
Racibórz 
- symbolika przestrzeni miejskiej

Posąg Immaculaty w Raciborzu (cz. 3)
W poprzednich odcinkach artykułu dotyczącego raciborskiej ko-

lumny maryjnej kilkakrotnie podkreślałem rangę tej wspaniałej, mo-

numentalnej rzeźby, jej znaczenie dla mieszkańców nadodrzańskie-

go grodu. Owa funkcja symboliczna, związana z podkreślaniem toż-

samości religijnej i kulturowej raciborzan, przejawia się m.in. poprzez 

zespół przekonań (opowieści, podań), które w różny sposób wiążą 

się z monumentem. Ich wspólnym mianownikiem jest, wynikający z ge-

nezy pomnika, motyw nadprzyrodzonej opieki nad miastem. Kolum-

na jawi się jako znak trwania grodu, gwarantka jego niezniszczal-

ności1. Świadczy o tym między innymi bardzo silnie zakorzenione w 

świadomości zbiorowej wierzenie, że jakiekolwiek naruszenie rzeźby, 

tym bardziej jej zniszczenie, będzie skutkowało katastrofą dla mia-

sta, a ściślej – spowoduje zatopienie go. Ogromne rozmiary powo-

dzi, jaka nawiedziła Racibórz w 1997 roku, były i nadal są – w na-

wiązaniu do wspomnianego wierzenia – łączone z pracami remonto-

wymi, prowadzonymi w pobliżu kolumny kilka miesięcy przed nadej-

ściem kataklizmu.

Również fakt, że na całkowicie wypalonym w 1945 roku Rynku 

ocalała maryjna rzeźba, interpretowany jest przez raciborzan jako 

opatrznościowy znak nadprzyrodzonej opieki. Tym bardziej, że ze 

straszliwych zniszczeń wojennych ocalała także jedna kamienica przy 

Rynku – ta, w której, jak mówi podanie, mieszkała kobieta, przyno-

sząca codziennie do stóp Niepokalanej świeże kwiaty i sprzątająca 

otoczenie kolumny.   

Istnieje również przepowiednia, sugerująca, że ostatnim dniem ist-

nienia świata będzie ten, w którym ani jeden człowiek  - mieszkaniec 

miasta lub ktokolwiek inny - nie przeżegna się nabożnie, mijając ra-

ciborską kolumnę maryjną.

Na cokole monumentu umieszczono, jak już podkreślałem, posta-

cie trzech świętych patronów miasta, a wśród nich św. Marcelego, pa-

pieża-męczennika z początku IV wieku. W ten sposób rzeźbiarz wy-

artykułował w kamieniu istotę jednej z najważniejszych raciborskich 

legend. Głosi ona, że w styczniu 1241 roku miasto zostało uratowa-

ne przed niechybną zagładą z rąk Tatarów dzięki nadprzyrodzone-

mu wstawiennictwu św. Marcelego. O świcie 16 stycznia, w dniu jego 

liturgicznego wspomnienia, nad oblegającymi Racibórz wojownika-

mi tatarskimi ukazała się ponadnaturalnej wielkości postać w papie-

skiej tiarze na głowie, przyodziana w złoty ornat, dzierżąca w pod-

niesionej dłoni olbrzymią kulę, którą kierowała w stronę napastników. 

Ci, ogarnięci przerażeniem, rzucili się do bezładnej ucieczki, porzuca-

jąc broń, namioty i żywność. Miasto zostało uratowane, a jego miesz-

kańcy przyrzekli, że po wieczne czasy będą oni oraz ich potomkowie 

czcili świętego Marcelego, jako głównego patrona i opiekuna, który 

w krytycznym dla Raciborza momencie przybył z cudowną odsieczą. 

Bogata w przeszłości lista przejawów kultu św. Marcelego w Raci-

borzu została obecnie sprowadzona do pielęgnowania wśród miesz-

kańców świadomości, iż jednym ze świętych Strażników raciborskiej 

Immaculaty jest właśnie zabity za wiarę papież.

 dr Janusz Nowak

1. Zob. J. Nowak, Światobliwa Księżniczka i inne opowiadania, Racibórz 2004.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_Matki_Boskiej_w_Raciborzu
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Słowo od redakcji

W odredakcyjnej wypowiedzi umieszczonej w poprzed-

nim numerze “Eunomii” mocno podkreśliliśmy, wynikający z ka-

tastrofy smoleńskiej, tragiczny kontekst, w jakim powstawa-

ła kwietniowa edycja naszego czasopisma. W czasie, kiedy 

przygotowujemy do druku numer majowy, znowu odczuwa-

my presję dramatycznych wydarzeń. Tym razem wiele miast 

i wsi na terenie naszego kraju znalazło się pod wodą w wy-

niku powodzi porównywalnej z tą z roku 1997. Tysiące ludzi 

pozbawionych w ciągu kilkunastu minut dorobku całego ży-

cia. Ogrom nieszczęść. Zwielokrotnione, przygnębiające cier-

pienie. Powódź dotknęła także kilku miejscowości podracibor-

skich. Również sam Racibórz był (a sądząc po prognozach po-

gody – wciąż jest) zagrożony wielką wodą. Takie traumatycz-

ne sytuacje zmuszają nas wszystkich do zmiany perspekty-

wy: rzeczy dotąd, wydawałoby się, bardzo ważne, jawią się  

w tym kontekście jako drugorzędne. 

Pragniemy zaapelować do Państwa, naszych Czytelników, 

o wielkoduszne i hojne włączenie się do akcji niesienia pomo-

cy licznym osobom dotkniętym przez kataklizm.   

W trzydziestym szóstym numerze „Eunomii” znajdą Państwo 

m.in. sylwetki nowych doktorów, relacje z przebiegu Tygodnia 

Bibliotek, z wernisażu wystawy w Siemianowicach, z wykładu 

gościnnego na temat motywiki wampirycznej w literaturze i in-

nych dziedzinach sztuki, sprawozdanie z Międzynarodowego 

Obozu Studenckich Kół Naukowych, reportaż z wycieczki dy-

daktycznej do Pragi, materiały dotyczące wspaniałych doko-

nań w zakresie sportu uczelnianego i inne.

Pragniemy zapowiedzieć, że w pierwszej połowie czerwca 

(do końca sesji egzaminacyjnej) opublikujemy  kolejny, ostat-

ni w bieżącym roku akademickim, numer „Eunomii”, w którym 

umieścimy m.in. bogate materiały poświęcone Juwenaliom, 

Igrzyskom „Sport ku radości” oraz kilku innym ważnym wyda-

rzeniom z ostatnich tygodni. 

W przededniu sesji egzaminacyjnej życzymy studentom ra-

ciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jak najlep-

szych wyników.

Zachęcamy Państwa do lektury majowego numeru uczel-

nianego periodyku, jednocześnie dziękując wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do jego powstania.

REDAKCJA

W dniach 27 - 29 kwietnia   2010 r. w murach naszej 
Uczelni zorganizowany  został  Międzynarodowy Obóz Stu-
denckich Kół Naukowych, odbywający się w ramach reali-
zacji międzynarodowego projektu badawczego nt. Kompe-
tencje językowe dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym 
wieku  szkolnym. 

Gospodarzem, a zarazem  organizatorem  przedsię-
wzięcia było Studenckie Naukowe Koło Pedagogów oraz 
Zakład Edukacji Elementarnej PWSZ w Raciborzu. W obozie 
uczestniczyli członkowie i opiekunowie Kół z ośrodków aka-
demickich Czech (Olomouc - Uniwersytet Palackiego), Sło-
wacji (Prešov – Uniwersytet Preszowski) oraz Polski (Często-
chowa – Akademia im. Jana Długosza, Opole – Uniwersytet 
Opolski, Racibórz - PWSZ). 

O tym ważnym wydarzeniu piszemy na stronach 10-11.
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 Z ŻYCIA UCZELNI

KRONIKA WYDARZEŃ - SENAT I REKTORAT

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
PORZĄDEK OBRAD SENATU

22 kwietnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Ko-

legium Rektorskiego i Rady Wydawniczej. Tema-

tem spotkania był plan wydawniczy na 2010 r., 

rekrutacja na studia oraz sprawy bieżące uczelni.

10 maja 2010 r. obradował Konwent. Na po-

siedzeniu Prorektor ds. organizacji i rozwoju prof. 

nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech przedstawił sprawy 

związane z rekrutacją na studia, zatrudnienie ka-

dry dydaktycznej, działania  w zakresie pozyska-

nia środków unijnych  oraz plany rozwojowe uczelni. 

12 maja 2010 r. Prorektor prof. nadzw. dr hab. 

Jerzy Pośpiech dokonał uroczystego otwarcia  

XIII Igrzysk Sportowych Dzieci i Młodzieży Niepeł-

nosprawnej SPORT KU RADOŚCI oraz Juwenaliów 

2010.

12 maja 2010 r. Prorektor doc. dr Jacek Lem-

bas dokonał otwarcia IV Konkursu Matematycznego  

o nagrodę Rektora PWSZ w Raciborzu zorganizo-

wanego dla uczniów drugich klas szkół ponadgim-

nazjalnych powiatu raciborskiego.

1. Przyjęcie Uchwały Nr 198/2010 w sprawie 

przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

2. Przyjęcie Uchwały Nr 199/2010 w sprawie 

przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Racibo-

rzu z dnia 25 marca 2010 r.

3. Przyjęcie Uchwały Nr 200/2010 w sprawie 

zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku 

pedagogika.

4. Przyjęcie Uchwały Nr 201/2010 w sprawie 

zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu 

egzaminu wstępnego na studia w roku akade-

mickim 2011/2012.

5. Przyjęcie Uchwały Nr 202/2010 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organi-

zacyjnym Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu.

6. Sprawy różne.

- 13 maja 2010 r.
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SYLWETKI

Instytut Neofilologii

27 stycznia 2010 roku na Wydziale Filozoficz-
nym Uniwersytetu Ostrawskiego, Jacek Molęda, 
wykładowca Instytutu Neofilologii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu obro-
nił rozprawę doktorską pod tytułem A compara-
tive study of phonological adaptations of anglicisms 
in Czech and in Polish since the 1990s i tym samym 
uzyskał tytuł akademicki doktora (Ph.D.), rów-
noważny ze stopniem doktora nauk humani-
stycznych nadawanym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

Dysertacja została napisana pod kierunkiem 
prof. PhDr. Stanislava Kavki, Ph.D., CSc. Rozpra-
wa miała na celu opisanie i porównanie procesów 
adaptacji fonologicznej anglicyzmów w dwóch 
blisko spokrewnionych językach – czeskim i pol-
skim, w nowych warunkach językowych, które 
zaistniały po roku 1990. Praca doktorska stano-
wi też próbę zmierzenia się z powszechnie przyję-
tymi aksjomatycznymi stwierdzeniami na temat 
procesu adaptacji fonologicznej, które niekoniecz-
nie w sposób adekwatny opisują nową językową 
rzeczywistość. Szczególne wyzwanie dla autora 
stanowiła analiza fonologicznych procesów ada-
ptacyjnych anglicyzmów w języku czeskim, któ-
ry nie jest językiem ojczystym autora. 

Dysertacja Jacka Molędy to niewątpliwie ko-
lejny owoc coraz lepiej rozwijającej się współpra-
cy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodo-
wą w Raciborzu a Uniwersytetem Ostrawskim. 
Jacek Molęda podkreśla niezapomnianą atmos-
ferę studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Ostrawskim, sprzyjającą wytężonej pra-
cy badawczej i przepełnioną życzliwością. 

Zainteresowania językoznawcze au-
tora pracy doktorskiej oprócz zagadnień 
ściśle fonologicznych obejmują też mię-
dzy innymi gramatykę historyczną (Ja-
cek Molęda jest też współautorem audio-
rekonstrukcji tekstów staroangielskich, 
średnioangielskich i wczesno-nowoan-

Anglicyzmy w języku polskim i czeskim
Doktorat Jacka Molędy

gielskich zamieszczonych w książce Past and Pre-
zent of the English Language prof. Sanislava Kavki) 
i języki pidżinowe (wygłosił na ich temat wykład 
na Uniwersytecie Ostrawskim w ramach presti-
żowego Klubu Współczesnych Filologów). 

W wolnych chwilach Jacek Molęda para się 
poezją, jest autorem trzech tomików poetyckich, 
członkiem Związku Literatów Polskich a tak-
że współpracuje z „Almanachem Prowincjonal-
nym”.

Panu doktorowi Jackowi Molędzie, któremu jesteśmy ogromnie 

wdzięczni za ozdobienie pierwszego numeru „Eunomii” znakomi-

tymi wierszami, przekazujemy serdeczne gratulacje oraz życzymy 

kolejnych znaczących osiągnięć nie tylko w dziedzinie lingwistyki, 

ale także w tej sferze, którą opiekują się Panny z orszaku Apollina.

Redakcja

Doktor Jacek Molęda

Foto. archiw
um
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olędy
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SYLWETKI

Ewa Gieroń-Czepczor, wykładowca w Instytucie 
Neofilologii raciborskiej Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej, obroniła pracę doktorską pod tytu-
łem  A corpus-based cognitive semantic analysis of 
the primary basic colour terms in English and Po-
lish i uzyskała międzynarodowy tytuł doktora 
nauk humanistycznych (Ph.D.) w zakresie języko-
znawstwa. Obrona pracy, napisanej pod kierunkiem  
prof. PhDr. Stanislava Kavki, CSc., w konsultacji  
z prof. dr hab. Karolem Danielem Kadłubcem, mia-
ła miejsce na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Ostrawskiego w dniu 27 stycznia bieżącego roku. 

Dysertacja jest pracą porównawczą, badającą uży-
cie i znaczenia – zwłaszcza przenośne - nazw barw 
w języku angielskim i polskim, z wykorzystaniem 
współczesnych narzędzi językoznawczych jakimi 
są korpusy elektroniczne. Źródła inspiracji do badań 
były dwojakie: z jednej strony antropolingwistycz-
ne badania nad terminologią barw, wskazujące na 
szczególne miejsce sześciu z nich w leksykonach ję-
zyków całego świata oraz uniwersalny charakter 
pewnych tendencji w nazewnictwie spektrum barw, 
z drugiej - odkrycia semantyki kognitywnej traktu-
jącej język jako odbicie procesów myślowych,  a ści-
ślej – konceptualnej metafory i metonimii. To właśnie 
one determinują język przenośny, idiomatyczny, któ-
rego sporą część stanowią nazwy kolorów, zarów-
no w języku angielskim, jak i polskim. Badanie tych 
zjawisk i ich interpretacja pomagają w zrozumieniu 
takich chociażby idiomatycznych zastosowań termi-
nów kolorystycznych, jak green-eyed monster, czy 
catch someone red-handed  zwłaszcza w przypad-
kach braku lub niespójności źródeł etymologicznych.

      Praca jest obszerna i obejmuje dwie fazy ana-
lizy: kwalitatywną i kwantytatywną. Pierwsza – 
traktująca wieloznaczność z perspektywy semazjolo-
gicznej - obejmuje rekonstrukcje sieci znaczeń bada-
nych terminów, od prototypowych (podstawowych                               
i dosłownych) do przenośnych z uwzględ-
nieniem procesów konceptualnych umożli-
wiających rozszerzenia. Druga – korpuso-
wa – przedstawia częstotliwości poszcze-
gólnych znaczeń; określają one stopień ich 
zakorzenienia w języku. Obie części do-

Instytut Neofilologii

Nazwy kolorów
Doktorat Ewy Gieroń-Czepczor

starczyły ciekawych wniosków: w większości przy-
padków (wyjątkiem są blue i niebieski) radialne sieci 
znaczeń są zaskakująco podobne. Wyniki badań kor-
pusowych wskazują jednak na pewne rozbieżności  
o podłożu kulturowym.

Proces powstawania pracy, połączony ze studia-
mi doktoranckimi w Ostrawie, jest dla Ewy Gieroń-
Czepczor miłym wspomnieniem sprzyjającej serdecz-
nej atmosfery na Wydziale Filozoficznym Uniwersy-
tetu Ostrawskiego. Twórca i szef studium doktoranc-
kiego, nieżyjący już prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc., 
od samego początku dbał o to, aby słuchacze z Polski, 
tj. czwórka doktorantów z PWSZ w Raciborzu, czu-
li się mile widziani. Sprzyjało to nie tylko pracy na-
ukowej, ale również nawiązywaniu kontaktów, któ-
re mogą w przyszłości zaowocować.

 Redakcja „Eunomii” dołącza się do gratulacji przekazywanych 

Pani Doktor Ewie Gieroń-Czepczor oraz życzy wielu sukcesów na 

niwie zawodowej, a także pomyślności w życiu osobistym.

Foto. archiw
um

E. G
ieroń-Czepczor

Dr Ewa Gieroń-Czepczor
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Dr R. Morawski podczas wykładu.
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Biblioteka PWSZ w Raciborzu

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich ogłosiło edycję ogólnopolskiego 
programu popularyzacji książki i czytelnictwa 
pod nazwą Tydzień Bibliotek, który został ob-
jęty patronatem honorowym ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego - Bogdana Zdrojew-
skiego.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy 
o roli biblioteki i ośrodka informacji w syste-
mie kultury i edukacji, podnoszenie prestiżu bi-
bliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości 
społecznej, promocja czytelnictwa i zaintereso-
wań książką oraz nowymi mediami komuni-
kacji społecznej. 

Co roku akcja ma inne hasło wiodące, któ-
re wskazuje jakie obszary działalności biblio-
tek eksponujemy i co chcemy upowszech-
nić w świadomości społecznej. W 2010 r. Ty-
dzień Bibliotek odbywał się w dniach 8-15 maja 
pod hasłem „Biblioteka – słowa, dźwięki, obra-
zy”. W realizowaniu hasła jest miejsce zarówno 
na podkreślenie roli Internetu, w którym splot 
tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odnie-
sienie do muzyki, słowa i obrazu. 

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek  
w dniu 11 maja nasza uczelniana Biblioteka 
zorganizowała dla pracowników oraz studentów spotkanie 
zatytułowane „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”. 

Dyrektor Biblioteki, mgr Zenona Mrożek, powitała przy-
byłego na spotkanie Kanclerza PWSZ mgr Cezarego Raczka, 
Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybni-
ku Filii w Raciborzu mgr Agatę Śliwicką, zaproszonego do 
wygłoszenia wykładu dr. Rajmunda Morawskiego z Insty-
tutu Studiów Społecznych, przedstawicieli Studenckiego Koło 
Naukowego Fotografii Artystycznej Foton, działającego przy 
Instytucie Sztuki wraz z opiekunem dr Gabrielą Habrom – 
Rokosz oraz przybyłych na spotkanie zaproszonych gości, 
przedstawicieli Rady Bibliotecznej, pracowników Uczelni, 
 a także liczną grupę studentów. 

Na początku spotkania dyrektor zwróciła uwagę na to, 
że współczesna biblioteka stopniowo przestaje być wyłącz-
nie zbiorem książek i czasopism drukowanych, staje się nato-
miast miejscem, gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok 
służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbioro-
wi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się 

Tydzień Bibliotek po raz siódmy 
8-15 maja 2010

mgr Zenona Mrożek, dyrektor Biblioteki PWSZ

„Analfabetą przyszłości nie będzie ten, kto nie zna pisma, 

lecz ten, kto nie pozna specyficznego języka fotografii”.

Laszlo Moholy Nagy

Biblioteka PWSZ w Raciborzu

mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. 
Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszuki-
wania i udostępniania stwarzają konieczność innego akcento-
wania pobytu czytelnika w bibliotece. 

Biblioteka staje się miejscem, gdzie czytelnik poprzez In-
ternet ma dostęp do różnych źródeł informacji – baz danych 
oraz czasopism elektronicznych. Obecnie biblioteka PWSZ 
poprzez przystąpienie do programu MNiSW Wirtualnej Bi-
blioteki Nauki ma dostęp do pełnych tekstów artykułów  
w czasopismach elektronicznych, a w najbliższym czasie 
przystąpi do ogólnopolskiego programu e - Publikacje Na-
uki Polskiej, umożliwiającego dostęp do recenzowanych prac 
naukowych.

Uroczystego otwarcia Tygodnia Bibliotek dokonał Kanclerz 
PWSZ mgr Cezary Raczek. Pan Kanclerz zwrócił szczególną 
uwagę na rolę biblioteki w życiu uczelni. Z biblioteki facho-
wej stała się biblioteką nowoczesną z funkcjonalnym syste-
mem bibliotecznym Prolib, mogącą aspirować do miana bi-
blioteki naukowej. Zdaniem Pana Kanclerza kierunek rozwo-
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Dyrektor Biblioteki mgr Zenona Mrożek otwiera spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek.

7

 Z ŻYCIA UCZELNI

Wystawa książek o Raciborzu.

ju naszej biblioteki zgodny jest z hasłem wiodącym obecnego 
Tygodnia Bibliotek i zmierza w kierunku jej multimedialno-
ści. Na koniec Cezary Raczek dodał : „myślę, że to nie koniec 
dynamicznego rozwoju naszej biblioteki, czego Pani Dyrektor 
i jej współpracownikom życzę”. 

Po części oficjalnej został wygłoszony wykład dr. Rajmun-
da Morawskiego nt. „Aktywność mieszkańców Raciborza  
w życiu kulturalnym i społecznym miasta”, poparty wie-
loma przykładami i analizą badań na ten temat. Pan dr Raj-
mund Morawski zwrócił uwagę na to, że człowiek jest za-
razem twórcą jak i odbiorcą kultury - cały czas świadomie 
bądź nie uczestniczy w kulturze. Przytoczył różne definicje 
„uczestnictwa w kulturze”(według Anny Przecławskiej, An-
drzeja Tyszko, Antoniny Kłoskowskiej). Gdy omawiał wy-
niki badań uczestnictwa studentów w życiu kulturalnym, 
uczestnicy spotkania – studenci, żywo reagowali na 
nie,  niekiedy je komentując. 

W następnej części dr Gabriela Habrom – Rokosz, 
opiekun Studenckiego Koło Naukowego Fotogra-
fii Artystycznej Foton, działającego przy Instytu-
cie Sztuki, przedstawiła formy pracy oraz założenia  
i obszary programowej działalności Koła. Zaznaczy-
ła, że Koło ma charakter otwarty, a liczni jego człon-
kowie mają szeroką możliwość prezentacji swojego 
dorobku artystycznego. W odpowiedzi na zaprosze-
nie Biblioteki PWSZ do wzięcia udziału w spotka-
niu z okazji Tygodnia Bibliotek „Biblioteka – dźwię-
ki, obrazy” odbyło się w Kole Foton spotkanie na te-
mat rozmów o fotografii oraz korelacji muzyki, sło-
wa, obrazu. 

W dalszej części spotkania, zgodnie z hasłem Ty-
godnia Bibliotek, zostały zaprezentowane przez 
przedstawicieli Fotonu prezentacje multimedialne, 

poprzedzone wstępnym omówieniem auto-
ra danej pracy. Powstanie projektu było in-
spirowane muzyką - prezentacje zawierały 
muzykę oraz fotografię. Po przedstawieniu 
prezentacji wywiązała się ciekawa dysku-
sja. Autorzy projektów odpowiadali na py-
tania uczestników spotkania, mówili o do-
borze tematu oraz inspiracjach do tworze-
nia projektu. 

Dziękując za dostarczenie i umożliwie-
nie użytkownikom spotkania bardzo cie-
kawego połączenia słowa, dźwięku i obra-
zu, prowadząca spotkanie dyrektor biblio-
teki podkreśliła, że po raz kolejny Czytelnia 
stała się miejscem promocji prac artystycz-
nych, a dzisiejsze spotkanie służy wymianie 
doświadczeń oraz pogłębieniu wiedzy na te-
mat fotografii oraz uczestnictwa w kulturze 

Bezpośrednio po zaprezentowanych 
multimedialnych prezentacjach zaprosze-
ni goście oraz studenci mogli obejrzeć wy-
stawę książek „Dawny Racibórz w zbiorach 
Biblioteki”. Ekspozycje współtworzyły do-
kumenty drukowane, mapy, plany, zdjęcia 
i fotografie dotyczące Raciborza. Prezento-
wane zbiory, na co dzień są niedostępne lub 

gromadzone w księgozbiorze podręcznym do udostępniania 
na miejscu, a dzięki wystawie zainteresowane osoby mogły 
się z nimi zapoznać.

W gronie zainteresowanych, zaproszonych gości, pracow-
ników Uczelni i Biblioteki oraz studentów spotkanie upłynę-
ło w bardzo miłej atmosferze.

Warto dodać, że z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek  
w dniach 8.05 – 18.05.2010 r. Biblioteka ogłosiła „amnestię”. 
Wszyscy dłużnicy książek mieli okazję do zwrotu książek, 
bez płacenia kary. Po podsumowaniu okazało się, że umorzo-
no czytelnikom kary na wartość 346,00 zł

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej po-
przez swoje podjęte działania włączyła się w realizację ogól-
nopolskiego programu upowszechniania i promocji czytel-
nictwa Tydzień Bibliotek 2010.



Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON

Słowa - dźwięki - obrazy
dr Gabriela Habrom-Rokosz

„Analfabetą przyszłości nie będzie ten, kto nie zna pisma, 

lecz ten, kto nie pozna specyficznego języka fotografii”.

Laszlo Moholy Nagy
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Agnieszka Gogolewska
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Biblioteka PWSZ w Raciborzu

Powyższe hasło tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek stało się inspi-
racją do przygotowania pięciu au-
torskich projektów w formie pre-
zentacji multimedialnych, które 
zaprezentowano podczas spotka-
nia zorganizowanego 11 maja br. 
w czytelni ogólnej PWSZ w Raci-
borzu. Przedstawiciele Studenckie-
go Koła Naukowego Fotografii Ar-
tystycznej FOTON, Agnieszka Go-
golewska [PWSZ Racibórz – edu-
kacja artystyczna], Joanna Dawi-
dowska [UŚ Katowice – filologia 
polska], Agnieszka Koot [PWSZ 
Racibórz – edukacja artystyczna], 
Marcin Komorowski [UŚ Katowice 
– filologia angielska] i Kamil Mate-
rzok [UŚ Katowice, filia w Cieszy-
nie – edukacja artystyczna] mie-
li okazję podzielić się swoimi twórczymi osiągnięciami. In-
spirowane różnymi gatunkami muzyki obrazy fotograficz-
ne eksponowano za pośrednictwem projektora multimedial-
nego. Każda z prezentacji uzupełniona została autorskim sło-
wem - osobistą refleksją, odsłaniając tym samym zamysł au-
tora. 

Kamil Materzok, nawiązując do muzyki Fryderyka Chopi-
na, zaprezentował motyw krajobrazu, którego subtelna ko-
lorystyka, miękkość modelunku światłocieniowego oraz fak-
tura akcentów wyraźnie nawiązuje do impresji muzycznych 
wybitnego mistrza fortepianu. Prezentacja multimedialna 
Agnieszki Gogolewskiej, dotykająca obszaru fotografii przy-
rody w jej reporterskim ujęciu, pozwoliła odkryć doskona-
łą spostrzegawczość a jednocześnie wrażliwość autorki zdjęć. 
Prezentowane ujęcia filmowe w połączeniu z profesjonalnie 
dobraną muzyką tworzą bardzo interesującą miniaturę fo-
to-filmową. 

Joanna Dawidowska z kolei przygotowała tryptyk foto-
graficzno-muzyczny „La Femme de Pecheur”.  Jak wyjaśnia 
sama autorka – „Tytuł prezentacji oznacza w tłumaczeniu na 
polski „Żona rybaka” i bezpośrednio łączy się z utworem Emi-

liany Torrini „Fisherman’s Women”. Utwór ten stanowi ścieżkę 
dźwiękową prezentacji trzech zdjęć. Te fotografie są moimi auto-
portretami. Połączenie wybranej muzyki z wybranymi ujęciami 
miało na celu przedstawienie natury kobiecej - jej kruchości, sub-
telności, ale także kobiecego piękna. Poruszam w swojej prezenta-
cji problem samotności jednostki w świecie – bez względu na to 
czy jest to kobieta czy mężczyzna”.

Preferujący fotografię w klasycznym rozumieniu Marcin 
Komorowski do swojej prezentacji wybrał fotografię zareje-
strowaną na wysokoczułej błonie czarno-białej. Praca ta po-
wstała jesienią, dwa lata temu. W komentarzu do prezenta-
cji wyjaśnił, że jako podłoże muzyczne do prezentowanego 
statycznie obrazu fotograficznego wybrał „akompaniament 
prawdopodobnie najpiękniejszej ballady jazzowej „Autumn Le-
aves” (od której pochodzi tytuł prezentacji) w interpretacji Evy 
Cassidy”. W nawiązaniu do przygotowanej prezentacji Mar-
cin dodał: „Wychodzę z założenia, że obraz fotograficzny, po-
dobnie jak muzyka i tekst literacki, jest kompozycją lub może nią 
być ze strukturalistycznego punktu widzenia. Analogie w tychże 
kompozycjach składających się na prezentację „Autumn Leaves” 
są na wskroś semantyczne, gdyż obiekty uchwycone na fotogra-
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Joanna Dawidowska

Kamil Materzok
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fii odwołują do poszczególnych partii tekstu utworu, muzyka zaś 
stanowi ich metatekstualne kompendium. W ten sposób nacisk 
pada na wersy „The falling leaves drift by the window/ The au-
tumn leaves of red and gold”, które najsilniej działają na percep-
cje w zderzeniu z muzyką i obrazem - pejzażem alejki parkowej 
jesienią. Odwołanie nie jest jednak dosłowne, gdyż sam obraz,  
w odróżnieniu od treści tekstu, jest statyczny, co więcej, czar-
no-biały. Z kolei w pełni dosłowna interpretacja obojga 
kompozycji byłaby - moim zdaniem - zwyczajnie nud-
na. Ostatni plan - majaczące w oddali cienie - jest jed-
nocześnie ostatnim punktem odniesienia w treści utwo-
ru. Choć wers „But I miss you most of all, my darling/ 
When autumn leaves start to fall” powtarza się tu po 
raz drugi, siła wokalu i suspense we właśnie tym frag-
mencie, uwydatnia go z precyzyjnym opóźnieniem. Po-
dobnie głębia ostrości fotografii zepchnęła oniryczny wi-
dok oddalających się postaci na „sam koniec” zdjęcia, 
jednocześnie eksponując go jako silny element kompozy-
cji”.

W drugiej, bardzo osobistej prezentacji multime-
dialnej, Marcin Komorowski ukazał siebie w wielu 
odsłonach. Płynnie przenikające się sekwencje, peł-
ne ekspresji autoportrety i mocne w wyrazie sceny, 
dotykają bogatego wnętrza autora, odsłaniając Jego 
intymny świat. Mottem tego projektu mogłyby być 
słowa Walta Whitmana o swojej książce poetyckiej 
„Źdźbła trawy”: Ktokolwiek dotyka tej książki, do-
tyka człowieka...

Cykl prezentacji, przestawionych pod-
czas wtorkowego spotkania zwieńczo-

ny został pokazem cyfrografii „Ulot-
ność” autorstwa Agnieszki Koot, studentki  
I roku edukacji artystycznej. Realizacja ta w za-
myśle autorki zwraca szczególną uwagę na 
zmienność i ulotność czasu. Precyzyjnie skom-
ponowane centralne kadry - w formie zmien-
nych, pełnych ekspresji struktur wizualnych 
- oraz rosnąca dynamika barw, to charaktery-
styczne cechy projektu. 

Dzięki zaproszeniu Foton-u do udzia-
łu w programie obchodów Tygodnia Bi-
bliotek, młodzi pasjonaci sztuki mieli moż-
liwość podzielenia się swoimi doświadcze-
niami z obszaru szeroko pojmowanej  
fotografii oraz technik multimedialnych. Od-
powiednio dobrane słowa, dźwięki i ka-
dry fotograficzne, ujęte w pełną wyrazu ca-
łość, pozwoliły przybliżyć szerokiej publicz-
ności sposób rozumienia tej jakże dzi-
siaj popularnej wizualizacji multimedialnej.  
W czasach niezwykłej przystępności sprzę-
tu fotograficznego, człowiek z biernego od-
biorcy lub świadomego konesera sztuki, stał 

się producentem obrazów. Masowa produkcja i poten-
cjalny wzrost nadawców sukcesywnie przekracza grani-
cę pomiędzy procesem realizacji a możliwością odbioru.  
W tym miejscu należałoby zapytać o czas na refleksję nad 
obrazem. Ten jakże istotny czas zagościł w bibliotece PWSZ, 
dzięki inicjatywie Dyrekcji i twórczym umysłom młodych 
adeptów sztuki.
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Współczesna edukacja stoi wobec konieczności wielostron-
nego doskonalenia sprawności językowej dzieci oraz kształto-
wania ich  kompetencji komunikacyjnych. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, iż stanowią one podstawę egzystencji każdego 
człowieka. Ich opanowanie warunkuje całą jego karierę edu-
kacyjną i życiową. Zaś od stopnia rozwoju systemów  języ-
kowych  zależy  rozwój cywilizacji. 

W związku z  powyższym - w dniach  27 - 29 kwietnia   
2010 r.  w  murach  naszej Uczelni  zorganizowany  został  
Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół  Naukowych, odby-
wający się w ramach realizacji międzynarodowego projektu 
badawczego nt. Kompetencje językowe dzieci w wieku przed-
szkolnym i w młodszym wieku  szkolnym. 

Gospodarzem, a zarazem  organizatorem  przedsięwzięcia 
było Studenckie Naukowe Koło Pedagogów oraz Zakład Edu-
kacji Elementarnej PWSZ w Raciborzu. W obozie uczestni-
czyli członkowie i opiekunowie Kół z ośrodków akademickich 
Czech (Olomouc - Uniwersytet Palackiego), Słowacji (Prešov 
– Uniwersytet Preszowski) oraz Polski (Częstochowa – Aka-
demia im. Jana Długosza, Opole – Uniwersytet Opolski, Ra-
cibórz - PWSZ). 

Swoją obecnością zaszczyciły nas: prof. PhDr. Alena Nele-
šovská, CSc. i  Phdr Vlasta Hrdličkova, Ph.D - Katedra  pri-

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół Naukowych
dr GabrielaKryk, mgr Beata Gawłowska

Instytut Studiów Edukacyjnych

mární  pedagogiky, Pedagogická  Fakulta, Univerzity Palac-
kého v Olomouci; Mgr Hedviga  Kochová - Katedra predškol-
skej a  elementárnej pedagogiky a  psychológie, Pedagogická 
Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove; dr Anna Malec - In-
stytut Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Opolski w Opo-
lu; dr Aleksandra  Kruszewska - Instytut Edukacji Przed-
szkolnej i Szkolnej, Akademia im. Jana Długosza w Często-
chowie. 

Uroczystego otwarcia obozu dokonali: dr A. Musioł (za-
stępca dyrektora ISE), prof. dr hab. Gabriela Kapica (kierow-
nik Zakładu Edukacji Elementarnej) oraz dr Gabriela Kryk 
(opiekun  naukowy  Koła  Pedagogów). 

W ramach obozu odbyło się sympozjum naukowe nt. 
Kompetencje językowe wobec wyzwań XXI wieku. Wykład  
wprowadzający nt. Kompetencje językowe młodszych uczniów 
a ich kariera edukacyjna i życiowa wygłosiła prof. nadzw. 
dr hab. Gabriela Kapica, inicjując  jednocześnie  dyskusję  nad  
poruszonymi  wątkami. 

W dalszej części sympozjum studenci z poszczególnych 
ośrodków akademickich przedstawili wyniki prowadzonych  
badań  dotyczących kompetencji językowych młodszych 
uczniów. Ich  wykonawcami byli  członkowie  Kół  - partne-
rzy projektu. Objęto nimi uczniów  klas początkowych oraz 

Uczestnicy obozu przed budynkiem PWSZ.
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ich nauczycieli. W badaniach zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego techniką ankiety i wywiadu. Uzyskane re-
zultaty z ramienia naszego Koła omówiły: Justyna Buchalik, 
Magdalena Durczok i Patrycja Jezusek, studentki II roku edu-
kacji elementarnej z językiem obcym. 

Celem podjętych badań, obok kształtowania u studentów 
umiejętności diagnozowania, czyli określania poziomu funk-
cjonowania dziecka w sferze kompetencji językowych oraz  
komunikacyjnych, było doskonalenie umiejętności dostar-
czania dziecku odpowiednich stymulatorów pobudzających 
jego motywację do wypowiadania się, a także dbałość o na-
leżyte wyposażenie w środki wyrazu językowego, niezbędne 
do artykułowania przeżywanych  treści. 

Problematyka realizowana w ramach projektu wpisuje się 
w proces budowania w naszym społeczeństwie szeroko poję-
tego  kapitału  ludzkiego oraz społecznego. Chodzi  bowiem  
o  zabiegi edukacyjne polegające na rozwijaniu u  uczniów - 
od  najwcześniejszego dzieciństwa – jednocześnie:  kreatyw-
ności,  elastyczności w działaniu,  przedsiębiorczości,  umie-
jętności podejmowania trafnych decyzji oraz kompetencji  
kooperacyjnych - współbycia  współdziałania, współpracy, 
wzajemnego  zaufania, tolerancji i szacunku  dla  wszystkie-
go co „inne”.  

Wspólne dyskusje oraz analiza literatury przedmiotu po-
zwoliły uczestnikom sympozjum zrozumieć znaczenie po-
dejmowanej przez nauczycieli klas początkowych pracy dy-
daktyczno-wychowawczej. Jej istota związana jest z teorią 
kształcenia wielostronnego, w której ważne jest, 
aby metody i formy zajęć umożliwiały dzieciom 
doświadczanie różnych sytuacji i układów  inter-
personalnych. Chodzi o to, by „mali odkrywcy” 
potrafili znaleźć odpowiedzi  na nurtujące ich pyta-
nia, rozumieli swoje reakcje i zachowania, umieli je 
oceniać, a w rezultacie skutecznie  korzystać z wie-
dzy o sobie i otaczającym  ich  świecie.

W  trzydniowych  obradach  intensywna  pra-
ca naukowa  przeplatała  się  uczestnictwem w  bo-
gatym  programie kulturalno – poznawczym. Do-
starczył on naszym gościom masę   wrażeń, był  
niezwykłym  doświadczeniem. W ramach  obozu  
odbyło  się  bowiem  wiele spotkań, niekonwencjo-
nalnych zajęć takich jak np. warsztaty nt. „Kom-
petencje językowe”, formy  ludyczne  z  zastosowa-
niem  gier i  zabaw  edukacyjnych o charakterze  ję-
zykowym.

Spotkania naukowe, zabawy i wspólne  wieczorki, dys-
kusje, zwiedzanie pięknych zakątków naszego miasta sprzy-
jały partnerstwu kulturowemu, współpracy grupowej, mię-
dzynarodowemu porozumieniu i wzajemnemu wzbogaca-
niu. Były także przygotowaniem do przyszłej pracy zawo-
dowej,  a szczególnie  uświadomieniem tego, jak ważną rolę  
w edukacji i  w  życiu człowieka odgrywają  kompetencje ję-
zykowe,  zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym. 

Integralną część obozu naukowego stanowił tegorocz-
ny IV Miejski i Powiatowy Turniej „ASY TRZECIEJ KLASY’ 
2010” dla  wyróżniających się uczniów klasy III. Zadania 
sprawdzające ich  kompetencje  językowe tematycznie zwią-
zane były z 200 rocznicą urodzin tego wybitnego polskiego 
kompozytora oraz z obchodzonym na całym świecie  Rokiem  
Chopinowskim.

Opinie naszych gości, które  usłyszeliśmy na  koniec  spo-
tkania świadczyły o tym, iż wszyscy byli usatysfakcjono-
wani, a nawet zaskoczeni sposobem realizacji całego przedsię-
wzięcia. Miło było również usłyszeć słowa uznania dotyczące 
oryginalności pomysłu, jakim  był  Turniej „Asy Trzeciej  Kla-
sy” i jego  sprawnej  organizacji.

Jesteśmy przekonani, iż kontynuacja współpracy naszego 
Koła Naukowego z  krajowymi i  zagranicznymi partnerami 
z  tak  renomowanych ośrodków  uniwersyteckich   okaże się 
równie owocna, a zarazem przyjemna. Już cieszymy się na 
spotkanie z przyjaciółmi w ramach  kolejnego seminarium 
w listopadzie br. Jego organizatorem będzie Koło Naukowe 
Pedagogiki Wczesnoszkolnej funkcjonujące w Instytucie Stu-
diów Edukacyjnych w  Uniwersytecie Opolskim. 

Partnerstwo uczestników, przyjazny nastrój oraz miła 
atmosfera, która od początku  towarzyszyły wszystkim  
przedsięwzięciom aż do końca obozu sprawiły, że  spotkanie  
z pewnością na długo zapisze się w pamięci organizatorów 
jako jedno  z ważniejszych wydarzeń w działalności Koła. 

Pełni pozytywnej energii i wrażeń informujemy, że ak-
tywność Koła Naukowego Pedagogów ciągle wzrasta! Bogat-
si o te, jakże cenne, a zarazem  miłe doświadczenia, zamierza-
my pracować jeszcze intensywniej. Jednocześnie zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych  studentów do współpracy, do  
wstąpienia do naszego  Koła. Zdobywane tą drogą pedago-
giczne i życiowe doświadczenia - to  niezwykle wartościowa 
inwestycja w zawodową przyszłość. 

Zajęcia warsztatowe.
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23 kwietnia 2010 r. o godz. 13.30 w auli Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Racibo-
rzu odbył się wykład dr hab. Anny Gemry z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, poświęcony tematyce 
wampirów. Organizatorami spotkania była PWSZ 
oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznaw-
ców.

Koło Naukowe zrzesza wszystkich studentów 
zainteresowanych literaturą i kulturą. W cza-
sie spotkań pasjonaci książek analizują wybrane 
dzieła literackie oraz ich adaptacje filmowe, wy-
mieniają poglądy na ten temat, co niejednokrotnie 
prowadzi do wielogodzinnych dyskusji. Członko-
wie Koła biorą udział w konferencjach, festiwalach 
literatury, spotkaniach z twórcami literatury i na-
ukowcami.  

Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców

Od potwora do amanta: wampir w kulturze i literaturze
Wykład dr hab. Anny Gemry

Magdalena Rudak

Instytut Neofilologii

Wykład o zachęcającym tytule Od potwora do 
amanta: wampir w kulturze i literaturze sprawił, 
iż słuchacze nieco inaczej spojrzeli na wizerunek 
wampira. Po krótkim powitaniu, dr hab. A. Gem-
ra wprowadziła wszystkich w niezwykły świat 
fantazji i ludowych wierzeń, w którym zmarłym 
przypisywano dziwne cechy i dość makabrycz-
ne czyny.  Z opowiastek przekazywanych ustnie  
z pokolenia na pokolenie narodziła się postać wam-
pira, która przeniesiona potem w obszar literacki, 
budziła lęk, odrazę, a jednocześnie fascynację. Po-
czątkowo postać ta kojarzyła się jedynie ze złem, 
okrucieństwem oraz brzydotą. Wampiry - męż-
czyźni siały postrach wśród społeczeństwa, żądne 
krwi nachodziły swe ofiary nocą. Były odrażają-
ce fizycznie, rozsiewały wokół siebie odór zgnili-
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Słuchacze z zainteresowaniem przyjęli rozważania o wampirach.
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zny i wzbudzały grozę. Z czasem jednak taki wi-
zerunek wampira jako bezwzględnego drapieżni-
ka stopniowo zaczął ulegać zmianie. Intrygujący 
nieznajomy o elektryzującym spojrzeniu działał 
jak magnes na płeć piękną. 

O ile przedstawienia wampirów-mężczyzn ule-
gały przekształceniom na przestrzeni wieków,  
o tyle wampiry - kobiety pozostały niezmienio-
ne aż po dziś dzień. Zawsze młode, zatrważają-
co piękne, uwodzicielskie i podstępne, kusiły męż-
czyzn i doprowadzały ich do zguby. W czasie wy-
kładu dr hab. A. Gemra przytoczyła wiele przy-
kładów z literatury i kinematografii światowej 
na to, jak bardzo zmieniał się wizerunek wam-
pira. Począwszy od sławnej powieści Brama Sto-
kera Drakula, przez filmy Nosferatu, Wywiad 
z wampirem (na podstawie powieści Anne Rice), 
aż do Hotelu Transylwania Chelsea Quinn Yarbo 
i Pamiętników wampirów czy popularną dziś sagę 
Stephenie Meyer Zmierzch. Wampir zawsze cieszył 
się niesłabnącą popularnością, niezależnie od tego 
czy był uosobieniem zła, czy też postacią pozy-
tywną. Czytelników interesowała jego zwierzę-
ca natura, odmienność od rasy ludzkiej oraz in-
stynkt, który kazał zabijać niewinne istoty. Istot-

nym składnikiem motywu wampira była fa-
scynacja erotyczna, realizująca się w literaturze  
w rozmaity sposób.

Po wykładzie odbyło się krótkie spotkanie 
członków Koła Naukowego z zaproszonym go-
ściem – dr hab. Anna Gemrą oraz opiekunem Koła  
– dr Ksenią Olkusz.
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Audytorium

Dr hab. Anna Gemra.
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Dnia 20 kwietnia o godzinie 7.30 rozpoczęła się nasza trzy-
dniowa, naukowo –dydaktyczna wycieczka do stolicy Czech – 
Pragi. Wzięli w niej udział studenci I i II roku filologii angiel-
sko-czeskiej. Organizatorką i przewodniczką  była mgr Justyna 
Kościukiewicz, drugim opiekunem – dr Joanna Korbut.

W dniu wyjazdu spotkaliśmy się wszyscy na stacji kolejowej 
w czeskim Bohuminie, skąd rozpoczęła się nasza podróż do Pra-
gi. Cztery godziny spędzone w pociągu nie były dla nas żadnym 
problemem, ponieważ wszystkim dopisywał dobry humor! 

Około godziny 12.00 dotarliśmy na Dworzec Główny w Pra-
dze. Wszyscy zabrali swoje bagaże i podążyliśmy do pensjona-
tu. Po krótkim odpoczynku i odświeżeniu po podróży, wyru-
szyliśmy na spotkanie miastu. Wyglądało ona w przybliżeniu 
tak: zwiedzanie, podziwianie, zachwyt i jeszcze raz zwiedzanie. 

Pierwszym punktem naszej wycieczki był Plac Wacława 
(Václavské náměstí), znajdujący się w dzielnicy Nowe Miasto 
(Nové Město). Jest to centrum współczesnej Pragi, które tęt-
ni życiem w dzień i w nocy! Zobaczyliśmy tam olbrzymi kon-
ny pomnik Św. Wacława, któremu towarzyszą inni święci pa-
troni Czech: Agnieszka, Ludmiła, Prokop i Wojciech. Podziwiali-
śmy także okazały budynek Muzeum Narodowego i najbardziej 
charakterystyczny ze wszystkich stojących przy placu budyn-
ków secesyjnych – Grand Hotel Evropa  z 1906 r. - słynny ho-
tel gwiazd kina i nie tylko. 

Potem podążyliśmy na rynek Starego Miasta – Staroměst-
ské náměstí. Zachwycił nas wspaniały ratusz ze sławnym ze-

garem astronomicznym – Orlojem, pochodzącym z roku 1410. 
Ów zegar o pełnych godzinach wprawia w ruch figurki dwuna-
stu apostołów i trzy wyobrażenia Śmierci. Nie mogliśmy się na-
patrzeć na przepiękne rezydencje kupców i pałace książęce oraz 
dwa majestatyczne kościoły – św. Mikołaja i Tyński. Następ-
nie przeszliśmy pod pomnik Jana Husa – bohatera czeskiego 
religijnego ruchu reformatorskiego. Potem zwiedziliśmy budy-
nek Uniwersytetu Karola i zapoznaliśmy się z jego strukturą. 
Kto wie, może kiedyś będziemy tam studiować? Odwiedziliśmy 
również  Klementinum – Bibliotekę Narodową.

Przez Most Karola (Karlův most) dostaliśmy się na Hradcza-
ny. Sam most, mimo faktu iż działy się na nim różnorakie pra-
ce remontowe, urzekł nas licznymi rzeźbami, jak i przepięknym 
widokiem na Wełtawę i Hradczany. Kompleks zamkowo – pa-
łacowy na Hradczanach również zrobił na nas ogromne wraże-
nie. Obecnie jest to siedziba prezydenta. Sam zamek znajduje się 
w księdze rekordów Guinnessa jako najrozleglejszy kompleks 
zamkowy na świecie. W skład zamku praskiego wchodzi także 
katedra św. Wita. Jest to budowla w stylu gotyckim konstru-
owana przez sześć stuleci. Sam Alfons Mucha – secesyjny ma-
larz, zaprojektował jeden z witraży katedry. 

Narodowa Galeria Sztuki na Hradczanach zachwyciła nas 
swymi obrazami autorstwa m.in. Rubensa, Holbeina, czy Goi. 
Przeszliśmy także jedyną w Europie, legendarną uliczką alche-
mików, łuczników, nędzarzy, poetów i handlarzy – Złotą Ulicz-
ką. Jedną z ciekawostek tego miejsca jest fakt, że w jednym  

III seminarium raciborsko-praskie
Praga, 20-22 04. 2010

Anna Lorenc, Patrycja Mazur, Sylwia Troszka i Magdalena Kura

Instytut Neofilologii

Muzeum Narodowe.
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z owych domków mieszkała siostra Franza Kafki. 
Po tak wyczerpującym dniu wróciliśmy do pensjonatu. Jak 

później sprawdził nasz kolega, przeszliśmy łącznie ok. 13 km. 
Nogi bolały, ale naprawdę było warto! 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Wyszehrad (Vyšehrad), gdzie 
dotarliśmy metrem. Wyszehrad jest usytuowany na skale gó-
rującej nad Wełtawą. Zamek powstał w XI wieku. Jest to trwa-
ły symbol długiej historii Czech. Przyjemnie było uciec na chwi-
lę od zgiełku miasta, by podziwiać tamtejsze zabytki. Urzekły 
nas tam:  mury obronne, kościół św. Piotra i św. Pawła, ro-
tunda św. Marcina, kazamaty, jak również niesamowity śre-
dniowieczny cmentarz, gdzie spoczywają m.in. K. Čapek, K.H. 
Mácha, A. Dvořák, B. Smetana czy B. Němcová. 

Po powrocie do centrum wybraliśmy się do tradycyjnej cze-
skiej gospody, na tradycyjny czeski obiad i czeskie piwo. Nasza 
gospoda nosiła nazwę „Hospoda u Švejka” i jej motywem prze-
wodnim była postać dobrego wojaka Švejka z książek J. Haška. 
Smažený sýr, knedliki i inne pyszności dodały nam energii na 
dalsze zwiedzanie. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki była Kaplica Betlejem-
ska, w której Jan Hus głosił swoje nauki i kazania. Potem chwi-
la odpoczynku i czas wolny. 

Wieczorem podziwialiśmy sztukę Edmonda Rostanda pt. 
”Cyrano de Bergerac”, wystawianą na deskach Teatru Narodo-
wego (Národní divadlo). Może nie zrozumieliśmy wszystkich 
kwestii, ale wrażenia mimo to były bardzo pozytywne. Teatr 
Narodowy jest imponującym neorenesansowym budynkiem, 
który każdy powinien zobaczyć.

Ostatniego, trzeciego dnia, zwiedzaliśmy Muzeum Narodo-
we. Znajdują się tam liczne kolekcje roślin, minerałów, skamie-
niałości, owadów i zwierząt oraz prehistoryczne znaleziska an-
tropologiczne. Najbardziej przypadła nam do gustu wystawa 
skał i minerałów, zachwycaliśmy się np. diamentami. Interesu-
jąca była także wystawa odznaczeń byłego prezydenta – Václa-
va Havla.

Samo wnętrze muzeum urządzone jest z wielkim przepy-
chem: czerwone dywany, złote żyrandole, freski, piękny hol, 
ozdobna klatka schodowa (co ciekawe, wnętrze muzeum zo-
stało wykorzystane w amerykańskim filmie ” Mission Impos-
sible”) .

Oprócz tego zwiedziliśmy galerię słynnego czeskiego foto-
grafa – Jana Saudka, wybraliśmy się na wystawę dzieł Salva-

dora Dali, a także zobaczyliśmy prawdziwe arcydzieło architek-
tury secesyjnej – Obecní dům (Dom Miejski), Stavovské diva-
dlo (Teatr Stanów)  i zabytkową dzielnicę żydowską – Josefov. 

Potem ostatnie zakupy pamiątek i powrót. W pociągu dzie-
liliśmy się wrażeniami z pobytu. Około godziny 21.00 wrócili-
śmy do domu.

Natychmiast zatęskniliśmy za piękną Pragą. Mamy nadzieję, 
że nasze życzenia wypowiadane na Moście Karola nabiorą real-
nych kształtów i że wrócimy jeszcze do stolicy Czech. Kto wie, 
może już niedługo?

Polecamy wszystkim taką podróż - w końcu to nie tak dale-
ko, a tak wiele można zobaczyć i miło spędzić czas!
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Orloj.

Panorama mista z Hradczan.



Członkinie  dwóch studenckich  kół  naukowych z Insty-
tutu Studiów Edukacyjnych  – Pedagogiki  oraz   Pedagogi-
ki Empirycznej - uczestniczyły w  czwartym już Międzysz-
kolnym Konkursie Gwary Laskiej, który odbył się 23 marca  
w Zespole Szkół w Krzanowicach. Tematyką tegorocznej edy-
cji  była obrzędowość wiosenna we wsiach  i miasteczkach 
polsko – czeskiego pogranicza. 

Zespoły ze szkół polskich i czeskich prezentowały krót-
kie, około dziesięciominutowe scenki  rodzajowe zawierające 
bardzo ciekawe  dialogi w gwarze laskiej. Były one jednocze-
śnie okazją do zaprezentowania tradycyjnych strojów ludo-
wych, domowych sprzętów oraz licznych  rekwizytów sto-
sowanych  podczas regionalnych obrzędów. 

Po przywitaniu uczestników i gości, Pani dyrektor  
dr Kornelia Lach przybliżyła nadrzędny cel konkursu: pielę-
gnowanie gwary laskiej oraz budzenie szacunku dla  miej-
scowego dziedzictwa kulturowego.   Nie jest to jednak jedy-
ny istotny powód, dla którego Konkurs Gwary Laskiej po raz 
kolejny odbył się w Krzanowicach.

Dzięki  inicjatywie  mgr  Marceli  Szymańskiej, pomysło-
dawczyni konkursu, uczniowie, a także licznie zebrani go-
ście, mogli poznać kulturę, tradycje, zwyczaje, mentalność       
i przede wszystkim gwarę, którą  do dziś posługują się miesz-
kańcy polsko-czeskiego pogranicza. 

Poprzez  konkurs starano się również obudzić w najmłod-
szym pokoleniu poczucie dumy z  małej ojczyzny, a także za-
prezentować bogactwo dialektu laskiego. Nie bez znaczenia jest 
też uświadomienie - zarówno uczniom, jak i wszystkim licz-
nie zebranym gościom, faktu, że tradycje pogranicza polsko-
morawskiego są wciąż kultywowane, a gwara nie zanikła. 
Wystąpienie wicestarosty raciborskiego Andrzeja Chrobocz-
ka i burmistrza Gminy Krzanowice Manfreda Abrahamczyka 
otworzyło oficjalnie tę imprezę. 

Uczniowie krzanowickiej szkoły i tych z nią zaprzyjaź-
nionych przedstawili owoce swojej długiej i żmudnej pracy 
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podsta-
wowej, reprezentowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borucinie  (tytuł scenki: „Marzyna u omy”) oraz Zespół 
Szkół Krzanowice - Szkoła Podstawowa (scenka pt. „Zaczaro-
wana marzyna”).  Kolejną kategorią były klasy IV-VI szko-
ły podstawowej. Wystąpiło w niej aż pięć zespołów: Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Borucinie („Welkanocne kłapani  
w Borzucinie”), Základni škola a mateřská škola Hat’ z Czech 
(„Velkunoc”),  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworko-
wie – I grupa („Śmingus - dyngus”), Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w  Tworkowie – II grupa („Wielkanocne śniada-
nia”) oraz  Zespół  Szkół  w Krzanowicach (scenka w dwóch 
odsłonach „To su czasy!”, „Pyrwe tak nie było”). Základni 

škola Hlučin w Czechach ( „Velikanoči zvyky v Hlučine”),  
Základni škola a mateřska škola Kobeřice w Czechach („A zaš 
bude Velkanoc”), Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich („Jak 
to pjyrwi w Welkim Tydniu w Petrowicach bywało”), Zespół 
Szkół w Krzanowicach („Dyć za dwa tydnie uż zaś mamy 

Dziewczyna w stroju ludowym.
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Welkanoc!”) – to zespoły, które wystąpiły w ostatniej katego-
rii wiekowej – klas gimnazjalnych.

Starania dzieci i młodzieży oceniane były przez jury,  
w którego skład wchodzili: przewodniczący - prof. dr hab. 
Marian Kapica (PWSZ w Raciborzu) oraz członkowie: Brygi-
da Abrahamczyk (radna powiatu raciborskiego), Julita Ćwi-
kła (etnograf Muzeum w Raciborzu), Brunon Stojer (miło-
śnik lokalnej historii), Grzegorz Utracki (radny powiatu ra-
ciborskiego) oraz Jana Schlossakova (poetka pisząca po mo-
rawsku).  Kryteria oceny (w skali 0-10 ) obejmowały: słow-
nictwo gwarowe, grę aktorską, strój i rekwizyty oraz  ogól-
ne  wrażenie.

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej wyróżnienie 
przyznano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borucinie. 
W drugiej kategorii wiekowej trzecie miejsce przypadło Ze-
społowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borucinie, drugie miej-
sce zajęła Zakladni  škola a  mateřská  škola Hat’ z Czech, zaś 
pierwsza lokata powędrowała w ręce gospodarzy - Zespo-
łu Szkolnego w Krzanowicach. Wśród gimnazjalistów trzecie 
miejsce przypadło Zespołowi Szkół w Pietrowicach Wielkich,  
drugie trafiło do Zespołu Szkół w Krzanowicach, a laur zwy-
cięstwa zdobyła  Základni škola Hlučin.

W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu i telewizji, 
idea kultywowania gwary jest czymś zdecydowanie wyjąt-
kowym i bezcennym. Uczy  młode pokolenie, że w pogoni 
za nowym i nowoczesnym światem nie można zapominać  
o przeszłości. Tradycje potrzebują naszej pamięci, by nie wy-
marły, aby  były wciąż żywe jak dawniej. 

Młodzi ludzie biorący udział w tej pięknej inicjatywie mie-
li również okazję poszerzyć swe horyzonty i rozwinąć zdol-
ności zarówno aktorskie, jak i w zakresie wysławiania się                         
w gwarze laskiej. Natomiast wszyscy  obecni jako obserwa-
torzy mieli szansę odbyć niesamowitą podróż do tradycyj-
nych domów pogranicza polsko-morawskiego, w których 
do dziś zachowały się zwyczaje prezentowane w  konkur-

sowych scenkach. Obserwując zachowania uczniów dostrze-
głyśmy  jak  bardzo  byli zainteresowani scenkami  i  jak 
mocno je  przeżywali. 

Na  wielkie uznanie  zasłużyli  ponadto wszyscy organiza-
torzy imprezy – dyrekcja, grono pedagogiczne oraz  pracow-
nicy  pionu administracyjno – gospodarczego Zespołu Szkół.

Tym razem nasza rola sprowadzała się do obserwacji ży-
cia szkolnego, a jeszcze niedawno - będąc uczniami - sami 
uczestniczyliśmy w tworzeniu tego typu wydarzeń. Pamię-
tając nasze emocje z tym związane, mogliśmy z pełnią zro-
zumienia wczuć się w te role.

Młodzi artyści.

Wręczanie nagród
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Sen na jawie
Instytut Sztuki

Siemianowicka wystawa prac artystów – pedagogów 

Alchemicy powiedzieliby, że sen jest przesłaniem od wyjątkowego do wyjątkowego. Czyli boskiego centrum psychiki do 

określonej osoby i odnosi się do określonej sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje. 

Marie-Louise von Franz, „Ścieżki snów”

Wystawa prac artystów – pedagogów Instytutu Sztu-
ki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  
w Muzeum w Siemianowicach Śląskich jest pierwszą pre-
zentacją zbiorową tego środowiska w tym miejscu. Opa-
trzona tytułem SEN NA JAWIE jest kontynuacją cyklu wy-
staw zainspirowanych zjawiskiem snu i jawy. Pierwsza 
wystawa, ZE SNU miała miejsce w 2008 roku w Galerii 
na2p w Gliwicach. 

Druga, Z JAWY odbyła się w 2009 roku w Galerii Klu-
bu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt  
w Katowicach. Z proponowanych tytułów-kluczy po-
szczególnych wystaw, również tej ostatniej szczególne zna-
czenie ma sen. I nie zadziwia ten fakt, ponieważ sen to dość 
często eksponowany  i eksplorowany motyw w sztukach 
plastycznych. Szczególnie surrealizm eksponował motyw 
snu przyporządkowując strukturę dzieła regułom marze-
nia sennego cechującego się rozluźnieniem związków przy-
czynowo-skutkowych. Dla autorów prac prezentowanych 
na wystawie, interesująca jest sfera śnienia, snu na jawie, 
czy motyw jawy we śnie. Marzenia senne, które są nie-
jako udziałem śpiącego, bywają czasami tak sugestywne, 
że nie sposób je oddzielić od jawy. Stąd wiele u prezento-
wanych autorów prac inspirowanych marzeniami senny-
mi będącymi zgodnie z teorią Freuda wyrazem podświado-
mości, skrywanych głęboko pragnień, dążeń, czy też fa-
scynacji. Motyw snu w prezentowanych pracach realizo-
wany jest w różnorodny sposób. Część prac ukazuje rze-
czywistość świata przedstawionego na kształt snu. Są to 

swoiste „ilustracje” snów, będące plastyczną formą ich za-
pisu. Kolejne prace wynikają z inspiracji tekstem literackim 
o śnie, czy też są próbą zderzenia świata snów i jawy. Irra-
cjonalne czasami zależności pomiędzy tymi dwoma sfera-
mi pokazują, że sztuka daje możliwość poznania tejże irra-
cjonalnej sfery. Krótkie autorskie komentarze pokazują jak 
odmiennie, indywidualnie każdy z autorów określił swo-

je stanowisko wobec SNU NA JA-
WIE. Jest to niewątpliwie związa-
ne z osobistym doświadczaniem 
jawy, z większą lub mniejszą uwa-
gą. W przypadku twórców uwagą 
szczególną gdzie niemal wszyst-
ko może być zastanawiające. Gdzie 
pozornie nieistotne rzeczy, myśli, 
skojarzenia nabierają nowych zna-
czeń, nowych wymiarów. Tam, 
gdzie zaczyna się…cichy sen, za-
czyna się osobista wędrówka. Nie 
tylko we śnie, ale również na ja-
wie. To osobisty sposób reagowa-
nia na świat. To odzwierciedlenie 
świata, rzeczywistości, to wresz-
cie doświadczenie wszystkiego, co 
możliwe i niemożliwe… 

adi. II st. dr Aleksander Ostrowski

Dyrektor Instytutu Sztuki prof. Aleksander Ostrowski
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Zwiedzanie wystawy.
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„Śniący wyciąga spod łóżka pewną znajomą damę. Pierwsze skojarzenie 
pozwala mu znaleźć sens tego składnika, który brzmi: wyróżnia tę damę 
(wyciągnąć: hervorziehen, wyróżnić: vorziehen).

Ze Wstępu do psychoanalizy Zygmunta Freuda, 
Wykład siódmy-Jawna treść marzenia sennego i utajone myśli enne.

Kazimierz Cieślik - urodził się w 1953 r. w Katowicach. Dy-
plom katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie uzyskał w 1977 roku. Malarstwa uczył się u prof. 
Rafała Pomorskiego i prof. Andrzej S. Kowalskiego. Od dyplomu 

związany z katowicką Uczelnią; obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa. W roku 1999 
uzyskał tytuł profesora sztuki, a w 2002 profesora zwyczajnego. W 1988 r. był sty-
pendystą Ogólnopolskiegho Komitetu Kultury Niezależnej (Paryż). W latach 80 – tych 
uczestniczył w Ruchu Kultury Niezależnej. Maluje obrazy i zajmuje się publicystyką kul-
turalną. Laureat wielu nagród z których najważniejsze to: „Bielska Jesień”, Bielsko – Bia-
ła 1990 ( Brązowy Medal ); Międzynarodowe Triennale „Transcendencja”, Katowice 1991 
(Grand Prix); Nagroda Ministra Kultury i Sztuki 1992; XVI Festiwal Polskiego Malar-
stwa Współczesnego - Szczecin 1996 (nagroda). Zorganizoawał 31 wystaw indywidual-
nych, z których najważniejsze to: BWA Katowice 1991; Rada Europy - Strasburg (Fran-
cja) 1998; Muzeum Śląskie, Katowice, 2004 (wystawa jubileuszowa). Brał udział w wielu 
wystawach w Polsce, Belgii, Francji, Szwecji, Niemczech i Hiszpanii. W latach 1992-1997 
prowadział również pracownię malarstwa w Instytucie Sztuki cieszyńskiej filii Uniwer-
sytetu Śląskiego. Od roku 2003 uczy malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Raciborzu, gdzie obecnie prowadzi Licencjacką Pracownię Artystyczną.

Jawa nie jest przeciwieństwem snu, ale jego dopełnieniem. Sen nieopowie-
dziany, a więc niewyjawiony ,jakby nie istnieje. Snu także by nie było bez 
jawy. To zjawiska , czyli realnie przeżyte stany są jego tworzywem.

Henryk Fojcik – rocznik’ 56; ukończone studia na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego; były na-
uczyciel rysunku w Policealnym Studium Architektury w Rybni-
ku; w 1993 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych; 
w latach 1997-2004 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytu-
tu Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego; 

od 1999 roku uczestniczy w pracach Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Eduka-
cji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych; od 2003 roku pracuje w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Sztuk 
Pięknych ; były wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z siedzibą  
w Łodzi; prowadzi wykłady z dydaktyki artystycznej, wychowania estetycznego, se-
minaria licencjackie i magisterskie oraz pracownię rzeźby; głównym źródłem inspiracji 
w jego rzeźbiarskiej twórczości jest symbolika przekazu biblijnego; większość jego prac 
znajduje się w obiektach sakralnych na terenie Górnego Śląska i Opolszczyzny; ostatnio 
zajmuje się także rekonstrukcją neogotyckich, drewnianych ołtarzy usuwanych z ko-
ściołów w latach 60. XX wieku; jego prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień 
dydaktyki artystycznej, jej historii i teoretycznych podstaw; jest autorem i redaktorem 
kilku publikacji z tego zakresu; swoje rzeźby prezentował na kilkudziesięciu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych.

Kazimierz Frączek - zawód – Malarz. Absolwent ASP 
w Krakowie. Dyplom w pracowni Prof. S. Rodzińskiego w 1990 
r. Również w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - pod kie-
runkiem Prof. S. Rodzińskiego w 2006 r. obronił pracę doktor-

ską pt. „Między Absolutem a względnością, czyli w kręgu narodzin i śmierci”. Zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, od barwnych krajobrazów aż do ekspresyjnych scen re-
ligijnych. Uprawia także grafikę wydawniczą. W PWSZ w Raciborzu prowadzi zajęcia  
z malarstwa, projektowania graficznego oraz przedmiotu edytory obrazu. Żona – Danu-
ta. Dzieci – Dobrawa, Jeremiasz, Tobiasz, Maria, Faustyna, Miriam. Pragnienia – Przeka-
zać wiarę dzieciom. Cel – Życie Wieczne.

„Wiem przecież, że nie przebywa już we mnie, 
to jest w moich członkach, dobro.
Jest, bowiem we mnie pragnienie dobra, nie ma jednak siły, aby je wypełnić.
Nie czynię, bowiem dobra, którego pragnę, 
lecz dopuszczam się zła, którego przecież nie chcę.”

Staram się nie traktować moich snów poważnie 
… ale marnie mi to wychodzi.

Magdalena Gogół - absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszy-
nie. W 2009 uzyskała tytuł doktorski w dyscyplinie sztuki pięk-
ne – malarstwo, w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Au-
torka około 20 wystaw indywidualnych i wielu zbiorowych. 
Od 2004 roku związana zawodowo z Instytutem Sztuki PWSZ  
w Raciborzu. Prowadzi również warsztaty artystyczne w róż-
nych miejscach i czasie.

Cisza.
Dotykam istoty Natury.
Zdumiewam się.
Kreuję nową rzeczywistość.
Odkrywam siebie.

Gabriela Habrom-Rokosz - absolwentka cieszyńskiej filii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 obroniła pracę 
doktorską na temat: „Fotografia przyrody – między dokumen-
tem a kreacją” na Wydziale Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2002 prowadzi zaję-

cia z zakresu fotografii klasycznej i teorii dydaktyki artystycznej w Instytucie Sztuki 
PWSZ w Raciborzu. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Arty-
stycznej FOTON. Założycielka Galerii Gawra w Raciborzu. Dorobek artystyczny obej-
muje około 80 wystaw w kraju i za granicą, w tym 45 indywidualnych. Członkini Nie-
mieckiego Związku Fotografików – DGPh. Lider ekologii. Laureatka nagrody specjalnej 
Zielony Czek’2008 przyznanej przez WFOŚiGW w Katowicach za działalność o charak-
terze edukacyjno-artystycznym na rzecz ochrony środowiska.

„W pozycji poziomej mózg nie góruje nad innymi organami.”

Grzegorz Hańderek - studia w Instytucie Sztuki UŚ w Cie-
szynie (dyplom - 2002) i ASP w Katowicach (dyplom z wy-
róźnieniem - 2003). Uczestnik około 100 wystaw zbiorowych  
i 10 indywidualnych w kraju i za granicą. Laureat Grand Prix 6. 
Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach oraz 10. Międzynarodo-
wego Biennale Grafiki CAIXANOVA w Ourense (Hiszpania). Pra-
cuje w ASP w Katowicach i PWSZ w Raciborzu. Od 2008 roku 
dziekan Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach.

Franciszek Nieć - urodzony w Rydułtowach. Absolwent PLSP 
w Bielsku – Białej i ASP Kraków, wydział Grafiki w Katowicach. 
Doktorat z grafiki warsztatowej w katowickiej ASP. W Racibor-
skiej PWSZ prowadzi zajęcia z rysunku i grafiki. Wystawy indy-
widualne m.in. w Katowicach, Rybniku, Cieszynie, Czeskim Cie-
szynie, Malmö, Jastrzębiu Zdroju, Monachium, Wilnie, Łodzi, 
Stuttgarcie. Wystawy zbiorowe m.in. w Tbilisi, Bielsku – Bia-

łej, Poznaniu, Częstochowie, Opolu, Meksyku, Wałbrzychu, Cluj – Napoca, Tetowie, No-
wym Yorku, Ostrawie, Lesznie.

Sen na jawie zwykle mieści się między marzeniem o pięciu minutach 
snu, a faktycznym przebudzeniem.

Aleksander Ostrowski - absolwent Wydziału Pedagogicz-
no-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filii 
w Cieszynie. Dyplom zrealizował w 1988 roku w zakresie gra-
fiki warsztatowej. W 1997 roku obronił z wyróżnieniem dokto-
rat z socjologii kultury na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Śląskiego. W 2001 roku w ASP w Warszawie zrealizował 

przewód kwalifikacyjny drugiego stopnia z grafiki. Od 1988 roku pracuje w macierzy-
stej Uczelni. Od 2002 roku związany jest z PWSZ w Raciborzu. Autor kilkudziesięciu 
wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Moje marzenia… mają Twoje imię.
Na tysiąc lat i jeden dzień.
W słońcu i we mgle, na jawie i we śnie.

Wiesława Ostrowska - absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych). Ukończyła dwa kierunki: grafikę i wychowanie pla-
styczne. Dyplom zrealizowała w 1992 roku z grafiki warsztato-
wej i rysunku w pracowniach: litografii prof. Lucjana Mianow-
skiego i rysunku adi. II stopnia Marka Zaborowskiego. Od 2005 
roku pracuje w Instytucie Sztuki PWSZ w Raciborzu. Prowadzi 
zajęcia w pracowni struktur wizualnych, mozaiki oraz w warsz-

taty twórcze. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, mozaiką, tkaniną i aranżacją wnętrz. Au-
torka kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych w zakresie rysunku, grafi-
ki i tkaniny.

Sen na jawie, jawa we śnie – to jak marzenie i spełnienie, 
dwa światy splecione jak dzikie pnącze…

Kazimierz Sita urodził się w 1961 roku w Chobienicach. Stu-
diował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom z zakresu 
grafiki projektowej obronił w 1984 roku. W 1994 r. otrzymał 
kwalifikacje

I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej rzeźba.  
W roku 2001 zrealizował przewód artstyczny II stopnia w dziedzinie rzeźby. W latach 
1986 – 2005 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na stanwisku adiunkta. 
Zajmuje sie rzeźbą, w tym również szkłem i ceramiką. Kazimierz Sita jest twórcą wie-
lu realizacji, w tym również plenerowych. Działania podejmowane konsekwentnie od 
1984 roku, wpłynęły na ukonstytuowanie się cyklu rozpoczętego w 1996 roku pod ty-
tułem: „Aneks do Atlasu Owadów”. Cykl ten, jak wskazuje sam jego tytuł, przedstawia 
ogromne owady - hybrydy.

Sny są dobre, złe, poplątane i tylko na niby dają się zapomnieć.
Chwile na jawie bywają i złe i dobre. 
Bywają nijakie i poplątane, i niby nie dają się zapomnieć.

Karolina Stanieczek - urodzona 17 czerwca 1977 roku 
w Raciborzu. W roku 1997 ukończyła Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu z tytu-
łem zawodowym plastyk - w zakresie specjalności: wysta-
wiennictwo. W roku 2003 ukończyła Akademię Sztuk Pięk-
nych w Katowicach z tytułem: magister sztuki (specjal-
ność grafika warsztatowa - pracownia druku wklęsłego).  
W roku 2008 wszczęła przewód doktorski na macierzystej uczel-

ni. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za gra-
nicą.

Zmory i koszmary meczą na jawie prawie bezustannie….
w snach tylko okazjonalnie

Piotr Wysogląd urodził się w 1956 roku w Wadowicach. 
Studiował w Instytucie Wychowania Plastycznego na wy-
dziale Pedagogiczno – Artystycznym Filii Uniwersytetu Ślą-
skiego w Cieszynie. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Kate-
drze Teorii Sztuki Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Od 1 paź-
dziernika 2004 również wykładowca w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Raciborzu. W pracy artystycz-
nej zajmuje się malarstwem oraz tkactwem artystycznym.  

W 1988 roku, główna nagroda na wystawie-konkursie katowickiego oddziału PSEP. Udział  
w wystawach zbiorowych pracowników Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie oraz pracow-
ników Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu.

Jeśli panujesz nad tym, co robisz, to znaczy że nie śpisz. 
Jeśli będziesz w stanie zastanowić się nad tym czy śnisz, 
to znaczy, że nie śnisz.



Dzień Dawcy Szpiku
Uprzejmie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w szlachetnej                                    

i  niezwykle pożytecznej akcji Dnia Daw-
cy Szpiku organizowanej przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu przy współudziale Miejskiego 
Klubu HDK PCK  w Rydułtowach. Patronat 
honorowy nad akcją sprawuje Fundacja 

Przeciwko Leukemii. Badanie i rejestracja 
dawców szpiku zostanie przeprowadzo-

na dnia 27 maja 2010 r. w Domu Studen-
ta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 

sala 34, w godzinach od 9.00 do 15.00. 
Działanie koordynowane jest przez Dział 
Promocji PWSZ w Raciborzu, pokój A117, 

nr tel. 32 4155020  wew. 180.
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Dyrekcja Instytutu Studiów Edukacyjnych  
z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu  Rady 
Wydziału Historyczno – Pedagogicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego w dniu 22 kwietnia 2010 r., zostały 
otwarte przewody doktorskie trzem pracownikom 
Instytutu.

Oto nazwiska doktorantów i tematy przygoto-
wywanych przez nich rozpraw doktorskich oraz 
promotorzy  tych prac:

1. mgr Beata Gawłowska – „Kapitał kulturowy 
a postawy twórcze studentów kierunków nauczy-
cielskich na przykładzie województwa opolskiego” 
(promotor: prof. dr hab. Jadwiga Kosowska – Rataj)

2. mgr Janina Konopnicka – „Szkoła i nauczy-
ciel w środowisku autochtonicznym na przykładzie 
Ziemi Raciborskiej w latach 1945 – 1950” (promo-
tor: prof. dr hab. Jolanta Kwiatek)

3. mgr Magdalena Liszka – „Więzi międzypokole-

Instytut Studiów Edukacyjnych

Nowe doktorantki
niowe w rodzinach pensjonariuszy domów pomo-
cy społecznej” (promotor: prof. dr hab. Eleonora Sa-
pia – Drewniak).

Informacje uzyskane od promotorów prac świad-
czą o wysokim stopniu zaawansowania

przygotowywanych rozpraw doktorskich, co 
może skutkować uzyskaniem przez wyżej wymie-
nionych  pracowników  stopnia naukowego dokto-
ra w nieodległym  terminie .

Powyższe dane wskazują, że rozwój naukowy 
kadry naukowo – dydaktycznej naszej

Uczelni przebiega pomyślnie.
Dyrekcja Instytutu Studiów Edukacyjnych składa 

gratulacje doktorantom z okazji
otwarcia przewodów doktorskich i życzymy im 

sukcesów w zakończeniu procedury prowadzącej do 
uzyskania stopnia naukowego doktora.

Akcja „KREW”
Dnia 29 kwietnia 2010 roku odbyła się  

w naszej uczelni kolejna, szesnasta już edy-
cja akcji „KREW“. Tym razem wzięło  

w niej udział siedemdziesięciu jeden studen-
tów, którzy oddali w sumie 27000 ml krwi.
Dziękujemy wszystkim studentom, którzy 

zechcieli przekazać na potrzeby potrzebu-
jących bezcenny lek, jakim jest krew. 

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia w ko-
lejnej edycji akcji.
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W ubiegłym roku pisaliśmy na ła-

mach „Eunomii” o trudnych począt-

kach sekcji koszykówki kobiet na na-

szej uczelni.  Jak to zwykle bywa,  to, 

co rodzi się w bólach i przetrwa, wy-

daje wspaniały owoc. Tak właśnie  jest 

w przypadku naszych koszykarek. 

W zeszłym roku dziewczyny za-

jęły ostatnie miejsce w rozgrywkach 

Akademickich Mistrzostw Śląska i nie 

awansowały do Mistrzostw Polski, 

jednak zebrane doświadczenie oraz 

ogromne chęci i ambicje zawodniczek 

sprawiły, że w tym roku piszemy ten 

artykuł w zgoła odmiennych nastro-

jach. Nasze dziewczyny zajęły czwar-

te miejsce w rozgrywkach Akademic-

kich Mistrzostw Śląska, siódme miej-

sce w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski oraz 

pierwsze miejsce w klasyfikacji Państwowych Wyż-

szych Szkół Zawodowych. Można więc powiedzieć, że 

zostały mistrzyniami Polski!

„W listopadzie 2009 roku rozpocząłem pracę z grupą 
dziewczyn, które po prostu chciały pograć w koszykówkę. 
Jednak już po miesiącu pracy nabrałem przekonania, że 
będzie to coś więcej niż tylko rekreacyjne spotkania z pił-
ką do koszykówki w tle. Dwie bardziej doświadczone za-
wodniczki, które grały w tamtym roku otrzymały ogrom-
ne wsparcie od pierwszoroczniaków oraz dziewczyny, któ-
ra jest na drugim roku jednak w zeszłym sezonie z nami 

Ogromny sukces raciborskich koszykarek

nie grała. Okazało się, że dziewczyny mają ogromny za-
pał oraz wielkie chęci, aby trenować i stawać się coraz lep-
szymi koszykarkami”- wyznaje trener naszej drużyny 

mgr Marcin Parzonka.

Pierwszy turniej z cyklu Akademickich Mistrzostw 

Śląska odbył się w grudniu 2009 roku. Nasze dziew-

czyny zmierzyły się w nim z Uniwersytetem Śląskim 

w Katowicach oraz Politechniką Śląską z Gliwic. Raci-

borskie koszykarki przegrały wyraźnie z UŚ-em, jed-

nak w meczu z Politechniką to one nie pozostawiły 

złudzeń rywalkom, kto w tej rywalizacji jest lepszy. 

„To był przełomowy moment dla dziewczyn. Wygrana  
z Politechniką Śląską dała naszym dziewczy-
nom wiarę we własne możliwości oraz przeko-
nanie, że ciężka praca na treningach na pewno 
się opłaci” – wspomina trener koszykarek.

Po trzymiesięcznej przerwie zawod-

niczki spotkały się na drugim turnie-

ju w ramach AMŚ. Nasze dziewczy-

ny zmierzyły się w nim z AWF- em Ka-

towice oraz Akademią Ekonomiczną  

w Katowicach. Katowicki AWF nie po-

zostawił naszym dziewczynom złudzeń  

i zwyciężył wysoko, choć warto zauważyć, 

że nasze koszykarki jako jedyne w całych 

mistrzostwach potrafiły wygrać choćby 

kwartę z zawodniczkami AWF (pierwsza 

kwarta zakończyła się prowadzeniem PWSZ 

Mecz z PWSZ Nysa przy piłce Martyna Hanczerowska.
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Narada w czasie meczu
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że wszyscy trenerzy podkreślali jak duże 

postępy zrobiła drużyna PWSZ.

Zajęcie czwartego miejsca w Akade-

mickich Mistrzostwach Śląska upraw-

niało naszą drużynę do startu w półfina-

le Akademickich Mistrzostw Polski, któ-

re w dniach 19-21 kwietnia odbywały się 

w Cieszynie. Nasze zawodniczki w gru-

pie zmierzyły się z Uniwersytetem Przy-

rodniczym z Wrocławia, Uniwersytetem 

Wrocławskim, Politechniką Śląską oraz 

AWF-em Katowice.

„Początek turnieju w naszym wykonaniu 
był słaby. Przegraliśmy z obiema uczelnia-
mi z Wrocławia oraz AWF Katowice. Mogę 
jedynie przypuszczać, że to kwestia nerwów 

oraz braku doświadczenia. Jakby nie patrzeć większość  
z tych dziewczyn po raz pierwszy brała udział w impre-
zie tej rangi. Jak się później okazało te porażki były brze-
mienne w skutkach. Wyniki wszystkich meczy ułożyły  
się w taki sposób, że wygrana z Uniwersytetem Wrocław-
skim, który był zdecydowanie w naszym zasięgu, dała-
by nam drugie miejsce w grupie, awans do „czwórki” tur-
nieju i historyczny awans do finału Mistrzostw Polski. 
Jednak nie załamaliśmy rąk. Z każdym meczem dziew-
czyny grały coraz lepiej. Wygrały wysoko z Politechniką  
Śląską, a w meczu o siódme miejsce w turnieju pokonały 
zawodniczki PWSZ Nysa. W tych dwóch ostatnich spo-
tkaniach dziewczyny pokazały naprawdę kawał dobrej 
koszykówki i za to należą im się słowa uznania. Wierzę, że 
zebrane doświadczenie przyniesie owoce w przyszłym roku 
i będzie-
my mogli 
się cieszyć 
z wielu ich 
sukcesów” – 

relacjonuje 

trener.

Przepisy 

Akademic-

kich Mi-

s t rz o s t w 

P o l s k i 

oprócz kla-

s y f i k a -

cji general-

nej, w któ-

rej ujęte 

16-15). Mecz z Akademią Ekonomiczną miał jednak  

o wiele dramatyczniejszy przebieg. Był to bowiem 

mecz, który miał zadecydować, kto zajmie w AMŚ 

trzecie miejsce. Mecz był bardzo zacięty, a prowadzenie 

w nim zmieniało się wielokrotnie. Większym spoko-

jem oraz doświadczeniem w końcówce spotkania wy-

kazała się drużyna Akademii Ekonomicznej i to ona 

zajęła w AMŚ trzecie miejsce. Warto jednak zauważyć, 
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Narada w przewrie meczu.
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Przy piłce Karolina Gajda.
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są wszystkie drużyny, przewiduje 

również osobną klasyfikację w „ty-

pach uczelni”. Przebiega to w nastę-

pujący sposób: wszystkie uczelnie 

grają razem, ale po zakończeniu Mi-

strzostw tworzona jest klasyfikacja 

generalna oraz klasyfikacje osobno 

Uniwersytetów, Politechnik, AW-

F-ów, Akademii, Szkół Niepublicz-

nych oraz Państwowych Wyższych 

Szkół Zawodowych. Tworzy się ją 

na podstawie wyników we wszyst-

kich półfinałach oraz miejsc zaję-

tych przez uczelnie. Ponieważ na-

sza drużyna zajęła w półfinale D 

siódme miejsce – najwyższe spośród 

wszystkich PWSZ-ów startujących 

w Akademickich Mistrzostwach 

Polski, po zakończeniu rozgrywek zostanie sklasyfiko-

wana na pierwszym miejscu i przyznany jej zostanie 

tytuł Mistrzyń Polski!

„Tak to prawda. Z jednej strony pozostaje niedosyt, że 
jedno zwycięstwo więcej i moglibyśmy walczyć w fina-
le, ale z drugiej strony Mistrzostwo Polski PWSZ jest na-
szym wielkim sukcesem. Chciałbym z tego miejsca każdej 
z dziewczyn gorąco podziękować. Każda z nich ma swój 
wkład w ten ogromny sukces. To ich ciężka praca, zaanga-
żowanie oraz oddanie jedna drugiej sprawiły, że powsta-
ła DRUŻYNA, zdolna odnosić zwycięstwa i takie wła-

Po meczu z Uniwersytetem Wrocławskim na pierwszym planie Małgorzata Malach.

Foto: M
. Tom

anek

śnie sukcesy. Życzę im i sobie, aby w przyszłym roku da-
lej emanowały takimi chęciami i zapałem do pracy oraz 
wolą zwycięstwa i osiągania jeszcze większych sukcesów” 
– mówi trener Parzonka.

Ciesząc się ogromnym sukcesem, jakim jest niewąt-

pliwie Mistrzostwo Polski Państwowych Wyższych 

Szkół Zawodowych, życzymy naszym zawodnicz-

kom, aby w przyszłym roku odnosiły kolejne zwycię-

stwa i zdobyły Akademickie Mistrzostwo Polski w kla-

syfikacji generalnej. 

W skład naszej 

drużyny wchodzą 

(w nawiasach 

numery zawodniczek):

Justyna Broża (11), 

Anna Cerkowniak (7), 

Karolina Gajda (9), 

Martyna Hanczerowska (6), 

Agnieszka Hrabia (10), 

Anna Jarnot (14), 

Ewa Jóźwik (8), 

Agata Kupka (4), 

Izabela Madzia (5), 

Małgorzata Malach (13), 

Jadwiga Pitry (12), 

Karolina Wojtała (15), 

Elżbieta Szarama. 

Trenerem naszej drużyny jest  

mgr Marcin ParzonkaW obronie kapitan naszej drużyny Agnieszka Hrabia.
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W dniu 9 kwietnia 2010 roku mgr Witold Galiński 
uzyskał tytuł trenera klasy mistrzowskiej. Jednak dro-
ga do zdobycia tego prestiżowego stopnia była długa. 
W 1989 zdobył drugą klasę trenerską. Od 1991 roku 
pracuje nieprzerwanie z młodzieżą. Swoją pracę rozpo-
czynał od mini siatkówki, następnie trenował młodzi-
ków, kadetów i juniorów. W roku 2004 uzyskał tytuł 
trenera pierwszej klasy. Od  sezonu 2004/05 prowadzi 
drużynę seniorów w II lidze państwowej oraz druży-
nę akademicką PWSZ Racibórz. Pełni też funkcję koor-
dynatora grup młodzieżowych. W ciągu ostatnich lat 
pracy osiągnął spore sukcesy:

- Akademickie Wicemistrzostwo Polski Szkół Zawodo-
wych - 2005 r.

- Awans z II ligi akademickiej do I ligi na Śląsku – 
2004/2005 r.

- Akademickie Mistrzostwo Śląska – 2007 r.
- Akademickie Mistrzostwo Polski Szkół Wyższych – 

2007 r.
- Akademickie Mistrzostwo Polski Szkół Zawodowych - 

2007 r.
- III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy – Ri-

jeka 2007 r.
- II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Śląska - 2008 

r.
- Akademickie Wicemistrzostwo Polski Szkół Zawodo-

wych - 2008 r.
- Akademickie Wicemistrzostwo Śląska - 2009 r.
- Akademickie Wicemistrzostwo Polski Szkół Zawodo-

wych - 2009 r.
- Akademickie Wicemistrzostwo Śląska - 2010 r.

Podopieczni trenera zdobyli również tytuły w siat-
kówce plażowej:
- Akademickie Wicemistrzostwo Śląska – 2006 r.
- Akademickie Mistrzostwo Polski  – 2006 r.
- Akademickie Wicemistrzostwo Śląska – 2007 r.
 

W pracy z młodzieżą szkolną można wymieniać 
spore osiągnięcia sportowe na hali i plaży, zarówno na 
Śląsku, jak i w kraju.

Największe sukcesy w grupach młodzieżowych na 
hali: 

- Mistrzostwo Śląska w minisiatkówce w latach 1997- 
2002

- Wicemistrzostwo Polski w minisiatkówce - 2001 r.
- Wicemistrzostwo Polski w minisiatkówce - 2003 r.  
- Awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów – 

2004 r.
- III miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorów - 2009 r.

Trener siatkarzy uzyskał klasę mistrzowską
Instytut Kultury Fizycznej

Do sukcesów na plaży można zaliczyć:

- Mistrzostwo Śląska w kategorii młodzików – 2005 r.
- Mistrzostwo Śląska w kategorii młodzików – 2007 r.
- I miejsce w Pucharze Bałtyku Pobierowo – 2005 r. - 
Międzynarodowe Mistrzostwo Polski

- I miejsce w Pucharze Bałtyku Pobierowo – 2007 r. - 
Międzynarodowe Mistrzostwo Polski

- I miejsce w Gimnazjadzie na Śląsku– 2005 r.
- II miejsce w Gimnazjadzie na Śląsku – 2007 r.
- I miejsce w Śląskiej Regionalnej Lidze Miast - 2007 r.
- III miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorów - 2008 r.

Na wszystkie wymienione wyniki musiał ciężko za-
pracować, żaden z nich nie był łatwy do zdobycia.

Najbardziej znani zawodnicy, którzy trenowali pod 
skrzydłami trenera Galińskiego w KS AZS Rafako Ra-
cibórz to, grający już w Plus Lidze: Damian Domonik 
–  w sezonie 2006/08 2008/09 Radom, obecnie- PWSZ 
Nysa I liga, Michał Kamiński – Jastrzębski Węgiel, 
obecnie zespół II ligi Francuskiej, Dawid Gunia – Do-
mex Częstochowa, obecnie  AZS Olsztyn, Bartosz Bu-
niak – Pamapol Wieluń.  

Oprócz tych zawodników zasila swoimi wycho-
wankami kadrę Śląska w siatkówce halowej i plażowej 
w różnych kategoriach wiekowych. Jak sam powie-
dział marzy o wprowadzeniu drużyny do I ligi. Pomi-
mo 30 lat spędzonych z siatkówką nie zamierza zwal-
niać tempa. 

Redakcja „Eunomii” składa Panu Witoldowi Galiń-
skiemu, z którym od początku istnienia naszego pisma 
regularnie współpracujemy i którego sukcesy niejedno-
krotnie prezentowaliśmy, serdeczne gratulacje oraz ży-
czenia dalszych wspaniałych osiągnięć. 

Trener klasy mistrzowskiej - mgr Witold Galiński.

Foto: archiw
um
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 KONKURS

Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. Jerzego Buzka 

- POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
w Raciborzu, we współpracy z: 

INSTYTUTEM STUDIÓW SPOŁECZNCH 
PWSZ W RACIBORZU oraz INSTYTUTEM POLITOLOGII 

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom 
opublikowanie w wersji książkowej swojego, autorskiego ar-
tykułu o profilu naukowym. 

Termin ogłoszenia: 22 kwietnia 2010 rok
Termin nadesłania prac: 23 września 2010r.
Termin rozstrzygnięcia: 10 listopada 2010 rok
e-mail: hk@buzek.pl; 

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestni-
czyć studenci.

2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie debiutu  
w książce o profilu naukowym.

3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł,  
w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, 
o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się 
odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Esej powi-
nien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  
innowacyjny.   

4. Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej (plik 
Word, PDF oraz płyta CD) oraz w jednym egzemplarzu sy-
gnowanym, opatrzonym na odwrocie następującymi dany-
mi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być 
oprawiane.

5. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia 
zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia 
nie będą opiniowane, ani oceniane przez recenzentów.

6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do 
dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro 
Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-
400 Racibórz ul. Drzymały 38/1 z dopiskiem „Debiut nauko-
wy 2010” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl ;

8. Ostateczny termin dostarczenia prac: 23 września  
2010 roku.

9. Weryfikacji, oceny prac i  podziału nagród dokona ze-
spół powołany przez organizatora przed 10 listopada 2010 
roku, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia 
Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.

10. Ustanawia się następujące regulaminowe nagrody: 
autorzy 3 najciekawszych prac – zostaną zaproszeni do od-
wiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buz-
ka. W ramach nagrody (jednakże po spełnieniu wymaganych 

 Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej:

„Debiut naukowy 2010”
[temat wiodący w 2010roku:„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”]

instytucjonalnie kryteriów), autorzy opublikowanych prac, 
będą mogli ubiegać się o staż w PE [Bruksela lub Strasburg] 
na preferencyjnych warunkach. Ponadto przewidziane są na-
grody rzeczowe dla autorów prac zakwalifikowanych do pu-
blikacji. 

Wybrane prace zostaną opublikowane w „Biuletynie Eko-
logicznym” wydawanym przez Polski Klub Ekologiczny – 
Okręg Górnośląski.

11. Werdykt Rady Naukowej, która rozłoży pieczę na 
przedsięwzięciem jest ostateczny.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 11 listopada 
2010 roku, m.in. na stronie internetowej www.buzek.pl i in-
nych, wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.

13. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książ-
kowego, zostają ponadto zaproszeni do prezentacji swojego 
artykułu w dowolnej formie, podczas specjalnego semina-
rium, które odbędzie się z udziałem Prof. Jerzego Buzka oraz 
Rady Naukowej w PWSZ w Raciborzu na przełomie 2010 / 
2011 roku.. O terminie wszyscy uczestnicy zostaną powia-
domieni drogą  e-mailową lub pocztą.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagi-
nięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.

15. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równo-
znaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień 
tego regulaminu.

16. Zespół Organizacyjny
Dr Rafał Riedel (UO, PWSZ Racibórz) tel.(+48) 604 418 

755, ; riedelr@wp.pl 
Henryk Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka; UO) 

tel. (+48) 609 771 772;  hk@buzek.pl    

Karta zgłoszenia:
Tytuł pracy: 
Imię i nazwisko: 
data urodzenia: 
Adres zamieszkania: 
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.: 
Adres E-mail: 
Notka biograficzna o autorze.
[do 500 znaków]  

Streszczenie artykułu – summary [do 1000 znaków]: 

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadcze-
nie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i pono-
szę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i in-
formacje. 

……………………………………….
Własnoręczny – czytelny podpis
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Na początek kilka słów o sławnym Patronie
Ludwik Konarzewski Senior (1885-1954), syn Ludwi-

ka Stanisława muzyka, który był nadwornym kapelmi-
strzem Potockiego w Wilanowie 1904 roku podejmuje stu-
dia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie an-
gażuje się w ruch narodowo wyzwoleńczy z tego powodu  
w 1905 roku zmuszony jest przenieść się do Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W 1910 roku kończy Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie związały się przyjaźnie 
między innymi z Janem Wałachem z Istebnej razem wyje-
chali do Paryża gdzie kończą ECO LE DES BEAUX ARTS. 1914 
żeni się z siostrą Jana Wałacha, Jadwigą, wesele odbywa się 
w Istebnej, a wszyscy występują w strojach regionalnych. 
Sielankę przerwała I wojna światowa. Zostali zesłani na sy-
beryjską wieś Buzułuk. Po powrocie z zsyłki Konarzewski za-
kłada szkołę plastyczną w Istebnej. Szkoła była darmowa, 
a finansowanie jej mogło być realne tylko dlatego, że Kona-
rzewski zrealizował m.in. około 46 ołtarzy na Śląsku, w Ma-
łopolsce i na Mazowszu, zaprojektował wnętrze schroniska 
na Stożku, ośrodek harcerski koło Skoczowa, pałacyk My-
śliwski Prezydenta RP.

W czasie II wojny światowej rodzina usiłowała przedo-
stać się na Węgry, niestety ta próba nie powiodła się i rodzi-
na zamieszkała w Generalnej Guberni w podkrakowskiej wsi.  
W czasie wojny cały dorobek został zniszczony, zaś po jej za-
kończeniu Ludwik Konarzewski Senior zamieszkał w Kato-

Rydułtowskie Ognisko Plastyczne
dr Franciszek NIeć, Dyrektor Ogniska

Instytut Sztuki

wicach, a potem w Rydułtowach, gdzie założył szkołę rzeźby                            
w węglu. Umiera w 1954 roku. 

*
To może wydać się nieprawdopodobne, lecz 1 grudnia 

1945 roku został założony kurs rzeźby w węglu w Ryduł-
towach, prowadzony przez Ludwika Konarzewskiego se-
niora, kurs trwał pół roku, a zajęcia polegały na zaliczaniu 
zajęć z rysunku, modelowania w glinie, drewnie i węglu.  
W 1949 roku kurs rzeźby został przyjęty przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, od tego czasu ognisko figuruje jako Pań-
stwowe Ognisko Plastyczne, w dalszym ciągu głównymi ar-
tystami działającymi w nim są Konarzewscy, a Ludwik Ko-
narzewski senior, absolwent ASP w  Krakowie, wprowadza 
nowe przedmioty, takie jak: malarstwo, historia sztuki, li-
ternictwo, kształtowanie form użytkowych, a nauka trwa 
trzy lata. 

Od początku działalności ognisko wspiera kopalnia Ryduł-
towy, dostarczając materiałów do rzeźby w węglu, jak i par-
tycypując w materiałach malarskich, niezbędnym sprzęcie  
i utrzymaniu pracowni. Uczniowie odwdzięczają się, podej-
mując stosowne tematy związane zarówno z pracą górni-
ka, jak i życiem na Śląsku. Ludwik Konarzewski Junior pro-
wadzi placówkę do 1976 roku, po nim dyrektorką zostaje 
absolwentka krakowskiej ASP wydziału grafiki w Katowi-
cach, Urszula Berger – Styczeń. Od 1999 roku Patronem Pań-
stwowego Ogniska Plastycznego został Ludwik Konarzew-

ski Senior.
Ognisko zajmowało różne lokale, 

zawsze jednak umiejscowione w Ry-
dułtowach. Najpierw poniemiecką sto-
larnię, potem zaplecze sklepu przy uli-
cy Ofiar Terroru, od 1965 do 2008 zaj-
mowało skrzydło internatu Szkoły 
Górniczej przy ulicy Adama Mickiewi-
cza. W 2008 roku Państwowe Ognisko 
Plastyczne im. Ludwika Konarzewskie-
go Seniora przeniesiono do nowo wy-
remontowanego obiektu byłej Szkoły 
Podstawowej nr 4 (na tunelu). Obecnie 
warunki lokalowe można nazwać ide-
alnymi: jest pracownia multimedial-
na, służąca projektowaniu wykładom 
z historii sztuki, pracownia malar-
stwa, rysunku, rzeźby, pracownia gra-
fiki, emalii artystycznej, jest miejsce do 
robienia odlewów rzeźbiarskich i wy-
palarnia gdzie znajdują się piece do ce-
ramiki, szkła i emalii. Osobna pracow-Konkurs grafiki
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nia jest do malarstwa dla grupy dziecięcej, a życie towarzy-
skie skupia się w pomieszczeniu socjalnym, zwanym przez 
słuchaczy herbaciarnią lub zupkownią. Każdy uczeń posiada 
szafkę, w której przechowuje materiały.

Od 1999 roku organem prowadzącym jest Urząd Miasta 
Rydułtowy, a merytoryczny nadzór ma Centrum Edukacji 
Artystycznej.

Uczestnicy chodzący do Państwowego Ogniska Plastycz-
nego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora podzieleni są na 
dwie grupy wiekowe: grupę dziecięcą od 4 lat do 12, zaję-
cia dla tej grupy odbywają się od wtorku do czwartku w go-
dzinach od 13 – 16 i obejmują rzeźbę i ogólnie plastykę od 
rysunku, malarstwa do wyklejanek, na koniec roku dzieci 
otrzymują zaświadczenie, że uczęszczały na zajęcia. 

Mając 12 lat można zapisać się na trzy-
letni kurs, podczas którego młodzież uczęsz-
cza na zajęcia z rysunku, projektowania gra-
ficznego, historii sztuki, emalii artystycz-
nej, malarstwa i ćwiczeń kolorystycznych, 
rysunku graficznego (grafiki warsztato-
wej), rzeźby. Zajęcia odbywają się od wtorku 
do piątku w godzinach od 14.30 do 19.15,  
a każdy rok kończy się otrzymaniem świa-
dectwa.

Wiele osób po skończeniu trzyletnie-
go kursu uczęszcza dalej na wybrane zaję-
cia jako wolni słuchacze, przygotowując się 
na wybrane kierunki (architektura, rzeźba, 
projektowanie wnętrz). Naturalnym kierun-
kiem jest edukacja artystyczna w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej  w Racibo-
rzu, gdzie do tej pory podjęła naukę więk-
szość absolwentów naszego „Ogniska”.

Do naszej placówki zapisują się dzieci  
i młodzież z okręgu wodzisławskiego, ryb-

nickiego, raciborskiego, bywali słuchacze 
z Cieszyna, Tychów, Gliwic i Mikołowa. 

W działalności wspierają na władze 
samorządowe z Rydułtów i powiatu,  
a materiały do tworzenia zakupione zo-
stają z comiesięcznych składek.

W tym roku szkolnym zapisanych 
zostało łącznie 170 uczestników na za-
jęcia dziecięce i rok I, II i III, a dodatkowo 
na zajęcia zapisało się 35 wolnych słu-
chaczy.

W województwie śląskim Państwo-
we Ognisko Plastyczne im. Ludwika Ko-
narzewskiego Seniora jest jedyną tego 
rodzaju placówką. Uczniowie zdoby-
wają nagrody na międzynarodowych, 
ogólnopolskich i regionalnych konkur-
sach. Między innymi zdobyliśmy złoty  
i srebrny medal na Biennale Grafiki Dzie-
ci i Młodzieży.

Składki zapewniają nam finansowanie 
wyjazdów na wystawy i plenery, współ-

pracują z nami liczni sponsorzy.
Dla mnie jako dyrektora tej instytucji oprócz oczywistych 

obowiązków z tym związanych, priorytetem jest dobra ro-
dzinna atmosfera i szanowanie trudu związanego z dodatko-
wymi zajęciami, które podejmują nasi słuchacze. Do dobrych 
tradycji należy wspólne urodzinowanie, informowanie się  
o ciekawych wydarzeniach kulturalnych (i nie tylko), wysta-
wianie, nocne rysowanie, a ostatnio koncerty (nie tylko roc-
kowe) i wyjścia do kina. 

[Na podstawie pracy dyplomowej Łukasza Konarzewskie-
go i katalogu z 50 – lecia Państwowego Ogniska Plastycznego 
im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach – opra-
cowała Krystyna Przybysławska.]
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Rzeźba dzieci.

Malarstwo, rysunek rok I.
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O swoim uczestnictwie w projekcie opowiada Ola Skupnik, 
studentka II roku Edukacji Artystycznej i III roku socjologii.

Od 9 marca w Raciborskim Centrum Kultury realizowany jest pro-
jekt teatralno -cyrkowy „W rytmie ognia – twórcze spotkanie w świe-
cie ciszy”. Projekt ten został dofinansowany przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, a jego głównym celem jest przełamy-
wanie barier społecznych pomiędzy młodymi ludźmi pochodzącymi 
z różnych środowisk społecznych. W projekcie uczestniczy młodzież  
z Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno –Wychowawczego Dla Niesłyszących i Słabo sły-
szących, a także młodzi ludzie z Raciborskiego Centrum Kultury.  Po-
nadto do udziału w projekcie zostali zaproszeni studenci II roku Edu-
kacji Artystycznej PWSZ w Raciborzu. 

W ramach projektu spotykamy się dwa razy w tygodniu w „Strze-
sze”, bądź też w Ośrodku Dla Niesłyszących i zdobywamy różne-
go rodzaju umiejętności. Między innymi uczestniczymy w zajęciach 
taneczno – akrobatycznych i bębniarskich. Osoby słyszące mają 
też okazję do nauki języka migowego. Poza regularnymi zajęcia-
mi prowadzonymi przez lokalnych instruktorów odbywają się rów-
nież warsztaty z profesjonalną grupą cyrkową Klan Grus. Pierwsze 
z nich, trwające trzy dni miały miejsce na początku kwietnia. W trak-
cie warsztatów mieliśmy okazję poznać osoby zawodowo zajmują-
ce się sztuką cyrkową. Przekazano nam umiejętności posługiwania 
się  przedmiotami, których używa się w pokazach cyrkowych np. tzw. 
diabolo, monocykl itp. Jednakże głównym zadaniem cyrkowców było 
przekazanie nam umiejętności tańca z ogniem, do którego używa się 
zapalonych pojek. Spotkanie z cyrkowcami było dla nas bardzo cie-
kawym doświadczeniem, a zaangażowanie uczestników przewyższy-
ło najśmielsze oczekiwania organizatorów.  Kolejne warsztaty z Klan 
Grus  zaplanowane są na drugą połowę maja i zakończą się spek-
taklem w plenerze 29 maja, który równocześnie stanowić będzie fi-
nał całego projektu. 

O projekcie poinformowała nas pani dr Gabriela Habrom – Ro-
kosz. Dowiedzieliśmy się, że uczestnictwo w nim pozwoli nam równo-
cześnie zrealizować praktyki w placówce pozaszkolnej. W ten spo-
sób przypuszczaliśmy, że będziemy mogli połączyć przyjemne z po-
żytecznym. Szybko okazało się, że to z czym zetknęliśmy się na zaję-
ciach przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Cała nasza czwórka, 
czyli: Magdalena Rut, Mateusz Cieplicki, Przemysław Gacka i Alek-
sandra Skupnik, jest bardzo zadowolona z uczestnictwa w projek-
cie. Ciekawym doświadczeniem jest dla nas możliwość poznania osób  
z różnych środowisk. Okazuje się że potrafimy nawiązać między 
sobą nić porozumienia i sympatii mimo wielu różnic związanych  
z wiekiem, zainteresowaniami czy zamieszkaniem. Osobiście bardzo 

ucieszyła mnie możliwość poznania podstaw języka migowego dzięki 
któremu możemy zbliżyć się w jakiś sposób z osobami niesłyszącymi. 

Oprócz wielu społecznych zalet związanych z pokonywaniem ba-
rier i lepszym poznaniem się uczestników, bardzo ważnym, szczegól-
nie z perspektywy studentów edukacji artystycznej, jest drugi cel pro-
jektu. Chodzi mianowicie o działania twórcze, których efektem bę-
dzie stworzony wspólnie artystyczny spektakl ogniowy. Co ciekawe, 
znaczna część uczestników po raz pierwszy spotyka się z wieloma 
elementami, które poznajmy na zajęciach. Pierwszy raz mamy stycz-
ność z pojkami, z tańcem z ogniem i ogólnie pojmowaną sztuką cyrko-
wą. Mimo to wierzymy, że finał projektu będzie spektakularnym wy-
darzeniem. Wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać serdecz-
nie zapraszamy na pokaz.

 W rytmie ognia
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Sektor pozarządowy odgrywa coraz większą rolę 
w naszym kraju. Nie tylko z powodów czysto spo-
łecznych. Z roku na rok wzrasta jego pozycja w sfe-
rze zatrudnienia. Dlatego jeśli szukasz pracy, chcesz 
zdobyć doświadczenie lub po prostu pożytecznie wy-
korzystać swój wolny czas, dowiedz się więcej na te-
mat tego bardzo cenionego pracodawcy.

Trzeci sektor to nic innego jak zbiór organizacji po-
zarządowych działających na obszarze danego pań-
stwa. Dlaczego nazywa się go „trzecim” sektorem? „Po-
jęcie to powstaje poprzez odróżnienie owego sektora od 
sektora pierwszego (administracji) oraz sektora drugie-
go (rynku)”.1 Różnica polega na tym, że jednostki ad-
ministracji tworzą prawo, natomiast firmy wprowadzają 
na rynek usługi i produkty. Wytworem organizacji poza-
rządowej jest zachodząca w skutek jej działania zmiana  
w jednostce lub społeczeństwie.

Historia sektora non-profit w Polsce nie jest długa. 
Mimo że jeszcze przed rokiem 1989 w naszym kraju 
istniały organizacje pozarządowe, dopiero po okresie 
transformacji nastąpił ich rozwój. Rozkwit trzeciego sek-
tora umożliwiły normy prawne wprowadzone w 1984 
i 1989 roku, czyli ustawa o fundacjach oraz prawo o 
stowarzyszeniach. Przez kolejne cztery lata organizacje 
pozarządowe mnożyły się z zadziwiającą prędkością. 
Niestety ówczesne stowarzyszenia i fundacje były pod 
stałą kontrolą państwa, dlatego też w roku 1993 pro-
ces ich rozwoju został zatrzymany. Kolejny okres wzro-
stu liczby organizacji społecznych nastąpił po roku 1997. 
Było to spowodowane zagwarantowaniem obywatelom 
prawa do swobodnego zrzeszania się w konstytucji RP. 
Jednak największym przełomem było wprowadzenie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie. Zgodnie z tą ustawą za organizację pozarządową 
uznaje się podmioty „nie będące jednostkami sektora fi-
nansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, 
osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowo-
ści prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia”.Warto dodać do tej 
definicji, że organizacje pozarządowe najczęściej two-
rzone są z inicjatywy obywatelskiej. Zgodnie z powyż-
szą ustawą jednostki samoorganizacji społecznej mogą 

trzeci Sektor pracodawców
Joanna Jędraszczyk

podejmować działania między innymi na rzecz promocji 
zatrudnienia, ochrony zdrowia, podtrzymywania trady-
cji i historii, rozwoju oraz promocji kultury i sportu, upo-
wszechniania wolontariatu, a także pomocy osobom po-
szkodowanym w wypadkach i katastrofach.

Definicja podana w ustawie mówi, że organizacją po-
zarządową jest podmiot nie działający w celu osiągnię-
cia zysku. Czy to oznacza, że praca w stowarzyszeniu 
lub fundacji jest nieodpłatna? Niekoniecznie, ponieważ 
to, że działania organizacji nie są nastawione na zysk 
nie oznacza, że jej pracownicy nie mogą być wynagra-
dzani za swoją pracę. Coraz więcej organizacji decydu-
je się na zatrudnienie etatowego pracownika. W 2008 
roku niemal 42% stowarzyszeń i fundacji deklarowało, 
że zatrudnia płatny personel (niezależnie od formy za-
trudnienia tych osób). Natomiast aż 27% organizacji po-
zarządowych zatrudniało w tym czasie etatowych pra-
cowników. Stanowi to około 120 tysięcy osób. Dodatko-
wą szansą zatrudnienia są fundusze strukturalne, ponie-
waż w ramach swoich przedsięwzięć każda organizacja 
musi zatrudnić osoby do realizacji projektu. Taka praca 
ma swoje dobre strony, nie trzeba w niej spędzać przy-
słowiowych ośmiu godzin dziennie ponieważ tutaj pracu-
je się „projektowo”. Bez wątpienia taka forma aktywno-
ści zawodowej będzie odpowiadała osobom samodziel-
nym, aktywnym  i odpowiedzialnym.

Istnieje jeszcze jedna forma działalności w organiza-
cjach społecznych. Jest nią wolontariat. Zgodnie z ustawą 
wolontariusz to osoba wykonująca świadczenia ochotni-
czo i bez wynagrodzenia. Mimo że wolontariat nie nie-
sie za sobą zysków finansowych, może on przynosić  inne 
korzyści. Jest doskonałą szansą na zdobycie doświad-
czenia na różnych stanowiskach. Jednak najważniejszym 
profitem płynącym ze świadczenia wolontariatu na rzecz 
podmiotów trzeciego sektora jest osobista satysfakcja  
i pożyteczne wykorzystanie wolnego czasu. 

Warto zaangażować się w działania na 
rzecz organizacji pozarządowych. Dlatego, je-
śli masz kilka godzin w tygodniu, które chciał-
byś zagospodarować - spróbuj wolontariatu. 
A jeśli szukasz pracy, wyślij cv do kilku organizacji spo-
łecznych działających na terenie miasta, a być może 
przyczynisz się do budowania lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Powodzenia!
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W Raciborzu zostało otwarte Niezależne Cen-
trum Kultury -  akcja | sztuka | przestrzeń – asp. 
Prace nad projektem i ideą tego miejsca trwały od 
ponad roku. Najpierw było słowo i pomysł, który  
z dnia na dzień rozkwitał w głowach jego twór-
ców. Następnie był czas na przekonanie właścicieli 
lokalu przy ul. Karola Miarki 3A do udostępnienia 
nieużywanych pomieszczeń na piętrze. 

Załatwianie podstaw prawnych działania asp, 
przekonywanie znajomych, sponsorów, ludzi waż-
nych i mniej ważnych o konieczności istnienia ta-
kiego miejsca w Raciborzu. Finalnie 24 kwietnia 
2010 roku Niezależne Centrum Kultury akcja  

nowa instytucja kulturalna 
w raciborzu

paulina janecka

| sztuka | przestrzeń rozpoczęło swoją działalność. 
Jak mówią współzałożyciele, początki nie były łatwe, 
ale udało się i z tego są najbardziej dumni. Niewie-
le jest takich miejsc w całej Polsce, jeden z założy-
cieli, Jakub Kurakiewicz, miał okazję obserwować jak 
funkcjonuje podobne centrum we Wrocławiu, jednak 
to nie to samo. Wrocław ma inna specyfikę niż Ra-
cibórz, pod względem mentalności urzędników, jak  
i zwykłych ludzi – tam robi się to łatwiej. W Raciborzu 
szlaki przecierał Piotr Dominiak – absolwent socjolo-
gii naszej uczelni, który od ponad 6 lat wraz ze Sto-
warzyszeniem ASK wytrwale animuje mieszkańców  
i przestrzeń miejską. 

Niezależne Centrum Kultury asp dysponuje pro-
fesjonalnym studiem fotograficznym, salą warsztato-
wą, sceną muzyczną, „Galerią za Szafą”, pracownią 
szkła oraz pracownią plastyczną z biurem Stowarzy-
szenia ASK. 

Jednak to nie tylko budynek – to przede wszystkim 
ludzie, którym chce się coś zrobić dla innych, zorgani-
zować, a przy okazji dobrze się bawić. W to przed-
sięwzięcie od początku zaangażowani były osoby  
o różnym wykształceniu, zainteresowaniach i pasjach. 
Wiele z nich już wcześniej było związanych z sekto-
rem pozarządowym w Raciborzu, ale w tej grupie 
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znaleźli  się także ludzie, którzy dopiero rozpoczyna-
ją działalność w tym sektorze. W załodze asp moż-
na znaleźć min. fotografów (Paulinę Michalak, Ma-
cieja Rogowskiego, Tomasza Tomaszewskiego, Jaku-
ba Kurakiewicza), plastyków, grafików (Bartłomie-
ja Mielnika, Renatę Handzlik), witrażystę (Dagma-
rę Giej-Rusnak), animatorów kultury z zawodu bądź 
z powołania (Piotra Dominiaka – prezesa stowarzy-
szenia ASK, Justynę Szyndler – skarbnika stowarzy-
szenia ASK, Grzegorza Zapotocznego, Zuzannę To-
maszewską, Aleksandrę Kotalę, Natalię Rogowską, 
Magdalenę Ottlik, Joannę Jędraszczyk, Paulinę Ja-
necką). Wielu z nich do niedawna było studentami 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 
bądź nadal goszczą w murach uczelni. Trzeba tu tak-

że wspomnieć o Dawidzie Wacławczyku, który jest 
swoistym mecenasem Niezależnego Centrum Kultury 
akcja | sztuka | przestrzeń i bez jego wsparcia ten 
projekt nie miałby racji bytu. 

Jedną z najważniejszych cech tego miejsca i ludzi, 
którzy w nim działają, jest otwartość na nowe pomy-
sły i działania, mające na celu rozwój twórczego po-
tencjału, niezbędnego do kreatywnych działań. Każ-
dy może przyjść do asp, przyłączyć się, uczestniczyć 
w proponowanych warsztatach, bądź zaproponować 
inne, nawet kuriozalne. Tutaj nie ma rzeczy niemożli-
wych. Jak mówią współzałożyciele, od początku two-
rzenia tego dzieła przyświecała im idea, jaką jest 
animacja społeczno – kulturalna, a połączyła ich pa-
sja i chęć dobrej zabawy. 

Biuro asp. Sala warsztatowa podczas spotkania.

Piotr Dominiak, Jakub Kurakiewicz, Dawid Wacławczyk. Galeria.
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