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DROGA
DO UNIWERSYTETU
Stanis³aw GAJDA

Droga do Uniwersytetu Opolskiego*
W prace nad powo³aniem uniwersytetu w Opolu w³¹czy³em siê w 1986 roku.
Mo¿e nieskromnie stwierdzê, i¿ by³em inicjatorem dzia³añ, które sta³y siê
ostatnim etapem starañ. Skutecznym.
Bezpoœrednim impulsem sta³a siê informacja o wrêcz wyœmianiu na zebraniu
plenarnym KC PZPR wyst¹pienia I sekretarza KW PZPR w Opolu p. Eugeniusza Mroza, który wnioskowa³ o utworzenie uniwersytetu. Do takiego wyst¹pienia zosta³ przekonany rosn¹cym potencja³em opolskiej WSP, jej maj¹cymi ju¿
swoj¹ historiê staraniami, g³oœnymi prasowymi publikacjami wielkiego orêdownika uniwersytetu, jakim by³ Stanis³aw Nicieja, a tak¿e cichym naciskiem
œrodowiska z ówczesnym Rektorem Profesorem Stanis³awem Kochmanem na
czele. W gronie bliskich Mu i wspieraj¹cych Go osób byli moi instytutowi
prze³o¿eni, koledzy i mistrzowie: Profesorowie Henryk Borek, Marian Kaczmarek, Zdzis³aw Piasecki, Feliks Pluta, Jerzy Poœpiech i Dorota Simonides. Coœ
niecoœ o tej presji wiedzia³em, bo m.in. uczestniczy³em na kilka miesiêcy przed
Plenum KC w spotkaniu – chyba w Turawie – z sekretarzem KC p. Henrykiem
Bednarskim. Prawdopodobnie jego opolska wizyta w pewnym stopniu tak¿e
przyczyni³a siê do wyst¹pienia p. Mroza.
* Tekst uka¿e siê tak¿e w numerze 1 „Indeksu” w 2015 r.
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Niepowodzenie w Warszawie podzia³a³o w Opolu jak lodowaty prysznic.
KW uzna³o sprawê za zamkniêt¹. Wiêkszoœæ entuzjastów idei uniwersyteckiej
ogarn¹³ nastrój rezygnacji. Gdy wkrótce podjêliœmy nowe dzia³ania, wielu z nich
nie chcia³o siê anga¿owaæ, usprawiedliwiaj¹c siê „brakiem czasu na przegrane
sprawy” oraz niewiar¹ w powodzenie starañ.
By³ to zreszt¹ czas powszechnej beznadziei. PZPR nie radzi³a sobie z sytuacj¹ ekonomiczn¹. Rozproszona opozycja tkwi³a w g³êbokim cieniu. By³ jeszcze „fasadowy”, jak go pok¹tnie nazywano, i instrumentalnie traktowany przez
PZPR Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (nb. bia³a plama w najnowszej historii Polski). Choæ nie mia³ ani spo³ecznego presti¿u, ani wiêkszego
wp³ywu na ¿ycie polityczne, to pod jego egid¹ wielu uczciwych ludzi, spo³eczników podejmowa³o szereg mniejszych lub wiêkszych inicjatyw s³u¿¹cych
dobru publicznemu.
By³em wówczas cz³onkiem Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON. W dzia³alnoœæ pronowsk¹ zaanga¿owa³a mnie p. Profesor Maria Nowakowska, przewodnicz¹ca Rady, któr¹ pozna³em na prze³omie lat 70. i 80. podczas wspólnej
pracy w uczelnianej organizacji zwi¹zkowej ZNP. Na jednym z jesiennych
(1986 r.) posiedzeñ Prezydium wzburzony niepomyœlnymi wieœciami z Warszawy zaproponowa³em, aby to PRON przej¹³ inicjatywê w realizacji idei uniwersyteckiej i uczyni³ j¹ spraw¹ nie tylko œrodowiska akademickiego, lecz tak¿e
ca³ego spo³eczeñstwa Opolszczyzny. Prezydium pomys³ zaakceptowa³o, a Profesor Nowakowska w³o¿y³a duszê, rozum i serce w jego realizacjê.
Byæ mo¿e uniwersytet w Opolu powsta³by bez naszych trudów, zw³aszcza
jeœli patrzy siê na przebyt¹ do niego drogê z dzisiejszej perspektywy, gdy instytucja uniwersytetu przechodzi kryzys i zosta³a – szczególnie w Polsce – zdewaluowana. Nie wiedzieliœmy wówczas, ¿e ta droga z punktu widzenia osobistych biografii oka¿e siê d³uga i ¿e poch³onie tyle energii, aby przejœæ wszystkie
przeszkody i zapaœci. Mówi siê, ¿e sukces ma z regu³y wielu ojców (i matek),
ale muszê oddaæ sprawiedliwoœæ Profesor Nowakowskiej. To jedyna i prawdziwa Matka Chrzestna Uniwersytetu Opolskiego. Podziwia³em i podziwiam Jej
nieprzerwany entuzjazm, cierpliwoœæ i nieustêpliwoœæ, upór, ale te¿ takt i talent
w przekonywaniu oponentów oraz w pozyskiwaniu sojuszników, niezra¿anie
siê niepowodzeniami, umiejêtnoœci taktyczne i strategiczne. S¹dzê, ¿e w okresie
1986–1994 bez Niej realizacja idei uniwersytetu w Opolu zosta³yby wielokrotnie zaniechana.
Mój udzia³ by³ znacznie skromniejszy. Towarzyszy³em Profesor Nowakowskiej w wielu konkretnych dzia³aniach, podrzuca³em pomys³y, organizowa³em
dyskusje i spotkania oraz uczestniczy³em w nich. Oficjalnie pe³ni³em funkcjê
sekretarza utworzonego w 1988 roku Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu. Spod mojej rêki lub z moim udzia³em wychodzi³y wszyst-
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kie nieoficjalne (robocze) i oficjalne opinie, projekty, wnioski, w tym dokumenty, które sta³y siê podstaw¹ wyst¹pieñ do w³adz.
*
Jeszcze jesieni¹ 1986 roku w intensywnych rozwa¿aniach i rozmowach
wykluwa³ siê zarys programu dzia³ania. Uznaliœmy, i¿ nale¿y pozyskaæ dla idei
uniwersytetu opiniê publiczn¹ Opolszczyzny, przekonaæ do niej ca³e opolskie
œrodowisko naukowe (uczelnie, instytuty naukowe), a tak¿e prze³amywaæ opory
w Warszawie. Stopniowo ten zarys by³ wzbogacany i konkretyzowany oraz
oblekany w ramy organizacyjne, ale co najwa¿niejsze – konsekwentnie wcielany w ¿ycie.
W marcu 1987 roku po konspiracyjnych wrêcz przygotowaniach na wniosek
Józefa Lipki (twórcy ludowego z Gogolina) II Wojewódzki Zjazd PRON podj¹³
uchwa³ê apeluj¹c¹ do spo³eczeñstwa i w³adz o poparcie idei uniwersytetu
i starañ zmierzaj¹cych do jego powo³ania. Ten apel zosta³ nastêpnie przez dra
Paw³a Kozerskiego (dyrektora Muzeum Piastów Œl¹skich w Brzegu) przeniesiony na Krajowy Zjazd PRON. By³o to oficjalne publiczne zainaugurowanie
nowego etapu batalii o uniwersytet w Opolu. Zaskoczyliœmy tym w³adze
wojewódzkie, ale te¿ œrodowisko akademickie. KW PZPR by³ chyba podzielony – sekretarz Eugeniusz Brudkiewicz ¿yczliwie odniós³ siê do inicjatywy
PRON, natomiast sekretarz ds. nauki (pochodz¹cy z WSI) prof. Zdzis³aw Kabza
zdecydowanie niechêtnie, co wi¹za³o siê z sugerowan¹ i preferowan¹ przez nas
drog¹ integracyjn¹ do uniwersytetu.
Z Profesor Nowakowsk¹ uznaliœmy, ¿e najwiêksze szanse dojœcia do uniwersytetu daje integracja instytucjonalna opolskiego œrodowiska naukowego, tj.
przede wszystkim po³¹czenie WSP i WSI. Dlatego powo³any przez Prezydium
RW PRON kilkuosobowy tzw. Roboczy Zespó³ Inicjuj¹cy sk³ada³ siê z osób
z obu uczelni spoza ich kierownictw. Z WSI byli to prof. Robert Rauziñski,
dr Teresa Farbiszewska, dr Adam Micker i dr Andrzej Namys³o, przychylnie
ustosunkowani do integracji. Kibicowa³ nam dr Jerzy Szteliga, który nie wszed³
do Zespo³u, by³ bowiem podw³adnym w KW prof. Kabzy. Wiedzieliœmy
o niechêci elit WSI do ³¹czenia siê z WSP, liczyliœmy jednak, ¿e ich stanowisko
uda siê zmieniæ.
Zespó³ Inicjuj¹cy doœæ szybko opracowa³ wstêpn¹ integracyjn¹ Koncepcjê
powo³ania uniwersytetu w Opolu. W paŸdzierniku 1987 roku zapozna³o siê
z ni¹ Prezydium RW PRON. Postanowiono wyjœæ z ni¹ do zainteresowanych
œrodowisk, poszerzyæ Zespó³ Inicjuj¹cy o rektorów opolskich uczelni i dyrektorów instytutów, przekszta³caj¹c go w Zespó³ Koncepcyjny, który wykona prace
przygotowawcze przed powstaniem Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania
Uniwersytetu w Opolu. Nowy Zespó³ spotka³ siê dwukrotnie, rozwa¿aj¹c ró¿ne
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warianty przysz³ego uniwersytetu: zbudowany tylko na podstawie WSP lub
integracyjny (obejmuj¹cy WSP i WSI; WSP, WSI i Instytut Œl¹ski; WSP i Instytut Œl¹ski).
Równoczeœnie toczy³a siê publiczna i mniej publiczna kampania prouniwersytecka. Pamiêtam pe³ne napiêæ spotkania, m.in. w klubie Miêdzynarodowej
Prasy i Ksi¹¿ki, dyskusje prasowe i radiowe. Z Profesor Nowakowsk¹ wyje¿d¿a³em do Warszawy, aby spotkaæ siê z polskimi intelektualistami i dzia³aczami
spo³ecznymi, m.in. odwiedziliœmy by³ego Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa
prof. Henryka Jab³oñskiego, Edmunda Osmañczyka, prof. Annê Przec³awsk¹,
prof. Bogdana Suchodolskiego, publicystê Edmunda Menclewskiego, pisarza
Wojciecha ¯ukrowskiego. Wszyscy bardzo ¿yczliwie odnieœli siê do opolskiej
idei uniwersyteckiej, obiecuj¹c jej wspieranie. Szczególne zaanga¿owanie wykaza³ E. Osmañczyk. Zaprosi³ mnie po pewnym czasie powtórnie do swego
mieszkania przy Zamku Królewskim w Warszawie i przekaza³ wiele rad oraz
materia³ów, które wykorzysta³em w pracach przysz³ego Komitetu.
10 marca 1988 roku – równo szeœæ lat przed sejmow¹ Ustaw¹ o utworzeniu
Uniwersytetu Opolskiego – na Zamku Piastów Œl¹skich w Brzegu rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ Spo³eczny Komitet ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu. Na
jego czele stan¹³ Wojewoda Opolski dr Kazimierz Dzier¿an. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali obok Profesor Nowakowskiej dyrektorzy wielkich opolskich
przedsiêbiorstw Norbert Lysek i Józef Pêkala. W jego ponad stuosobowym
sk³adzie znaleŸli siê obok przedstawicieli opolskich œrodowisk naukowych
równie¿ reprezentanci œrodowisk politycznych, gospodarczych i kulturalnych,
a tak¿e osoby spoza Opolszczyzny, wœród nich E. Osmañczyk. Taki sk³ad Komitetu i jego kierownictwa mia³ symboliczn¹ i pragmatyczn¹ wymowê. Realnie
jednak pracami Komitetu kierowa³a Profesor Nowakowska. Jako sekretarz
stara³em siê J¹ wspieraæ.
Tymczasem zmieni³a siê sytuacja w kraju. Zbli¿a³o siê przesilenie polityczne.
Realizacja idei uniwersyteckiej mimo intensywnych dzia³añ znalaz³a siê w impasie wobec niechêci WSI, aby wejœæ w struktury uniwersyteckie. W paŸdzierniku Senat WSI podj¹³ uchwa³ê, która wyklucza³a tak¹ mo¿liwoœæ. W tej
sytuacji Profesor Nowakowska rzuci³a pomys³ zwrócenia siê do Kurii Biskupiej. Na Jej proœbê w listopadzie przyj¹³ nas ks. bp Alfons Nossol. Rezultaty tej
wizyty pchnê³y sprawê uniwersytetu na nowe tory.
Ksi¹dz biskup Nossol gor¹co popar³ ideê uniwersytetu i zasugerowa³
w³¹czenie do niego Diecezjalnego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, filii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Obieca³ wspieranie dzia³añ
Komitetu i desygnowa³ do jego Prezydium dyrektora Instytutu ks. Helmuta
Sobeczkê. Komitet we wrzeœniu 1989 roku zaakceptowa³ nowy kierunek.
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Zaanga¿owanie ks. bpa Nossola i zmiana polityczna w Polsce (powstanie
rz¹du Tadeusza Mazowieckiego) sprawi³y, i¿ 22 grudnia w Opolu zjawi³ siê
minister edukacji narodowej prof. Henryk Samsonowicz. Uczestniczy³em w dramatycznym spotkaniu z nim w Kurii Biskupiej. Wstrz¹sem by³a dla mnie
wypowiedŸ Przewodnicz¹cego Regionu Opolskiego „Solidarnoœæ”, który stwierdzi³, i¿ spo³eczeñstwo Opolszczyzny jest przeciwne tworzeniu uniwersytetu
z WSP, „czerwonej uczelni kierowanej przez porucznika SB”. To wyst¹pienie
zosta³o przez zebranych potraktowane jako kuriozum. Minister ze zrozumieniem odniós³ siê do idei uniwersytetu w Opolu, ale jego zdaniem jedyna droga
mia³a prowadziæ przez po³¹czenie WSP i WSI. Wezwa³ rektorów obu uczelni
do dialogu.
Ca³y rok 1990 przebiega³ pod znakiem owego dialogu. Biskup Nossol spotyka³ siê z Senatem WSI. Dzia³a³a Komisja Porozumiewawcza, pracuj¹c nad
modelem uniwersytetu federacyjnego. Wszystko na nic. W pocz¹tkach 1991 roku na posiedzeniu Prezydium Komitetu Rektor WSI prof. P. Wach poinformowa³ o definitywnej niezgodzie jego uczelni na wejœcie w sk³ad uniwersytetu.
Obecny na posiedzeniu nowy Wojewoda Opolski Ryszard Zembaczyñski zaproponowa³, by zakoñczyæ przekonywanie WSI i przygotowaæ wniosek do
w³adz centralnych, uwzglêdniaj¹cy integracjê WSP i filii KUL. Prezydium
przyjê³o te¿ rezygnacjê K. Dzier¿ona z funkcji Przewodnicz¹cego Komitetu,
powierzaj¹c j¹ ks. bpowi Nossolowi.
Pod koniec 1991 roku wniosek przygotowany przez Profesor Nowakowsk¹,
ks. Sobeczkê oraz przeze mnie by³ gotowy. Na pocz¹tku 1992 roku trzeba by³o
go skorygowaæ, bo zak³ada³ wejœcie w uniwersytet tak¿e Instytutu Œl¹skiego,
lecz jego dyrektor dr K. Heffner z³o¿y³ Prezydium Komitetu deklaracjê o odst¹pieniu.
Zintensyfikowaniu uleg³y te¿ zabiegi na szczeblu centralnym. Poniewa¿ podstaw¹ nowego uniwersytetu mia³a byæ WSP, to inicjatywê mog³y przej¹æ w³adze uczelni, poprzednio z premedytacj¹ „schowane” w cieniu Komitetu. Towarzyszy³em Rektorowi prof. Jerzemu Poœpiechowi i wojewodzie Zembaczyñskiemu podczas wizyty u ministra edukacji narodowej prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Poœwiêci³ nam sporo czasu i ¿yczliwie wys³ucha³ naszych racji.
Rektor J. Poœpiech zaprosi³ go do Opola na „wizjê lokaln¹”. Minister zaproszenie przyj¹³, wysy³aj¹c wkrótce swego zastêpcê prof. Romana Dudê (matematyka z Uniwersytetu Wroc³awskiego). Wiceminister zapozna³ siê ze stanem opolskich uniwersyteckich przygotowañ, lecz nie kry³ swojej osobistej opinii, ¿e na
powo³anie uniwersytetu w Opolu jest za wczeœnie. Pod naciskiem opolskich
uczestników spotkania, a zw³aszcza Rektora, obieca³ sformu³owanie jasnych
kryteriów powo³ywania uczelni typu uniwersyteckiego. S³owa dotrzyma³. Na
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wniosek MEN Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego w czerwcu 1992 roku
ustali³a 5 kryteriów.
Nasza radoœæ, ¿e spe³niamy kryteria, bo nasz Wniosek o powo³anie Uniwersytetu w Opolu, z³o¿ony przez ks. bpa u ministra Stelmachowskiego jeszcze
w marcu, jednoznacznie na to wskazywa³, okaza³a siê przedwczesna. Minister
skierowa³ co prawda sprawê uniwersytetu w Opolu w tryby rz¹dowe, lecz tu
utknê³a. Zapor¹ nie do przebycia okaza³ siê wicepremier Pawe³ £¹czkowski
(kierowa³ Komitetem Spo³ecznym Rady Ministrów), przeciwny tworzeniu
uniwersytetu „dla Niemców”, jak to nieoficjalnie powiedzia³ wojewodzie
Zembaczyñskiemu. Nie pomog³y moje interwencje u kolegi jêzykoznawcy prof.
Stanis³awa Miko³ajczaka, jego partyjnego kolegi z Poznania. Nie pomog³a
wizyta ks. bpa Nossola u premier Hanny Suchockiej w Warszawie ani spotkanie
poœwiêcone sprawie uniwersytetu w Opolu podczas jej pobytu na OpolszczyŸnie w marcu 1993 roku, choæ obieca³a pe³ne poparcie. Ustalono, i¿ Komitet
z³o¿y now¹ wersjê Wniosku z wyraŸnym ustosunkowaniem siê do kryteriów
Rady G³ównej.
Taki wniosek – przeredagowany i uaktualniony przez zespó³ Gajda, Nowakowska, Sobeczko – szybko zosta³ z³o¿ony przez Rektora Poœpiecha i Przewodnicz¹cego Komitetu ks. bpa Nossola pani premier, ministrowi edukacji narodowej
oraz rektorom UJ, UW i UWr. Senaty tych uniwersytetów zosta³y bowiem
wskazane zgodnie z pi¹tym punktem kryteriów do zaopiniowania Wniosku. Równoczeœnie ks. bp Nossol zabiega³ u w³adz koœcielnych w Warszawie i Rzymie
o zgodê na utworzenie Wydzia³u Teologicznego na przysz³ym uniwersytecie.
Nie oby³o siê znów bez momentów krytycznych i denerwuj¹cych, ale dziêki
opolskiej nieustêpliwoœci, pomys³owoœci i zaradnoœci, zw³aszcza prof. Nowakowskiej, Rektora Poœpiecha i ks. bpa Nossola, sprawa toczy³a siê ku szczêœliwemu
fina³owi. W sierpniu 1993 roku pojawi³a siê zgoda krajowych w³adz koœcielnych, ale we wrzeœniu komitet wicepremiera £¹czkowskiego oficjalnie nie
popar³ opolskiego wniosku. Ju¿ w lipcu Senat UW podj¹³ uchwa³ê popieraj¹c¹
nasze starania, natomiast senaty wroc³awski i krakowski by³y niechêtne. Opór
Senatu UWr uda³o siê pokonaæ po wizycie jego delegacji w Opolu oraz po
opolskiej rewizycie oraz uczestnictwie w jego posiedzeniu. Nieprzejednane
stanowisko zajmowa³ Rektor UJ, nie wprowadzaj¹c nawet sprawy na posiedzenie swojego Senatu.
Tymczasem w wyniku wyborów z 23 wrzeœnia zmieni³ siê uk³ad si³ politycznych i w³adzê w kraju przejê³a koalicja centrowolewicowa. Rektor Poœpiech,
ks. bp Nossol i prof. Nowakowska podjêli kontakty z now¹ w³adz¹, m.in. z wicepremierem Aleksandrem £uczakiem oraz z MEN, a tak¿e z Marsza³kiem
Sejmu Jerzym Oleksym. Resort nie kry³ niechêtnego stanowiska wobec utworzenia uniwersytetu w Opolu, powo³uj¹c siê przede wszystkim na trudnoœci
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finansowe. Jednak nasza uniwersytecka sprawa mia³a ju¿ swój sejmowy ¿ywot
dziêki pos³owi Jerzemu Sztelidze.
Nied³ugo po wyborach ze Sztelig¹ spotkali siê i Rektor Poœpiech, i prof. Nowakowska. Podczas tych spotkañ pose³ zaproponowa³, aby wykorzystaæ prawn¹
mo¿liwoœæ wyjœcia z ustaw¹ o powo³aniu uniwersytetu w Opolu jako inicjatyw¹
poselsk¹ z pominiêciem drogi rz¹dowej. Zobowi¹za³ siê do zorganizowania
poparcia pos³ów i senatorów nie tylko swojego klubu poselskiego. Ten „patent
Szteligi” wykorzysta³a póŸniej WSI, aby staæ siê Politechnik¹, a tak¿e wszystkie nowe uniwersytety. Ta droga po piêciu miesi¹cach doprowadzi³a do
sejmowej Ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego z marca 1994 roku.
Jesieni¹ poprzedzaj¹cego roku, gdy sprawa znalaz³a siê ju¿ w sejmowej
komisji, zosta³em w imieniu Komitetu pos³any do Krakowa, aby poinformowaæ
Rektora UJ o tym fakcie. Chodzi³o o zapobie¿enie negatywnym nastêpstwom
jakiegoœ mo¿liwego protestu Senatu UJ, ewentualnie z³agodzenie jego oporu.
Z Rektorem Kojem odby³em d³ug¹, prawie pó³toragodzinn¹ bardzo trudn¹
rozmowê. Cierpliwie mnie wys³ucha³, zada³ szereg pytañ, a na zakoñczenie
powiedzia³, i¿ Senat UJ nie bêdzie przeciwny utworzeniu uniwersytetu w Opolu, ale on osobiœcie jest przeciw.
Zapad³o mi w pamiêci jako jedyne przemówienie Rektora Koja wyg³oszone
podczas obiadu po pierwszej uniwersyteckiej inauguracji w Opolu 1 paŸdziernika 1994 roku. Inne wyst¹pienia by³y pe³ne kurtuazji. Natomiast Jego cierpkie,
a w nim zdanie: „Czy Opole zas³uguje na Uniwersytet, poka¿e przysz³oœæ”.
*
Mija 20 lat od powo³ania Uniwersytetu Opolskiego. Có¿ pokaza³a „przysz³oœæ”,
z dzisiejszego punktu widzenia – przesz³oœæ? Osobiœcie, mam mieszane
uczucia. Z jednej strony mo¿na wskazywaæ osi¹gniêcia mierzone liczb¹ studentów i absolwentów oraz nowymi kierunkami i specjalnoœciami dydaktycznymi,
liczb¹ uzyskanych stopni naukowych i tytu³ów oraz uprawnieñ do nadawania
stopni, liczb¹ publikacji itd., a tak¿e infrastruktur¹. Z drugiej strony czuje siê
niedosyt, wywo³any i nasz¹ pozycj¹ w ró¿nych modnych dzisiaj rankingach,
i stanem jakoœciowym naszej uniwersyteckoœci.
W staraniach uniwersyteckich i póŸniej w okresie pracy w Komitecie Badañ
Naukowych, w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów oraz w innych ogólnopolskich strukturach naukowych co raz spotyka³em siê z du¿¹ niewiedz¹ o Opolu lub z wielkim lekcewa¿eniem opolskiego œrodowiska naukowego. Poniewa¿
w koñcu 1986 roku po nieoczekiwanej œmierci prof. H. Borka zosta³em kierownikiem wielkiego resortowego programu badawczego (jednego z dwu jêzykoznawczych programów, obejmuj¹cego badania ponad dwustu badaczy z ca³ej
Polski), to zdobyte doœwiadczenia postanowi³em wykorzystaæ do promocji na-
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szego oœrodka, Uniwersytetu i opolskiego jêzykoznawstwa. St¹d inicjatywy
projektów badawczych ogólnopolskich i miêdzynarodowych koordynowane
z Opola (ich wyniki to m.in. 14-tomowa seria „Najnowsze Dzieje Jêzyków S³owiañskich”, 4-tomowe wydawnictwo „Komparacja Systemów i Funkcjonowania Wspó³czesnych Jêzyków S³owiañskich”, ponad 20 tomów rocznika „Stylistyka”, kilkadziesi¹t konferencji). Dlaczego efekty mojej pracy i wielu kolegów
uniwersyteckich nie da³y lepszych rezultatów? Czy Uniwersytet na swojej drodze rozwojowej nie przeszed³ apogeum i nie stan¹³ wobec tendencji spadkowej?
Pokój–Opole, sierpieñ 2014 r.

