zrobi#em,
a oko#o godziny 98 skierowa#em si$ w kierunku miejsca wydawania posi#ków. Dosta#em talerz ry!u mocno zaprawionego kurkum% oraz
czerwon% i zielon% ma' s#u!%c% jako spoiwo
i podkre"lacz smaku ry!u.
Po pi$ciu dniach dop#yn%#em do Kalkuty,
stolicy Zachodniego Bengalu, w której tym razem jestem tylko tranzytem. Nast$pnego dnia
rano polecia#em do Bangkoku. Wykupi#em najta(sze po#%czenie lotnicze pomi$dzy Kalkut%
a Bangkokiem obs#ugiwane przez Bhuta(skie
Linie Lotnicze. Ca#a obs#uga samolotu ubrana
by#a w stroje narodowe. Dla jasno"ci, panowie
w Bhutanie chodz% w „spódniczkach” podobnie jak Szkoci.
Przyzwyczajony do specy&cznego indyjskiego brudu zostaj$ rzucony na nieskazitelnie czyst% pod#og$ hali przylotów, w której porozwieszane s% setki orchidei mieni%cych si$
w wszystkich kolorach t$czy. Spokojnie w$druj$ na przystanek kolei podmiejskiej, która
za grosze dowozi mnie do centrum stolicy Tajlandii. St%d pow$drowa#em, prowadzony przez
przewodnik Lonely Planet, do dzielnicy oferuj%cej najta(sze noclegi. Ca#y dzie( sp$dzi#em
na przyzwyczajaniu si$ do uporz%dkowanych
ulic, czystych zielonych trawników i skwerków miejskich. Spacerowa#em tak do pó'nego wieczora. Podziwia#em z#ote sklepienia
buddyjskich watów cudownie odbijaj%ce "wiat#o. Przyzwyczaja#em si$ do tajskiej wspania#ej
kuchni, objadaj%c si$ pieczonymi na patykach
o"miorniczkami.
Nast$pnego dnia odjecha#em z dworca g#ównego Vua Lam Phong, kieruj%c si$ na pó#noc.
Po oko#o dwudziestu godzinach dotar#em do
Chiang Mai. Potem jeszcze tylko 8 godzin autobusem i by#em w Mae Vong Son. Prawdziwym problemem okaza#y si$ zakr$ty – 2000 na
odcinku 750 km>
Obszar pó#nocnej Tajlandii zamieszkiwany
jest przez wiele plemion górskich m.in. Vomong, Lahu, Karenowie, Akha, Lisu czy Lawa.
Moja wizyta na pó#nocy by#a zwi%zana bezpo"rednio z tymi w#a"nie plemionami. Równorz$dnym celem by#o zapoznanie si$ z bioró!norodno"ci% tych obszarów. W zwi%zku z poczynionymi za#o!eniami wypo!yczy#em motor i w kilka
dni przejecha#em prawie 500 km. Odwiedzi#em wioski d#ugoszyich kobiet z birma(skich
plemion Paduang, które prze"ladowane w ojczy'nie musia#y wyemigrowa• ze swojego kraju. Obecnie Paduangowie mieszkaj% w trzech
wioskach. Ban Nai Soi oraz Ban Vuai Sua Tao
odwiedzi#em, a trzeci% Ban Nam Phiang Din
le!%c% najdalej w kierunku po#udniowym odwiedz$ nast$pnym razem. Kobiety mieszkaj%ce w tych wioskach !yj% w#a"ciwie z turystyki.
Jest wiele hipotez powstania zwyczaju wyd#u!ania szyi. Z jednej z nich dowiedzia#em si$,
!e matka plemienia by#a smoczyc% o bardzo

Wat Suthat, posa!gi Buddy (Bangkok)

pi$knej i d#ugiej szyi, a noszenie wielokilogramowych zwojów ma na celu z#o!enie jej ho#du. Z innej hipotezy dowiadujemy si$, !e kobiety zabezpiecza#y si$ w ten sposób przed
atakiem tygrysów.

Dziewczynka z plemienia Wielkouchych Karen

Podró!uj%c motorze przemierza#em dziesi%tki kilometrów wilgotnych lasów. Co jaki" czas
widzia#em w$!e, które wygrzewa#y si$ na rozgrzanym asfalcie. Strach ogarnia# mnie w momentach, gdy pomy"la#em o perspektywie sp$dzenia nocy w tym g%szczu bujnej nieokie#znanej zieleni, która odzywa#a si$ ró!norakimi
g#osami, nieznanymi mi wcze"niej.
Nast$pnym etapem mojej wyprawy by#a 52-godzinna podró! na po#udnie Tajlandii. Najwa!niejszym problemem by#a sprawa
logistyki – by nie zatrzymuj%c si$ nigdzie na

nocleg dotrze• jak najszybciej na przyl%dek
Laem Phra Nang. Po dok#adnym zaplanowaniu przejazdu wsiad#em do autobusu, którym
dojecha#em do Chiang Mai, a nast$pnie sp$dzi#em mi#o prawie 20 godzin w nocnym poci%gu do Bangkoku. Tam mia#em cztery godziny
na zorganizowanie autobusowego przejazdu
do Surat Thani i zakupienie ulubionego phat
thai, najbardziej popularnego ulicznego posi#ku w Tajlandii, czyli makaronu z kie#kami, jajkiem, warzywami i orzechami ziemnymi. Nast$pna noc w autobusie – ca#kiem wygodnym.
Rano szybka przesiadka, jeszcze 4 godziny
i jestem w Krabi. Teraz jeszcze tylko godzinka #odzi% i ju! jestem. Dotar#em do celu. Rozgl%dam si$ za tanim noclegiem, ale tu tylko
drogie, bardzo drogie domki. Na szcz$"cie,
uratowa#o mnie dwóch Australijczyków, którzy
przekazali mi informacje o tanim „geust house”
z kilkoma bambusowymi chatkami i usytuowanymi na pla!y. Potem szybki posi#ek i pomys#,
by si$ przespa•. Po chwili nag#y przyp#yw si#
i !%dza zobaczenia nowego miejsca wygrywa ze zm$czeniem. Wychodz%c z lasu widz$
to, co wcze"niej widzia#em tylko na zdj$ciach
w przewodnikach i albumach – ogromne wapienne formacje tworz%ce niesamowity, wprost
kosmiczny, bajkowy krajobraz. Pusta pla!a, zostawiam wi$c wszystkie swoje rzeczy i wchodz$ do przejrzystej, lazurowej i bardzo ciep#ej
wody. Odp#ywam od brzegu i patrz$ w kierunku pla!y, czuj$, !e ca#e moje zm$czenie odesz#o, czuj$ si$ jak w raju. My"l$, !e móg#bym
zosta• tu na zawsze, a z drugiej strony znaj%c
siebie nie wytrzyma#bym w jednym miejscu do
ko(ca !ycia…
KRZYSZTOF PYSZNY
Autor jest studentem Mi$dzywydzia#owych
Studiów Ochrona )rodowiska, od kilku lat podró!uje po Azji.

17

Dziekan Wydzia#u Teologicznego ks. prof. Wincenty Myszor podkre"li#
fakt, i! sesja ta by#a pierwszym sympozjum misjologicznym na erygowanym w 2000 r. Wydziale Teologicznym. Zarysowa# pokrótce histori$
i funkcje Zak#adu Misjologii i Teologii Religii, którego zakres bada(, mimo
nied#ugiej dzia#alno"ci, jest do"• skonkretyzowany. Przyk#ad stanowi•
mog% dwa ostatnie doktoraty uwzgl$dniaj%ce tematyk$ misjologiczn%.
Z tego wyp#ywa wniosek, i! jest to problematyka interesuj%ca i istnieje
potrzeba bada( podj$tych w tym kierunku. Ksi%dz profesor zaznaczy#
ponadto, i! trud polskich misjonarzy by# i jest opisywany przez ró!norakie o"rodki zagraniczne, niemniej istotne jest, by tak!e o"rodki na-
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Konferencja, zorganizowana przez Wydzia#
Teologiczny Uniwersytetu )l%skiego, Zak#ad
Misjologii i Teologii Religii oraz Dzie#o Misyjne Archidiecezji Katowickiej, odby#a si$ w dniu
28 pa'dziernika 2004 roku w nowym gmachu
Wydzia#u Teologicznego w Katowicach. W"ród
zaproszonych go"ci znale'li si$: JE Ks. Abp
Tomasz Peta Metropolita Astany *Kazachstan+,
ks. prof. dr hab. Adam Wolanin SJ Dziekan Wydzia#u Misjologii Uniwersytetu Gregoria(skiego
w Rzymie, ks. prof. dr hab. Veribert Bettscheider SXD Steyler Missionswissenschaftliches
Institut w Sankt Augustin oraz ks. prof. dr hab.
Piotr Nawrot SXD UAM Pozna(-Boliwia. Sympozjum otworzy# JE Ks. Abp dr Damian Zimo(.
Wielki Kanclerz WTL U)Q podkre"li# istot$ i wag$ wielkiego dzie#a misyjnego. Pob#ogos#awi#
misjom ad extra, które stanowi% wielkie ubogacenie Ko"cio#a lokalnego.

ukowe w Polsce dokumentowa#y prac$ tych, którzy zako(czyli swe misje, a teraz zdecydowali si$ podzieli• swym do"wiadczeniem. Mocno
podkre"li# konieczno"• przekszta#cenia takowych re/eksji w programy
badawcze. Zdaniem Dziekana takie jest w#a"nie zadanie zarówno dla
teorii misji jak i, a mo!e szczególnie, dla samej misji.
Wyg#oszony przez Ks. Abp. Tomasza Pety referat dotyczy# sytuacji Ko"cio#a katolickiego w Kazachstanie i Azji Centralnej. Arcybiskup Astany,
którego metropolia obejmuje ca#y Kazachstan, rozpocz%# swoje wyst%pienie od szkicu geogra&czno-historycznego terenów pa(stw Azji Centralnej *5,5 mln km2+. Pa(stwa tego bloku do XIX w. by#y terenami misyjnymi, by sta• si$ ostatecznie krajami muzu#ma(skimi. Przyk#adem tego
jest w#a"nie Kazachstan, gdzie obecnie jedynie 40\ obywateli stanowi%
chrze"cijanie. Ponowna chrystianizacja tych!e terenów nast%pi#a wieki
pó'niej, a pierwsze katolickie para&e zacz$#y powstawa• od 984= r. Na

Ceremonia parzenia herbaty
(z lewej JE Ks. Abp Tomasz Peta Metropolita Astany – Kazachstan)

terenach kaza(skich nigdy nie by#o wojny, niemniej jest to ziemia zroszona krwi% m$czenników. Tam wskutek prze"ladowa( zosta#y zniszczone niemal!e wszystkie "wi%tynie *wyj%tek stanowi tzw. Wieczernik
Kaza(ski+. G#ównym zadaniem referatu by#o zarysowanie obecnej sytuacji w Ko"ciele kaza(skim po nawi%zaniu przeze( stosunków ze Stolic%
Apostolsk% w 9@@2 r. Owa odnowa #%czy#a si$ z podpisaniem konkordatu, nowym podzia#em na administratury apostolskie, powo#aniem do
!ycia seminarium duchownego w Karagandzie, które na dzie( dzisiejszy kszta#ci 24 alumnów. Obecnie w 60 kaza(skich para&ach pracuje
80 kap#anów *76 z Polski+ i 906 zakonnic. Ponadto wspomniane zosta#y
znacz%ce wydarzenia duszpasterskie m.in. dwukrotna wizyta ks. prymasa Józefa Glempa *pierwszego kardyna#a, który odwiedzi# Kazachstan+, a tak!e nade wszystko, w dniach 22–25.0@.2009 r., pielgrzymka
papie!a Jana Paw#a II. Abp. Tomasza Peta podkre"li#, !e mimo, i! kraje
Azji Centralnej stanowi% swoist% mozaik$ kulturowo-narodowo"ciow%,
stosunki mi$dzyreligijne uk#adaj% si$ pomy"lnie, a wspó#praca ulega
ci%g#ej poprawie. Natchnieniem do dzia#alno"ci sta#y si$ zapewne Papieskie s#owa zach$caj%ce do ewangelizacji Azji Centralnej, b$d%ce
nawi%zaniem do ewangelicznej przypowie"ci o zaczynie, od którego
zakwasi#o si$ ciasto.
Ks. prof. Adam Wolanin SJ, Dziekan Wydzia#u Misjologii Uniwersytetu Gregoria(skiego w Rzymie, zarysowa# problematyk$ nowych ruchów religijnych w Afryce. W my"l ustale( synodu *9@@4 r.+ zawartych
w Instrumentum Laboris, mianem niezale!nego ko"cio#a mo!na okre"li•
konkretn% grup$ religijn% wywodz%c% si$ albo z grupy chrze"cija(skiej,
albo z wcze"niejszych religii. Na kontynencie afryka(skim tzw. Afryka(skie Ko"cio#y Niezale!ne *AIC- African Institute of Churches+ zasila
ok. 95\ ludno"ci Afryki. Dziekan obszernie omówi# genez$ powstawania nowych ruchów religijnych, która mo!e przebiega• dwutorowo: jest
wyrazem niezadowolenia Afryka(czyków z zastanego modelu chrze"cija(stwa, b%d' te! warunkowana jest zarysowanym celem, który przeja-
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kument o dzia#alno"ci Ko"cio#a by# krokiem milowym w zrozumieniu,
czym jest misja. Podkre"li# bowiem fakt, i! Ko"ció# w swej istocie jest
misyjny i okre"la si$ go przez jego pos#anie do "wiata, co czyni go
w#a"nie tym, czym jest. Nie mo!e by• „i” mi$dzy Ko"cio#em i misj%,
trzeba mówi• o misji Ko"cio#a. Cel misji nie mo!e ogranicza• si$ tylko
do zakorzenienia Ko"cio#a, ani polega• tylko na zebraniu Ludu Bo!ego. Dzia#alno"• misyjna nie dobiega ko(ca wraz z za#o!eniem Ko"cio#a lokalnego. Konieczne jest jednak!e, by z tego Ko"cio#a lokalnego wysz#a misja. On nie istnieje dla siebie samego, ale dla "wiata.
Ko"ció# jest misyjny. Inaczej Ko"ció# przesta#by by• sob%. Zatem tam,
gdzie jest Ko"ció#, tam jest misja. W encyklice Evangelium nuntiandi
Pawe# XI wyja"nia# to zagadnienie, cho• w miejscu s#owa „misja” u!ywa# cz$"ciej poj$cia ewangelizacji, któr% rozumia# globalnie. Ko"ció#,
jako podmiot ewangelizacji, winien g#osi• Ewangeli$ ca#emu "wiatu,
w ka!dej cz$"ci, tam, gdzie si$ znajduje. Globalne rozumienie ewangelizacji nie polega na numerycznym i ilo"ciowym pomna!aniu. Wa!ne, by wszystkie dzia#ania by#y przenikni$te Ewangeli%. Adresatami
jej, wedle Paw#a XI, s% nie tylko niewierz%cy, niechrze"cijanie, ale i ci
z obszaru chrze"cija(skiego, których wiara powinna by• pog#$biona
i umocniona. Pierwsze przepowiadanie jednak, które kieruje si$ do nieznaj%cych Ewangelii, nadaje temu przepowiadaniu rol$ egzemplaryczn%. W niej to, co jest misj% dochodzi do szczególnego g#osu. W zako(czeniu ks. prof. dr hab. Verbert Bettscheider podkre"li#, !e Europa ma
prawo do europeizacji w#asnej wiary i o ile w XIX w. bardziej widoczne by#y misje ad extra, to obecnie nieodzowne wydaj% si$ by• misje
od podstaw. Cz#owiek !yj%cy w zsekularyzowanym "wiecie potrzebuje obszarów, w których mo!liwe jest podzielenie si$ do"wiadczeniem
religijnym, wyj"cie naprzeciwko, go"cinno"•, otwarto"•, a to zadanie
winny spe#nia• wspólnoty.
Foto: Agnieszka Sikora

wia si$ w ch$ci utworzenia Ko"cio#a i"cie afryka(skiego. Efektem tej!e
schizmy s% ruchy religijne o kategorii profetycznej *profetic healing+.
Ich struktura wewn$trzna jest ró!noraka, niektóre staraj% si$ pozosta•
nieznane, inne w ramach danego plemienia cechuje silna egalitaryzm.
Ks. prof. Adam Wolanin dokona# tak!e popartej licznymi przyk#adami
klasy&kacji ruchów religijnych ze wzgl$du na sposób powstania. Wyró!ni• w"ród nich mo!na te, które wywodz% si$ z tradycyjnych ruchów
rodzimych, te, które zosta#y zaimportowane z innych cz$"ci "wiata i te
o proweniencji chrze"cija(skiej. Innego podzia#u dokona# Varold Turner, który wyró!ni# ruchy hebraistyczne, synkretyczne i neopierwotne.
Przedstawi# tak!e typologi$ wskazuj%c% na ruchy niechrze"cija(skie
i chrze"cija(skie. W"ród pierwszych wyró!ni# grupy neopierwotne *nawrót do religii tradycyjnych+ i hebraistyczne z podzia#em na izraelskie
*patriarchalne+ i judaistyczne *legalistyczne i rytualistyczne+. Grup$ drug% stanowi% ruchy chrze"cija(skie, czyli ko"cio#y typu etiopskiego *prawowierne, niezale!ne w ich organizacji+ i typu profetyczno-uzdrowicielskiego. Tam g#ówny nacisk po#o!ony jest na dzia#anie Ducha )wi$tego,
rol$ sennych wizji, za" wymiar soteriologiczny ograniczony zosta# niejednokrotnie do wymiaru doczesnego. Wielk% wag$ przywi%zywano do
nadnaturalnych mocy. Cz$sto znakiem powo#ania by#y wizje, sny i nag#e niewyt#umaczalne uzdrowienie z jakiej" choroby, po#%czone z darem uzdrawiania. Owe wizje senne niejednokrotnie by#y odczytywane
i interpretowane jako wezwania, powo#ania do za#o!enia nowego ko"cio#a i propagowania nowej religii. St%d zjawisko wizji zajmuje nadal

poczesne miejsce w religiach afryka(skich. Na zako(czenie, Dziekan
dokona# próby oceny przedstawionego przez siebie zjawiska. Z jednej
strony ko"cio#y niezale!ne mog% stanowi• zagro!enie, a z drugiej by•
szans% odnowy Ko"cio#a afryka(skiego. Przejawem istnienia tych pierwszych jest przekonanie, !e jako jedyne ruchy te s% na dobrej drodze,
podczas gdy inni s% na drodze prowadz%cej do pot$pienia. Niejednokrotnie, z powodu bezkompromisowego fundamentalizmu, odrzucaj%
dialog z Ko"cio#em. Te za", które zachowuj% chrze"cija(stwo podkre"laj% konieczno"• rodzimo"ci. W#a"nie w ten sposób zarysowuje si$
zadanie dla Ko"cio#a, by ewangelizacji towarzyszy#o braterstwo. St%d,
zdaniem autora, nieodzowna jest inkulturacja Ewangelii. Nie mo!na
jednak wskaza• jednego doskona#ego modelu post$powania, mo!na
kierowa• si$ jedynie ogólnymi wskazaniami. Wa!ne jest, by nie unika• kontaktów z przedstawicielami tych!e nowych ruchów religijnych,
a w czasie dialogu nieodzowna jest roztropno"•.
Referat ks. prof. Verberta Bettscheidera dotyczy# nowych sytuacji misyjnych w Europie. Profesor Instytutu Misjologicznego w swych uwagach wst$pnych zasygnalizowa#, i! zagadnienie misji w Europie nabiera coraz wi$kszego znaczenia w Ko"ciele. Europa ponownie staje
si$ obszarem misyjnym. By zrozumie• t$ rechrystianizacj$, konieczne
jest przedstawienie zagadnienia misji w dekrecie Ad gentes divinitus
oraz w encyklikach: Evangelium nuntiandi i Redemptoris Missio. Do-
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JE Ks. Abp dr Damian Zimoń

Po wyg#oszonych referatach mia#a miejsce o!ywiona dyskusja na
temat misji w Europie. Wzi$li w niej udzia#: ks. dr Grzegorz Strzelczyk
*U)+, ks. dr Marek <uczak *U)+ oraz redaktor „Tygodnika Powszechnego” Marek Zaj%c. Na zako(czenie obrad odby# si$ koncert muzyki
barokowej z Redukcji Boliwijskich – Capella Gedanesensis.
Maj%c w pami$ci s#owa Dziekana ks. prof. Wincentego Myszora, pozostaje mie• nadziej$, i! ta pierwsza zorganizowana na Wydziale konferencja misjologiczna, przyczyni si$ bezwzgl$dnie do przekszta#cenia
re/eksji w programy badawcze, a co wi$cej, stanie si$ asumptem dla
rozwoju my"li naukowej ca#ego Wydzia#u Teologicznego Uniwersytetu )l%skiego.
EWA PLUTA
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Misjologia mo•e o•ywi• inne
dziedziny •ycia uniwersyteckiego...
Mowa!ks.!prof.!dr.!hab.!Jana!Górskiego!
wyg'oszona!na!otwarciu!konferencji!
:Rodzimy!charakter!ko;cio'ów!kontynentalnych<
Od ponad 70 lat w Polsce rozwija si$ stosunkowo m#oda jeszcze dziedzina teologii, jak%
jest misjologia. Najpierw w formie akademickich struktur obecna na ATK w Warszawie, a nast$pnie w wielu innych o"rodkach. Dowodem
rozwoju misjologii s% tak!e coroczne spotkania
misjologów, na razie jeszcze nieformalne, aby
przy odpowiednich warunkach przekszta#ci• si$
w Stowarzyszenie Misjologów Polskich. Sekcja
misjologii istnieje ju! w ramach Polskiego Towarzystwa Teologicznego, z siedzib% w Krakowie.
Dzia#ania tej sekcji s% coraz bardziej widoczne. Coraz bardziej jeste"my równie! obecni
na forum mi$dzynarodowym: we wspó#pracy
z Kongregacj% Ewangelizacji Narodów w Rzymie oraz w strukturach International Association of Mission Studies *IAMS+ i International
Association of Catholic Missiologists *IACM+.
Na tej mapie aktywno"ci misjologicznej )l%sk
jest bardzo aktywny. Wyk#ad misjologii prowadzony jest w Katowicach od ponad 20 lat.
Najpierw w Wy!szym )l%skim Seminarium Duchownym, a obecnie na Wydziale Teologicznym U), gdzie dzia#a Zak#ad Misjologii i Teologii
Religii. W roku 9@@@ roku w Wy!szym )l%skim
Seminarium Duchownym w Katowicach odby#a
si$ konferencja „Misje u progu trzeciego tysi%clecia” *materia#y z tej sesji zosta#y opublikowane+. Dzisiejsza konferencja „Rodzimy charakter
Ko"cio#ów kontynentalnych” w nowej sytuacji,
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Ks. prof. dr hab. Jan Górski

w nowym gmachu Wydzia#u Teologicznego na
Uniwersytecie, stwarza nowe mo!liwo"ci i wyzwania. W tym miejscu jeszcze raz przytocz$
re/eksj$, któr% mia#em okazj$ wypowiedzie• na
konferencji IAMS: „Misjologia jest w stanie i powinna o!ywi• wszystkie dziedziny teologii, ale
równocze"nie mo!e tak!e o!ywi• inne dziedziny !ycia uniwersyteckiego. Otwiera przecie! na
dialog z innymi religiami i kulturami. Jest otwarta i korzysta z innych dziedzin wiedzy, takich

jak: historia, etnologia, lingwistyka, politologia,
ekonomia i inne. Stwarza wreszcie dla studentów i profesorów nowe mo!liwo"ci badawcze
oraz praktycznej wspó#pracy”.
Temat konferencji zwraca nasz% uwag$ na
posynodalne adhortacje apostolskie Jana Paw#a II „Ecclesia in Africa”, „Ecclesia in Asia”,
„Ecclesia in America”, „Ecclesia in Europa”.
Ojciec "w. poszerzy# znacznie mo!liwo"ci inkulturacji przez zwo#anie synodów kontynentalnych. Dokumenty ko(cowe przedstawiaj% nowe pola wspó#pracy Ko"cio#ów partykularnych,
na poziomie kontynentu, a równocze"nie poszanowania bogatej ró!norodno"ci z zachowaniem jedno"ci. Wyra!a to logo naszej konferencji, symbolizuj%ce przy pomocy kolorów
poszczególne kontynenty. Wyk#ady przedstawiaj% jeden z mo!liwych tematów, pobudzaj%cych do dyskusji i re/eksji. Lektura osobista dokumentów jest dla teologów pewnym
zobowi%zaniem. Mo!liwo"• dyskusji, a tak!e
poznanie ró!nych innych form, takich jak: wystawy, prezentacje ksi%!ek, koncert czy wreszcie, nie na ko(cu, osobiste spotkania stwarzaj%
ro!ne mo!liwo"ci wspó#pracy z innymi kontynentami na p#aszczy'nie duchowej i materialnej wspó#pracy.
KS. PROF. DR VAB. JAN GÓRSKI
Zak#ad Misjologii i Teologii Religii

ZWYCI=STWO!RYBNICKIEGO!KAMPUSU
22 wrze"nia 2004 roku Zespó# Szkó# Wy!szych w Rybniku mieszcz%cy si$ przy ul.
Rudzkiej 97, popularnie zwany kampusem, otrzyma# nagrod$ Grand Prix Marsza#ka Województwa )l%skiego w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez Zarz%d
Województwa i Stowarzyszenie
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Architektów Polskich na najlepiej zagospodarowan% przestrze( publiczn% województwa
"l%skiego. Prócz presti!owego
Grand Prix ZSW otrzyma# nagrod$ pieni$!n% w wysoko"ci
90 tys. z#. Autorami projektu
kampusu s% Tomasz Tumas
i Wies#aw Chmielewski z rybnickiej Pracowni Urbanistycznej.

Realizacj$ przekszta#cenia zespo#u poszpitalnego w o"rodek akademicki na wniosek Samorz%du Miasta Rybnik rozpocz$to wiosn% 9@@@
roku. Projekt architektoniczny przewidywa# zachowanie walorów estetycznych i detali starej
architektury, wprowadzaj%c niezb$dn% rozbudow$ o obiekty nowe, o architekturze wspó#czesnej, jednak!e nawi%zuj%ce form% architektoniczn% do zabytkowych elewacji. Obiekty istniej%ce przekszta#cono funkcjonalnie w nowoczesne centrum kszta#cenie nie ujmuj%c nic formie
architektonicznej, a wr$cz przeciwnie – podkre"laj%c jej walory estetyczne. Stworzono harmo-
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nizuj%c% ze sob%, otoczon% zieleni% przestrze(
publiczn%, w której ch$tnie przebywaj% liczne
rzesze m#odzie!y a tak!e mieszka(cy Rybnika. Celem by#a rewaloryzacja zdewastowanego
terenu kompleksu z du!ym zaniedbanym obszarem zieleni przylegaj%cej do rzeki Nacyny
i w#%czenie go do tkanki miejskiej ^.
W pa'dzierniku 2000 r. w nowym obiekcie
rozpocz$#y si$ zaj$cia dydaktyczne dla s#uchaczy Centrum Kszta#cenia In!ynierów, rok pó'niej kszta#cenie rozpocz%# U), a w kolejnym
roku Gaudeamus… zabrzmia# w auli Akademii
Ekonomicznej. O"rodek Dydaktyczny Uniwersytetu )l%skiego w Rybniku powsta# w efekcie
podpisanego w dniu 24 lipca 2000 r. porozumienia pomi$dzy Miastem Rybnikiem a Uniwersytetem, na mocy, którego uznaj%c za konieczne zwi$kszenie dost$pno"ci i rozszerzenie oferty kszta#cenia postanowi#y uruchomi•
na terenie Rybnika zamiejscowy O"rodek Dydaktyczny Uniwersytetu )l%skiego, prowadz%cy
kszta#cenie na poziomie licencjackim. Obecnie
w O"rodku kszta#ci si$ oko#o 800 studentów,

a w roku akademickim 200712004 mury opu"cili pierwsi absolwenci.
Kampus, ukryty w"ród starych kasztanowców i brzóz, spowity cisz% i spokojem, jest równie! obiektem niezwykle funkcjonalnym, na co
szczególnie uwag$ zwróci# przewodnicz%cy jury Micha# Czarski. Wyposa!ony jest w parkingi,
"cie!ki spacerowe, #awki, które w pogodne dni
zape#niaj% si$ studentami niczym na Oxfordzie,
Varvardzie czy Sorbonie, a co najwa!niejsze
jest w pe#ni przystosowany dla osób niepe#nosprawnych. Pracownicy oraz studenci maj%
do dyspozycji nowoczesne aule, punkty biblioteczne oraz wyposa!one w najnowszy sprz$t
pracownie komputerowe. Funkcjonuje tu równie! Laboratorium Nowoczesnych Technologii
Przemys#owych dla potrzeb studiów technicznych i biznesu oraz Centrum Upowszechniania
Technologii Informatycznych.
Zespó# Szkó# Wy!szych to inwestycja wci%!
rozwojowa aktualnie trwa adaptacja budynku
dyrekcji szpitala dla potrzeb hotelu dla kadry
naukowej, w planach bardziej odleg#ych znaj-

duje si$ równie! stworzenie mi$dzyuczelnianej,
nowoczesnej biblioteki akademickiej z centrum
kongresowym.
Podczas X inauguracji roku akademickiego
w Zespole Szkó# Wy!szych w Rybniku prezydent miasta Rybnika Adam Fudali, widz%c potrzeb$ dalszych inwestycji w o"rodku dydaktycznym, jak równie! podniesienia jego presti!u w imieniu w#adz, przedstawi# propozycj$
nazwania ZSW imieniem Jana Paw#a II.
W#adze samorz%dowe zrobi#y wszystko, by
Zespó# Szkó# Wy!szych przy ulicy Rudzkiej wygl%da# jak obecnie, teraz czas na studentów. Jak
powiedzia# JM Rektor U) prof. dr hab. Janusz
Janeczek – dyplom uczelni jest indywidualnym
certy katem, róbmy wi c wszystko, by jako"#
nauczania by!a najwy!sza, bo w innym przypadku !ycie szybko ten dokument zwery kuje.
ANNA BANASZKIEWICZ
^ W artykule wykorzystano informacje zaczerpni$te z opisu projektu projektantów Tomasza Tumasa
i Wies#awa Chmielewskiego.

Kampus w Rybniku dobrze prezentuje sie! nie tylko w dzień, ale takz e noca!. Foto: Archiwum Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

:M'odzi!i!film<!2004>!:Jantary<!rozdane?
W czasie uroczysto"ci zako(czenia 27. Koszali(skiego Festiwalu Debiutów Filmowych
„M#odzi i &lm” og#oszone zosta#y werdykty
obu festiwalowych jury. Przypomnijmy: na
promuj%cym m#ode kino koszali(skim festiwalu prezentowane by#y zarówno debiuty fabularne, w konkurencji mi$dzynarodowej, jak
i etiudy studentów polskich szkó# i wydzia#ów
&lmowych. W konkursie znalaz#o si$ 94 &lmów
fabularnych i 2@ etiud studenckich, zrealizowanych przez studentów z 4 o"rodków akademickich.
Jury konkursu g#ównego obradowa#o pod
przewodnictwem Krzysztofa Krauze. W sk#ad
jury wchodzili: Ewa Gawryluk, Petr Bok, VolmVenning Freier i Grzegorz Lipiec. Decyzj% jury
Grand Prix „Jantar 2004” dla najlepszego debiutu otrzyma# &lm: „U"pione dziecko” w re!yserii Yasmine Kassari, produkcji maroka(sko-belgijskiej. Film ten zwróci# uwag$ jury
zachowaniem w narracji równowagi pomi$-
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dzy cierpieniem i szcz$"ciem, rado"ci% i rozpacz%, a tak!e scenariuszem, pi$knymi zdj$ciami, wysokim poziomem artystycznym. Jury
podj$#o decyzj$ jednog#o"nie, uznaj%c równie!
potrzeb$ tworzenia tego rodzaju &lmów w dobie zagro!e( mi$dzy-cywilizacyjnych.

szek Dawid i Marcin Urban. I nagrod$ – „Ma#y
Jantar 2004” za najlepsz% polsk% etiud$ &lmow% otrzyma# &lm „Jeste" tam” w re!yserii Anny
Kazejak, zg#oszony przez PWSFTiTX w <odzi
– za wzruszaj%c%, ludzk% histori$ o dojrzewaniu, które jest utrat% z#udze(.

Pozosta#e nagrody konkursu g#ównego:
– Nagroda Specjalna Jury „Jantar 2004”: &lm
„Trio z Belleville” *re!yseria: Sylvain Chomet,
produkcja francusko-belgijsko-kanadyjska+Q
– „Jantar 2004” za re!yseri$: Dominik Matwiejczyk *re!yser &lmu „Krew z nosa”, produkcja polska+Q
– „Jantar 2004” za najlepsz% rol$ !e(sk%:
Rachida Brakni *„U"pione dziecko”+Q
– „Jantar 2004” za najlepsz% rol$ m$sk%: Ray
Winstone *„wszystko”+.

Pozosta#e nagrody konkursu polskich etiud
&lmowych:
– II nagroda 27. KFDF „M#odzi i &lm”: „Dziennikarz” w re!yserii Leiva Igora Devolda z PWSTFiTX w <odzi – za blisko"• z bohaterem i pokazanie, !e poddanie si$ ograniczeniom !ycia
nie musi oznacza• rezygnacjiQ
– III nagroda 27. KFDF „M#odzi i &lm”: „Droga
do szcz$"cia” w re!yserii Igi Mikler z Wydzia•u Radia i Telewizji Uniwersytetu "l$skiego
w Katowicach – za #adunek pozytywnej energii
i humor w smutnej rzeczywisto"ci.

Jury konkursu polskich etiud &lmowych przewodniczy# Marcin Pieczonka. Cz#onkami jury
byli: Aneta J$drzejczak, Michalina Preisner, Le-

Biuro Prasowe 27. KFDF „M#odzi i &lm”
http::11www.mlodzii&lm.pl
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OPOWIE%CI! Z! KABYLII

Rozmowa!z!Katarzyn"!Kruk@!tegoroczn"!absolwentk"!Wydzia'u!Filologicznego!
Uniwersytetu!%l"skiego!(kierunek>!J#zyk!hiszpa ski)@!t'umaczk"!ksi"*ki!
hiszpa skiego!pisarza!Antonio!Pereiry.!Ksi"*ka!ma!niebawem!ukaza,!si#!w!sprzeda*y.
Antonio Pereira to wybitny pisarz i poeta hiszpa(ski zwi%zany z regionem Kastylia i León,
zdobywca wielu nagród literackich, zarówno za twórczo"• epick% jak i poetyck%. Urodzi# si$
w 9@27 roku w Xillafranca del Bierzo, jednej z najwa!niejszych i najpi$kniejszych miejscowo"ci
le!%cych na trasie pielgrzymek do Santiago de Compostela. W jego utworach przewa!a klimat
pó#nocnej Viszpanii, mniej znanej polskiemu czytelnikowi od „gor%cego” po#udnia. W biogra&cznych „Opowie"ciach z Kabylii” pisarz malowniczo opisuje swoje dzieci(stwo i wczesn% m#odo"• sp$dzon% w rodzinnym miasteczku, na które wp#yw mia#y zmiany zachodz%ce w ówczesnej Viszpanii. Ka!de opowiadanie przedstawia niezapomniany obraz tego kraju, jego historii
i kultury i jest jednocze"nie pe#n% sentymentu prób% autora rozliczenia si$ z m#odo"ci% i dzieci$c% naiwno"ci%, która j% cechowa#a. Z t#umaczk% rozmawia#a Katarzyna Niemiec.
KATARZYNA NIEMIEC: Jak dosz•o do tego, !e zdecydowa•a! si#
przet•umaczy! ksi$!k#?
KATARZYNA KRUK: Na pocz%tku nale!a#oby zaznaczy•, !e przedsi$wzi$cie to zosta#o zrealizowane g#ównie dzi$ki wsparciu i uporowi pani profesor Jadwigi Koniecznej-Twardzik oraz pomocy Wydawnictwa Departamentu Ksi%!ki, Archiwów i Bibliotek Ministerstwa
Edukacji, Kultury i Sportu Viszpanii. Na drugim roku studiów, przebywa#am na stypendium w León. W tym samym czasie, w Polsce
koledzy ucz$szczali na zaj$cia z teorii i praktyki przek#adu z pani%
Profesor Twardzikow%, która zawsze twierdzi#a, !e w t#umaczeniu liczy si$ przede wszystkim do"wiadczenie praktyczne. Dlatego form%
zaliczenia tego przedmiotu by#o przet#umaczenie tekstu autora zwi%zanego z miastem, w którym by#am, to znaczy z León. W moim przypadku nie móg# to by• nikt inny tylko Antonio Pereira, najs#ynniejszy
pisarz tego regionu, i jego Opowie"ci z Kabylii. Jednak nie sko(czy#o si$ na „zaliczeniu”. Pani profesor Twardzikowa okaza#a si$ bardzo
wymagaj%ca i przekona#a mnie do podj$cia prób wydania mojego
t#umaczenia – za co dzi" jestem jej oczywi"cie ogromnie wdzi$czna.
Podczas kolejnej wizyty w León, dzi$ki pani Wandzie Krzeszowskiej,
Polce mieszkaj%cej od lat w León, pozna#am tego pisarza. Bez jej
pomocy i wstawiennictwa u pana Pereiry, który mia# w%tpliwo"ci czy
zaufa• m#odej, pocz%tkuj%cej t#umaczce, polska wersja ksi%!ki nie
ujrza#aby "wiat#a dziennego.
Jakie s$ Twoje wra!enia z pracy nad ksi$!k$?
Có!, nie przypuszcza#am, !e po#kn$ bakcyla. Przekona#am si$, !e
t#umaczenie ksi%!ek jest wspania#% prac%, któr% chcia#abym w przysz#o"ci wykonywa•.
Jakie trudno!ci napotka•a! podczas t•umaczenia Opowie!ci
z Kabylii?
Najtrudniejsze jest t#umaczenie poj$• i nazw, które istniej% tylko w danym j$zyku lub kulturze danego kraju *jak np. nasz ‘oscypek’+. W tek"cie
by#y s#owa, których nie rozumieli nawet sami Viszpanie, na przyk#ad
wyra!enie ‘los oranges de la Vigiénica’. Pyta#am Viszpanów o jego znaczenie, ale nikt nie potra&# powiedzie•, co to takiego. W ko(cu zwróci#am si$ do samego autora, który wyt#umaczy# mi, !e jest to po prostu
oran!ada o nazwie ‘la Vigiénica’, która dzi" ju! nie jest produkowana.
Dla t#umacza interpretacja takich poj$• jest bardzo trudna, gdy! czuje si$ presj$ odpowiedzialno"ci za tekst, za to, !eby odda• go wiernie
i nie wypacza• jego sensu.
Jak d•ugo t•umaczy•a! Opowie!ci z Kabylii?
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Na przet#umaczenie ksi%!ki mia#am na szcz$"cie dwa lata. W przeciwnym razie trudno by#oby mi to pogodzi• ze studiami i innymi zaj$ciami.
My!lisz o tym, !eby w przysz•o!ci zajmowa! si# czym! innym, czy
mo!e chcia•aby! po!wi#ci! si# wy•$cznie t•umaczeniu?
Zdecydowanie chc$ by• t#umaczem. Nie wyobra!am sobie, !ebym
mog#a zajmowa• si$ czym" innym.
Planujesz dalej kszta•ci! si# w tym kierunku?
Owszem, my"l$ o studiach podyplomowych dla t#umaczy konferencyjnych. Chcia#abym by• t#umaczem wszechstronnym, to znaczy t#umaczy• nie tylko z hiszpa(skiego, ale tak!e angielskiego, rosyjskiego,
niemieckiego, a mo!e nawet z j$zyka migowego.
Znasz wszystkie te j#zyki?
Znam dobrze j$zyk hiszpa(ski, angielski i do"• dobrze rosyjski. Je"li
chodzi o j$zyk niemiecki i migowy, to wci%! si$ dokszta#cam.
Masz ju! w planie jakie! dalsze t•umaczenia?
Tak, ale !eby nie zapeszy• nie zdradz$ na razie, co to jest.
W takim razie !yczymy powodzenia w dalszej dzia•alno!ci.
Fragment opowiadania jednego z opowiada( – Ch!opiec z Kabylii
– znajduj%ce si$ w ksi%!ce Pereiry:
„Miasto dzieli si$ na dwie cz$"ci oddzielone przez rzek$, a moja by#a t% bardziej ludow% i rzemie"lnicz%, mimo i! istnia#y istotne wyj%tki.
Na przyk#ad rezydencja autora bestselleru pt. Flores del Bierzo lozanas
y mustias – Kwiaty z Bierzo "wie!e i zwi d!e. W naszej dzielnicy, któr%
nazywaj% Druga Stron%, a bardziej z#o"liwie Kabyli%, mieli te! swój dom
rodzinny cz#onkowie wy!szego kleru, z których jeden by# co najmniej
miejscowym pra#atem, a drugi udziela# "lubów i rozwodów w )wi$tym
Trybunale Roty.
Z tymi i niewieloma innymi wyj%tkami byli"my lud'mi, na których niektórzy panowie z rynku i jego okolic patrzyli z góry. Nie powodowa#o to
u nas !adnych kompleksów. Nie by# to równie! powód do dumy, ale j%
czuli"my. Dzielnica !y#a. Kowal i weterynarz, piekarnia, hydraulik, krawiec, sklep z wyrobami !elaznymi mojego ojca, z artyku#ami do polowania i w$dkarstwa, kiosk i skrzynka pocztowa, sklep kolonialny, adwokat,
ch$tniejszy do uk#adów ni! procesów, wykszta#cony szewc, nowoczesny
zak#ad fryzjerski z bie!%c% wod%, kawiarnia, której atmosfer$ uprzyjemnia# duet graj%cy na instrumentach strunowych, kilka weso#ych karczm
z winem i marynowanymi rybami... I zakonnice klauzurowe, zamkni$te
w swoim obowi%zku pracy i modlitw, a mimo to tak nasze.”
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O!*yciu!decyduj"!chwileQ
Od kilku miesi$cy w województwie "l%skim wiele s#ysza#o
si$ o tolerancji, zachowaniach
ryzykownych, a tak!e o problematyce VIX1AIDS. Podczas cyklu wyk#adów i szkole(, przeprowadzonych w Uniwersytecie
)l%skim, Edukatorzy Krajowego Centrum ds. AIDS i UNDP
*agenda ONZ w Polsce+ kszta#towali nasze postawy wobec
tych zagadnie( oraz pog#$biali wiedz$ studentów dotycz%c% dróg zaka!enia oraz samej
specy&ki wirusa VIX. Uczestnicy
szkole( dowiedzieli si$, jak unika• sytuacji ryzykownych, które
mog% spowodowa• ro!ne infekcje, w tym – przede wszystkim – zaka!enie wirusem VIX.
Potrzebna jest przede wszystkim dog#$bna wiedza na temat chorób zaka'nych i dróg
ich przenoszenia.
Istniej% tylko trzy drogi przenikni$cia wirusa
do ludzkiego organizmu: przez kontakt seksualny *przede wszystkim bez zabezpiecze(+, poprzez krew *wnikni$cie zaka!onej krwi do zdrowego organizmu+, z zaka!onej matki na dziecko *s% to jednak bardzo rzadkie przypadki+.
Jak du!% cz$"• tej wiedzy przyswoi#a bra•
studencka? Dr Dorota Rogowska-Szadkowska twierdzi, !e Ci#gle panuje pogl#d: mnie to
nie dotyczy!. Osoby, które – jak mo!na wnioskowa• – s% "wiadome problemu, mia#y mo!liwo"• wys#uchania 5 listopada wyk#adu Pani Doroty ^ – wybitnej specjalistki i autorytetu
w dziedzinie VIX.

O szkoleniach i warsztatach
wypowiedzieli si#:
Adam Niedba•a *edukator, Prezes Stowarzyszenia „Bez granic”+: Nie wiem dlaczego tak
jest, ale na ró!nych wydzia#ach studenci maj% ró!ny poziom wiedzy na tematy omawiane
podczas szkole(. Generalnie uwa!am, !e poziom ten jest o wiele wi$kszy ni! kilka lat temu.
Mieli"my na warsztatach grupy, które wykazywa#y du!e zainteresowanie i zaanga!owanie
w uczestnictwo. Szkolenia z zakresu VIX1AIDS
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w Uniwersytecie )l%skim s% bardzo potrzebne i z ca#% pewno"ci% wnosz% pozytywny element do edukacji studentów. Jestem zadowolony z przebiegu warsztatów, mam nadziej$, !e
w przysz#o"ci b$dziemy je kontynuowa•.
Chcia#bym podzi$kowa• wszystkim tym, którzy pomogli przy organizacji tych!e szkole(
– W#adzom Uniwersytetu )l%skiego oraz samym studentom. Dzi$kuj$ równie! Pani mgr
Magdalenie Jaworskiej, bez pomocy której
trudno by#oby t$ akcj$ przeprowadzi•.
Magdalena Jaworska *wspó#organizator akcji „Tolerancyjny dla )wiata”+: Uwa!am, !e wyk#ady i szkolenia z zakresu VIX1AIDS s% niezwykle potrzebne. Niestety, mo!liwo"ci lokalowe
niektórych wydzia#ów uniemo!liwi#y nam przeprowadzenie szkole(. Zdarzy#o si$, !e studenci
z Wydzia#u Pedagogiki i Psychologii sami dopominali si$ o zorganizowanie zaj$•.
Foto: Magdalena Jaworska

„Liczy si# wiedza i rozs$dek#”
<UKASZ K<YS: Jak ocenia Pani proces
edukacji studentów z zakresu HIV i AIDS?
DR DOROTA ROGOWSKA-SZADKOWSKA:
S%dz$, !e nie ma pomys#u na edukacj$ w tym
temacie. Na ró!nych uczelniach prowadzona
jest bardzo ró!nie. VIX przesta# by• sensacj%.
W moim przekonaniu mówi si$ o nim coraz
mniej i coraz rzadziej.
LUCYNA SADZIKOWSKA: A czy wiedza studentów jest wystarczaj$ca, by mo!na by•o
pokusi! si# o stwierdzenie, !e jest to grupa
wyedukowana?
Mam zaj$cia ze studentami XI roku Akademii Medycznej w Bia#ymstoku. Ich wiedza
jest !enuj%ca. W edukacji wci%! jest wiele do
zrobienia. My"l$, !e kszta#cenie studentów to
ju! proces spó'niony. Edukowa• nale!y od
przedszkola, ale na poziomie dostosowanym
do rozwoju intelektualnego przedszkolaka.
O tym, czym jest „z#y dotyk” powinno uczy•
si$ ju! ma#e dzieci. Moja córka, maj%c 97 lat
rozmawia#a z narkomanami, którzy opowiadali o mechanizmach wchodzenia w na#óg,
o tym, jak oszukuje si$ otoczenie i jak l%duje
si$ w rynsztoku. Dla niej to by#a rewelacyjna
lekcja !ycia.
<. K.: Czy ludzie chc$ si# uczy!, zg•#bia!
wiedz# z tego tematu?
Mam wra!enie, !e ci%gle panuje pogl%d:
mnie to nie dotyczy>

Dr Dorota Rogowska-Szadkowska

Na poszczególnych wydzia#ach studenci ró!nie reagowali. Znalaz#y si$ osoby, które nie mia#y nawet podstawowej wiedzy z zakresu VIX1
AIDS. Z pewno"ci% takie spotkania ucz% tolerancji i powoduj% prze#amanie strachu. Celem
edukatorów by#o kszta#towanie realnych postaw wobec osób !yj%cych z VIX1AIDS.
Ze swojej strony pragn$ podzi$kowa• edukatorom, którzy prowadzili szkolenia: Tomaszowi Wojtasikowi oraz Adamowi Niedbale.
Pragn$ bardzo serdecznie podzi$kowa• w#adzom Uniwersytetu )l%skiego za wyra!enie
zgody na przeprowadzenie szkole( i wyk#adów oraz w#%czenie si$ do akcji „Tolerancyjny dla "wiata”.
LUCYNA SADZIKOWSKA
^ Dorota Rogowska-Szadkowska: dr n. med.Q problematyk% VIX1AIDS zajmuje si$ od 9@8@ rokuQ specjalista chorób zaka'nychQ wyk#adowca Akademii Medycznej w Bia#ymstokuQ w dowód uznania za prac$
na rzecz zaka!onych VIX1AIDS w 9@@= roku uhonorowana zosta#a Czerwon% Wst%!eczk%.

L. S.: Sk$d Pani zainteresowanie HIV/
AIDS?
Kiedy zacz$#am interesowa• si$ VIX1AIDS
przekona#am si$, !e to bardzo zajmuj%cy temat.
Pomy"la#am, !e warto si$ tym zaj%•, w przysz#o"ci wiele mo!e dzia• si$ w tej materii…
i si$ nie pomyli#am. W prawdzie pocz%tek by#
smutny. Opieka nad pacjentem, który umiera
to trudne do"wiadczenie. Ale gdy pojawi#y si$
leki antyretrowirusowe, wszystko si$ zmieni#o.
Okaza#o si$, !e wci%! jest to dziedzina bardzo
ciekawa, poniewa! bezustannie mog$ uczy•
si$ czego" nowego uczy•, czego" nowego
do"wiadcza•.
<. K.: Kilka „wolnych” my!li…
Nie ma grup ryzyka. Wszyscy jeste"my jedn%
wielk% grup% ryzyka. VIX nie jest ko(cem "wiata. Tak naprawd$ liczy si$ wiedza i rozs%dek.
Wszystko nale!y robi• z rozs%dkiem.
Dzi#kujemy za rozmow#.
Rozmawiali
LUCYNA SADZIKOWSKA i <UKASZ K<YS
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Socrates/Erasmus
W tym roku po raz kolejny, na zlecenie Biura
Programów Mi$dzynarodowych, Szko#a J$zyka
i Kultury Polskiej Uniwersytetu )l%skiego by#a
organizatorem intensywnego kursu przygotowawczego dla studentów obcokrajowców, którzy b$d% kszta#ci• si$ na Uniwersytecie )l%skim
w ramach Programu Socrates1Erasmus.
Studenci

W kursie uczestniczyli m#odzi Francuzi, Viszpanie i <otyszki. B$d%
oni przez jeden lub dwa semestry studiowa• na Uniwersytecie )l%skim
ten sam kierunek, który wybrali w swojej rodzimej uczelni. Wszyscy s%
m#odzi i bardzo ciekawi Polski jako kraju, który od kilku chwil dos#ownie
jest cz$"ci% Unii Europejskiej. Zafascynowani s% wszystkim, co mo!e
przybli!y• im polsk% specy&k$ narodow%: mentalno"• ludzi, zwyczaje, histori$, zagadnienia kulturowe i oczywi"cie j$zyk. A poniewa! ten
ostatni oceniany jest jako niezwykle trudny, wielk% dum% i podziwem
napawa ich umiej$tno"• pokonania bariery j$zykowej. Temu w#a"nie
mia# s#u!y• kurs przygotowany przez Szko#$.

Kurs j#zykowy

By# naprawd$ intensywny> Trwa# od 20 wrze"nia do 2 pa'dziernika.
Czego w tak krótkim czasie mo!na nauczy• studentów, którzy nie wiedz%
nic o kraju nad Wis#%? Przede wszystkim tego, co niezb$dne, by mie•
minimalne poj$cie o Polsce, o specy&ce polskiej fonetyki, o charakterze
polskich "wi%t, o pi$knie polskich miast i o nastrojach panuj%cych w polskim spo#ecze(stwie. Zadanie niezwykle trudne, lecz wykonalne.
Do realizacji tego szczytnego celu s#u!y# bardzo starannie przygotowany program kursu, który przewidywa# chwile wolne od nauki o Polsce tylko na czas posi#ków i snu, pod warunkiem, !e by# to spoczynek
nocny. I tak, rano oraz przed po#udniem odbywa#y si$ praktyczne za-

j$cia j$zykowe, a po po#udniu wyk#ady i seminaria z wiedzy o Polsce.
Obydwa typy zaj$• prowadzone by#y metod% nauczania przez dzia#anie,
a wi$c nie mia#y na celu podawania wiedzy encyklopedycznej z zakresu
polskiej gramatyki czy kulturoznawstwa. Dlatego te!, podczas seminarium z kultury polskiej w ramach wyk#adu o polskich "wi$tach studenci
samodzielnie przygotowywali wielkanocne pisanki, poznawali wró!by
andrzejkowe i nie kryli zdziwienia, i! w naszym kraju Miko#aj przynosi
prezenty tylko grzecznym dzieciom. Na zaj$ciach j$zykowych nie uczyli
si$ nazw przypadków, lecz sposobów komunikowania si$ w miejscach
publicznych. Dlatego w#a"nie po zaledwie dwu tygodniach nauki potra&% zamówi• obiad w restauracji, kupi• bilet w kiosku i na ulicy odpowiedzie• na pytanie o godzin$. Wiedz%, kim jest Irek Dudek i potra&%
za"piewa• par$ wspó#czesnych polskich piosenek.

Niedzielne woja!e

Jedynym wolnym dniem by#a sobota, w niedziele natomiast wszyscy
ch$tnie wstawali oko#o =.00 rano, by godzin$ pó'niej wyruszy• razem
na ca#odniow% wycieczk$. Do dyspozycji by#y trzy wspólne niedziele
i wiele "l%skich miast do zwiedzenia. Studenci odwiedzili Park Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie oraz tamtejsze Planetarium, s#ynn% kopalni$ w Tarnowskich Górach, zwiedzili te! zabytki Krakowa. Pogoda pozwoli#a pokaza• uroki z#otej polskiej jesieni, co jeszcze bardziej urozmaici#o program wycieczek.

1. Cze!!, jak si# masz?
To ulubione i najpopularniejsze pytanie naszych studentów, na które
zgodnym chórem odpowiadaj%: fantastycznie> Pewnie dlatego ka!dy
z nich zdecydowa# si$ kontynuowa• nauk$ j$zyka polskiego na kursie
semestralnym organizowanym przez Szko#$ J$zyka i Kultury Polskiej.
Jest to bowiem takie nieco magiczne miejsce, do którego wszyscy ch$tnie wracaj%, gdzie zacie"niaj% si$ mi$dzynarodowe przyja'nie, a j$zyk
polski szybko wchodzi do g#owy...
JOANNA KUDERA

ZAOLZIAVSKA!PRZYGODA!
Gdzie kultury dwóch ró!nych narodów przenikaj% si$
tak "ci"le, !e trudno zauwa!y•, w jakim miejscu przebiega granica pomi$dzy ich krajami? Gdzie mo!na przypadkiem natkn%• si$ na profesora
Miodka i uci%• sobie z nim mi#% pogaw$dk$? Gdzie panuje
atmosfera zbli!ona do tej panuj%cej w Krakowie – atmosfera stworzona przez studentów i artystów, ale pozbawio24

na szumu wielkiego miasta Jak to si# zacz#•o
Ka!dy student informacji naukowej i biblioi t#umów wsz$dobylskich tu- tekoznawstwa
U) po zako(czeniu pierwszego
rystów? Odpowied' na ka!de roku studiów, zobowi%zany jest do odbycia
z tych pyta( brzmi tak samo: czterotygodniowej praktyki wakacyjnej w bibliotece. Najcz$"ciej odbywaj% si$ one w polw Cieszynie. Niepozorne mia- skich bibliotekach szkoleniowych pod kierunsto na po#udniu Polski, gdzie kiem do"wiadczonych bibliotekarzy. Od wielu
wskutek trudno"ci &nansowych studentom
bieg Olzy wyznacza granic$ lat,
pozostaje praktyka w miejscu zamieszkania.
pomi$dzy dwiema cz$"ciami My"la#y"my, !e i nas to spotka. Tymczasem,
miasta: polsk% i czesk%, zaj- jeszcze w trakcie pierwszego semestru, wyk#adowca przedmiotów bibliotekarskich w Inmuje od niedawna szczególne stytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Namiejsce w pami$ci kilku stu- ukowej *IBIN+, dr Zdzis#aw G$bo#y", poinforstudentów, !e istnieje mo!liwo"• oddentek Wydzia#u Filologicz- mowa#
bycia praktyki zagranicznej, w zorganizowaniu
nego U).
której pomaga nasz instytut. Kilka studentek
www.gu.us.edu.pl

podchwyci#o ochoczo ten pomys#... zacz$#a
si$ cieszy(ska przygoda.

Kilka faktów

Do dwóch Cieszynów: polskiego i czeskiego
pojecha#y"my we czwórk$: Anna Gaj, Urszula Skirtun, Anna Suchecka i Jagoda Szostak.
Praktyk$ odbywa#y"my w dniach od 9.0@ do
2=.0@.2004 r. w O"rodku Dokumentacyjnym
Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Za#o!ona w 9@@7 r. placówka, dzia#aj%ca dzi$ki
wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej*RC+, za priorytetowe uwa!a zadania zwi%zane z gromadzeniem dokumentacji na temat
przesz#o"ci i dnia dzisiejszego polskiej grupy
narodowej w Republice Czeskiej, a szczególnie na Zaolziu. Obecnie w O"rodku znajduje si$ oko#o 5000 ksi%!ek, z czego wi$ksz%
cz$"• stanowi% publikacje naukowe, czasopisma, pozosta#e to kroniki, pami$tniki, akta
archiwalne, cz$sto o charakterze muzealnym,
a tak!e bogaty zbiór dokumentów !ycia spo#ecznego. W"ród zgromadzonych materia#ów
dotycz%cych problemów mniejszo"ci narodowych w RC, znajduj% si$ dokumenty dotycz%ce praca Federacyjnej Unii Mniejszo"ci Europejskich *FUEN+, Rady Polonii )wiata, Rady
Europejskich Wspólnot Polonijnych. Poza tym,
O"rodek prowadzi ewidencj$ 'róde# archiwalnych, które znajduj% si$ w r$kach osób prywatnych, tak, by w razie potrzeby mog#y by•
udost$pnione badaczom.

Na czym polega•a praca
w O!rodku?

ANNA GAJ: Po zapoznaniu si$ ze struktur% organizacyjn% O"rodka i jego znaczeniem
dla zaolzia(skiej spo#eczno"ci oraz klasy&kacj% przybytków i opracowaniem formalnym
ró!nych kategorii zbiorów, przyst%pi#y"my do
porz%dkowania i przygotowania do ewidencji
spu"cizny po pani Annie Kotas. Ogromnym wyzwaniem okaza#o si$ przygotowanie materia#ów
bie!%cych *zaprosze(, plakatów+ do ewidencji,
ale dzi$ki temu mog#y"my prze"ledzi• imprezy kulturalne zainicjowane w ostatnich latach
np. przez Scen$ Polsk% Teatru Cieszy(skiego.
Do naszych zada( nale!a#a tak!e kwerenda
w „Gwiazdce Cieszy(skiej” z lat 9@0@-9@7=,
dotycz%ca Gimnazjum Realnego im. Juliusza
S#owackiego w Or#owej.
URSZULA SKIRTUN: To zadanie przynios#o
nam wiele ciekawych wra!e(. Podczas przegl%dania roczników tego czasopisma, mo!na
by#o natra&• na naprawd$ ciekawe informacje, nieraz dotycz%ce nawet naszych rodzinnych miast. Sensacj% by#o, gdy w „Gwiazdce Cieszy(skiej” z roku 9@92 natkn$#y"my si$
na wiadomo"ci o... zatoni$ciu „Titanica”. By#y
one podawane na bie!%co, w miar$ pojawiania si$ nowych faktów. To niesamowite, !e to,
co dla nas jest tak odleg#e w czasie, dla tamtych ludzi by#o tematem dnia, tygodnia, miesi%ca. W ten sposób mo!na zyska• zupe#nie
inne spojrzenie na minione czasy, na to, co
kiedy" si$ dzia#o.
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ANNA GAJ: Wi$kszo"• czasu po"wi$ci#y"my
jednak na segregowanie zbiorów, które O"rodkowi powierzy# pan Stanis#aw Zahradnik. By#o
to kilka tysi$cy ró!nego rodzaju ksi%!ek i czasopism, które nale!a#o uporz%dkowa• i opatrzy• numerami w obr$bie poszczególnych
dzia#ów, gdy! zbiór obejmuje dzie#a z wielu
ró!nych dziedzin. Ku naszemu zaskoczeniu
sta#o si$ to dla nas wr$cz osobistym wyzwaniem. Zdarza#o si$, !e jakiego" dzie#a brakowa#o, a pó'niej odnajdowa#y"my je w zupe#nie
innym miejscuQ poszukiwania sprawia#y nam
ogromn% satysfakcj$. Po zako(czeniu pracy
by#y"my z siebie naprawd$ dumne, tym bardziej, !e efekty naszych dzia#a( widoczne dla
nas samych „go#ym okiem”.
ANNA SUCVECKA: Wspó#praca z naszym
opiekunem, mgr Marianem Steffkiem, tak!e uk#ada#a si$ znakomicie. Okaza# si$ bardzo !yczliwym i sympatycznym cz#owiekiem,
który z ch$ci% i cierpliwo"ci% odpowiada# na
wszelkie nasze pytania. Ponadto proponowa#
nam wycieczki, u#atwia# uczestniczenie w imprezach kulturalnych.
Oprócz pracy w O"rodku, praktyka obejmowa#a te! wizyty w okolicznych bibliotekach. Odwiedzi#y"my m.in. nowoczesn% bibliotek$ publiczn% w Czeskim Cieszynie. Bibliotekarki, podobnie jak u!ytkownicy biblioteki, to osoby zarówno pochodzenia czeskiego, jak i polskiego.
Ch$tnie po"wi$ci#y nam troch$ czasu i oprowadzi#y nas po bibliotece, obja"ni#y struktury zasobów ksi%!kowych, zasad funkcjonowania systemu komputerowego. Wygl%d biblioteki, bogactwo zbiorów oraz liczne unowocze"nienia robi% niesamowite wra!enie. Ciekawie rozwi%zano
kwesti$ poszukiwania w zbiorach potrzebnych
informacji - do specjalnego programu komputerowego wprowadza si$ s#owa kluczowe, dotycz%ce tre"ci artyku#ów publikowanych w wa!niejszych gazetach i czasopismach. Taki sposób odnajdowania danych znacznie u#atwia prac$ z bibliotecznymi archiwami. Ciekawostk% jest
równie! to, !e w Czechach z regu#y nie istnieje
co" takiego jak „biblioteka szkolna” – jej rol$
przejmuje biblioteka publiczna. To ona zajmuje
si$ przeprowadzaniem lekcji bibliotecznych, to
na niej spoczywa ci$!ar udost$pnienia odpowiedniej ilo"ci lektur.

Cieszyn i okolice,
czyli co poza prac$

URSZULA SKIRTUN: Pomimo tego, !e nasz
pobyt w Cieszynie zako(czy# si$ przed rozpocz$ciem roku akademickiego, mia#y"my okazj$
przekona• si$, !e w Cieszynie inicjatywa studencka jest wszechobecna. Nawet zespó# jazzowy, na którego koncert wybra#y"my si$ ca#%
grup% do popularnego „Retro”, tworzyli - jak si$
okaza#o – studenci naszego Uniwersytetu.
ANNA GAJ: Wrzesie(, to troch$ „martwy sezon”, je"li chodzi o imprezy kulturalne w Cieszynie. Mimo to, uda#o nam si$ uczestniczy•
w kilku ciekawych wydarzeniach. Jednym
z nich by#o Cierlickie Lato Filmowe, gdzie
prezentowano &lmy z ró!nych krajów, w tym

Czech, Polski i W$gier. Pozna#y"my tam wielu
czeskich studentów oraz odwiedzi#y"my tamtejsz% szko#$ podstawow%. Na pewno nie mog#y"my narzeka• na nud$.
ANNA SUCVECKA: Mówi%c o tym, co ciekawego mo!na zobaczy• w Cieszynie i okolicach, nie mo!na nie wspomnie• o urokach
samego miasta. Dzi$ki wspania#ej pogodzie,
mog#y"my liczy• na pi$kne widoki z murów
i baszty cieszy(skiego zamku. Podczas ka!dego spaceru, a nawet w drodze do O"rodka, odkrywa#y"my nowe miejsca i ciekawostki:
Park Pokoju, otoczona drzewami aleja tu! za
granic% z Czechami.
JAGODA SZOSTAK: Niektóre uroki Cieszyna
pozna#y"my dzi$ki nowym znajomym. To oni
pokazali nam s#ynn% Studni$ Trzech Braci,
o której wcze"niej czyta#y"my w legendzie
o za#o!eniu miasta. Tak!e same znajomo"ci
by#y cennym do"wiadczeniem. Mieszka#y"my
w akademiku, co dla wi$kszo"ci z nas by#o nowo"ci%. I cho• wydawa#oby si$, !e we wrze"niu
akademiki stoj% puste, my pozna#y"my tam kilka niezwyk#ych osób. Nasi nowi koledzy przenie"li nas w krain$ sztuk pi$knych, bo przecie!
jednym z popularnych kierunków Filii U) w Cieszynie jest edukacja artystyczna. Pozna#y"my
wi$c utalentowanych muzyków i plastyków, którzy z ogromn% pasj% potra&li opowiada• o swoich ulubionych dziedzinach sztuki.
URSZULA SKIRTUN: By#y"my te! zachwycone wygl%dem samego Uniwersytetu. Ze wzgl$du na „artystyczne” kierunki studiów, wn$trze
budynku przypomina gmach uczelni plastycznej - na korytarzach rze'by, obrazy autorstwa
studentów. Czasami nawet tak ekstrawaganckie, jak np. kilkadziesi%t gipsowych odlewów
fragmentów ludzkich twarzy, zawieszonych pod
su&tem na korytarzu.

Niezapomniane chwile

Nie sposób opisa•, ile korzy"ci wynikn$#o
z tych wakacyjnych praktyk. Przede wszystkim
do"wiadczenie w dziedzinie pracy bibliotekarskiej, ale tak!e mnóstwo innych, jak chocia!by
zapoznanie si$ z kultur% nie tak odleg#ego, ale
jednak „obcego kraju”. Ju! pierwszego dnia
pobytu przekona#y"my si$, !e w Cieszynie nie
istnieje co" takiego, jak bariera j$zykowa: Czesi
i Polacy rozumiej% si$ bez problemu, mimo, i!
ka!dy mówi w swoim rodzimym j$zyku.
Gdyby nie ta praktyka, by• mo!e tak!e nigdy
nie przekona#yby"my si$, ile uroku ma w sobie
Cieszyn, nie pozna#yby"my wielu niezwyk#ych
ludzi. I pewnie nigdy nie spotka#yby"my... Profesora Miodka. Natkn$#y"my si$ na niego zupe#nie
przypadkowo i postanowi#y"my z nim chwil$ porozmawia• – dowiedzia#y"my si$, !e ma sentyment do tego miasta i cz$sto je odwiedza. Rozumiemy to w pe#ni, bo przecie! Cieszyn ma teraz
swoje miejsce tak!e w naszych sercach i mamy
nadziej$, !e wrócimy tam jeszcze nie raz.
ANNA GAJ
URSZULA SKIRTUN
ANNA SUCVECKA
JAGODA SZOSTAK
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Plenarne!Posiedzenie

Komitetu!Nauki!o!Materia'ach!PAN
w!Instytucie!Nauki!o!Materia'ach

Foto: Miros aw Grzegrzó ka

W dniu 9@ listopada br. Instytut Nauki o Materia#ach
Wydzia#u Informatyki i Nauki
o Materia#ach by# organizatorem Plenarnego Posiedzenia
Komitetu Nauki o Materia#ach
PAN. Posiedzenie poprowadzi#
Przewodnicz%cy Komitetu prof.
dr hab. in!. Adolf Maciejny,
Cz#onek Korespondent PAN.
Spotkanie odby#o si$ w Auli im.
Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu )l%skiego. W#adze Uczelni reprezentowali m.in.: Prorektor ds.
Ogólnych prof. zw. dr hab. Jerzy Zio#o i Dziekan Wydzia#u Informatyki i Nauki o Materia#ach
prof. U) dr hab. in!. Zygmunt
Wróbel. W posiedzeniu uczestniczy#o 75 cz#onków Komitetu
i 90 Komisji Krystalogra&i Stosowanej Komitetu Krystalogra&i PAN i Sekcji Metod.

Dziekan WIiNoM UŚ –
prof. UŚ dr hab. inz . Zygmunt Wróbel

Posiedzenie odby#o si$ z okazji 70-lecia powstania i dzia#alno"ci Instytutu Nauki o Materia#ach – dawnego Instytutu Fizyki i Chemii Metali *do 2007 roku+. Na wst$pie Dziekan Wróbel
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zaprezentowa# dzia#alno"• naukow% i dydaktyczn% Wydzia#u Informatyki i Nauki o Materia#ach, podkre"laj%c istot$ i znaczenie nauki
o materia#ach w rozwoju informatyki i sprz$tu
informatycznego oraz – odwrotnie – znaczenie
informatyki dla rozwoju i opracowa( nowych
materia#ów. Stwierdzi#, !e Wydzia# w#a"ciwie
rozumie te dwa istotne elementy w rozwoju

cesów w kszta#ceniu specjalistów w zakresie
metodyki bada( materia#ów.
Pozosta#e referaty przedstawia#y konkretne
przyk#ady zastosowa( metod rentgenowskich
do rozwi%zywania problemów struktury materia#ów. Dr Tomasz Goryczka z Instytutu Nauki
o Materia#ach omówi# mo!liwo"ci badawcze nowego dyfraktometru rentgenowskiego X-Pert,

cywilizacyjnym spo#ecze(stwa i st%d zarówno
jego dydaktyka jak i badania skupiaj% si$ na
tych dwóch dyscyplinach.
Tematyk% wiod%c% Posiedzenia by#y metody
bada( materia#ów. Jest ona zwi%zana z dzia#alno"ci% Instytutu Nauki o Materia#ach oraz dzia#alno"ci% pracowników Instytutu w Komitecie
Nauki o Materia#ach PAN. Przy Instytucie istnieje i dzia#a Sekcja Metod Bada( Komitetu,
a Przewodnicz%cym jej jest prof. zw. dr hab.
Eugeniusz <%giewka. Pracownicy Instytutu
dzia#aj% w tej Sekcji. Instytut jako jedyna jednostka uniwersytecka jest w#%czony w sk#ad
Komitetu, w którym pozostali cz#onkowie to pracownicy politechnik i instytutów resortowych.
St%d Instytutowi, jako jednostce uniwersyteckiej, powierzono zadanie w Komitecie, dotycz%ce metodyki i metod bada( struktury atomowej materia#ów.
W toku Posiedzenia, Dyrektor Instytutu prof.
zw. dr hab Eugeniusz <%giewka przedstawi# aktualny stan metod bada( struktury materia#ów
w Instytucie, posiadan% aparatur$, osi%gni$cia
metodyczne i kwali&kacje pracowników w zakresie stosowanych metod. Wypowiedz wzbudzi#a du!e zainteresowanie zebranych, a Instytut otrzyma# gratulacje i !yczenia dalszych suk-

zakupionego 2 lata temu przez Instytut. Zwróci# tak!e uwag$ na ró!norodne zastosowania
techniki sta#ego kata padania wi%zki pierwotnej i re/ektometrii do bada( cienkich warstw
i materia#ów gradientowych. Technika ta jest
ju! opanowana przez pracowników Instytutu
i mo!na j% stosowa•.
Nast$pnie g#os zabrali cz#onkowie Sekcji
spoza Instytutu. Prof. dr hab. Jerzy Pielaszek
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie omówi# mo!liwo"ci zastosowania polikrystalicznego dyfraktometru s#u!%cego do bada(
powierzchni materia#ów, a prof. dr hab. Walery
Arabczyk z Politechniki Szczeci(skiej przedstawi# referat na temat wykorzystania rentgenowskiej metody wyznaczania wielko"ci krystalitów
i sk#adu chemicznego powierzchni nanomateria#ów do charakterystyki katalizatorów.
Spotkanie zako(czy#o si$ zwiedzaniem laboratoriów znajduj%cych si$ w budynku Instytutu przy ul. Bankowej 92, rozmowami indywidualnymi w zespo#ach, podzi$kowaniami za
zorganizowanie Posiedzenia i przedstawienie
interesuj%cej tematyki.
PROF. ZW. DR VAB. EUGENIUSZ <_GIEWKA
Dyrektor Instytutu Nauki o Materia#ach
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czone, zwa!one i rozdzielone. Jak si$ to sko(czy dla "wiata, nie wiem. Dla Baltazara nie by#a
to dobra wiadomo"•. Nie jestem te! pewien,
czy jest to dobry program dla uniwersytetów.
Co prawda urz$dnicy mog% teraz porównywa• wska'niki w Suwa#kach i w Krakowie, albo w Katowicach i w pó#nocno-wschodniej Laponii, ale czy uniwersytety stworzono po to,
by u#atwia• prac$ urz$dnikom? Przez setki lat
uczelnie wy!sze raczej dostarcza#y urz$dom
problemów, bo to, co si$ tutaj dzieje nie jest
na urz$dnicz% g#ow$. Teraz biurokracja bierze odwet. Dzi$ki komputerom mog% sobie,

ca, jednak mo!e by• dope#nieniem edukacji,
a nie jej istotnym sk#adnikiem. W dziejach uniwersytetów nie by#o wa!ne, czy w Cambridge ucz% tej samej &lozo&i co w Pradze. Wr$cz
przeciwnie: po to ludzie studiowali w ró!nych
uczelniach, !eby pozna• ró!ne aspekty wiedzy. Przywo#any przeze mnie w poprzednim felietonie Kopernik nie zbiera# punktów ECTS-u,
a do Padwy nie pojecha# dlatego, !e tam robili
to samo, co pod Wawelem. Warto si$ wybra•
gdzie indziej, !eby spotka• wyk#adaj%cego tam
profesora, inne powody s% drugo- albo trzeciorz$dne. Uznanie autonomii profesora, który proponuje wiedz$ wed#ug
swoich standardów mo!e
jednak by• nazbyt trudne dla
urz$dniczych ,,odwa!ników”.
Zbyt trudne jest dla nich nawet
uznanie autonomii uniwersytetów, bo prawd$ powiedziawszy, nie bardzo wiadomo co ta
autonomia znaczy. Pieni%dze
i tak przydziela ministerstwo,
za" specy&ka uczelni zaciera
si$ wskutek lawiny zarz%dze(
dotycz%cych standardów nauczania. Po co w#a"ciwie stawia• wymagania odno"nie
do liczby samodzielnych pracowników &rmuj%cych dany
kierunek, skoro s% oni praktycznie ubezw#asnowolnieni i zmuszeni do wyk#adania
wed#ug ministerialnych przepisów? Poniewa! równocze"nie dotacje bud!etowe s%
coraz skromniejsze, to trudno rozwija• edukacj$ poza
tym ,,programem obowi%zkowym”. Powiedzmy, !e objawi si$ u nas noblista, który chcia#by wy#o!y• swoje
dokonania. Je"li b$d% one
*a pewnie b$d%+ zbyt trudne
dla przeci$tnego studenta, to
Dzia# Nauczania skre"li wyk#ad
noblisty, bo nie zdo#a on przyci%gn%• 25, czy
nawet 95 s#uchaczy. To po co zatrudnia• noblist$? Standardowy wyk#ad poprowadzi• mo!e
jego znacznie mniej utytu#owany kolega. Kolejne pytanie dotyczy zatrudnienia profesorów,
skoro nie mo!na im powierzy• zaj$• dla elitarnej grupki studentów. Zmierza to wszystko
do stworzenia systemu o"wiaty wy!szej, bo na
krzewienie nauki "rodków nie starczy. Nauk$,
jak to otwarcie wyzna# minister tego resortu,
b$dzie si$ uprawia• w znacznie mniejszej ilo"ci
o"rodków ni! dotychczas. Tego nam nie !ycz$,
a poza tym – wszystkiego najlepszego>
Rys. Marek Rojek

Nadchodz% )wi$ta, wi$c wypada z#o!y• !yczenia. Trzeba si$ z tym "pieszy•, bo z moich
wieloletnich obserwacji wynika, !e ferie "wi%teczne s% w tym roku krótsze, wi$c mo!na
nie zd%!y• ,,obkol$dowa•” wszystkich, którym chcia#oby si$ nieba przychyli•. To, nawiasem mówi%c, post$puj%ca tendencja:
pracujemy coraz wi$cej i zapewne wysun$li"my si$ na czo#o rankingu polskich uczelni pod tym wzgl$dem. Tak!e w konkurencji
ilo"ci godzin rektorskich w ci%gu roku trudno
nas pokona•, je"li tabel$ ustawi• w porz%dku
rosn%cym. Szkoda tylko, !e takiego rankingu
nikt nie publikuje, a w ka!dym
razie nie s#ycha•, aby rzeczywisty czas po"wi$cony na realizacj$ zaj$• by# brany pod
uwag$ przez medialne i samozwa(cze instytucje naukometryczne. Owszem, s% uczelnie
plasuj%ce si$ w rankingach
wy!ej od naszej, ba, s% takie,
z których bierzemy przyk#ad,
gdy trzeba zwi$kszy• wymiar
obowi%zkowych pensów, ale
koledzy z Krakowa ze zdziwieniem dowiaduj% si$, !e
w Katowicach nie by#o !adnego d#ugiego weekendu, bo
w pi%tek po )wi$cie Niepodleg#o"ci wyk#ady i •wiczenia odbywa#y si$ normalnie. To znaczy normalnie w zasadzie si$
nie odbywa#y, bo na bardzo
wielu kierunkach w !aden pi%tek nie ma zaj$• na studiach
dziennych. Wygl%da na to, !e
w pozosta#e cztery dni lubi%
tam m$czy• studenckie mózgi
od rana do pó'nego wieczora. Co na to Unia Europejska?
Czy to zdrowe dla m#odych
umys#ów? Dlaczego nikt nie
zajmuje si$ kwesti% udr$czenia intelektualnego? Je"li za"
higiena pracy nie cierpi, czyli
je"li tych zaj$• od poniedzia#ku do czwartku
nie ma zbyt wiele, to czemu w#a"ciwie studia
s% pi$cioletnie? Mo!e da#oby si$ zmie"ci• je
w czterech latach, skoro mo!na je upchn%•
w czterech dniach tygodnia?
Nie nawo#uj$ do mniej wyt$!onej pracy,
ale studiowanie nie polega chyba wy#%cznie,
ani nawet przede wszystkim na odsiedzeniu
przepisowej ilo"ci godzin. Niestety zdaj$ sobie spraw$, !e dzisiejszy "wiat z coraz wi$kszym entuzjazmem realizuje program wyra!ony przez gra&tti, które ukaza#o si$ podczas
uczty Baltazara: wszystko ma by• w nim poli-

nie ruszaj%c si$ zza biurka liczy•, wa!y• i rozdziela•, tworzy• algorytmy i, co zapewne dla
nich najwa!niejsze, przesta• polega• na opinii
wysoko utytu#owanych, ale kompletnie nie pasuj%cych do schematów uczonych. W ca#ej Europie trwa radosne wymy"lanie punktów, które
mówi% o zaliczeniu rozmaitych przedmiotów
i pozwalaj% na w$drowanie po ca#ym kontynencie w celu kontynuacji studiów. <adnie to
brzmi, ale równocze"nie wzrasta nacisk, aby te
przedmioty by#y wsz$dzie takie same lub bardzo podobne. Skoro wsz$dzie b$dzie to samo,
to, po co je'dzi•? Turystyka bywa kszta#c%-
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PREMIER!BELKA!
W czwartek 29 pa'dziernika go"ciem w#adz Uniwersytetu )l%skiego by# Prezes Rady Ministrów prof. Marek Belka. Premier spotka# si$ z JM
Rektorem Uniwersytetu )l%skiego prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem oraz rektorami uczelni pa(stwowych
)l%ska, wchodz%cymi w sk#ad
Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.
Udzia# w posiedzeniu wzi%# tak!e Lechos#aw Jarz$bski, Wojewoda )l%ski. Tematem spotkania by#a przede wszystkim
przysz#o"• nauki i szkolnictwa
wy!szego w Polsce, sposoby
do&nansowania bada( naukowych, a tak!e wspó#praca wy!szych uczelni z UE.
Przemowa Premiera by#a krótka, za to bardzo tre"ciwa i z pozytywnym wyd'wi$kiem, zach$caj%cym przedstawicieli szkolnictwa wy!szego do podj$cia bardziej radykalnych dzia#a(
w sferze szeroko rozumianego samorozwoju.
Premier Belka we wst$pie stwierdzi#, !e
w ostatnich latach rozwój szkolnictwa wy!sze-

Foto: Patrycja Mrowiec
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go w Polsce jest niezwykle intensywny i pozwala na dynamiczny rozwój. Nie znaczy to jednak,
!e nie brak problemów. Od lat @0-tych przyby#o
studentów. Ich liczba powi$kszy#a si$ z 400 tys.
do 9 mln @50 tys. Oznacza to z jednej strony,
wi$ksze ni! kiedykolwiek w historii Polski wydatki spo#ecze(stwa na szkolnictwo wy!sze, z drugiej – mniejsz% wydajno"• Pa(stwa, je"li chodzi
o wydatki na edukacj$. Taki stan rzeczy – wed#ug
Marka Belki – pogarsza brak "rodków bud!etowych i z#a organizacja wewn$trznej struktury
zarz%dzania uczelnianymi &nansami. Rz%d postanowi# uporz%dkowa• zaistnia#% sytuacj$.

Od lewej: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Premier Marek Belka, Lechos aw Jarze!bski, Wojewoda Śla!ski
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Premier wspomnia# te! o dra!liwej dla
studenckiej spo#eczno"ci sprawie ustawy
o szkolnictwie wy!szym, czekaj%cej w sejmie
od dwóch lat na rozpatrzenie. Ustawa ta nieuchwalona zosta#a ze szkod% przede wszystkim dla studentów, którzy nie mog% w pe#ni
ubiega• si$ o swoje prawa. Zaistnia#% sytuacj$
Premier t#umaczy# nie tyle opiesza#o"ci% Rz%du, co trudno"ci% w pogodzeniu sprzecznych
nieraz interesów uczelni pa(stwowych i prywatnych *zreszt% wyt#umaczy# j% poprawnie
politycznie i dosy• niejasno...+.
Niestety, najwa!niejszym tematem spotkanie
by#y pieni%dze. Wypowiedzi Premiera – nieraz
bardzo szczere – zapad#y zapewne w pami$ci
ka!dego, kto zjawi# si$ na spotkaniu. Stwierdzenie: „Wszyscy wiemy, !e pieni$dzy jest za
ma#o” nie by#o ani odkrywcze ani pocieszaj%ceQ
natomiast zdanie „O kondycji nauki decyduje
kilka czynników, w tym przede wszystkim kondycja moralna "rodowiska... Na ten temat nie
b$d$ si$ wypowiada# – pa(stwo wiecie lepiej”
te! nie by#o na miejscu, bo przecie! nie w gestii
Rz%du le!y usprawiedliwianie dzisiejszej fatalnej sytuacji szkolnictwa okoliczno"ciami, które
nie maj% wi$kszego wp#ywu na wszystko, co
dzieje si$ w polskiej edukacji.
Premier zada# kardynalne pytanie *raczej
sobie, ni! zebranym+: Czy w gospodarce jest
zapotrzebowanie na nauk$? Okazuje si$, !e
w innych krajach wygl%da to zupe#nie inaczej
ni! w Polsce: „Miejmy "wiadomo"•, !e w ka!dym rozwini$tym kraju nak#ady pa(stwa na
nauk$ s% tylko mniejszo"ci% nak#adów #%cznych. Wi$kszo"• to nak#ady z przemys#u, z go-
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spodarki. Specy&cznym przypadkiem s% Stany Zjednoczone, gdzie du!a cz$"• pieni$dzy
idzie na nauk$ przez Pentagon. Jest to przyk#ad gospodarki, która poprzez wielki kompleks militarny zapewnia dop#yw ciekawych
rozwi%za( technologicznych, tak!e do sfery
cywilnej. My na szcz$"cie Ameryk% nie jeste"my...” Mimo !e narzekamy na brak pieni$dzy na nauk$, Premier u"wiadamia# wszystkich o realnej ilo"ci pieni$dzy dost$pnych
dla szeroko poj$tej nauki. Wprawdzie troch$
uby#o przy wp#acaniu sk#adki na uczestnictwo
Polski w programach ramowych Unii Europejskiej, ale nie jest tak 'le, jakby si$ wydawa#o.
Ten wydatek od przysz#ego roku b$dzie le!a#
w gestii Ministra Finansów, dzi$ki czemu szkolnictwo wy!sze zyska oko#o milion z#otych. Ponadto "rodki na szkolnictwo rosn% z roku na
rok, w wyniku dotacji z programów ramowych
przeznaczanych dla polskich uczonych. Dotacje s%, bo „nauka w Polsce nie jest wcale
taka z#a, jak sobie lamentujemy publicznie.
Od pierwszego roku naszego uczestnictwa
w tych programach jeste"my na plusie” – &nanse wp#ywaj%ce do puli przeznaczonej na
szkolnictwo s% wy!sze ni! wp#acane do UE
sk#adki. Premier podkre"li#, !e Polska, jako jedyny z 90 nowo przyj$tych do UE krajów ma
dodatni bilans &nansowy.

Lekarstwo

Lekarstwem na wszechobecn% bied$ szkolnictwa wy!szego ma by• powstaj%cy w#a"nie
program rozbudowy zaplecza materialnego
pa(stwowych uczelni. W ci%gu najbli!szych
lat do wykorzystania na badania naukowe b$dzie 200 mln euro. Pieni%dze zostan% przeznaczone na tzw. wzmocnienie wi$zi mi$dzy nauk% i przemys#em.
„Aby "rodki &nansowe nie znik#y w najbardziej
rozwini$tych krajach, by nie zosta#y przeznaczone na ma#o interesuj%ce nas cele, musimy udowodni• UE, !e mo!emy np. uzyskiwa• z w$gla
ekologicznie przyjazn% i niedrog% energi$”. Takie Premier ma remedium na k#opoty polskich
uczelni, przede wszystkim tych, które zajmuj%
si$ badaniami naukowymi zwi%zanymi z ekologi%, ochron% "rodowiska naturalnego, gospodark% zasobami energetycznymi etc. „Chodzi
o to, by koncentrowa• "rodki na dzia#aniach,
które przynosz% najlepsze rezultaty”. Prowadzenie bada( naukowych oznacza wed#ug Premiera
olbrzymi% szans$ dla ca#ego regionu, a tak naprawd$ dla ca#ej Polski. „Badania takie powinny
sta• si$ dla UE priorytetowymi. To najbardziej
realny sposób pozyskania "rodków &nansowych
na nauk$. Ani pa(stwo, ani spo#ecze(stwo nie
zapewni% nauce takiego dochodu”.
Kolejn% propozycj% Premiera jest anga!owanie w rozwój nauki "rodowisko biznesowe,
gospodark$, które, niestety, po procesach
transformacyjnych straci#y zainteresowanie dla
osi%gni$• naukowych. Sytuacja radykalnie si$
zmienia i droga do #%czenia gospodarki z nauk%
jest coraz #atwiejsza. „Powinno si$ tak pokierowa• badania naukowe na uczelniach, by &rmy,
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du!e przedsi$biorstwa chcia#y je dotowa• jako
w#asne. Rz%d chce ten proces przyspieszy• poprzez nadawanie przedsi$biorstwom statusu
centrów badawczo-rozwojowych”. Taki status
pozwoli na dost$p do taniego, bo gwarantowanego przez Pa(stwo, kredytu na rozwi%zania
technologiczneQ po roku umo!liwi &rmom mo!liwo"• ubiegania si$ o ulgi podatkowe. Status
ów mo!na osi%gn%• w istocie tylko poprzez
wspó#prac$ z uczelniami.
Pa(stwo mo!e dzisiaj zaoferowa• "rodowisku naukowemu: 9+ Pomoc w dost$pie do
"rodków na badania naukowe i edukacj$, p#yn%cych ze "rodków unijnychQ 2+ Lepsze zagospodarowanie "rodków bud!etowych *Prezydent podpisa# w#a"nie ustaw$ o stworzeniu innego ni! KBN cia#a rz%dowego zawiaduj%cego
"rodkami &nansowymi na nauk$Q 7+ Stworzenie
zapotrzebowania na nowe technologie, co pozwoli rozszerzy• perspektyw$ rozwojow% dla
bada( naukowych.
Bolesne, szczególnie dla humanistów jest
to, !e plany Premiera i Rz%du kierowane s%
przede wszystkim do uczelni technicznych,
szkó# wy!szych zajmuj%cych si$ badaniami
naukowymi, mog%cymi przyda• si$ w przemy"le. A co z kultur%, z szeroko poj$tym humanizmem, z uczelniami prowadz%cymi badania
naukowe nad kultur%, niezwi%zane z rozwojem
gospodarki? Odpowied' na to pytanie, rodz%ce si$ w umy"le ka!dego humanisty, Premier
da# na ko(cu swego przemówienia:
„Jednym z priorytetów bud!etu na 2005 rok,
który zreszt% b$dzie si$ utrzymywa# przez najbli!sze lata, s% wydatki na kultur$. Uchwalili"my strategi$ rozwoju kultury, na któr% sk#ada
si$ pi$• konkretnych &nansowanych projektów. Zwi$kszyli"my o kilkana"cie procent bud!et na kultur$, poniewa! jest to stosunkowo
tani *w cudzys#owie+ priorytet. Tak strasznie
ma#o wydajemy na kultur$ w Polsce. Wej"cie
do UE pozwoli#o nam na skorzystanie z in-

strumentów &nansowych, nie tylko unijnych,
ale tak!e pozaunijnych, z tzw. Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Bogate kraje by#ej
EFTY m.in. Szwajcaria i Norwegia daj% znacz%ce "rodki na wspieranie nowo przyj$tych
do UE krajów. Niewielka Norwegia daje nam
992 mln euro rocznie, w tym 917 na kultur$.
W sumie pa(stwa te daj% nam ponad 900 mln.
z#otych np. na ochron$ zabytków. Czy to jest
du!o? Tak, bo w tym roku wyrwali"my zaledwie kilkana"cie milionów z#otych na dzia#ania
zwi%zane z kultur% w ca#ym kraju. Czy to za#atwi
spraw$? Nie w pierwszym roku, ale za 90 lat
pozycja kultury, stan zabytków w Polsce, b$dzie nieporównywalnie lepszy”.
Po krótkiej wypowiedzi Premiera g#os zabrali zebrani rektorzy "l%skich uczelni. JM Rektor
U) prof. dr hab. Janusz Janeczek podkre"li#,
!e Uniwersytet )l%ski #o!y olbrzymie "rodki w#asne na rozwój infrastruktury. „Chcemy rozwija•
si$, nie obci%!aj%c bud!etu Pa(stwa”. JM Rektor U) mówi# tak!e o opó'nieniu )l%ska pod
wzgl$dem edukacji, poniewa! priorytetem regionu by# przemys#. Skierowa# do Premiera pytanie „Czy Rz%d my"li o rozwi%zaniach, które
spowodowa#yby, !e system &nansowania przez
spo#ecze(stwo edukacji móg#by si$ zmieni•Q
np. poprzez zmian$ statusu prawnego uczelni
pa(stwowych *przekszta#ci• je w spó#ki u!ytku
publicznego+. JM Rektor U) zwróci# te! uwag$, !e w planowaniu wydatków na edukacj$
nie mo!na zapomina• o tym, i! Uniwersytet to
nie tylko wydzia#y techniczne, ale te! humanistyczne, artystyczne, o których nie mo!emy
zapomina•.
Fina# wizyty sprowadzi# si$ do krótkiej wypowiedzi, skar!%cego si$ na brak czasu, Premiera. Brzmia#a ona: „Obiecuj$ przyjrze• si$ sytuacji Waszego Uniwersytetu i wypracowa• spójn% koncepcj$ rozwoju bazy materialnej”.
PATRYCJA MROWIEC

Program TRANSLACJE
POMOC W UPOWSZECHNIANIU DOROBKU NAUKOWEGO POLSKIEJ
HUMANISTYKI POZA GRANICAMI KRAJU

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej oferuje autorom polskich dzieł z dziedziny nauk
humanistycznych i społecznych
dofinansowanie przekładu swoich prac na język kongresowy.
Warunkiem sfinansowania przez FNP tłumaczenia pracy jest udokumentowane
zainteresowanie jej publikacją i dystrybucją renomowanego wydawnictwa zagranicznego.
Podstawowym kryterium oceny wniosku jest wartość naukowa dzieła.
Wnioski można składać w dowolnym terminie.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/wydaw.htm#3
Szczegółowych informacji udziela koordynator programu, p. Elżbieta Boulangé-Niwińska,
tel.: (22) 845 95 09, e-mail: elzbieta.niwinska@fnp.org.pl
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Bibliotheca: Alia Universa

NOWE KSI••KI

J ZYKOZNAWSTWO

Bibliotheca: Alia Universa

Dialog a nowe media Red. Ma#gorzata K i t a, wspó#udz. Jan G r z e n i a,
rys., tab., summ., rés., 25 z#

T. 8: Maria D e l e p e r r i • r e: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobra ni poetyckiej. Prze#. Adam D z i a d e k, indeks, 75 z#

T. 90: „My som tukej”. Kilka szkiców
o przestrzeniach "l$ska. Red. Wojciech K a l a g a

Prace naukowe
FILOZOFIA

PSYCVOLOGIA
Agata C h u d z i c k a - C z u p a # a:
Bezrobocie. Ró!ne oblicza wsparcia, bibliogr., aneks, wykresy, summ.,
Zsfg., 98 z#

Warto!ci i ich funkcje w kszta•towaniu cywilizacji globalnej. Red.
Józef B a ( k a, wspó#pr. Sonia B ukowska

Prace naukowe
KUTLURA, MUZYKA, SZTUKA

ETNOLOGIA

Pie! religijna na "l$sku. Stan zachowania i funkcje w kulturze. Red.
Krystyna T u r e k, wspó#udz. Bogumi#a M i k a, nuty, summ., Zsfg., 95 z#

„Studia Etnologiczne i
giczne”. T. 8: Miasto –
kontaktu kulturowego i
go. Red. Irena B u k o w
re(ska

FILOZOFIA
„Folia Philospohica”. T. 22. Red Józef B a ( k a, summ., Zsfg., 20 z#
POLITOLOGIA

Antropoloprzestrze
spo•ecznes k a - F l o-

BIOLOGIA
Bezpiecze stwo Polski i bezpiecze stwo europejskie na pocz$tku
XXI wieku. Wybrane aspekty. Red.
Mieczys#aw S t o l a r c z y k, summ.,
rez., 70 z#

Gra!yna Madej: Rozwój zgrupowa
roztoczy Mesostigmata (Arachnida,
Acari) na nieu!ytkach poprzemys•owych, bibliogr., tab., ryc., summ.,
Zsfg., 25 z#

Demokracja, liberalizm, spo•ecze stwo obywatelskie. Doktryna i my!l
polityczna. Red. Wojciech K a u t e,
tab., summ., Zsfg., 6= z#

Podr#czniki,
skrypty

LITERATUROZNAWSTWO

TEOLOGIA

Dialog – gra – intertekst w literaturze rosyjskiej. Red. Valina M az u r e k, indeks, streszcz., summ.,
rez., 70 z#

Iwonna S a l o m o n o w i c z - G ó rs k a: J#zyk •aci ski dla teologów.
Wyd. 2. przejrzane i poprawione,
s#owniczki, 20 z#

The Same – the Other – the Third.
Ed. Wojciech K a l a g a, streszcz.,
Zsfg., 25 z#

LITERATUROZNAWSTWO

Tropy to!samo!ci: inny, obcy, trzeci. Red. Wojciech K a l a g a, summ.,
Zsfg., 20 z#

Aleksander W i l k o (: Dzieje j#zyka artystycznego w Polsce. Renesans, 20 z#
MATEMATYKA

Aleksandra G o l i k - P r u s: Ró!norodno!! formu•y „non omnis moriar” w •aci skich wpisach sztambuchowych prze•omu XVI i XVII wieku,
wklejki, summ., Zsfg., 9= z#

Justyna S i k o r s k a: Zbiór zada
z matematyki dla studentów chemii.
Wyd. 2. zm., lit., 94 z#

Beata M y t y c h: Poetyka i •owy.
O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, bibliogr.,
wklejka, indeks, summ., rés., 70 z#

W#odzimierz < a p o t: Optyka kryszta•ów dla geologów i gemmologów, bibliogr, s#owniczek, wklejka,
rys., tab., 70 z#

J ZYKOZNAWSTWO
El!bieta R u d n i c k a - F i r a: Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII
wielu. Proces kszta•towania si# nazwiska

LITERATUROZNAWSTWO
Wielkie tematy literatury ameryka skiej. T. 2: „Granica”, pogranicze, Zachód. Red. Teresa P y z i k,
wspó#pr. Krzysztof K o w a l c z y k -Twarowski
Magdalena B % k: Mickiewicz jako
erudyta (w okresie wile sko-kowie skim i rosyjskim)

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Kultura ksi$!ki ziem wschodniego
i po•udniowego pogranicza Polski
(XVI–XX w.). Paralele i ró!nice. Red.
Edward R ó ! y c k i, Jolanta G w i o'dzik

NAUKI o ZIEMI
NAUKI o ZIEMI

30

Piotr P o r w i k: Przekszta•cenia ortogonalne dla ekstrahowania cech
widma danych binarnych

www.gu.us.edu.pl

POLONISTYKA!W!PRZEBUDOWIE
Literaturoznawstwo
Wiedza!o!j#zyku!i!kulturze
Edukacja
Kraków!22[25!wrze;nia!2004

Pocz$tki, przygotowania,
pomys•y

Wszystko zacz$#o si$, kiedy by#em w zarz%dzie Komitetu Nauk o Literaturze poprzedniej
kadencji i pewnego dnia wybrano mnie i profesora Ryszarda Nycza, aby"my przygotowali koncepcj$ nowego zjazdu polonistów...
Po wojnie by#y tylko dwa takie zjazdy, w latach
9@58 i 9@@5.
Inicjatorem Zjazdu by# Komitet Nauk o Literaturze wspierany przez Instytut Bada( Literackich PAN. Patronat honorowy przyj%# pó'niej Prezydent RP Aleksander Kwa"niewski,
a w sk#ad komitetu honorowego weszli: JM
Rektor Uniwersytetu Jagiello(skiego prof. dr
hab. Franciszek Ziejka i JM Rektor Akademii
Pedagogicznej prof. dr hab. Micha# )liwa, a tak!e Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Kultury, Prezydent Miasta Krakowa. Instytucje organizuj%ce Zjazd to przede wszystkim
Uniwersytet Jagiello(ski *a w szczególno"ci
profesor Jacek Popiel, dyrektor Instytutu Polonistyki, który sta# si$ naturalnym gospodarzem Zjazdu+, Akademia Pedagogiczna im.
KEN w Krakowie, Komitet Nauk o Literaturze
PAN, Komitet J$zykoznawstwa PAN, Instytut
Bada( Literackich PAN oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.
Koncepcj$ Zjazdu przygotowywa# zespó#
programowy w sk#adzie: prof. dr hab. Ma#gorzata Czermi(ska, znakomicie pe#ni%ca funkcj$
przewodnicz%cej Komitetu, prof. dr hab. Anna
Lege!y(ska *przewodnicz%ca Komisji Edukacji
KNoL+, prof. dr hab. Stanis#aw Gajda *przewodnicz%cy Komitetu J$zykoznawstwa PAN+, prof.
dr hab. Andrzej Makowiecki *historyk literatury, cz#onek KNoL+, prof. dr hab. Ryszard Nycz,
który wyst%pi# wówczas w roli - obdarzanego
przez "rodowisko autorytetem - „eksperta” spoza Komitetu *dzi" jest jego cz#onkiem+, i ja *zast$pca Przewodnicz%cej KNoL+. Dla naszego
"rodowiska to nadzwyczajne, poniewa! przez
moj% osob$ Uniwersytet )l%ski znalaz# si$, by
tak rzec, u samego 'ród#a Zjazdu Polonistów.
Pokazuje to rang$ tego "rodowiska, które jest
mocn% i licz%c% si$ polonistyk%.
Nam dwóm, profesorowi Nyczowi i mnie, powierzono w#a"nie przygotowanie tez wyj"ciowych, które by#y przedmiotem *burzliwych>+ ob-
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Prof. dr hab. Krzysztof K osiński

rad Komitetu, a nast$pnie zosta#y przez zespó#
programowy gruntownie „przepracowane”. Tu
i ówdzie te tezy wyj"ciowe tra&#y do anegdoty
*na przyk#ad we wspomnieniach prof. Venryka Markiewicza+ ze wzgl$du na – niezb$dny na
pocz%tku – radykalizm niektórych sformu#owa(.
Odbiór tego dokumentu przez naszych kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego spowodowa#, !e nie zechcieli oni podj%• si$ roli wspó#gospodarza Zjazdu w Warszawie *jak to by#o na
ostatnim zje'dzie, w 9@@5 r.+. W konsekwencji
Zjazd „przeniós# si$” do Krakowa…
Bardzo wa!ny jest te! fakt, !e by# to Zjazd,
w którym wzi$li udzia# j$zykoznawcy. Postanowili"my zawrze•, jako literaturoznawcy, przymierze z Komitetem J$zykoznawstwa PAN
i w#%czy• tematy j$zykoznawcze w program
czterodniowych obrad. W poprzednim zje'dzie polonistów j$zykoznawcy nie brali udzia#u. Zjazdy j$zykoznawców odbywaj% si$ niezale!nie i dot%d zapraszali"my si$ wzajemnie
w charakterze go"ci. Chadzali"my wi$c osobnymi drogami. A przecie! polonistyka nie jest
tylko literaturoznawcza. Postanowili"my zatem
radykalnie zmieni• t$ sytuacj$. Nawi%zali"my
kontakt z przewodnicz%cym Komitetu J$zykoznawstwa PAN prof. dr. hab. Stanis#awem Gajd%, który znalaz# si$ w"ród "cis#ego zespo#u
programowego, sk#adaj%cego si$ z wymienionych 6 osób. Rola prof. Gajdy w naszych pracach by#a bardzo znacz%ca>

W takim gronie spotykali"my si$ mniej wi$cej raz na par$ tygodni i, bez przerwy, przez
wiele miesi$cy, pracowali"my nad zaplanowaniem i wcieleniem w !ycie spójnej koncepcji
Zjazdu. Najpierw zatem uk#ad ca#o"ci, a potem
wszystko a! do najdrobniejszych szczegó#ów…
W ko(cu mieli"my ju! tytu#y poszczególnych
referatów i naszych kandydatów do ich zreferowania. I teraz zaczyna#a si$ dyplomacja,
uzyskiwanie zgody wymy"lonych przez nas referentów na to, !eby podj$li wymy"lone przez
nas problemy. Pracy by#o sporo, bo i przedsi$wzi$cie by#o ogromne – zaplanowali"my #%cznie 920 referatów.
Aby zapewni• Zjazdowi spójn% koncepcj$,
postanowili"my odgórnie narzuci• uczestnikom
tematy referatów. Co te! nam, w trakcie Zjazdu, niejeden referent wytyka#, mówi%c, !e on by
sam takiego tematu sobie nie wymy"li#. Pod koniec Zjazdu do"• zgodnie jednak uznawano,
!e by#o to s#uszne *„wolno"• to u"wiadomiona
konieczno"•”?+. Bo gdyby"my pozwolili ka!demu ustali• sobie temat, to ze Zjazdu zrobi#by si$ kompletnie niezorganizowany wielog#os.
Z tego pomys#u wynika#a potrzeba stworzenia
bardzo szczegó#owego program Zjazdu, który w ostatecznym kszta#cie przypomina# konstrukcj$ zapi$t% na ostatni guzik.
G#ównym celem, który chcieli"my osi%gn%•,
by#o rozbudzenie !ywej dyskusji mi$dzy reprezentantami "rodowisk polonistycznych. Chcieli"my, by Zjazd sta# si$ rozmow%. St%d te! pomys#, by zadawa• jeden temat dwóm, a nawet
czterem osobom, reprezentuj%cym rozmaite
dyscypliny. Dzi$ki temu zabiegowi program
wymusza# konfrontacj$ pogl%dów. Zdradz$
nawet pewien pierwotny zamys#. Otó!, na samym pocz%tku mieli"my ide$, !eby dokona•
konfrontacji pokoleniowej, !eby budowa• pary
typu: badacz o bardzo ustalonej renomie – badacz bardzo m#ody. Jednak idea ta spotka#a
si$ z oburzeniem sporej cz$"ci Komitetu, który
uzna#, !e wprowadzenie kryterium wiekowego
to pewien rodzaj dyskryminacji, bo o tym, ile
kto" ma lat, decyduje stan jego umys#u, a nie
metryka. Ostatecznie koncepcja ta nie zosta#a przyj$ta. Obrazuje natomiast nasz pomys#
– by Zjazd by# rozmow% mi$dzy pokoleniami,
które fundowa#y dzisiejsz% polonistyk$ przed
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paroma dziesi%tkami lat, a tymi, które b$d% j%
prowadzi#y przez nast$pne pó# wieku…

Udzia• Uniwersytetu "l$skiego
w tegorocznym zje dzie
polonistów

Jak ju! wspomnia#em pozycja U) by#a bardzo silna i to nie tylko poprzez moj% osob$,
jako jednego z twórców Zjazdu. Tak!e uczestnictwo referentów i dyskutantów reprezentuj%cych U) by#o imponuj%ce. Wypowiadali si$
zarówno j$zykoznawcy, jak i literaturoznawcy.
Zreszt%, co trzeba podkre"li•, o sk#adzie naszej reprezentacji lingwistycznej zadecydowa#
w#a"ciwie prof. Gajda, szef Komitetu J$zykoznawstwa PAN, powiadaj%c, !e j$zykoznawcy
z U) to jedno z najmocniejszych "rodowisk
j$zykoznawczych w Polsce. I tak, spo"ród j$zykoznawców, referat na Zje'dzie przedstawi#a
prof. Bo!ena Witosz *problemy stylistyki+, wyst%pi# prof. Aleksander Wilko( mówi%cy o wieloj$zyczno"ci jako no"niku wielokulturowo"ci
w literaturze dawnej, by#a tak!e prof. Ma#gorzata Kita z j$zykoznawcz% analiz% literatury popularnej i dr hab. Piotr ;migrodzki, który mówi#
o krytyce naukowej. )rodowisko "l%skich literaturoznawców reprezentowa# prof. Piotr Wilczek, który otwiera# panel dotycz%cy kanonu
referatem Kanon tradycji (uniwersalnej) a zadania narodowej historii literatury. W wa!nym
i presti!owym panelu dyskusyjnym, dotycz%cym interpretacji, wyst%pi# prof. Bogdan Zeler,
wyg#aszaj%c referat Miejsce interpretacji w nowych koncepcjach edukacyjnych. Prof. Bogdan
Zeler wyst%pi# obok Erazma Ku'my, Micha#a
Paw#a Markowskiego, Anny Pajdzi(skiej, prof.
Piotr Wilczek prezentowa# swoj% wypowied'
wraz z Jerzym Kaniewskim, Józefem Bachórzem i Walerym Pisarkiem. Prof. Tadeusz S#awek wyg#osi# referat inicjuj%cy panel o komparatystyce i przek#adoznawstwie *Nowe formy
i zadania komparatystyki+. Wyst%pi#em te! ja
z referatem otwieraj%cym panel zatytu#owany
Metodologiczny aspekt to!samo"ci i integracji
dyscyplin – mówi#em o statusie dyskursu teoretycznego w post-strukturalizmie.
Trzeba jeszcze zaznaczy•, !e Zjazd sk#ada#
si$ z dwóch elementów – z obrad ogólnych
i obrad plenarnych. W tych drugich reprezentantem najm#odszego, ale ju! licz%cego si$, pokolenia polonistów by# nasz kolega dr Krzysztof Uni#owski. Jako jeden z czterech m#odych
ludzi, maj%cych przed sob% wiele lat kszta#towania polonistyki, prezentowa# swój punkt widzenia na przysz#o"• polonistyki.
Sumuj%c, twierdz$, !e udzia# polonistyki Uniwersytetu )l%skiego w Zje'dzie nie by# oczywi"cie ogromny, móg#by – z pewno"ci% - by•
wi$kszy, ale jeste"my przecie! jednym z wielu
"rodowisk i ka!de z nich reprezentowane by#o
tu, tak czy inaczej, szeroko. Silne polonistyki
to dzisiaj polonistyka krakowska, pozna(ska,
poloni"ci z Instytutu Bada( Literackich. Gdyby zrobi• ranking wyst%pie( zjazdowych, to
zaj$liby"my, po Uniwersytecie Jagiello(skim
oraz instytutach PAN-owskich *pierwsze i dru-
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gie miejsce+, po Uniwersytetach Pozna(skim
i Warszawskim *razem miejsce trzecie+, czwarte
miejsce ex aequo z Uniwersytetem Wroc#awskim. Za nami by#yby Lublin, Gda(sk, Szczecin, <ód' itd. Bardzo cz$sto mieli"my znakomitego kandydata-literaturoznawc$, ale partnerzy mieli kandydata równie znakomitego
a starszego, bardziej zas#u!onego, bardziej
utytu#owanego. Niektórzy murowani kandydaci odmówili… Na tym polu dochodzi#o do
wielostronnych kompromisów, przecie! przewodni% ide% by#o, aby referaty przedstawiali
specjali"ci pierwszej klasy.

Dlaczego polonistyka wymaga
przebudowy?

Dlatego, !e nie przystaje do sytuacji, w jakiej
istnieje. Polonistyka ukszta#towana przez "rodowisko naszych ojców, mam na my"li Janusza
S#awi(skiego *autora poprzedniego zjazdu+, Micha#a G#owi(skiego, Edwarda Balcerzana, czy,
w naszym "rodowisku, Ireneusza Opackiego,
to polonistyka, która mia#a jeden strukturalistyczny model. Uznawa#a, !e jest nauk%, i !e,
w zwi%zku z tym, musi mie• "ci"le okre"lony
przedmiot poznania i dostosowane do poznawania tego przedmiotu metody. Jako swój
przedmiot nauka ta ustala#a tzw. literacko"• literatury, jako metody stosowa#a *i tu ju! takiej
jednolito"ci nie by#o+ melan! narz$dzi j$zykoznawczych przej$tych od Jakobsona i kategorii
ze stylistyki, retoryki, teorii komunikacji, socjologii. Wszystko to po#%czono w – wygl%daj%c%
na spójn% – koncepcj$, która przetrwa#a ponad
50 lat, kszta#tuj%c w tym czasie polonistyk$ literaturoznawcz%. W warunkach realnego socjalizmu takie obwarowanie si$ w naukowo"ci
broni#o dost$pu do polonistyki rozmaitym ideologom partyjno-pa(stwowym. A wiemy z do"wiadczenia socrealizmu, jak bardzo polonistyka jest na takie zakusy podatna.
Konsekwencj% podobnego podej"cia do literaturoznawstwa by#o traktowanie literatury jako
czego", co ma swoj% „istot$” przejawiaj%c% si$
w owej mitycznej „literacko"ci”. Badania skupia#y si$ wi$c na literacko"ci, czyli na pytaniu:
czym literatura ró!ni si$ od nie-literatury? Prowadzi#o to do zubo!enia bada(, dlatego !e musia#y one trzyma• si$ "cis#ych granic, a wi$c:
tekstowo"ci tekstu literackiego, odmienno"•
tekstu literackiego od innych tekstów kultury,
zasad wewn$trznej budowy tekstu czy uk#adów komunikacyjnych, zarówno wewn%trz-,
jak i zewn%trz-tekstowych.
Sam ten podzia# na wewn%trz – i zewn%trztekstowo"• wyznacza# granic$ owego obszaru
bada( strukturalistycznych. Nic dziwnego, !e
opozycja zacz$#a od „zdekonstruowania” tego
podzia#u. Jak pisa# Derrida, „nie ma zewn%trztekstu”, czyli wolno nam bada• i to, co jest po
drugiej stronie *tekstowego+ lustra.
Utechnicznienie i niejako wyja#owienie bada(
literackich wywo#a#o rozmaite próby przenoszenia si$ na zakazane obszary, np. na tradycyjny
pozytywistyczny obszar genezy *strukturalizm
odrzuca# takie problemy, jak zwi%zek mi$dzy

!yciem pisarza a jego pisaniem+. Mo!na powiedzie•, !e badanie literacko"ci literatury sprowadza#o si$ do swego rodzaju rekonstrukcji
systemu konwencji literackich. Co, z kolei, prowadzi#o do tego, !e w procesie edukacyjnym
*pocz%wszy od szko#y podstawowej+ poznawanie poszczególnego tekstu sprowadza#o si$
do rozpoznawania dzia#aj%cych w nim konwencji. By# to oczywi"cie znakomicie funkcjonuj%cy
model, w którym wszystko musia#o do siebie
pasowa•. Co najwy!ej, je"li co" si$ nie zgadza#o, wprowadzano pomys#y mówi%ce o tym,
!e nast$puj% jakie" mieszania. Tu klasycznym
tekstem jest tekst Opackiego o krzy!owaniu si$
konwencji gatunkowych, który tra&# do antologii mi$dzynarodowych, jako tekst stanowi%cy
prób$ wyj"cia ze sztywnych ram metodologicznych. Ta szalenie niebezpieczna sztywno"• jest
do dzisiaj praktykowana w szkole – zamiast
czyta• wiersz i prze!ywa• emocje, które s%
tam zapisane, my raczej mówimy, w jakiej
konwencji jest napisany. Oczywi"cie, nie ma
mowy o tym, !eby czyta• nie znaj%c konwencji, tak jak nie mo!na gra• w karty nie znaj%c
konwencji. Natomiast nie wystarczy znajomo"•
konwencji, !eby dobrze gra• w karty.
Literaturoznawstwo zacz$#o by• na tyle
zamkni$te, !e ktokolwiek chcia# powiedzie•
co" ciekawego, musia# poza nie wychodzi•.
Nara!aj%c si$ na zarzut tzw. nienaukowo"ci.
Z drugiej strony, podtrzymuj%c swój strukturalistyczny charakter literaturoznawstwo zacz$#o si$ gwa#townie marginalizowa•. Nikt ju! nie
oczekiwa# od niego odpowiedzi na wa!ne pytania wspó#czesno"ci. Po te odpowiedzi si$gano do innych dziedzin: &lozo&i, socjologii...,
co spowodowa#o, !e rozmaite ambitne próby
przekroczenia strukturalizmu na Zachodzie
przybra#y posta• wyra'nej rewolty, która wytworzy#a opozycj$: strukturalizm – post-strukturalizm. W Polsce nie by#o rewolty, podobne
przej"cie by#o #agodne, ale i "lamazarne, rozwleczone, bo to strukturali"ci wci%! dzier!yli
rz%d dusz…

Na zje dzie dyskutowano o...

Wiele tematów nawi%zywa#o do tego, !e tamten strukturalistyczny porz%dek run%#. Wyniki
bada( nad literacko"ci% literatury dosz#y do
takiego punktu, !e zawsze s% przewidywalne.
Zgodnie z Kuhn’owsk% teori% paradygmatów
w nauce, która na Zje'dzie by#a wielokrotnie
przywo#ywana, oznacza to wyczerpanie si$
pewnego paradygmatu. Je"li wyniki bada( s%
z góry przewidywalne, to znaczy, !e paradygmat jest wyczerpany i !e szuka si$ nowego.
Mo!na powiedzie•, !e Zjazd dotyka momentu, w którym ten stary paradygmat nie
jest ju! w tak doskona#ej kondycji, w jakiej by#
25 lat temu. Na jego miejsce pojawi# si$ pluralizm rozmaitych ruchów. O tym bardzo trafnie
mówili w swoich referatach prof. Jerzy )wi$ch
*UMCS+ i prof. W#odzimierz Bolecki *IBL PAN+.
Rysowali perspektyw$ tego, co si$ sta#o – nast%pi#o spluralizowanie, ale tak daleko id%ce, !e
w#a"ciwie nie mo!na ju! rozpozna•, jak mówi
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)wi$ch, „dominium literatury”. Powiada on, !e
„dominium literatury wydaje si$ by• niesko(czone”. Ten niezwykle wa!ny w%tek dyskusji
zjazdowych pojawi# si$ tak!e w arcykapitalnym
referacie profesora Ryszarda Nycza *UJ oraz
IBL PAN+, który stwierdzi#, !e tamta strukturalistyczna kon&guracja, tamten paradygmat,
dawa# nam jedn% rzecz – dawa# nam w#asny
przedmiot bada(, nad którym mieli"my w#adz$ poznawcz%, przedmiot, na który mieli"my
wy#%czno"•. Szeroko rozumianemu ruchowi
post-strukturalistycznemu, rozmaitym zwrotom
w badaniach literackich, po"wi$cony by# jeden
z pierwszych paneli pt. Literaturoznawstwo na
zakr tach, który próbowa# odnotowa• te zwroty *etyczny, narratologiczny, dekonstrukcyjny,
genderowy+. Tematyka, jak% zaj$li si$ zwolennicy wszystkich tych „zwrotów”, nie by#aby do
pomy"lenia w obr$bie strukturalizmu, stanowi
ona zupe#nie nowy kontynent bada(. Jak mówi prof. )wi$ch, musimy dzieli• si$ z innymi
naszym obszarem bada(. Literatura sta#a si$
przedmiotem zainteresowania nie tylko literaturoznawców, ale tak!e socjologów, etyków, antropologów. Oni te! si$gn$li po wypracowane
przez nas narz$dzia analityczne. Dzielimy wi$c
i obszar bada( i – nierzadko – metod$.
Dyskusja na temat celów i przedmiotów polonistyki wynik#a ju! na pocz%tku Zjazdu. Po bardzo uroczystym powitaniu i wyst%pieniu Rektora prof. Ziejki dwa otwieraj%ce Zjazd referaty,
zatytu#owane „Pytania o przedmiot literaturoznawstwa”, wyg#osili profesorowie W#odzimierz
Bolecki i Ryszard Nycz.
Profesor Bolecki w swoim pierwszym, otwieraj%cym ca#y Zjazd referacie powiada, !e ta
perspektywa dzielenia obszaru i metody bada( z innymi, to perspektywa utoni$cia w obszarze bada( kulturowych. Jest ona dla nas
"miertelnym zagro!eniem. Polonist$ zast%pi
socjolog, etyk, antropolog, i polonista stanie
si$ bezrobotny. Wed#ug niego, w interesie naszej korporacji jest zachowanie swojego w#asnego obiektu bada( i swojej metody badania
tego obiektu. W przeciwnym wypadku obiekt
ten wymknie si$ nam z r%k, a my przestaniemy mie• wyra'ny zawód, stracimy w#asn% to!samo"• i w#asn% kompetencj$ specjalisty od
pewnego obszaru.
Profesor Nycz w tej kwestii odwo#a# si$ do
pierwszego, niejako archetypowego, Zjazdu im.
Jana Kochanowskiego, który odby# si$ równie! w Krakowie w 9884 r., zatem 920 lat temu.
Pojawi#y si$ wtedy referaty mówi%ce o tym, !e
badania literackie maj% wyra!a• wspólnotow%
tradycj$ kultury polskiej, maj% sta• na jej stra!y i bada• j%. Maj% stanowi• interdyscyplinarne centrum ca#ej humanistyki. Natomiast opcja
strukturalistyczna, zdaniem Nycza, pojawi#a si$
ju! 70 lat pó'niej, w 9@94 roku, kiedy na zje'dzie polonistów wyst%pili Kleiner, Wójcicki,
<empicki, opowiadaj%cy si$ za zamkni$ciem
bada( literackich w ramach pewnego obszaru,
w ramach pewnej dyscypliny, która jest tylko
i wy#%cznie nasz% dyscyplin%. Zasadnicza teza,
zamykaj%ca referat Nycza, sprowadza si$ do
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tego, !e dwie te opcje s% opcjami, których nie
sposób pozby• si$ na rzecz jednej z nich. Trzeba, zdaniem Nycza, wypracowa• taki model
uprawiania polonistyki, która w efekcie #%czy#aby zarówno program szeroko-humanistyczny, jak i ten w%sko-specjalistyczny.
I oto pojawi# si$ punkt wyj"cia do zjazdowych
dyskusji. Dyskusji wokó# referatów Boleckiego
i Nycza, wokó# tezy ostrzegaj%cej przed dezintegracj% prowadz%c% do bezrobocia, i tezy
brzmi%cej: nie ma mo!liwo"ci innej, jak tylko
dokona• pogodzenia tych antagonistycznych
tendencji w polonistyce, bo one obie maj% swoje umocowanie i swoje racje bytu.

Zapewne dyskutowano te!
o tym, !e nauczyciele-poloni!ci
nazwijmy ich „tradycjonalistami”,
powinni si# reformowa!.

Otó! w#a"nie> Zjazd nie mia# by• monologiem literaturoznawców, którzy rozmawiaj% sami ze sob%. Mia# by•, i by#, rozmow% czterech
profesji, które odpowiadaj% za kszta#t przysz#ej
polonistyki wszystkich szczebli – pocz%wszy
od szko#y podstawowej, przez uniwersytet, a!
po studia doktoranckie. Sam program Zjazdu
by# u#o!ony tak, aby wszystkie poszczególne
komórki, klocki, z których go sk#adamy, aby
wszystkie panele zawiera#y w sobie cztery
g#osy: literaturoznawcy, kulturoznawcy, j$zykoznawcy i – powiedzmy brzydko, ale krótko
– „edukatora”. Takim uk#adem podkre"lili"my
fakt, !e polonistyk$ tworz% reprezentanci tych
czterech dziedzin i dopiero polifonia ich g#osów kszta#tuje charakter tegorocznego Zjazdu, który sta# si$ przez to rozmow% interdyscyplinarn%.

Wnioski

Jak w dzisiejszych czasach ma wygl$da!
nauka o literaturze i nauczanie literatury?
Jakie wnioski ze Zjazdu?
Nad tematem tym przez wszystkie dni zjazdu dyskutowa#o 920 referentów i kilkuset ich
s#uchaczy. Ostatecznych wniosków jeszcze nie
wida•, zobaczymy je w momencie wydania tomiszcza z materia#ami zjazdowymi.
Pierwsze spostrze!enia, które nasuwaj% si$
po wys#uchaniu *niektórych, rzecz jasna, bo
obrady prowadzono równolegle w wielu zespo#ach+ referatów i dyskusji, pokazuj% zbli!anie si$
dyscyplin. Bardzo wa!ne by#o w tej kwestii wyst%pienie prof. Jerzego Bartmi(skiego *UMCS+,
wybitnego j$zykoznawcy, który wchodzi w dialog z literaturoznawstwem. Powiada on, !e:
„Lingwistyka ma na powrót uzyska• charakter dyscypliny humanistycznej - to pomaga jej
w dialogu z literaturoznawcami [...]. Je!eli mówimy np. o gatunkach mowy, to w sposób p#ynny mo!emy przechodzi• od gatunków mowy,
czyli obszaru, który obejmuje j$zykoznawstwo
do gatunków literackich, czyli obszaru literaturoznawstwa. Tu jest ci%g#o"•, któr% trzeba
zachowa•”. Wida• tu d%!no"• do spotkania
si$. Zdaniem prof. Bartmi(skiego, takim terenem spotkania jest kategoria tekstu, dlatego !e

wszyscy – lingwi"ci, literaturoznawcy, kulturoznawcy – zajmujemy si$ tekstami.
Czy by•y g•osy mówi$ce o tym, !e na polskich uniwersytetach brakuje dog•#bnej nauki dekonstrukcjonizmu, antropologii czy socjologii literatury, krytyki feministycznej?
Jak ju! wspomnia#em, w Polsce prze#om
post-strukturalistyczny przebiega# dosy• opornie, poniewa! by# t#umiony przez powszechnie
akceptowany strukturalizm. Powoli jednak co"
zaczyna si$ w tym kierunku dzia•. Dzi$ki inicjatywie Ryszarda Nycza, zwi%zanej z wydawnictwem Universitas i jego seri% o nowoczesno"ci,
sytuacja zupe#nie si$ zmieni#a. Wprawdzie programy nauczania jeszcze nie przesz#y pod tym
wzgl$dem reformy, za to zmieni#a si$ sytuacja,
która dzisiaj wyprzedza programy. Dzisiejszy
humanista nie mo!e obej"• si$ bez szerokiego studiowania rozmaitych w%tków antropologicznych, psychologicznych, socjologicznych, etc. Nie sposób by• dzisiaj wykszta#conym cz#owiekiem i zabiera• g#os w debacie
publicznej, posiadaj%c wiedz$ z w%skiego,
jedno-specjalistycznego obszaru. Dzisiejszy
dyskurs intelektualny jest pluralistyczny, cho•
oczywi"cie uk#ad studiów jeszcze tego nie odzwierciedla.
Czy jest szansa na humanistyczne i wieloaspektowe prowadzenie nauki w szko•ach?
To jest niezbywalne, o tym mówili wszyscy
„edukatorzy”. Najbardziej zdumiewaj%ce by#o
to, !e kiedy odby#a si$ rozmowa na temat interpretacji i swoje zdanie zaprezentowa# prof.
Markowski, ostro opowiadaj%cy si$ za stanowiskiem pragmatystycznym w interpretacji,
wyst$puj%cy przeciwko zamykaniu si$ w obszarze literaturoznawczym, strukturalistycznie wyznaczonym, mówi%cy o konieczno"ci
otwierania si$ w procesie interpretacji, przekraczania granic, barier, to ten g#os uzyska#
ogromne poparcie nauczycieli. Przedstawiciele "rodowiska nauczycielskiego opowiadali si$
w wi$kszo"ci za pomys#ami, które wykraczaj%
poza tradycj$, które id% w stron$ otwierania si$
a nie zamykania.
W ko(cowych dyskusjach, powiedzmy
szczerze, najbardziej wybrzmiewa#y tematy
dotycz%ce owej sytuacji „otwarcia”. By#o to
szczególnie widoczne w referatach naszych
najm#odszych kolegów, którzy podkre"lali
istnienie niegdysiejszej wspólnoty, wspólnej
inicjatywy. Natomiast teraz, jak powiedzia# jeden z moich najm#odszych kolegów, ka!dy
robi swoje. Jest to swego rodzaju dyskomfort. Po pierwsze, pluralizacja spowodowa#a, !e ka!dy robi swoje i w#a"ciwie nikt tego
nie kontruje, jak mawia# Derrida, „nikt nie daje
swej kontr-sygnatury”. Okazuje si$, !e nie ma
pola spotkania, pola dialogu, nie ma dyskusji.
Nie czytamy si$, nie s#yszymy si$, ka!dy robi
i mówi swoje, g#osy si$ mijaj%. Postulowano
stworzenie pewnego forum, na którym móg#by zaistnie• dialog i konfrontacja my"li. Taka
sytuacja odnosi si$ do marzenia, !eby istnia#
pewien autorytet.
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Apel do ministra edukacji

Czym w dzisiejszych czasach powinna
zaj$! si# polonistyka?
To, co powiem, b$dzie odwo#ywa#o si$ do pisma, które organizatorzy Zjazdu skierowali do
przedstawicieli W#adz Pa(stwowych. Te wnioski
przyj$to na koniec Zjazdu.
Po pierwsze: Uczestnicy Zjazdu niepokoj%
si$, !e edukacja polonistyczna ulega ona marginalizacji w hierarchii strategicznych zada(,
które s% realizowane przez W#adze Pa(stwowe
i instytucje zwi%zane z edukacj%. Do edukacji
polonistycznej przywi%zujemy coraz mniejsz%
wag$, czego bezpo"rednim przejawem jest to,
!e jeste"my w tej edukacji sterowani od zewn%trz, w dodatku w dosy• niewyra'ny sposób.
Pog#$bia si$ centralizacja zarz%dzania reform%
edukacji polonistycznej. W zwi%zku z t% reform% podejmuje si$ decyzje, które z nikim nie s%
konsultowane, ani ze "rodowiskiem nauczycielskim, ani ze "rodowiskiem naukowym. S% to
decyzje ministerialne, urz$dnicze, nie maj%ce
nic wspólnego z praktyk%.
Po drugie: Powstaje chaos legislacyjny,
dezorientacja "rodowiska. Nie wiemy, jaka
ma by• d#ugofalowa strategia dzia#ania resortu. On nam co" dyktuje, narzuca i my mamy to
przyj%• – na tym dyskusja si$ ko(czy. Dowodzi
to, !e status edukacji polonistycznej zostaje
podporz%dkowany decyzjom urz$dniczym.
Po trzecie: Uwa!amy, !e pa(stwowa polityka edukacyjna i naukowa – jako priorytet – powinna gwarantowa• trwa#% obecno"• narodowego dziedzictwa kulturalnego w "wiadomo"ci jednostkowej, spo#ecznej, a tak!e w opinii
mi$dzynarodowej. Pa(stwo musi instytucjonalnie zagwarantowa•, !eby narodowe dziedzictwo kulturalne znalaz#o si$ w "wiadomo"ci
jednostkowej, spo#ecznej i mi$dzynarodowej.

I nikt pa(stwa w tym nie zast%pi. *Nadmieni$, !e
w Zje'dzie uczestniczy#o wielu przedstawicieli
polonistyki zagranicznej, !e by# osobny panel
na zako(czenie Zjazdu, w którym wypowiadali
si$ nasi koledzy którzy ucz% j$zyka polskiego
czy literatury i kultury polskiej za granic%+.

nych polonistów nie ma dostatecznego kontaktu z polonistyk% polsk%, która w naturalny
sposób stanowi macierz dla wszelkiej polonistyki. By• mo!e nie ma drugiej takiej dyscypliny
wiedzy, jak polonistyka, w której Polacy byliby
najlepsi na "wiecie>

Tradycja

Zapocz$tkowali!my proces

Jak wida• zasadniczy niepokój, który wyra!amy, g#ówne stanowisko Zjazdu s% zgodne
z tradycj% sprzed 920 lat. Z t% tradycj%, która
mówi, !e badania literackie maj% wi$ksz% ni!
inne badania odpowiedzialno"• za kultur$,
!e polonistyka pozostaje instrumentem przekazywania i zachowywania ci%g#o"ci dziedzictwa kulturowego. Nie chcemy si$ zrzeka• tej
tezy – jest ona zasadniczym zobowi%zaniem
polonistyki.

Postulaty

Z niepokoju wyra!onego w stanowisku
uczestników Zjazdu, przejawiaj%cego si$
w dyskusjach, wy#aniaj% si$ trzy postulaty.
Pierwszy: By przy Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu powsta# sta#y zespó# konsultacyjny do spraw edukacji polonistycznej.
Powinien sk#ada• si$ z reprezentantów edukacyjno-naukowego "rodowiska polonistycznego,
w którym byliby przedstawiciele czterech dyscyplin – literaturoznawstwa, j$zykoznawstwa,
kulturoznawstwa i edukacji. Promotorami zespo#u by#yby dwa komitety PAN-owskie *literaturoznawczy i j$zykoznawczy+.
Drugi: Przy Ministerstwie Nauki i Informatyzacji powinien powsta• Fundusz Vumanistyki
Polskiej, który by#by zdolny &nansowa• rozmaite przedsi$wzi$cia z polonistyk% zwi%zane.
Trzeci: By istnia#o Centrum Informacji
i Wspó#pracy z Zagranic%. Wielu zagranicz-

Na polonistyce spoczywa misja formowania modelu to!samo"ci narodowej i kulturowej
wspó#czesnego Polaka i nast$pnych pokole(.
Model to!samo"ci narodowej formuje si$ nie
na lekcji WF-u czy matematyki, przy ca#ym szacunku dla tych przedmiotów. Je"li wspó#czesny
Polak nie b$dzie spotyka# si$ z dziedzictwem
kultury narodowej, je"li b$dzie si$ go uczy•
j$zyka polskiego, jako obcego *a takiego poziomu kompetencji wymaga si$ dzi" przy tzw.
podstawowym, a nie rozszerzonym poziomie
matury z polskiego>+ to to!samo"• kulturowa
Polaków, polski j$zyk i polska kultura stan% si$
ma#o wa!ne, wr$cz bezwarto"ciowe. My"l$, !e
zapocz%tkowali"my proces przebudowy polonistyki. Na pocz%tku Zjazdu wielu z nas pyta#o:
dlaczego przebudowa? Pod koniec pojawia#o
si$ ju! inne pytanie: jaka przebudowa? Wszyscy u"wiadomili sobie konieczno"• zmian.

Kolejny Zjazd by! mo!e
ju! za 5 lat...

Tak przynajmniej brzmia#a propozycja Gospodarza Zjazdu, JM Rektora UJ profesora Franciszka Ziejki w s#owie zamykaj%cym.
Przyj$ta oklaskami.
PROF. DR VAB. KRZYSZTOF K<OSI3SKI
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
Wys#ucha#a PATRYCJA MROWIEC

WIELKA!ORKIESTRA!%WI&TECZNEJ!POMOCY
XIII!FINA\![!9!stycznia!2005!r.
NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI LECZENIA W NEONATOLOGII I PEDIATRII
Fundacja Wielkiej Orkiestry )wi%tecznej Pomocy prosi o pomoc we wszystkich przedsi$wzi$ciach podejmowanych przez cz#onków Sztabu dla realizacji zbiórki pieni$!nej oraz imprez towarzysz%cych zbiórce w dniu @ stycznia 2005 r.
W tym dniu bawimy si$ razem w klubie „Straszny Dwór” – planujemy du!o atrakcji i niespodzianek *program niebawem na stronach:
www.us.edu.pl, www.elementarz.hg.pl+.
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy *studentów, pracowników naukowych i administracji Uniwersytetu )l%skiego+ do Sztabu w Zespole
Szkó# Fundacji „Elementarz” ul. Studencka 98, tj. Osiedle Akademickie Uniwersytetu )l%skiego w Katowicach-Ligocie.
Rejestracja osobi"cie b%d' poczt% elektroniczn%:
e-mail: wospHelementarz.neostrada.pl, elementarzHwp.pl,
tel. 204-5@-08, 25-25-9@@.
Oby „97” by#a wielkim szcz$"ciem dla chorych dzieci.
Liczymy na Was
Szef Sztabu
ANDRZEJ JAB<O3SKI
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Wystawa!fotograficzna

Positive Lives
Wystawa fotogra&czna „;ycie pozytywne”
*Positive lives+ go"ci#a w Katowicach przez
ostatnie dni pa'dziernika. Mo!na j% by#o zwiedza• na Dworcu G#ównym i w Budynku Starego Dworca w Katowicach w ramach akcji Tolerancyjny dla "wiata *www.tolerancyjnydlaswiata.pl+.
Positive Lives to mi$dzynarodowy projekt fotogra&czny, który dzia#a
od 9@@7 roku. Przez ten czas wielu wybitnych fotografów zrealizowa#o
autorskie reporta!e m.in. w: Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, RPA, USA, a ostatnio w Viszpanii i Polsce. Autorem zdj$• dokumentuj%cych problem AIDS
w Polsce jest znany fotograf agencji Network, Roger
Vutchings. Zdj$cia przedstawiaj% ludzi dotkni$tych
VIX1AIDS w sposób odbiegaj%cy od stereotypowych
medialnych przedstawie( – z du!% doz% optymizmu
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i nadziei. Stale powi$kszaj%ca si$ kolekcja reporta!y i tekstów daje widzom mo!liwo"• wgl%du w !ycie rodzin, kobiet, m$!czyzn, dzieci, a tak!e ca#ych grup spo#ecznych z najbardziej zagro!onych regionów "wiata. Te zdj$cia i opisane historie s% bardzo osobistym i warto"ciowym
dokumentem, mówi%cym widzom o wiele wi$cej ni! statystyki.
Obraz i tekst stanowi% poruszaj%cy przekaz, pokazuj% odwag$ i po"wi$cenie ludzi walcz%cych z VIX1AIDS. S% one bezpo"rednim "wiadectwem ich zmaga(. Ludzie tutaj pokazani zdecydowali si$ opowiedzie• o sobie po to, aby chroni• !ycie innych, do"wiadczaj%cych tych
samych zagro!e(.
Wystawa Positive lives stale kr%!y po Azji, Europie, Afryce, USA i Australii. Dotychczas ogl%da#o j% 4 miliony widzów, co czyni j% wa!nym
o"rodkiem w globalnej dyskusji i upowszechnianiu
wiedzy o VIX1AIDS. Mo!emy j% podziwia• dzi$ki zaanga!owaniu Przedstawicielstwa Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju *UNDP+. Do Polski zosta#a sprowadzona dzi$ki staraniom Pana Adama Niedba#y ze
stowarzyszenia „Bez granic”.
Opracowa#a: MAGDALENA JAWORSKA
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Piotr Żmigrodzki
bez przypisów
Kilka lat temu pewien naukowiec obwie"ci#, !e !yjemy w Polsce w kulturze narzekania, a nawet wyg#osi# na ten temat referat, który
pó'niej opublikowano. Odkry# w ten sposób
Ameryk$, gdy! nie od dzi" wiadomo, !e je"li spotka si$ dwóch *a trzech ju! na pewno+
Polaków, rozmow$ rozpoczn% od utyskiwania:
a to na pogod$, a to na w#asne zdrowie, sytuacj$ polityczn%, niskie zarobki, w#asny pod#y nastrój, Bóg wie co jeszcze, w zale!no"ci
od miejsca i sytuacji, w jakiej spotkanie to si$
odbywa.
Je"li si$ jednak "ledzi uwa!nie ró!ne doniesienia medialne, mo!na odnie"• wra!enie, !e
zagnie'dzi#a si$ w nich kultura inna, któr% nazwa#bym kultur% szczycenia si$. W odró!nieniu od uprzednio wspomnianej, ta jest atrybutem przede wszystkim instytucji publicznych
i osób, wypowiadaj%cych si$ w imieniu tych!e
instytucji. Polega ona, mówi%c w skrócie, na
przypominaniu i publicznym podkre"laniu, !e
jaka" posta•, która sta#a si$ znana w "wiecie,
ma "cis#y zwi%zek z nasz% miejscowo"ci%, ulic%, instytucj%, krajem. Nie by#oby w tym oczywi"cie nic zdro!nego, gdyby nie fakt, !e ów
zwi%zek cz$sto bywa tylko symboliczny i ma#o
znacz%cy dla drogi !yciowej delikwenta. To na
przyk#ad noblista, który wprawdzie urodzi# si$
w naszym mie"cie, ale mieszka# w nim tylko
trzy lata i w wieku wczesnodzieci$cym wyjecha# w "wiat. To wynalazca kremu "wiatowej
marki, co mieszka# kilka lat w naszym regionie, zanim wyjecha# pobiera• nauki, które go
doprowadzi#y do owego wynalazku. To „najwi$kszy "l%ski poeta” XIX-wieczny, który prawdopodobnie nigdy nie mia# okazji sobie u"wiadomi•, !e jest poet% "l%skim. To sportsmenka,
która wprawdzie w mie"cie si$ urodzi#a i ma
tu nawet przystanek autobusowy, nazywany
jej imieniem, ale !eby uprawia• sport, musia#a
st%d wyjecha• do miasta innego. To satyryk,
któremu przydarzy#o si$ w naszym mie"cie
urodzi•, ale dzi" jego z nim zwi%zki to tylko
okazjonalne wizyty z dobrze op#acanymi odczytami lub udzia# w jury ró!nych konkursów
*tako! honorowany, oczywi"cie+. To laureat nagrody literackiej, o którym pisz%c, podkre"la
si$, !e jest absolwentem naszego uniwersytetu
*co jest prawd%, ale prawd% jest te!, !e doktorat woli on robi• w Krakowie+. Kiedy w lokalnej
prasie czytam o planowanym wyst$pie jakiej"
"piewaczki, prawie zawsze znajduj$ w anonsie, niby przypadkiem, napomkni$cie o tym, !e
ostatnio "piewa#a ona *lub wkrótce za"piewa+
w Carnegie Vall albo w Olimpii, a w Bayreuth,
a je"li nie, to chocia! w Filharmonii Krakowskiej. Tr%bi si$ o tym, !e lokalna orkiestra symfoniczna wyjedzie na tournee po Niemczech,
tak jakby by#o co" dziwnego w tym, !e orkie-
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O!szczyceniu!si#
stra tej rangi sp$dza d#ugie miesi%ce na zagranicznym tournee.
Inna strategia polega na sztucznym „spolszczaniu” znanych obcokrajowców. Przegranemu kandydatowi na prezydenta USA wyszukano jak%" babk$ w pewnej miejscowo"ci
na Opolszczy'nie i przez d#u!szy czas zastanawiano si$, czy i jak ten fakt wykorzysta•
w promocji miejsca *niestety, kandydat odpad#, a wi$c i sprawa pewnie umrze "mierci%
naturaln%+. Gdy ostatnio noblist% w dziedzinie
chemii zosta# uczony o swojsko brzmi%cym
nazwisku Ciechanower, specjali"ci od szczycenia si$ natychmiast wykryli „polskie korzenie” jego domniemanego ojca, ale nie mogli
doj"• do porozumienia, co do miejsca jego
pobytu: mia#by on przed wojn% mieszka•
w Warszawie, czy te! w M#awie *przy czym
ta druga ewentualno"•, ze wzgl$du na odleRys. Marek Rojek

g#o"• M#awy od Ciechanowa wydaje mi si$
bardziej prawdopodobna+. Z kolei miejscowo"ci letniskowe na si#$ wynajduj% lokalne
atrakcje. A to „legendarny” Diabelski Kamie(,
który po bli!szym przyjrzeniu si$ okazuje si$
ledwie wystaj%cym z wody kawa#kiem ska#y, to
znów „wie!a widokowa”, czyli drewniana platforma ledwie wystaj%ca ponad czubki drzew
otaczaj%cego j% lasu, zabytkowe forty&kacje
*kawa#ki rozpadaj%cego si$ muru+, historyczny pa#ac *w rzeczywisto"ci zaniedbana rudera
z odrapanymi murami+ itp. Ka!dy sam móg#by wzbogaci• t$ list$ przyk#adów o w#asne
do"wiadczenia.
Pod#o!e tego nasilaj%cego si$ zjawiska wydaje si$ #atwe do okre"lenia. Z jednej strony
sk#ada si$ na nie ch$• *jednostek, spo#eczno"ci+ wyró!nienia si$ z t#umu, zwrócenia na
siebie uwagi, np. promocji miasta, gdy ju! nie

wystarczy sama informacja, !e nocowa# tu Napoleon *kto" dowcipny rzek#, i! je"liby Napoleon rzeczywi"cie mia# sp$dzi• po jednej nocy w ka!dej z miejscowo"ci, która si$ takim
faktem chlubi, nie starczy#oby mu ju! w !yciu
czasu na nic innego, zw#aszcza za" na operacje wojenne, które okry#y go chwa#%, a potem sta#y si$ przyczyn% jego upadku+ lub Sobieski w drodze do albo z Wiednia. W epoce
wszechmocnej reklamy i public relations ka!dy sposób na przyci%gni$cie uwagi jest dobry.
Po drugie, wchodzi tu te! w gr$ tendencja do
poprawy w#asnego samopoczucia, podwy!szenia w#asnego statusu za pomoc% takich
czynników, które, jak mniemamy, wzmacniaj% nasz presti! w oczach innych. Nasz, czyli
jednostek, ale przede wszystkim spo#eczno"ci, narodu. Wprawdzie w pi#ce no!nej dru!yna
polska nie ma sukcesów, ale za to nasz cz#owiek ogrywa wszystkich w Bundeslidze i strzela tony bramek *a przy tym Niemiec pogimnastykuje sobie j$zyk: „Kschi-no-weck? – jak
si$ to, do cholery wymawia?”+. W hokeja na
lodzie lej% nasz% reprezentacj$ nawet Kazachowie, ale za to przedstawiciel naszego narodu zdoby# *jako jeden z dru!yny+ Puchar
Stanleya. My"lenie takie poprawia samopoczucie i podnosi nasz status – przynajmniej
w naszych w#asnych oczach.
Nie przytaczam tych wszystkich faktów, by
gani• lub si$ na"miewa•. Przeciwnie, uwa!am,
!e umiej$tne szczycenie si$ jest cnot% spo#eczno"ci, a im wi$cej jest rzeczy lub osób,
którymi dana grupa mo!e si$ poszczyci•, tym
lepiej. Dlatego na koniec chcia#bym wnie"•
swój wk#ad do kultury szczycenia si$. Otó! lat
temu ju! kilkana"cie mia#em zaszczyt uczy•
leksykologii z leksykogra&% *to taki przedmiot
na I roku &lologii polskiej+ m#od% dam$, która pó'niej „zagra#a jedn% z g#ównych ról” *jak
przeczyta#em na stronie internetowej szko#y
aktorskiej, gdzie owa m#oda dama, opu"ciwszy przedwcze"nie nasz% Alma Mater, kontynuowa#a edukacj$+ w &lmie „Psy 2”. By#a to rola panienki, któr% Bogus#aw Linda odkupi# na
Ba#kanach z r%k partyzantów bodaj za skrzynk$ whisky, ale która, mimo takiego podejrzanego pochodzenia, inaczej ni! zwykle kobiety w &lmach Pasikowskiego, wytrwa#a w wierno"ci g#ównemu bohaterowi do ko(ca i pomaga#a mu liza• rany, gdy w samotnej walce
„wyeliminowa#” wszystkich swoich przeciwników. Nie wiem, czy by#a to rola „jedna z g#ównych” *w tym &lmie znalaz#yby si$ „g#ówniejsze”+, ale z pewno"ci% zas#uguj%ca na uwag$.
Fakt jednak, !e ta m#oda aktorka rozpocz$#a swoj% edukacj$ w Uniwersytecie )l%skim,
jak my"l$, powinien by• przypomniany. I mój
skromny udzia# w jej edukacji te!.
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Nasze!wspólne!Uniwersum
Uniwersytet bierze sw% nazw$ od #aci(skiego universitas, czyli powszechno"ci
i ogólno"ci. Taka koncepcja
spo#eczno"ci wymaga wspó#pracy wielu ró!norodnych
dziedzin i "wietnie wpisuje
si$ w idee zjednoczenia i solidarno"ci Europy.
Podczas przedreferendalnej kampanii jednym z argumentów wysuwanych przez zwolenników akcesji by#a polityka Unii wobec nauki i studentów. Najwi$ksz% obaw% by#o to, czy
b$dziemy potra&li wykorzysta• szanse, jakie
daje UE. W tym miesi%cu mija ju! pó# roku od
naszego wej"cia w struktury europejskie i wypada#oby jako" podsumowa•, jak ten okres
up#yn%# w naszej Uczelni. Niestety, jak ka!dy
widzi zmieni#o si$, delikatnie mówi%c, niewiele, bo nie jest chyba powodem do chwa#y powstanie serwisu HTTP://EUROPA.US.EDU.PL.
To chyba troch$ za ma#o...
Nie uda#o si$ chyba nawet sformu#owa• g#ównych problemów czy kierunków rozwoju. Zamiast narzeka• proponuj$ jednak „wzi%• sprawy
we w#asne r$ce” i zastanowi• si$, co mo!emy
zrobi• sami bez czekania na inicjatyw$ ze strony
w#adz Uczelni czy naszego samorz%du.

ZRZESZ SI >
Niestety, wci%! wielu studentów w Polsce,
a równie! i w naszej Uczelni, nie docenia mo!liwo"ci, jakie stwarza cz#onkostwo w mi$dzynarodowych organizacjach studenckich. Po
przyst%pieniu UE uzyskali"my dost$p do wielu nowych form aktywno"ci, cz$sto bezp#atnych. A korzy"ci p#yn%cych z zaanga!owania
si$ w prace takiej organizacji jest wiele.
Wyjazdy, kursy i wycieczki organizowane
przez stowarzyszenia europejskich studentów
to "wietna okazja do podszlifowania znajomo"ci
j$zyka obcego, nawi%zania kontaktów, poznania
zagranicznych rynków pracy. Napi$ty plan za-
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j$• nie pozwala cz$sto uzyska• jakiegokolwiek
do"wiadczenia zawodowego podczas studiów,
tak potrzebnego ju! po uzyskaniu dyplomu. Anga!uj%c si$ w dzia#alno"• w organizacjach studenckich mo!emy potwierdzi• wiarygodno"•
naszego CX i „zab#ysn%•” przed potencjalnym
pracodawc% nasz% "wiatowo"ci%. Tym bardziej,
!e wci%! bardzo trudno w Polsce zdoby• do"wiadczenia zawodowe w oparciu o europejskie
standardy. Trudno by#oby wymieni• wszystkie
dzia#aj%ce organizacje, cze"• z nich ma bardzo
elitarny lub specjalistyczny charakter. Najpro"ciej wi$c rozpocz%• swoj% przygod$ od wst%pienia w progi której" z najpopularniejszych
grup, gdzie zorientujemy si$ szybko, jak dalej
mo!emy rozwija• swe zainteresowania.
Te organizacje, do których najcz$"ciej tra&aj% studenci Uniwersytetu )l%skiego to przede
wszystkim:
• EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW
AEGEE – zrzeszaj%ce studentów wszelkich
specjalno"ci, liczy kilkana"cie tysi$cy cz#onków. Celem dzia#alno"ci tego stowarzyszenia
jest integracja "rodowiska akademickiego Europy, promowanie takich warto"ci, jak wymiana
kulturalna, spo#ecze(stwo obywatelskie i kultura studencka.
• MI DZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW AEISEC – prawdziwy gigant
w"ród zrzesze( studenckich, skupia ok. 50 tysi$cy cz#onków z 50 krajów. Specjalizuje si$
w organizowaniu sta!y *od o"miu tygodni do
pó#tora roku+. Swoj% ofert$ kieruje do studentów nauk ekonomicznych i spo#ecznych oraz
studiuj%cych j$zyki obce.
• EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE
STUDENTÓW PRAWA ELSA – dzia#a na ponad 200 uniwersytetach skupiaj%c ok. 25 tysi$cy studentów prawa. Organizacja stawia sobie
za cel mi$dzynarodow% wymian$ studentów,
szko#y letnie oraz poszanowanie ró!norodno"ci kulturowej i godno"ci ludzkiej.

ZA<Ó; W<ASN_ ORGANIZACJ >
No có!, je"li nie znajdziemy dla siebie miejsca w !adnej z istniej%cych organizacji mo!emy
za#o!y• w#asn%> S% ku temu dogodne warunki,

cho• oczywi"cie nie jest to zadanie #atwe. Warunkiem koniecznym lecz nie wystarczaj%cym
jest zgromadzenie pi$tnastoosobowej grupy
za#o!ycielskiej, ostatecznie mog% by• to nawet trzy osoby, je"li powo#amy si$ na zapis
o tzw. Stowarzyszeniach zwyk#ych *Dz. ust.
9@8@.20.904 – prawo o stowarzyszeniach+.
Po pierwszym zebraniu odpowiednie formularze i statut nale!y przes#a• do wydzia#u rejestracyjnego stosownego s%du. Poniewa! g#ównym problemem, z jakim przyjdzie si$ zmierzy•
z nowym prezesem, b$dzie zdobycie 'róde# &nansowania warto zapozna• si$ z mo!liwo"ciami jakie daje nam cz#onkostwo w UE. Musimy
jasno sprecyzowa• cel na jaki chcemy wyda•
pieni%dze, udowodni• wiarygodno"• naszego
stowarzyszenia – najlepiej przez por$czenia jakiej" znanej osobisto"ci, a przede wszystkim
rzetelnie zapozna• si$ z warunkami umowy,
w czym na pewno pomo!e nam wizyta w gminnym O"rodku Informacji Europejskiej.

STUDIUJ ZA GRANIC•#
Podpisanie w 9@@@ roku Deklaracji Bolo(skiej,
zarówno przez cz#onków UE, jak i kraje z ni%
stowarzyszone, mia#o na celu mi$dzy innymi
ujednolicenie systemu szkolnictwa wy!szego,
stworzenie mo!liwo"ci porównywania dyplomów i u#atwienie wymiany mi$dzy uczelniami.
Zwi%zane z tym s% równie! tajemnicze punkty
ECTS, które po zako(czeniu ka!dej sesji zobowi%zani jeste"my zgromadzi• w naszym indeksie. Poszczególne pa(stwa zachowa#y jednak
ca#kowit% autonomi$ w konstruowaniu programów nauczania, a pracodawcy uchronili swój
w#asny system uznawania szkó# wy!szych.
Istnieje pewna prawid#owo"•, !e kierunki najpopularniejsze w Polsce s% te! preferowane
przez studentów z zachodniej Europy. Najtrudniej dosta• si$ w europejskich uczelniach na
ekonomi$, medycyn$, prawo, informatyk$ i politologi$, a wolne miejsca zawsze znajdziemy
na kierunkach przyrodniczych. Odmienn% spraw% jest jednak nie co, a gdzie chc% studiowa•
np. Niemcy czy Francuzi. Okazuje si$ bowiem,
!e najwi$ksze uczelnie prywatne od pewnego
czasu zaczynaj% prze"ciga• szko#y pa(stwowe
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poziomem nauczania i to one obecnie ciesz%
si$ najwi$ksz% renom%.
Decyzje, co do przysz#ego zawodu s% cz$sto
powodowane nie rzeczow% analiz% rynku pracy,
lecz tzw. owczym p$dem. Wynikiem tego jest
wysokie bezrobocie w niektórych bran!ach,
a z drugiej strony niedostatek pracowników.
Problem ten ma rozwi%za• program E-edukacja, daj%cy mo!liwo"• przekwali&kowanie si$
poprzez odbywanie zaj$• przez internet na poziomie zawodowym czy nawet uniwersyteckim.
Okazuje si$, !e jedynie ok. 8\ procent mieszka(ców Unii wykonuje swój zawód wyuczony.

STA;E I PRAKTYKI
Sta#o si$ ju! norm%, !e chc%c po studiach
znale'• dobr% prac$ musimy wykaza• odbycie

najlepiej trzyletniego do"wiadczenia zawodowego. Paradoks polega na tym, !e jest to prawie niemo!liwe, gdy studiuje si$ w trybie dziennym. Wyj"ciem z tej sytuacji mo!e by• modny
coraz bardziej termin – sta!. A je"li sta! to najlepiej w jakiej" cenionej organizacji np. Komisji
Europejskiej... Dwa razy do roku proponuje ona
pi$ciomiesi$czne sta!e we wszystkich dyrekcjach generalnych – od pierwszego marca lub
pa'dziernika. Najch$tniej widziani s% studenci
nauk politycznych, stosunków mi$dzynarodowych i ekonomii, tak naprawd$ jednak warunkiem naszego przyj$cia b$dzie znajomo"• co
najmniej dwóch j$zyków o&cjalnych Unii Europejskiej. Dla Polski przewidziano 50 miejsc
z 600, wniosków jest oczywi"cie o wiele wi$cej,
przez co poddane s% szczegó#owej selekcji.

<atwiej zdoby• sta! w innych unijnych instytucjach. Praktyki i sta!e oferuj% min.: Parlament
Europejski, Rada Unii Europejskiej, Instytut Studiów Europejskich we Florencji.
To oczywi"cie tylko niektóre formy zaanga!owania si$ w dzia#alno"• zwi%zan% z UE. Nieraz
potrzeba sporo wysi#ku, a czasem wystarczy
nieco szcz$"cia, by wspó#praca z innymi studentami w ramach zjednoczonej Europy da#a
nam wymierne korzy"ci, jednak zawsze warto
próbowa•. Nie zapominajmy bowiem, !e ka!da
z przedstawionych tu form aktywno"ci to przede
wszystkim przygoda, okazja do poznania ciekawych ludzi i kultur.
KAMIL SZCZEPA3CZYK

Z!u;miechem!przez!sesj#
Szerzy si$ pogl%d, !e stu- ten potwornie nudny czas przepytywania i po- student? – Wszystko! Co powinien wiedzie#
dent, który nie prze!y# popraw- prawiania testów *Czy! nie najlepszym sposo- asystent? – Prawie to wszystko, co student.
bem by#oby podrzucenie tej kupy makulatury A adiunkt? – W jakiej ksi#!ce jest to, co powiki, to !aden student. Jak g#osi i wystawienie ocen wed#ug systemu: co wyl%- nien wiedzie# student. Docent? – Gdzie jest
starodawne !akowe przys#o- duje na biurku - dobry, na krze"le - dostatecz- ta ksi#!ka. A co powinien wiedzie# profesor?
pod#oga – zapraszamy ponownie? Pi%tek – Gdzie jest docent.
wie: Zdasz w pierwszym ter- ny,
nie przewidziano+.
minie i czar studiów ci$ ominie.
Spryt to podstawa
Student jednak nie z jednego pieca jad#
T#umy wyruszy#y wi$c na fronty Profesor – legenda
Jednak wyk#adowca wyk#adowcy nie równy. chleb i wie, jak sobie poradzi•. Grunt to spryt
kampanii wrze"niowej, by za- Chyba na ka!dym wydziale ka!dej z uczelni i odrobina inteligencji. Podobno studia ucz%
s#u!y• sobie na szlachetne jest chocia! jeden profesor-postrach. O takiej g#ównie kombinowania. Pewnego razu na egs#awie kr%!% legendy godne mitów greckich zaminie z botaniki student z minuty na minut$
miano STUDENTA.
Jak wiadomo, sesja egzaminacyjna to czas
wyt$!onej nauki, nieprzespanych nocy, podkr%!onych oczu i wzmo!onej ilo"ci spo!ywanej kawy oraz innych napojów dopinguj%cych.
Poszkodowanym jest tu naturalnie student.
Pewnej nocy o czwartej nad ranem u profesora dzwoni telefon. Profesor odbiera i s#yszy:
– "pisz? – "pi …– odpowiada zaspany profesor. – A my si k…. jeszcze si uczymy! No
tak, ze studentem jak z psem ogrodnika - sam
nie mo!e *pospa•+, to drugiemu te! nie da.
Wbrew pozorom, sesja to tak!e okres wielkiej
zabawy *w kotka i myszk$+, który w dziwny
sposób wp#ywa na wzrost poczucia humoru tak
w"ród studentów, jak i wyk#adowców. Dominuj%c% form% dowcipu jest humor, tzw. czarny. No
bo przecie! czasami ju! nic innego nie pozostaje, jak u"miechn%• si$ nad g#upot% w#asn%
czy te! egzaminacyjnych przeciwników oraz
bezsilno"ci% wobec miliona napotykanych absurdów. W sesji poprawkowej zabawa wchodzi
na wy!szy stopie( wtajemniczenia i zwi$ksza
swe obroty. Studenci staj% si$ jeszcze bardziej
pomys#owi, bo po pi$tach depcze im wizja komisu albo warunku - ju! nie wiadomo, co gorsze. Ale profesorowie nie pozostaj% im d#u!ni.
Niektórzy zrobi% wszystko, by urozmaici• sobie
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wzi$tych razem z rzymskimi. Przed egzaminem
wszyscy trz$s% si$ niczym w malignie przed
wej"ciem do pieczary smoka. Cz$sto okazuje
si$, !e nie taki diabe# straszny… Czasem jednak najgorsze sny staj% si$ jaw%. Przyk#adowo,
studia politologiczne w Uniwersytecie )l%skim
wcale nie trwaj% pi$• lat, jakby si$ mog#o wydawa•. W rzeczywisto"ci wystarczy przebrn%•
przez pierwsze trzy, by uzyska• upragniony tytu# magistra. Pierwsza poprzeczka do pokonania to egzamin z historii powszechnej XX wieku
– rok pierwszy. Gdy nam si$ powiedzie, mamy
ju! literk$ „M”. „G” zdobywamy rok pó'niej,
zdaj%c egzamin ze wspó#czesnych teorii polityki. Fina#owe „R” osi%gamy na trzecim roku
dzi$ki systemom politycznym pa(stw UE i USA.
Pozosta#e dwa lata to ju! sielanka. Oczywi"cie
ka!dy z tych egzaminów przeprowadza profesor - chodz%ca legenda. Niektórzy z wyk#adowców ci$!ko zapracowuj% sobie na sw% s#aw$.
Serwuj% studentom szerok% gam$ niespodzianek i nieprzewidzianych „przyjemno"ci”. Do takich mo!emy zaliczy• nakaz odpowiadania na
pytania w j$zyku niemieckim czy propozycj$
schowania si$ studentki za szaf$, bo: pani taka
brzydka. No, ale nikt nie protestuje, bo przecie!, co wolno wojewodzie... Poza tym istnieje niepisana zasada, i!: Co powinien wiedzie#

pogr%!a# si$ coraz bardziej. Profesor jednak
postanowi# da• mu ostatni% szans$: – Zadam
panu ostatnie pytanie, jak pan nie odpowie, to
b dziemy musieli si po!egna#. Ile jest li"ci na
tym drzewie za oknem? Student pomy"la# chwilk$ i bez zaj%kni$cia odpowiedzia# –Pi #dziesi#t dwa tysi#ce osiemset czterdzie"ci osiem.
– A sk#d pan to wie? – pyta zdezorientowany
profesor. – A to mia!o by# ostatnie pytanie.
Podobnie na egzaminie z zoologii profesor
da# studentce do"• nietypowe zadanie. Otó!
mia#a rozpozna• gatunek ptaka siedz%cego
w klatce przykrytej szmat%. Przed jej oczyma pozostawa#y tylko nogi zwierz$cia. Naturalnie studentka od razu zrezygnowa#a z prób
udzielania jakichkolwiek odpowiedzi. Profesor
poprosi# wi$c o indeks w celu wpisania niedostatecznego i zapyta#: – Jak si pani nazywa?
– Poznaj se pan po nogach! – odpowiedzia#a.
Wysz#a z trój%. Szcz$"cie sprzyja odwa!nym.
Lecz nie ka!dy student wykazuje si$ tak
zbawienn% inteligencj%. Niejednokrotnie zdarza si$, !e po wiecznej absencji na wyk#adach,
student ma okazj$ pierwszy raz ujrze• swego
„prze"ladowc$” na egzaminie. Wielu ze braci
politologicznej dopiero po d#ugich miesi%cach
nauczy#o si$ rozwija• tajemniczy skrót WTP *dla
wci%! niewtajemniczonych- Wspó#czesne Teo-
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rie Polityki+. Nie mówi%c ju! o przypadku, gdy
student wylecia# z egzaminu, bo nie mia# wpisanego nazwiska profesora i wróci# z uzupe#nionym indeksem, tyle !e zamiast profesora
od historii, wpisa# tego z socjologii.

Profesor te! cz•owiek

Jednak nie ka!dy wyk#adowca podchodzi tak
nerwowo do kwestii egzaminów i ca#ego procesu edukacyjnego. Wielu z nich zadaje najbardziej oczekiwane pytanie: – Z czego pan/pani
chce odpowiada#? To! to raj na ziemi> Znane
s% te! przypadki, gdy dukaj%cego studenta wysy#a si$ po prawid#ow% odpowied' do kolegów
koczuj%cych na korytarzu tu! pod drzwiami.
Wraca, odpowiada i po sprawie.
Profesor do studentów w czasie wyk#adu:
– Gdyby ci na ko cu zachowywali si tak cicho jak ci na "rodku, co rozwi#zuj# krzy!ówki,
to ci z przodu mogliby spokojnie spa#. Profesor jednak te! cz#owiek.

S•ownik

Spo#eczno"• studencka, jak ka!da grupa
zamkni$ta, ma swój w#asny j$zyk, zrozumia#y
jedynie dla niej. Zwroty, wydawa#oby si$ powszechnie znane, nabieraj% zupe#nie odmiennego znaczenia. Oto kilka przyk#adów:
Egzamin – moment, w którym egzaminator
próbuje udowodni•, !e student nic nie wie, za"
student wyk#adowcy, !e wie cokolwiek *w historii znane s% przypadki, kiedy to student wyszed#
z tego do"wiadczenia obronn% r$k%+
Grupa – najmniejsza komórka spo#eczna na
uczelni. W sk#ad grupy wchodz% tzw. wspólnicy niedoli
Imprezy – zasadnicza tre"• studiów. Naukowcy zaobserwowali, !e wzrost cz$stotliwo"ci imprez jest wprost proporcjonalny do
ilo"ci materia#u, który studenci musz% przyswoi• i odwrotnie proporcjonalny do ilo"ci czasu,
który pozosta# do egzaminu

Indeks – jawny wyrzut sumienia *na szcz$"cie jego konstrukcja jest na tyle nieprzejrzysta, !e mo!na zainteresowanym rodzicom wyt#umaczy•, !e wpis warunkowy oznacza pochwa#$
dziekana na szczególne osi%gni$cia naukowe+
Kampania wrze!niowa – specjalne wakacyjne spotkanie dla zaawansowanych *okazja
do pochwalenia si$ opalenizn%+
Ksero – narz$dzie poszerzania wiedzy nabytej, a wcze"niej zapo!yczonej
Lektury – dobra okazja dla wyk#adowców
do pochwalenia si$ przed studentami swoj%
dotychczasow% twórczo"ci%
Rok akademicki – przykra przerwa mi$dzy
wakacjami
Sesja – *ocenzurowano dla równowagi psychicznej studentów+
Warunek – czyn spo#eczny studenta w stosunku do podupadaj%cej &nansowo uczelni.
MARTA CVODACKA

Grozi nam z•y narcyzm•
Chocia! niewiele autorytetów funkcjonuje dzi" w naszej osobistej "wiadomo"ci, a i te „masowe” zdaj# si , wyczerpane, goni# resztk# si!, nadal przecie! istniej# osoby, u których szukamy de nicji i wyja"nie , czyli jednak swoiste autorytety. Z jedn# z takich w!a"nie osób, z prof.
dr. hab. Tadeuszem S!awkiem, o autorytecie i reszcie równie szlachetnych, co abstrakcyjnych
poj #, które dzi" nie najlepiej si maj#, rozmawia!a Iza Pali ska.
IZA PALI3SKA: Czy nie jest swoistym paradoksem, i! kiedy cz•owiek wreszcie wywalczy• sobie najszerszy dot$d zakres wolno!ci,
indywidualno!ci, niemal natychmiast zacz$• si# obu tych rzeczy
pozbywa!? Wszyscy aspirujemy do jakiej! normy, przystosowujemy si# i staramy ujednolici!.
TADEUSZ S<AWEK: My"l$, !e jest to fragment szerszego problemu.
Zacz$#a pani od s#owa „wolno"•”, a przed 9@8@ rokiem to w#a"nie by#o s#owo najbardziej po!%dane i wydawa#o si$, i! w momencie, kiedy
wolno"• „nab$dziemy” ju! wszystko dalej si$ u#o!y. Tak nie by#o i nie
jest. Przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, najcz$"ciej dla Polaków „wolno"•” ma walor zbiorowo-narodowo-pa(stwowy. Temu nie
sposób si$ dziwi• – wystarczy mie• na wzgl$dzie te sto kilkadziesi%t
lat rozbiorów – nie mog#o by• inaczej. Natomiast zagubili"my t$ drug%
stron$ wolno"ci – kwesti$ nie tylko pa(stwa, wolnego narodu, ale tak!e sposobu, w jaki cz#owiek post$puje i zachowuje si$ w !yciu prywatnym. Wolno"• to odpowiedzialne traktowanie swego !ycia przez jednostk$. W zwi%zku z tym wracamy do drugiego problemu – zyskali"my
wolno"• pa(stwow%, i chwa#a Bogu za to, natomiast nie poradzili"my
sobie z t% drug% wolno"ci%, która wymaga odpowiedzialnego podejmowania decyzji przez ka!dego z nas. I w tym momencie nast%pi#a, jak
to napisa# ".p. prof. Józef Tischner, ucieczka od tej okropnej wolno"ci,
z któr% nagle sobie nie poradzili"my...
Zdobyli!my t# wolno!! na has•ach Solidarno!ci, a teraz niewiele
juz mamy z ni! wspólnego...
S#owo „solidarno"•” tak!e ma dwa aspekty. Jeden – etyczny, jako
poj$cie mówi%ce o rodzaju wi$zi. Ale ma te! wyd'wi$k polityczny, jako
organizacja i legenda. Natomiast kwestia solidarno"ci spo#ecznej faktycznie nie wygl%da u nas za dobrze – ale tu tylko sta#o si$ to, co mu-
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sia#o si$ sta•. Prosz$ zwróci• uwag$, !e w ci%gu pi$tnastu lat, które
min$#y, mo!emy na wiele rzeczy dooko#a spojrze• z uznaniem i o wielu
z nich z uznaniem mówi•. Wiele rzeczy z pewno"ci% uda#o si$ w Polsce
zrobi•. Nie satysfakcjonuje nas rodzaj wi$zi spo#ecznej, nie satysfakcjonuje nas poziom !ycia publicznego – jest rzeczywi"cie okropny – nie
satysfakcjonuje nas jako"• polityków, którzy nas reprezentuj%. Natomiast, je"li popatrzymy wokó#, to zobaczymy, ile si$ ludziom powiod#o
si$ w ich planach. By• mo!e z trudem, by• mo!e z wielkim wysi#kiem,
ale jednak powiod#o si$. W ci%gu pi$tnastu lat zrobili"my na przyspieszonym – mo!na by rzec wieczorowym – kursie sto lat zachodniego
kapitalizmu z wszystkimi jego blaskami i cieniami. Niestety to te cienie
skupiaj% teraz nasz% uwag$.
Has•a !ywe w tamtej epoce, jak np. kontestacja czy rewolucja,
obecnie poczytywane s$ za egzaltowane i wstydzimy si# do nich
odwo•ywa!. Czy aby przypadkiem atro"a poj#cia nie poci$gnie za
sob$ atro"i samego zjawiska?
To jest taki nie wprost powrót do pytania o wielo"• mo!liwo"ci i odpowiedzialnego wyboru. Ucieczka w stron$ normy jest psychologicznie
zrozumia#a, pomaga ludziom znale'• sposób na dawanie sobie rady
w tej doskwieraj%cej wolno"ci, w której bez przerwy musz% o czym"
odpowiedzialnie postanawia•. Wtedy norma jest kolein%, w któr% si$
wpada i która ju! nas prowadzi, u#atwia nam !ycie. Nie mo!na sp$dzi•
!ycia w ca#o"ci jako kontestator.
Ale czy to nie prowadzi do jakiej! nijako!ci? Kontestacja jest
twórcza, mimo wszystko...
Owszem, kontestacja jest twórcza i ja jej broni$. Natomiast nikt nie
powinien mie• z#udze(, !e jest kontestatorem absolutnym, bo to jest
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po prostu niemo!liwe. W którym" momencie cz#owiek musi, je"li jest
cz#owiekiem odpowiedzialnym, zda• sobie spraw$, !e nie mo!e gra•
w !yciu tylko na swoich warunkach.
W•a!nie, tylko czy spo•ecze stwo nie wytworzy•o mechanizmów,
które unieszkodliwiaj$ owych kontestatorów, pozwalaj$c im w wieku trzydziestu, czterdziestu lat zrzuci! ca•y ten bunt na barki szale stw m•odo!ci?
Je!eli by tak by#o, to jest to jeszcze bardziej zagadkowa sprawa, bo
ja patrz$ na moich studentów i wydaje mi si$ cz$sto, !e mam przed sob% jak%" rad$ nadzorcz% albo zebranie akcjonariuszy. U m#odych ludzi
dostrzegam znikom% doz$ kontestacji. O paradoksie> dla mnie czasem
kontestacja zaczyna pojawia• si$ u ludzi starszych, którzy dorobiwszy
si$ maj%tku w którym" momencie powiedzieli: „A po co mi to, de facto,
gdzie ja w tym wszystkim jestem?>”
Czy tylko brak kontestacji czy te! mo!e ca•kowita bezideowo!!
cechuje wi#c to pokolenie dwudziestolatków?
Odczuwam pokus$ wyra!enia pewnego s%du, pokus$, której powinienem si$ oprze•, gdy! nie mam wystarczaj%cych podstaw, aby
s%d ów udowodni•. Chodzi o to, !e obawiam si$, !e m#odzi ludzie nie
bardzo chc% zg#asza• „silne pogl%dy”. Czasem na wyk#adzie usi#uj$
pewnym zjawiskom historycznym przypisa• ilustracje z !ycia politycznego w Polsce. I kiedy po sko(czeniu kursu rozdaj$ ankiet$, aby studenci powiedzieli, co im si$ podoba#o, a co nie, zauwa!y#em, !e cz$"ci
z nich nie podoba si$ w#a"nie takie jednoznaczne, zaj$cie „mocnego”
stanowiska. Wyra'nie dali do zrozumienia, !e wobec mocnych, warto"ciuj%cych s%dów zachowuj% oboj$tno"• – jakby si$ z tym nie czuli
dobrze... Nie wiem, czy to o czym mówimy nie jest po prostu wyrazem
oboj$tno"ci.
A mo!e !yjemy w swoistym technopolu nauk spo•ecznych – czujemy si# tak zde"niowani, skatalogowani i zanalizowani, !e ju! po
prostu nie mamy gdzie zajrze! poza te konwenanse, one ograniczaj$ nasz$ percepcje rzeczywisto!ci i samych siebie?
Tak, nauki spo#eczne rzeczywi"cie maj% dzi" du!o do powiedzenia,
ale s%dz$, !e nie ma w tym nic z#ego, bo one mog% pomóc nam to
wszystko wokó# zrozumie•. A czy my jeste"my tak dok#adnie opisani? Dokonuj% si$ obecnie procesy, które opisa• jest niezwykle trudno
i s%dz$ raczej, !e to, co nam grozi – i to nie tylko jako jednostkom, ale
i ca#emu spo#ecze(stwu, a nawet ca#ej Europie – to jest raczej taki syndrom odci$cia si$ od wszystkiego, co inne i od wszystkiego, co jest na
zewn%trz. I w#a"nie to co" b$dziemy traktowa• jako nieustanne 'ród#o
zagro!enia i obawy. Prosz$ zwróci• uwag$, jak wiele si$ mówi o tym, !e
ust$puj% powoli granice – chwa#a Bogu, ale z drugiej strony nast$pna
granica zapad#a na Bugu i to z do"• du!ym #omotem. No i w zwi%zku
z tym trzeba znale'• sposoby takiego funkcjonowania, aby nie odszuka• si$ nagle si$ w jakim" zamkni$tym kokonie. Dlatego w#a"nie nie
mam zaufania do dyskursu, który nadu!ywa s#owa „naród”. Ja wiem,
!e s#owo to jest bardzo szlachetne, ale nie ufam politykom, którzy nim
szermuj%, poniewa! to od razu automatycznie otacza nas takim w#a"nie kokonem, sugeruj%cym, !e wszystko co nie nale!y do narodu jest
albo podejrzane, albo przynajmniej niebezpieczne. Dlatego nie ufam
tak!e politykom, którzy nadu!ywaj% s#owa „rodzina”. Moim zdaniem to
si$ nieuchronnie wyradza w taki pogl%d, !e to, co nie moje i nie nale!y
do mojej rodziny, temu nale!y da• po #apach, bo to jest gro'ne. To taki
dyskurs domowo"ci, do którego Polacy niestety maj% sk#onno"•. Mo!e ze wzgl$dów historycznie zrozumia#ych, ale uwa!am, !e ów dyskurs
jest bardzo niebezpieczny i powinni"my si$ go wystrzega•.
A mo!e by tak zachowa! ów dyskurs jako gwaranta ró!norodno!ci i bardziej skupi! si# na rozwijaniu tolerancji?
To poniek%d prawda, ale tolerancja jest kolejnym niebezpiecznym s#owem – cho• jednocze"nie zacnym. Doszli"my do takiego stanu "wiata,
!e tolerancja nie wystarcza. Albo w du!ej mierze jeste"my nietolerancyjni, cho• uznajemy to poj$cie biernie, albo jeste"my tolerancyjni na
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zasadzie oboj$tno"ci. Powiedzenie Ja to toleruj oznacza w#a"ciwie
oboj$tne przyzwolenie na co". My"l$, !e to w dzisiejszym "wiecie stanowczo za ma#o. „Ja to toleruj$”, czyli w#a"ciwie nic mnie to nie obchodzi, niech sobie robi%, co chc%, ani nie mam ochoty nikogo karci•,
ani nikogo chwali•. A czasami tolerancja przyjmuje takie cechy, które
w#a"ciwie mog% si$ wyrodzi• w zwyk#% ostentacj$ i arogancj$. Mam tu
na my"li chocia!by do"• niefortunny pomys# z T-shirtami dla tolerancji
– czyli !eby chodzi• w koszulkach z napisem Jestem •ydem albo Jestem Arabem. No, mo!e jako jaka" artystyczna, happeningowa manifestacja, ale robienie z tego wielkiej akcji na rzecz tolerancji jest po prostu
nieporozumieniem. To licytowanie si$ ostentacyjno"ci%.
Czy wed•ug Pana Profesora dominuje obecnie czego! lub czyj!
autorytet? Czy jest taki uniwersalny wzór, idea• funkcjonuj$cy
w !wiadomo!ci spo•ecznej?
My"l$, !e nie i to z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, !e autorytety cz$sto okazywa#y si$ autorytetami samolansuj%cymi sie – zabiera#y g#os, pokazywa#y si$ w mediach i na fali tej popularno"ci sta#y si$
autorytetami. Ale autorytet ten wynika# z cz$stotliwo"ci pokazywania
swojej twarzy. Nale!a#oby tak!e zastanowi• si$, kim jest czy te!, czym
jest autorytet, kto ma prawo tak si$ okre"la•. My"l$, !e cz$"• z tego, co
my obecnie postrzegamy jako autorytet to po prostu efekt medialno"ci,
pewnego lobbingu czy marketingu medialnego. To po pierwsze, a po
drugie te postacie, o których wiemy, !e s% autorytetami *mam tu chocia!by na my"li Jana Paw#a II+ w istocie nimi te! nie s%, bo my w#a"ciwie
nie przejmujemy si$ tymi naukami. Gdyby przyj%•, !e autorytet to jest
kto" taki, kogo my s#uchamy, ale s#uchamy czynnie, to w#a"ciwie takiego
autorytetu nie ma – powiedzmy sobie szczerze. Bo przecie! otaczaj%ca
nas rzeczywisto"• poucza, !e ludzie s#uchaj% s#ów tych autorytetów,
ale biernie, traktuj%c je cz$sto jako alibi dla w#asnego post$powania
dalekiego od przyzwoito"ci. Natomiast do czynnego wype#niania tego,
co jest tam zawarte w ogóle si$ nie pal%, a wr$cz przeciwnie. My"l$, !e
s#owo autorytet jest dzisiaj w powa!nym, powa!nym kryzysie.
Czy znaczy to wi#c, i! mamy obecnie kryzys etyki i idei?
Mamy przede wszystkim kryzys zdolno"ci do krytycznego my"lenia. Autokrytycznego my"lenia przede wszystkim. Socjologowie oraz
&lozofowie wspó#cze"ni ukuli termin, !e dzisiejsze spo#ecze(stwo jest
spo#ecze(stwem, które chce si$ zabawi• na "mier• i w#a"ciwie w zwi%zku z tym nie ma czasu na !adn% krytyczna re/eksj$. I tu wracamy do
pocz%tku naszej rozmowy, kiedy stwierdzili"my, !e nie uda#o nam si$
po!eni• wolno"ci z odpowiedzialno"ci%. Prosz$ wyj"• na ulic$ i zobaczy•, jaki procent ludzi je'dzi po mie"cie i jednocze"nie rozmawia
przez telefon komórkowy – przecie! to jest kompletnie nieodpowiedzialne. Prosz$ zobaczy•, jak ludzie rozmawiaj% przez telefon na tematy w#a"ciwie "ci"le prywatne – w przedziale kolejowym nie zadaj%c
sobie nawet trudu, aby wyj"• na korytarz. My"l$, !e grozi nam taki z#y
narcyzm – rodzaj zapatrzenia si$ w siebie, które ca#kowicie eliminuje wszystkich innych. Tu si$ zaczyna chyba pocz%tek naszej wielkiej
nieodpowiedzialno"ci, gdy! wi$kszo"• naszych poczyna( koncentruje si$ wokó# tego, co moje, co ja, i co dla mnie. Natomiast ca#kowicie
eliminujemy inne punkty widzenia, eliminujemy innych, nie zwracamy
na nich uwagi. I to nie tylko dlatego, !e nie chcemy pomóc w sytuacji
dramatycznej, bo, o paradoksie>, w sytuacji dramatycznej my si$ nawet
mobilizujemy *patrz: powód' na przyk#ad+… Ale w takich zdawkowych
sytuacjach, gdy rozmawiamy z cioci% Zosi% o imieninach, to nikomu
nie przyjdzie do g#owy, !e dobrze jest by• mo!e wyj"c z przedzia#u na
korytarz, a nie zajmowa• uwag$ sze"ciu osób. Powszechne lekcewa!enie drugiego cz#owieka na takim niskim codziennym poziomie… )miejemy si$ z Amerykanów mówi%c, !e ich uprzejmo"ci s% zdawkowe – to
prawda, s% zdawkowe, ale to jest olej, naprawd$ wspania#y olej, który
smaruje ich maszyn$ spo#eczn%. My"l$, !e mamy du!% prac$ domow% do wykonania, zastanawiaj%c si$ nad sob% – i sob% jako jednostk%,
i sob% jako pewnego rodzaju modelem kultury.
Dzi#kuj# bardzo za rozmow#.
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POLITYKA!Z!LUDZK&!TWARZ&
Zasady jak u Janosika – po- skie Porozumienie Samorz%dów Studenckich
trzebuj%cym dopomóc, nie- przeistoczy#o si$ w Parlament Studentów RP,
który po dzi" dzie( &guruje na czele akadektórym da•, wszystko, byle- mickich organizacji.
by tylko zadowoli• akademicka!dego co! mi•ego
k% bra•. Mowa o Parlamencie Dla
Po tak spektakularnym wst$pie, na "wie!o
Studentów Rzeczypospolitej upieczon% organizacj$ spad# deszcz sukcesów. Swoimi wspomnieniami z tamtego okrePolskiej.
dzieli si$ Robert Paw#owski, pierwszy PrzeParlament Studentów RP to su
wodnicz%cy PSRP – W tym okresie uda!o nam
ogólnokrajowe przedstawiciel- si doprowadzi# do zmiany ustawy o wykostwo wszystkich Samorz%dów nywaniu pracy na podstawie umowy agitacyjnej, b#d• umowy zlecenia. Pracownicy ZUS-u
Studenckich *art. 95= Ustawy zostali zwolnieni z obowi#zku odprowadzania
o Szkolnictwie Wy!szym+. sk!adek ZUS od umów zawieranych ze studenNa postawie tej!e ustawy Sa- tami , dzi ki czemu, osoby ucz#ce si mog#
!atwiej znale•# prac . Poza tym samorz#dowmorz%dy Studenckie zrzesza- cy skutecznie zaj li si od!o!eniem na kilka lat
j% ca#e "rodowisko studenckie, pomys!u obci#!ania podatkiem VAT ksi#!ek,
dzia#aj% na kilkuset uczelniach map i czasopism. Do listy zdecydowanych
zwyci stw PSRP mo!na równie! zaliczy# mo!lipa(stwowych i prywatnych wo"# odpisania cz "ci wydatków poniesionych
za odp!atne kszta!cenie w szko!ach wy!szych
w ca#ej Polsce.
Troch# historii

Pierwowzorem obecnej organizacji by#o
Ogólnopolskie Porozumienie Samorz%dów
Studenckich. Cho• by#o ju! dzieckiem kapitalizmu, w jego wn$trzu dalej tli# si$ ogie(
poprzedniego systemu. Jego reprezentantami byli tak zwani wieczni studenci, którzy
dzia#alno"• w tej!e instytucji traktowali raczej
jak zabaw$ ni! pos#annictwo. Szefostwo pozostawa#o ze sob% w znakomitej komitywie,
wystawia#o na swój temat pochlebne opinie
i prawdziwie beztrosko pe#ni#o swój urz%d. Gdy
organizacja zacz$#a przybiera• ju! posta• absurdu, kilku "mia#ków postanowi#o zmieni• niechlubny stan rzeczy. W"ród walecznych pionierów znale'li si$ dwaj panowie z U): Marek
Nowak i Dariusz Szostek. Zapaleni reformatorzy szybko zaskarbili sobie sympati$, b%d'
przynajmniej ciche przyzwolenie, pozosta#ych
cz#onków feralnej instytucji. I tak Ogólnopol-
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oraz popularne dzi" kredyty studenckie. PSPR
uda!o si wreszcie, dzi ki wspó!pracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, uchyli# decyzje
samorz#dów miejskich o odebraniu prawa do
biletów ulgowych studentom zaocznym i wieczorowym.

Drabina hierarchiczna w PSRP

Parlament Studentów sw% budow% i sposobem dzia#ania przypomina powa!n% i szacown% instytucj$. Jej organy: Rada Wykonawcza,
Komisja Rewizyjna i Przewodnicz%cy wybierane s% w demokratycznych wyborach, wszystko
obwarowane jest przepisami i regulaminami,
jest to wi$c doskona#a szko#a dla przysz#ych
polityków zarówno stopnia krajowego, jak i lokalnego. Zanim jednak student zacznie podbija• wielki "wiat polityki, musi wpierw dosta•
si$ do Samorz%du Studenckiego swojego wydzia#u, potem uniwersytetu, nast$pnie czeka•
a! zostanie wybrany jako delegat do Zgroma-

dzenia PSRP. Cho• mog#oby si$ wydawa•, !e
to szlak d#ugi i wyboisty, s% to jedynie z#udzenia – przynajmniej je!eli idzie o nasz% uczelni$.
Nie trzeba robi• kampanii wyborczej, czyli jest
tanio i bez marnowania wi$kszej ilo"ci czasu.
G#osuje maksymalnie jedna ósma studentów,
wi$c nie trzeba martwi• si$ wpadkami, antypatiami czy, nie daj Bo!e, brakiem predyspozycji do takiej s#u!by, a szansa na wybranie
wynosi co najmniej =0\ *np. w minionych wyborach na Wydziale Nauk Spo#ecznych na 90
miejsc by#o 97 ch$tnych+. Potem nale!y ju!
tylko przekona• kolegów i kole!anki z samorz%du uczelnianego, !e jest si$ odpowiedni%
osob% do reprezentowania studentów w Parlamencie.
Obecnym trzymaj%cym w#adze kapitanem
jest Przemek Kowalski, aktualnie na najwy!szym szczeblu kariery studenta-samorz%dowca, wcze"niej by# Przewodnicz%cym Komisji
Spraw Zagranicznych *2009–2002+ oraz Przewodnicz%cym Komisji Socjalno-Ekonomicznej
*2000–2009+. Reprezentuje PSRP, jest cz#onkiem Rady G#ównej Szkolnictwa Wy!szego,
cz#onkiem i przewodnicz%cym Rady Studentów i Rady Wykonawczej. On równie! podejmuje wszelkie decyzje w sprawach dotycz%cych &nansów. Zjazd parlamentu natomiast,
podobnie jak jego doros#y odpowiednik, obraduje podczas sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych. Te pierwsze odbywaj% si$ przewa!nie w listopadzie. W tym roku na miejsce spotkania wyznaczono Votel Gromada
w Warszawie.
Juniorem w"ród studenckich instytucji jest
powo#ana 29 lutego 2004 roku przez Rad$ Studentów PSRP, instytucja Rzecznika Praw Studenta. Szcz$"liwym posiadaczem pionierskiego tytu#u jest Robert Paw#owski, pierwszy przewodnicz%cy PSRP. Instytucja powsta#a w trosce
o dobro studenta. Do Roberta mog% zg#asza•
si$ osoby, których dotkn$#a surowa r$ka niesprawiedliwo"ci oraz tacy, których prawa, nie
tylko jako cz#owieka, ale te! jako studenta s%
bezkarnie #amane.
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Foto: archiwum PSRP

Wybór nowego kierownictwa Parlamentu Studentów RP poprzedzi y d ugie i burzliwe obrady

Zmiana przy sterze

Dumn% reprezentantk% U) w Parlamencie
jest Anna Kaleta, studentka X roku wydzia#u
BiO). Nasza kole!anka jest cz#onkiem Komisji Studentów PSRP. Piastowanie przez ni% tak
dostojnej funkcji powoli dobiega ko(ca i ju!
nied#ugo do"wiadczona dzia#aczka przeka!e
pa#eczk$ m#odszym samorz%dowcom.
RGSS U) wysun$#a ju!, na maj%cy si$ odby•
6. listopada zjazd, dwóch kandydatów. Pierwszym z nich jest S#awek Gruszka, student X roku Politologii, maj%cy niema#e do"wiadczenie

w na polu dzia#alno"ci spo#ecznej. Od pa'dziernika 2000 roku jest cz#onkiem RSS WNS, od
2009 jej Sekretarzem, a od stycznia 2007 roku
jej Przewodnicz%cym. Jego przeciwnikiem jest
<ukasz Zi$binski, student X roku Prawa.

Przysz•o!! w naszych r#kach

Samorz%d do perfekcji zorganizowany przez
status, spektakularne pocz%tki, splendor minionych sukcesów – niestety nie jest to pe#ny obraz PSRP. Organizacja ma za sob% te! niezbyt
pomy"lny okres. Ostatnimi czasy dobra passa

GÓRNO"L•SKIE CENTRUM KULTURY
40-032 KATOWICE, PL. SEJMU "L. 2
TEL. 209 00 88, FAX 251 79 25
www.korez.art.pl
e-mail: biuro@korez.art.pl
GRUDZIE! 2004 W TEATRZE KOREZ
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go"cinnie spektakl „Jako! to b#dzie”
wyst. Jacek Ka#ucki, Sylwester Maciejewski
*Warszawa+
Cholonek wg Janoscha
Cholonek wg Janoscha
go"cinnie prapremiera polska
Ingmar Xillqist: Wernisa!
monodram Andrzeja Dopiera•y
Ballady kochanków i morderców wg Nicka Cave’a
B. Schaeffer: Kwartet dla 4 aktorów
Krótki metra! w pe•nym metra!u – projekcje &lmów
*P. Wysocza(ski „Film bez ko(ca”, K. Trzaska „= lat do Nashville”, B. Bia#ow%s „Fristajler”, M. K$dzierska „Tak kochanie” oraz
Wytwórnia Filmów A’YOY+
Kabaretowa Scena „Trójki” – wieczór pierwszy
wystapi%: Krzysztof Piasecki, Stanis#aw Zygmunt, <owcy.B oraz
gospodarz programu: Kabaret D#ugi
B. Schaeffer: Scenariusz dla 3 aktorów
Konopielka wg E. Redli(skiego
A. Celi(ski: Homlet

m#odych samorz%dowców jakby zel!a#a. Chodzi na przyk#ad o do"• kontrowersyjn% i budz%c% skrajne emocje ustaw$ o szkolnictwie wy!szym. Przypominamy, !e nowe rozporz%dzenie
daje mo!liwo"• ubiegania si$ o stypendium
socjalne i naukowe studentom wszystkich rodzajów studiów. I tu sprawdza si$ stare polskie
przys#owie, aby da• jednym, nale!y zabra• innym. Rado"• zaocznych i wieczorowych przy•miewa widmo &nansowego obci%!enia dziennych, którym zabrano dop#aty do akademików,
dop#aty do obiadów itp. W szeregach RGRS U)
panuje opinia, !e m#odzi dzia#acze nie przy#o!yli si$ do swojego zadania i dlatego znik#y
dotychczasowe dop#aty. Samorz%dowcy jednak, jak podaj% o&cjalnie, s% zadowoleni z prac
nad nowelizacj% ustawy i z w#asnego wk#adu
w jej realizacj$.
Wniosek mo!na wysnu• jeden: jaka jedna
ósma studentów – taka reprezentacja, bo nie
mo!na powiedzie•, !eby to wszyscy studenci si$ przyczynili do wy#onienia swoich przedstawicieli. Je!eli chcecie mie• wp#yw na swój
studencki los i na to, kto b$dzie zajmowa# si$
waszymi sprawami, podejmijcie "wiadomy wybór w nast$pnych wyborach do studenckich
samorz%dów. Je!eli do wyborów nie pójdziecie,
oddacie wszystko w r$ce mniejszo"ci i oby to
by#a ta dobra mniejszo"•...

Nasi przepadli

Nieco ponad tydzie( temu, we wczesnych
godzinach porannych w warszawskim hotelu
Gromada Airport zako(czy# si$ Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PSRP. Nowym przewodnicz$cym Parlamentu Studentów RP wybrany zosta# Arkadiusz Doczyk, student Szko#y
G#ównej Vandlowej w Warszawie oraz Wy!szej
Szko#y Bankowej w Gda(sku. Niestety nasi reprezentanci przepadli w wyborach. Zabrak#o
kilku g#osów.
SYLWIA JAWORSKA
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N a g r o d a!
im.!Karola!Miarki!
dla!ks.!Józefa!Budniaka

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak

Uniwersytet!
III!wieku!

w!Cieszynie

2= pa'dziernika br. w Cieszy(skiej Filii U) zebrali si$
za#o!yciele nowego stowarzyszenia, powstaj%cego jako wynik ustale( czerwcowej konferencji Miasto, Region, Uniwersytet *zorganizowanej z inicjatywy Uniwersytetu )l%skiego+,
w której wzi$li udzia# przedstawiciele samorz%du Cieszyna
i Powiatu Cieszy(skiego.
Na konferencji dyskutowano o potrzebie uruchomienia w Filii U) w Cieszynie Uniwersytetu III Wieku. Podobne inicjatywy ju! od dawna
rozwijaj% si$ z powodzeniem m.in. w Katowi-

grudzie !2004!nr!3!(123)

W pi%tek, 22. pa'dziernika, pracownik naukowo-dydaktyczny Filii U)
w Cieszynie ks. prof. dr hab. Józef Budniak odebra# Nagrod$ im. Karola Miarki przyznan% mu przez Marsza#ka Województwa )l%skiego Micha#a Czarskiego. Nagrod$ otrzyma# za wybitny dorobek i dzia#alno"•
wzbogacaj%c% warto"• kultury regionu i kraju. Laureat od wielu lat prowadzi dzia#alno"• ekumeniczn%, zorganizowa# m.in. Mi$dzynarodowy
Kongres Ekumeniczny w Cieszynie *w 9@@5 roku+, przez dwie kadencje
pe#ni# funkcj$ Prezydenta Mi$dzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej.
Obecnie jest Kierownikiem Zak#adu Teologii Ekumenicznej w Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu )l%skiego w Katowicach. W Filii U) w Cieszynie jest opiekunem specjalno"ci Edukacja Religijna, pe#ni# tu tak!e
funkcj$ Prodziekana ds. Nauki i Wspó#pracy z Zagranic%.
STANIS<AW PIETROSZEK

cach, gdzie Uniwersytet III Wieku funkcjonuje
od 9@82 roku *w ramach macierzystej struktury
U)+Q w Bielsku-Bia#ej – tam skrzyd#a roztacza
nad nim Akademia Techniczno-Vumanistyczna.
Zadano sobie zatem pytanie – dlaczego Cieszyn nie mia#by mie• takiej jednostki?
Przez d#ugie lata rol$ Uniwersytetu III Wieku pe#ni# w Filii U) Cieszy(ski Klub Propozycji
prowadzony przez red. W#adys#awa Oszeld$,
nestora dziennikarstwa. To tam, w siedzibie
Spó#dzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”,
co drugi pi%tek zbiera#a si$ grupa osób zainteresowanych udzia#em w Uniwersytecie III
Wieku, aby rozmawia•, spotyka• si$ z interesuj%cymi postaciami, po prostu by• z sob%.
Bogate do"wiadczenia Klubu Propozycji zostan% najprawdopodobniej wykorzystane przy
zak#adaniu Cieszy(skiego Uniwersytetu III Wieku, poniewa! nowo wybrany Prezes Zarz%du,
socjolog z Filii U) w Cieszynie, dr Tadeusz Kania, jest jego aktywnym cz#onkiem.
W pi$cioosobowym Zarz%dzie jest a! trzech
pracowników U) – obok dr Kani zasiadaj%: Danuta Sikora z Uniwersyteckiej Biblioteki oraz
dr Danuta Kurzyna-Chmiel, wyk#adowca prawa
administracyjnego. Do Zarz%du nale!y tak!e
Les#aw Werpachowski, obrany przewodnicz%cym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Aktywne w#%czenie si$ pracowników U)
w budow$ nowego stowarzyszenia rokuje, !e
przedsi$wzi$cie powiedzie si$ bardzo dobrze.
Wprawdzie nie ma jeszcze !adnego rozk#adu
zaj$• nowego Uniwersytetu, nie zapad#y te!
!adne konkretne ustalenia, ale cz#onkowieza#o!yciele chc% wystartowa• z Cieszy(skim
Uniwersytetem III wieku jeszcze w tym roku
akademickim. Czy si$ to uda – zobaczymy.
W ka!dym razie pomys# traktuje si$ w Cieszynie bardzo powa!nie, o czym "wiadczy obecno"• na zebraniu za#o!ycielskim wielu wa!nych
postaci, w tym Prorektor ds. Filii w Cieszynie
prof. U) dr hab. Valina Rusek, burmistrza Cieszyna czy Starosty Cieszy(skiego.
We w#adzach przysz#ego Uniwersytetu
III Wieku znajd% si$:
Zarz%d
Prezes: Tadeusz Kania
Wiceprezes: Antoni Macura
Sekretarz: Danuta Sikora
Cz#onek: Karol Gajdzica
Cz#onek: Danuta Kurzyna-Chmiel
Komisja Rewizyjna:
Les#aw Werpachowski
Tadeusz Szweda
Ilona Fajfer
LES<AW WERPACVOWSKI
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KONFERENCJA!
NAUKOWA
:Pi;miennictwo!Czech!i!Polski!w!;redniowiecznej
i!we!wczesnej!epoce!nowo*ytnej<
W dniach 98–20 X 2004 r.
w Cieszynie odby#a si$ naukowa konferencja zorganizowana
przez Komisj$ Dziejów Czech
i Stosunków Polsko-Czeskich
Komitetu Nauk Vistorycznych
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Vistorii Uniwersytetu
)l%skiego w Katowicach oraz
Centrum Bada( )l%skoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wroc#awskiego.
Zebranych na konferencji historyków z Polski
i Czech powita# w imieniu organizatorów prof.
dr hab. Wojciech Iwa(czak. S#owo wst$pne do
uczestników konferencji skierowali tak!e Pani Prorektor ds. Filii Uniwersytetu )l%skiego
w Cieszynie prof. dr hab. Valina Rusek oraz
Dziekan Wydzia#u Etnologii i Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Zygmunt K#odnicki. Szczególn%
uwag$ zwrócono na trafno"• wyboru miejsca
obrad – Cieszyna. Miasto to, podzielone na
cz$"• czesk% i polsk%, jest najw#a"ciwszym
miejscem dla dyskusji o stosunkach, wzajemnych wp#ywach, relacjach i zale!no"ciach polsko-czeskich.
Pierwszego dnia obrady podzielone by#y na
dwie cz$"ci. W pierwszej skupiono si$ na zagadnieniach zwi%zanych z dziejopisarstwem,
literatur% "redniowiecza i wczesnych czasów
nowo!ytnych. Natomiast referaty cz$"ci drugiej odnosi#y si$ do problematyki z zakresu
dyplomatyki.
Uczestnicy konferencji w pierwszej cz$"ci
obrad mogli wys#ucha• referatów przedstawiaj%cych wp#ywy czeskie na narracj$ polsk%
i odwrotnie, jak równie! wyst%pie( ukazuj%cych
ró!nice miedzy polsk% i czesk% literatur% a dziejopisarstwem omawianego okresu.
Problemem podobie(stw i ró!nic miedzy
czesk% i polsk% wersj% Rozmów Mistrza Po-
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likarpa ze "mierci# oraz pierwowzorem #aci(skim tego utworu zaj%# si$ prof. dr hab. Stanis#aw Bylina. Autor podkre"li# wspóln% wymow$ wszystkich wersji – wypowiedzenie
gro'nego „memento”. W"ród ró!nic zwróci#
uwag$ zw#aszcza na odmienne w tych utworach podej"cie do stanów spo#ecznych, nieco
odmienne prezentowanie struktury „tamtego
"wiata” oraz przemycanie tre"ci husyckich
w wersji czeskiej.
Kwestii obrazu Polski i Polaków, jaki istnia#
w umy"le XXI-wiecznych Czechów, a z drugiej
strony zainteresowania si$ Polaków Czechami i ich sprawami, po"wi$cili swe wyst%pienia
prof. dr hab. Jaroslav Pánek oraz prof. dr hab.
Krzysztof Baczkowski.
Referat wyg#oszony przez prof. dr hab. Jaroslava Pánka skupia# si$ na obrazie Polski w kosmogra&i pierwotnej i w jej adaptacji czeskiej.
Referent zwróci# uwag$ na zmiany j$zykowe,
rzeczowe, interpretacyjne mi$dzy oboma utworami, a zw#aszcza na pochlebne przedstawienie
Polaków w czeskiej wersji kosmogra&i. Wed#ug
referenta wskazanie na zalety i wady *zaraz
zreszt% usprawiedliwiane przez czeskiego t#umacza+, mia#o na celu przedstawienie programu politycznego stronnictwa katolickiego XXI-wiecznych Czech.
Z kolei prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
w swym wyst%pieniu przybli!y# problem akcentów czeskich we wszelkich formach "wiadomego przekazu pi"miennego Polaków z lat
ok. 9480 – ok. 9570. Tre"• zaprezentowana
w referacie wskazywa#a na spadek zainteresowania Polaków Czechami w porównaniu do
doby D#ugoszowej. Ilo"• wzmianek o Czechach
w historiogra&i, literaturze, poezji czy korespondencji, zdaje si$, wed#ug autora, nie odpowiada• wadze s%siedztwa. Przyczyny tego stanu
rzeczy referent t#umaczy# przeniesieniem si$
dworu czeskiego do Budy *a to dwór zwykle
przyci%ga# mi$dzynarodow% uwag$+, s#ab% pozycj% praskiej uczelni w ówczesnym czasie,
nieprzychylno"ci% Europy do szerz%cego si$
w Czechach husytyzmu i w ko(cu mierno"ci%
ówczesnych historiografów polskich.

Omówieniem relacji mi$dzy polsk% a czesk%
historiogra&% okresu Odrodzenia, ze szczególnym uwzgl$dnieniem przejmowanych koncepcji historiozo&cznych *zw#aszcza sarmackiego
pochodzenia S#owian+, zaj%# si$ prof. dr hab.
Venryk Gmiterek.
Kolejny referent, prof. dr hab. Idzi Panic,
omówi# posta• Kraka ~ Kroka w polskiej i czeskiej tradycji "redniowiecznej. Autor referatu
zwróci# uwag$, !e w czeskiej historiogra&i, od
"redniowiecza do dzi", posta• Kroka traktowana by#a jako jednoznacznie legendarna. Z kolei
w dziejopisarstwie polskim by#o inaczej, a historycy polscy wokó# tej kwestii rozwin$li dyskusj$. Referent wysun%# te! interesuj%c% hipotez$,
odnosz%c% si$ do polskich zapisków o Kraku
– mia#yby one s#u!y• wyniesieniu i scementowaniu "rodowiska krakowskiego, b%d' wr$cz
mog% by• "ladami tworzenia si$ w#adzy na ziemiach polskich w o"rodku krakowskim.
Wa!nym zagadnieniem, zwi%zanym z pi"miennictwem Czech i Polski doby "redniowiecza oraz wczesnej epoki nowo!ytnej, jest
problem pojmowania czasu przez ówczesnych
dziejopisarzy. Omówieniem tej kwestii zaj%# si$
prof. dr hab. Antoni Barciak. W trakcie swego
wyst%pienia autor przedstawi# uwagi dotycz%ce konstrukcji czasowych w narracjach Galla
i Kosmasa. Podstawowym pytaniem postawionym przez referenta by#o pytanie o "wiadomo"• czasu i jego prze#omów u omawianych
dziejopisarzy. Autor zwróci# uwag$, !e na pojmowanie czasu przez Galla i Kosmasa du!y
wp#yw mia#o podej"cie do sposobu opisywania
dziejów. Kronika Galla to konsekwentne gesta,
czyli opowie"• g#ównie o czynach w#adców.
W utworach utrwalaj%cych dzie#a w#adców nie
data jest najwa!niejsza, a same dzie#a i ich
kolejno"•. Dla Kosmasa, którego celem by#o opowiedzenie historii Czechów, dok#adne
umiejscowienie w czasie mia#o du!o wi$ksze
znaczenie. Podj$ta w tym wyst%pieniu problematyka, jak podkre"la# referent, pozostaje
zagadnieniem niedostatecznie zbadanym na
gruncie polskim, co otwiera historykom nowe
pole bada(.
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Dwa referaty w tej cz$"ci obrad, dr. Martina
Nodla i dr. Krzysztofa Kowalewskiego, porusza#y kwestie wy#%cznie czeskiej narracji. Dr Martin Nodl zaj%# si$ zagadnieniem nacjonalizmu
i czeskiej "wiadomo"ci narodowej na pocz%tku
XIX wieku w oparciu o analiz$ porównawcz%
dzie# Petra •itavskyego i Dalimila. Problem tworzenia si$ "wiadomo"ci narodowej na gruncie
czeskim jest wa!nym punktem odniesienia dla
porówna( z sytuacj% polsk%, gdzie by#o nieco
inaczej. Z kolei dr Krzysztof Kowalewski zasygnalizowa# problematyk$ podejmowanych
przez siebie bada( nad prywatna czesk% korespondencj% szlacheck%. Na podstawie sonda!owej kwerendy na materiale epistologra&cznym, autor za zasadnicze kwestie, które
b$dzie nale!a#o rozpatrzy• przy analizie owej
korespondencji, uzna#: ocen$ skali zjawiska,
funkcje spe#niane przez list w !yciu politycznym, role listu w administracji maj%tków oraz
rys osobisty w korespondencji.
W trakcie dyskusji nad referatami pierwszej
cz$"ci obrad, uczestnicy konferencji zastanawiali si$ nad problemem husyckim w pi"miennictwie czeskim, zw#aszcza stosunkiem husytów do ch#opów. Podniesiono równie! kwesti$
listów jako 'róde# informacji o zabiegach i intrygach politycznych, co stanowi cenn% wiedz$ historyczn%. Innym problemem, nad którym obradowano, by#a kwestia, na ile polski
Krak i czeski Krok mog% by• t% sam% postaci%. W dyskusji odniesiono si$ tak!e do problemu obrazu Polski i Polaków w kosmogra&i czeskiej.
Druga cz$"• obrad skupia#a si$ na problemach z zakresu dyplomatyki. Jako pierwszy
wyst%pi# prof. dr hab. Ivan Vlava•ek, który
omówi# kwesti$ urz$dowych dokumentów
i ich ilo"ciowego i jako"ciowego przyrostu
w Czechach doby luksemburskiej. Referent
skupi# si$ na ramowym przedstawieniu problematyki 'róde# dyplomatycznych w zwi%zku
z przemianami cywilizacyjnymi. Dr Beata Wojciechowska, skupi#a si$ na omówieniu konsystorza gnie'nie(skiego, a nast$pnie praskiego,
zw#aszcza w odniesieniu do spraw wpisywanych do owych konsystorzy oraz formularzy
owych wpisów. Z nieco innej strony tematyk$ dokumentów i ich roli zaprezentowa#a mgr
Agnieszka Nalewajek. Autorka zaj$#a si$ funkcjami dokumentów umieszczonych przez Jana
D#ugosza w jego „Rocznikach”. Dowodzi#a, i!
D#ugosz, przepisuj%c do swego dzie#a dokumenty w ca#o"ci, jako streszczenia b%d' regesty, mia# na celu egzempli&kacj$ opisywanej
przez siebie problematyki, potwierdzenie prawdziwo"ci opisywanych wydarze(, bronienie tez
autora, zapoznanie potomnych z wa!nymi dla
historii Polski dokumentami, by uchroni• je od
zapomnienia. Zamieszczanie ich s#u!y#o nieraz autorowi tak!e do manipulacji uczuciami
czytelnika – propagandowe "wiadectwo dokumentowe mia#o wyzwala• pozytywne b%d'
negatywne emocje.
Dr Iwona Pietrzyk, opieraj%c si$ na analizie
dokumentów dotycz%cych przeniesienia praw
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w#asno"ci *nadania, kupna – sprzeda!y, zamiany+, przedstawi#a wyniki swych bada( nad
okresem, w którym usztywni# si$ formularz tych
dokumentów w kancelarii ksi%!%t opolskich
i czy w ogóle mia#o to miejsce. Dowodzi#a, !e
trudno mówi• o o&cjalnym wprowadzeniu przez
kancelari$ ksi%!$c% jednolitego formularza dla
dokumentów okre"lonego typu spraw. Swoiste przesuni$cie w kierunku usztywnienia formularza mia#o miejsce na pocz%tku XIX wieku.
Wi%za#o si$ to z tendencj% autorów dokumentów do stosowania okre"lonych formu# dokumentowych w tym czasie.
W dyskusji podsumowuj%cej drug% cz$"•
obrad interesowano si$ bardzo dok#adn% datacj% w konsystorzach oraz problemem zezna( "wiadków, wpisywanych do konsystorzy
i stworzonych dzi$ki temu mo!liwo"ciach badawczych. W trakcie dyskusji zwrócono tak!e
uwag$ na wp#yw odbiorcy na dokument ksi%!$cej kancelarii opolskiej. Problemem nadrz$dnym poruszanym przez uczestników
konferencji w dyskusji by#a kwestia dokumentów wpisanych przez D#ugosza do Roczników.
Dyskutowano nad sposobem ich wprowadzenia, nad niedoci%gni$ciami i b#$dami przy tym
oraz nad warto"ci% 'ród#ow% D#ugoszowych
wpisów w sytuacji, gdy nie zachowa#y si$ orygina#y dokumentów b%d' nie znamy ich z innych 'róde#.
Drugiego dnia konferencji obrady toczy#y si$
tak!e w dwóch cz$"ciach. Tematyka pierwszej
zwi%zana by#a z kr$giem pi"miennictwa ko"cielnego, referaty drugiej za" cz$"ci dotyczy#y obrazu czasów "redniowiecznych i wczesnonowo!ytnych widzianego oczyma ówczesnych
dziejopisarzy. Siostra prof. dr hab. Urszula Borkowska, która zaj$#a si$ problemem modlitewnika W#adys#awa Jagiello(czyka, przedstawi#a dzieje owego modlitewnika, zaprezentowa#a
jego odmienno"• na tle innych ówczesnych
modlitewników oraz omówi#a sporn% kwesti$
jego przynale!no"ci do wspomnianego w#adcy. Prof. dr hab. Edward Potkowski przedstawi#
kwesti$ popularno"ci Revelationes "w. Brygidy w kr$gu czesko-polskim w powi%zaniu z ruchem reformacyjnym pó'nego "redniowiecza.
Prof. dr hab. Anna Paner poruszy#a problem
kultu "w. Wita w "redniowiecznym pi"miennictwie czeskim. Autorka wykaza#a, i! zainteresowanie "w. Witem przez "redniowiecznych
dziejopisarzy i hagiografów by#o stosunkowo
niewielkie, Problem jest intryguj%cy, bowiem
"w. Wit by# patronem jednego z najstarszych
ko"ció#ków w Czechach, zosta# tak!e patronem
katedry praskiej. Zdaje si$ zatem, !e !ywotno"•
tego "wi$tego w umys#ach "redniowiecznych
wiernych nie przek#ada#a si$ na jego popularno"• w dzie#ach pisanych.
Dr Krzysztof Bracha zaj%# si$ omówieniem
zbioru kaza( popularyzuj%cych Bibli$ *postylla+
Jana Szczekny Carcer animae. Podniós# kwestie sporne dotycz%ce autorstwa owych kaza( oraz ich recepcji w pó'no"redniowiecznym kaznodziejstwie polskim. Franciszka(skie
pi"miennictwo zakonne Polski i Czech do po-

cz%tku XXI w. by#o natomiast przedmiotem referatu dr. Dariusza Karczewskiego. Dr Piotr ;urek
omówi# problem polskiej g#agolicy, zwracaj%c
uwag$ na chorwack% proweniencj$ tego pisma, które do Polski dotar#o dzi$ki po"rednictwu czeskiemu. Wyst%pienie dr. Paw#a Krasa
po"wiecone by#o podobie(stwom i ró!nicom
w recepcji pism Johna Wilclifa na gruncie czeskim i polskim w okresie husyckim. W kr$gu
problematyki husyckiej pozosta# tak!e dr Jakub
Kostowski. Przedstawi# swe uwagi i spostrze!enia dotycz%ce pó'nogotyckich kodeksów z Getyngi, Jeny i Wiednia w kontek"cie problemu
tzw. husyckiego obrazoburstwa.
Prof. dr hab. Marie Bláhová, w ostatniej cz$"ci obrad, omówi#a warsztat "redniowiecznego historyka na przyk#adzie sposobu, w jaki
pracowa# Petr •itavsky. Dr Jerzy Grygiel zaprezentowa# idea# w#adcy "redniowiecznego
w dziele Pavla •idka Spravovna Ji•eho krala
*Rz#dy króla Jerzego+. Nast$pnie dr Janusz
Smo#ucha przedstawi# obraz Czechów w pismach Piotra Eschenloera, wroc#awskiego pisarza miejskiego i jednocze"nie dziejopisarza.
Czechy i Polska widziane oczyma Schedela,
norymberskiego kronikarza pó'nego "redniowiecza, by#y przedmiotem referatu dr. Miloslava Polívki. Ostatni referat wyg#osi# prof. dr hab.
Xladimír Wolf. W swym wyst%pieniu zaj%# si$
trutnowskim miejskim kronikarzem XXI wieku Simonem Vuttlem oraz jego zwi%zkami
ze )l%skiem.
W dyskusji podsumowuj%cej wyst%pienia referentów nawi%zano, jak w dniu poprzednim,
do problemu husytyzmu, dywagowano nad
tym, jak z perspektywy poszczególnych jednostek postrzegany by# "redniowieczny "wiat.
Zwrócono tak!e uwag$ na trudno"ci zwi%zane
z ustaleniem zleceniodawcy wykonania oraz
w#a"ciciela modlitewnika, uchodz%cego za modlitewnik W#adys#awa Jagiello(czyka. Dyskutowano równie! nad tym, dlaczego g#agolica
polska jest reliktem pi"miennictwa chorwackiego, a nie czeskiego, skoro na ziemie polskie
dotar#a w#a"nie z Czech.
W trakcie obrad, uczestnicy konferencji
znale'li tak!e czas na zwiedzanie Cieszyna,
przeszli uroczymi uliczkami starej cz$"ci miasta, podziwiali zabytkowe kamienice i ratusz
na rynku. Nieodzownym punktem wycieczki
by#o oczywi"cie zwiedzenie gotyckiej Rotundy
"w. Miko#aja oraz wej"cie na Wie!$ Piastowsk%, z której roztacza si$ wspania#y widok na
miasto. Ponadto, odby# si$ krajoznawczy objazd po okolicy, w trakcie którego zwiedzano
Ostraw$ oraz Marklowice Dolne.
Reasumuj%c, konferencja by#a dobrze zorganizowanym spotkaniem historyków z Polski
i Czech, daj%cym ogromne mo!liwo"ci wymiany wiedzy, zda(, informacji o najnowszych kierunkach bada( historycznych. W s#owie ko(cowym prof. dr hab. Wojciech Iwa(czak podkre"la#, !e sesja uwie(czona zostanie publikacj% materia#ów.
JOANNA KULESZA
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Scena!szkolna!Filii!U%!w!Cieszynie

W ramach programu studiów animatorzy
maj% kilka przedmiotów teatralnych – technika komunikacji spo#ecznej oraz kultura !ywego s#owa i komunikacji s#ownej. Przedmioty
te to warsztaty o charakterze integruj%cym,
maj% tak!e pomóc w przysz#ych kontaktach
z lud'mi. Dlatego sporo tu •wicze( dramowych, impostacyjnych, z emisji g#osu i dykcji,
a tak!e zada( aktorskich i interpretacji tekstu.
Nast$pnie, w programie pojawia si$ czysto
teoretyczny przedmiot – wiedza o teatrze oraz
przedmiot – elementy organizacji i re!yserii widowisk. Oczywi"cie oba mo!na potraktowa•
teoretycznie, ale czy da si$ zrozumie• teatr
pozostaj%c obok i przypatruj%c si$ mu „przez
lup$”, na ch#odno? Wydaje si$, !e dopiero poprzez w#asne do"wiadczenie mo!liwe jest zrozumienie de&nicji i teoretycznych formu#. Bez
dziesi%tków prób, bez "wiate# rampy, bez wi-

„Sceny z Fausta”
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dza i premierowej tremy formu#y te pozostaj%
w sferze niejasnej, zawi#ej teorii. A przecie! nasi absolwenci nie maj% by• teoretykami, lecz
lud'mi dzia#aj%cymi praktycznie, wykorzystuj%cymi teatr i teatralne "rodki nie tylko do celów artystycznych, ale tak!e dydaktycznych,
musz% zatem zna• i rozumie• teatr.

27 lutego 2000 roku odby#a si$ premiera sztuki Krzes•o wed#ug opowiadania Ireneusza Iredy(skiego. Spektakl zrealizowany
w maskach i cieniach pokazany zosta# po raz
pierwszy w auli uniwersyteckiej. Du!a obsada *ok. 70 osób+ uzasadnia#a wykorzystanie
ogromnej przestrzeni sceny, któr% dysponuje

W#adze uczelni w 9@@8 roku zgodzi#y si$ na
realizacj$ przedmiotu: elementy organizacji i re!yserii widowisk w formie praktycznej, to jest
w formie przygotowania spektaklu. Od tego
czasu powsta#o ju! 8 przedstawie( w ramach
Sceny Szkolnej Filii U) w Cieszynie.
Pierwsz% premier$ – przedstawienie Ptam
wg tekstu Krystyny Mi#ob$dzkiej, przygotowa#am wraz ze studentami 22 kwietnia 9@@@ roku. Spektakl zaprezentowany zosta# na scenie
Domu Narodowego w Cieszynie. Obok widowni akademickiej na sali znale'li si$ uczniowie
szkó# "rednich. Spektakl, zrealizowany w konwencji teatru-zabawy, publiczno"• przyj$#a
doskonale, a studenci zostali zaproszeni na
Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. Prezentacja widowiska sta#a si$ swego rodzaju wydarzeniem artystycznym, poniewa! na przedstawieniu pozna(skim obecna by#a zarówno
autorka tekstu – Krystyna Mi#ob$dzka, pierwszy re!yser tej sztuki – Leokadia Sera&nowicz,
jak i aktorzy z prapremierowego przedstawienia Ptama. Po spektaklu odby#o si$ spotkanie
studentów z wymienionymi twórcami. Studenci udzielali wywiadów dla pozna(skiego radia,
a tak!e dla prasy. Pobyt w Poznaniu by# dla nas
wszystkich wielk% przygod%, któr% potraktowa#am jako dobr% wró!b$ na przysz#o"•.

cieszy(ska Filia. Premiera tego przedstawienia zgromadzi#a w auli ponad 700-osobow%
widowni$ z#o!on% g#ównie ze studentów, którzy nie ul$kli si$ zimna, jakie panowa#o wówczas na sali. I to przedstawienie nale!y zaliczy•
do udanych.
W roku 2009 powsta#o widowisko z gatunku
teatru ruchu i plastyki, które by#o teatraln% interpretacj% piosenek Grzegorza Ciechowskiego i zespo#u Republika. Spektakl „Res Publica” *5 marca 2009 r.+ by# wielkim sukcesem
i pokaza#, !e nasi studenci nie tylko radz% sobie dobrze z du!% przestrzeni% sceny, ale potra&% tak!e, wykorzystuj%c najprostsze materia#y, wykona• niezwykle pi$kn% i poruszaj%c% opraw$ plastyczn% widowiska. Spektakl
ten zosta# zakwali&kowany na Ogólnopolski
Festiwal Teatrów Studenckich „Theatrum Orbis Terrarum” w Olsztynie, gdzie w konkursie
zdoby# III Nagrod$ *pierwszej nie przyznano+
oraz Nagrod$ Publiczno"ci. Dowodem na to,
!e spektakl rzeczywi"cie wzrusza# i podoba#
si$ by#a propozycja zagrania go na wielkim
koncercie po"wi$conym pami$ci Grzegorza
Ciechowskiego. Niestety, z zaproszenia nie
mogli"my skorzysta•, poniewa! nasze przedstawienia realizowane s% w#a"ciwie na jeden,
dwa widowiska – pó'niej studenci rozchodz%
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Od 9@@@ roku istnieje w Filii U) w Cieszynie nieformalny
teatr studencki zwany Scen%
Szkoln%. Nieformalny, bo niezarejestrowany, bez uczelnianych dotacji. Powsta# z my"l%
o studentach Animacji Spo#eczno-Kulturalnej, jako teren
praktycznego zdobywania do"wiadcze( teatralnych, jako
mo!liwo"• praktycznego poznania warsztatu teatralnego.
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Sukcesy wszystkich kolejnych premier o"mieli#y mnie i zmobilizowa#y studentów do rozszerzenia naszego inscenizacyjnego my"lenia.
20 pa'dziernika 2007 roku uda#o si$ zaprezentowa• widzom widowisko „Sceny z Fausta”, które
skomponowane by#o z fragmentów 5 tekstów:
„Tragiczne dzieje doktora Fausta” C. Marlowa,
„Faust” Goethego, „Doktor Faustus” T. Manna,
„Faust” D. J. Enrighta oraz „Faust” anonimowy
tekst francuski z XIX w. Tym razem miejscem
akcji scenicznej by# ca#y Uniwersytet: wszystko rozpoczyna#o si$ przy g#ównym wej"ciu do
Filii U), aktorzy wy#aniali si$ z ciemnych korytarzy, grali na schodach i mieszali si$ z widza-

grali to przedstawienie = stycznia 2004 roku
w ramach sesji naukowej „Miejsce ludowej
szopki kol$dniczej w polskiej tradycji i w edukacji”. Nota bene, sesja ta równie! organizowana by#a przez studentów, ale IX roku ASK.
Poniewa! teksty szopkowe dotyczy#y rzeczywisto"ci akademickiej i Filii U) w Cieszynie
odebrane by#y przez publiczno"• doskonale,
a gratulacjom nie by#o ko(ca.
W tym roku, 9= listopada, tak!e dosz#o do
premiery – by# to „Nosoro!ec” wg E. Ioneco.
Tym razem si$gn$li"my do formy teatru absurdu. Zadania aktorskie, które postawi#am przed
studentami nie by#y #atwe, ale uda#o im si$ pokona• trudno"ci, o czym "wiadczy#o wr$cz entuzjastyczne przyj$cie spektaklu przez publiczno"•.
Waloru plastycznego doda# przedstawieniu "wiat cieni, który wykreowali"my dla potrzeb ludzi zamieniaj%cych si$ w nosoro!ce.
Uwa!ny czytelnik spostrzeg#
ju! pewnie, !e przy realizacji kolejnych premier kieruj$ si$ zasad% si$gania wci%! po inne, nowe
konwencje teatralne. Wychodz$,
bowiem z za#o!enia, !e chocia!
ka!dy student realizuje przedstawienie teatralne tylko jeden raz
w ci%gu swoich studiów, to jednak obejrze• mo!e 7–4 przedstawienia przygotowane w ramach
tych samych zaj$•. Rozszerza
to jego "wiadomo"• mo!liwo"ci scenicznych
i pozwala w praktyce zaobserwowa• ró!ne
konwencje teatralne. Jednocze"nie spektakle
przygotowywane przez studentów w kolejnych
latach tak bardzo ró!ni% si$ od siebie, !e trudno
je nawet porównywa•. Unikamy wi$c pierwiastka zazdro"ci czy nawet zawi"ci, a je"li rywalizacja mi$dzy kolejnymi rocznikami si$ pojawia
to ma ona konstruktywny charakter.
Wierz$, !e pomimo wielu trudno"ci organizacyjnych czy &nansowych, nadal b$dziemy
realizowa• zaj$cia z re!yserii w taki praktyczny
sposób i !e widowni$ studenck% czeka jeszcze
wiele wzrusze(.
EWA TOMASZEWSKA
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si$ do swoich zaj$•, pisz% prace magisterskie,
rozje!d!aj% si$ po "wiecie, spektakl pozostaje
tylko we wspomnieniach, jako do"• niezwyk#a
przygoda z czasów studiów.
Kolejn% premier% by#o widowisko zrealizowane w ponad 40-osobowej obsadzie na podstawie Juveniliów Witkacego. By#y to fragmenty kilku wczesnych sztuk ma#ego Stasia Witkiewicza
zatytu#owane „To Szare” *92 listopada 2009 r.+.
Tym razem si$gn$li"my do konwencji dzia#ania
z przedmiotem wyobra!onym oraz przerysowanego gestu i ruchu scenicznego. Po raz pierwszy studenci – aktorzy ubrali kostiumy teatralne, a wynaj$ty charakteryzator – Tomasz Sylwestrzak – oprawi# widowisko w fantastyczne charakteryzacje twarzy
postaci scenicznych. Muzyka Proko&ewa i szary papier zalewaj%cy ze wszystkich stron sceniczny
"wiat królów, królewien, ksi%!%t,
dam z towarzystwa i dworzan zrobi# wra!enie na widzach, którzy
po raz kolejny nie zawiedli i wype#nili uniwersyteck% aul$ licz%c%
prawie 500 miejsc.
W nast$pnym roku chcieli"my
spróbowa• jeszcze czego" innego. Zmienili"my nie tylko konwencj$ teatraln%, ale tak!e wybrali"my inne miejsce na kolejn%
premier$. Przedstawienie „Café
Zielona G#!” *28 pa'dziernika
2002 r.+ zagrane by#o w klubie
studenckim „Panopticum”. Widowisko z pogranicza kabaretu i teatru absurdu przyci%gn$#o
tak wielu widzów, !e skromne wn$trze klubowe nie mog#o wszystkich pomie"ci•. Aktorzy
zagrali wi$c dwa razy, aby wszyscy ch$tni mogli obejrze• spektakl. Niezwyk#e by#o to, !e ta
cz$"• widzów, którzy nie weszli na pierwsze
widowisko – czeka#a cierpliwie pod drzwiami
„Panopticum” na swoj% kolej.
Jednak problemy zwi%zane ze szczup#o"ci%
przestrzeni w klubie i zbyt liczn% grup% studentów-aktorów zmusi#y mnie w nast$pnym
roku do realizacji dwóch przedstawie(. Pierwsza grupa przygotowa#a „Sceny z Fausta” za"
druga – „Szopk$ 2004”.

„Szopka 2004”

mi zgromadzonymi na pó#pi$trze przed Galeri%
Uniwersyteck%. Potem wszyscy razem, studenci-widzowie i studenci-aktorzy ruszali z postn%
procesj% przez oszklon% przewi%zk$ prowadz%c% do auli. Tam spotykali Pierwszego Fausta,
Drugi i Trzeci – czekali na uczestników widowiska we foyer auli, gdzie rozgrywa#a si$ scena
uczty. Fina# historii Fausta rozegra# si$ na scenie. Pomimo swojej niecodziennej formy spektakl zrobi# wra!enie na tyle du!e, !e studenci
odegrali go powtórnie.
Druga grupa przygotowa#a lalkow% szopk$
satyryczn% – „Szopk# 2004”, do której tekst,
lalki i ca#% scenogra&$ równie! przygotowali
studenci w ramach zaj$•. No i oczywi"cie za-

MIESI•CZNIK Uniwersytetu •l•skiego w Katowicach
Pismo ukazuje si! od 1992 roku za zgod• JM Rektora. ISSN 1505-6317
REDAGUJE ZESPÓ": Agnieszka Sikora (asikora@us.edu.pl), Patrycja Mrowiec (pmrowiec@us.edu.pl), Aleksandra Kielak # sekretarz redakcji (kielak@adm.us.edu.pl),
Dariusz Rott # redaktor naczelny (rott@adm.us.edu.pl)
ADRES REDAKCJI: ul. Bankowa 12, pokój 016, 40-007 Katowice, tel.: (32) 359 17 31, tel./fax (32) 359 19 49, e-mail: gazeta@us.edu.pl lub gazetauniwersytecka@op.pl
Jeste$my w Internecie: http://gu.us.edu.pl
REDAKCJA CIESZY%SKA: Stanis&aw Pietroszek (zcieszyna@mail.filus.edu.pl), tel. (33) 854 61 52
PROJEKT OK"ADKI: Grzegorz Ha'derek
DRUK: Zak&ad Poligraficzny M. Wioska, ul. 75 Pu&ku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, tel. 604 633 490
Nak&ad: 600 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji i redagowania tekstów
Materia&y (na dyskietce, lub e-mailem) przyjmujemy do 13-go dnia miesi•ca poprzedzaj•cego wydanie numeru
Zach!camy do wspó&pracy. Czekamy na artyku&y, listy i sugestie. Materia&y nie zamówione staramy si! zwraca*
Strony www opracowane przez Centrum Technik Informatycznych U•
Redakcja nie identyfikuje si! ze wszystkimi przedstawionymi pogl•dami Autorów, niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji

grudzie !2004!nr!3!(123)

47

