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Ju• w 1993 r., a wi•c zaledwie w kilka lat po odzyskaniu wolno•ci,
Ksi!dz Profesor Józef Tischner w pierwszym zdaniu otwieraj!cym zbiór
esejów pod znamiennym tytu"em „Nieszcz•sny dar wolno•ci” pyta":
„Czy nie stajemy si• dzi• o#arami nowego, nieznanego nam dot!d l•ku – l•ku przed wolno•ci!?”. Zaraz po kilku wierszach tekstu spotykamy odpowied$ Ksi•dza Profesora na przytoczone pytanie: „Mo•e si•
myl•, ale cz•sto – bardzo cz•sto – widz•, jak nasz l•k przed wolno•ci!
staje si• wi•kszy, ni• l•k przed przemoc!”. Ksi!dz Profesor nie myli"
si•, a nast•pne lata polskiej transformacji niestety nie tylko potwierdzi"y zjawisko l•ku przed wolno•ci!, ale go w sposób znacz!cy pog"•bi"y,
zmieniaj!c l•k przed przemoc! nie rzadko w oczekiwanie na ni! i jej
aprobat•. To ostatnie twierdzenie mo•e w pierwszym momencie szokowa%. Jest niestety jednak prawdziwe. Coraz bardziej t•sknimy za siln!
w"adz!, za w"adz!, która wprowadzi porz!dek, zwi•kszy nasze poczucie bezpiecze&stwa, aprobujemy tym samym nasze ograniczenie wolno•ci i to w stopniu, który nie odbiega wiele od stanu z tak! odwag!
i determinacj! zwalczanego w czasach PRL-u.
Zastanówmy si• chwil• nad $ród"ami l•ku przed wolno•ci!. Wolno•%,
szczególnie w naszym Narodzie, by"a przecie• postrzegana zawsze jako najwy•sza warto•%. To prawda, •e w wi•kszym stopniu warto•% ta
by"a uto•samiana z niepodleg"o•ci!, a wi•c z wolno•ci! zbiorow! jako
Narodu i mo•liwo•ci! suwerennego tworzenia pa&stwa, ale w szczególno•ci po II wojnie •wiatowej coraz silniej wyst•powa"o •!danie przywrócenia wolno•ci jednostce. Powstanie „Solidarno•ci” w 1980 roku,
poza jednoznacznym nurtem niepodleg"o•ciowym, zwi!zane by"o ju•
wyra$nie z walk! o wolno•% i prawa cz"owieka, jako wynikaj!ce z jego
przyrodzonej i niezbywalnej godno•ci.
D!•eniom do odzyskania wolno•ci indywidualnej i poszanowania
praw jednostki nie towarzyszy"a – w dostatecznej mierze – d!•no•% do
pog"•bienia w spo"ecze&stwie, w •wiadomo•ci poszczególnych osób,
troski o dobro wspólne. Odzyskaniu w 1989 r. wolno•ci nie towarzyszy"o
u•wiadomienie sobie odpowiedzialno•ci za dobro wspólnoty, w której
si• •yje, nieograniczanej jedynie do rodziny, za dobro swojej miejscowo•ci, gminy, ma"ej ojczyzny, za dobro Polski. W zbyt ma"ym stopniu
nast!pi"o skojarzenie wolno•ci z odpowiedzialno•ci!, praw cz"owieka
i obywatela z jego obowi!zkami wobec drugiego cz"owieka i wobec
wspólnoty. L•k przed wolno•ci!, o którym pisa" Ksi!dz Profesor, to
w istocie rzeczy l•k przed odpowiedzialno•ci!, to ch•% ograniczenia,
pozbycia si• du•ej cz••ci odpowiedzialno•ci. Musimy jednak zrozumie%, •e mi•dzy wolno•ci! i odpowiedzialno•ci! musi zachodzi% równowaga, a raczej wyst•puje sprz••enie zwrotne. Im wi•cej wolno•ci,
tym wi•cej odpowiedzialno•ci i odwrotnie. Przerzucanie cz••ci odpowiedzialno•ci na kogo• innego, np. na organy w"adzy, musi si• "!czy%
z ograniczeniem wolno•ci.
Wolno•% oczywi•cie nie mo•e by% nigdy absolutna. Taka wolno•%
prowadzi"aby do chaosu i tym samym do likwidacji wolno•ci. Gdyby
sparafrazowa% popularne przed kilku laty, ale nie najm!drzejsze has"o
„róbta, co chceta” i zastosowa% je do regu" ruchu drogowego „jed$ta, jak
chceta”, to oczywi•cie ruch uliczny by"by sparali•owany i w ogóle byliby•my pozbawieni mo•liwo•ci poruszania si• pojazdami mechanicznymi.
Utraciliby•my na tym odcinku ludzkiej aktywno•ci nasz! wolno•%. Ograniczenia wolno•ci, ze wzgl•du na trosk• o dobro wspólne, ze wzgl•du
na konieczno•% przestrzegania praw drugiej osoby, s! niezb•dne.
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PRAWA OBYWATELSKIE!
A!PROBLEM!BEZPIECZE$STWA

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Pytanie, które si• nasuwa w tym kontek•cie sprowadza si• do tego:
ile wolno•ci mo•na bezpiecznie odda%, p"ac!c w ten sposób za zwolnienie si• z cz••ci odpowiedzialno•ci? Ile odpowiedzialno•ci musimy
pozostawi%, aby nie dopu•ci% do nadmiernego zniewolenia.
'ród"em wolno•ci i praw cz"owieka, jak stanowi to nasza Konstytucja w art. 30, jest przyrodzona i niezbywalna godno•% cz"owieka. Mo•na wi•c próbowa% odpowiedzie% na postawione pytanie nast•puj!co:
Mog• zrezygnowa% tylko z takiej cz••ci wolno•ci, która jest niezb•dna
dla troski o dobro wspólne. Pozostawiona mi wolno•% musi by% wystarczaj!ca, abym w stosunkach pomi•dzy mn! i w"adz! oraz pomi•dzy
mn! i innymi osobami #zycznymi lub prawnymi traktowany by" podmiotowo. Przedmiotowe traktowanie sprzeciwia"oby si• bowiem mojej
przyrodzonej i niezbywalnej godno•ci. Z takiego koniecznego quantum
wolno•ci nie wolno mi zrezygnowa%. Z odpowiedniego te• quantum
odpowiedzialno•ci zwolni% si•, ze wzgl•du na konieczno•% ochrony
mojej podmiotowo•ci, po prostu nie mog•.
Zderzenie praw cz"owieka i praw obywatelskich z konieczno•ci!
ochrony bezpiecze&stwa jako zadania pa&stwa w stosunku do obywateli, nabra"o szczególnego rozmiaru po zamachach terrorystycznych
w dniu 11 wrze•nia 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj, o czym
dobitnie przekonuj! dramaty ostatnich miesi•cy, ju• tak•e w Europie
problem walki z terroryzmem sta" si• problemem o zupe"nie fundamentalnym znaczeniu o zasi•gu globalnym. W jego kontek•cie powstaje
jednak dylemat: jak daleko mo•e si• posun!% pa&stwo lub spo"eczno•%
mi•dzynarodowa w ograniczaniu praw cz"owieka lub praw obywatelskich ze wzgl•du na konieczno•% obrony przed terroryzmem. Praktyczno•ci tego dylematu do•wiadczamy na co dzie&, podlegaj!c wzmo•onym kontrolom na lotniskach lub przy wchodzeniu do obiektów u•yteczno•ci publicznej. Ten dylemat powstaje, gdy szukamy odpowiedzi
na pytanie, czy Stany Zjednoczone nie naruszaj! praw podstawowych
cz"owieka, przetrzymuj!c setki podejrzanych o terroryzm, bez statusu
je&ców wojennych i bez procesu s!dowego. Jeste•my zaszokowani
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informacjami o stosowaniu tortur wobec osób zatrzymanych w Iraku,
ale czy tylko w Iraku i czy ci, co stosowali tortury nie czuli si• do tego
sk"aniani przez ich prze"o•onych?
Powstaje w tym kontek•cie zasadnicze pytanie: czy pa&stwo mo•e
si• powo"a%, ograniczaj!c lub znosz!c prawa cz"owieka na stan wy•szej konieczno•ci. Niew!tpliwie mamy w takich wypadkach do czynienia z kon(iktem dóbr i warto•ci. Z jednej strony z prawami cz"owieka, które ka•de pa&stwo zobowi!zane jest szanowa%, z drugiej strony
z bezpiecze&stwem zbiorowym i indywidualnym obywateli, które ka•de pa&stwo zobowi!zane jest zabezpieczy%. Czy jednak generalne
powo"anie si• w takich wypadkach na stan wy•szej konieczno•ci mo•e usprawiedliwia% "amanie praw cz"owieka i to czasami o charakterze fundamentalnym? Jak oceni% prawo przyj•te przez administracj•
prezydenta Busha zezwalaj!ce na wydanie rozkazu jednostkom powietrznym na zestrzelenie samolotu pasa•erskiego, co do którego uzasadnione jest podejrzenie, •e b•dzie u•yty jako •rodek dokonania aktu
terrorystycznego? Jak daleko ma si•ga% prawo pa&stwa do po•wi•cenia •ycia okre•lonej grupy ludzi, celem ratowania przed zagro•eniem
innych ludzi, prawdopodobnie znacznie liczniejszych? Czy stosunek
ilo•ci osób po•wi•conych do ilo•ci osób, których bezpiecze&stwo chce
si• zapewni% ma w takim wypadku w ogóle jakiekolwiek znaczenie?
Czy nie s! tu konieczne generalne normy okre•laj!ce standardy post•powania w sytuacji kon(iktowej? Czy pa&stwo samo ma arbitralnie
rozstrzyga%, czy faktycznie zachodzi kon(ikt warto•ci i dóbr i w jakim
zakresie kon(ikt ten ma usprawiedliwia% po•wi•cenie jednego z koliduj!cych ze sob! dóbr? Nie s! to problemy ani wydumane, ani zwi!zane
jedynie z terroryzmem. Przed kilku laty, w czasie wielkiej powodzi, w"adze musia"y zdecydowa%, czy nale•y wysadzi% wa" przeciwpowodziowy, zalewaj!c tym samym zabudowania mieszkalne i gospodarcze, ale
ratuj!c przed zalaniem znacznie wi•kszy g•sto zabudowany obszar,
czy tego robi% nie wolno. S! to pytania dramatyczne i niestety, jak najbardziej aktualne. Dla dobra powszechnego nie by"oby dobrze, gdyby poszczególne pa&stwa same wyznacza"y kryteria oceny w"asnego
post•powania, gdyby pa&stwa stawia"y si• poza jak!kolwiek kontrol!
ponadpa&stwow!. Wiele mo•na zarzuci% wiekowi XX, ale to w"a•nie
ten wiek wzbogacony o do•wiadczenia z totalitaryzmami dopracowa"
si• systemów kontroli mi•dzynarodowej, tak•e w zakresie przestrzegania praw cz"owieka.
Czy mo•emy si• wi•c oprze% na normach prawa mi•dzynarodowego pozwalaj!cych na rozstrzyganie opisanego wy•ej kon(iktu warto•ci
i dóbr, czy mo•emy wskaza% normy prawa mi•dzynarodowego usprawiedliwiaj!ce ograniczenie lub nawet zniesienie okre•lonych wolno•ci
i praw cz"owieka ze wzgl•du na konieczno•% zapewnienia przez pa&stwo bezpiecze&stwa zbiorowego lub indywidualnego, np. ze strony
terroryzmu politycznego? Zacznijmy od Mi•dzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r., w którym w preambule postanowiono:
„Pa•stwa Strony niniejszego Paktu,
zwa!ywszy, !e zgodnie z zasadami og"oszonymi w Karcie Narodów
Zjednoczonych uznanie przyrodzonej godno#ci oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich cz"onków wspólnoty ludzkiej stanowi podstaw$ wolno#ci, sprawiedliwo#ci i pokoju na #wiecie,
uznaj%c, !e prawa te wynikaj% z przyrodzonej godno#ci cz"owieka,
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uznaj%c, !e zgodnie z Powszechn% Deklaracj% Praw Cz"owieka idea"
wolnej istoty ludzkiej korzystaj%cej z wolno#ci obywatelskiej i politycznej
oraz wyzwolonej od l$ku i niedostatku mo!e by& osi%gni$ty tylko wówczas, kiedy zostan% stworzone warunki zapewniaj%ce ka!demu korzystanie z praw obywatelskich i politycznych oraz gospodarczych, spo"ecznych i kulturalnych,
zwa!ywszy wynikaj%cy z Karty Narodów Zjednoczonych obowi%zek
Pa•stw popierania powszechnego poszanowania i przestrzegania praw
i wolno#ci cz"owieka, bior%c pod uwag$, !e jednostka ludzka, maj%ca
obowi%zki w stosunku do innych jednostek i w stosunku do spo"eczno#ci, do której nale!y, powinna d%!y& do popierania i przestrzegania
praw uznanych w niniejszym Pakcie, zgodzi"y si$ na nast$puj%ce artyku"y…”. Z punktu widzenia naszej problematyki wa•ne jest zwrócenie
uwagi przede wszystkim na art. 4 Paktu:
Art. 4.
1. W przypadku, gdy wyj%tkowe niebezpiecze•stwo publiczne zagra!a istnieniu narodu i zosta"o ono urz$dowo og"oszone, Pa•stwa Strony
niniejszego Paktu mog% podj%& kroki maj%ce na celu zawieszenie stosowania zobowi%za• wynikaj%cych z niniejszego Paktu w zakresie #ci#le
odpowiadaj%cym wymogom sytuacji, pod warunkiem, !e kroki te nie s%
sprzeczne z innymi ich zobowi%zaniami wynikaj%cymi z prawa mi$dzynarodowego i nie poci%gaj% za sob% dyskryminacji wy"%cznie z powodu
rasy, koloru skóry, p"ci, j$zyka, religii lub pochodzenia spo"ecznego.
2. Powy!sze postanowienie nie upowa!nia do zawieszenia stosowania
postanowie• artyku"ów 6, 7, 8 (ust$py 1 i 2), 11, 15, 16 i 18.
3. Ka!de z Pa•stw Stron niniejszego Paktu, korzystaj%ce z prawa do
zawieszenia stosowania zobowi%za•, poinformuje natychmiast pozosta"e Pa•stwa Strony niniejszego Paktu, za po#rednictwem Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, jakie postanowienia Paktu zosta"y zawieszone oraz jakie by"y tego powody. Nast$pnie
Pa•stwo to zawiadomi t% sam% drog% o terminie, w którym zawieszenie
przestaje obowi%zywa&.
Z tych przepisów wynika pierwotno•% wynikaj!cych z godno•ci cz"owieka jego wolno•ci i praw, których pa&stwo jest zobowi!zane przestrzega%. Jedynie wyj!tkowo, przy zachodzeniu okoliczno•ci zagra•aj!cych bezpiecze&stwu narodu mo•liwe jest zawieszenie tych wolno•ci
i praw. Art. 4 wprowadza jednak istotne ograniczenia. Zawieszenie wolno•ci i praw nie mo•e prowadzi% do dyskryminacji wy"!cznie z powodu rasy, koloru skóry, p"ci, j•zyka, religii lub pochodzenia spo"ecznego,
a tak•e skala tego zawieszenia musi by% adekwatna do stopnia zagro•enia. Najistotniejsze jest jednak to, •e pa&stwo nie jest upowa•nione
w •adnych okoliczno•ciach zawiesi% ochrony wymienionych wyra$nie
w art. 4, ust. 2 wolno•ci i praw.
Z naszego punktu widzenia najwa•niejsze s! trzy postanowienia.
Prawem, które w •adnym wypadku nie podlega zawieszeniu jest
przyrodzone ka•dej istocie ludzkiej prawo do •ycia, wykluczaj!ce
mo•liwo•% samowolnego pozbawienia •ycia. W •wietle tego ograniczenia mo•na mie% zasadnicze w!tpliwo•ci, czy jest dopuszczalne po•wi•cenie •ycia osób, które same nie stosuj! przemocy, po to,
by ratowa% przed zagro•eniem nawet znacznie wi•ksz! grup• osób.
Wyprowadzenie prawa do •ycia z przyrodzonej i nie zbywalnej godno•ci cz"owieka nakazuje traktowanie ka•dego indywidualnego •ycia,
jako najwy•szej warto•ci.
Bez wzgl•du na okoliczno•ci, Pakt wprowadza zakaz stosowania
tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poni•aj!cego traktowania lub
karania )art. 7*. Mamy w tym wypadku do czynienia z jednoznacznym
i powtarzanym tak•e w innych aktach prawa mi•dzynarodowego, bezwzgl•dnym ograniczeniem w"adzy pa&stwowej. Zakaz ten obowi!zuje
bez wzgl•du na warto•%, jak! dla bezpiecze&stwa zbiorowego lub indywidualnego mia"aby informacja uzyskana za pomoc! stosowania tortur. Da" temu wyraz w wyroku z wrze•nia 2001 r. S!d Najwy•szy Izraela,
uznaj!c za bezprawne stosowanie tortur wobec przes"uchiwanych terrorystów palesty&skich, nawet w sytuacjach, kiedy mog"oby to zapobiec
kolejnym zamachom. W tym kontek•cie ciekawe mo•e by% te• stanowisko organów wymiaru sprawiedliwo•ci RFN, które wszcz•"y post•po-
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wanie wobec funkcjonariusza policji za to, •e w czasie przes"uchiwania
osoby podejrzanej o kidnaping zagrozi" jej zastosowaniem tortur, je•eli
nie ujawni miejsca przechowywania porwanego dziecka. Podejrzany
wskaza" pod wp"ywem strachu miejsce, w którym ukry" zw"oki dziecka.
Zachowanie policjanta niezwykle skomplikowa"o proces mordercy daj!c du•e szanse obronie. Mimo zagro•enia terroryzmem spo"eczno•%
mi•dzynarodowa wypowiada si• za bezwzgl•dnym poszanowaniem
podstawowych praw cz"owieka, w szczególno•ci prawa do •ycia i wolno•ci od tortur, czy nieludzkiego, poni•aj!cego traktowania. Warto jeszcze w tym kontek•cie powo"a% si• na Konwencj• ONZ o Zakazie stosowania tortur oraz innego okrutnego i nieludzkiego lub poni•aj!cego
traktowania albo karania podpisan! w Nowym Jorku 10 grudnia 1984 r.
Art. 2, ust. 2 Konwencji stanowi: „'adne okoliczno#ci wyj%tkowe takie
jak stan wojny, gro*ba wojny, brak wewn$trznej stabilizacji politycznej
lub jakakolwiek inna sytuacja wyj%tkowa, nie mog% stanowi& usprawiedliwienia dla stosowania tortur”.
Podkre•l• tak•e wy"!czenie zawarte w art. 16 Paktu stwierdzaj!cym, •e ka•dy ma prawo do uznawania wsz•dzie jego podmiotowo•ci prawnej.
Prawo mi•dzynarodowe daje nam wi•c wyra$n! odpowied$, jakie
s! granice mo•liwo•ci rozwi!zania kon(iktu pomi•dzy wolno•ci! i prawami indywidualnego cz"owieka a ci!•!cym na pa&stwie obowi!zku
zapewnienia ochrony bezpiecze&stwa zbiorowego lub indywidualnego, daje nam odpowied$, w jaki sposób zakre•lone s! granice stanu
wy•szej konieczno•ci, jako okoliczno•ci usprawiedliwiaj!cej naruszenie praw cz"owieka.
Przejd$my obecnie do polskiego stanu prawnego, pami•taj!c, •e
zgodnie z art. 91 Konstytucji umowy mi•dzynarodowe po ich raty#kowaniu i og"oszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi! cz••% krajowego
porz!dku prawnego, a je•eli ich raty#kacja poprzedzona by"a zgod!
parlamentu wyra•on! w formie ustawy, to maj! one, w razie kon(iktu,
pierwsze&stwo przed ustawami. Umowy mi•dzynarodowe dotycz!ce
praw cz"owieka raty#kowane s! za zgod! parlamentu wyra•on! w formie ustawy )art. 89, ust. 1, pkt 2 Konstytucji*.
Konstytucja z 1997 r. bardzo szczegó"owo okre•li"a zakres ogranicze&
praw cz"owieka i praw obywatelskich chronionych Konstytucj! w sytuacjach zagro•e& szczególnych, gdy konieczne jest wprowadzenie
stanu nadzwyczajnego. Art. 228, ust. 5 stanowi, •e „dzia"ania podj•te
w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego musz! odpowiada%
stopniowi zagro•enia i powinny zmierza% do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania pa&stwa”. Konstytucja wyra$nie stanowi, •e „niedopuszczalne jest ograniczenie wolno•ci i praw
cz"owieka i obywatela wy"!cznie z powodu rasy, p"ci, j•zyka, wyznania lub jego braku, pochodzenia spo"ecznego, urodzenia oraz maj!tku” )art. 233, ust. 2*. Nawet w czasie obowi!zywania stanu wojennego
lub wyj!tkowego nie jest dopuszczalne ograniczenie wolno•ci i praw
okre•lonych w art. 30 )godno•% cz"owieka*, art. 34 i art. 36 )obywatelstwo*, art. 38 )ochrona •ycia*, art. 39, art. 40 i art. 41, ust. 4 )humanitarne traktowanie*, art. 42 )ponoszenie odpowiedzialno•ci karnej*,
art. 45 )dost•p do s!du*, art. 47 )dobra osobiste*, art. 53 )sumienie i religia*, art. 63 )petycje* oraz art. 48 i art. 72 )rodzina i dziecko*. Zakres
wy"!cze& przewidzianych w polskiej Konstytucji jest nawet szerszy,
ni• to przewiduj! normy prawa mi•dzynarodowego. Mam tu na my•li
np. zakaz ograniczania nawet w czasie stanu wojennego dost•pno•ci
do s!du lub ochron• dóbr osobistych, a wi•c prawnej ochrony •ycia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania
o swoim •yciu osobistym.
Problem kon(iktu pomi•dzy wynikaj!c! z przyrodzonej i niezbywalnej godno•ci cz"owieka ochron! jego wolno•ci i praw a potrzeb! zapewnienia bezpiecze&stwa zbiorowego i indywidualnego nie jest tylko
funkcj! stanów nadzwyczajnych. Musi by% rozstrzygany na co dzie&,
np. przy okre•laniu za"o•e& polityki karnej.
Nadal przemawiaj! do •wiadomo•ci spo"ecznej has"a wyra•ane przez
niektórych polityków o konieczno•ci bezwzgl•dnego, surowego karania wszystkich przest•pców najlepiej poprzez stosowanie d"ugoletnich kar pozbawienia wolno•ci. Jedynie ta droga, zdaniem niektórych
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polityków, bo ju• raczej nie specjalistów prawa karnego, jest w stanie
zabezpieczy% porz!dnych obywateli przed niebezpiecze&stwem stania si• o#ar! przest•pstwa. Kara ma swoj! surowo•ci! odstrasza% potencjalnych sprawców. Zwolennicy tego kierunku polityki karnej, nastawionej na surow! represj•, domagaj! si• tak•e uproszczenia procedury karnej przede wszystkim przez obni•enie poziomu gwarancji
przys"uguj!cych oskar•onemu. Przypomn• tylko lansowany w 1997 r.
projekt ustawy przewiduj!cy przywrócenie kary •mierci i stosowanie
jej nawet wobec osób 16 letnich, a tak•e wprowadzenie trybu dora$nego i znaczne ograniczenie prawa do obrony. Rozwa•my spokojnie
tego typu propozycje.
Mo•na oczywi•cie domaga% si• surowych d"ugoterminowych kar pozbawienia wolno•ci. Mo•na nawet zgodzi% si• do pewnego stopnia ze
stwierdzeniem, •e d"ugotrwa"a eliminacja skazanych mo•e wp"yn!% na
polepszenie bezpiecze&stwa „porz!dnych obywateli”. Mo•na, a nawet
powinno si• domaga% zera tolerancji dla narusze& prawa. Trzeba mie%
jednak na uwadze realia, jakie mamy obecnie w Polsce i zastanowi%
si•, jakie za"o•enia walki z przest•pczo•ci! mog! przynie•% najlepsze
efekty, jakie za"o•enia polityki kryminalnej b•d! najmniej szkodliwe,
a wi•c optymalne pod wzgl•dem ekonomicznym. Ostatnie wydarzenia
w polskich zak"adach karnych wskazuj! na aktualno•% poruszonej przeze mnie kwestii. Obecnie w Polsce jest pozbawionych wolno•ci 82 tys.
osób. Przebywaj! oni w zak"adach karnych, które zgodnie z przyj•tymi
minimami mi•dzynarodowymi obowi!zuj!cymi tak•e w Polsce, a tak•e zgodnie z przyj•tymi normami przez polski kodeks karny wykonawczy, mog! pomie•ci% jedynie 69 tys. osób i to ju• po dostosowaniu dla
potrzeb mieszkalnych •wietlic, korytarzy, a nawet kaplic wi•ziennych.
W polskich wi•zieniach przebywa wi•c obecnie oko"o 13 tys. osób ponad dopuszczalny stan. Co jeszcze bardziej niepokoj!ce, w Polsce nie
przebywa w zak"adach karnych oko"o 34 tys. osób, wobec których s!dy orzek"y prawomocnie kar• pozbawienia wolno•ci i których nie ma
ju• gdzie osadzi% i którzy mog! sobie kpi% z wymiaru sprawiedliwo•ci.
Je•eli chce si• utrzyma%, uznawan! przez niektórych polityków za zbyt
liberaln!, dzisiejsz! polityk• karn!, to potrzeba szybkiego wybudowania oko"o 45 tys. miejsc w zak"adach karnych. Jest to koszt oko"o 5 miliardów z". Do tego trzeba doda% koszt utrzymania dodatkowo 45 tys.
wi•$niów po oko"o 1500 z" miesi•cznie, co daje rocznie kwot• dodatkowo ponad 800 milionów z". Tego nie wytrzyma nasz bud•et. Je•eli
teraz odpowiedzialnie si• •!da zaostrzenia odpowiedzialno•ci karnej,
to nale•y podane dane odpowiednio zwi•kszy%. Trzeba pami•ta% tak•e o tym, •e w Polsce mamy bardo nisk! wykrywalno•% przest•pstw
i ich sprawców. Je•eli poprawi si• praca Policji, a tego sobie wszyscy
•yczymy, to trzeba doda% do podanych dalsze wielko•ci. Wida% ju•, •e
nie t•dy droga. Tylko ze wzgl•dów ekonomicznych domaganie si• zaostrzenia polityki karnej mo•e przynie•% bardzo powa•ne szkody, nie
gwarantuj!c spodziewanych efektów.
+!danie surowych odstraszaj!cych kar jest w!tpliwe, nie tylko z punktu widzenia spodziewanych efektów i kosztów ich osi!gni•cia. Jest
przede wszystkim w!tpliwe z punktu widzenia omawianego przeze
mnie kon(iktu pomi•dzy prawami cz"owieka, a potrzeb! ochrony bezpiecze&stwa. Je•eli wymierzona kara ma swoj! surowo•ci! odstrasza%,
to tym samym ukarany cz"owiek jest traktowany przedmiotowo. Ma on,
bowiem s"u•y% jako narz•dzie w powstrzymuj!cym oddzia"ywaniu na
•wiadomo•% innych osób. Jest to sprzeczne z obowi!zkiem traktowania ka•dego podmiotowo. Przedmiotowe traktowanie skazanego narusza jego przyrodzon! i niezbywalna godno•%. Nie mo•emy, celem lepszego zapewnienia bezpiecze&stwa zbiorowego lub indywidualnego,
depta% godno•ci osoby skazywanej, traktuj!c j! jako narz•dzie maj!ce
s"u•y% za odstraszaj!cy przyk"ad dla innych potencjalnych kandydatów
do pope"niania przest•pstw.
Równie• nie mo•na si• zgodzi% z tymi •!daniami, które skuteczno•%
walki z przest•pczo•ci! widz! w znacznym os"abieniu funkcji gwarancyjnej prawa karnego i procedury karnej. Niew!tpliwie z punktu widzenia
mo•liwo•ci zapewnienia przez pa&stwo bezpiecze&stwa zbiorowego
i indywidualnego, przydatny by"by przepis zezwalaj!cy na surowe karanie ka•dego naruszaj!cego zasady wspó"•ycia spo"ecznego. To te•
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nie czysta abstrakcja. Przepisy tak sformu"owane obowi!zywa"y w nie
tak dawnej historii niektórych pa&stw europejskich.
Przyj•te w procedurze karnej gwarancje nie maj! s"u•y%, jak to niektórzy w sposób populistyczny twierdz!, ochronie przest•pcy. One s"u•! w"a•nie temu „porz!dnemu obywatelowi”, •eby nie sta" si• o#ar!
wymiaru sprawiedliwo•ci, a raczej nale•a"oby powiedzie%, aby nie sta"
si• o#ar! przemocy pa&stwowej, •eby nie zosta" uznany za przest•pc•.
Przyspieszone post•powanie, ograniczanie prawa do obrony musi poci!ga% za sob! niebezpiecze&stwo pomy"ek s!dowych, niebezpiecze&stwo poci!gni•cia do odpowiedzialno•ci karnej osoby, która nie jest albo
w ogóle sprawc! przest•pstwa, albo jest sprawc! przest•pstwa mniej
szkodliwego, ni• to, o jakiego pope"nienie zosta"a oskar•ona.
W Polsce obecnie konieczne jest rozwini•cie programów probacyjnych, tzn. programów post•powania z osobami skazanymi za drobne
i •rednie przest•pstwa, pozostaj!cymi na wolno•ci. Tym osobom nale•y nak"ada% surowe obowi!zki i bezwzgl•dnie domaga% si• ich realizacji. Osoby takie powinny znajdowa% si• pod skutecznym nadzorem
kuratora odpowiednio przygotowanego do wykonania swoich zada&.
System ten jest sprawdzony w wielu krajach i daje znacznie lepsze
efekty, ni• przetrzymywanie tak du•ej ilo•ci osób skazanych w zak"adach karnych. Jest przede wszystkim trzykrotnie ta&szym. W wi•zieniach powinni przebywa% tylko ci skazani, którzy s! niebezpieczni dla
obywateli. Przetrzymywanie tak wielu osób w wi•zieniach prowadzi do
ich demoralizacji, rodzi rzeczywiste niebezpiecze&stwo w przysz"o•ci
dla porz!dku prawnego i dla obywateli ze strony osób osadzonych,
gdy zostan! zwolnieni. W wypadku polityki karnej podmiotowe, szanuj!ce godno•% osoby przest•pcy, ale konsekwentne post•powanie
w lepszym stopniu zapewnia bezpiecze&stwo zbiorowe i indywidualne
obywateli przed przest•pczo•ci!. Post•powanie to powinno przede
wszystkim prowadzi% do jednoznacznego pot•pienia czynu i do dania
szansy resocjalizacji jego sprawcy.
Problem omawianego kon(iktu pomi•dzy prawem obywatelskim
a bezpiecze&stwem znajduje wyraz w wielu obszarach dnia codziennego.
Mo•na mie% w!tpliwo•ci, czy z punktu widzenia rozstrzygni•% zawartych w Konstytucji dopuszczalne s! ingerencje w sfer• wolno•ci,
szczególnie prywatno•ci obywateli, zawarte w szeregu ustawach szczegó"owych. Ostatnio skierowa"em, jako Rzecznik Praw Obywatelskich,
do Trybuna"u Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodne z Konstytucj! niektórych przepisów ustawy o kontroli skarbowej, przepisów,
które moim zdaniem pozwala"y na zbyt dalek! ingerencj• w wolno•ci
i prawa obywatelskie bez wystarczaj!cego zabezpieczenia obywateli
przed nadu•yciami w"adzy. Te same kwestie powstaj! z daleko dzisiaj
id!cymi uprawnieniami Policji szczególnie w zakresie gromadzenia danych osobowych pozwalaj!cych na nadzór nad obywatelami wykraczaj!cy poza potrzeby walki z przest•pczo•ci!.
Czy nie jest naruszeniem praw cz"owieka i praw obywatelskich rozbudowywanie, z powo"aniem si• na konieczno•% zapewnienia bezpiecze&stwa, zakresu informacji uznawanych za tajne. Podstawowym prawem obywatelskim gwarantowanym w Konstytucji )art. 61* jest dost•p
do informacji publicznej. W przebiegaj!cych aktualnie pracach parlamentarnych, s"u•by specjalne domagaj! si• wprowadzenia do ustawy zastrze•enia, •e to urz•dnik ma decydowa%, czy informacja, któr!
posiada mo•e by% udost•pniona obywatelowi. Obywatele musz! by%
czujni, aby pod pretekstem zwi•kszenia ochrony bezpiecze&stwa nie
nast!pi"o radykalne zmniejszenie kontroli w"adzy i tym samym likwidacja spo"ecze&stwa obywatelskiego.
Rozwój spo"eczny powinien przede wszystkim polega% na wyrabianiu w sobie poczucia odpowiedzialno•ci za dobro wspólne. Wzmocnienie tego poczucia ograniczy nasz l•k przed wolno•ci!, wzmocni
nasz sprzeciw wobec przemocy i to nie tylko przemocy pochodz!cej
ze strony terrorysty lub przest•pcy, ale tak•e sprzeciw wobec nieuzasadnionej przemocy ze strony pa&stwa, przemocy, która likwiduj!c nasz! wolno•% skierowana jest przeciwko naszej przyrodzonej i niezbywalnej godno•ci.
ANDRZEJ ZOLL
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studenta na rynku pracy oraz Zasady i mo•liwo•ci pozyskania •rodków z funduszu pracy
na rozpocz•cie w"asnej dzia"alno•ci gospodarczej. Zainteresowani mogli spotka% si• równie•
z przedstawicielami Pa&stwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych oraz
wzi!% udzia" w szkoleniu motywacyjnym Masz
jedno !ycie – zrób z niego arcydzie"o prowadzonym przez Fryderyka Karze"ka z #rmy Chairos. Projekt „Uniwersytet szans”, przygotowany
przez Biuro Promocji i Karier, zosta" nagrodzony grantem Ministerstwa Gospodarki i Pracy na
rozwój dzia"alno•ci Akademickich Biur Karier
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów Pierwsza praca.

Nagroda Premiera
dla Profesora Andrzeja Lasoty

18 listopada prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota,
pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu
/l!skiego, odebra" z r!k Premiera Marka Belki
Nagrod! Prezesa Rady Ministrów w kategorii: za wybitny dorobek naukowy. Tegoroczne
nagrody za wyró•nione rozprawy doktorskie
i habilitacyjne oraz dzia"alno•% naukow! i naukowo-techniczn! zosta"y przyznane ju• po raz
jedenasty. Przyznano: 27 nagród za rozprawy
doktorskie, 11 za habilitacyjne, 3 nagrody za
wybitne osi!gni•cie naukowe, 8 za wybitny
dorobek naukowy oraz 5 za wybitne krajowe
osi!gni•cie naukowo-techniczne.

Nominacja do Paszportu

Magdalena Piekorz, absolwentka Wydzia"u
Radia i Telewizji Uniwersytetu /l!skiego, zosta"a nominowana do Paszportów „Polityki” za
#lm Pr$gi. W•ród laureatów tej presti•owej nagrody znale$li si• ju• absolwenci U/: Wojciech
Kuczok )2004*, Andrzej Jakimowski )2004* i Jolanta Ptaszy&ska )1995*. Magdalena Piekorz
otrzyma"a ju• w tym roku Z"ote Lwy – g"ówn!
nagrod• na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Targi Pracy
na Uniwersytecie "l#skim

Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu /l!skiego by"o organizatorem Targów Pracy, które
odbywa"y si• 24 i 25 listopada 2004 r. w ramach projektu „Uniwersytet Szans” adresowanego do studentów i absolwentów •l!skiego
•rodowiska akademickiego. Go•%mi targów
byli pracodawcy, którzy zaprezentowali m.in.
oferty praktyk i sta•y oraz przedstawili sylwetki poszukiwanych przez siebie pracowników.
Pierwszego dnia odby"y si• prezentacje #rm,
programów sta•owych i praktyk, •cie•ek kariery, wymaga& rekrutacyjnych oraz ofert pracy.
Drugi dzie& po•wi•cony by" praktykom, sta•om
i pracy za granic! oraz przegl!dowi programów
Work + Travel, Au Pair, Intership Training, Camp
America. Pracownicy Powiatowego Urz!d Pracy w Katowicach przeprowadzili szkolenia: ABC
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Nagrodzona praca magisterska

Józef Szendera – absolwent Szko"y Zarz!dzania Uniwersytetu /l!skiego otrzyma" jedn!
z dwóch drugich nagród konkursu na najlepsz# prac! magistersk# z zakresu $nansów:
Dobry start, adresowanego do studentów
•l!skich uczelni ekonomicznych. Nagrodzona praca magisterska dotyczy pracowniczych
programów emerytalnych jako pozap"acowego
instrumentu wynagradzania pracowników, napisana zosta"a pod kierunkiem dr Marii Gruz, pracownika Zak"adu Ekonomii Stosowanej Szko"y
Zarz!dzania. W tegorocznej III edycji konkursu
nie przyznano pierwszej nagrody. Drug! równorz•dn! przyznano Micha"owi Chlebowskiemu, absolwentowi Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach. Zwyci•zcy konkursu otrzymali nagrody pieni••ne oraz
mo•liwo•% odbycia sta•u w Górno•l!skim Funduszu Restrukturyzacyjnym SA w Katowicach.
Organizatorem konkursu by"a #rma faktoringowa Eurofaktor SA.

Tydzie% Kultury Rosyjskiej

Studenckie Ko"o Integracji Mi•dzynarodowej Kolegium J•zyka Biznesu Uniwersytetu
/l!skiego wspólnie z Rad! Samorz!du Studenckiego KJB, Stowarzyszeniem Inicjatyw
Wydawniczych, Stowarzyszeniem AFISH, Naukowym Ko"em Filmoznawców U/ by"o organizatorem Tygodnia Kultury Rosyjskiej, który
trwa" od 23 do 29 listopada. W ramach Tygodnia odby"y si• pokazy #lmowe, impreza studencka oraz koncert – spotkanie z rosyjsk!
poezj! •piewan!.

35 lat Studenckiego Studia
Radiowego Egida

Spotkanie z okazji 35-lecia radia Egida
odby"o si• 20 listopada w siedzibie rozg"o•ni na osiedlu akademickim U/ w Katowicach-Ligocie. W jubileuszu wzi•li udzia" byli
i obecni pracownicy radia, s"uchacze, w"adze
uczelni oraz zaproszeni go•cie i przyjaciele.
Obecny by" pierwszy redaktor naczelny Egidy Franciszek Procek. W ramach •wi•towania jubileuszu wy•wietlono #lm dokumentu-

j!cy dzia"alno•% studenckiej rozg"o•ni oraz
rozdano honorowe legitymacje. Prof. dr hab.
Wojciech /wi!tkiewicz, Prorektor ds. Kszta"cenia U/ odczyta" okoliczno•ciowy list gratulacyjny. Uczestnicy spotkania mogli zobaczy%
historyczne #lmy z dotychczasowych jubileuszy radia Egida oraz przejrze% jego Kronik•.
Studenckie Studio Radiowe rozpocz•"o swoj!
dzia"alno•% 21 listopada 1969 roku jako jedna
z agend kulturalnych Uniwersytetu /l!skiego.
Od pocz!tku siedzib• swoj! mia"o w Domu
Studenta 1 w Katowicach-Ligocie, swoim zasi•giem obejmuj!c kolejne domy akademickie osiedla. Pracownicy radia za swoj! misj•
uwa•aj! tworzenie programu konsoliduj!cego
•rodowiska akademickie oraz intensy#kuj!cego •ycie studentów. W ramówce znajduj! si•
zarówno propozycje muzyczne jak i programy autorskie oraz publicystyczno-informacyjne. Obecn! siedzib• radia stanowi!: sala audytoryjna, studio nagraniowe, muzeum, liczne
materia"y archiwalne, a tak•e „korytarz” b•d!cy miejscem licznych dysput o •yciu, kulturze, literaturze, sztuce, muzyce, kinie i teatrze.
Nazwa „Egida” wy"oniona zosta"a w drodze
konkursu og"oszonego przez twórców radia
wraz z jego powstaniem.

Manifestacja poparcia
dla przemian demokratycznych
na Ukrainie

25 listopada przed budynkiem Rektoratu
Uniwersytetu /l!skiego w Katowicach odby"a si• organizowana przez studentów U/ manifestacja poparcia dla przemian demokratycznych na Ukrainie. Oko"o pó" tysi!ca studentów w barwach pomara&czowych przesz"o
sprzed Rektoratu na katowicki rynek, gdzie wyg"oszony zosta" apel poparcia dla ukrai&skiej
demokracji.

Profesorowie mianowani

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 16 listopada 2004 r. nada" tytu" naukowy profesora nauk humanistycznych Pani
dr hab. Danucie Ostaszewskiej, Kierownikowi
Zak"adu Historii J•zyka Polskiego, oraz Panu
dr. hab. Aleksandrowi Nawareckiemu, Kierownikowi Zak"adu Teorii Literatury na Wydziale
Filologicznym U/.

Odnawiamy pauli%skie
inkunabu&y

29 listopada w Rektoracie Uniwersytetu /l!skiego w Katowicach podpisane zosta"o porozumienie pomi•dzy JM Rektorem Uniwersytetu
/l!skiego prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem
a o. prof. PAT dr. hab. Andrzejem Napiórkowskim, Przeorem Klasztoru OO. Paulinów na
Ska"ce w Krakowie. Porozumienie dotyczy wykonania przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydzia"u Filologicznego U/
pe&nej konserwacji wybranego zabytkowego
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materia&u bibliotecznego b•d!cego w"asno•ci! klasztoru. W spotkaniu obok JM Rektora
U/ i o. Przeora Klasztoru wzi•li udzia": o. mgr
lic. Robert Jasiulewicz – I Podprzeor Klasztoru,
prof. dr hab. Wies"aw Bany• – Prorektor ds. Nauki, Wspó"pracy i Promocji Uniwersytetu oraz
prof. dr hab. Leonard Ogierman z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej U/.

Sofja Kovalevskaja Award 2004
dla dr. Micha&a Czakona

Dr Micha& Czakon, pracownik Zak"adu Teorii Pola i Cz!stek Elementarnych Instytutu Fizyki Uniwersytetu /l!skiego otrzyma" presti•ow! nagrod• Sofja Kovalevskaja Award 2004
przyznawan# przez Fundacj! im. Alexandra
von Humboldta, a sponsorowan! przez Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji. Nagroda b•dzie przeznaczona przede wszystkim na
stworzenie i zorganizowanie prac grupy badawczej na Uniwersytecie w Wuerzburgu. Badania
b•d! trwa"y do 2007 roku. Celem nagrody Fundacji im. Alexandra von Humboldta jest wsparcie wybitnych m"odych naukowców z zagranicy. Dzi•ki przyznanym •rodkom #nansowym
oni mog! skoncentrowa% si• na innowacyjno•ci bada& prowadzonych w tworzonych przez
siebie zespo"ach. Badania prowadzone s! na
uniwersytetach i w innych instytucjach badawczych w Niemczech.

Nagroda dla Chóru Instytutu
Muzyki Filii Uniwersytetu
"l#skiego w Cieszynie

Chór Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu
"l#skiego w Cieszynie pod dyrekcj# Aleksandry Zeman zdoby" III nagrod• w kategorii
chórów akademickich VII 'ódzkiego Festiwalu
Chóralnego Cantio Lodziensis, który odbywa"
si• 20 i 21 listopada w ;odzi. Nagrod• Specjaln!
za najlepsze wykonanie utworu wspó"czesnego
kompozytora "ódzkiego oraz I nagrod• w kategorii chóry akademickie otrzyma" Chór Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcj! Aleksandry Paszek-Trefon.
Ogó"em w Festiwalu wzi•"y udzia" 32 zespo"y,
z których 1<3 wyst•powa"a w kategorii chórów
akademickich. Jak powiedzia" po zako&czeniu
festiwalu Przewodnicz!cy Rady Artystycznej
Przemys"aw Hachorkiewicz, chór cieszy&ski by"
jednym z czterech, które pozostawi"y najlepsze
wra•enie i o których najwi•cej mówi"o si• podczas konkursu. Festiwal zorganizowany zosta"
przez ;ódzki Dom Kultury, "ódzki oddzia" Polskiego Zwi!zku Chórów i Orkiestr oraz Akademi• Muzyczn! im. G. i K. Bacewiczów w ;odzi.
Pracom jury przewodniczy" prof. Józef /wider
z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Daniel Rostecki laureatem
konkursu Prezydenta RP

Daniel Rostecki, absolwent Wydzia"u Artystycznego Uniwersytetu /l!skiego zosta"
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laureatem trzeciej edycji konkursu Prezydenta RP na najlepszy dyplom uko&czenia studiów w zakresie sztuk pi•knych i sztuk projektowych. Komisja z Andrzejem Wajd! i Iren!
Huml w sk"adzie nagrodzi"a pi•% tegorocznych
prac z prawie 100 zg"oszonych do konkursu.
Praca Daniela Rosteckiego: Meta$zyka sto&u
zosta"a wykonana pod opiek! prof. Jerzego
Fobera, kieruj!cego Katedr! Rze$by na Wydziale Artystycznym U/. Meta•zyka sto"u to
instalacja rze$biarska sk"adaj!ca si• z dwóch
krzese" wykonanych w surowym drewnie oraz
postaci cz"owieka z •ywicy epoksydowej. Artysta przywo"uje stó" poprzez jego nieobecno•%.
Brak rzeczy zwraca uwag• na jej kontekst, który
dope"nia okre•lenia istoty przedmiotu i ukazuje
czym potencjalnie mo•e by% dany przedmiot.

S&awomir Gruszka
przewodnicz#cym
Samorz#du Studenckiego U"

Nowym Przewodnicz!cym Uczelnianej Rady Samorz#du Studenckiego Uniwersytetu
"l#skiego zosta" S&awomir Gruszka, student
V roku politologii na Wydziale Nauk Spo"ecznych U/. Na wiceprzewodnicz!c! Rady wybrano Joann• Pi!tek, studentk• III roku psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii U/.
Wybory odby"y si• 7 grudnia. Pozosta&y sk&ad
zarz#du: Przewodnicz!ca Komisji Dydaktycznej: Aleksandra Klimek Przewodnicz!cy Komisji
Prawnej: ;ukasz Zi•bi&ski Przewodnicz!ca Komisji ds. Wspó"pracy z Zagranic!: Leila Si Djilani Przewodnicz!cy Komisji ds. Kultury i Kontaktów Mi•dzyuczelnianych: Damian Sopala.

Infu&at
ks. profesor Remigiusz Soba%ski

Ks. prof. zw. dr hab. Remigiusz Soba%ski, Kierownik Zak"adu Prawa Kanonicznego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu /l!skiego otrzyma" tytu& honorowy protonotariusza apostolskiego, czyli infu&ata.
Ks. prof. Soba&ski jest wybitnym prawnikiem
kanonist!, przewodnicz!cym katowickiego
S!du Metropolitalnego, cz"onkiem Ko•cielnej
Komisji Konkordatowej. Jest obecnie jednym
z dwóch ksi••y archidiecezji katowickiej wyró•nionych t! godno•ci!.

Pr!gi nagrodzone
Syren# Warszawsk#

Film Pr!gi w re•yserii Magdaleny Piekorz,
absolwentki Wydzia"u Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kie•lowskiego U/, otrzyma" kolejne wyró•nienie, jakim jest nagroda Klubu Krytyki Filmowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
– Syrena Warszawska dla najlepszego #lmu
roku. Film zdoby" ju• Z&ote Lwy – g&ówn# nagrod! 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i jest polskim kandydatem do nagrody Oscara w kategorii najlepszy #lm nieangloj•zyczny.

Nagrodzona praca magisterska

W zako&czonym ogólnopolskim konkursie
na najlepsz# prac! magistersk# dotycz#c# problematyki osób niepe&nosprawnych
„Otwarte Drzwi” og"oszonym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo"ecznej
oraz PFRON III miejsce zaj!&a Justyna Oleksiewicz, absolwentka Wydzia"u Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu /l!skiego. Nagrodzona praca Wykorzystanie i rola artyku"ów spo!ywczych, przedmiotów codziennego u!ytku
i #rodków pochodzenia naturalnego w pracy
z dzie&mi i m"odzie!% z upo#ledzeniem w stopniu g"$bokim zosta"a napisana pod kierunkiem
dr Urszuli Szu•cik z Instytutu Nauk o Edukacji Wydzia"u.

Etiuda Marcina Wrony
polskim akcentem
Europejskich Nagród Filmowych

Marcin Wrona, absolwent Wydzia"u Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kie•lowskiego
Uniwersytetu /l!skiego w Katowicach by" jedynym Polakiem, który zaprezentowa" swój
utwór podczas uroczystej gali wr!czenia
Europejskich Nagród Filmowych, która odby"a si• 11 grudnia w Barcelonie. Telefon Marcina Wrony, w którym re•yser wykorzysta" g"os
Pedro Almodóvara, by" cz••ci! #lmowej sk"adanki krótkich etiud przygotowanych przez
m"odych re•yserów m.in. ze Szwecji, Czech,
Izraela, mówi!cych o •ladach hiszpa&skich
w swoich krajach. W Telefonie, nakr•conym
przez re•ysera na warszawskim Dworcu Centralnym, wykorzystany zosta" motyw z monodramu Patty Diphusa, w którym wyst!pi"a Ewa
Kasprzyk. Monodram powsta" w oparciu o felietony Pedro Almodóvara. Marcin Wrona jest
absolwentem re•yserii na WRiTV U/ oraz #lmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiello&skim.
Pracowa" jako asystent re•ysera przy Przeprowadzkach Leszka Wosiewicza i Przedwio#niu
Filipa Bajona. Jego etiuda absolutoryjna Cz"owiek magnes zdoby"a wiele nagród i wyró•nie&,
m.in. nagrod• MTV dla Najlepszego Filmu Studenckiego i wyró•nienie dla Najlepszego Filmu
Krótkometra•owego na Tribeca Film Festival
w Nowym Jorku w 2002, a tak•e wyró•nienie
na MFFK w Monachium.

Wieczór Wigilijny

Uniwersytecki Wieczór Wigilijny odby" si•
16 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy
ul. Bankowej 12 w Katowicach. Wieczór by"
okazj! do prze"amania si• op"atkiem i z"o•enia sobie •wi!tecznych •ycze&. W programie
muzycznym Wieczoru znalaz" si• koncert kol!d w wykonaniu Chóru Instytutu Muzyki Filii U/ w Cieszynie pod dyrekcj! Aleksandry
Zeman.
Opracowa"a:
MA;GORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier
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35 lat min••o...
35 lat temu na antenie Studenckiej Stacji Radiowej Egida
zosta" wyemitowany pierwszy
Dziennik Akademicki.

Katarzyna Ramut – obecna szefowa radia Egida

sercem Radiu, technik i Administrator, tworz!
•yw! histori• Radia.
Kolejne lata by"y dla Egidy czasem rozwoju i rozbudowy. Zespó" Radiowy rozrasta" si•
i nast•pna dekada oraz prze"om lat 70-tych
i 80-tych nale•! do okresu •wietno•ci Radia.
M"odzi Redaktorzy i Dziennikarze zapisali si•
w naszej pami•ci nie tylko prowadz!c audycje,
które w ogromnej mierze s! zmagazynowane
na szpulowych ta•mach w Archiwum Radia.
Ich pomys"y stale s! dla Nas inspiracj! do kolejnych poszukiwa&. Nie zabrak"o zarówno po-

wa•nych przedsi•wzi•% jak i studenckich szale&stw. Do historii przesz"y Wernisa•e Radiowe,
z których pierwszy odby" si• w Bierach w 1978
roku, nocny bieg prze"ajowy o puchar X-lecia
Radia czy reporterski lot nad /l!skiem w 1982
roku. Egidowa reprezentacja zosta"a wys"ana
na I Maraton Pokoju w 1979 roku w Warszawie,
a grono entuzjastów na Moskiewsk! Olimpiad• w 1980 roku.
Zimowiska i wakacje zespó" Radiowy sp•dza"
wspólnie, zdarza"y si• tak•e dalekie wyjazdy,
jak chocia•by wyprawa na Syberi• w 1981 roku, a obok nich bliskie wycieczki u•wietnione
pieczeniem barana. Pomi•dzy innymi rozg"o•niami studenckimi zawi!za"y si• przyja$nie
i do tradycji wesz"y wizyty „u kolegów” czy
Ogólnopolskie Sejmiki Dziennikarzy Studenckich i Ogólnopolskie Gie"dy Studenckich Audycji Radiowych.
Pod dat! 1 maja 1981 roku w radiowej Kronice widnieje nast•puj!cy zapis, dokonany r•k! ówczesnego Redaktora Naczelnego Henryka Grzonki: EGIDA – to nie tylko program,
pomieszczenia i sprz$t – to przede wszystkim
Ludzie, którzy odchodz%c czasami id% w niepami$& swoich nast$pców. Chcemy by kronika
pokazywa"a pokolenia ludzi, którzy pokochali
ta#m$, magnetofony i mikrofon, ludzi, którzy
bez reszty swoje studenckie czasy po#wi$cili
Naszemu Radiu. Nie wiemy w czyje r$ce tra• ten zapis za 20 czy 30 lat, ale mamy gor%ce
pragnienie, by dalej dokumentowa& wszystko,
czym Nasze Radio !yje. Mo!e na 40-leciu SSR
Egida spotkamy si$ i wspólnie z "ezk% w oku
poczytamy kronik$, któr% dzisiaj przysz"o nam
zak"ada&. Zapis ten tra#" w nasze r•ce, nadal
dopisujemy karty w historii Studenckiej Stacji
Radiowej Egida.
KATARZYNA RAMUT
Redaktor Naczelny Radia Egida

Foto: Agnieszka Sikora

21 listopada 1969, Dziennik Akademicki
nr 1:
Dzisiaj, w dniu imienin Janusza Muszy•skiego, cz"onka redakcji muzycznej naszego Radia, uroczystym sygna"em rozpocz$li#my dzia"alno#& radiow%. Liczymy na uczucie sympatii
ze strony wszystkich s"uchaczy, jak te! na pomoc ogóln% Pa•stwa. Liczymy, i! program nasz
odbiera& b$d% Pa•stwo regularnie i bez zak"óce•. Tego te! !yczymy wszystkim naszym s"uchaczom i sobie. Tak brzmia"y pierwsze s"owa,
jakie pad"y na antenie Radia, które nazw• sw!
zyska"o ju• kilka dni pó$niej – 5 grudnia 1969
roku. W celu wybrania nazwy og"oszono konkurs, na który wp"yn•"o 15 zg"osze&. Po•ród
nich znalaz"y si• ciekawe, a nawet oryginalne
propozycje: Echo, Grom, Uszko, Decybel, Kantata, Zgrzyt, Studenckie Studio Las, Promie&,
W•ze"ek, Studenckie Studio Stu-Stu. Ostatecznie wybrano nazw• Egida, któr! zaproponowa"
Franciszek Procek, pó$niejszy Kierownik Redakcji Publicystycznej i Dzienników.
Na pierwszy program przysz"o czeka% jeszcze dwa lata w zwi!zku z konieczno•ci! przygotowania aparatury i pod"!czenia, dzia"aj!cych do dzisiaj, radiow•z"owych g"o•ników.
6 grudnia 1971 roku z g"o•ników III DS-u
Osiedla Akademickiego na Ligocie pop"yn•"a
pierwsza audycja, a w dwa dni pó$niej, uzupe"nieniem dla dzia"a& Egidy, sta"a si• emisja
programu III Polskiego Radia. Do tej pory, w kilkugodzinnej przerwie mi•dzy audycjami, tradycja ta jest kontynuowana.
Nie sposób pomin!% milczeniem nazwisk
tych ludzi, którzy budowali Egid•, tworz!c

jednocze•nie jedno z najwi•kszych w Polsce
Studenckich Studiów Radiowych. Wspomniany
Franciszek Procek, pomys"odawca nazwy, Marek Miku"a, pierwszy kierownik Egidy, Edward
Kabiesz, Jan Kocha&czyk, Ma"gorzata Pokorzanka, pierwsza szefuj!ca dziewczyna czy
te• Zygmunt „Klemens” Piotrowski, oddany

Radio Egida zawsze wspiera o swoich studentów
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EGIDA WASZ• EGID•,
CZYLI!WSPOMNIE$!CZAR...

AGNIESZKA SIKORA: By& Pan pierwszym
redaktorem naczelnym Radia Egida. Jak Pan
wspomina pocz#tki studenckiej rozg&o ni?
FRANCISZEK PROCEK: Pocz!tkowo nie
chcia"em si• tego podj!%, ale namawiano
mnie, szczególnie Marek Miku"a, wówczas
by" studentem #zyki. Zna" si• na sprz•cie, ale
szuka" kogo• do spraw programowych. Ja by"em na pierwszym roku psychologii. Przychodzi" do mnie, namawia", •ebym zgodzi" si• na
wspó"prac•, na organizacj• rozg"o•ni. Jednak
nie chcia"em anga•owa% si• w co• poza nauk!. Chcia"em studiowa% i podoba"y mi si•
studia, ale z drugiej strony interesowa"em si•
dziennikarstwem ju• w szkole •redniej. I tak
krok po kroku wci!gn•li mnie, a pó$niej ju•
powsta" wspania"y zespó". Kto• musia" nim pokierowa%, wi•c zgodzi"em si•. To by" przypadek, •e w 1969 roku zebra"o si• ok. 20 osób
– bardzo utalentowanych, studiowali na ró•nych #lologiach, przede wszystkim na #lologii
polskiej )nie by"o wtedy dziennikarstwa*, tak•e na historii, psychologii, ale równie• byli studenci nauk •cis"ych, Wydzia"u Techniki. Wiele
osób z pierwszego zespo"u po studiach kontynuowa"o prac• dziennikarsk!, np. Jan Kocha&czyk – to by" cz"owiek orkiestra, pisa" pastisze,
wspania"e krymina"y, recenzje, prowadzi" audycje muzyczne, komentowa" muzyczne wydarze-
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Franciszek Procek

Graz!yna Sendek

nia, pisa" recenzje #lmowe, pami•tam go jako
wybitn! posta%. Edward Kabiesz, by" #larem
naszego zespo"u, dzi• jest #lmoznawc! i jednym z redaktorów „Go•cia Niedzielnego”. Mile
wspominam tak•e z tego okresu: Janusza Kucika, Ew• Minkin•, Ma"gorzat• Przyby"• )by"a po
mnie kierownikiem radia*, Janusza Muszy&skiego )dzi• jest krytykiem muzycznym*. Ja specjalizowa"em si• w felietonach satyrycznych,
ale równie• z Januszem Kucikiem prowadzili•my „na •ywo” dyskusje o sytuacji mi•dzynarodowej. Na•ladowali•my ówczesne popularne programy radiowe i telewizyjne w audycji
zatytu"owanej „Sonar”. Wszyscy byli•my bardzo zgran! grup! przyjació". Ca"y wolny czas
sp•dzali•my razem. To by" najpi•kniejszy okres
w moim •yciu i wspania"a przygoda.

Jest Pan twórc# nazwy Studenckiej Stacji Radiowej Egida? Sk#d wzi#& si! pomys&
na taka nazw!?
F.P.: Egida to tarcza. I my rzeczywi•cie byli•my tak! tarcz!. Bronili•my studentów, którzy wtedy nie mieli takich mo•liwo•ci obrony
swoich interesów i praw, takich organizacji jak
obecnie. Trzeba wspomnie% tak•e, •e nawet na
drzwiach wej•ciowych do Radia wisia"o has"o
„Egida wasz! egid!”.
Prze&om lat 60-tych i 70-tych to tak!e
okres przemian politycznych w Polsce. Jak
atmosfera ówczesnego PRL-u wp&ywa&a na
dzia&alno " Radia?
F.P.: A• trudno uwierzy%, •e na prze"omie lat
60-tych i 70-tych, mog"o powsta% medium tak
Foto: Agnieszka Sikora

20 listopada br. w siedzibie
rozg"o•ni na osiedlu akademickim U/ w Katowicach-Ligocie
odby"o si• spotkanie z okazji
XXXV-lecia Studenckiej Stacji Radiowej Egida. W jubileuszu wzi•li udzia" byli i obecni
pracownicy radia, s"uchacze,
w"adze uczelni oraz zaproszeni
go•cie i przyjaciele. W ramach
uroczysto•ci wy•wietlono #lm
dokumentuj!cy dzia"alno•%
Radia oraz rozdano honorowe legitymacje. Prorektor ds.
Kszta"cenia U/ prof. dr hab.
Wojciech /wi!tkiewicz odczyta" okoliczno•ciowy list gratulacyjny. Z by"ymi „Egidowcami” – Franciszkiem Prockiem
i Gra•yn! Sendek – rozmawia"a Agnieszka Sikora.

Od lewej: Prorektor ds. Kszta cenia prof. dr hab. Wojciech Świa"tkiewicz, pierwszy Redaktor Naczelny Egidy –
Franciszek Procek, G ówny Specjalista ds. Kultury i Organizacji Imprez – Aleksandra Kielak
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studio by"o centrum •ycia studenckiego, przewija"o si• tam du•o ludzi: tych, którzy pracowali w Egidzie i tych, którzy nas odwiedzali.
Zale•a"o nam równie•, •eby ludzi przyci!gn!%
do siebie i przychodzili, ogl!dali, jak brak"o
na przyk"ad herbaty, to zaraz kto• przynosi"
j! i nas ratowa". Zawi!zywa"y si• znajomo•ci,
przyja$nie. Du•o by"o spontaniczno•ci i rado•ci w tym, co robili•my. Pe"na spontaniczno•%
towarzyszy"a tak•e naszym „d$wi•kowcom”.
Wykazywali si• naprawd• niezwyk"! pomys"owo•ci! w tworzeniu podk"adów d$wi•kowych
i tzw. „efektów specjalnych”. Pami•tam prac•
przy s"uchowisku „Winda”, gdzie trzeba by"o
nagra% d$wi•ki, jakie wydaje winda jad!ca po
pi•trach. Andrzej Ochodek, specjalista od tego typu efektów d$wi•kowych, t"uk" si• w tym
celu w jakie• •elazne kraty, które poprzynosi".
By"o przy tym sporo •miechu.

Od lewej: Witold Firak, Jacek Frentzel, Maciej Rzońca (by y Redaktor Naczelny Egidy)

Jednym z najpopularniejszych g&osów
Radia Egidy by&a „Funia”. Pod tym pseudonimem kry&a si! ówczesna studentka matematyki, a obecnie pracownik U" – Gra!yna
Sendek. Jak to si! sta&o, !e tra$&a to Egidy
i jakie by&y Twoje pocz#tki pracy radiowej?
GRA+YNA SENDEK: Do Radia •ci!gn•li
mnie koledzy z mojego roku. By"am wtedy rzeczywi•cie na pierwszym roku matematyki. Nagrywali s"uchowisko i potrzebny im by" damski
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g"os. I tak zosta"am na par• lat. Pierwsze moje
s"uchowisko powsta"o na kanwie tekstu Ireneusza Iredy&skiego. Mieli•my w Egidzie ksi!•k•
ze s"uchowiskami Iredy&skiego i w sumie zrobili•my ich kilka. W moich czasach, a tra#"am do
Egidy w 1976 r., rozg"o•nia mie•ci"a si• w czterech pokojach. Mieli•my dwa studia, z których
jedno by"o rzadko wykorzystywane, gdy• nie
dysponowali•my jeszcze dostateczn! ilo•ci!
sprz•tu, mieli•my tylko jeden magnetofon
studyjny, ZK-140 )cztero•cie•kowy* i stó" mikserski. Jedno z pomieszcze& stanowi"o pokój
redakcyjny, w którym znajdowa" si• telewizor.
By" to drugi telewizor w akademiku )pierwszy
by" w •wietlicy*. Mia"o to kolosalne znaczenie
dla rozkwitu •ycia towarzyskiego w rozg"o•ni,

Foto: Agnieszka Sikora

absolutnie niezale•ne. Nikt nas nie cenzurowa".
Wi•kszo•% naszych audycji odbywa"a si• na •ywo, a te, które nagrywali•my nie by"y za moich
czasów przez nikogo ocenzurowane. G"ównie
koncentrowali•my si• na sprawach uczelnianych, naszego •rodowiska, od pocz!tku widzieli•my swoj! rol•, jako radia, które informuje, komentuje te• sprawy mi•dzynarodowe, to,
co dzieje si• w kulturze, ale równie• krytykuje
negatywne zjawiska, które zauwa•amy w •rodowisku akademickim. Dlatego krytykowali•my administracj• za biurokracj• i dzia"aczy
studenckich g"ównie za maniery, a raczej za
nawyki dygnitarskie. By" taki przewodnicz!cy rady uczelnianej, Wojtek Paprotny, któremu bardzo si• obrywa"o. Poniewa• dzia"acze
wracali do akademika pó$no w nocy, cz•sto
nie s"yszeli naszych audycji na •ywo. Ów przewodnicz!cy dzwoni" potem do mnie i pyta", czy
mo•e pos"ucha% nagranej audycji. Przychodzi"
do studia, w"!czali•my magnetofon i trzeba by"o, patrz!c prosto w oczy, s"ucha% razem z nim
nagrania. On kiwa" g"ow!, czasem polemizowa", czasem mówi" „macie racj•” i pozostawali•my w dobrych stosunkach. Gdy przesta"em
by% kierownikiem radia, to w"a•nie on zaproponowa" mnie na wiceprzewodnicz!cego rady
uczelnianej ZSP i chocia• tego nie planowa"em,
wci!gn!"em si• w dzia"alno•% spo"eczn! i pe"ni"em funkcj• w organizacji, któr! wcze•niej krytykowa"em jako dziennikarz studencki.

Jak wspominasz ludzi, z którymi wówczas wspó&pracowa&a ? Czy utrzymujesz
z nimi kontakty? I czy tak!e z Twojego pokolenia wielu pozosta&o w klimatach dziennikarskich?
G.S.: Z mojego pokolenia du•o osób pozosta"o w radiu, ale trzeba przyzna%, •e mieli•my
przygotowanie dziennikarskie. Wielu kolegów
pracuje w studiach radiowych: w Rzeszowie,
Kielcach, ;odzi, Opolu, Katowicach. Egida by"a po prostu ku$ni! dziennikarsk!. My•l•, •e
to by"a taka grupa ludzi, którzy chcieli by% ze
sob! bez przerwy. Gdy ja wprowadzi"am si•
do akademika, to mieli•my w Egidzie 4–5 pokoi i tyle. Jaki• czas pó$niej, gdy ca"e skrzyd"o
zosta"o oddzielone od reszty budynku, a pozosta"e pokoje zosta"y zarezerwowane dla pracowników Egidy, powsta"a prawdziwa komuna. Ludzie nie tylko pracowali razem, ale •yli
razem jak rodzina. Zaowocowa"o to nieprze-

Henryk Grzonka (d ugoletni Redaktor Naczelny Egidy, obecnie zaste"pca Redaktora Naczelnego Radia Katowice)
i Bernard Grzonka (obecnie pracownik naukowy WNS UŚ)
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mijaj!c! przyja$ni!. Spotykamy si• do dzisiaj.
Powsta"a nawet idea – Klub My’80. Kto• kiedy•
wpad" na pomys", •e b•dziemy si• spotyka%
co roku, w ostatni! sobot• i niedziel• wrze•nia
- i spotykamy si•. W przysz"ym roku spotkamy
si• po raz 25. Idea tych spotka& wywiod"a si•

z Egidy. G"ówny trzon tworz! byli Egidowcy.
Na tych naszych zjazdach zanikaj! wszelkie
ró•nice, w tym polityczne, bo przecie• ludzie
poszli w ró•nych kierunkach. Jeste•my po prosty My i lubimy poby% ze sob! przez t• chwil•,
czujemy wtedy, jakby czas cofn!" si•. Niektórzy

przyje•d•aj! z dzie%mi, inni zostali ju• dziadkami. By% mo•e nied"ugo nasze dzieci b•d! spotyka% si• ze sob!, mam tak! nadziej•.
Bardzo dzi!kuj! za rozmow!
AGNIESZKA SIKORA

ANDRZEJKI!
Z!J%ZYKIEM!POLSKIM,!
czyli!jak!s uchacze!
Podyplomowych!Studiów!
odbyli!swoj&!pierwsz&!praktyk'!
w!Szkole!J'zyka!i!Kultury!Polskiej
W czwartkowy wieczór, 25 listopada w Go"•bniku, studenckiej kawiarence na pi!tym pi•trze budynku przy placu Sejmu /l!skiego, wyk"adowcy i zagraniczni studenci Szko"y J•zyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu /l!skiego spotkali si• na andrzejkowych wró•bach. W role
wró•!cych i prowadz!cych wieczór czarodziejek, wcielili si• s"uchacze
I semestru Podyplomowych Kwali#kacyjnych Studiów Nauczania Kultury
Polskiej i J•zyka Polskiego jako Obcego, dla których by"y to pierwsze
zaj•cia praktyczne z metodyki nauczania j•zyka polskiego jako obcego i cz•sto tak•e pierwsze zetkni•cie si• z obcokrajowcami ucz!cymi
si• naszego j•zyka.

imiona )co grozi nam oskar•eniem o bigami•* i •e naprawd• znikoma
ilo•% kandydatów o imionach Ambro•y, Bo•ys"aw czy Gra•yna spowoduje d"ugie pozostawanie w stanie bez•ennym – najwa•niejszy by" kontakt z •ywym j•zykiem. Wszyscy •wietnie si• bawili, próbuj!c swoich
fonetycznych i gramatycznych si" w pos"ugiwaniu si• j•zykiem polskim.
Dla przysz"ych lektorów by"y to pierwsze próby wolnego mówienia prostymi konstrukcjami sk"adniowymi, co sprawia"o wiele trudno•ci i by"o
przyczyn! j•zykowych lapsusów i przekomarza&. Pocz!tkowo nie•mia"e,
a pó$niej odwa•niejsze kontakty j•zykowe s"uchaczy Podyplomowych
Studiów ze studentami reprezentuj!cymi bardzo zró•nicowany poziom
opanowania polszczyzny, sprawi"y, •e nabyli oni pierwszych umiej•tno•ci lektorskich i o•mielili si• przed pierwszymi praktykami.
Najwa•niejszym punktem wieczoru by"y oczywi•cie wró•by z lanego
na wod• wosku. Z jego stwardnia"ych form usi"owali•my odczyta% swój
przysz"y los, na miar• naszych aspiracji i... j•zykowych mo•liwo•ci. Mamy nadziej•, •e cho% cz••% andrzejkowych przepowiedni spe"ni si• i •e
dla wszystkich by"y one znakomita zabaw! i okazj! do nawi!zania nowych znajomo•ci, a tak•e do poszerzenia umiej•tno•ci j•zykowych.
IWONA GRYGIEL

Tajemnica i magia wieczornych andrzejkowych wró•b jest okazj! do
wszechstronnego zapoznania si• z polsk! tradycj! i j•zykiem. Ciekawie
zaaran•owane wn•trze, w którym wizerunki wied$m i czarodziejek oraz
wcielaj!ce si• w te postacie osoby prowadz!ce o•wietla"o mnóstwo,
wprowadzi"o wszystkich w niecodzienny nastrój. Przek"uwanie du•ych
serc z m•skimi i kobiecymi imionami przysz"ych sympatii= losowanie
ukrytych pod #li•ankami: obr!czki, monety i mirtu= obieranie jab"ek i zabawy z butami da"y nam wszystkim du•o rado•ci i okazji do %wiczenia
j•zyka polskiego. Có• z tego, •e za ka•dym razem natra#ali•my na inne
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Wspomnienie
W!5.!ROCZNIC%!*MIERCI!PROFESORA!
STANIS AWA!GRZESZCZUKA!(1934+1999)
1.
20 pa$dziernika br. min•"a pi!ta rocznica
•mierci /p. Stanis"awa Grzeszczuka, profesora Uniwersytetów Jagiello&skiego i /l!skiego.
Zmar"y mia"by 70 lat w dniu 11 listopada br.
Wiemy, jak wielk! strat• ponie•li•my i czym
by w ci!gu minionych pi•ciu lat S. Grzeszczuk móg" wzbogaci% nauk• polsk!. Mo•e
by"aby to wielka monogra#a literatury sowizdrzalskiej, fenomenu naszej szesnasto- i siedemnastowiecznej literatury. Zmar"y mia" w tej
dziedzinie najwi•ksze i najtrwalsze osi!gni•cia
naukowe. Do•% przypomnie% B"aze•skie zwierciad"o. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI
i XVII wieków 1. By"o to dzie"o trzydziestoparoletniego docenta, który nied"ugo po habilitacji
zadziwi" •wiat naukowy i kulturalne •rodowisko
polskie najlepsz! sw! ksi!•k! – ksi!•k! •ycia>
Wymie&my inne jeszcze studia z tego kr•gu,
np. Nazewnictwo sowizdrzalskie 2, Antologia
literatury sowizdrzalskiej w opracowaniu i ze
wst•pem S. Grzeszczuka= Nobilitacja Albertusa.
Z pogranicza historii i folkloru 3, wreszcie Staropolskie potomstwo Sowizdrza"a. Plebejski humor literacki 4. Ponadto ukaza"o si• kilkana•cie
rozpraw podejmuj!cych szczegó"owe zagadnienia poetyki i ideologii literatury sowizdrzalskiej. Przy interpretowaniu twórczo•ci polskich
sowizdrza"ów, szczególnie trafna okaza"a si•
koncepcja „•wiata na opak”. Dorobek spory>
Stanis"aw Grzeszczuk – powiedzmy sobie to
wreszcie – by" wielkim kontynuatorem dzie"a
•ycia Karola Badeckiego>
Bardzo wa•nym etapem w •yciu profesora
Grzeszczuka by"o obj•cie stanowiska wpierw
wicedyrektora, a nast•pnie dyrektora Biblioteki Jagiello&skiej. Jako dyrektor podj!" ca"y
szereg decyzji zmierzaj!cych do udoskonalenia „Biuletynu Biblioteki Jagiello&skiej”, jak
i monumentalnego „Katalogu czasopism polskich” )1974–1986*. Pomi&my ogromny dorobek profesora Grzeszczuka w postaci licznych wydawnictw popularnych i naukowych
)po•wi•conych Janowi Kochanowskiemu, ;ukaszowi i Krzysztofowi Opali&skim, Adamowi
Naruszewiczowi i in.* oraz edycji tekstów staropolskich, antologii.
Stanis"aw Grzeszczuk, jako wyk"adowca
w WSP w Rzeszowie, stworzy" podwaliny pod
rozwój literatury staropolskiej na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Opublikowa" ponad 21 tomów
skryptów, wyborów tekstów staropolskich
i o•wieceniowych. Wydawane w Rzeszowie
Materia"y do studiowania literatury staropol-
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skiej mia"y wiele wyda& i by"y wykorzystywane przez studiuj!cych, zw"aszcza zaocznie lub
wieczorowo, na ró•nych uczelniach Krakowa,
Kielc, Katowic. By" znakomitym wyk"adowc!.
Niestety, studenci Wszechnicy Jagiello&skiej
nie mieli mo•no•ci s"ucha% Jego wyk"adów
z literatury staropolskiej.
Jako wicedyrektor Biblioteki Jagiello&skiej,
wspólnie z dyrektorem J. Baumgartem, zorganizowa" studia bibliotekoznawcze, których
by" kierownikiem, najpierw Zak"adu, a pó$niej Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej. Jeszcze raz – w roku 1994 – przysz"o profesorowi organizowa% now! placówk•
w Instytucie Filologii Polskiej – Katedr• Edytorstwa i Nauk Pomocniczych. Energicznie zabra" si• do stworzenia naukowego zaplecza
dla nowo powo"anej katedry. Na zje$dzie polonistów w Warszawie w 1995 roku wyg"osi"
programowy referat zatytu"owany Bibliogra•a
i edytorstwo w programach uniwersyteckich
i pozauniwersyteckich. Organizowa" te• ogólnopolskie konferencje i wyg"asza" na nich referaty o roli nauk pomocniczych i edytorstwa
naukowego w kszta"ceniu polonistów. Konferencje odbywa"y si• w maju i w grudniu 1998 r.
w Zakopanem. Jest to fakt niezwykle wzruszaj!cy, poniewa• dzia"o si• to na rok przed •mierci!, ci••ko ju• chorego profesora.
5

Dzie"em zamykaj!cym •ycie naukowe i wydawnicze profesora Grzeszczuka jest Ksi%!ka
polska w og"oszeniach prasowych XVIII wieku 6,
której by" wspó"autorem. Stanowi"a ona wynik
wieloletniej pracy zbierackiej i dokumentacyjnej, wykonywanej przy pomocy elektronicznych •rodków gromadzenia, która mia"a by%
podstaw! rozleg"ych koncepcji badawczych
dotycz!cych XVIII wieku.
2.
Profesor Grzeszczuk ju• w latach 60-tych
wspó"pracowa" na ró•nych polach z WSP w Katowicach )m.in. recenzowa" prace doktorskie
o W. Ro$dzie&skim i W. Potockim*, a pó$niej
z Uniwersytetem /l!skim. W roku 1967 w Podkomisji /l!skiej Oddzia"u PAN w Krakowie wyg"osi", jeszcze jako docent, rewelacyjny wyk"ad
zatytu"owany Paradoksy „Wyprawy Pleba•skiej”.
Wyprawa Pleba•ska zosta"a odczytana
„[...] ju• nie w kontek•cie genezy, lecz w kontek•cie poetyki b"aze&skiego nurtu literatury
staropolskiej, Wyprawa pleba•ska o•miesza
uchwa"• zjazdu "•czyckiego, ukazuj!c op"akane skutki realizowania jej postanowie&
przez duchownych, którzy dzia"ali wprawdzie
w najlepszej mierze, ale i z kompletn! nieznajomo•ci! spraw wojskowych. Broni wi•c interesów ubo•szego duchowie&stwa i literackimi •rodkami uzasadnia wypowiedziane przez
Plebana przekonanie o wi•cej ni• skromnych
rezultatach obci!•enia kleru na rzecz obrony
pa&stwa: „I t! wypraw! nasz!, w!tpi•, by wskórali [...]. Dzi•ki postaci Albertusa Wyprawa jest
czym• wi•cej ni• broszur! polityczn! o dora$nym u•ytku. Stworzy"a bowiem nie tylko jedn!
z najpopularniejszych oryginalnych postaci literackich )i teatralnych?* w pi•miennictwie dawniejszym, ale te• przynios"a plebejsk! ocen•
mitów feudalnych, sparodiowa"a mit rycerski.
Albertus, programowa oferma, plebejski antybohater, najpierw zgodnie z zasadnicz! funkcj!
ideow! Wyprawy, parodia •o"nierza plebejskiego, sta" si• i w nast•pnych wcieleniach, i w recepcji parodi! •o"nierza w ogóle a karykatur!
pospolitaka w szczególno•ci” 7.
Profesor Grzeszczuk by" zwi!zany kole•e&stwem i przyja$ni! z wieloma nauczycielami
akademickimi z Wydzia"u Filologicznego i Instytutu Filologii Polskiej, którzy budowali nowy
organizacyjnie kszta"t humanistyki i polonistyki na /l!sku.
W latach 80-tych Profesor przyje•d•a" na wyk"ady i seminaria magisterskie do Sosnowca,
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w którym mie•ci" si• wówczas Wydzia" Filologiczny. Jako kierownikowi studiów bibliologicznych na UJ, bliskie by"o mu m.in. •rodowisko
nowo powsta"ego kierunku bibliotekarskiego
na Uniwersytecie /l!skim. Zwi!zki ze /l!skiem
i jego uniwersytetem oraz •rodowiskiem naukowym zaowocowa"y z czasem opublikowaniem
w katowickim wydawnictwie „/l!sk” ksi!•ki
W stron$ Kochanowskiego. Studia, charakterystyki, interpretacje 8, w której zamie•ci" m.in.
referat wyg"oszony w Sosnowcu na sesji barokowej O potrzebie bada• nad twórczo#ci% Wac"awa Potockiego 9. W ksi!•ce o Kochanowskim
umie•ci" szkic recenzyjny Dzieje pi#miennictwa
staro#l%skiego, w którym scharakteryzowa" wydane w roku 1965 Dzieje pi#miennictwa #l%skiego Wincentego Ogrodzi&skiego. Recenzja by"a bardzo surowa, publikacj• opisano w niej,
jako anachroniczn! metodologicznie i problemowo. Recenzent dostrzega" w niej struktur• bibliogra#i rozumowanej, przewidywa", •e
„nowa ksi!•ka o pi•miennictwie •l!skim, jaka
niew!tpliwie wcze•niej czy pó$niej powstanie,
musi uwzgl•dni% nie tylko naros"y materia", ale
musi mie% po prostu inn! struktur• naukow!,
inn! jako•%”. W innym miejscu recenzji z"agodzi" nieco swe s!dy, pisz!c: „Jest tak! »ksi!•k!
podr•czn!, informacyjn! dla studiuj!cych naukowo dzieje rozwoju pi•miennictwa« [Korbut],
tym razem •l!skiego, jest praca Wincentego
Ogrodzi&skiego. W tym kontek•cie nabiera
wyrazu i paralela z Korbutem, i sens uk"adu
wewn•trznego dzie"a”. Ksi!•ka informacyjna,
„ale jest te• tylko katalogiem i to pomy•lanym
bardzo nienowocze•nie i bardzo nieprzejrzystym”. Domaga" si• recenzent „oceny dziejów
pi•miennictwa •l!skiego z punktu widzenia jego wk"adu [...] w kultur• polsk!, a wk"ad ten nie
zawsze by" tylko partykularny. /l!sk nie zawsze
tylko czerpa" z kultury polskiej, lecz wnosi" do
niej tak•e warto•ci nowe i swoiste, wzbogaca"
j! niejednokrotnie”. W ko&cowej cz••ci swego omówienia Grzeszczuk wskaza" szereg niedoci!gni•% ksi!•ki, mianowicie nie by"o w niej
wzmianki o odkrytej przez R. Ganszy&ca pie•ni
pijackiej z terenu /l!ska, a tak•e przepi•knej
kol•dy ilustruj!cej „przejmuj!ce •wiadectwo
niedoli i poni•enia w•druj!cych ch"opi!t, przep•dzanych i o•mieszanych z powodu swego
•l!skiego pochodzenia. /wiadectwo to spraw
i kon(iktów niepodejrzewanych nawet przez
badaczy, a przez to tym bardziej godnych uwagi.” 10 Upomnia" si• te• o przeoczony przez wydawców dzie"a Ogrodzie&skiego tekst – Polak
w •l%sko, wydany w 1939 roku przez Romana
Pollaka, jak i spor! list• braków bibliogra#cznych z okresu powojennego.
Dalszym dowodem na to, •e Grzeszczuk
bacznie obserwowa" •ycie naukowe na /l!sku
jest recenzja Z biblio•lskich znalezisk: „Jantaszek z wojny moskiewskiej” )1661*. Tekst starodruku zosta" zakupiony w 1962 roku przez
Bibliotek• /l!sk! i wydany przez Józefa Mayera w Wydawnictwie „/l!sk”. Wydanie to mia"o
charakter naukowy. Grzeszczuk wysoko oceni"
walory literackie Jantaszka. „Dzi•ki tym w"a-
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•ciwo•ciom literackim jest on godny pami•ci
i uwagi o stopniu nierównie wi•kszym ni• liczne nowoczesne wierszowane gazety i propagandowe czy kronikarskie poematy epickie.
Obecne wydanie jest najlepszym •wiadectwem uznania, na jakie tylko Jantaszek zas"uguje, i najlepszym •rodkiem podtrzymania
pami•ci o nim. Literaturze staropolskiej przyby" wa•ny, ciekawy i budz!cy zainteresowanie
utwór. Dzi•ki pracom Józefa Mayera nie jest to
ju• utwór »nieznany«”. Ksi!•ka Grzeszczuka
mia"a drugie wydanie pod nieco zmienionym
tytu"em Kochanowski i inni 11.
Ju• wówczas S. Grzeszczuk, od lat zajmuj!cy si• prac! zbierack! i dokumentacyjn! zajmuj!ca si• g"ównie og"oszeniami prasowymi
z wieku XVIII, przypomnia" nowymi, •wietnie napisanymi szkicami, •e ci!gle jest znakomitym
badaczem i interpretatorem literatury staropolskiej, a nie uczonym-dokumentalist!.
3.
Profesor Grzeszczuk by" zauroczony postaci! Walentego Ro$dzie&skiego i jego dzie"em
Of•cina ferraria abo huta i warstat szlachetnego
dzie"a !elaznego12. Indeksy cytowa& pokaza"yby, •e S. Grzeszczuk nale•y do najcz••ciej
powo"uj!cych si• na Of•cin$. Ro$dzie&skiego i jego dzie"o wprowadzi" do swoich bada&,
w pole re(eksji nad literatur! sowizdrzalsk!.
Pragn!" te•, by szkic o Ro$dzie&skim znalaz"
si• w trzecim tomie Pisarze staropolscy. Sylwetki 13= niestety, nie zd!•y" go wyda%.
W 1983 roku Profesor Grzeszczuk recenzowa" pierwszy tom Studiów bibliologicznych.
Ksi%!ka – czytelnik – recepcja pod redakcj!
Adama Jarosza 14. Napisa" recenzj• bardzo surowo oceniaj!c! opublikowane w tym tomie
prace. Drugim recenzentem by" doc. Józef
Mayer. Profesor Grzeszczuk nie uznawa" „taryfy ulgowej”, nawet w stosunku do kolegów
i znajomych, tote• tom gruntownie przejrza",
wytykaj!c przeró•ne uchybienia. Tekst jednego z autorów, oceni", jako nadaj!cy si• do
wyrzucenie do kosza na •mieci. Autor zakwestionowanego artyku"u powa•nie potraktowa"
opini• uczonego i po jakim• czasie przyniós"
wersj• odmienn!. Gdy Profesor, zobaczy" ju•
wydrukowany „pechowy” artyku" u•miechn!"
si• i stwierdzi", •e ma tu do czynienia z zupe"nie innym i przerobionym tekstem. W gruncie
rzeczy Profesor Grzeszczuk by" zawsze bardzo •yczliwy w stosunku do m"odych pracowników nauki, a •yczliwo•% sw! okazywa"
dok"adnie odczytuj!c teksty oddawane pod
jego os!d.
W roku 1996 Stanis"aw Grzeszczuk obj!" na
Wydziale Filologicznym w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej U/ stanowisko profesora zwyczajnego. Kierowa" Zak"adem Nauk Pomocniczych Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej. Prowadzi" konwersatoria
i seminaria z informacji naukowej i zastosowa&
komputerów do bada& bibliogra#cznych oraz
edytorstwa. Specjalistyczne seminaria magisterskie, humanistyczno-informatyczne cieszy"y

si• zainteresowaniem studentów. Planowa" te•
powo"anie seminariów doktorskich.
Przeniós" si• z Krakowa i zamieszka" wraz z rodzin! w Katowicach. Zosta" te• cz"onkiem Komisji Historycznoliterackiej Oddzia"u PAN w Katowicach. Pe"ni" w swym, bogatym w osi!gni•cia,
•yciu ró•ne funkcje. Wymie&my najwa•niejsze.
Stanis"aw Grzeszczuk by" wieloletnim przewodnicz!cym Kolegium Dyrektorów Bibliotek
G"ównych Szkó" Wy•szych, cz"onkiem Kolegium Dyrektorów Bibliotek Centralnych, cz"onkiem Prezydium Narodowego Zasobu Bibliotecznego, cz"onkiem Centralnej Komisji do
spraw Tytu"u i Stopni Naukowych, przewodnicz!cym Komisji Edytorstwa i Dokumentacji Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, cz"onkiem Komisji Historycznoliterackiej krakowskiego oddzia"u PAN i tej•e Komisji katowickiego
oddzia"u PAN, cz"onkiem Redakcji Rocznika
„Historii prasy polskiej” )1998?–1999*. Profesor
Stanis"aw Grzeszczuk by" wielokrotnie wyró•niany przez w"adze resortu szkolnictwa wy•szego )1967, 1973, 1978, 1979, 1982*. By" bezpartyjny. Zosta" odznaczony Krzy•em Kawalerskim Odrodzenia Polski )1977* oraz medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Posiada" tak•e
inne liczne odznaczenia.
ADAM JAROSZ
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Z-B!BUDDY!I!ZAPACH!KARDAMONU
Cejlo•skie peregrynacje, cz••• 1

Iluminowane s&onie

Przed tysi!cami widzów i wiernych, zgromadzonych wzd"u• g"ównej arterii miasta, paraduj! tancerze i tancerki, po"ykacze ognia, ekwilibry•ci, •piewacy, mnisi z wi•kszych •wi!ty&
i ich akolici, mistrzowie b•bnów, piszcza"ek
i egzotycznych instrumentów, perfekcjoni•ci
w strzelaniu z bata. W karnym szeregu w•druj! dorodne s"onie z tr!bami iluminowanymi od
uszu do ko&ca kolorowymi •arówkami, ubrane
dodatkowo w od•wi•tne kubraczki. Kulminacyjnym momentem ekumenicznej parady )Esala
Perahera* buddyjsko-hinduistycznej, jest przemarsz z"otej szkatu"y, w której ulokowano z!b
Buddy, traktowany tutaj jako •wi•ta i bezcenna relikwia. Ca"o•% na •ywo transmituje miejscowa telewizja, przypominaj!ca wielokrotnie,
i• procesja to w istocie feta na rzecz czterech
bogów: Natha, Vishnu, Kataragama i Pattini
)Kannaki Amman*.
Jednak zamiast oryginalnego siekacza, od
sze•ciu lat w•druje jego kopia. Nawet nieuwa•ny obserwator tej pozornie radosnej, pe"nej feeri barw parady dostrze•e setki uzbrojonych
po z•by wojskowych i policjantów, nerwowych
cywili skoncentrowanych na zachowaniach publiczno•ci, zw"aszcza gwa"townych i nietypowych, takich cho%by jak wspinaczka m"odego
•mia"ka na gzyms domu, która ma zagwarantowa% lepsze miejsce do podziwiania korowodu. Wyra$na ostro•no•% to efekt samobójczego zamachu bombowego zorganizowanego
w 1998 roku przez Tamilskie Tygrysy – organizacj• wyznawców hinduizmu. Wtedy to, równo
pi•%dziesi!t lat po og"oszeniu niepodleg"o•ci
Cejlonu, przemianowanego pó$niej na Sri Lank•, Tamil, zwi!zany z separatystami d!•!cymi
do utworzenia w"asnego kraju na pó"nocy wyspy, rozp•dzi" ci••arówk• pe"n! trotylu i uderzy" w mury /wi!tyni Z•ba )Sri Dalada Maligawa*. Zgin•"o wówczas pi•ciu przypadkowych
p!tników, a ca"y zamach Syngalezi, stanowi!cy etniczn! wi•kszo•% Sri Lanki, potraktowali
nie tylko jako zbrodniczy, ale tak•e •wi•tokradczy. Aby zminimalizowa% akty takiego •wi•tokradztwa wobec buddyzmu, stomatologiczna
relikwia nie opuszcza od tamtego czasu •wi!tynnych murów. Zgromadzona publiczno•% zachwycona procesj!, nie bacz!c, •e ho"d oddaje
kopii, a nie orygina"owi, komentuje kolejne sce-
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ny korowodu, popijaj!c aromatyczn! herbat•
zaprawion! ziarenkami kardamonu.
Sri Lanka, czyli pi•kna wyspa o d"ugo•ci
445 km i szeroko•ci 225 km, jest miejscem
nadzwyczaj eterycznym. W istocie jest ona wielk! plantacj! ro•lin zapachowych i smakowych
– mo•na tutaj znale$% cynamon, wanili•, ga"k• muszkato"ow!, go$dziki, pieprz i kardamon.
Uwa•ny w•drowiec dostrze•e równie• niema"e
plantacje marihuany i drzewek koki, uprawianych dla celów zdrowotnych i ordynowanych
przez lokalnych znawców homeopatii. ;atwo
tak•e zauwa•y%, uwiecznione w ksi!•ce i #lmie Angielski pacjent, rz•dy krzewów szafranu.
G"ówny bohater fabu"y wyci!giem z tej ro•liny
barwi policzki zmar"ej ukochanej, by nada% im
z"ocist!, •yw! barw•. Korze& szafranu jest tani, ale kwiat i py"ek kwiatowy niezwykle drogie, dost•pne tylko zamo•nym lankijczykom
i turystom. Kto pomy•li, •e ten wyspiarski
i pachn!cy kraj jest p"aski jak nale•nik, musi zrewidowa% swoje pogl!dy, wspinaj!c si•
na najwy•sz! w kraju gór•: Pidurutalagala
)2524m n.p.m.*, u podnó•a której zapachy Cejlonu s! niezwykle intensywne.

basenów, tarasów widokowych króluj! dzisiaj
tury•ci i niezno•nie zwinne ma"py )quick monkeys*, z powodzeniem okradaj!ce nieostro•nych wizytantów ze s"odyczy i kanapek.
Muzealna pasja kosztuje jednak sporo czasu
i pieni•dzy. Przejazd do Polonaruvy odleg"ej od
sto"ecznego Colombo o 150 kilometrów trwa
tutaj 8 godzin, a jako•% dróg mo•e naprawd• stanowi% negatywny uk"ad odniesienia dla
upad"ych ju• projekcji ministra Marka Pola.
Nieregularne ta•my asfaltu, brak poboczy, z"e
oznakowanie i pasy oddzielane od siebie wielkimi •ó"tymi beczkami z piachem. Na w!skich
drogach, w komunikacyjnym ob"•dzie, t"ocz!
si• autobusy i ci••arówki Tata, produkowane
dla Sri Lanki w nieodleg"ych Indiach, trójko"owe tuk-tuki, taksówki, samochody prywatne,
rowery, zdumiewaj!ce lory i wehiku"y domowej produkcji, a tak•e ludzie. Nikt nie u•ywa
kierunkowskazu, a skr•t czy postój sygnalizuje
niedbale wysuni•ta z kabiny r•ka. Obowi!zuje
odziedziczony po Anglikach ruch lewostronny,
szosa jest gwarna, d$wi•k klaksonów wszechobecny, a grupy mieszka&ców pobliskich wiosek, którzy traktuj! drog• jako dobre miejsce
Foto: Marek S. Szczepański

Na prze"omie lipca i sierpnia
w •wi•tym mie•cie Sri Lanki
Kandy, w czasie pe"ni ksi••yca, odbywa si• niecodzienne
buddyjskie •wi•to z•ba.

Relikwiarz w Świa"tyni Ze"ba

Ruiny i wizytanci

Bogatej i krwawej historii Sri Lanki nie otwiera, jak s!dz! niektórzy, przybycie w 1505 roku na wysp• roku Portugalczyków. Wystarczy
wyprawi% si• do ulokowanej centralnie Polonaruvy, •eby zobaczy% •lady wielkiej przesz"o•ci
kraju. W dobrze zachowanych dwunastowiecznych ruinach •wi!ty&, syngalezkich pa"aców,

do codziennych plotek i narzeka&, nie nale•!
do wyj!tków.
W po"owie drogi wiod!cej do Polonaruvy
pas! si• stada dzikich, dorodnych s"oni. Czaruj!ce urod! zwierz•ta, s! dla lankijskich rolników przekle&stwem i utrapieniem. Niszcz!
bowiem uprawy, tratuj! zasiewy, wywo"uj!c
gniew plantatorów. Najbardziej krewcy z nich,

www.gu.us.edu.pl

Panny z Sigiryi

Tropicielowi historycznych •ladów poleci%
mo•na odwiedziny w Muzeum Narodowym –
marnie o•wietlonym i zaniedbanym, za to bogatym w zbiory i dokumenty. Zachwycaj! pi•kne pos!gi Buddy z VIII i IX wieku, ol•niewaj!ca
bi•uteria z VI i VII wieku oraz stare fotogra#e herosów niepodleg"ego Cejlonu. W lutym 1948 roku, po 138 latach brytyjskiego panowania, odbierali oni dokumenty za•wiadczaj!ce o suwerenno•ci pa&stwa. Sami za• Brytowie w 1815
roku przerwali dwudziestoczterowiekowe trady-
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cje cejlo&skiej monarchii, eliminuj!c jednocze•nie z politycznej gry obecnych )od 1658 roku*
na wybrze•ach wyspy Holendrów. /lady tych
ostatnich odnale$% mo•na g"ównie w ocala"ym
ko•ciele holenderskim w Galle. Na muzealnych
fotogra#ach wida% wyra$nie poczucie dumy, jakie towarzyszy D. S. Senanayake, pierwszemu
premierowi pa&stwa, zwi!zanemu z nacjonalistyczn! Zjednoczona Parti! Narodow! )United
National Party*, zmar"emu w 1952 roku. Po jego
•mierci w"adz• obejmuje syn Dudley, który rezygnuje w roku 1953. T• przy•pieszon! dymisj•
spowodowa" wzrost niezadowolenia spo"ecznego, wywo"any podwy•k! cen ry•u. Ale w"adza
wci!• pozostaje w rodzinie, bo si•ga po ni!
sir John Kotelawa, wuj Dudleya. Sprawowanie
funkcji i urz•dów pa&stwowych przez familie
oraz hermetyczno•% elit s! charakterystyczn!
cech! systemu politycznego Sri Lanki.

Bogatych •wiadectw skomplikowanej historii wyspy dostarcza tak•e forteca Sigiriya,
wzniesiona przez króla Kasyapa na prze"omie
V–VI w. p.n.e., ulokowana na wysokiej i wynios"ej skale. To w"a•nie tutaj mo•na ogl!da% freski przedstawiaj!ce ob#te i przyjemne
kszta"ty kobiet )Panny z Sigiryi*, rozpraszaj!ce
pobo•nych mnichów. Do dzisiaj z 500 historycznych fresków przetrwa"o zaledwie 19, nic
zatem dziwnego, •e wpisano je na list• •wiatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Forteca dowodzi wysokich talentów in•ynierskich i technicznych jej budowniczych, którzy
ponad 25 stuleci wstecz potra#li roz"upa% monolityczn! ska"• i stworzy% dla w"adcy panoramiczny taras widokowy. Stromymi schodami
wspinaj! si• na& lankijskie uczennice ubrane
w skromne bia"e bluzki i niebieskie spódnice.
Wiele z nich z"ama"o dzisiaj szkolny szyk i na
Foto: Marek S. Szczepański

nie bacz!c na zakazy, s!dy i wi•zienie funduj!
elefantom krwaw! wendett•. Z my•l! o osieroconych, okaleczonych i odrzuconych przez
stado s"oniach, rz!d lankijski utworzy" jedyny
na •wiecie sierociniec, Pinawalla Orphanage,
w którym •yj! obecnie 62 zwierz•ta, zarówno najm"odsze, ledwie tygodniowe, jak i wiekowo zaawansowane, sze•%dziesi•cioletnie.
Pi•cio- i sze•ciotonowe giganty mog! tutaj liczy% na spokojn! staro•% i k"ody ulubionej palmy królewskiej, a oseski na kilkana•cie litrów
najprawdziwszego mleka dziennie. Niektóre
z nich po odchowaniu zaczn! mozoln! prac• jako zwierz•ta poci!gowe, powi•kszaj!c
trzytysi•czn! grup• lankijskich s"oni-robotników. Nikt ze zwiedzaj!cych przytu"ek nie zapomni zapewne widoku okaleczonej s"onicy
z przestrzelonymi oczami i niewidomej Angielki, która tuli si• do jej grubej jak prz•s"o mostu
nogi. S"onica przerwa"a swój posi"ek, zastygaj!c w bezruchu tak jakby chcia"a podkre•li%
wspólnot• nieszcz••cia jej i dziewczynki. Ca"e
zdarzenie #lmuje obwieszona drogim sprz•tem
fotogra#cznym kobieta z Bahrajnu. Ubrana jest
w czarn! burk• z wyci•tymi na oczy otworami
i najnowszy model sportowych butów Nike.
Tak jak s"o& jest zwierz•cym symbolem Lanki, tak drzewo •elazne )iron wood* jest dendrologiczn! ikon! wyspy. Ogromne wra•enie robi!, ulokowane nieopodal Kandy, Królewskie
Ogrody Botaniczne eksponuj!ce najstarszego na •wiecie #kusa beniamina )200 lat*, aleje araukarii, przechylonych w jedn! stron• si"!
wiatru stale wiej!cego od rzeki Mahaveli czy
wreszcie drzewa sadzone przez polityków –
U Thanta, Ksi•cia Walii, Josepha Broz-Tito i kosmonautów – Jurija Gagarina. To ostatnie jest
nadzwyczaj rachityczne i trudno wykluczy%, •e
ju• wkrótce zostanie wykopane. Spore wra•enie robi! drzewa nazywane „nog! s"onia” – rosn! bardzo szybko, dzi•ki czemu s! mi•kkie
i stanowi! znakomity materia" na wyka"aczki
i zapa"ki. Drzewem twardym, ulubionym materia"em lankijskich snycerzy i stolarzy, jest indyjskie drzewo chlebowe o najwi•kszych na
•wiecie owocach )ich waga przekracza 30 kilogramów*. Wsz•dzie wokó" pe"no jest zielonego bambusa – przyrastaj!cej 30 cm dziennie ostoi zakochanych. Nie wiedzie% czemu,
wszystkie panny w czasie schadzek w Królewskich Ogrodach Botanicznych czesz! w"osy,
a m"odzie&cy w niemym zachwycie •ledz! t•
poruszaj!c! czynno•%.

Targ i kupcy nad rzeka" Bentota

Bardzo trwa"e i wyra$ne s! na wyspie tropy angielskie. Prawdziwymi idolami lankijskiej
m"odzie•y z klasy •redniej s! mistrzowie krykieta, a ka•dy mecz reprezentacji narodowej
sprawia, •e pustoszej! ulice Colombo, wyludniaj! si• sklepy i restauracje. Wci!• widoczne
s! znaki z czasów kolonialnych – dawne rezydencje Anglików, resztki English way of life,
domy z kamienia, strzy•ona starannie trawa,
kluby angielskie, a w•ród nich najbardziej reprezentacyjny, umiejscowiony w Nuvara Eliya.
Angielscy gentlemani za"o•yli go w 1876 roku, rz!dy lankijskie znacjonalizowa"y, mimo
to do dzisiaj posiada odr•bne wej•cia dla panów i pa&, bar wy"!cznie dla panów, czytelni•
i lodge )pokój* – dla pa&. Kilkaset metrów dalej wci!• dzia"a stara poczta kolonialna, pomalowana czerwon! farb! olejn! i ozdobiona charakterystyczn! bia"! fug!. Strudzonych
zaprasza Tea Factory Hotel, zaadoptowana na
restauracj• i hotel fabryka herbaty, dawna w"asno•% angielska.

wypraw• za"o•y"o spodnie dresowe, aby ich
w•cibscy koledzy nie mieli okazji do niestosownego podgl!dania.
A w fortecznej grocie, w niedalekiej Dambulli, znajduj! si• pi•kne i bajecznie kolorowe
pos!gi Buddy ucz!cego, medytuj!cego, czyli
nios!cego pomoc tym, którzy jej potrzebuj!=
•pi!cego, odpoczywaj!cego, b"ogos"awi!cego i wreszcie umieraj!cego. Budda wstawa"
o pi!tej rano i po pracowitym dniu zasypia"
z równo u"o•onymi stopami. Nierówne ich ulokowanie to znak boga umieraj!cego. Wsz•dzie mo•na dostrzec drzewo Badhi, którego obecno•% poprzedza budow• •wi!tyni.
Z"o•ony li•% przypomina •wi!tynn! wie••.
To w"a•nie tutaj, w Dambulli, mnisi i przewodnicy podkre•laj!, •e buddyzm nie jest
religi!, lecz raczej #lozo#! •ycia. To tak•e
o#cjalna wyk"adnia Sangha – mnisiej organizacji. Jej dzie"em jest wielka kronika wyspy,
Mahavamsa, pisana od wieków z mozo"em
i pedanteri!.
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Mocarny krab

Blisko dwudziestomilionowa ludno•% Sri Lanki
jest zaskakuj!co silnie zró•nicowana spo"ecznie,
maj!tkowo, kulturowo i cywilizacyjnie. Najbiedniejsi mieszka&cy Colombo potra#! prze•y% za
równowarto•% 50 dolarów miesi•cznie, 90 dolarów zarabia kobieta zatrudniona w interiorze na
plantacji herbaty, 250 )plus napiwki* otrzymuje
pracownik hotelu obs"uguj!cy zagranicznych
turystów. Przedstawiciele klasy wy•szej, zwi!zani zazwyczaj z politycznym establishmentem
kraju, maj! dochody powy•ej 2000 dolarów.
Prawdziwym szcz••ciarzem jest K. D. Wije Pala,
wspó"w"a•ciciel trójko"owego tuk-tuka w Colombo, z prawem do postoju pod hotelem Hilton,
ulokowanym w najzamo•niejszej i najpi•kniejszej dzielnicy lankijskiej metropolii – w Forcie.
A• 400 dolarów miesi•cznego dochodu czyni
go krezusem w biednej cz••ci miasta, której
jest mieszka&cem. Ponadto w"a•ciciele drogich
i eleganckich sklepów, do których zawozi turystów s! hojni i wyp"acaj! mu od ka•dej udanej
transakcji 5@ prowizji. Hotel Hilton, pozostaj!cy w wynios"ej izolacji od reszty miasta, oaza
spokoju w mie•cie, jak g"osi slogan reklamowy, otwiera najwi•ksz! na wyspie ulic•, Galle
Road, stukilometrowy trakt wiod!cy z Colombo
do po"udniowych kra&ców Sri Lanki.
Znakomicie radzi sobie mistrz masa•u
i znawca medycyny niekonwencjonalnej dr S.
K. Kurrupu. Ceny w jego gabinecie s! sta"e
i blisko godzinny masa•, wykonywany przez

uczniów doktora, kosztuje 20 dolarów. Nie ma
mowy o •adnym targowaniu, tak tutaj rozpowszechnionym i aprobowanym. Nie jestem biznesmenem, lecz lekarzem – odpowiada krótko
na pytanie o mo•liwo•% negocjacji ko&cowej
kwoty. Dr Kurrupu daje zarobi% naganiaczom
pilnie namawiaj!cym na wizyt• w jego gabinecie, w"a•cicielom "odzi dowo•!cych klientów,
posiadaczom trójko"owców, przewodnikom
zbaczaj!cym z tras turystycznych i zach•caj!cych do odwiedzin doktora, w"a•cicielom budynku, sprz!taczkom i masa•ystom. Zachowany jest, co oczywiste, pe"ny porz!dek dziobania, •cis"a gradacja dochodowa, najwi•cej dla
doktora, najmniej – dla naganiaczy.
Dr Kurrupu to jeden z wielu mistrzów lokalnej ajurwedy. Jego s"awa ju• dawno przekroczy"a granice miasteczka, w którym praktykuje.
Tylko nieliczni pacjenci, korzystaj!cy z rozsianych w Europie i Azji gabinetów ajurwedy znaj! sens tego terminu. Pochodzi on z sanskrytu
i powsta" z po"!czenia dwóch s"ów: Ayu )•ycie*
i Veda )wiedza*. W istocie chodzi o zio"olecznictwo oparte na tajemnych i historycznych recepturach oraz sztuk• masa•u, ugniatania czy
delikatnego dotykania miejsc cia"a po"!czonych
z najwa•niejszymi organami i narz!dami cz"owieka. Z poczuciem apostolskiej misji dr Kurrupu stwierdza, •e Chiny o#arowa"y •wiatu
akupunktur•, Indie – homeopati•, a Sri Lanka,
czyli z grubsza on sam – ajurwed•. Zreszt! zio"olecznictwo to na wyspie dobry interes, a krót-
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2005 W TEATRZE KOREZ

go•cinnie Teatr Bez Sceny – Ingmar Villqist: Wernisa!
monodram w wykonaniu Andrzeja Dopiera&y
Cholonek wg Janoscha
Krótki metra! w pe&nym metra!u – projekcje #lmowe
go•cinnie – monodram w wykonaniu Piotra Warszawskiego
K. Varga: Tequila
B. Schaeffer: Kwartet dla 4 aktorów
go•cinnie Teatr Bez Sceny – Ingmar Villqist: Wernisa!
Uwaga> Wersja w j•zyku niemieckim
Cholonek wg Janoscha
Kabaretowa Scena „Trójki” – spotkanie drugie
MUMIO: Kabaret MUMIO
Kabaret HRABI: Terapia
dochód ze spektakli przeznaczony na rzecz Hospicjum
Dzieci•cego przy Hospicjum Cordis w Mys"owicach
)cena biletu na 1 spektakl: 25,- i 15,-= cena karnetu na ca"o•% 35,- i 25,-*
Y. Reza: Sztuka
B. Schaeffer: Scenariusz dla 3 aktorów
Ballady kochanków i morderców wg Nicka Cave’a
go•cinnie – monodram w wykonaniu Piotra Warszawskiego
K. Varga: Tequila
go•cinnie Teatr Bez Sceny – Ingmar Villqist: Wernisa!
E. Ionesco: Lekcja
Cholonek wg Janoscha

ka wizyta w aptece ulokowanej tu• przy zielniku
uszczupla powa•nie zasoby #nansowe. Ka•dy
znajdzie lek dla siebie. Chory na nadci•nienie
dowie si•, •e trzymiesi•czna kuracja doprowadzi do idealnej normotensji, zawstydzony u•ytkownik viagry mo•e j! odstawi%, bo doktor Kurrupu zaordynuje mu stosowne zio"a. +ylaki, nadmierne ow"osienie lub jego brak, defekty serca,
uk"adu kr!•enia, wrzody i czyraki, podwy•szony
poziom z"ego cholesterolu, hemoroidy, niegoj!ce si• blizny, cukrzyca, neurastenia czy tr!dzik
– to dla mistrzów ajurvedy fraszka.
Poza kr•giem bene#cjentów dr Kurrupu jest
jego s!siad, w"a•ciciel starej "odzi, plastikowej
miseczki i mocarnego kraba. Czeka u granic lasów namorzynowych i namawia zaskoczonych
podró•ników do wyrwania miseczki z kleszczy
kraba. Pokaz wycenia na marnych 100 rupii
)1 dolar*. Wstrz!saj!c! lekcj• przetrwania funduje (orystyczny marato&czyk, biegn!cy z bukietem kwiatów za mikrobusem pe"nym turystów.
Tylko cz"owiek niewra•liwy nie zatrzyma pojazdu po kilkukilometrowym i nierównym wy•cigu
cz"owieka i maszyny. Wr•czone zwitki banknotów zaledwie w niewielkim stopniu zrekompensuj! wysi"ek pod!•aj!cego z determinacj!
lankijczyka. Inni, staj!c si• przedmiotem lokalnych plotek, decyduj! si• na zwi!zek ma"•e&ski
z bardzo wiekowymi Europejczykami i budow•
domów wzd"u• pi•knych brzegów rzeki Bentota.
Z"o•liwy nasz przewodnik podczas rzecznej peregrynacji pokazuje kolejne zabudowania i podaje cen• m"odego Lankijczyka lub Lankijki, po•lubionych dla egzystencjalnego spokoju partnerom ze Starego Kontynentu. Kupuj• Lankijk•,
kupi• Lankijczyka – mówi z"o•liwie.
Nadzwyczajnych wra•e& dostarcza podró•
w gór• rzeki Bentota, nawet z prze•miewczym guidem. Wzd"u• brzegów ro•nie mnóstwo drzew mangustiono )smaczeliny, hybrydy
truskawki i winogron*, wydaj!cych zdrowotne
owoce i wielobarwnych kwiatów, w tym kwiatów lotosu i rzecznych lilii. Wida% drzewa betelowe, których halucynogenne li•cie •uj! tutaj
niemal wszyscy. Znakiem rozpoznawczym s!
karmazynowe usta, bo tak je barwi d"ugo •uta
ro•lina, oraz brzydkie ciemne z•by. Betel znosi
pragnienie g"odu i dodaje na chwil• z"udnej si"y. Na jarmarku w Nuvara Eliya mo•na kupi% to
iluzoryczne nasycenie za 150 rupii, a kramarz
dorzuci gratis orzech palmy betelowej i zach•ci
do spo•ycia "y•ki wapna, os"abiaj!cego rujnuj!ce efekty narkotyku. Pe"no wokó" bajecznie
kolorowych ptaków, lataj!cych lisów )(ying foxes*, czyli nietoperzy o pó"metrowej rozpi•to•ci
skrzyde", •ywi!cych si• owocami. Du•o kormoranów, or"ów, waranów, jazgoc!cych wiewiórek,
a nawet solidny i niczym niespeszony, zapewne
zurbanizowany, legwan. Bestia za•ywa s"o&ca
w pobli•u zniszczonej i wyp"ukanej przez rzek•
tablicy, informuj!cej, •e niegdy• na nadbrze•u
siedzib• mia" nobliwy Lions Club.
c.d.n.
PROF. DR HAB. MAREK S. SZCZEPAQSKI
Instytut Socjologii, Wydzia" Nauk Spo"ecznych

www.gu.us.edu.pl

Jerzy Parzniewski
CZYTA/!NIE!WARTO
Ziemia si• trz•sie. Trz•s"o na Wybrze•u.
Trz•s"o na Podhalu. W centrum na razie spokojnie. Prezydent Kaczy&ski na to nie pozwala.
Trz!•% Warszaw! mo•e tylko on. Millerem trz•sie bezsilna z"o•%, a Giertych trz•sie Gruszk!.
Prognozy na najbli•sze miesi!ce nie s! pocieszaj!ce. Kiedy tylko nadejdzie czas kampanii
wyborczej, trz!•% si• ju• b•d! wszyscy: jedni nad ka•dym, cho%by przypadkowym g"osem, inni ze strachu, jak galareta, na sam!
my•l o straconej synekurze. Ode mnie jednak
szczegó"ów Pa&stwo si• ju• nie dowiecie, jako
•e nied"ugo w ogóle przestan• gazety czyta%.
Nie jest to z mojej strony jaki• specjalny akt
po•wi•cenia czy desperacji. Nie czytanie prasy stanie si• po prostu pewnym gwarantem
zachowania zdrowia psychicznego.
– Jacek +akowski: Dawno pan gazet nie
czyta?
– Gustaw Holoubek: Od lat.
– J.+.: Dlaczego?
– G.H.: Bo gazety mnie z"oszcz!. )„Polityka”
4.12.04.*
Holoubek na taki luksus mo•e sobie pozwoli%, bo przy swoim kawiarnianym stoliku gromadzi lig• mistrzów naszej kultury i ogólnie
ludzi dobrze poinformowanych.
– J.+.: A kiedy inni panu opowiadaj!, co wyczytali w gazetach, to si• pan nie z"o•ci?
– G.H.: Oni mi to powtarzaj! z humorem. Bez
z"o•ci. Bez zajad"o•ci.
Komfortowa to sytuacja. Nawet w tej zaaran•owanej przez „Polityk•” rozmowie, przy stoliku z Holoubkiem zasiadali Janusz G"owacki
)specjalista od gangów Nowego Jorku* i Kazimierz Kutz )spec od gangów z ulicy Wiejskiej*.
Po choler• jeszcze czyta% gazety? Co innego my – •miertelnicy. My przy stoliku zamiast
dowcipnych zwischenrufów czy bon motów
mo•emy co najwy•ej pos"ucha% sygna"ów telefonów komórkowych i przekle&stw m"odzie•y szkolnej.
„Gorsza jako•% •ycia plus nikt z telewizji równa si• prowincja.” Tak! de#nicj• uku"
przed laty Wies"aw Saniewski i za wiele si•
w tej materii nie zmieni"o – poza mo•e jednym.
Do grona bohaterów ekranu do"!czy"a grupa
polityków, którzy, jak s!dz•, maj! ju• w"asn!
ramówk• i w telewizyjnej hierarchii lokuj! si•
gdzie• pomi•dzy Krzysztofem Ibiszem a Tadeuszem Drozd!. /cisk na ekranie okropny,
bo i konkurencja solidnie obsadzona. Pusz!c
si•, nadymaj!c, d"awi!c nieposkromion! elokwencj!, przybieraj! marsowe miny karc!co
pokrzykuj!c: – Panie po•le, ja panu nie przeszkadza"em> – Panie przewodnicz!cy, prosz•
pozwoli% mi doko&czy%> Role dawno ju• rozdane, a wi•c i dobrze wyuczone. Niestety, cyniczna publiczno•% nie zawsze docenia ten
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dramatyzm i ekspresj•, mylnie interpretuj!c
dramatis personae. Zamiast „cór rewolucji” widzi harpie i strzygi. Zamiast „m••ów opatrzno•ci” – wampiry wysysaj!ce resztki naiwnego
elektoratu. „Opoka moralna” to zwyk"y szachraj z wytartym na kolanach etosem, a „wyrzut sumienia narodu” milczy, bo do wczoraj
gra" jeszcze „skrzywdzon! niewinno•%” i nie
zd!•y" nauczy% si• tekstu.
Czy mo•e wi•c dziwi%, •e porz!dni ludzie
przestaj! kupowa% gazety a uczciwi odwracaj!
telewizory ekranami do •cian? Najgorzej maj!
cierpi!cy na przewlek"e niedomagania: wrzodowcy, zawa"owcy i... inteligenci. Pozamykani
w piwnicach, gara•ach, chc!c uspokoi% sko"atane nerwy czytaj! na okr!g"o poradnik „Napraw to sam – Syrena 105”, by nie narazi% si•
na jak!• przypadkow! polityczn! aluzj•.
Rys. Marek Rojek

A przecie• zamiast wpada% w furi• na widok tego ma"piego cyrku, zamiast pieni% si•
i wygra•a% pi••ciami, mo•na zrobi% na tym
wspania"y interes. Oto co wymy•lili na przyk"ad Bu"garzy. )Podaj• za informacj! PAP
z 16.11.04.*:
„Anglicy i Holendrzy ch•tnie p"ac! w Bu"garii
po 25 euro za „obrabowanie” ich w rejonie górskich prze"•czy Starej P"aniny, w stylu, w jakim
rabowani byli podró•ni przez bu"garskich rozbójników przed dwoma wiekami. Rabowanie
turystów, "!cznie z uprowadzeniem ich •on,
organizuje #rma turystyczna z miasta Trojan
w •rodkowej Bu"garii. [...] Firma dba o autentyczno•%: grupy turystów przeje•d•aj! na
koniach i os"ach w!skimi górskimi prze"•czami, tak jak dawniej robili to kupcy, wracaj!cy
z towarem ze Stambu"u. [...] Tury•ci nie znaj!
szczegó"ów scenariusza „napadu”. Obrabowanych „zbójcy” przyprowadzaj! do miejscowo•ci Hajduszka poliana [...], gdzie dawniej
zbójnicy dzielili "upy. Tam czekaj! ju• na nich
„uprowadzone” •ony. Tam te• co bardziej znerwicowani tury•ci mog! uspokoi% swe nerwy,
popijaj!c rakij• i cz•stuj!c si• tradycyjnymi
daniami przy ognisku”.

No prosz•, czy nie mo•na tak i u nas? Oto
przyje•d•a do Polski Anglik czy Holender i ju•
z lotniska jest wieziony do hotelu mercedesem
pos"a P•czaka. W pokoju centrala "!czy go ze
znanym w ca"ej Europie /rodkowej tajemniczym szpiegiem A"ganowem. Po uzgodnieniu
transakcji sprzeda•y kanistra paliwa )z rzepakowymi dodatkami*, upojna wegetaria&ska kolacja – tylko owies – z pos"ank! Beger. W nocy
nasz go•% zostaje zakuty w kajdanki i wytargany z hotelu przez 40 uzbrojonych funkcjonariuszy plus cztery ekipy telewizyjne i przewieziony przed oblicze Komisji /ledczej. Prokurator
Wassermann policzkuj!c go•cia billingami,
proponuje prewencyjn! kon#skat• dobytku,
w tym bielizny osobistej, sztucznej szcz•ki
i tabletek na wzd•cia. Po 24 godzinach nasz
go•% zostaje odwieziony na lotnisko i dobrodusznie napomniany przez Konstantego Miodowicza, by jego noga ju• wi•cej w naszym
kraju nie posta"a. Czy nie warto za co• takiego
zap"aci% 25 euro?
Albo nasza specjalno•%: wariant „pielgrzymkowy”. Najpierw tajemnicze spotkanie na jasnogórskich murach z udrapowanym na ojca
Hamleta pos"em Giertychem. Potem b"yskawiczny przejazd autostrad! im. Min. Pola do
•w. Brygidy, gdzie nasz go•% mo•e w towarzystwie nabo•nych, acz wyro•ni•tych ministrantów, obi% sobie do woli operatora wybranej stacji telewizyjnej. Tam•e – gratisowo
– kurs szybkiego malowania gwiazdy Dawida
na samochodowych karoseriach. Na koniec
turysta otrzymuje oprawne w pó"skórek dwa
tomy tajnych raportów ABW z odr•czn! dedykacj! min. Siemi!tkowskiego. I to wszystko za
g"upie 25 euro.
Przed wielu laty przyjecha" do Polski z samego Hollywood specjalista od tricków #lmowych. Gospodarze z dum! zaprezentowali mu
jeden z uwielbianych przez ówczesn! w"adz•
#lmów wojenno-batalistycznych. By"a to bodaj Jarz$bina czerwona. Go•% #lm obejrza",
pokiwa" z uznaniem g"ow!, ale co• nie dawa"o
mu spokoju. Poprosi" o za"o•enie #lmu na stó"
monta•owy. Ogl!da" d"ugo, klatka po klatce,
a• wreszcie zdumiony w"asnym odkryciem zawo"a" – Przecie• to si• dzieje naprawd•>> Mia"
racj•. Nasze tricki sprowadza"y si• do udzia"u
kompanii prawdziwych •o"nierzy, którzy walili seriami ze swoich s"u•bowych karabinów.
A czo"gi•ci takiego ostrego strzelania nie mieli
na •adnym poligonie.
Przypominam t• histori• jedynie po to, by•my, s"uchaj!c nieporadnych, a cz•sto k"amliwych, pokr•tnych, b!d$ z go"a fa"szywych czy
oszczerczych wypowiedzi naszej klasy politycznej, pami•tali i o tym, •e to nie bu"garska
przebieranka – to dzieje si• naprawd•>
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DIALOG!NA!POZIOMIE!WYOBRA:NI
18 listopada b.r. w Galerii Fra
Angelico przy Muzeum Diecezjalnym w Katowicach odby"
si• wernisa• wystawy gra#ki
zatytu"owany INTENSYFIKACJA RZECZYWISTO/CI, autorstwa Ma"gorzaty ;uszczak=
artystka jest pracownikiem naukowym Instytutu Sztuki )Wydzia" Artystyczny*, Filii Uniwersytetu /l!skiego w Cieszynie.
Ekspozycja sk"ada si• z ponad trzydziestu
gra#k o tematyce abstrakcyjnej, wykonanych
technik! komputerow!. Nie jest to sztuka "atwa w odbiorze, nie posiada w"a•ciwo•ci sztuki realistycznej, w której znajdzie si• zawsze
przynajmniej jeden element, motyw prowadz!cy wyobra$ni• odbiorcy do odczytania g"•bszych sensów. W zrozumieniu sztuki abstrakcyjnej niezb•dny jest okre•lony rodzaj uwagi, skupienia i wra•liwo•ci, dzi•ki którym widz
ma szans• otwarcia si• na przetworzon! przez
artyst• rzeczywisto•%= „czytelnik” takiej sztuki

sam musi odnale$% klucz do wewn•trznego
•wiata wyobra$ni. W obu przypadkach )zarówno w przypadku abstrakcji, jak i realizmu* trud
poniesiony przez artyst• nie pójdzie na marne
– stanie si•, cho%by ma"ym, krokiem do zrozumienia intencji artysty.
Prezentacja wystawy sk"ania do nakre•lenia kilku faktów kszta"tuj!cych postaw• twórcz! Artystki.
Co kszta&towa&o jej wyobra•ni! twórcz#?
Na zadane pytanie odpowiada, •e wakacje sp•dzane w zagrodzie wiejskiej, na polu,
w lesie „intensy#kowa"y” doznawan! rzeczywisto•%. Wa•n! osob! by" Dziadek, który, siadaj!c na przyzbie, przekazywa" wnukom w"asny model Kosmosu, gdzie by"o troch• dobra
i troch• z"a, gdzie obok czystej wody i zdrowych drzew, buszowa"y diab"y, utopce, rusa"ki i z"e panie...
Te do•wiadczenia przesyci"y wyra#nowan!
technicznie gra#k• Ma"gorzaty ;uszczak uczuciowo•ci! zaczerpni•t! z natury, my•l! przyrodnicz!. /wiadcz! o tym dobitnie, tytu"y prac zamieszczonych w katalogu z wystawy: cykl Góry
– Góry IV, Deszcz, Zbocze, Tkane ska"% i korzeniem, Obumieranie (czarno-bia"a ska"a), Tajemnica ska"y. Jest temat krajobrazu wewn•trznego
– Te wy!yny, co gdzie# w nas tkwi%.

Postawa Artystki wobec przyrody wyra•a
si• w ogromnej dynamice prac, w „ruchu”,
który sta" si• niejako ide! przewodni! wielu
gra#k. Wida% w nich tak•e zachwyt nad Kosmosem: Wschód, czyli zimne #wiat"o, Koniec
lata, Zmierzch. Ale ulubionym tematem Ma"gorzaty ;uszczak jest wiatr, przedstawiony w cyklu o tym samym tytule, gromadz!cym dzie"a
zatytu"owane: Wichura, Oceany traw, Ko"ysanie wiatru.
Przy pomocy prostych elementów np. linii
o ró•nej sile wyrazu i plam o ró•nym stopniu
rozja•nienia, odtwarza z wyobra$ni takie procesy, jak: wznoszenie, przenoszenie, przewiewanie, rozwiewanie, opadanie, pe"zanie... Ukazana w ten sposób dynamiczno•% niesie ze
sob! ca"y cykl •yciowy: powstawanie, rozwój,
zanikanie St!d te• nie spotkamy w gra#kach
Ma"gorzaty ani chwili melancholii, zamiast niej
jest pogodne uznanie konieczno•ci zdarze&
i nieuchronno•ci losu.
W twórczo•ci artystki przewija si• jeszcze
jeden symbol, swymi korzeniami si•gaj!cy
dzieci&stwa – to symbol OKNA, wiejskiego
okna z szyde"kow! #rank!, przedmiotem zabaw, przez której oka na ró•ne sposoby ogl!da"o si• •l!ski •wiat= ka•de „oko” ukazywa"o
go w innej perspektywie. St!d te• w postawie

Wernisaz! wystawy
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Z cyklu Okno

twórczej Ma"gorzaty ;uszczak mo•na dojrze%
ogrom zrozumienia dla ró•nych punktów widzenia rzeczy i zjawisk, mo•na zobaczy% motyw powiewaj!cej grubej #rany, który cz•sto
wplata w swoje prace.
Obrazy Ma"gorzaty maj! jeszcze jedn! charakterystyczn! cech•, b•d!c! powrotem do
wieloletnich do•wiadcze& z ró•nymi technikami, w tym techniki tkaniny – jest ni! efekt wypuk"ej materii, na której powstaje gra#ka.
A jakie jest widzenie rzeczy Ma&gorzaty
'uszczak?

W rozmowie zilustrowa"a to przyk"adem
drzewa, potocznie postrzeganego, jako ro•lina, która traci jesieni! li•cie, by na wiosn• mog"y odrodzi% si• w ca"ej gamie zieleni. Artystka, owszem, dostrzega biologizm drzewa, ale
w wyobra$ni odtwarza je jako uk"ad bry" i linii.
Ponadto poszukuje analogii z innymi obiektami, w których stara si• wykrywa% podobne,
jak kompozycje pnia i ga"•zi, uk"ady. St!d te•
nadane prezentowanym pracom has"o: „Jedno•% w ró•norodno•ci”, wyra•aj!ce d!•no•%
do syntezy i zasad• „uk"adu scalonego”.
Gra#ki Ma"gorzaty sprawiaj! wra•enie kompletnej abstrakcji, obrazów powstaj!cych
w cz•sto niezrozumia"ym procesie przetwarzania obserwowanej przez artystk• rzeczywisto•ci. Przerabianie realiów prowadzi do stopniowego gubienia szczegó"ów i ukazuje si• istota
tej nowej, wewn•trznej ju• rzeczywisto•ci, która
stanowi tre•% gra#ki. Uwa•ne podpatrywanie
rzeczywisto•ci zewn•trznej pozwala kreowa%
rzeczywisto•% wyobra•on!.
A co jest najwa!niejsze w pedagogicznych
do wiadczeniach Artystki?
– wyzwalanie u studentów ekspresji= proces
ten przebiega na drodze dialogu, zadawania
pyta& i poszukiwania ró•nych odpowiedzi,
ustalania kryteriów, wed"ug których konstruuje
si• prac•. Tak wi•c, wraz z wyzwoleniem my•li,
nabywa si• sprawno•ci rysunkowej, techniki.
MARIA Z. PULINOWA

Z cyklu Okno

WOLNO*/!RAZ!DANA,!NIE!JEST!DANA!RAZ!NA!ZAWSZE

Rozwa;ania!Donalda!Tuska,!w!Zespole!Szkó !Wy;szych!
w!Rybniku,!nad!istot&!gospodarki!wolnorynkowej
27 pa$dziernika br. w Zespole Szkó" Wy•szych w Rybniku
odby"o si• spotkanie m"odzie•y
akademickiej z przewodnicz!cym Platformy Obywatelskiej.
Mimo •e temat by" •ci•le okre•lony, nie zabrak"o elementów
historycznych i politycznych.
Spotkanie zosta"o zainicjowane przez w"adze
O•rodka Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej, lecz nie zabrak"o te• studentów Uniwersytetu /l!skiego, zw"aszcza przysz"ych politologów, którzy chcieli, zapewne z bliska, przyjrze%
si• by% mo•e przysz"emu prezydentowi )?* lub
przynajmniej przewodnicz!cemu partii, która
odgrywa znacz!c! rol• na polskiej scenie politycznej. Obok licznie zgromadzonych •aków
i W"adz Campusu, nie zabrak"o przedstawicieli samorz!dowych m.in. Prezydenta Rybnika
Adama Fudali, Przewodnicz!cego Rady Mia-
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sta Micha"a /migielskiego i Zdzis"awa Konopki,
przewodnicz!cego PO w Rybniku.
O tym, •e niektórzy politycy mówi! czasami o rzeczach, o których nie maj! zielonego
poj•cia wiemy nie od dzi•. Czy zatem podobna dygresja nasuwa si• równie• w stosunku
do pana Tuska i tematu spotkania „Gospodarka wolnorynkowa jako fundament polityki
III RP”? Czy polityk, historyk, który na egzaminie z ekonomii politycznej socjalizmu otrzyma"
„3 z wieloma minusami” mo•e powiedzie% co•
ciekawego o wolnym rynku? Otó•, mo•e i mówi o tym tak, •e rozumiej! go nie tylko studenci Akademii Ekonomicznej, a •eby by"o ciekawiej, mówi to z g"owy bez •adnych •ci!gawek.
Wyk"ad porusza" dwie zasadnicze kwestie, bez
których wolny rynek nie móg"by istnie%. Pierwsza to maksymalna wolno•% gospodarcza, wywalczona pi•tna•cie lat temu przez Lecha Wa"•s•, a wprowadzona w •ycie przez Leszka Balcerowicza. Druga, to w"asno•% prywatna, b•d!ca „tlenem” wolnego rynku. Te dwie warto•ci
zaz•biaj! si•, tworz!c fundamenty polskiej go-

spodarki, która od 1989 roku poczyni"a ogromne post•py, a w przysz"o•ci mo•e by% siln!
konkurencj! dla francuskiego i niemieckiego
rynku. Wed"ug pana marsza"ka system wolnorynkowy teoretycznie nie ma wad, w praktyce
jednak nie zawsze si• sprawdza, zw"aszcza,
je•li tworzone s! coraz to nowe przepisy i nie
ma stabilnego systemu opodatkowania, a co za
tym idzie poszanowanie prawa w"asno•ci jest
ci!gle w przys"owiowych powijakach. Zanim
to si• zmieni, up"ynie troch• czasu, przynajmniej do przysz"ych wyborów parlamentarnych.
Lecz jak to pogodzi% z bezcenn! uwag! pana
przewodnicz!cego, •e „mo•na straci% maj!tek
i go odzyska%, ale zmarnowanego czasu nikt
nam nie zwróci”.
Spotkanie m"odzie•y akademickiej z wicemarsza"kiem Sejmu nie by"o nudn! lekcj!
ekonomii i s"uchania podr•cznikowych de#nicji
o tym, czym jest poda•, ale przede wszystkim
lekcj! politycznej elokwencji.
EWA TURALSKA
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auli!Wydzia u!Pedagogiki!i!Psychologii!
imienia!profesora!Józefa!Pietera
W latach 1932–1939 pracowa" w charakterze asystenta, wpierw na
stanowisku starszego asystenta Uniwersytetu Jagiello&skiego, starszego asystenta i wyk"adowcy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pó$niej w charakterze wyk"adowcy Instytutu Pedagogicznego
w Katowicach i Instytutu Pedagogicznego ZNP w Warszawie.
W 1945 roku Józef Pietera zamieszka" w Katowicach, gdzie w 1949
roku zorganizowa" Oddzia" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od 1949 roku pracowa" jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie
;ódzkim, nast•pnie zosta" s"u•bowo przeniesiony na Uniwersytet Warszawski. W 1962 roku otrzyma" nominacj• na profesora zwyczajnego,
natomiast w latach 1953–1956 by" kierownikiem katedry psychologii
w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Foto: Agnieszka uczakowska

17 grudnia aula Wydzia"u Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu /l!skiego w Katowicach
otrzyma"a imi• prof. Józefa Pietera, ods"oni•te zosta"o równie• jego popiersie autorstwa
Zygmunta Brachma&skiego. W uroczysto•ci
wzi•"y udzia": w"adze Uczelni, przedstawiciele
Wydzia"u Pedagogiki i Psychologii U/ oraz zaproszeni na t• okazj• go•cie: cz"onkowie rodziny Profesora Józefa Pietera )córka Ewa Pieter-Kania oraz syn Jacek*, dyplomaci z Republiki
Czech i Republiki S"owacji oraz przedstawiciele
uczelni za"o•ycielskich czasopisma The New
Educational Review )Uniwersytetu Mateja Bela
w Ba&skiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze
oraz Uniwersytetu Karola w Pradze*.

Dzieci Józefa Pietera: dr Ewa Pieter-Kania i Jacek Pieter w towarzystwie siostry
Jerzego Buzka – Heleny Machy

Ewa Pieter-Kania wraz z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem
os onili popiersie Józefa Pietera

Obranie Profesora Józefa Pietera na patrona auli, jest uhonorowaniem tego wybitnego psychologa, pedagoga i #lozofa, który by" jednym z pierwszych or•downików idei powstania Uniwersytetu /l!skiego,
a wiele serdeczno•ci okazywa" mu sam W"adys"aw Tatarkiewicz.
Profesor Józef Pietera urodzi" si• w 1904 roku, w Ochabach. Po uko&czeniu, z wyró•nieniem, Gimnazjum Klasycznego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, podj!" studia wy•sze na Uniwersytecie Jagiello&skim
w Krakowie, uzyskuj!c dyplom magisterski z historii, #lozo#i oraz pedagogiki w zakresie psychologii wychowawczej. Po uzyskaniu zakresu #lozo#i tytu"u doktora, habilitowa" si• w 1945 roku z psychologii na
Uniwersytecie Pozna&skim.
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W 1946 roku Profesor Pietera podj!" si• zorganizowania Wy•szej
Szko"y Pedagogicznej w Katowicach, któr! kierowa" a• do przeniesienia jej do ;odzi )do roku 1947*. W 1956 roku obj!" stanowisko rektora
Wy•szej Szko"y Pedagogicznej w Katowicach. Kierowa" ni!, a• do 1968
roku, gdy z jej po"!czenia z #li! Uniwersytetu Jagiello&skiego, powsta"
Uniwersytet /l!ski.
Józef Pietera jest autorem ponad 200 publikacji naukowych w postaci
druków zwartych lub artyku"ów i rozpraw w polskich i obcoj•zycznych
czasopismach oraz trzech tomów pami•tników )na razie staraniem Jego dzieci ukaza"y si• dwa tomy, trzeci jest w przygotowaniu*, które s!
unikatowym zapisem historii polskiej i •l!skiej nauki oraz •ycia codziennego. Józef Pietera jest laureatem wielu nagród, a jako recenzent bra"
udzia" w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych na ró•nych
uczelniach wy•szych. Pod jego kierunkiem powsta"o 20 prac doktorskich i a• 180 magisterskich. Jest równie• autorem S"ownika psychologicznego, którego drugie wydanie ukaza"o si• w bie•!cym roku i jest
dost•pne w ksi•garniach Uniwersytetu /l!skiego.
AGNIESZKA ;UCZAKOWSKA
Autorka jest studentk! V roku geogra#i
na Wydziale Nauk o Ziemi U/

www.gu.us.edu.pl

KRZYSZTOF!JANIK

go<ciem!
Wydzia u!Prawa!i!Administracji!U*
9 grudnia br. go•ciem Wydzia"u Prawa i Administracji
Uniwersytetu /l!skiego by"
Krzysztof Janik. By"y Przewodnicz!cy Sojuszu Lewicy Demokratycznej przyjecha" na zaproszenie sekcji antropologicznej
Mi•dzywydzia"owego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Mosty”, aby wzi!% udzia" w zorganizowanej przez ni! debacie na temat obecnego stanu
pa&stwa. Spotkanie spotka"o
si• z du•ym zainteresowaniem
studentów, którzy nie oszcz•dzili zaproszonemu politykowi mocnych s"ów i trudnych
pyta&.

Foto: Micha Wojak

Nim do g"osu dopuszczeni zostali •acy,
swoj! ocen• rzeczywisto•ci politycznej, w jakiej przysz"o nam •y%, przedstawi" sam za-

proszony. Stwierdzi", •e sytuacja Polski nie
jest z"a, a rola, jak! odgrywa w •wiecie nasz
kraj jest do•% znacz!ca. Nasza gospodarka
rozwija si• w znacznie szybszym tempie ni•
w pa&stwach zachodniej Europy. Jeste•my

Studenci mieli sporo pytań do lidera SLD
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w NATO i Unii Europejskiej, które uznaje si•
za najlepiej zorganizowane organizacje na
•wiecie – argumentowa" by"y przewodnicz!cy SLD, dodaj!c, •e posiadamy ugruntowan!
pozycj• w zjednoczonej Europie i musimy pomóc jej w uporaniu si• ze stoj!cymi przed ni!
wyzwaniami. Jednym z najwi•kszych b•dzie
na pewno dorównanie pr••nie rozwijaj!cym
si• pa&stwom azjatyckim, które w nied"ugim
czasie mog! opanowa% •wiatowe rynki ekonomiczne.
Skoro wi•c nasze pa&stwo ma si• tak dobrze, to sk!d bierze si• ogromny pesymizm
jego obywateli? Pod"o•a tego stanu mo•na,
zdaniem Janika, szuka% w zmianach pokoleniowych dokonuj!cych si• obecnie w Polsce
– „ludzie, którzy decyduj! o kszta"cie naszego
pa&stwa, dorastali w epoce PRL-u i to w"a•nie
on ukszta"towa" ich sposób my•lenia. M"odzi
Polacy nie pami•taj! ju• poprzedniego systemu, dlatego pragn! zmian i wierz•, •e one ju•
nied"ugo nast!pi!” – mówi" by"y minister spraw
wewn•trznych.
Inn! spraw!, która pot•guje z"y obraz naszego pa&stwa jest zachowanie si• polityków, którzy nie zawsze potra#! odnale$% si•
w dynamicznie zmieniaj!cej si• rzeczywisto•ci. Polscy politycy weszli w okres transformacji zupe"nie do niego nieprzygotowani.
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Nie by"o dyskusji na temat idei i pogl!dów.
„Wielu moich kolegów tra#"o do partii, które
zupe"nie nie odpowiada"y prezentowanym
przez nich pogl!dom. Nic wi•c dziwnego,
•e obywatelom trudno odnale$% si• na scenie politycznej, skoro niejednokrotnie ogromny problem maj! z tym politycy” – stwierdzi"
Krzysztof Janik.
By"y przewodnicz!cy SLD zwróci" równie•
uwag• na rosn!c! przepa•% mi•dzy op"ywaj!cymi w luksusy bogaczami, a reszt! naszego spo"ecze&stwa, które w wi•kszo•ci •yje na
granicy ubóstwa. Ze stanem tym wielu z nas
trudno jest si• pogodzi% i to on w"a•nie przyczynia si• do rosn!cego niezadowolenia Polaków. „Je•eli z jednej strony mamy blisko
sze•%dziesi!t procent obywateli zarabiaj!cych
poni•ej minimum socjalnego, a z drugiej jednostki, które ka•dego roku odprowadzaj! od
swoich przychodów pi•ciomilionowy podatek,
to trudno powiedzie%, •e jest to normalna sytuacja. Wielu obywateli nie mo•e sobie poradzi% z wymaganiami, jakie stawia przed nimi
wolny rynek, a jednocze•nie czuj! si• opuszczeni przez pa&stwo, które nie interesuje si•
ich losem” – powiedzia" czo"owy polityk polskiej lewicy.
Po jego przemówieniu do g"osu dopuszczeni
zostali studenci, którzy w wi•kszo•ci nie zgadzali si• z pogl!dami zaproszonego go•cia
i nie szcz•dzili mu krytycznych uwag pod adresem kierowanej przez niego partii. Akademicka dyskusja by"a momentami niezwykle
emocjonuj!ca. Wiele kontrowersji wzbudzi"o
stwierdzenie jednego ze studentów, •e SLD jest
parti! aferzystów, która nie jest zainteresowa-

na w •ciganiu ujawnianych notorycznie przest•pstw. „To mianowani przez nas ludzie stoj!
na czele krucjaty przeciwko "ami!cym prawo”
– broni" si• Janik.
Kolejn! sporn! kwesti! by"a sprawa szerz!cej si• Polsce korupcji i sposobu jej przeciwdzia"ania. Zdaniem by"ego ministra spraw
wewn•trznych zaproponowane przez jednego ze studentów zaostrzenie kar dla "apówkarzy nie jest skutecznym rozwi!zaniem, gdy•
– „)...* nasze prawo ju• dzi• uznawane jest za
jedno z najsurowszych i najbardziej szczelnych, a naszym najwi•kszym problemem jest
zbyt du•a ilo•% orzekanych kar, które i tak pó$niej nie maj! by%, gdzie odbywane” – stwierdzi" Krzysztof Janik. „Powinni•my próbowa%
zmienia% carsk! mentalno•% polskich urz•dników uwa•aj!cych, •e przychodz!cy do nich
obywatele s! petentami i s"ugami. Dopóki si•
z tego nie wyzwolimy to b•dziemy mieli do czynienia z korupcj!”...
Na zako&czenie gor!cej debaty studenci
próbowali uzyska% odpowied$ na nurtuj!ce
opini• publiczn! pytanie o termin przysz"ych
wyborów parlamentarnych. W ocenie go•cia,
najdogodniejszym czasem na wybory by"by maj, bo da"oby to szans• nowemu uk"adowi rz!dz!cemu na zaplanowanie bud•etu
w pierwszym roku dzia"alno•ci. „Zdaje sobie
spraw•, •e w mojej partii s! g"osy przeciwne oddawaniu w"adzy na wiosn•, ale postaram si• zrobi% wszystko, aby przekona% ich
do zmiany zdania” – obieca" na zako&czenie
Krzysztof Janik.
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MICHA; WOJAK

Nowelizacja ustawy
o!szkolnictwie wy szym by•a b••dem.
Zamierzamy si• z!niej wycofa•
+!powiedzia !na!spotkaniu!z!przedstawicielem!=Gazety!
Uniwersyteckiej>!by y!Przewodnicz&cy!SLD! K r z y s z t o f ! J a n i k.!
Z!pedagogiem!z!zami owania,!a!politykiem!z!wyboru!rozmawia !
Micha !Wojak
Kiedy zaprasza si• osob• znan! z pierwszych
stron gazet mo•na spodziewa% si•, •e z racji
obowi!zków znacznie spó$ni si• ona na umówione spotkanie. Nic wi•c dziwnego, •e przyjazd Krzysztofa Janika pó" godziny przed czasem zaskoczy" nie tylko leniwie gromadz!ca
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si• jeszcze publiczno•%, ale i samych organizatorów debaty. Postanowili•my skorzysta%
z nadarzaj!cej si• okazji i porozmawia% z go•ciem na temat jego wspomnie& zwi!zanych
z Uniwersytetem /l!skim i pogl!dów na temat
bie•!cego stanu szkolnictwa wy•szego.
www.gu.us.edu.pl

Co wi!c spowodowa&o, !e rozsta& si! Pan
z Uniwersytetem?
Po sierpniu 1980 roku na fali tak zwanej socjalistycznej odnowy przypomnia" sobie o mnie
ruch m"odzie•owy, który sk"oni" mnie do pracy
w Warszawie. Przez pewien czas kontynuowa"em swoja akademick! przygod•. Uczy"em studentów zaocznych, ale w pewnym momencie
trzeba by"o wybra% pomi•dzy polityk! a uniwersytetem. Wybra"em to pierwsze.
Czy uwa!a Pan, !e sposób kszta&cenia
polskich studentów jest zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy i europejskimi
standardami?
Nie mamy powodów do kompleksów. Generalnie poziom nauczania w Polsce jest wy•szy.
W rankingach europejskich plasujemy si• na
zupe"nie przyzwoitych miejscach. Najwa•niejsze jest jednak to, •e kiedy• w PRL-u studiowa"
zaledwie, co dziesi!ty m"ody cz"owiek. Dzi• robi to, co trzeci, a s!dz•, •e nie jest to kres naszych mo•liwo•ci. Post•p jest wi•c znaczny.
Chcia"bym, •eby w Polsce studia wy•sze ko&czy"o oko"o czterdziestu procent populacji. Nie
s! one bowiem, tak jak kiedy•, przepustk! do

Foto: Micha Wojak

Gazeta Uniwersytecka: Na Uniwersytecie
"l#skim uzyska& Pan stopie% doktora nauk
politycznych. Pó•niej przez sze " lat pracowa& Pan tu, jako adiunkt. Zwa!ywszy, !e pochodzi Pan z Kielc, a studiowa& Pan w Krakowie, to zwi#zanie si! ze "l#skiem mo!e
wydawa" si! dziwne.
Krzysztof Janik: +eby to zrozumie% trzeba
si•gn!% pami•ci! do rzeczywisto•ci, jaka panowa"a trzydzie•ci lat temu. Wtedy obowi!zywa"a
tak zwana rejonizacja. Absolwent kieleckiego
liceum, je•li chcia" studiowa% prawo, to musia"
pojecha% do Krakowa. Tak te• si• sta"o. Sko&czy"em studia ze stypendium fundowanym
w wyniku, czego musia"bym wraca% do Kielc.
Pozna"em jednak moj! dzisiejsz! •on•, która
mia"a przed sob! jeszcze dwa lata nauki, dlatego bardzo zale•a"o mi, •eby zosta% w Krakowie.
Od pewnego czasu dzia"a"em ju• w Zwi!zku
M"odzie•y Wiejskiej. To w"a•nie w nim pozna"em mojego pó$niejszego promotora, profesora
Henryka Kocunia, który przeszed" do pracy na
U/. W •lad za nim otworzy"em tutaj doktorat.
Po nowym podziale województw w roku 1975,
szuka"em zaj•cia i zdecydowa"em si• na prac• na uczelni.

trzeba patrze% dynamicznie. Nie da si• jednoznacznie oceni%, gdzie znajduje si• polska
nauka. W porównaniu z jej dawnym stanem,
jest to obszar publiczny, w którym nast!pi" olbrzymi post•p.
Sk#d zatem g&osy, !e polskie szkolnictwo
znalaz&o si! w kryzysie? Czy jest to przejaw pesymizmu, czy te! rozpaczliwe wo&anie o pomoc?
Na pewno jest to wo"anie o pomoc i #nansowe wsparcie, ale w mojej opinii jest to równie• l•k przed konkurencj!. Obecnie mamy
za ma"o •rodków na dydaktyk•. Rozwin!" si•,
coraz lepiej funkcjonuj!cy, rynek prywatnych
uczelni. Cze•% uczonych jest zaniepokojona,
bo to tej pory wystarczy"o mie% tytu" profesora
i nie by"o problemu. Boj! si• te• m"odzi ludzie,
którzy s!dz!, •e ich drogi awansu si• blokuj!.
Chcemy przyj!% nowa ustaw• o szkolnictwie
po to, •eby im je otworzy%. O warto•ci cz"owieka na rynku nauki decyduje, bowiem nie
tylko tytu", ale tak•e jego przebojowo•%, oryginalno•% my•li, ich u•yteczno•%. Te obawy s!
po cz••ci uzasadnione, a po cz••ci stanowi!
sygna", •e w nowych warunkach nie wszyscy
potra#! sprawnie sobie radzi%.
Czy w Pana opinii ostatnia nowelizacja
ustawy o szkolnictwie wy!szym by&a krokiem w dobrym kierunku poprawiaj#cym los
polskiego studenta?
Je•li chodzi o pomoc polskim studentom
to jeste•my dopiero na pocz!tku d"ugiej drogi. Trzy lata temu na ten cel przeznaczali•my
sze•%set pi•%dziesi!t milionów z"otych. W przysz"orocznym bud•ecie uda"o nam si• wygospodarowa% pó"tora miliarda. Post•p jest wi•c wyra$ny, ale wci!•, daleko niewystarczaj!cy.

Krzysztof Janik

Jak wspomina Pan ten okres? Czy praca
wyk&adowcy przypad&a Panu do gustu?
Oczywi•cie, •e tak. Pochodz• z rodziny nauczycielskiej i dydaktyka zawsze by"a moj! pasj!. Nawet w polityce wszyscy mi mówi!, •e
czasem jestem zbyt nauczycielski. Uniwersytet stanowi" oaz• spokoju intelektualnej i kulturalnej. Tu nie by"o takiego re•imu, jak w inny zak"adach pracy. Pracowa"em ze •wietn!
m"odzie•!. Uczy"em si• /l!ska, który ró•ni"
si• od miejsc znanych mi wcze•niej. A poza
tym, jak na tamte warunki, dane mi by"o dobrze zarabia%.
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kariery i stabilizacji zawodowej, ale przepustk! do •ycia. Jeden wykorzysta j! lepiej, drugi
gorzej. Bez niej jednak sukces jest niemo•liwy,
dlatego tak wa•ne jest, aby kszta"ci"o si• coraz
wi•cej m"odzie•y.
Jak wi!c oceni&by Pan miejsce, jakie zajmuje w wiecie polskie szkolnictwo wy!sze?
Pojawiaj# si! opinie, !e polska nauka znalaz&a si! w trzeciej lidze.
Takie opinie s! k"amliwe. Mo•e nie znajdujemy si• w •cis"ej czo"ówce, ale na pewno
nie mamy si•, czego wstydzi%. Na to zjawisko

Wielu przedstawicieli rodowiska akademickiego jest niezadowolonych z poczynionych zmian. Mówi si!, !e poprawka do
ustawy poczyni&a wi!cej szkody ni! po!ytku.
Nie s#dzi Pan, !e by&a ona b&!dem?
To jest spór zwi!zany z faktem, •e staramy si• porz!dkowa% ca"! polityk• socjaln!.
Nie ukrywam, •e cz•sto odbywa si• to na zasadzie prób i b"•dów. Konsekwencj! tego s!
równie• nieporozumienia dotycz!ce przyznawania stypendiów. S!dzimy, •e z tej nowelizacji,
przynajmniej z jej rozwi!za& szczegó"owych,
trzeba si• b•dzie wycofa%. By% mo•e jednak
uda nam si• stworzy%, jakie• nowe rozwi!zania.
W przysz"ym roku przeprowadzony zostanie
eksperyment nazywany przez nas Funduszem
Edukacyjnym imienia Komisji Edukacji Narodowej. B•dzie to prawdziwa innowacja, bo po
raz pierwszy o podziale •rodków na stypendia
zadecyduj! nie w"adze o•wiatowe, ale samorz!dowe. Zobaczymy, jak to b•dzie funkcjonowa"o. By% mo•e to jest kierunek, w którym
powinny i•% dalsze zmiany.
Dzi!kuj! za rozmow!.
MICHA; WOJAK
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Rozpocz& !si'!
*wiatowy!
Rok!Fizyki!2005
Rok 2005 zaznaczy si• w hi- Inicjatywa Instytutu Fizyki U"
w setn! rocznic• jego Cudownego Roku b•oraz
Oddzia&u
Katowickiego
PTF
dzie przedmiotem 13-tej Konferencji Generalstorii #zyki i zarazem w histonej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego
rii naszej nauki jako /wiatoW maju 2004 roku przy Instytucie Fizyki „Trends in Physics” )„Trendy w #zyce”*, która
wy Rok Fizyki. Geneza tego Uniwersytetu /l!skiego i przy Oddziale Ka- odb•dzie si• w Bernie )Szwajcaria* w dniach
przedsi•wzi•cia si•ga 2000 towickim Polskiego Towarzystwa Fizycznego 11–15 lipca 2005 roku, a tak•e uroczystego
powsta" Komitet Organizacyjny Obchodów XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, który odb•roku, gdy na /wiatowym Kon- /wiatowego Roku Fizyki 2005. W jego sk"ad dzie si• w Warszawie w dniach 11–16 wrze•nia
gresie Towarzystw Fizycz- wchodz! profesorowie-pracownicy z tego In- 2005 roku. W drugim dniu tego Zjazdu b•dzie
oraz z Akademii Techniczno-Humani- mia"o miejsce kulturalne wydarzenie, niezwynych w Berlinie ponad 40 to- stytutu
stycznej w Bielsku-Bia"ej, z Politechniki Cz•- k"e w skali mi•dzynarodowej – na uroczystym
warzystw #zycznych z ca"ego stochowskiej i z Politechniki /l!skiej a tak•e koncercie w Filharmonii Narodowej us"yszymy,
•wiata )w tym Polskie Towarzy- nauczyciele szkó" •rednich z Regionu i wresz- w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmoprzedstawiciele Sekcji M"odych przy PTF. nii Narodowej pod dyrekcj! Antoniego Wita,
stwo Fizyczne* zaaprobowa"o cie
Zasadniczym celem dzia"alno•ci Komitetu prawykonanie dzie"a wielkiego kompozytora
propozycj•, aby zadeklarowa% jest ukazanie spo"ecze&stwu, w szczególno- Wojciecha Kilara, mianowicie czterocz••ciowej
rok 2005 jako /wiatowy Rok •ci tak•e politykom, czym jest #zyka i jak fun- symfonii, któr! Mistrz – zainspirowany przez
damentaln! rol• gra w naszej kulturze. Komi- #zyków polskich – napisa" specjalnie z okazji
Fizyki. Propozycj• t• popar"y tet prowadzi zatem akcj• popularyzacji osi!- /wiatowego Roku Fizyki 2005.
tak•e: Europejskie Towarzy- gni•% #zyki, wy"awiania talentów w szko"ach
Sukces /wiatowego Roku Fizyki spoczywa
w
r•kach ka•dego #zyka i b•dzie tak•e zalei
szeroko
zakrojon!
wspó"prac•
z
nauczyciestwo Fizyczne, Mi•dzynarolami #zyki.
•e% od determinacji wszystkich Towarzystw Fidowa Unia Fizyki Czystej i StoW zesz"ym roku zosta"a tak•e uruchomio- zycznych oraz od otwarto•ci i •yczliwo•ci sposowanej, UNESCO oraz Zgro- na specjalna strona internetowa Komitetu "ecze&stw i rz!dów wszystkich pa&stw.
madzenie Ogólne ONZ, które www.srf2005.us.edu.pl w celu u"atwienia kontaktów i przep"ywu informacji. W szczególno•ci Komitet Organizacyjny
na swoim 90-tym plenarnym strona ta zawiera specjalny formularz zg"osze- Obchodów "wiatowego
posiedzeniu dnia 10 czerwca niowy, na którym drog! elektroniczn! mo•na Roku Fizyki 2005
swoje propozycje lub ch•% w"!czenia prof. dr hab. Jerzy ;uczka – Instytut Fizy2004 roku podj•"o rezolucj• zg"asza%
si• do organizacji i przeprowadzenia imprez
ki U/,
proklamuj!c! rok 2005 jako przyj•tych do programu obchodów /wiato- prof. dr hab. Ryszard Ma&ka-Marcisz – Insty/wiatowy Rok Fizyki, nadaj!c wego Roku Fizyki 2005. Zosta"o ju• utworzo- tut Fizyki U/,
na tej stronie kalendarium imprez, które s! prof. dr hab. Jerzy Warczewski – Instytut Fizyki
w ten sposób temu wydarze- ne
ju• organizowane i które w 2005 roku odb•d!
U/, przewodnicz%cy Komitetu
niu najwy•sz! rang• w skali si• w ramach obchodów /wiatowego Roku Fi- prof. dr hab. Wiktor Zipper – Instytut Fizyzyki. Strona zawiera stale powi•kszane archiki U/,
•wiatowej.
Nale•y przypomnie%, •e sto lat temu, tj.
w 1905 roku, Albert Einstein opublikowa" trzy
swoje legendarne artyku"y, które sta"y si• podstaw! trzech fundamentalnych dzia"ów #zyki,
mianowicie teorii wzgl•dno•ci, teorii kwantowej i teorii ruchów Browna )ta ostatnia teoria
potwierdzi"a i wyja•ni"a uniwersaln! cech• materii, tj. nieustanny ruch jej moleku"*. /wiatowy
Rok Fizyki w 2005 roku stworzy zatem mo•liwo•% w"a•ciwego uczczenia setnej rocznicy
tego Cudownego Roku Einsteina, poprzez
nale•yte podniesienie wiedzy spo"ecze&stwa
o #zyce.
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wum wszystkich artyku"ów popularno-naukowych autorstwa pracowników Instytutu drukowanych w Dzienniku Zachodnim, co pi!tek,
pocz!wszy od 1 pa$dziernika 2004. Artyku"y
te s! zarówno w wersji wys"anej do druku jak
i w wersji wydrukowanej w Dzienniku. Co wi•cej, strona ta zawiera Forum dyskusyjne, które
powsta"o dzi•ki temu, •e czytelnicy Dziennika
Zachodniego s! informowani na ko&cu ka•dego artyku"u o wy•ej przytoczonym adresie
www i zapraszani za ka•dym razem do tej publicznej dyskusji.
Wiele z powy•szych problemów a tak•e
dziedzictwo prze"omowych odkry% Einsteina

prof. dr hab. Marek Zra"ek – Instytut Fizyki U/,
dr hab. in•. Jaros"aw Janicki, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia"ej,
prof. U/ dr hab. Karol Ko"odziej – Instytut Fizyki U/,
prof. PCz dr hab. Danuta P"usa – Instytut Fizyki, Politechnika Cz•stochowska
dr hab. in•. Boguslawa Adamowicz – Instytut
Fizyki, Politechnika /l!ska, Gliwice
dr Jerzy Jarosz – Instytut Fizyki U/,
dr Jerzy Krzak – Instytut Fizyki, Politechnika
/l!ska, Gliwice

www.gu.us.edu.pl

dr Pawe" Zajdel – Instytut Fizyki U/, sekretarz
Komitetu
mgr Alicja Joniec – Sekcja M"odych przy PTF
mgr Barbara Biskup – Technikum, Bytom
mgr Ewa Chrobak – gimnazjum, Katowice
mgr Ilona Czerwie&ska – gimnazjum, Pszczyna
mgr Ewa Ilczuk – liceum, Sosnowiec
mgr Barbara Zegrodnik – liceum, Tychy
Artur Fija"kowski – Ko"o Fizyków przy IFU/
Andrzej Ptok – Sekcja M"odych przy PTF

Komitet Honorowy Obchodów
"wiatowego Roku Fizyki 2005

Prof. dr hab. Zbigniew Bojarski – Prezes Oddzia"u PAN w Katowicach
Micha" Czarski – Marsza"ek Województwa /l!skiego
Dr Jerzy Grad – /l!ski Kurator O•wiaty
Prof. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor Uniwersytetu /l!skiego
Lechos"aw Jarz•bski – Wojewoda /l!ski
Prof. Wojciech Kilar – kompozytor

Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowic
Prof. Krzysztof Zanussi – re•yser #lmowy
Ks. dr Arcybiskup Damian Zimo& – Metropolita Katowicki
PROF. DR HAB. JERZY WARCZEWSKI
Kierownik Zak"adu Fizyki Kryszta"ów,
Instytut Fizyki U/
Przewodnicz!cy Komitetu Organizacyjnego
Obchodów /wiatowego Roku Fizyki 2005
w Katowicach

Uczelnie!z!ca ej!Polski!w!sprawie!
studentów!niepe nosprawnych
By"o to kolejne tego rodzaju forum, które za
ka•dym razem organizuje inna uczelnia. Wzi•li
w nim udzia" przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardyna"a Stefana Wyszy&skiego, Uniwersytetu ;ódzkiego,
Uniwersytetu Jagiello&skiego i Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.
Podczas spotkania zorganizowanego przez
Ann• Wandzel, konsultanta ds. studentów niepe"nosprawnych U/, pracowano nad ustaleniem ostatecznego, wspólnego stanowiska
uczelni dotycz!cego projektu rz!dowego
„Dost•pna uczelnia”, a tym samym odpowiedzi na kontrowersyjne uwagi zg"oszone przez

Pa&stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych.
Celem programu jest stworzenie dla uczelni
mechanizmów #nansowania, które pos"u•! likwidowaniu barier architektonicznych, mentalnych, organizacyjnych i informacyjnych, utrudniaj!cych osobom niepe"nosprawnym dost•p
do wy•szego wykszta"cenia. Jak si• okazuje,
problemem jest tak•e dostosowanie procesu
dydaktycznego do potrzeb osób niepe"nosprawnych )mo•liwo•% korzystania ze sprz•tu komputerowego podczas zaj•%, mo•liwo•%
nagrywania wyk"adów, korzystanie z elektronicznych wersji podr•czników itd.* oraz ujed-

Foto: Krystian Dudek

25 listopada w Uniwersytecie
/l!skim w Katowicach odby"o
si• ogólnopolskie spotkanie
pe"nomocników rektorów ds.
studentów niepe"nosprawnych,
kierowników biur ds. osób niepe"nosprawnych i osób zajmuj!cych si• na uczelniach problemami studentów niepe"nosprawnych.

Gospodarzem tego spotkania by a Anna Wandzel. Naste"pne odbe"dzie sie" w styczniu na Uniwersytecie im. Kardyna a Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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nolicenie standardów rekrutacyjnych na uczelniach wy•szych w ca"ym kraju.
Likwidowanie barier nie powinno kojarzy%
si• tylko i wy"!cznie z budowaniem podjazdów
i wind. Jak "atwo si• domy•li%, bardzo wa•n!
barier! s! tak•e #nanse. Wielu studentów niepe"nosprawnych posiada dochód na jednego
cz"onka rodziny, który minimalnie przekracza
dopuszczaln! kwot•. Tym samym, osoby te nie
mog! korzysta% z pomocy materialnej. Zapomina si• te•, •e rodziny studentów niepe"nosprawnych du•! cz••% dochodu przeznaczaj!
na leczenie, sprz•t i zaj•cia rehabilitacyjne oraz
organizowanie i op"acenie dojazdu na uczelnie.
Przez to rodzinne #nanse znacznie si• uszczuplaj!, ale tego nikt nie bierze pod uwag•.
Niestety, przepisy, które funduj! nam parlamentarzy•ci cz•sto okazuj! si• wilcz! przys"ug! dla studentów najbardziej tego potrzebuj!cych.
– Obecne kryteria przyznawania stypendiów
specjalnych s! zaw••one i wielu studentów niepe"nosprawnych nie mo•e z nich skorzysta%.
Coraz mniejsza liczba studentów zg"aszaj!cych
si• po te stypendia, to wbrew pozorom problem
dla uczelni. Takie zg"oszenia cz•sto bywaj! najlepsz! okazj! do ewidencji studentów niepe"nosprawnych. A ewidencja ta jest niezb•dna
do comiesi•cznych raportów sk"adanych do
PFRON-u – mówi Anna Wandzel.
W zwi!zku z Ustaw! o rehabilitacji zawodowej i spo"ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe"nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.,
uczelnie zobowi!zane s! do dokonywania

wp"at na Pa&stwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe"nosprawnych. Zgodnie z art. 21
tej ustawy, uniwersytet mo•e by% zwolniony
z wp"at na PFRON pod warunkiem wykazania odpowiedniej ilo•ci osób niepe"nosprawnych zatrudnionych i kszta"conych na uczelni.
Nikogo nie trzeba chyba przekonywa%, w jakiej
sytuacji #nansowej znajduj! si• uczelnie, jak
wa•ne jest dla nich zwolnienie z ka•dej mo•liwej op"aty i jak wa•ne jest dla studenta niepe"nosprawnego stypendium, dzi•ki któremu
mo•e si• kszta"ci%.
Sk!d jednak czerpa% takie informacje? Przecie• na uczelniach funkcjonuje mnóstwo studentów niepe"nosprawnych, którzy na pierwszy
rzut oka wygl!daj! jak ich zdrowi rówie•nicy.
Trudno tak•e, by ci niepe"nosprawni z u•miechem na twarzy biegli do dziekanatów, informuj!c o swoim istnieniu.
Jak wida%, to b"•dne ko"o toczy si• bez sensu – nieudolne próby poprawy sytuacji przez
dyletantów i polityków spe"zaj! na niczym,
a nawet mno•! istniej!ce ju• problemy. Mo•e
czas wreszcie zapyta% o zdanie osoby b•d!ce
najbli•ej tematu i znaj!ce go jak nikt inny?
Niestety dialog mi•dzy uczelniami a PFRONem nie mo•e si• uda% w sytuacji, gdy prezes
PFRON-U na uwagi zg"oszone przez dziesi•%
najwi•kszych uczelni w kraju odpowiada s"owami: „Wi•kszo•% uwag Pe"nomocników jest
nie do przyj•cia”, „Ich uwagi dotycz!ce projektu rz!dowego »Dost•pna uczelnia« godz!
w interes PFRON-u.” Ponadto okazuje si•, •e
mi•dzy uczelniami i PFRON-em istnieje wiele,

bardzo istotnych ró•nic. Najwa•niejsz! jest
sposób rozumienia niepe"nosprawno•ci przez
obie instytucje. Zdaniem pe"nomocników rektorów, niepe"nosprawno•% nie powinna by%
traktowana tylko w aspekcie medycznym, ale
raczej w coraz powszechniejszym modelu interaktywnym, gwarantuj!cym wszechstronny rozwój jednostki i jej szanse edukacyjne. PFRON
natomiast rozumie niepe"nosprawno•% nieco
inaczej – w kontek•cie rent, rehabilitacji i... i na
rozwój brakuje wyobra$ni?
Program „Dost•pna uczelnia” móg"by by%
krokiem milowym do stworzenia równych
szans dla niepe"nosprawnych, a tym samym
zwi•kszenia ilo•ci osób z wysokimi kwali#kacjami, mog!cymi odnale$% si• na rynku pracy. Determinacja i zaanga•owanie studentów
niepe"nosprawnych w prac• sprawiaj!, •e s!
oni bardzo warto•ciowymi i cenionymi pracownikami.
Spotkanie pe"nomocników, które odby"o
si• w Uniwersytecie /l!skim by"o doskona"!
szans! i okazj! do omówienia wcze•niej opisanych kwestii w gronie osób znaj!cych temat
i widz!cych szans• na jego rozwi!zanie. Interesem nas wszystkich powinno by% do"o•enie
wszelkich stara&, by ka•dy cz"owiek czu" si•
na si"ach podj!% prac• i sprosta% konkurencji.
A •e uniwersytet jest miejscem, które ochrania
to, co kruche, tym bardziej – jako spo"eczno•%
uniwersytecka - powinni•my wspiera% wszelkie
inicjatywy id!ce w tym kierunku.
KRYSTIAN DUDEK

KRZY?!KOMANDORSKI
DLA!PROF.!DR.!HAB.!JANUSZA!ARABSKIEGO
Prof. zw. dr hab. Janusz Arabski jest d"ugoletnim dyrektorem Instytutu J•zyka Angielskiego
U/ i specjalist! w zakresie j•zykoznawstwa angielskiego oraz j•zykoznawstwa stosowanego.
Kieruje prowadzonymi w Instytucie badaniami
leksykogra#cznymi, badaniami nad j•zykami
specjalistycznymi i nad procesem przyswajania
j•zyka obcego. W tej ostatniej dziedzinie jest
autorytetem mi•dzynarodowym. Prof. Arabski
jest równie• prezesem International Association of Applied Psycholinguistics i cz"onkiem
wielu presti•owych organizacji naukowych,
m.in. International Association of University
Professors of English, Komitetu J•zykoznawstwa PAN. Nale•y tak•e do dwu rad redakcyjnych czasopism specjalistycznych o zasi•gu
mi•dzynarodowym. Zosta"a Mu równie• powierzona funkcja eksperta Pa&stwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej.
Profesor Arabski jest ponadto organizatorem
ponad 20 mi•dzynarodowych konferencji po•wi•conych problematyce procesu przyswaja-
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Foto: Archiwum

Prof. dr hab. Janusz Arabski

nia i uczenia si• j•zyka obcego, których uczestnikami byli uznani w •wiecie specjali•ci.

Dotychczasowa dzia"alno•% Profesora na
rzecz kierowanego przez siebie Instytutu
obejmuje m.in. utworzenie unikalnych w skali
kraju programów t"umaczeniowych dla studentów #lologii angielskiej, a tak•e Podyplomowego Studium T"umaczy J•zyka Angielskiego
dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.
Profesor Janusz Arabski by" dot!d odznaczony Krzy•em Kawalerskim i Krzy•em O#cerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
W uznaniu wybitnych zas"ug po"o•onych
dla rozwoju polskiej anglistyki Prof. zw. dr
hab. Janusz Arabski otrzyma" w dniu 26 listopada 2004 roku od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzy• Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i !yczymy zdrowia, wytrwa&o ci oraz
dalszych osi#gni!" w pracy naukowej i organizacyjnej na rzecz spo&eczno ci akademickiej naszego uniwersytetu.
red.
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Teoria!i!praktyka
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w ko&cu okazuj! si• oni )zw"aszcza ulubie&cy
boga polityki* zupe"nie zwyczajnymi lud$mi,
m"odzie• mo•e nabra% przekonania, •e ka•dy
mo•e zdoby% niebosi••ne szczyty udaj!c si•
na nie szybkobie•n! wind!. Co•, mo•e w ci!gu dwudziestego pierwszego wieku stanie si•
to prawd!, ale na razie do•wiadczenia ucz!
raczej ostro•no•ci. S"awni uczeni na przyk"ad
twierdz!, •e talent by" jedynie zap"onem do
ich kariery= reszta to jak zwykle mnóstwo po-

cza nam •rodków, by t• wiedz• udost•pni%.
Z"owrogie Mzimu, które w naszych realiach
wyst•puje pod pseudonimem ,,bud•et” wci!•
udaje, •e chce rozwoju nauki i edukacji, wi•c
z tej strony pomocy raczej nie oczekujmy.
W krajach wysoko rozwini•tych nauka i edukacja bywaj! wspierane w znacznym stopniu
przez #nansowanie z portfela przedsi•biorstw
oraz instytucji prywatnych. St!d te• bierze si•
tak du•y w stosunku do naszego udzia" wydatków na badania i szkolnictwo wy•sze w produkcie krajowym brutto. W zachodniej Europie dwie trzecie tych wydatków
pochodzi spoza pa&stwowej
kiesy, u nas ta proporcja jest
w najlepszym razie odwrotna.
W okolicach naszego rektoratu
pojawi"a si• wszak•e pierwsza
jaskó"ka nowego. Oto w dawnym pawilonie ,,Pewexu”, który
spokojnie sobie niszcza" od kilkunastu lat, otwarto przed Bo•ym Narodzeniem supermarket
pewnej znanej sieci handlowej.
Znanej równie• polskim s!dom,
bo oskar•anej przez pracowników o nadu•ycia. Czy• to nie
wspania"y prezent pod choink• dla naszych studentów prawa? Teraz b•d! mieli ledwie
par• kroków do miejsca, gdzie
mog! odbywa% praktyki w zakresie prawa pracy. Poniewa•
z drugiej strony budynku #zyki
jest inny supermarket, mo•na
b•dzie nawet wykona% analiz•
porównawcz!= powinno to obni•y% koszty prac magisterskich,
a mo•e i jaka• doktorska si•
pojawi. Tu• obok demokratycznych sklepów – high life i sky
bar. Wystarczy, •e socjolog
stanie gdzie• po•rodku i materia" sam mu si• b•dzie zbiera".
Panie studentki i uczone powinny uwa•a%, bo wystawanie obok uniwersytetu
wci!• jest dwuznaczne= jednak nauka, jak si•
rzek"o, wymaga po•wi•ce&, a by% mo•e i ten
aspekt móg"by stanowi% motywacj• do przeprowadzenia studiów z zakresu pedagogiki.
Je•li roboty drogowe b•d! post•powa%, to
i geolodzy, i archeolodzy co• dla siebie znajd!.
I jak tu nie kocha% nowych czasów? Dawniej
tak cz•sto narzekano na wyobcowanie nauki
i namawiano, by j! przybli•y% do •ycia. Teraz
•ycie samo si• pcha do pracowni uczonych,
a kwestor si• cieszy, •e oszcz•dzi na kosztach
bada& w terenie.
Rys. Marek Rojek

Karnawa" w tym roku krótki, wi•c nale•y
szybko pozdawa% egzaminy, •eby zd!•y% si•
jeszcze nacieszy% zabaw!. Chocia•, czy kto•
jeszcze dzisiaj zwraca uwag• na ograniczenia?
Z ró•nych stron wci!• dochodz! apele i doniesienia o zrywaniu z tradycj!. A to choinki
nie ustawili w szko"ach, a to szopka okaza"a
si• niepoprawna, a to znowu trzeba przeci!%
wi•zy opresji i zrzuci% jarzmo patriarchatu. Kto
by si• w tej sytuacji przejmowa" karnawa"em
i postem? Wprawdzie w grudniu
prasa donios"a, •e pewna szko"a w Rudzie /l!skiej postanowi"a
urz!dzi% studniówk• ju• po karnawale i wobec tego ,,wykupi"a” dyspens• po 3 z" od osoby,
ale ka•dy przyzna, •e nie by"a to
wysoka cena )zreszt! ta ,,dyspensa” nie by"a jakim• ko•cielnym okupem, ale raczej prób!
sk"onienia maturzystów do zrobienia prezentów dla sierot pod
choink•*.
Prawdopodobnie jednak ma"o
kto b•dzie sobie odmawia" przyjemno•ci, je•li tylko tra# si• jaka• mo•liwo•%. Chyba, •e...
Otó• w naszych zabawowych
czasach jako• dziwnie du•o
spotyka si• ponuraków i typów
ogólnie krytycznie nastawionych
do •ycia. Bawi% si• teraz mo•na na okr!g"o, reklama i media
wci!• zach•caj!, •eby si• wyluzowa%, rozrywka zdaje si• by%
celem najwa•niejszym w •yciu
jednostki i spo"ecze&stwa, a mimo to, wska$niki optymizmu jako• nie id! dramatycznie w gór•. Nie twierdz•, •e dawniej by"o
lepiej, ale mo•e ten obyczajowy
nakaz dobrej zabawy wcale nie
prowadzi do rado•ci. Chrze•cija&stwo, jakie jest, takie jest, ale
podobnie jak inne wyznania tradycyjne wyznacza pewien rytm
roku, w którym jest czas na zabaw•, zawsze
jednak poprzedzony okresem oczekiwania,
a nawet wyrzeczenia.
Niestety, o wyrzeczeniach dzisiaj nie wypada mówi%. Jednak nie udowodniono dotychczas, •e prawdziwie warto•ciowe sukcesy
mo•na osi!gn!% bez wysi"ku. Szkoda tylko,
•e popularne magazyny – drukowane i elektroniczne – przedstawiaj! bohaterów naszych
czasów jako ulubie&ców bogów – chcia"oby
si• powiedzie%, cho% to tr!ci religi! obra•aj!c! uczucia niewierz!cych – którym wszystko
,,wychodzi” bez trudu. Poniewa• nader cz•sto

tu, przerzucanie ton •mieci i walka z oporem
natury, która wcale nie chce ujawnia% swoich
tajemnic. Tak wi•c, przygotowuj!c si• do sesji egzaminacyjnej lepiej nie przywi!zywa% si•
do my•li, •e jako• to b•dzie. Ci, którzy pytaj!,
s! na ogó" starszej daty i mog! odczuwa% dystans do ideologii "atwizny.
No, ale ju• do•% moralizowania. Cho% "atwizna jest karygodna, to nie nale•y mno•y%
trudno•ci bez zb•dnej potrzeby. W szczególno•ci uniwersytet nie powinien by% oboj•tny
na k"opoty, jakie studenci "akn!cy wiedzy mog! mie% z dost•pem do niej. Nie zawsze star-
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SYMPOZJUM!BIOGRAFISTYKI!POLONIJNEJ!
WE!FRANCJI
W dniach 2–3 pa$dziernika 2004 roku odby"o
si• w Stella Plage i Vaudricourt we Francji VIII
Miedzynarodowe Sympozjum Biogra$styki
Polonijnej pod patronatem ministra kultury RP
Waldemara D!browskiego. Temat tegorocznego sympozjum brzmia": Polacy we Francji. Historia i Wspó"czesno#&. Od wielu ju• lat „gospodarzami” i organizatorami tych spotka&, odbywanych w ró•nych miejscach Europy )Londyn,
Pary•, Rzym, Wiede&, Kraków, Bruksela, Watykan*, s! Pa&stwo Agata i Zbigniew Judyccy
)Instytut Bada& Biogra#cznych w Vaudricourt*.
Prelekcje wyg"oszone na sympozjum, za ka•dym razem wydawane w formie drukowanej,
s! cennymi opracowaniami, zawieraj!cymi nie
tylko artyku"y wyg"aszane na sesji, ale tak•e
materia"y z Archiwum Instytutu Bada& Biogra#cznych. S"ownik biogra#czny zawieraj!cy •yciorysy ok. 400 sylwetek Polaków i osób polskiego pochodzenia, mieszkaj!cych we Francji znalaz"y si• tak•e w tegorocznej publikacji:
Polacy we Francji. Les Polonais en France. Hier
et Aujourd`hui. Publikacja dedykowana prof.
Mieczys"awowi Paszkiewiczowi, pod redakcj!
Agaty i Zbigniewa Judyckich, wyd. CAN, Warszawa 2004.
G"ówni organizatorzy sympozjum to: Instytut
Bada& Biogra#cznych w Vaudricourt i Akademia /wi•tokrzyska w Kielcach= za• nazwiska
wspó"organizatorów, gdyby chcie% zamie•ci%
wszystkich, zaj•"yby kilka linijek tekstu, wi•c
wymieni• tylko: Delegatur• Polskiej Prowincji
Misjonarzy Oblatów MN we Francji i Polski Uniwersytet na Obczy$nie w Londynie.
W•ród zaproszonych na tegoroczne sympozjum byli m.in. przedstawiciele Sejmu, Senatu i Rz!du RP, przedstawiciele polskiego korpusu Dyplomatycznego z Europy, francuskich
w"adz pa&stwowych i regionalnych, naukowcy z o•rodków akademickich: Austrii, Belgii,
Francji, Danii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec,
Szwajcarii, USA, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii W"och oraz oczywi•cie Polski )Bia"ystok,
Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin,
Olsztyn, Rzeszów, Warszawa*, a tak•e dziennikarze i go•cie z ró•nych o•rodków polonijnych w Europie.
Uniwersytet /l!ski w Katowicach reprezentowali: dr Maria Kalczy&ska, dr hab. Zdzis"awa
Mokranowska, dr Anna Gomó"a, mgr Gra•yna
Wilk, Wydawnictwo Naukowe „/l!sk” – dr Tadeusz Sierny. Aby zasili% zbiory Biblioteki Polonijnej, uczestnicz!cy w sympozjum pracownicy naukowi Uniwersytetu /l!skiego o#arowali
wiele ksi!•ek, zarówno naukowych, jak i dzie"
polskich pisarzy, stanowi!cych trwa"y sk"adnik kultury europejskiej. Instytut Bada& Polonijnych wystosowa" na r•ce W"adz Wydzia"u Filologicznego podzi•kowanie w formie dyplomu.
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Z Sosnowca przyjecha"a, czynnie dzia"aj!ca
na rzecz sympozjum, mgr Teresa Kamie&ska,
uhonorowana za swoj! prac• ciupag! z napisem „Mecenas Galerii Château d’Halloy”, któr! wr•czy" jej prof. Zbigniew Judycki. Druga
sosnowiczanka to dr Krystyna Kalemba, która
prezentowa"a swoj! poezj• na V Mi•dzynarodowym Salonie Ksi!•ki Polonijnej.
W sobot• 2 pa$dziernika w Stella Plage
)Village de Vacances „Stella Maris”* wszystkich obecnych przywitali: red. Agata Judycka
i Walter Khan, burmistrz Cucq. Nast•pnie rozpocz•"a si• sesja w j•zyku francuskim, której
przewodniczy"a red. Agata Judycka )Institut de
Recherches Biographiques*. Dalszy ci!g obrad
odbywa" si• w j•zyku polskim= przewodniczy"a
im prof. dr hab. El•bieta Trela-Mazur )Akademia /wi•tokrzyska*.
Nie sposób szczegó"owo przedstawi%
wszystkich wyst!pie& )by"o ich kilkana•cie*.
Nale•y jednak wspomnie% o niektórych. O Polakach w Nord i Pas-de-Calais mówi" red. Henri
Dudzi&ski z „La Voix du Nord”. Jednym z referentów by" Edward Papalski, dzia"acz spo"eczny i polityczny, urz•dnik pa&stwowy, urodzony w Marles-les-Mines w dep. Pas-de-Calais w 1929 roku. Za"o•yciel i dyrygent Chóru
Millenium, który dzia"a od lat sze•%dziesi!tych i mogli•my go us"ysze% podczas Mszy
•w. w ko•ciele pw •w. Joanny d`Arc w Le Touquet. W swoim wyst!pieniu przedstawi" osob• Jean-Marie Krajewski, francuskiego polityka polskiego pochodzenia. Dr Adam Ga"kowski )Uniwersytet Warszawski* przedstawi" posta% Senatora Ludwika Wo"owskiego, prezesa
Akademii Francuskiej, twórc• Credit Foncier
de France.
Uczestników sesji bardzo zaciekawi" referat pt. Florian Trawi•ski – zbawca Luwru wyg"oszony przez Alicj• Zawadzk!, dziennikark• i fotogra#ka, mieszkaj!c! od kilkunastu
lat we Francji. Dotyczy" Floriana Trawi&skiego ur. w 1850 roku ko"o Cz•stochowy, który
uratowa" Luwr przed spaleniem. W 1872 roku
)mia" wtedy 22 lata* zosta" dopuszczony do
wielu stanowisk na terenie muzeum – to ewenement w przypadku osoby nie francuskiego
pochodzenia.
Dr n. med. Jerzy Krzewicki )Akademia /wi•tokrzyska* przedstawi" w sposób ogl!dowy sylwetk• dr medycyny Józefa Franciszka Feliksa
Babi&skiego, urodzonego w Pary•u w 1857
roku, którego rodzice – emigranci okresu
Wiosny Ludów – byli rodowitymi Polakami.
Ojciec, uczestnik powsta&, by" z zawodu in•ynierem budowy kolei. Referent zaznaczy",
•e nazwisko Babi&ski jest jedynym nazwiskiem polskim, które funkcjonuje w •wiatowym nazewnictwie medycznym. Ka•dy stu-

dent medycyny zna bowiem termin „odruch
Babi&skiego”. Zarówno Józef, jak i jego brat
Henryk )uko&czy" studia górnicze* znali doskonale j•zyk polski )mówili i pisali po polsku,
chodzili do polskiej szko"y – Ecole Polonaise
des Batignolles*= zawsze te• podkre•lali swe
polskie korzenie. Józef Franciszek ju• w okresie studiów zainteresowa" si• prac! naukow!,
szczególnie anatomopatologi!. By" asystentem prof. Jean-Martin Charcota, znakomitego
neurologa. Wspó"pracowa" z licznymi Towarzystwami Lekarskimi i Medycznymi w Polsce.
Zmar" w 1932 roku.
Dr Maria Kalczy&ska i prof. dr hab. Danuta
Sieradzka )Uniwersytet /l!ski* przypomnia"y wspania"! posta% Aleksandra Chod$ko
)1804–1891*, którego •ycie ob#towa"o w rozmaite dzia"ania. By" przyjacielem Tomasza
Zana i Adama Mickiewicza. Z Uniwersytetu Wile&skiego )student Wydzia"u Literatury
i Sztuk Wyzwolonych, cz"onek Filaretów* tra#" do wi•zienia za nielegaln! dzia"alno•% polityczn!. Zwolniony wyjecha" do Petersburga,
gdzie studiowa" j•zyki wschodnie w Instytucie Orientalnym przy Ministerstwie Zagranicznym. Tu pozna" Puszkina. Przebywa" nast•pnie
w Persji jako dyplomata rosyjski. Potem rozpocz!" d"ug! podró• po ca"ej Europie, aby w 1842
roku osi!•% w Pary•u. By" mi"o•nikiem twórczo•ci Mickiewicza, niezrównanym or•downikiem w wydawaniu dzie" poety. Do niektórych
pisa" przedmowy. W 1857 roku obj!" po Adamie Mickiewiczu katedr• literatur s"owia&skich
w College de France.
Spo•ród wielu wyst!pie& warto wymieni% referat prof. dr hab. Jana Sienkiewicza )Katolicki
Uniwersytet Lubelski* o Paryskim Okresie twórczo#ci malarskiej Wandy Che"mo•skiej. Córka
s"awnego ojca próbowa"a w swoim „artystycznym” •yciu poszukiwa% swojej w"asnej drogi.
Francja, a dok"adnie Pary•, w którym przebywa"a z przerwami od 1914 roku, i sztuka francuska, mia"y bez w!tpienia w tych poszukiwaniach swój wyra$ny udzia". Potwierdzaj! to jej
dzie"a malarskie.
Prof. dr hab. Regina Renz )Akademia /wi•tokrzyska* przedstawi"a Drogi karier naukowych
wybitnych Polek we Francji w XIX i XX wieku.
Skupi"a si• przede wszystkim na biogra#ach
Józefy Franciszki Joteyko i Marii Sk"odowskiejCurie. O pierwszej kobiecie-profesor Józe#e
Joteyko w College de France mówi" te• prof.
dr hab. Micha" /liwa )Akademia Pedagogiczna w Krakowie*.
3 pa$dziernika, w niedziel•, uczestnicy sympozjum wyje•chali do Vaudricourt. W tej miejscowo•ci organizowane jest Europejskie Centrum Polonijne, które w zwi!zku z przyst!pieniem Polski do Unii Europejskiej ma w s!siedz-
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twie o•rodków politycznych i kulturalnych Unii
)Londyn, Bruksela, Haga, Pary•* promowa%
Polsk• i Poloni• w Europie. W pa"acu d’ Halloy nast!pi"o otwarcie sta"ej Galerii Malarstwa
i Rze$by Polskiej i Polonijnej, wernisa• wystawy rysunków Bohdana Samulskiego z Belgii
„Historia jazdy polskiej”, wernisa• prac rze$biarskich Jerzego Tepera z Warszawy „S"awni Polacy”, a tak•e mia"o miejsce spotkanie
z artyst! malarzem Wojciechem Siudmakiem.
Uhonorowano tak•e osoby i instytucje, które
przyczyni"y si• do utworzenia Galerii wr•czaj!c
im symboliczne laski, zako&czone g"ow! konia
i wygrawerowanym napisem „Mecenas Galerii
Château d’ Halloy”. Po powrocie do Stella-Plage uczestniczono w Mi•dzynarodowym Salonie Ksi!•ki Polonijnej zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T"umaczy w Europie. Podczas Salonu zaprezentowano oko"o 250 ksi!•ek. Oprócz tego mia"a
miejsce wystawa „Prasa polonijna w •wiecie
wczoraj i dzi•”.
Ten wyj!tkowo bogaty w wra•enia dzie& zako&czy" si• uroczystym spotkaniem w gmachu
merostwa miasta Le Touquet. Burmistrz i pose" do Zgromadzenia Narodowego Léonce Deprez przywita" serdecznie go•ci i mówi" o swej
przyja$ni z Polakami i zwi!zkach Francji i Pol-

ski. Zabrali g"os równie• mi•dzy innymi: prof.
W"adys"aw Szostak, prorektor Akademii /wi•tokrzyskiej w Kielcach, prof. Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczy$nie w Londynie. Nast•pnie Sekretarz Kapitu"y
Medalu Honorowego „Polonia Semper Fidelis” prof. dr hab. Zbigniew Judycki przedstawi" zebranym tegoroczne wyró•nienia. Medal
ustanowiony osiem lat temu przez Senat RP
jest wr•czany osobom i instytucjom przyczyniaj!cym si• do rozwoju biogra#styki polonijnej. „Polonia Semper Fidelis” Roku 2004 otrzymali: Delagatura Polskiej Prowincji Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, minister Jerzy Dro•d•, aktualnie zast•pca kierownika Sta"ego Przedstawicielstwa RP przy Unii
Europejskiej w Brukseli, dr Adam Ga"kowski,
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Stacji Naukowej
PAN w Pary•u, in•. Andrzej Go"yga, dyrektor
i prezes fabryki Philips Consumer Electronices
Industries Poland Ltd w Kwidzyniu oraz Leszek
Wi•niewski, artysta malarz i gra#k mieszkaj!cy
w Austrii. Jest autorem tegorocznego plakatu
sympozjum i projektu ok"adki ksi!•ki Polacy
we Francji....
Koncert krakowskiej piosenkarki Marii Lamers, która wykona"a wi!zank• pie•ni pa-

triotycznych i •o"nierskich, zako&czy" spotkanie w pi•knej sali recepcyjnej ratusza miasta
Le Touquet.
Nale•y powiedzie%, •e sympozjum i imprezy
towarzysz!ce skupi"y oko"o 600 uczestników.
To wa•ne wydarzenie i szkoda, •e w Polsce
raczej niezauwa•one )poza TV Polonia, która wyemitowa"a 14 pa$dziernika pó"godzinny
reporta• na temat tego wydarzenia*. Kolejne
IX Mi•dzynarodowe Sympozjum Biogra#styki
Polonijnej pt. Górale polscy w #wiecie, odb•dzie si• w 9–12 wrze•nia 2005 roku w Zakopanem.
Uczestnictwo w sympozjum pracowników
naukowych Uniwersytetu /l!skiego w Katowicach )kulturoznawców, literaturoznawców,
bibliotekoznawców* pozwoli"o spojrze% na
poloni• francusk! jako fenomen kulturowy,
pozna% dawne i zauwa•y% wspó"czesne formy jej dzia"ania, dostrzec procedury to•samo•ciowe i mechanizmy integracyjne oraz pozna%
specy#k• jej dorobku artystycznego. Zebrany
materia" mo•e sta% si• w przysz"o•ci podstaw! bada& interdyscyplinarnych po•wi•conych
udzia"owi Polaków w kszta"towaniu kulturowego obrazu Francji.
ZDZIS;AWA MOKRANOWSKA

Szko a!w!Berlinie

stycze#!2005!nr!4!(124)

Tegoroczne targi Expolingua Berlin, które odby"y si• w dniach 12–14 listopada, tradycyjnie
zgromadzi"y wielu wystawców z ró•nych krajów. Szko"• J•zyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu /l!skiego reprezentowa"y mgr Wioletta
Hajduk-Gawron i mgr Barbara Morcinek-Cudak. Szko"a zaprezentowa"a swoj! ofert• kursów semestralnych i letnich, nowe propozycje

wydawnicze i udziela"a wielu porad dotycz!cych praktycznych rozwi!za& metodycznych.
Zainteresowanie targami wzrasta ka•dego roku, co dowodzi wci!• rosn!cego w Berlinie
zainteresowania nauczaniem i uczeniem si•
j•zyka polskiego.
BARBARA MORCINEK-CUDAK

Foto: Przemys aw Gawron

W dniach 28–29 pa$dziernika br. odby" si•
pierwszy zagraniczny egzamin certy#katowy
z j•zyka polskiego. Zainteresowanie niemieckich studentów by"o du•e – do egzaminu przyst!pi"y 22 osoby. Szko"• J•zyka i Kultury Polskiej reprezentowa"a mgr Barbara MorcinekCudak, która zosta"a powo"ana przez Pa&stwow! Komisj• Po•wiadczania Znajomo•ci J•zyka
Polskiego jako Obcego do pracy w charakterze
egzaminatora.
29 listopada ruszy"a niemiecka edycja Podyplomowych Studiów Kwali#kowanych Nauczania Kultury Polskiej i J•zyka Polskiego jako Obcego. Bierze w niej udzia" ponad 20 nauczycieli
z ca"ych Niemiec, którzy nauczaj! ju• j•zyka
polskiego lub dopiero pragn! rozpocz!% prac•
w charakterze lektorów j•zyka polskiego jako
obcego. Program Studiów oferuje im zapoznanie si• z najnowszymi metodami pracy z obcokrajowcami, poznanie programów nauczania,
podr•czników pomocy naukowych – zarówno tych tradycyjnych, jak i multimedialnych.
W czasie zaj•% zaznajomi! si• tak•e z praktyczn! gramatyk! j•zyka polskiego jako obcego oraz ze sposobami wykorzystywania literatury i kultury w pracy z obcokrajowcami.
Studenci Studium z bardzo ochoczo podeszli
do wszelkich praktycznych rozwi!za&, które
b•d! mogli wykorzysta% we w"asnej pracy
dydaktycznej.
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*l&skie!i!zag 'biowskie!stypendia
Warunki, jakie nale•y spe"ni%, by móc ubiega% si• o stypendia z obu
Funduszy to przede wszystkim bardzo wysoka •rednia, trudna sytuacja ekonomiczna, zamieszkanie w naszym regionie lub województwie. Mile widziana jest tak•e udokumentowana dzia"alno•% spo"eczna
oraz naukowa.
Poni•ej prezentujemy list• nagrodzonych studentów:

Otwarty Zag&!biowski Fundusz Stypendialny:

Natalia Binda, Sylwia Blachnicka, Ireneusz Borowski, Martyna Bro•ek,
Krystian Dudek, Mariusz Furmanek, Ewa Go"!b, Rafa" Goraus, Katarzyna Heluszka, Anna Kasicka, Marek Kowolik, Jacek Lipiecki, Agnieszka
Magiera, Ewelina Olechno, Bogus"awa Piegat, Wies"awa Piegat, Grzegorz Szwej, Joanna Staszewska, Ma"gorzata Szota, Monika Tuszy&ska,
Karolina Waluga.

"l#ski Fundusz Stypendialny:

Dariusz Antolak, Karolina Bodziony, Natalia Binda, Ireneusz Borowski, Magdalena Chor!•y, Tomasz Cie•la, Krzysztof Cie•lak, Aleksandra D!browska, Marcin Grabowski, Anna Hacura, Katarzyna Heluszka, Marta Kowalska, Karolina Krawczyk, Agnieszka Luks, Katarzyna
P•czkowska, Boguslawa Piegat, Przemys"aw Piwowarczyk, Marek
P"aczek, Magdalena Rasa"a, Anna Romanowska, Karina Staszak,
Marta Szyma&ska.
Wi•cej informacji na temat kolejnych edycji programów stypendialnych mo•na uzyska% na stronach internetowych:
www.stypendia-ozfs.com.pl
www.sfs.katowice.pl
oraz na "amach Sosnowieckiego Biuletynu Informacyjnego.
KRYSTIAN DUDEK
Foto: Krystian Dudek

Listopad by" miesi!cem stypendialnym. Nie tylko z powodu wyp"aty
stypendiów studentom zaocznym i wieczorowym oraz og"oszenia list
studentów, którzy zdobyli stypendia naukowe. W tym okresie odby"y
si• tak•e dwie wa•ne uroczysto•ci wr•czenia stypendiów najzdolniejszym studentom /l!ska i Zag"•bia.
8 listopada br. w Muzeum Zag"•bia )Pa"ac Mieroszewskich* odby"a
si• uroczysto•% wr•czenia 21 stypendiów przyznanych przez Otwarty
Zag"•biowski Fundusz Stypendialny. Senator Tadeusz Wnuk, Przewodnicz!cy Rady Fundatorów OZFS – podkre•li", •e dzia"anie Funduszu
opiera si• na zdolnej i pracowitej m"odzie•y akademickiej oraz na osobach i #rmach, które dostrzegaj!, jak wa•n! inwestycj! jest inwestycja
w najzdolniejszych m"odych ludzi. OZFS po raz trzeci wr•cza" stypendia semestralne w wysoko•ci 1500 z", a na swym koncie ma ju• ponad
60 stypendystów.
W uroczysto•ci poza przedstawicielami #rm i organizacji funduj!cych stypendia, obecni byli tak•e przedstawiciele w"adz poszczególnych miast regionu, wojewody i marsza"ka województwa oraz przedstawiciele w"adz uczelni, których studenci zostali wyró•nieni. Uniwersytet
/l!ski reprezentowa" Prorektor ds. kszta"cenia prof. dr hab. Wojciech
/wi!tkiewicz. Tradycyjnie, studenci Uniwersytetu /l!skiego stanowili
liczn! grup• nagrodzonych.
Dzie& pó$niej, 9 listopada, w siedzibie Stalexportu w Katowicach mia"a
miejsce kolejna uroczysto•% wr•czenia stypendiów /l!skiego Funduszu Stypendialnego, który od 15 pa$dziernika nosi nazw• /FS im. Adama Graczy&skiego. Nowa Przewodnicz!ca Rady Fundatorów – senator
Krystyna Bochenek, gratuluj!c stypendystom, zaznaczy"a, •e dzie"o
za"o•yciela /FS /P. A. Graczy&skiego b•dzie kontynuowane, a dzi•ki
temu, •e nie brakuje ludzi, którzy swoim sukcesem potra#! dzieli% si•
z innymi – ju• za 5 miesi•cy rozpocznie si• kolejna, IX edycja programu stypendialnego. Do tej pory /FS przyzna" ponad 150 stypendiów,
przeznaczaj!c na ten cel ponad 160000 z".

Senator Krystyna Bochenek oraz !z ona za oz!yciela ŚFS – Dorota Graczyńska wraz ze stypendystami
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Piotr Żmigrodzki
bez przypisów
Ju• chyba kilka lat min•"o od chwili, kiedy
og"oszono, •e prezenter jednej z lokalnych stacji radiowych )której nazwy nie zdradz•, aby
nie uprawia% niedozwolonej reklamy= zreszt!
zd!•y"a ju• nazw• zmieni%= na jak!, nie zdradz•, •eby nie ujawnia% pointy* przebywa na
wysi•gniku do wymiany •arówek w latarniach
na wysoko•ci kilkudziesi•ciu metrów na parkingu pod jednym z hipermarketów )którego
nazwy nie wymieni•, bo nie pami•tam* i nie
zejdzie, dopóki nie rozprzeda ludziom wody
mineralnej po 1 z" za butelk•, a dochód z tej
transakcji mia" by% przeznaczony na jaki• cel
dobroczynny. O fakcie tym poinformowa"y media, szczególnie jedna gazeta )której nazwy
nie zdradz•, zarówno po to, aby nie czyni%
jej reklamy, jak i po to, by nie ujawnia% pointy* rozpisywa"a si• o tym szeroko. Poniewa•
mój stosunek do akcji charytatywnych nie jest
przesadnie entuzjastyczny, powstrzyma"em si•
od wsparcia akcji owego •mia"ka )mam zreszt!
awersj• do wody mineralnej w butelkach pó"toralitrowych, a o takie chodzi"o, bo zawsze
z nich gaz ucieka, zanim zd!•• wypi% cho%
po"ow• zawarto•ci, a preferuj• wod• mocno
gazowan!*, jednak w duchu pomy•la"em sobie o nim ciep"o, bo sp•dzanie d"ugich dni
i nocy na balkoniku samochodowego podno•nika do wymiany •arówek w latarniach nawet
wiosn! czy latem nie nale•y do przyjemno•ci. Kilka tygodni pó$niej wyjecha"em na urlop
w zupe"nie inny zak!tek Polski, a poniewa•
nie stroni• od s"owa drukowanego w ró•nej
formie, kupi"em tam gazet• )której nazwy nie
zdradz•, ale ju• o niej w tym tek•cie pisa"em
– ach, jak pi•knie móg"by to jaki• matematyk
lub logik sformalizowa%, u•ywaj!c symboli
i subskryptów*, i z lokalnego do niej dodatku
dowiedzia"em si•, •e... pracownik tamtejszej
stacji radiowej przebywa na wysi•gniku do
wymiany •arówek w latarniach na wysoko•ci
kilkudziesi•ciu metrów na parkingu pod jednym z hipermarketów )którego nazwy nie wymieni•, bo nie pami•tam* i nie zejdzie, dopóki nie rozprzeda ludziom wody mineralnej po
1 z" za butelk•, a dochód z tej transakcji mia"
by% przeznaczony na jaki• cel dobroczynny.
Po powrocie z urlopu wpad" mi w r•ce dodatek do tej•e gazety z jeszcze innego regionu,
w którym przeczyta"em.... tak, oczywi•cie, zgad"e•, Czytelniku: pracownik tamtejszej stacji
radiowej przebywa na wysi•gniku do wymiany
•arówek w latarniach na wysoko•ci kilkudziesi•ciu metrów na parkingu pod jednym z hipermarketów )którego nazwy nie wymieni•, bo nie
pami•tam* i nie zejdzie, dopóki nie rozprzeda
ludziom wody mineralnej po 1 z" za butelk•,
a dochód z tej transakcji mia" by% przeznaczony na jaki• cel dobroczynny.
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Z!zapisków!z apanego!w!sie@
Wtedy ostatecznie pozby"em si• z"udze&.
To, co w pierwszej chwili sk"onny by"em jednak
uzna% za indywidualny poryw serca, spontaniczny i – przyznajmy – niecodzienny akt dobroczynno•ci, okaza"o si• scentralizowan!,
zaplanowan! akcj!, podejmowan! – jak mog"em wnioskowa% – we wszystkich miastach,
w których dzia"a"y rozg"o•nie, których w"a•ciciel by" jeden. I ten sam podmiot wydawa"
równie• gazet•, która o sprawie najobszerniej informowa"a.
Nie mam tu, oczywi•cie, zamiaru suponowa%, i• takie akcje charytatywne nie maj! sensu. Gdybym tak czyni", niechlubnie postawi"bym si•, jak to mówi!, „poza nawiasem ogólnej debaty”. Idzie mi o co• innego. Fakt ten
u•wiadomi" mi, jak cz•sto zjawiska, zdarzenia, które sk"onni byliby•my uwa•a% za czysto
przypadkowe, okazuj! si• elementem czyjego• planu. I nieod"!cznie w takich kontekstach
przychodzi na my•l s"owo „marketing”.

Rys. Marek Rojek

Pewien j•zykoznawca uku" termin „polszczyzna konsumpcyjna”, którym postanowi" okre•la% zasób j•zykowy, przede wszystkim s"ownictwo, zwi!zany z rynkiem i funkcjonowaniem
na nim jego g"ównych aktorów: sprzedawcy
i nabywcy. Dosta" za to tytu" profesorski, ale
nawet gdyby tak si• nie sta"o, mo•na by si•
by"o zgodzi%, •e termin ten okazuje si• coraz
bardziej potrzebny. Coraz wi•ksza liczba przekazów medialnych, komunikatów, wi!•e si• ze
sfer! konsumpcji, staje si• mniej lub bardziej
ukryt! reklam! ró•nego rodzaju produktów
i us"ug. Czym•e innym jest rzekomo obiektywna dyskusja o ksi!•kach, toczona przez
trójk• specjalistów w telewizji publicznej co
drugi poniedzia"ek oko"o pierwszej w nocy )pora taka pó$na z powodu tzw. „niszowo•ci” programu*, jak nie ukryt! reklam! tytu"ów, o których, dziwnym trafem w tym samym czasie
tr!bi! inne media? Czym•e s!, opublikowane

ostatnio w kilku tygodnikach niby-prze•miewcze artyku"y o „strasznym konsumpcjonizmie”,
uzupe"nione dok"adnymi danymi )wraz z cen!*,
jakie produkty uchodz! za znamiona luksusu?
Je•li w programie radiowym czy telewizyjnym
ni st!d, ni zow!d pojawia si• jaka• gwiazda estrady, teatru i #lmu i udziela wywiadów, mo•na
si• zak"ada%, •e wkrótce pojawi si• jej nowa
p"yta, #lm, przedstawienie teatralne.
Spece od reklamy i marketingu maj! na
takie zarzuty wyuczon! odpowied$, a w"a•ciwie kilka. +e gdyby nie to, potencjalny
klient nie mia"by orientacji w dost•pnych na
rynku produktach, •e nie mamy tu do czynienia z reklam!, ale tylko z informacj!, •e wybór w ostateczno•ci i tak nale•y do niego itp.
Jest to prawda tylko cz••ciowa. Wielokrotnie
mia"em ju• bowiem do czynienia z sytuacj!,
•e reklama w ró•ny sposób ogranicza moje
mo•liwo•ci zachowa& konsumpcyjnych na
rynku. Ogranicza po•rednio – np. wiele produktów, których z powodzeniem u•ywa"em,
znikn•"o z rynku, gdy• producenta nie by"o
sta% na ich reklam• lub te• •wiadomie z tej
reklamy zrezygnowa", albo wr•cz zdecydowa"
o wycofaniu danej marki z rynku, aby skoncentrowa% si• na promocji innego produktu.
Znikaj! nawet cale sieci sklepów, których w"a•ciciele postanawiaj! si• wycofa% z polskiego
rynku, pozostawiaj!c osieroconych wiernych
klientów )mo•e by"o ich zbyt ma"o, aby interes
szed"= takie t"umaczenie sk"onny by"bym, cho%
z bólem, zaakceptowa%*. I nie chodzi tu tylko
o handel piwem, kosmetykami, czy proszkami
do prania )cho% tu wspomniane zmiany wydaj! si• najbardziej widoczne*. Nawet powa•ne
wydawnictwo, maj!ce w nazwie przymiotnik
„naukowe”, w sposób zupe"nie arbitralny podejmuje decyzje, które publikacje intensywnie
promowa%, u•ywaj!c do tego celu wszystkich
mo•liwych •rodków, a które tylko "askawie „dopu•ci% do ukazania si•”, rezygnuj!c z reklamy
i dyktuj!c cen• zaporow!, która zniech•ci potencjalnego czytelnika )czemu tak czyni, dalibóg, nie wiem= przecie• powinno mu zale•e%
na zysku ze sprzeda•y*. W okresie nazywanym epok! wolnego rynku nabywca nie jest
wi•c w pe"ni wolny= jest ograniczony w swojej
swobodzie decyzji do tego, co mu podsun!
sprzedawcy.
Co za• si• tyczy owej stacji radiowej, ju•
od d"u•szego czasu nie funkcjonuje pod swoj! oryginaln! nazw!. Wszystkie stacje nale•!ce do tego w"a•ciciela, którego nazwy tu
nie wymieni• z powodów, o których ju• kilkakrotnie wspomina"em, rozp"yn•"y si• w sieci,
operuj!cej wspóln! nazw! i wspólnym logo.
I taka jest, jak si• wydaje, nieuchronna kolej rzeczy.
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Uwa;aj!na!sektyA

„Czy daliby•cie si• zwerbowa% do sekty?”
– zapyta" na wst•pie Dariusz Pietrek licznie
przyby"ych na spotkanie z nim studentów.
Wi•kszo•% odpowiedzia"a, •e jest to niemo•liwe. – „To typowe my•lenie. Ludzie uwa•aj!,
•e skoro nie spotkali si• z sektami to ich ten
problem nie dotyczy. Tymczasem okazuje si•,
•e bardzo "atwo jest wpa•% w pu"apk• zastawion! przez werbowników ró•nych ruchów
religijnych. Aby si• przed nimi uchroni% trzeba mie% naprawd• spor! wiedz• na ich temat
– stwierdzi" pracownik Centrum Informacji
o Sektach.”
Tego rodzaju wiedzy brakuje wi•kszo•ci spo"ecze&stwa, mimo •e problem sekt nie jest zagadnieniem nowym. Jednym z pierwszych sygna"ów, który zwróci" uwag• •wiatowej opinii
publicznej na t! pal!c! kwesti•, by"y dramatyczne wydarzenia, jakie mia"y miejsce w 1978
roku w sercu guja&skiej d•ungli. Znajduj!ce
si• tam Jonestown, osada za"o•ona przez
Jima Jonesa, przywódc• ruchu /wi!tynia Ludu wspieranego przez rz!d ameryka&ski, odwiedzi" senator Leo Ryan, który chcia" zbada%
prawdziwo•% doniesie& o "amaniu przez charyzmatycznego duchownego praw cz"owieka.
Pocz!tkowo nie znalaz"y one potwierdzenia,
gdy• Jones przedstawia" stworzone przez siebie miejsce, jako swoisty raj na ziemi, a cz"onkowie jego organizacji nie chcieli przerwa%
zmowy milczenia. W ko&cu jednak tajemnica wyda"a si•. Jeden z mieszka&ców Jonestown wyjawi" senatorowi, •e spotkanie z nim
by"o od d"u•szego czasu przygotowywane,
a przedstawiony mu sposób funkcjonowania
organizacji nie ma nic wspólnego z prawdziwym losem cz"onków /wi!tyni Ludu, n•kanych
psychicznie przez swojego przywódc• i przetrzymywanych wbrew ich woli w amazo&skiej
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Dariusz Pietrek, pracownik Śla"skiego Centrum
Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

g"uszy. Politykowi nie dane by"o obwie•ci% tej
prawdy •wiatu, bowiem zgin!" on w przygotowanym przez Jonesa zamachu. Uda"o si• to
jednak jednemu z towarzysz!cych mu dziennikarzy, który szcz••liwie uszed" z •yciem
z zasadzki. Kilka dni pó$niej w wiosce wyl!dowa"a grupa ameryka&skich komandosów.
Ich oczom ukaza" si• straszliwy widok. Ponad
dziewi•ciuset cz"onków organizacji pope"ni"o
samobójstwo poprzez wypicie trucizny. Ci, którzy nie mieli ochot• na m•cze&sk! •mier% zostali rozstrzelani.
– „Tragedia ta u•wiadomi"a wszystkim, jak
niebezpieczne mog! by% sekty. Na szcz••cie

w Polsce nie odnotowano tak drastycznych
przypadków, co nie oznacza, •e organizacje
dzia"aj!ce w naszym kraju nie maj! destrukcyjnego wp"ywu na swoich cz"onków” – powiedzia" Dariusz Pietrek.
W samej aglomeracji •l!skiej dzia"a oko"o
siedemdziesi!t sekt. Zwyczaje praktykowane w niektórych z nich s! dla zwyk"ych ludzi
szokuj!ce. Przyk"adem mo•e by% dzia"aj!ca
w Bytomiu sekta Dzieci Bo•ych, która zmusza
swoje cz"onkinie do prostytucji. – „Przywódcy organizacji t"umacz! zwerbowanym dziewczynom, •e Bóg kocha seks, dlatego musz!
i•% na ulice i tam nawraca% ludzi. Po odbytym
stosunku wr•czaj! swoim klientom ewangeli•, stwierdzaj!c, •e Jezus ich kocha” – opowiada" Pietrek.
Wszyscy zastanawiaj! si•, jak to si• dzieje,
•e ludzie godz! si• na takie poni•enie. Wynika
to z faktu, •e organizacje religijne kieruj! swoj!
ofert• do ludzi, którzy nie czuj! si• akceptowani w spo"ecze&stwie. – „Cz"owiek jest bardzo
wra•liw! istot!. Potrzebuje uznania. Kiedy mu
go brakuje, mo•na nim "atwo manipulowa%.
To w"a•nie wykorzystuj! przywódcy sekt.” – wyja•nia" studentom zaproszony go•%.
Bezwzgl•dne pos"usze&stwo ma swoje pod"o•e równie• w niezwykle ci••kich warunkach
•ycia, jakie panuj! w sektach – Cz"onkowie Hari
Kriszny s! budzeni wcze•nie rano. Gdy wstan! z "ó•ka, musz! ponad tysi!c razy •piewa%
religijne pie•ni. Po skromnym •niadaniu z"o•onym, z racji tego, •e s! weganami, z niskobia"kowego po•ywienia musz! ci••ko pracowa%.
Oko"o siedemnastej mog! zje•% ma"o po•ywny
obiad. Spa% id! pó$nym wieczorem. Po"!czenie trzech czynników – z"ego od•ywiania si•,
niewielkiej dawki snu i ci••kiej pracy – sprawia,

Foto: Micha Wojak

Mimo •e sekty s! du•ym zagro•eniem dla m"odych ludzi,
którzy stosunkowo "atwo ulegaj! manipulacji, to wi•kszo•%
z nas nie zdaje sobie sprawy
ze skali tego problemu. Szans!
na poszerzenie wiedzy na ten
temat by"o spotkanie z Dariuszem Pietrkiem, pracownikiem
/l!skiego Centrum Informacji
o Sektach i Nowych Ruchach
Religijnych, zorganizowane na
Wydziale Prawa i Administracji
U/ przez Ko"o Naukowe Sympatyków Prawa.
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•e oboj•tniej! i mo•na zrobi% z nimi dos"ownie
wszystko – stwierdzi" Dariusz Pietrek.
W rezultacie przywódcy sekt przejmuj! ca"kowit! kontrol• nad •yciem swoich wyznawców. Bez zgody nie mog! oni nawet wyj•% poza obr•b miejsca zamieszkania sekty.. Je•eli
zgod• otrzymaj!, to musz! chodzi% parami,
by móc si• wzajemnie kontrolowa%. Zdarzaj!
si• ruchy, w których decyduje si• nawet o najbardziej intymnych sprawach ich cz"onków.
– „W wielu sektach nie mo•na si• o•eni% bez
zgody przywódcy. Przyk"adem mo•e by% dzia"aj!ca w Gliwicach Misja Chaitani. Aby ma"•e&stwo do niej nale•!ce mog"o odby% stosunek
seksualny, musi z"o•y% odpowiednie podanie,
które w•druje przez ca"! Polsk•, by ostatecznie
tra#% na Hawaje w r•ce Chrisa Butlera, za"o•yciela organizacji. Ten t! sam! droga wysy"a
najcz••ciej odmown! odpowied$. W rezultacie nim zainteresowana para otrzyma pismo,
o ich wniosku wie ju• ca"y kraj.” – stwierdzi"
go•% Wydzia"u Prawa i Administracji.
Najgorsze jest jednak to, •e na wp"yw sekt
nara•ony jest ka•dy z nas. Werbownicy u•y-

waj! wielu metod, aby przyci!gn!% do organizacji potencjalne o#ary. Najcz••ciej wygl!daj!
one bardzo niewinnie, w rzeczywisto•ci jednak
mog! mie% op"akane dla nas skutki. – „Idziecie ulic! i podchodzi do was m"ody cz"owiek.
Mówi, •e jest z akademickiego stowarzyszenia i prosi o wype"nienie anonimowej ankiety.
Pytaj! w niej, czy chcia"by• zmieni% •wiat. Je•eli tak, to czy móg"by• poda% im swój adres,
aby otrzyma% publikacje, która pomo•e ci tego dokona%. Osiemdziesi!t pi•% procent ludzi podaje swoje prawdziwe dane osobowe.
Od tej pory znajduj! si• oni w obszarze zainteresowa& sekty, której cz"onkowie regularnie
nachodz! swoje o#ary, zostawiaj!c im ró•ne
ulotki i czekaj!c, a• ich manipulacja tra# na
podatny grunt.” – mówi" pracownik Centrum
Informacji o Sektach.
Jego wyk"ad, po"!czony z pokazem technik
manipulacji, sprawi", •e szczelnie wype"niona
sala ws"uchiwa"a si• z wyt••on! uwag! w ka•de s"owo zaproszonego go•cia. Czas jednak
mija" nieub"aganie i spotkanie musia"o dobiec
ko&ca. Dariusz Pietrek obieca", •e ch•tnie

spotka si• ze studentami, o ile ci wyra•a tak!
ch•%. Zaprosi" ich tak•e do swojej placówki,
gdzie mo•na uzyska% wyczerpuj!ce informacje na temat dzia"ania sekt i sposobu obrony
przed nimi.

Gdzie po pomoc?
/l!skie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Grupach Religijnych jest jedn! z kilkunastu placówek w Polsce, •wiadcz!cych pomoc psychologiczno-pedagogiczn! osobom,
które mia"y kontakt z sektami. Biuro prowadzi
zaj•cia, na których mo•na uzyska% szczegó"owe informacje na temat ruchów religijnych
i stosowanych przez nie metod manipulacji.
Siedziba Centrum mie•ci si• w Katowicach
przy ulicy Ks. Szramka 8. Specjali•ci czekaj!
na osoby potrzebuj!ce pomocy w ka•dy wtorek miedzy godzin! 16 a 19. Wszystkie porady i materia"y informacyjne, które mo•na tam
uzyska% s! bezp"atne.
MICHA; WOJAK

W•ADZA MEDIÓW W!STUDENCKICH R KACH
Zastanawiali#cie si$ kiedy#, jaki wp"yw na nasze !ycie maj% #rodki masowego przekazu? Czy
dostarczaj% nam one codziennej porcji obiektywnych informacji, potrzebnych do #wiadomego uczestnictwa w !yciu spo"ecznym i politycznym? A mo!e ka!dego dnia ulegamy manipulacji i pozwalamy, by kto# inny kszta"towa"
nasze pogl%dy? Nad zagadnieniami dotycz%cymi mediów i ich znaczeniem dla odbiorców
debatowali w dniach 8–10 br. grudnia uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej
Si"a polskich mediów – czwarta czy pierwsza
w"adza?, zorganizowanej przez Sekcj$ Medioznawcz% Mi$dzywydzia"owego Stowarzyszenia
Dziennikarzy MOSTY.
Ko"o naukowe od wielu lat prowadzi aktywn! dzia"alno•% na Wydziale Nauk Spo"ecznych
U/. W tym roku, po zmianie zarz!du MOST-ów,
studenci podj•li si• realizacji nowych projektów
naukowo-dziennikarskich, z którymi staraj! si•
„wyj•%” poza mury uczelni. – Chcemy, aby nasze Stowarzyszenie, dotychczas o charakterze
jedynie mi$dzywydzia"owym, nawi%za"o kontakt
z placówkami akademickimi na terenie ca"ego kraju. Podczas wakacyjnego obozu dziennikarskiego zastanawiali#my si$, jak najlepiej
zainaugurowa& wspó"prac$ mi$dzyuczelnian%.
Tak zrodzi" si$ pomys" zorganizowania ogólnopolskiej konferencji, umo!liwiaj%cej studentom
z ró!nych miast wymian$ pogl%dów i do#wiadcze• – wyja•nia Agnieszka Turska, przewodnicz!ca MSD MOSTY, pomys"odawczyni przedsi•wzi•cia.
Na zaproszenia wys"ane do przedstawicieli
kó" naukowych zainteresowanych zagadnie-
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niami z obszaru dziennikarstwa, politologii,
socjologii i psychologii, odpowiedzieli m"odzi
ludzie z Warszawy, Lublina, Wroc"awia i Krakowa. W konferencji wzi•"o udzia" dwudziestu
go•ci oraz studenci Uniwersytetu /l!skiego.
– Zdecydowa"am si$ na przyjazd do Katowic,
aby, wraz z !akami z innych szkó" wy!szych,
przedyskutowa& zagadnienia dotycz%ce si"y polskich mediów. Temat ten jest bardzo aktualny,
budzi kontrowersje. Przy okazji chcia"am nawi%za& bli!sze znajomo#ci ze studentami z ró!nych
cz$#ci Polski – opowiada Milena Jagie""o, studentka #lologii polskiej Uniwersytetu im. Marii
Curie-Sk"odowskiej w Lublinie. Idea dialogu
mi•dzy m"odzie•! •yj!c! w ró•nych miastach
zosta"a zrealizowana poprzez warsztaty i panele dyskusyjne, sk"aniaj!ce uczestników do
aktywnego w"!czania si• w rozmow•. Zaj•cia
dotyczy"y m.in. manipulacji )prowadz!cy: Miros"aw Rusecki, rzecznik prasowy Teatru /l!skiego*, etyki w mediach )dr Marek Migalski*,
psychologii marketingu politycznego )dr Damian Grabowski* oraz zale•no•ci mi•dzy mass
mediami i demokracj! w Polsce )dr hab. Adam
Bartoszek*. Zainteresowaniem go•ci konferencyjnych cieszy"a si• tak•e Debata Oksfordzka
Media – czwarta czy pierwsza w"adza?
Najwi•ksze poruszenie wywo"a" w•ród
uczestników konferencji warsztat Manipulacja
i socjotechnika w mediach, prowadzony przez
redaktora Marka Kopczackiego – pracownika
TVP3, by"ego wspó"pracownika TVN i autora
wielu programów z serii „Rozmowy w toku”.
Oparty na w"asnym do•wiadczeniu i autentycznych prze•yciach panel przyci!gn!" niezapowiedzianych, •!dnych sensacji go•ci z Krako-

wa, rodzimej siedziby TVN. – Z zaskoczeniem
przywita"am producenta programu „Rozmowy
w Toku” oraz wydawc$ „Uwagi”. Uczestnicy
konferencji, chyba równie zaskoczeni, zasypali ich mnóstwem pyta• dotycz%cych programu, st%d uwa!am, !e akurat ta wizyta by"a
bardzo owocna. Mieli#my równie! odwiedziny
dziennikarzy z „Gazety Krakowskiej” i policjanta,
chc%cego dor$czy& wniosek do s%du, jednemu z prowadz%cych warsztaty, który pierwotnie
mia" wzi%& w nich udzia".. Niestety, a mo!e i na
szcz$#cie, nie przyjecha". Natomiast te pó"tora godziny warsztatu by"o strasznie „gor%ce”…
– mówi Agnieszka Turska.
– Konferencj$ uwa!am za bardzo udan%. Organizatorzy stworzyli nam mo!liwo#& podj$cia
!ywej i bezpo#redniej dyskusji dotycz%cej praktyki funkcjonowania polskich mediów. Pocz%tkowo liczba uczestników wydawa"a mi si$ zbyt
ma"a, podczas warsztatów okaza"a si$ ona jednak znaczn% zalet% spotkania – podsumowuje
konferencj• Maciej Czerski, student socjologii
Uniwersytetu im. Kardyna"a Stefana Wyszy&skiego w Warszawie. Grudniowe spotkanie
m"odzie•y studiuj!cej w ró•nych zak!tkach
Polski jest pocz!tkiem szerszej wspó"pracy
mi•dzyuczelnianej. MSD „Mosty” planuje zorganizowanie kolejnej konferencji w przysz"ym
roku, natomiast podczas najbli•szych wakacji studenci dziennikarstwa Uniwersytetu /l!skiego b•d! uczestniczy% wraz z przysz"ymi
prawnikami z Uniwersytetu Kardyna"a Stefana
Wyszy&skiego z Warszawy we wspólnym projekcie naukowym na Helu.
MAGDALENA BUSZEK
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POLITYK!TA$SZY!OD!MARGARYNYD
Odczarowywanie!marketingu!politycznego!
z!dr.!Markiem!Mazurem!z!Wydzia u!Nauk!
Spo ecznych!U*!(Zak ad!Komunikacji!Spo ecznej)
PATRYCJA MIKULSKA, ADAM PISAREK:
Chodz#cy marketing polityczny polskiej
sceny politycznej, czyli Andrzej Lepper...
Czy w najbli!szym czasie b!dzie jeszcze
bardziej br#zowy?
MAREK MAZUR: Wszystko na to wskazuje.
Jego ewolucja b•dzie zmierza"a ku wizerunkowi
afro-ameryka&skiemu. Zobaczymy. Tak naprawd•, mówi% o marketingu politycznym Leppera to
przesada. Stosuje on jedynie mniej lub bardziej
udane techniki manipulacji i kszta"towania wizerunku, a nie ca"o•ciowo traktowany marketing
polityczny. Lepper jest manipulatorem w mojej
ocenie bardzo ma"o inteligentnym, który zdobywa wyborców nieracjonalnych. To przyk"ad
stosowania formy bez tre•ci. On tak naprawd•
nie ma nic do powiedzenia. Jest tylko opalenizn! i krawatem. Problem z marketingiem politycznym polega na tym, •e jest to termin bardzo cz•sto nadu•ywany. Tak naprawd• pod
t! nazw! kryj! si• dwie rzeczy. Po pierwsze
orientacja marketingowa, czyli przyj•cie za"o•enia, •e polityk odnosi sukces, gdy zadowolony
jest wyborca. Po drugie, marketing to techniki
i metody, do których najcz••ciej ogranicza si•
jego de#niowanie. Wytworzy"y si• stereotypy,
przez które panuje przekonanie, i• marketing
polityczny to baloniki, "adne dziewczyny i krawaty. A rzecz w tym, •e jest to du•o szersze
poj•cie. Trzeba rozpocz!% od przyj•cia pewnej
koncepcji dzia"ania na rynku politycznym.
Koncepcj! sprzeda!y polityka?
Sprzedawanie polityka to koncepcja wyros"a
w latach 70. XX wieku. W USA odkryto, •e mamy do czynienia z rynkiem, na którym s! ró•ne oferty, na którym dokonuje si• wyborów, na
którym odbiorca jest osob! upodmiotowion!,
maj!c! pe"n! swobod• wyboru. Tak w"a•nie
jest w pa&stwie demokratycznym – jedynym,
w którym marketing polityczny ma racj• bytu.
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Dzisiaj mówi si• o dojrza"ej koncepcji marketingowej, któr! najlepiej wida% w Stanach Zjednoczonych. To nie tylko manipulowanie, lecz
równie• przyj•cie za"o•enia, •e wyborca jest
najwa•niejszy. Jego potrzeby, jego satysfakcja.
W Polsce tego nie ma. Ca"a rzecz sprowadza
si• do instrumentalnego traktowania marketingu politycznego, ale w tym sensie jest on propagand!. Tak ju• od staro•ytno•ci politycy starali si• przekonywa% i wp"ywa% na publiczno•%.
Wystarczy przywo"a% retoryk• opisywan! przez
Arystotelesa. Ale to nie jest marketing polityczny> Je•li mówimy tylko o technikach – nie mówmy o marketingu, ale o propagandzie.
Czyli marketing polityczny to co wi!cej ni!
sprzeda!? A jednak specjali ci od tej dziedziny wypowiadaj# si! zwykle w dosy" ostrym
tonie. Jeden z nich stwierdzi&: “Kwa niewski wyda& na kampani! wyborcz# 3 miliony
z&otych, Wa&!sa po&ow! mniej. Wykreowanie
lidera jest kosztowne, ale mniej ni! margaryny”. Mo!e jednak mo!na postawi" znak równo ci mi!dzy margaryn# a politykiem?
Zgoda. Jednym z problemów, przed którymi nie mo•na uciec, to koszty. Nowoczesne
metody i techniki, dbanie o form•, pozostawiaj!c z boku koncepcje jest strasznie drogie.
Nie potra#• tego problemu rozstrzygn!%. Jest
to kwestia, z któr! musimy si• zmierzy%. Trzeba wyda% du•e pieni!dze aby w systemach
demokratycznych podejmowa% dzia"ania marketingowe. S! i tacy konsultanci w Stanach
Zjednoczonych, którzy od pocz!tku rozmowy
z potencjalnym kandydatem pytaj! o to, czy
ma on okre•lon! sum•. Dla kandydata do senatu wynosi ona oko"o 2 milionów dolarów.
Nie ma perspektyw, aby w jakikolwiek sposób
ograniczy% #nanse przeznaczone na promocj•
kandydata. Wi•ksze szanse w wyborach maj!
ludzie bogaci. Biedni musz! mie% sponsorów,

a to wi!•e si• z ryzykiem, •e b•d! w pewien
sposób skorumpowani. Mo•e si• to nam podoba% lub nie, ale tak w"a•nie jest.
Wi!c trzeba zebra" „troch!” pieni!dzy,
odda" si! w r!ce specjalisty i sukces jest
ju! prawie osi#gni!ty? Kto tworzy nam „g!b!”, pod któr# nie musi kry" si! !aden program, !adne warto ci, a mimo to mo!emy
wygra" wybory?
Istnieje takie ryzyko. Na szcz••cie rynek polityczny jest rynkiem konkurencyjnym. Przeciwnik kandydata, który wszystko sprowadza do
formy, ma szanse go zdyskredytowa% w oparciu o fakty. Mo•e powiedzie%: „Zobaczcie> Ca"a jego prezentacja sprowadza si• do formy.
Tak naprawd• nie ma nic do powiedzenia”.
Tak dzia"ano wobec lidera Samoobrony. W takim duchu Platforma Obywatelska wypowiedzia"a wojn• Lepperowi. I, je•li przeanalizowa% wyniki sonda•y, by"a to wojna efektywna.
Przerost formy na tre•ci! jest prawd!, ale to nie
wina marketingu politycznego. To cecha charakterystyczna ka•dej komunikacji masowej.
Cz•sto sprowadzamy wszystko do g•by, nawet
nie próbuj!c rozpocz!% dyskusji merytorycznej.
Bardzo du•o zale•y od nas. Kto• powiedzia",
•e je•li publiczno•% chce by% oszukiwana, to
oszukujmy. Wyborcy s! manipulowani, ale bardzo cz•sto jest to manipulacja, któr! "atwo odkry%. Gdy j! zauwa•ymy, "atwo zachowa% si•
racjonalnie i skaza% polityka czy parti• na „polityczny niebyt”. Tymczasem, mimo skompromitowania si•, tak, jak na przyk"ad ma to miejsce
w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
prawdopodobnie ta partia znów wejdzie do parlamentu. Jest to spowodowane identy#kacj!
partyjn!, która sprawia, •e wyborcy wybieraj! cz•sto kandydatów niezale•nie od tego co
mówi! czy robi!. Mi•dzy innymi to odró•nia
rynek komercyjny od politycznego.
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Mo!e skompromitowani politycy wygrywaj# wybory, poniewa! wyborcy s# przyzwyczajeni do oceniania wszystkich tylko
na podstawie wizerunku ukszta&towanego
przez specjalistów?
To wina ludzi. Najwi•ksze sukcesy odnosz!
ci, którzy oferuj! atrakcyjn! form•, ale popart! równie atrakcyjn! tre•ci!. Jest jednak jedna
bariera nie do przekroczenia. Marketing polityczny to uznanie, •e wyborca zawsze ma racj•. Niebezpiecze&stwo jest proste. Wiemy, •e
wyborca racji zawsze nie ma. Opinia publiczna
ze swej istoty mo•e si• myli%. Pod!•anie za wynikami sonda•y kryje w sobie bardzo niebezpieczn! dla demokracji pu"apk•. My•l•, •e to
jest prawdziwy problem zwi!zany z marketingiem politycznym. Sprowadzanie polityki do
opalenizny, krawata nie jest a• tak gro$ne, poniewa• istnia"o od wieków. Marketing w tym
aspekcie niczego nie zmienia. Nie mo•emy
twierdzi%, •e marketing polityczny jest inn! jako•ciowo form! manipulacji.

Takie jest zdanie wielu osób...
Warto, •eby•my walczyli z tym stereotypem.
Marketing to s"uchanie publiczno•ci i reagowanie zgodnie z tym, co ta publiczno•% my•li. I tego nie da si• w •aden sposób zmieni%
lub obróci%. My mo•emy jedynie edukowa%
wyborców, co prowadzi% b•dzie do bardziej
racjonalnych wyborów. I rzeczywi•cie, coraz
wi•cej osób g"osuje racjonalnie. Negatywne
skojarzenia z marketingiem politycznym w Polsce s! natomiast zrozumia"e, gdy• u nas licz!
si• g"ównie techniki marketingowe, a w mniejszym stopniu jego ogólna koncepcja. Bardzo
ma"o u nas retoryki. Popatrzcie na Stany Zjednoczone. Tam sztaby wszystkich kandydatów
dochodz! do perfekcji, je•li chodzi o metody.
Oni musz! rywalizowa% tre•ciowo.
Czasami ta rywalizacja przemienia si!
w obrzucanie b&otem kontrkandydata...
Odczarujmy kampani• negatywn!. Cz•sto mówi si•, •e to tylko obrzucanie si• b"o-

tem, •e jest niebezpieczna. A spójrzmy na
to troszk• inaczej. Reklama negatywna to
równie• informacja. Je•eli przedstawia ona
fakty, to chc• tak! reklam• ogl!da%, poniewa• dowiaduj• si• czego• wi•cej. Jest ona
pewnym zabezpieczeniem przed zafa"szowaniem rzeczywisto•ci przez przeciwnika.
Przyk"adem niech b•dzie kampania prowadzona przez Georga Busha w tym roku. Opinie, i• John Kerry jest „(ip-(opem”, •e cz•sto zmienia zdanie, by"y prawdziwe. Bardzo
dobrze, •e Amerykanie si• o tym dowiedzieli.
Nie da si• jednak ukry%, •e tegoroczna kampania w USA by"a nadzwyczaj "agodna. Jedna z najgorszych pod tym wzgl•dem odby"a
si• w 1988 r., gdy Bush senior walczy" o fotel
prezydenta. Dlatego dopóki w walce u•ywane s! jedynie fakty, a tak powinna wygl!da%
„czysta” kampania negatywna, nie mo•na jej
niczego zarzuci%.
Dzi!kujemy za rozmow!.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe
LITERATUROZNAWSTWO
NOWE KSI••KI

Staropolskie teksty i konteksty. T. 5.
Red. Jan M a l i c k i, Teresa B a n as i o w a, indeks, summ. rés., 17 z"

Prace naukowe
HISTORIA
"redniowiecze polskie i powszechne. T. 3. Red. Idzi P a n i c, Jerzy S p e rk a, mapy, fot., summ., Zsfg., 36 z"
FILOZOFIA
Warto ci i ich funkcje w kszta&towaniu cywilizacji globalnej. Red.
Józef B a & k a, wspó"pr. Sonia B uk o w s k a, streszcz., summ., Zsfg.,
schem., 27 z"

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 - T w a r o w s k i, summ., rés., 27 z"
Magdalena B ! k: Mickiewicz jako
erudyta (w okresie wile%sko-kowie%skim i rosyjskim),
indeks, summ., rez., 20 z"
Krystyna K"osi&ska: Fantazmaty. Grabi%ski – Prus – Zapolska, indeks,
summ., rés., 17 z"

JXZYKOZNAWSTWO

NAUKI o ZIEMI

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, s"ownik, bibliogr., wykaz skrótów, summ., Zsfg., 65 z"

"rodowisko hydrogeochemiczne
karbonu produktywnego Górno l#skiego Zag&!bia W!glowego. Red.
Andrzej R ó • k o w s k i, bibliogr., rys.,
tab., mapy, summ., Zsfg, 65 z"

LITERATUROZNAWSTWO

INFORMACJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

Od o wiecenia ku romantyzmowi
i dalej... Autorzy – dzie&a – czytelnicy. Red. Marek P i e c h o t a, Janusz R y b a, indeks, summ., Zsfg.,
27 z"
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Piotr P o r w i k: Przekszta&cenia ortogonalne dla ekstrahowania cech
widma danych binarnych, bibliogr.,
rys., tab., summ., Zsfg., 16 z"

Granica w literaturze. Tekst – wiat
– egzystencja. Red. Stefan Z a b i er o w s k i, wspó"pr. Leszek Z w i erzy&ski
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Krystyna H e s k a - K w a • n i ew i c z: „Taki to mroczny czas”. Losy pisarzy l#skich w okresie wojny
i okupacji hitlerowskiej
PSYCHOLOGIA
Zachowanie si! w sytuacji ryzyka.
Red. Ryszard S t u d e n s k i
Ryszard S t u d e n s k i: Ryzyko i ryzykowanie
PEDAGOGIKA
Edukacja kulturalna – wybrane obszary. Red. Katarzyna O l b r y c h t
Krzysztof M a l i s z e w s k i: Teoria
wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej
MATEMATYKA
„Annales Mathematicae Silesianae”. T. 18. Kom. red.
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ZASTRZYK!KULTURY
X!MUZA
„Nareszcie weekend>>>” Ten radosny okrzyk
wznosi ka•dy bez wyj!tku student. Ró•nica
tkwi tylko w dniu tygodnia, w którym mo•e
on wpada% w tak! eufori•. Wszystko naturalnie zale•y od kierunku i roku studiów. Ostatnio s"ysza"am takie triumfalne wrzaski ju• we
wtorek. No, ale to by" zdaje si• ewenement, jaki stanowi! politolodzy. W tak radosnym dniu
pojawia si• pytanie – co zrobi% z nadmiarem
wolnego czasu? Kusz!c! staje si• propozycja
wyprawy w jakie• przyjemne miejsce, by zaaplikowa% sobie mniejsz! lub wi•ksz! dawk•
kultury. Jednak ka•dy ma inn! wizj• w"asnej
kulturalnej edukacji.
Nie ulega w!tpliwo•ci, •e faworytem jest kino. Mamy ostatnio do czynienia z istn! epidemi! kinomanów, których liczba zwi•ksza si• wprost
proporcjonalnie do liczby multipleksów, które rosn!, jak grzyby po deszczu. Gdzie najlepiej zabra% dziewczyn• na randk•? Do kina )bo przecie•
nie na #lm*. Gdzie sp•dzi% Halloween? Na nocy #lmów grozy. Jak ciekawie zorganizowa% sobie wakacje? Jad!c tam, gdzie akurat odbywa
si• festiwal #lmowy. Wielbiciele X Muzy nie s! jednak jednolit! widowni!. Cz••% studentów traktuje kino wy"!cznie jako dobr! rozrywk• czy
sposób na nud•. Ca"kowicie zadowalaj! ich wygodne fotele w klimatyzowanej sali, do której przyjechali ruchomymi schodami, dzier•!c w r•ku ogromny kube" coli, a pod pach! jeszcze wi•ksze wiadro popcornu.
Po tym po•ywnym posi"ku, aplikuj! sobie deser w postaci „Teksa&skiej
masakry pi"! mechaniczn!”, „Obcy kontra Predator” lub ewentualnie
„Gulczas, a jak my•lisz”? S•k w tym, •e nie my•li, szczególnie student.
Takiego wyj•cia do kina nie mo•na z pewno•ci! nazwa% przybli•aniem
sobie kultury, raczej odmó•d•aniem. Na szcz••cie s! osoby, które kinematogra#• traktuj! powa•nie i wiedz!, co dobrego wybra% z atakuj!cej
nas z ekranu sieczki. Dla usprawiedliwienia trzeba doda%, •e ten drugi, o•wiecony gatunek studenta rozmna•a si• w zaskakuj!cym tempie.
Spotka% go mo•na zazwyczaj w kinach studyjnych, takich jak katowicki
/wiatowid. Tam stawiaj! jednak na jako•%, a nie opakowanie.
Lecz pojawi"o si• ogromne zagro•enie> M"odzi ludzie przychodz!cy
masowo do kin, coraz cz••ciej wol! zasi!•% przed monitorem komputera i obejrze% zupe"nie to samo, co na du•ym ekranie. Ró•nica tkwi
tylko w jednym – te posiedzenie maj! zagwarantowane ca"kowicie za
darmo. 15z" pozostaj!ce w kieszeni studenta, mo•e doprowadzi% do
jego ca"kowitego zdziczenia. Zamkni•cia si• w czterech •cianach, zaniku uczestnictwa w kulturze zbiorowej. Bo ju• lepiej, •eby cz"owiek
wychodzi", cho%by na Gulczasa, ale jednak wychodzi". A nó• zabraknie biletów i taki nieszcz••nik tra# na projekcj• „Pr•g”. A nó• mu si•
spodoba. No ale, jak zwykle przeszkod! staj! si• pieni!dze.
"WI•TYNIA MELPOMENY
Nieco mniejsz! popularno•ci! w•ród studentów cieszy si• teatr,
cho% w statystykach wcale nie go•ci on na szarym ko&cu. M"odzi lu-

36

dzie równie ch•tnie chodz! na musicale czy farsy, jak i na powa•niejsze spektakle. Zdarzaj! si• mi•dzy nimi prawdziwi teatromaniacy, którzy na ulubione przedstawienia przychodz! po kilkana•cie razy. Tak
dzieje si• przyk"adowo z propozycj! Teatru Rozrywki w Chorzowie
– „The Rocky Horror Show”, na który stali bywalcy przybywaj! przebrani za ulubionych bohaterów i razem z aktorami od•piewuj! bezb"•dnie wszystkie teksty. Studenci t"umnie wizytuj! równie• na przedstawieniach o znacznie powa•niejszej tematyce. Cz•sto trudno jest
dosta% dobre miejsca na „Beztlenowce” czy „Mein Kampf” w Teatrze
/l!skim w Katowicach. Je•li student tra#a do teatru, to nie przypadkiem. Wie, jak si• zachowa% i raczej nie zdarza mu si• otwiera% szeleszcz!cej paczki chipsów w •rodku #na"owego monologu g"ównego
bohatera. – Studenci przychodz%cy do naszego teatru to kulturalne
osoby. Je#li tu si$ pojawiaj%, to nie z przymusu, wi$c jest to dla nich
przyjemno#&. Nie ma z nimi !adnych k"opotów w odró!nieniu od m"odzie!y licealnej – przyznaje pani Ania, bileterka z chorzowskiej Rozrywki. Lecz tak•e w•ród gawiedzi •aków mo•na spotka% osobników
ca"ym sercem wrogo nastawionych do wszelkich przejawów sztuki
scenicznej. Konsekwentnie i z uporem maniaka odmawiaj! udzia"u
w tego typu imprezach kulturalnych, twierdz!c, •e to nudne i usypiaj!ce zaj•cie. Ich wybór...
MUZYKA POD KA•D• POSTACI•
Opera czy #lharmonia? Na takie pytanie odpowiada sobie znikoma
ilo•% studentów. Je•li ju• kto• zada"by je ca"ej reszcie, odpowied$ by"aby jedna – Dzi$kuj$, posiedz$ w domu. Uczy& si$ musz$. Przybytki
serwuj!ce tego rodzaju wy•sz! kultur• odwiedzaj! raczej koneserzy
i znawcy tematu. A takich prawdziwych m"odych melomanów jest jak
na lekarstwo. Gdyby nie studenci Akademii Muzycznej, nasz przedzia"
wiekowy mia"by do•% kiepskie notowania w tym zakresie. Znakomita
wi•kszo•% •aków stawia na muzyk• wspó"czesn!, jak najbardziej rozrywkow!.
Koncert> To jedno z ulubionych miejsc sp•du m"odych ludzi. Niezale•nie od gatunku muzyki, cel jest wspólny. Pos"ucha% na •ywo utworów swego ulubionego wykonawcy i pobawi% si• przy nich wraz z innymi entuzjastami o podobnym gu•cie, jak my. Dodatkowym plusem
jest to, i• zasady savoir vivre’u s! tutaj ma"o rygorystyczne. Szczególnie, gdy mamy do czynienia ze sp•dem fanów rocka, przyk"adowo na
koncercie Kultu. Nikt nie poczuje si• ura•ony, gdy go przez przypadek
podeptamy, obkopiemy czy te• b•dziemy mu rycze% do ucha w"asn!
wersj• aktualnie wykonywanego na scenie utworu. To ju• wr•cz tradycja takich imprez.
DYSKUSJA PRZEDE WSZYSTKIM
Jak wida%, po weekendowy zastrzyk kultury student mo•e si• wybra%
w niezliczon! liczb• miejsc. Oferta jest ogromna i w zasadzie ka•dy powinien znale$% co• dla siebie. Tak, powinien... Jednak, chyba najstarsi
górale nie wiedz!, jak to si• dzieje, •e ostatecznie, pr•dzej czy pó$niej,
najbardziej zaludnione w pi!tkowe i sobotnie wieczory staj! si• wszelkiej ma•ci puby, kluby, knajpy, kawiarnie, bary. Studenci chyba znacznie bardziej wol! jednak podyskutowa% o ró•nych aspektach kultury
ni• jej osobi•cie do•wiadcza%.
MARTA CHODACKA
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NASZ!SAMORZ-D
Zatrwa•aj!ca frekwencja,
wadliwa organizacja, brakuj!ce listy uprawnionych do
g"osowania i niedoszli kandydaci, którzy nie byli w stanie
znale$% swojego nazwiska na
listach wyborczych – taki by"
obraz tegorocznych wyborów
do samorz!du studenckiego.
Kto jest temu winien? Najprostsza odpowied$ brzmi: „Oni”.
Najbli•sza prawdy to: MY>
Nieprawid"owo•ci, jakie wy"oni"y si• podczas
organizacji wyborów, sk"oni"y nas do przyjrzenia si• bli•ej dzia"alno•ci ca"ego samorz!du.
Prosta logika kierowa"a ku stwierdzeniu: skoro
samorz!d nie potra# nawet zorganizowa% wyborów, to jak mo•e skutecznie reprezentowa%
nas przed w"adzami uczelni? Jak mo•e dba%
o interesy braci studenckiej w kontaktach z innymi uczelniami czy instytucjami, wreszcie, jak
mo•e racjonalnie i sprawiedliwie dysponowa%
pieni•dzmi przeznaczanymi co roku na dzia"alno•% studenck!?
Z takimi w"a•nie pytaniami skierowali•my si•
do nowo wybranych cz"onków Uczelnianej Rady Samorz!du Studenckiego. Dotarli•my tak•e
do sprawozda& #nansowych z dzia"alno•ci samorz!du w roku 2003 oraz ramowego rozliczenia za rok bie•!cy. Przeprowadzili•my szereg
rozmów z przedstawicielami kó" naukowych,
administracji uniwersyteckiej i „zwyk"ymi” studentami. Pytali•my, jak oceniacie dzia"alno•%
samorz!du. Obraz, który w ten sposób si• zarysowa", daleki jest od idea"u. Wa•ne jest to,
•e nie jest to jedynie obraz dzia"alno•ci uczelnianej, czy wydzia"owych rad samorz!du studenckiego. To raczej wizerunek szeroko rozumianej studenckiej aktywno•ci, a co za tym
idzie tak•e samorz!dno•ci. Innymi s"owy: Jacy
studenci, taki samorz!d>

Republika kolesiów?

Wystarczy przejrze% kilka archiwalnych numerów „Suplementu” aby bez zb•dnej wnikliwo•ci zauwa•y%, •e... bez przerwy piszemy

stycze#!2005!nr!4!(124)

o tych samych ludziach. Czterdzie•ci tysi•cy
studentów, a ,,rz!dzi nami” garstka. Czy naprawd• tak du•ej jednostki, jak! jest U/, nie
sta% na nieco bardziej liczebn! warstw• aktywistów? Republika kolesiów – kto• powie – nikogo nie dopuszcz! do koryta> Sprawa jednak nie
jest taka prosta, a prawda le•y zdaje si• tam,
gdzie zwykle – „Wsz•dzie, na ka•dym niemal•e
wydziale, by" problem z udzia"em ludzi w komisjach wyborczych. Nikt nie chcia" si• tego podj!%. Musieli•my dzwoni% i prosi% osobi•cie, •eby kogo• sk"oni% do tej funkcji” – t"umaczy ;ukasz Zi•bi&ski, przewodnicz!cy komisji prawnej URSS. Ju• to obrazuje zapa" studentów do
uczestnictwa w •yciu uczelni. S"awek Gruszka,
zwyci•zca w grudniowych wyborach na przewodnicz!cego URSS komentuje to tak – „Je•eli kto• jest bierny, to jego sprawa, nie mog•
mu tego prawa odmówi%. Aczkolwiek, z drugiej strony, je•eli kto• jest aktywny, to ci bierni
nie powinni mu w tym przeszkadza%. Plakaty
o wyborach by"y rozwieszone po ca"ej uczelni. Pytanie, kto si• nimi interesowa"...” – nowy przewodnicz!cy zawiesza znacz!co g"os.
I rzeczywi•cie, zainteresowanie studentów wyborami by"o •adne. Tylko, jak mo•na si• temu
dziwi%, skoro nawet tegoroczni kandydaci nie
wykazali si• szczególnym zaanga•owaniem
w kampani• wyborcz!.
Ich promocja zgodnie z tradycj! ograniczy"a
si• do informacyjnych, czarno-bia"ych plakatów
formatu A4. Nawet studenci nauk spo"ecznych
nie wyszli w swoim „marketingu wyborczym”
poza er• dinozaurów, prezentuj!c co najwy•ej swoje zdj•cia i ich radosne fotomonta•e.
Przytoczony w rozmowie z „S” przez przewodnicz!cego Gruszk• przyk"ad kandydatki
do samorz!du WNS, która nie chcia"a nawet
uczestniczy% w debacie wyborczej, jest chyba najlepszym przyk"adem zupe"nej bierno•ci.
Dlaczego tak jest? Odpowiedzi! na to pytanie
niech b•dzie przypadkowe zdanie jednego
ze studentów, które nasz dziennikarz us"ysza"
w dniu wyborów – „Po co mam to skre•la%,
skoro oni i tak wybior! swoich> Jest tajemnic!
Poliszynela, •e kartki do urn wrzucaj! kandydaci i ich znajomi. Kto ma ich wi•cej, tym bardziej
ro•nie szansa na jego wybór. W tej sytuacji nie
ma mowy o walce na argumenty, programy.
Kandydaci nie chwal! si• osi!gni•ciami. Skupiaj! si• raczej na agitacji w•ród znajomych.

Kiedy •rednia frekwencja na wydzia"ach ledwo
przekracza 10 procent, liczy si• ka•dy, pojedynczy g"os.”
Ten problem sprawia, •e ju• na starcie studencki samorz!d skazany jest na u"omno•%.
Niedoskona"o•% systemu wy"aniania cz"onków,
która, póki co wydaje si• by% problemem nierozwi!zywalnym, sprzyja ró•nym mutacjom
i chorobom strukturalnym w jego "onie. Dost•pna w"adza, mo•liwo•% rozbudowania swojego
CV przez wyjazdy na szkolenia i konferencje
oraz pozorne „trzymanie r•ki na kasie” )URSS
ma do rozdysponowania ponad 260 tysi•cy
z"otych na rok* powoduj!, •e do poszczególnych rad garn! si• równie• zwykli karierowicze.
Kieruj! nimi przede wszystkim wzgl•dy ambicjonalne, ch•% dotarcia jak najwy•ej. Nie wszyscy chc! by% w samorz!dzie, by rzeczywi•cie
dzia"a% na rzecz spo"eczno•ci akademickiej.
Kiedy okazuje si•, •e nie mo•na od razu za"apa% „wysokiego stanowiska”, ch•% do dzia"ania diametralnie maleje. Skutek – cho% liczba
cz"onków wydzia"owych samorz!dów waha si•
w granicach 8–12 osób, to tak naprawd• aktywnie dzia"a co najwy•ej po"owa z nich. O swoich
do•wiadczeniach w takich sytuacjach opowiada obecny szef URSS – „Jako przewodnicz!cy
Rady Wydzia"owej WNS-u, w minionej kadencji
mia"em do wyboru, albo prosi% i zmusza% niektórych do jakichkolwiek dzia"a&, albo dzia"a%
i zaj!% si• rzeczywi•cie tym, co do nas nale•y.
Wybra"em to drugie, tak wed"ug mnie powinni
post•powa% studenccy samorz!dowcy.” A jest
po co by% aktywnym –„Tutaj cz"owiek uczy si•,
jak dzia"a% szybko, skutecznie. Jak kontaktowa% si• z w"adzami uczelni, miasta, regionu.
Wreszcie tu zdobywa si• kontakty, które pó$niej mog! zaprocentowa%. To s! oczywiste korzy•ci, które czerpi! cz"onkowie samorz!du”
– przekonuje S"awek Gruszka.

Wyborczy sprawdzian

Doskona"ym wyznacznikiem efektywno•ci funkcjonowania poszczególnych rad wydzia"owych oraz URSS by"y ostatnie wybory.
Ich organizacja nale•y do obowi!zku ust•puj!cego samorz!du. Z opisanych powy•ej powodów koordynuj! je trzy, mo•e cztery osoby
na wydziale i kilkoro studentów w Uczelnianej
Radzie Samorz!du Studenckiego. Ta garstka
aktywistów nie zawsze jest w stanie prawid"owo

37

cho% twierdzi"a, •e zg"oszenie z"o•y"a zgodnie
z wymogami. ;ukasz Zi•bi&ski, przewodnicz!cy komisji prawnej URSS, równie• przewodnicz!cy Centralnej Komisji Wyborczej, nie ustali"
w rozpocz•tym dochodzeniu, co si• tak naprawd• wydarzy"o. Jak t"umaczy", cz••% osób
mówi"a, •e widzia"a zg"oszenie, cz••% temu zaprzecza"a, a w ko&cu skarg• wycofano.

Niewypiel!gnowany ogródek

Pomimo nik"ego zainteresowania studentów
samorz!dem, przek"adaj!cego si• na mierne
uczestnictwo w wyborach, samorz!d jest miejscem ci!g"ych tar% i przekszta"ce&. Walki frakcyjne to przecie• te• element polityki. W grudniu 2003 roku Anna Kaleta zrezygnowa"a z pe"nienia funkcji przewodnicz!cej, nie podaj!c
o#cjalnie powodów swojego odej•cia. By"o to
tu• przed zaakceptowaniem bud•etu – czyli
podzia"u •rodków na dzia"alno•% studenck!.
Na jednym posiedzeniu URSS Kaleta poda"a
si• do dymisji, wybrano nowy zarz!d i przewodnicz!cego. Na drugim konstruowano ju•
wydatki. W biurze URSS nie odnaleziono sprawozdania z wykonania bud•etu za rok 2003,
robionego jeszcze przez poprzedni! przewodnicz!c!. Wydruk z tego dokumentu mogli•my
uzyska% dopiero w Dziale Spraw Studenckich,
po uprzedniej zgodzie prof. dr. hab. Wojciecha
/wi!tkiewicza i obecnych w"adz samorz!du,
które nie chc! jednak komentowa% dzia"a&
swoich poprzedników – „Na tym dokumencie

jest tylko piecz!tka Anki Kalety. Nie ma natomiast •adnej adnotacji ksi•gowej, która musi
takie rozliczenie zaakceptowa%. Wydaje mi si•,
•e to nie jest ostateczne sprawozdanie” – mówi
S"awek Gruszka, przewodnicz!cy URSS.
Niech•% obecnego samorz!du do komentowania zesz"orocznego rozliczenia nie dziwi,
je•li we$mie si• pod uwag•, •e ju• po pobie•nym przejrzeniu w dokumencie tym mo•na
zauwa•y% kilka nie•cis"o•ci. A przecie• o tym,
jak wa•ne jest klarowne i rozs!dne gospodarowanie pieni•dzmi, nie trzeba nikogo przekonywa%. URSS ma co roku ponad 260 tysi•cy
z"otych do rozdysponowania. /rodki pochodz! mi•dzy innymi z dotacji bud•etowej okre•lonej zarz!dzeniem Rektora, przychodów ze
studiów zaocznych i wieczorowych )0,7@*,
dotacji celowych, darowizn i zapisów, przychodów w"asnych i przychodów z wynajmu
klubów studenckich )50@*. Z tych pieni•dzy
jest projektowana i pokrywana wszelka dzia"alno•% studencka, zatem od tego w"a•nie zale•y wszystko, co ma miejsce na uniwersytecie,
a jest robione przez studentów. Od samorz!du zale•y to, czy i jak zorganizowane zostan!
Juwenalia, konferencje. Czy na Uniwersytet
zostanie zaproszony kolejny polityk, a nie naukowiec, czy zorganizuje si• kolejn! debat•
oksfordzk!, a nie konferencj• naukow!, czy
#nansuje si• rozwój projektów badawczych,
czy raczej imprez integracyjnych, czy w ko&cu
inwestuje si• w popraw• sytuacji studentów na

Foto: Archiwum „Suplementu”

zorganizowa% ca"okszta"tu •ycia studenckiego
na uniwersytecie, w tym wyborów. Niemo•liwo•ci! jest te• powo"anie odr•bnego, centralnego
organu czuwaj!cego nad ich przygotowaniem
i przeprowadzeniem. Po prostu •aden student
nie podejmie si• tego.
Czym to skutkuje? Na Wydziale Nauk Spo"ecznych nie by"o w dniu wyborów pe"nych list
wyborczych. Nie uda"o si• uzyska% wszystkich
list z dziekanatów studiów zaocznych. Brakowa"o r!k do pracy. Z trudem powo"ane wyborcze komisje wydzia"owe przez kolejne dwa tygodnie po wyborach nie by"y w stanie dostarczy% sprawozda& z g"osowania do Centralnej
Komisji Wyborczej. Z niektórych dostarczonych
sprawozda& nie mo•na i tak obliczy% frekwencji, poniewa• nie by"o podanej ogólnej liczby
uprawnionych. Do Komisji Centralnej wp"yn•"y
dwa protesty próbuj!ce podwa•y% legalno•%
wyborów. Jeden z nich, dotycz!cy WNS-u, zosta" uznany za bezpodstawny. Dotyczy" mi•dzy innymi przejawów "amania ciszy wyborczej i wniós" go jeden z kandydatów. Problem
w tym, •e ten obszar nie jest w ogóle regulowany przez regulaminy. Przedstawiciele nowo
powo"anego samorz!du twierdz!, •e utrzymanie ciszy wyborczej jest niemo•liwe, nie mia"by
tego nawet kto kontrolowa%, a kolejny martwy
przepis nikomu do szcz••cia nie jest potrzebny.
W drugim przypadku protest wnios"a niedosz"a
kandydatka na Wydziale Filologii. Niedosz"a,
bo nie by"a wpisana na listach do g"osowania,

Wybrani niedawno cz onkowie rad Samorza"du Studenckiego
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uniwersytecie )na przyk"ad w system informowania, który w"a•ciwie nie istnieje* czy w rozwój w"asnych umiej•tno•ci i zdolno•ci cz"onków samorz!du.
Jedna ze studentek Uniwersytetu /l!skiego )chc!ca zachowa% anonimowo•%*, która
uczestniczy"a w dzia"aniach samorz!du sprzed
kilku lat na jednym z wydzia"ów, tak opisuje
swoje do•wiadczenia – „Nie by"o problemem
zorganizowanie wyjazdu „integracyjnego” za
pieni!dze z kasy samorz!du. Wystarczy"o napisa%, •e to konferencja. Nikt nie pyta", na co te
pieni!dze tak naprawd• zosta"y wydane. Faktury za wynajem autobusu, noclegów i wy•ywienia przecie• by"y, a to, co tam naprawd•
mia"o miejsce nikogo nie interesowa"o.” Takich
zarzutów nie brak i dzi•. W czasie miesi!ca
przygotowa& do tego artyku"u, nasza redakcja otrzyma"a anonimowy list jednego ze studentów U/ roz•alonego i zirytowanego obecn!
polityk! samorz!du. Oto fragment listu: „Dosz"y mnie s"uchy, •e Redaktorzy ,,Suplementu” szykuj! si• do opublikowania artyku"u na
temat ,,dzia"alno•ci” Samorz!du Studenckiego. My•l•, •e najwy•szy czas zdemaskowa%
ich ,,polityk•”, bo to, co dzieje si• na Uczelni w zwi!zku z ich poczynaniami, przekracza
ju• granice ludzkiej cierpliwo•ci. Kolejne konferencje w Zakopanem, czy Krynicy za pieni!dze Uczelni powoduj! tylko pian• na ustach...
Wi•kszo•% szarych studentów nie wie, na co
tak naprawd• przeznaczane s! pieni!dze z kasy Samorz!du. Najbardziej cierpi! na tym ko"a
naukowe, które sukcesywnie s! odcinane od
zasobów materialnych )...*” – •ali si• anonimowy autor listu.
Tego typu rozumowanie jest obecne w•ród
ogromnej cz••ci studentów. Nieo#cjalnie, sami
samorz!dowcy przyznaj!, •e nie raz spotkali
si• z pytaniem: Ile kasy na tym wyci!gn!"e•?
Ile z tego masz? Pogl!d taki prezentuj! jednak
osoby, które nie maj! poj•cia o procedurze korzystania z pieni•dzy publicznych. A takimi s!
w"a•nie fundusze przeznaczane na dzia"alno•%
studenck!. Obecne w"adze samorz!du zapewniaj!, •e nie jest mo•liwa defraudacja pieni•dzy – „Tu nie ma mowy o •adnym przekr•cie”
– t"umaczy S"awek Gruszka – „Wydatkowanie
pieni•dzy z kasy samorz!du wymaga wst•pnej
zgody w"adz Uniwersytetu. Je•eli organizujemy lub jedziemy na jak!• konferencj•, musimy przedstawi% jej program, kart• zg"oszenia.
Co roku URSS sk"ada w Dziale Spraw Studenckich merytoryczne i #nansowe sprawozdanie,
gdzie na ka•d! wydan! z"otówk• musi by%
przedstawiona faktura.” – dodaje.
Problem w tym, •e nawet przy zachowaniu wszystkich mo•liwych procedur, mo•na wyda% pieni!dze bezsensownie. Co roku
ogromne emocje wzbudza rozdzia" funduszy
na dzia"alno•% kó" naukowych oraz rad wydzia"owych. Jak zapewnia przewodnicz!cy Gruszka, w tym roku kryteria przydzia"u b•d! jasno
okre•lone – „Staramy si• je dawa% pieni!dze
tym, którzy rzeczywi•cie co• robi!. Premiujemy
tak! polityk•, w której jest jak najmniej wyjaz-
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dów, a jak najwi•cej dzia"a& na w"asnym podwórku, dost•pnych dla przeci•tnego studenta. Na kryterium przyznania •rodków dla ko"a
sk"ada si• ilo•% wydanych pieni•dzy w roku
ubieg"ym, to na co te pieni!dze spo•ytkowano, a w tym roku tak•e przedstawienie przez
dane ko"o projektu uczestnictwa w planowanym ,,Festiwalu Nauki”.

Id# zmiany. Czy na lepsze?

Obecni przedstawiciele studentów, wybrani
niespe"na miesi!c temu, maj! pe"ne r•ce roboty, a musz! dzia"a% w klimacie nieufno•ci
i oskar•e& ze strony studentów. Szwankuje
system informacji, który w"a•ciwie nigdy nie
funkcjonowa" bez zarzutów. Strona internetowa samorz!du posiada jedynie w"a•ciwo•ci
rekreacyjne – mo•na popatrze% i nadal nic nie
wiedzie%. Oprócz aktualnego sk"adu organów
samorz!du, ram prawnych i opisanej chlubnej
wizji i misji, trudno si• by"o dokopa% konkretów.
W nied"ugim czasie ma si• to zmieni%. Zarówno wydzia"owe rady, jak i URSS pracuj! nad
uaktualnieniem stron. Wci!• wiele do •yczenia
pozostawiaj! ramy prawne, w oparciu o które
dzia"a samorz!d. Ale przedstawiciele URSS zapewniaj!, •e i z tym zrobi! porz!dek. Zaczynaj! od w"asnego podwórka. Komisja prawna
postanowi"a zmieni% niektóre niedoskona"o•ci regulaminów o ordynacji i samorz!dzie.
Przede wszystkim postuluje wprowadzenie
wydawania obowi!zkowych potwierdze& z"o•enia kandydatury do wyborów. Gdyby wnosz!ca w tym roku protest na Wydziale Filologicznym mia"a takowe potwierdzenie, wybory
by wstrzymano i wydrukowano nowe listy do
g"osowania )taka sytuacja mia"a miejsce podczas wyborów w 2002 roku na WNS-ie, wybory przesuni•to wtedy godzin• do przodu*. Projektowanych jest te• wiele zmian tycz!cych si•
w"a•nie promocji, informacji i powiadamiania
studentów o dzia"aniach samorz!dów, kó" naukowych i Biura Promocji i Karier. Samorz!d
chce równie• eliminowa% leniwych delegatów
do URSS. Je•li delikwent nie pojawi si• na zebraniu dwukrotnie, zostanie usuni•ty z rady
uczelnianej. Przede wszystkim jednak m"odzi
aktywi•ci zamierzaj! dzia"a% na rzecz studentów. Na spotkanie z dziennikarzami ,,S” przyszli ze •wie•! informacj! o zni•kach w Teatrze
Wyspia&skiego. Od zesz"ego tygodnia student
wraz z osoba towarzysz!c! ma prawo do zakupu biletu po promocyjnej cenie. Wszystkie
te dzia"ania maj! zmieni% wizerunek samorz!du w oczach studentów. Sprawi%, •e cz"onek
uczelnianej czy wydzia"owej rady b•dzie si•
kojarzy" przede wszystkim z osob!, do której
mo•na si• zwróci% o pomoc. Taka jest przecie•
rola samorz!du i miejmy nadziej•, •e dowodem
na to, •e sprawy id! w pozytywnym kierunku
b•d! nast•pne wybory, które powal! wszystkich swoj! spontaniczno•ci!, rozmachem i perfekcjonizmem w organizacji.
AGATA PISZCZEK
wspó"praca: MACIEJ LE/NIK

To trzeba za&atwi"!

Podczas zorganizowanej kilka tygodni temu
na WNS-ie debaty przedwyborczej, jej uczestnicy, publiczno#& oraz organizatorzy ustalili
sze#& g"ównych problemów dotycz%cych tego wydzia"u, ale odnosz%cych si$ tak!e do innych. Rozwi%zanie tych problemów powinno
przyczyni& si$ zarówno do wzrostu aktywno#ci
studentów, jak i wzrostu efektywno#ci samego samorz%du. Wkrótce list$ tych postulatów
z"o!ymy o•cjalnie na r$ce przewodnicz%cego
wydzia"owej rady samorz%du WNS. Póki co,
publikujemy j% poni!ej.
1. INFORMOWANIE: to dziedzina, w któr!
samorz!d, ale i w"adze naszego uniwersytetu powinny zainwestowa% w pierwszej kolejno•ci. Nie istnieje na dzie& dzisiejszy jedno
wyznaczone miejsce, strona internetowa, gablotka •cienna itp., gdzie student znalaz"by
najwa•niejsze dla niego informacje, a w istniej!cym ba"aganie trudno si• po"apa%. Do zada& samorz!du nale•y po•redniczenie mi•dzy w"adzami uniwersytetu a studentami,
w ich zakresie le•y wi•c równie• opracowanie takiego miejsca jak i jego rozreklamowanie. Je•eli wychodzi to poza zakres ich umiej•tno•ci przyda"aby si• chocia• wiadomo•%,
gdzie jakiej informacji nale•y szuka%.
2. POMOC MATERIALNA: Samorz!d studencki poszczególnych wydzia"ów mo•e i powinien bra% udzia" w usprawnianiu mechanizmu sk"adania poda& o pomoc materialn!.
Powinien opracowa% dla studentów list• potrzebnych dokumentów do"!czanych do poda&, og"osi% je w odpowiednim miejscu )patrz
postulat 1.*, przej!% cz••% zada& „prze"adowanych” dziekanatów, chocia•by poprzez
udost•pnianie formularzy poda&, czy porad• jak je wype"nia%. )To, •e obowi!zek ten
do tej pory le•y jedynie w kompetencjach
dziekanatów, nie jest •adnym wyt"umaczeniem. Samorz!d studencki mo•e w tym bra%
udzia", wystarczy, •e wyst!pi z tak! propozycj!. Nale•a"oby na przyk"ad zorganizowa%
specjalne stoisko – stolik i krzese"ko – w "atwo
dost•pnym miejscu, a do takowych pokój samorz!du nie nale•y, bo nie wszyscy wiedz!
gdzie on si• znajduje*.
3. STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE:
W ostatnim czasie nast!pi"y zmiany w sposobie przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce )np. Zarz!dzenie Rektora z dnia
29 IX 2003*. Rada Samorz!du Studenckiego w"a•ciwie nie zareagowa"a na nie. Chocia•
jednym z wyznaczonych celów samorz!du
jest „tworzenie oraz opiniowanie aktów normatywnych dotycz!cych studentów” oraz informowanie na temat wszelkiej pomocy materialnej i stypendialnej, nie zosta"y podj•te
•adne kroki, •eby te zmiany studentom przybli•y%. Samorz!d powinien do"o•y% wszelkich
stara&, •eby studenci wiedzieli, na jakich zasadach dokonuj! zaliczenia semestru i co ich
uprawnia do otrzymania stypendium.
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4. RZECZYWISTE KOORDYNOWANIE
DZIA;ALNO/CI KÓ; NAUKOWYCH: Rada
Samorz!du Studenckiego mo•e przeznaczy%
co roku ponad 70 tysi•cy PLN na dzia"alno•%
studenck!. Nale•y usprawni% system kontroli
nad tym, jak te pieni!dze s! wydawane przez
poszczególnych ich dysponentów. Nie jest teraz problemem za"o•y% ko"o naukowe tylko
po to, •eby dosta% od samorz!du 500 PLN
)tak zwane „minimum”* na zimowy wyjazd
w góry. Nie mamy nic przeciwko rozrywce,
ale robienie tego za publiczne pieni!dze zostawmy politykom.
5. ORGANIZOWANIE I ROZPROPAGOWANIE WIEDZY NA TEMAT WYBORÓW DO SAMORZ^DU STUDENCKIEGO: Studenci nie
maj! poj•cia o prawie wyborczym na naszej
uczelni: komu przys"uguje, jakie dokumenty
nale•y mie%, by odda% wa•ny g"os, co nale•y zrobi%, •eby z"o•y% sw! kandydatur• na
cz"onka samorz!du, itp. Rozpropagowanie
wiedzy na ten temat, to podstawa studenckiej samorz!dno•ci.
6. KONTROLA DZIA;ALNO/CI CZ;ONKÓW SAMORZ^DU: Nagminn! praktyk! jest
uchylanie si• niektórych wybranych cz"onków
samorz!du od obowi!zków zwi!zanych z pe"nieniem tej funkcji. W zako&czonej w"a•nie kadencji na WNS-ie, z dziesi•ciu osób, do ko&ca aktywna by"a mo•e po"owa. Reszta swoje
cz"onkostwo w samorz!dzie ograniczy"a do
chwalebnego zapisu w CV. To w interesie ca"ej spo"eczno•ci akademickiej le•y wprowadzenie mechanizmów rozliczania i usuwania
z przedstawicielstwa studenckiego osób nie
wywi!zuj!cych si• ze swoich zada&.

Frekwencja wyborcza

Frekwencja wyborcza na poszczególnych
wydzia"ach )dane w procentach*:
Kolegium J•zyka Biznesu .....................12,4
PiPS ..................................... )brak danych*_
Filologia .................................................13,7
Mat-Fiz-Chem ........................................10,3
MISH ......................................................17,7
Teologia .................................................14,3
Prawo i Administracja .............................5,8
WNS .................................... )brak danych*_
_ Komisje wyborcze na WNS i PiPS nie posiada"y informacji o ogólnej liczbie uprawnionych do
g"osowania, co uniemo•liwi"o obliczenie frekwencji. Uda"o nam si• jedynie uzyska% liczb• g"osuj!cych. Na WNS swoje g"osy odda"o 490 studentów,
na PiPS – 200.

Na co wydaje samorz#d?
Przedstawiamy podzia" •rodków na dzia"alno•% studenck! w 2004 roku. )wybrane
pozycje*:

2, 14, 15 i 16 stycznia o godz. 18.00
Ray Cooney < John Chapman
„Nie teraz, kochanie”
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Przyk&ady dzia&alno ci URSS
w 2004 r.

Wydzia"u Nauk o Ziemi ................... 7 920 z"
Wydzia"u Nauk Spo"ecznych .......... 6 633 z"
Wydz. Pedagogiki i Psychologii ...... 4 950 z"
Wydz. Prawa i Administracji ............ 2 970 z"
Wydz. Filologiczny .......................... 2 750 z"

6 i 7 grudnia o godz. 18.00
Ray Cooney „Mayday”

„Dziadek do orzechów”
)Opera /l!ska z Bytomia*

8 )premiera nauczycielska*
i 9 stycznia o 18.00
George Tabori „Mein Kampf”

24 stycznia o godz. 18.00
Giuseppe Verdi „Traviata”
)Opera /l!ska z Bytomia*

Bud•et URSS ................................ 74 200 z"
Organizacja Juwenaliów
)w ramach bud•etu URSS* ..... ok. 32 000 z"
Wydzia"owe Rady Samorz!du Studenckiego:

13 stycznia o godz. 10.00 i 18.00
Fryderyk Schiller „Intryga i mi"o•%”

Du!a Scena

Powy•ej 5 000 z":
– KN Geologów
Powy•ej 4 000 z":
– KN Geografów= KN Folkloroznawców
Powy•ej 3 000 z":
– KN Fizyków= KN Historyków= KN Politologów= KN J•zykoznawców= KN Teatrologów= KN Mi•dzywydzia"owe Stowarzyszenie Dziennikarzy ,,Mosty”.
Powy•ej 2 000 z":
– KN Matematyków= KN Filmoznawców=
KN Chemików= KN Krytyki Literackiej= KN
,,Nocek”= KN Mechaników= KN Informatyki
w administracji

– Dzie& Otwartych Drzwi U• 2004
– Juwenalia •l!skie oraz Sosnowieckie
2004
– Obóz adaptacyjny dla studentów roku ,,0”
– Udzia" w zjazdach Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej
– Dzia"alno•% w radzie studentów RP
– Uczestnictwo w obradach Senatu i komisji senackich
– Organizacja konferencji
– Udzia" w konferencjach ogólnopolskich,
organizowanych przez uczelnie i organizacje studenckie
– Do#nansowanie dzia"alno•ci kó" naukowych

11 stycznia o godz. 18.00
oraz 12 stycznia o godz. 9.00 i 12.15
Juliusz S"owacki
„Sen srebrny Salomei”

Repertuar Teatru
!l"skiego
stycze# 2005

Ko&a naukowe, które uzyska&y
najwy!sze dotacje:

22 i 23 stycznia o godz. 18.00
Per Olov Enquist „Twórcy obrazów”

Scena Kameralna
7 stycznia
Yasmina Reza
„+ycie: trzy wersje”
)spektakl zamkni•ty*
8 )Bene#s Teresy Ka"udy*
i 9 stycznia o godz. 18.30
Iwan Wyrypajew „Walentynki”

28 )PREMIERA*,
29 i 30 )spektakl zamkni•ty* stycznia
o godz. 18.00
Robin Hawdon
„Wieczór kawalerski”

7 grudnia o godz. 10.00
i 8 grudnia o godz. 17.00
14 i 15 stycznia o godz. 18.30
Ingmar Villqist „Beztlenowce”

Wyst!py go cinnie

Scena w Malarni

18 stycznia o godz. 18.00
Piotr Czajkowski

21 i 22 stycznia o godz. 19.00
Tankred Dorst „Pan Pawe"”

www.gu.us.edu.pl

Spotkanie studentów z doradc• zawodowym
30 listopada br. odby"o si• w Sali konferencyjnej spotkanie z doradc!
zawodowym z Powiatowego Urz•du Pracy w Cieszynie zorganizowane przez Dzia" Promocji i Rad• Samorz!du Studenckiego Filii U/. Zadaniem spotkania by"o przybli•enie studentom sytuacji na rynku pracy
i u•wiadomienie im przez specjalist• konieczno•ci zadbania o swój los
pracownika ju• w trakcie studiów. Studia mog! by% czasem, kszta"towania swojej osobowo•ci i doskonalenia umiej•tno•ci, tak by by% sta%
si• osob! jak najbardziej atrakcyjn! na rynku pracy i jak najmniej zagro•on! bezrobociem.
Ponadto w•ród studentów Samorz!d Studencki przeprowadzi" ankiet• z trzema pytaniami:
1. Czy jeste• zainteresowana < zainteresowany szkoleniami dotycz!cymi rynku pracy?
2. Czy uwa•asz za potrzebne powstanie Biura Karier Filii U/?

stycze#!2005!nr!4!(124)

3. Czy chcia"by•<chcia"aby• wzi!% udzia" w odp"atnym szkoleniu
podnosz!cym Twoje kwali#kacje: Specjalista ds. aktywizacji i doradztwa zawodowego )szkolenie ko&czy"oby si• uzyskaniem certy#katu*?
Na 98 ankiet 98 osób by"o zainteresowanych szkoleniami dotycz!cymi rynku pracy. 100@ ankietowanych na pytanie drugie odpowiedzia"o
„tak”, co •wiadczy o pilnej potrzebie stworzenia Biura Karier w Filii U/
w Cieszynie. Z kolei na 3 pytanie 22 osoby odpowiedzia"y twierdz!co,
a co za tym idzie chcia"yby wzi!% udzia" w odp"atnym szkoleniu, podnosz!cym kwali#kacje.
Spotkanie zako&czy"o si• pogadank! mi•dzy studentami zainteresowanymi tematyka spotkania a doradc! zawodowym.
Dzia" Promocji
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Rok!Polski!w!Szwecji,!
czyli!s ów!kilka!o!projekcie!
Polen.edu
W 2003 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy wspó&pracy wielu instytucji kulturalnych w Polsce i Szwecji zorganizowa&o Rok Polski w Szwecji (Polen.edu). Jednym z celów projektu Polen.edu by&o
zaprezentowanie kultury polskiej jak najszerszemu gronu odbiorców
i wzbudzenie zainteresowania Polsk# w spo&ecze%stwie szwedzkim.
Naszym zdaniem organizatorzy Polen.edu po&o!yli jednak zbyt ma&y
nacisk na promocj! polskiej kultury w ród szwedzkich studentów.
Dlatego te! postanowi&y my stworzy" oddzielny projekt, którego
g&ównym odbiorc# b!d# studenci Uniwersytetu Sztokholmskiego.
Poprzez Polen.edu chcia&yby my pokaza" polsk# kultur! studenck#, prze&ama" konwencje prezentowania sztuki i wydarze% kulturalnych wykorzystuj#c w tym celu przestrze% publiczn# uniwersytetu,
stworzy" pozytywny wizerunek Polski, zaanga!owa" m&odych ludzi
do udzia&u w ró!nego rodzaju warsztatach i zach!ci" ich do poznawania Polski i jej kultury.
Autorkami i koordynatorkami projektu s!
Anna Tomaszewska, studentka V roku animacji spo"eczno-kulturalnej U/ < Filia w Cieszynie
oraz Alicja Rogalska, studentka V roku wiedzy
o kulturze na UW )specjalizacja: animacja kultury*. Anna Tomaszewska w okresie 2003–2004
by"a zaanga•owana w nast•puj!c! dzia"alno•%:
przegl!d #lmowy w Cieszynie „Filmonalia”
)g"ówna organizatorka*, przegl!d #lmowy „czASKina” )wspó"organizatorka*. Ponadto wspó"pracowa"a przy realizacji strategii promocyjnych
festiwalu #lmowego „Era Nowe Horyzonty” na
terenie Cieszyna i okolic )http:<<www.eranowehoryzonty.pl*, odby"a równie• praktyk•
w Instytucie Polskim w Sztokholmie )http:<<
www.polskainstitutet.se* w trakcie Roku Polskiego w Szwecji. Alicja Rogalska w okresie
2003–2004 prowadzi"a warsztaty fotogra#cznowizualnych, bra"a udzia" w mi•dzynarodowym
projekcie Animus oraz „Dom – moje centrum
•wiata” w Supra•lu )www.animusproject.net*,
by"a wolontarriuszk! w Fundacji Komunikacji
Spo"ecznej )www.fks.org.pl*, odby"a tak•e 6-tygodniowy sta• w organizacji The Public w Wielkiej Brytanii )www.thepublic.com*. Obie studentki s! stypendystkami programu Socrates<Erasmus na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie
studiuj! strategie realizacji projektów kulturalnych, polonistyk• oraz etnologi•.
Menad•erem projektu jest Kristin Lindberg,
studentka Uniwersytetu Sztokholmskiego )strategie realizacji projektów kulturalnych*, absolwentka kierunku Creative Industries, Film{TV
na |ueensland University of Technology w Brisbane, Australia.
Zespó" projektu stanowi!: Kristin Lindberg,
Anna Tomaszewska, Alicja Rogalska, Andreas
Jönsson, Linn Vidalve, Ida Edelman. Konsultaltem projektu s! Lennart Palmqvist )adjunkt na
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Uniwersytecie Sztokholmskim, z wykszta"cenia
archeolog*, Chris Torch )artystyczny organizacji
Intercult, która zajmuje si• realizacj! mi•dzykulturowych i mi•dzynarodowych projektów artystycznych w dziedzinie performing arts oraz organizacj! spektakli i festiwali teatralnych*, prof.
Ewa Teodorowicz-Hellman )wyk"adowca j•zyk
i literatur• polsk! oraz jest rektorem polonistyki
w Instytucie J•zyków i Literatur S"owia&skich
na Uniwersytecie Sztokholmskim*.
Partnerami projektu s!: Instytut Polski
w Sztokholmie, Studentk}ren vid Stockholms
Universitet, Slaviska Föreningen, Grupa ”Pozitywa” )Cieszyn*, Ikoon.art )www.ikoon.art.pl=
ASP Pozna&*, Stowarzyszenie ”Katedra kultury”
)Warszawa*, Polish National Tourist Of#ce.
Akcja promuj!ca polsk! kultur• studenck!
odb•dzie si• na terenie campusu Uniwersytetu Sztokholmskiego w okresie 1–4 lutego
2005 r. Jej podstawowymi celami s!: kreowanie pozytywnego obrazu polskiego •rodowiska studenckiego, mody#kacja wizerunku Polski i Polaków w oczach szwedzkich studentów,
promocja m"odej polskiej kultury i sztuki, integracja ze szwedzkim •rodowiskiem akademickim oraz szerzenie idei animacji kultury. Cele te
s"u•! innym, bardziej ogólnym. Najwa•niejsze
z nich to: rozwój aktywno•ci twórczej, rozwój
wyobra$ni, podniesienie •wiadomo•ci kulturalnej studentów, pokazanie mo•liwo•ci twórczej aran•acji przestrzeni )konkretnie – budynku uniwersytetu*, zaintrygowanie, zach•ta do
krytycznego my•lenia, rozbudzenie nowych zainteresowa&, rozwój tolerancji w stosunku do
odmiennych kultur, zach•cenie do brania dzia"u
w przysz"o•ci w podobnych inicjatywach.
W•ród najwa•niejszych dzia"a&, jakich podj•"y si• studentki Uniwersytetu /l!skiego, na
szczególn! uwag• zas"uguj!:

– wystawa fotogra#i )„miejsca i ludzie” – fotogra#e polskich uniwersytetów oraz studentów, dokumentacja •ycia studenckiego
w Polsce*=
– wystawa instalacji – „Codzienne •ycie w pude"ku” – instalacja przygotowana przez studentów kierunków artystycznych, wariacje na
temat prze•ywania w"asnej codzienno•ci, jej
artystyczne przedstawienie=
– pokazy #lmów dokumentalnych )„Szwedzi
o Polakach”, „Polacy o Szwedach” – #lmy
zrealizowane przez studentów oparte na
wywiadach z innymi studentami. Pytania
dotyczy% b•d! stereotypów i wzajemnego
postrzegania si• m"odych ludzi w obu krajach*=
– warsztaty dla przechodniów )warsztaty twórcze z wykorzystaniem ró•nych materia"ów
plastycznych, fotogra#i, j•zykowe, etc.*=
– pokazy #lmów m"odych twórców – etiud studentów szkó" #lmowych oraz #lmów amatorskich )projekcje w miejscach publicznych*=
– dzia"ania artystyczne w miejscach publicznych )performance, budowa instalacji
z udzia"em publiczno•ci, wyst•py grupy teatralnej*=
– #na" dzia"a& – wernisa•, pokazanie efektu
warsztatów oraz prezentacja wszystkich pokazywanych podczas tygodnia prac – instalacje, performance, #lmy, muzyka oraz degustacja polskiego jedzenia )równie• wcze•niej
– w trakcie dzia"a&*=
– koncert polskiego zespo"u rockowego lub jazzowego oraz impreza z polsk! muzyk! i jedzeniem w Gula Villan )klub studencki dzia"aj!cy przy Uniwersytecie Sztokholmskim*.
ANNA TOMASZEWSKA

www.gu.us.edu.pl

Jestem!szcz'<liwa!i!dumnaK
Niech nikt nie da si• zwie•% pozorom prostej konstrukcji tego instrumentu= gdzie mu do fortepianu, czy organów, a przecie•...
Skrzypce, i inne instrumenty smyczkowe, od wieków obecne s! w kulturze ludów •yj!cych na najbardziej nawet odleg"ych kra&cach ziemi.
Tak•e na terytorium naszego kraju zachowa"y si• resztki takich narz•dzi – te znalezione w Opolu pochodz! a• z XI w., natomiast odkryte
w Gda&sku s! oko"o 100, 200 lat starsze.
Drewniane, pi•knie wymodelowane i polakierowane pud"o, cztery
– niegdy• z baranich kiszek, dzi• raczej metalowe – struny, smyczek
zaopatrzony w wi!zk• ko&skiego w"osia… I jeszcze rozpalaj!ca wyobra$ni• legenda o instrumentach wykonanych w warsztatach lutniczych Stradivariego, Amatich, Grobliczów, Dankwartów, o s"ynnych
wirtuozach skrzypiec – Tartinim, Paganinim, Lipi&skim, Wieniawskim...
Czy to ju• wszystko?
Niech nikt nie da si• zwie•% prostocie skrzypiec, bo ich mo•liwo•ci
s! niemal nieograniczone= skrzypce s!:
Wra•liwe. Nadwra•liwe.
Czterostrunne. Stug"ose.
Nie domy•lane nigdy
W kszta"cie swym do istoty
Przeznaczenia. Nie z d$wi•cznych
Metali, stopów. Z drzewa
Jak pie& g"uchego…
)Tadeusz Kubiak*
Ten drewniany niewielki instrument, „dra•niony” zr•cznymi palcami
i ko&skim w"osiem, staje si• „$ród"em lamentu, •miechu, %wierkania,
szeptu...”. T• umiej•tno•% posiedli ludowi grajkowie, dysponuj! ni! najwi•ksi mistrzowie, arty•ci oklaskiwani na estradach •wiata. Tak•e Marta Popio&ek, studentka z Cieszyna, która udowodni"a niedawno, •e na
skrzypcach gra% potra# znakomicie.
Do Lublina wyjecha"a, by wzi!% udzia" w konkursie muzycznym, maj!cym miejsce w dniach 14–19 wrze•nia br. Konkurowa"a z mi•dzynarodowymi muzykami i... by"a najlepsza> Jej rywalami byli muzycy z 11 krajów Europy oraz jedna osoba, która na konkurs przyby"a a• z Nowej
Zelandii. Marta zosta"a zatem laureatk! II Mi•dzynarodowego Konkursu
Muzycznego dla Niewidomych im. I. J. Paderewskiego= przekona"a do
siebie jurorów, którym przewodzi" prof. Roman Lasocki. Konkurs sk"ada"
si• z dwóch etapów. W pierwszym nasza laureatka wykona"a solowy
Kaprys A-dur Paganiniego oraz Sonat$ D-dur Dur. Corellego. Podczas
drugiego etapu zaprezentowa"a Koncert Skrzypcowy A-dur M. Kar"owicza. M"odej artystce akompaniowa" na fortepianie Witold Pie&kowski
– adiunkt w Zak"adzie Instrumentalistyki na Wydziale Artystycznym #lii
Uniwersytetu /l!skiego w Cieszynie, uhonorowany nagrod! „Za wyró•niaj!cy si• akompaniament”.
Marta Popio"ek pochodzi z Krynicy Górskiej. Od trzech lat studiuje
w cieszy&skiej #lii Uniwersytetu /l!skiego= swój talent muzyczny rozwija
na edukacji artystycznej, od tego roku doskonali tak•e swoje umiej•tno•ci na uniwersyteckiej instrumentalistyce. Sta"o si• to mo•liwe, bo
w maju Marta otrzyma"a dyplom uko&czenia nauki w klasie skrzypiec
Pa&stwowej Szko"y Muzycznej II stopnia w Cieszynie. Jej nauczycielem
by" Krzysztof Durlow – utalentowany muzyk i pedagog nadal kieruje artystycznym rozwojem swojej dotychczasowej uczennicy= jest pracownikiem Zak"adu Instrumentalistyki w cieszy&skiej #lii… Jego studentka
pojecha"a do Lublina. Ale równie dobrze mog"a polecie% do Aten i tam
zwyci••y%, tyle •e… w biegach na 400 i 800 metrów, jednej z konkurencji rozgrywanych na paraolimpiadzie.
Zaawansowana dalekowzroczno•% i pourazowa katarakta, czyli zm•tnienie soczewki s! powa•nym schorzeniem. Dolegliwo•% Marty nie jest
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Marta Popio ek na konkursowej estradzie

jednak widoczna= soczewki kontaktowe o warto•ci plus 17 dioptrii sprawiaj!, •e radzi sobie nie tylko z codziennymi sprawami. Muzyczna natura naszej skrzypaczki rywalizuje z jej zainteresowaniami sportowymi:
uprawia lekkoatletyk•, ch•tnie i znakomicie p"ywa. W Krakowie, gdzie
ucz•szcza"a do liceum, znalaz" si• trener, który poprowadzi" j! do sportowych sukcesów. Pokonanie wspomnianych dystansów dla zwyk"ego
zjadacza chleba mo•e by% trudnym zadaniem= Marta, pokonuj!c obie
odleg"o•ci, zdoby"a dla siebie tytu"y mistrzyni Polski. Bra"a te• udzia"
w mistrzostwach Europy dla niewidomych, organizowanych w Bia"ymstoku. Wprawdzie rosyjski lekarz uzna", •e stopie& upo•ledzenia jej
wzroku jest zbyt niski, aby mog"a wyst!pi% w konkurencji, ale ambitna
dziewczyna wystartowa"a poza konkursem i... wygra"a. Nagrod! by"
z"oty medal z wygrawerowan! alfabetem Braile’a dat!.
– „Jestem szcz••liwa i dumna” – mówi Marta Popio"ek o swoim najwi•kszym dotychczasowym sukcesie artystycznym – zwyci•stwie w mi•dzynarodowym konkursie muzycznym dla niewidomych. Najch•tniej
wykonuje muzyk• dawnych epok, ale czy b•dzie to jej specjalno•ci!
– trudno powiedzie%. Tymczasem nieustannie doskonali swój warsztat
i wyst•puje. Niedawno zagra"a z Witoldem Pie&kowskim w Ksi!•nicy
Cieszy&skiej= oboje u•wietnili uroczysto•% wr•czenia stypendiów Macierzy Ziemi Cieszy&skiej najlepszym, tegorocznym absolwentom szkó"
•rednich powiatu cieszy&skiego.
Z pewno•ci! jeszcze nie raz us"yszymy o utalentowanej studentce.
B•dziemy •ledzi% jej karier• przekonani, •e przebiega pod dobr! opiek!, •e pod jej zr•cznymi palcami, „dra•nione” ko&skim w"osiem „wra•liwe”, „czterostrunne”, „stug"ose” skrzypce, coraz cz••ciej i dla wielu
b•d! „$ród"em lamentu, •miechu, %wierkania, szeptu...”, wi•c te• i pe"ni
artystycznej satysfakcji.
WOJAND
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UWAG!KILKA!IN?YNIERA!
O!DYSLEKSJI

Prof. J. Ober

Prof. Józef Ober da" si• te• pozna%, jako
doskona"y mówca, wyg"aszaj!c wyk"ady dla
grupy studentów i pracowników naukowych.
Prelekcja odby"a si• 3 grudnia w jednej z sal
cieszy&skiej Filii Uniwersytetu /l!skiego i dotyczy"a problemów zwi!zanych z dysleksj!,
którymi prelegent zajmuje si• konsekwentnie
od wielu lat.

Foto: Joanna Peciak

Profesor Józef Ober nale•y
do naukowców, znanych nie
tylko w polskim •rodowisku
naukowym. Ponadto jego imponuj!cy dorobek naukowy,
któremu towarzyszy cz"onkostwo w Akademii In•ynierskiej
w Polsce i udzia" w licznych
sympozjach, konferencjach
i seminariach, wzbogacony
jest o ogromne do•wiadczenie pedagogiczne. Nale•y te•
podkre•li%, •e prof. Józef Ober
z Instytutu Automatyki Politechniki /l!skiej zosta" wyró•niony
na V Europejskich Targach Nowych Technologii ’96 w Grenoble oraz podczas presti•owych
mi•dzynarodowych targów
„Technomart ‘97” w Osace.
Jego badania nad zastosowaniem systemu pomiaru ruchu
oka w medycynie i technice
uznano za najbardziej innowacyjn! technologi•.

R. Kopoczek i E. Smyrnowa-Trybulska
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Na pocz!tku wyst!pienia prof. Józef Ober
przedstawi" drog• •yciow!, która poprowadzi"a
go do zbudowania systemu pomiarowego ruchu oka, umo•liwiaj!cego analiz• jako•ciow!
dysleksji. Na prywatny u•ytek prof. J. Ober dysleksj• postrzega jako inno•%, sytuacj•, kiedy
dziecko ma problem z pisaniem i czytaniem,
czyli procesem, który prof. J. Ober de#niuje jako tok skanowania wiersza z lewej do prawej.
Przyczyn dysleksji upatruje si• w braku wspó"pracy i równowagi mi•dzy pó"kulami. Prelegent
przytoczy" wszelkie hipotezy przyczyn dysleksji. Zaznaczy", •e psychologowie oraz osoby
zajmuj!ce si• dysleksj! nie daj! jednoznacznej odpowiedzi. Jedni uwa•aj!, •e to sprawa
wr•cz dziedziczna lub zwi!zana z opó$nionym
u dziecka dojrzewaniem centralnego uk"adu
nerwowego. Prof. J. Ober wspomnia" o trudnych do wykrycia przypadkach funkcjonowania dysleksji wieku doros"ego. Ogromne zainteresowanie zebranych wzbudzi"y stopnie
dysleksji. Z gra#cznego schematu stwierdzono, •e co 6–7 dziecko jest dyslektykiem, czyli ok. 15@ ogó"u )1<3, czyli 5@ to „sko&czeni”
dyslektycy, nie s! ju• w stanie upora% si• z problemem= 1<3 mo•e przy du•ym nak"adzie pracy pokona% trudno•ci= 1<3 powinna tylko wykaza% ch•ci i dobr! wol•*. Ciekaw! wydaje si•
informacja, •e w•ród przest•pców 80@ osób
to dyslektycy, cho% nie s! to ludzie intelektualnie upo•ledzeni. Mo•na raczej rozpatrywa%
kwesti• w kategorii: cz"owiek inteligentny, ale
spo"ecznie odrzucony.
Wyk"ad mia" formu"• otwart! i podj!" istotny
problem, który domaga si• ci!g"ych wyja•nie&.
S"uchaj!cych w szczególno•ci zainteresowa"a mo•liwo•% rozpoznania dziecka dyslektycznego. Prof. Józef Ober z sobie tylko w"a•ciw!
maestri! szczegó"owo odpowiada" na pytania
publiczno•ci oraz bawi" zebranych ciekawymi
historiami, które mia"y miejsce podczas rozlicznych prezentacji systemu pomiarowego
OBER2.
Poproszony o ocen• problemu dysleksji
prof. Józef Ober stwierdzi", •e: „dysleksja to
powa•ny problem spo"eczny. Musimy przede
wszystkim dotrze% do nauczycieli i u•wiadomi%
im, •e co 6–7 dziecko jest dyslektykiem. To nie
jest margines problemu. W zwi!zku z tym faktem uwa•am, •e u•wiadomienie wszystkim, •e
problem istnieje, spowoduje popraw•. B•dziemy mogli pomóc dzieciom dyslektycznym. Nie
jestem psychologiem czy pedagogiem z wykszta"cenia, ale s!dz•, •e w tej kwestii mo•emy jeszcze du•o zdzia"a%. Zawsze bowiem jest
czas na edukacj• i popraw•.”
LUCYNA SADZIKOWSKA
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Foto: Joanna Peciak
Studenci poch onie"ci wyk adem prof. J. Obera

Prace nad budow% systemu pomiarowego ruchu oka by"y prowadzone od blisko 14 lat we wspó"pracy z •rm% Permobil ze Szwecji i •rm%
UNIPROD z Gliwic. Jednymi z najbezpieczniejszych systemów do pomiaru ruchu oka, do których nale!y tak!e system pomiarowy OBER2,
s% urz%dzenia wykorzystuj%ce zjawisko odbicia #wiat"a podczerwonego
od powierzchni ga"ki ocznej. Poniewa! promieniowanie podczerwone
wysy"ane jest w kierunku ga"ki ocznej tylko w bardzo krótkich impulsach,
oczy nie s% wystawione na sta"% ekspozycj$ promieniowania a jedynie
na 80-mikrosekundowe b"yski. Sprawia to, !e system jest bezpieczny dla
zdrowia i mo!e by& stosowany w medycynie do bezinwazyjnych bada•
uk"adu okulomotorycznego oraz wykrywania niektórych schorze• lub
dysfunkcji systemu wzrokowego w najszerszym znaczeniu.

Ze wzgl$du na prostot$ pomiaru i jego szybko#& (do 2000
pomiarów/s), a tak!e niewielkie wymiary urz%dzenia, jest mo!liwe
jego szerokie zastosowanie w dziedzinach technicznych, od informatyki zaczynaj%c (mysz optyczna), poprzez przemys" samochodowy (detekcja zasypiania u kierowców, ocena wp"ywu alkoholu lub innych #rodków wp"ywaj%cych na uk"ad nerwowy), po sfer$ bankowo#ci
(identy•kacja osobnicza w systemach zabezpieczaj%cych). Prowadzona jest równie! wspó"praca z uczelniami medycznymi w zakresie
zastosowa• systemu do diagnostyki chorób oczu, wp"ywu leków na
organizm a tak!e w neurologii. Planuje si$ dalszy rozwój urz%dzenia
poprzez zastosowanie nowszych rozwi%za• zarówno w sprz$cie jak
i oprogramowaniu.

OHTMLQOHEADQOBODYQ!Komputer,!Internet!i!szkolenie!
informatyczne!w!Cieszynie!OVBODYQOVHEADQOVHTMLQ
Na pocz!tku roku zosta"a zawi!zana ni% porozumienia i przyja$ni
mi•dzy studentami #lii U/ w Cieszynie a przedstawicielami Polonistycznego Ko"a M"odych Dydaktyków. W ramach wspó"pracy Ko"o Naukowe Dydaktyków–Informatyków z Cieszyna zorganizowa"o trzydniowe
szkolenie z zakresu obs"ugi programów: Word, PowerPoint i pos"ugiwania si• j•zykiem HTML. Szkolenie odby"o si• od 2–4 grudnia w #lii
U/ w Cieszynie. Wzi•li w nim udzia" studenci Uniwersytetu /l!skiego
oraz nauczyciele z Katowic. Spotkanie mia"o na celu szerzenie wiedzy
informatycznej oraz integracj• •rodowiska studenckiego Uniwersytetu
/l!skiego. Uczestnicy kursu poznali )nieznane im wcze•niej* mo•liwo•ci
programu Word, wykonali prezentacje w PowerPoint na wybrany przez
siebie temat oraz zaprojektowali pierwsze strony internetowe.
Poszczególne bloki tematyczne kursu prowadzili: Sonia K•dra i Gabriela Wo$niak )Microsoft Word*, Joanna Peciak i Gabriela Rymarczyk
)Microsoft PowerPoint* oraz Marcin Drózd )j•zyk HTML*. Niestety, nie
wszystkie zaplanowane wcze•niej punkty programu zosta"y zrealizowane. Do skutku nie dosz"a wycieczka po Cieszynie po"!czona ze zwiedzaniem Muzeum Ziemi Cieszy&skiej – go•cie z Katowic okazali si•
zbyt •!dni wiedzy i mimo zach•t ze strony organizatorów szkolenia
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pozostali przy komputerach, by projektowa%, mody#kowa% i ulepsza%
w"asne strony internetowe. Najwytrwalsi jednak znale$li czas na integracj• towarzysk! i poznali nocne •ycie Cieszyna.
Studenci IV roku edukacji informatyczno-technicznej #lii U/ wykazali
si• nieprzeci•tn! wiedz! i kompetencjami z zakresu informatyki. S"owa
najwi•kszego uznania nale•! si• wszystkim prowadz!cym kurs, gdy•,
jak na pedagogów przysta"o, wykazali si• wyrozumia"o•ci!, cierpliwo•ci! i poczuciem humoru.
Korzystaj!c z okazji, pragn• w imieniu wszystkich uczestników szkolenia serdecznie podzi•kowa% Pani dr Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej
za pomoc w zorganizowaniu kursu, inicjatyw• i •yczliwo•% )zw"aszcza
za pomoc metodyczn!*, Panu mgr. Andrzejowi Szczurkowi )za pomoc
techniczn!* oraz wszystkim Kole•ankom i Koledze, którzy, po•wi•caj!c
swój wolny czas, podzielili si• w"asnymi umiej•tno•ciami i wiedz!.
Wszystko co dobre, szybko si• ko&czy. Mamy nadziej•, •e uczestniczyli•my w pierwszym z cyklu szkole&. +yczymy powodzenia i zapewniamy, •e „mocna” grupa z Katowic z ch•ci! ponownie odwiedzi go•cinne mury #lii Uniwersytetu /l!skiego w Cieszynie.
LUCYNA SADZIKOWSKA
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POLSKA!MUZYKA!RELIGIJNA!
MI%DZY!EPOKAMI!I!KULTURAMI
Jeszcze nie tak dawno,
w wiejskich ko•ció"kach, mo•na by"o spotka% organistów,
którzy nie znali nut. Jako taki
s"uch i pami•% muzyczna by"y ich g"ównymi sprawno•ciami= nie mieli gdzie doskonali%
umiej•tno•ci grania, chyba, •e
u równych sobie nauczycieli, nasladuj!c ich muzyczne
próby. Taki „d"awiduda” cz•sto zwraca" na siebie uwag•
czerwonym spuchni•tym nosem, wskazuj!cym na wyra$n! sk"onno•% do nadu•ywania
mocniejszych trunków.
Charakterystycznej postaci „d"awidudy”
przeciwstawiali si• mniej liczni organi•ci
z prawdziwego zdarzenia – arty•ci, b•d!cy
wykszta"conymi w konserwatoriach wirtuozami. Nazywano ich „fugistami”, bowiem jako
biegli w swoim fachu, popisywali si• umiej•tno•ci! grania fug Jana Sebastiana Bacha

Zebrani na sali obrad s uchacze
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Konferencje" otwar a prof. dr hab. Krystyna Turek

oraz innych dzie" wielkich mistrzów. Do swoich kolegów, s"u•!cych niedouczonym muzykanctwem liturgicznej potrzebie, odnosili si•
nieco pogardliwie. Dzi• takie historie s! chyba
coraz rzadsze, poniewa• akompaniowanie liturgii gr! na organach wymaga i wiedzy, i niema"ych, cho% niekoniecznie wirtuozowskich
umiej•tno•ci.
Takiej wiedzy i bieg"o•ci w grze dawne szkó"ki organistowskie nie by"y w stanie rozwija%.
Tu i ówdzie ubolewano nad tym faktem i szukano rozwi!zania problemu, stawiaj!c przedtem pytanie: dlaczego muzyka ko•cielna stoi
u nas na tak niskim stopniu. Jedna z odpowiedzi mówi"a o braku stosownego i przyzwoitego wynagrodzenia dla organistów. Dzisiaj ju•
nikogo nie dziwi, •e byle jakie i krótkotrwa"e
przygotowanie do organistowskiej s"u•by, "!czono niegdy• z nauk! rzeczy po•ytecznych
)ogrodnictwa, pszczelarstwa, wiejskiego rzemios"a*.
O tych i innych sprawach mówi" ks. prof.
dr hab. Tadeusz Przybylski podczas dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji naukowej
zatytu"owanej Polska muzyka religijna – mi$dzy
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epokami i kulturami, zorganizowanej w Cieszynie w dniach 23–24 listopada br. przez Katedr• Kompozycji i Teorii Muzyki, dzia"aj!c! w ramach Instytutu Muzyki #lii Uniwersytetu /l!skiego. Autor referatu Z dziejów kszta"cenia organistów w Polsce w XIX i w pierwszej po"owie XX
wieku, reprezentant krakowskiego •rodowiska
naukowego, przedstawi" swój temat w sposób
kompetentny a zarazem barwny, budz!cy zainteresowanie i uznanie s"uchaczy.
Uczestnicy sesji, której program naukowy
zaprojektowa"y i do skutku doprowadzi"y prof.
dr hab. Krystyna Turek oraz dr Bogumi"a Mika, przedstawili 25 niezwykle interesuj!cych
referatów. Ukazano w nich problematyk• muzyki religijnej w mo•liwie szerokiej perspektywie. Tym samym, w!tki •ci•le muzykologiczne przeplata"y si• w poszczególnych wyst!pieniach z tre•ciami teologicznymi, równie•
ekumenicznymi )referenci ze •rodowisk rzymsko- i polsko-katolickich, a jako przedmiot analiz i interpretacji – muzyka kr•gów katolickich,
protestanckich i prawos"awnych*, za• tematyk• prezentowanych opracowa& historycznych,
w sposób najzupe"niej oczywisty i naturalny,
uzupe"nia"y interpretacje wyników terenowych
bada& folklorystycznych. Niew!tpliwym sukcesem organizatorów by"o równie• to, •e wzi•li
w nim udzia" naukowcy z ró•nych •rodowisk,
duchowni i •wieccy, z Cieszyna, Gda&ska, Katowic, Krakowa, Lublina, ;odzi, Opola, Poznania, Torunia, Warszawy, Wroc"awia.
Listopadowe cieszy&skie konferencje po•wi•cone muzyce religijnej maj! ju• swoj!
tradycj• i dorobek z wyra$nie zarysowuj!c!
si• tendencj! rozwojow!. Idea organizowania
tego rodzaju spotka& pojawi"a si• przed kilku
laty i pocz!tkowo obj•"a swoim zasi•giem jedynie •l!skie •rodowisko naukowe. Od ubieg"ego
roku maj! one charakter ogólnopolski, jednak
ju• pojawi"y si• opinie, •e nale•a"oby d!•y%
do umi•dzynarodowienia przysz"ych spotka&.
Tymczasem ukaza"o si• wydawnictwo, w którym zamieszczono materia"y z ubieg"orocznej
konferencji, a jest szansa, •e równie• i tegoroczne wyst!pienia zostan! utrwalone w po-

staci drukowanej i udost•pnione szerszemu
ogó"owi zainteresowanych.
W tym roku, obok przedstawicieli gospodarzy )prof. dr hab. K. Turek, dr B. Mika, mgr A.
Kocha&ska, mgr M. Wo"czek, mgr A. Wójcik* referaty prezentuj!ce szeroko rozumian! problematyk• muzyki religijnej przedstawili )wymieniamy w kolejno•ci wyst!pie&*: dr A. Patalas
)Kraków*, prof. dr hab. W. W•grzyn-Klisowska
)Warszawa–Wroc"aw*, mgr A. Bywalec-Fojcik
)Kraków*, mgr M. Chrenkoff )Kraków*, mgr M.
Stawowy )Lublin*, ks. prof. dr hab. T. Przybylski
)Kraków*, ks. prof. dr hab. S. Ziemia&ski )Kraków*, ks. dr W. Hudek )Katowice*, dr R. Skupin
)Gda&sk*, dr hab. R. Po•piech )Opole*, prof.
dr hab. P. Dahlig )Warszawa*, dr A. Nawrocka-

Wysocka )Pozna&*, mgr E. S"awi&ska-Dahlig
);ód$*, mgr J. Jackowski )Warszawa*, ks. dr M.
Michalski )Toru&*, ks. mgr B. Skowro&ski )Warszawa*, mgr A. Draus )Kraków*, mgr R. Borowiecka )Kraków*, mgr K. Kiwa"a )Kraków*, mgr
K. P"osko& )Kraków*.
Obradom konferencji przewodniczyli prof.
dr hab. K. Turek, adi. II st. W. Ciencia"a, dr M.
Mendel-Mi•ka i dr B. Mika. Na zako&czenie
pierwszego dnia odby" si• tak•e, ciep"o przyj•ty krótki koncert nauczycieli akademickich
z cieszy&skiej #lii U/. W duecie wyst!pili
mgr Krzysztof Durlow )skrzypce* oraz adi. Tomasz Spali&ski )gitara*.
WOJAND

Referat wyg asza ks. prof. dr hab. Tadeusz Przybylski
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