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Wspóln¹ drog¹ do Uniwersytetu Opolskiego

(Ze wspomnieñ, listów, dokumentów i opracowañ)

Do siêgniêcia po pióro sprowokowa³a mnie publikacja zatytu³owana Droga
do powo³ania Uniwersytetu Opolskiego, wydana pod redakcj¹ Marii Nowakow-
skiej (Opole 2012). Nie bêdzie to jednak recenzja, lecz spisane z notatek,
dokumentów i z pamiêci wspomnienia z wybranych lat (1990–1995) mojej
50-letniej pracy nauczycielskiej. Dziœ nale¿ê do najstarszych ¿yj¹cych, emery-
towanych nauczycieli akademickich by³ej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Opolu (1954–1994) i powo³anego na fundamentach jej oraz Diecezjalnego
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Uniwersytetu Opolskiego (od 1 paŸdzierni-
ka 1994 roku). Siêgam do lat 1990–1995, kiedy sprawowa³em funkcjê ostatnie-
go rektora Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej (WSP), a nastêpnie pierwszego
rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Wiele ró¿nych wydarzeñ mia³o miejsce w ca³ym czterdziestoleciu istnienia
WSP w Opolu, a póŸniej Uniwersytetu. Wy¿szej Szkole Pedagogicznej przysz³o
nawet walczyæ o przetrwanie (druga po³owa lat 50. XX wieku). By³ taki
wiceminister szkolnictwa wy¿szego – Henryk Golañski, który ostentacyjnie
„grzmia³”, ¿e w Opolu nie jest potrzebna ¿adna wy¿sza uczelnia, ca³kowicie
wystarcz¹ na zachodzie Polski wy¿sze szko³y w Krakowie, Katowicach,
Wroc³awiu i w Poznaniu. Po co tworzyæ dalsze, które bêd¹ zmuszone korzystaæ
z cudzej kadry profesorskiej? Na szczêœcie burzê uda³o siê przetrwaæ (rektorem
by³ wówczas prof. Stanis³aw Kolbuszewski, g³ównie dziêki jego energicznym
staraniom uda³o siê ocaliæ opolsk¹ WSP od degradacji i bytowania ewentualnie
jako wy¿szej szko³y zawodowej). Odt¹d my, jako nauczyciele akademiccy,
myœleliœmy ju¿ nie o dalszym „trwaniu”, lecz stale towarzyszy³a nam œwiado-



moœæ koniecznoœci zbudowania uczelni o najwy¿szym, bezpiecznym statusie
uniwersyteckim. Nie wystarczy³a ju¿ pozycja najlepszej – obok WSP w Krako-
wie – wy¿szej szko³y o profilu pedagogicznym. Kadencj¹, w czasie której g³ów-
n¹ energiê skierowano na zrealizowanie uniwersyteckich aspiracji, by³y lata
1984–1990, a zw³aszcza 1988–1990. Rektorem by³ wtedy rusycysta prof. Sta-
nis³aw Kochman. Pocz¹tkowo ani w³adze centralne – polityczne i rz¹dowe, ani
lokalne – wojewódzkie i miejskie, nie sprzyja³y naszym planom. Zapamiêta³em
ironiczne komentarze partyjnych funkcjonariuszy z Warszawy, wyg³aszane
w czasie jednej z narad w Turawie. Na nic zda³y siê m.in. moje informacje
i proœby, gdy jako prorektor zosta³em wydelegowany „dyplomatycznie” przez
rektora do obrony „racji” œrodowiska i w³adz WSP. W³adze uczelni nie zrazi³y
siê jednak przeciwnoœciami i w 1988 roku doprowadzi³y do powstania Spo³ecz-
nego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu. By³ to wa¿ny i trafny
krok. Pracom przewodniczy³ pocz¹tkowo ówczesny wojewoda mgr in¿. Kazi-
mierz Dzier¿an. Wkrótce zaczê³a dzia³aæ komisja, której zadaniem by³o
opracowanie „modelu” uniwersytetu, oraz zespo³y merytoryczne. Przyst¹piono
do gromadzenia materia³ów niezbêdnych do tego, aby przygotowaæ projekt
profilu uczelni. Stanowisko w³adz centralnych i Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej nadal pozostawa³o negatywne.

Socjalistyczny ustrój Polski wyraŸnie chyli³ siê ku upadkowi. Mówiono nam:
„Pozostañcie najlepsz¹ uczelni¹ pedagogiczn¹, a nie s³abym uniwersytetem”.
Przekonywano nas, ¿e œrodowisko naukowe i akademickie nie doros³o jeszcze
do uczelni o typie uniwersyteckim. „Bardziej potrzebna jest na Œl¹sku Opol-
skim uczelnia kszta³c¹ca wysoko wykwalifikowane kadry nauczycieli”. Wysi³ki
Spo³ecznego Komitetu, niestety, nie powiod³y siê. Zakoñczy³a siê te¿ wtedy
kadencja rektora prof. Stanis³awa Kochmana.

W tym czasie w Polsce odby³a siê transformacja ustrojowa i polityczna,
a w szkolnictwie wy¿szym (nie tylko) nasta³a dotkliwa bieda finansowa. Czuli-
œmy siê wszyscy jak powstañcy po klêsce. Moje, i nie tylko moje, nadzieje na
utworzenie uniwersytetu od¿y³y po wyborach nowych w³adz uczelni. W ich wy-
niku 26 paŸdziernika 1990 roku wyborcy powierzyli mi stanowisko rektora Wy¿-
szej Szko³y Pedagogicznej. Wybory jeszcze po wielu latach wspominam z pew-
nym niesmakiem. Poprzedzi³a je bowiem ostra kampania, starannie przygoto-
wana na rzecz wyboru profesor Barbary Rzeszotarskiej, dyrektorki Instytutu
Chemii. Rekomendowa³a j¹ m.in. moja kole¿anka ze studiów, prof. Dorota Si-
monides, wychwalaj¹c jej talenty menad¿erskie, organizatorskie i pozycjê na-
ukow¹. Nie przeczê, ¿e by³a bardzo powa¿nym kandydatem. Prowadzono na-
miêtne perswazje nawet wœród moich magistrantek-elektorów. Z³amano równie¿
ciszê wyborcz¹. W dniu wyborów w sali do g³osowania le¿a³o mnóstwo karte-
czek z tekstem rekomendacji dla prof. B. Rzeszotarskiej. A jednak to mnie wy-
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brano rektorem z niedu¿¹ przewag¹, choæ sam nie prowadzi³em ¿adnej kampa-
nii. Wed³ug monografisty Alma Mater Opoliensis prof. Stanis³awa S. Niciei
„szokuj¹cy” i niezrozumia³y by³ fakt, ¿e „Trybuna Opolska” dopiero na jednej
z ostatnich stron numeru poinformowa³a o tym wyborze w formie suchej
wzmianki. Myœlê, ¿e gdyby wynik wyborów by³ inny, miejscowe media zarea-
gowa³yby zgo³a inaczej. Konsternacja by³a widocznie zbyt bolesna. Nie zapom-
nia³em pierwszej godziny tu¿ po g³osowaniu. Strona przegrana namawia³a mnie
w gabinecie rektora do rezygnacji. Przekonywano mnie jak ucznia: „To bardzo
trudna i odpowiedzialna funkcja, a czas jest dramatyczny”. A przecie¿ spo³ecz-
noœæ akademicka zna³a mnie o wiele wczeœniej ni¿ kontrkandydatkê. W uczelni
pracowa³em od 1955 roku. Dwukrotnie pe³ni³em obowi¹zki prorektora i szereg
innych. Widocznie los tak chcia³, a wyborcom bardziej odpowiada³ mój „pro-
uniwersytecki” program, a nie obietnice „poprawy sytuacji finansowej uczelni”
i du¿ej autonomii dziekanów oraz dyrektorów instytutów. Spo³ecznoœci uczel-
nianej bardziej zale¿a³o ju¿ wtedy na skoncentrowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych
do powo³ania uniwersytetu. Uwa¿am, ¿e poza wszystkim nie nadesz³y jeszcze
czasy, aby w naszej Szkole rektorem móg³ byæ ktoœ spoza Wydzia³u Filolo-
giczno-Historycznego, a w dodatku kobieta! Sta³o siê to dopiero po kilkunastu
latach. Moja pierwsza kadencja trwa³a od 1 grudnia 1990 roku do 31 sierpnia
1993 roku. Z okazji wyboru otrzyma³em kilkanaœcie listów gratulacyjnych.
W moich zbiorach mam dwa, które szczególnie mnie uradowa³y. Pan wojewoda
in¿. Ryszard Zembaczyñski pisa³:

Proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje w zwi¹zku z wyborem Pana na rektora Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Opolu.
Elekcja ta jest dowodem uznania dla dotychczasowego dorobku naukowego, który
dokumentuje zwi¹zki historyczne i kulturowe Œl¹ska Opolskiego z macierz¹, jest
równie¿ wyrazem powszechnego, niekwestionowanego autorytetu Pana Profesora.
Myœlê, ¿e kierowanie wy¿sz¹ uczelni¹ w naszym regionie jest zadaniem szczególnie
odpowiedzialnym. Oœrodek akademicki na OpolszczyŸnie powinien siê staæ centrum
intelektualnego oddzia³ywania na wszystkich mieszkañców w duchu integracji, ale
równie¿ poszanowania i tolerancji odrêbnoœci etnicznych, narodowych i kulturo-
wych.
¯ywi¹c nadziejê na kontynuowanie dotychczasowej wspó³pracy miêdzy Wy¿sz¹
Szko³¹ Pedagogiczn¹ i Urzêdem Wojewódzkim proszê jednoczeœnie o przyjêcie ¿y-
czeñ wszelkiej pomyœlnoœci i dalszych osi¹gniêæ naukowych. Opole, grudzieñ 1990.

Z perspektywy lat z zadowoleniem mogê stwierdziæ, ¿e staraliœmy siê z do-
brym skutkiem spe³niæ oczekiwania pana wojewody, zawsze ¿yczliwego nam
w³odarza Œl¹ska Opolskiego. O moim wyborze pamiêta³ te¿ kurator oœwiaty
i wychowania w Opolu mgr Czes³aw Chmielewski. Z 26 paŸdziernika 1990
roku pochodz¹ nastêpuj¹ce ¿yczenia:

Wspóln¹ drog¹ do Uniwersytetu Opolskiego... 159



W imieniu w³asnym, w imieniu spo³ecznoœci nauczycielskiej Opolszczyzny sk³adam
Panu najserdeczniejsze gratulacje w zwi¹zku z wyborem na stanowisko rektora Wy¿-
szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. Wyra¿am g³êbokie przekonanie, ¿e tak, jak to
by³o dotychczas, bêdzie Pan Rektor utrzymywa³ œcis³e kontakty z nauczycielami
zw³aszcza jêzyka polskiego na terenie naszego województwa. Jest Pan dla nich wzo-
rem w szlachetnym, ale nieustêpliwym zmaganiu o tê wartoœæ, która dla nas Polaków
ma wymiar najwiêkszy – o piêkno i czystoœæ ojczystej mowy.
¯yczê Panu jednoczeœnie wybitnych osi¹gniêæ organizacyjnych, naukowych, ale tak-
¿e napisania jeszcze wielu ksi¹¿ek, tak bardzo oczekiwanych przez wszystkich, dla
których przywi¹zanie i mi³oœæ do Ziemi Opolskiej, do Polski maj¹ znaczenie najwy¿sze.

Jestem przekonany, ¿e nie zawiod³em oczekiwañ pana kuratora, moje bo-
wiem, a tak¿e uczelni kontakty naukowe i dydaktyczne z kuratorium, a zw³asz-
cza z Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, sta³y siê odt¹d jeszcze intensyw-
niejsze i bogatsze. Z panem kuratorem ³¹czy³a mnie zreszt¹ od dawna przyjaŸñ.

Wracam teraz do mojego programu wyborczego. Dominowa³y w nim dwa
g³ówne cele:

1. Przygotowanie uczelni do sprostania wymogom tzw. algorytmu, który
obowi¹zywa³ wówczas w szkolnictwie wy¿szym i decydowa³ o œrodkach finan-
sowych, jak te¿ o randze uczelni.

2. Doprowadzenie do powo³ania uniwersytetu.
Dla ca³ej Szko³y, zw³aszcza dla mnie i najbli¿szych wspó³pracowników,

oznacza³o to ogromny wysi³ek. Po niepowodzeniach poprzedniej kadencji prof.
Stanis³awa Kochmana i Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu
ma³o kto wierzy³ w mo¿liwoœæ zrealizowania mojego programu wyborczego
w ci¹gu jednej, przecie¿ skróconej, trzyletniej kadencji. Przypomnieæ wypada,
¿e dla polskiego szkolnictwa by³y to lata wyj¹tkowo chude. Otrzymywaliœmy
bardzo sk¹pe œrodki i tylko na najbli¿szy kwarta³! Wiele uczelni zad³u¿y³o siê
wtedy, nam jednak dziêki profesjonalnej i m¹drej polityce finansowej pani
kwestor, mgr in¿. Marii Najdy, uda³o siê unikn¹æ b³êdów. Z wdziêcznoœci¹
wspominam moich najbli¿szych wspó³pracowników. Prorektorami byli: prof.
Grzegorz Bryll (ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹), prof. Piotr Blaik
(ds. dydaktyki) i docent dr Janusz Kyzio³ (ds. studenckich, z którym, niestety,
nie uk³ada³a mi siê wspó³praca), dziekanami: prof. Zdzis³aw Piasecki (Wydzia³
Filologiczno-Historyczny) i prof. Andrzej Gawdzik (Wydzia³ Matematyki,
Fizyki i Chemii). Administracj¹ kierowa³ dr Tadeusz Kampczyk, a przewod-
nicz¹cym Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ WSP w Opolu by³ in¿. Ryszard
Zembaczyñski, opolski wojewoda.

Tu¿ po moim wyborze zosta³em przyjêty przez ksiêdza biskupa prof. zw. dra
hab. Alfonsa Nossola, ordynariusza Œl¹ska Opolskiego. Potem w czasie naszych
doœæ regularnych i serdecznych spotkañ uzgadnialiœmy plany wspó³pracy,
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terminy wyjazdów m.in. do ministrów, a póŸniej równie¿ na posiedzenie senatu
Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Na naszym pierwszym spotkaniu, na moj¹ oficjaln¹ proœbê jako rektora,
ksi¹dz biskup wyrazi³ zgodê na objêcie funkcji przewodnicz¹cego Spo³ecznego
Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu (zreszt¹ ju¿ wczeœniej by³ o to nieformal-
nie proszony), który to Komitet wznowi³ wkrótce dzia³alnoœæ ju¿ w mocno
zmienionym sk³adzie. Z mojej inicjatywy i polecenia powo³any zosta³ du¿y zes-
pó³ do opracowania Wniosku o utworzenie Uniwersytetu Opolskiego1. Do tej
pory pracowano nad „koncepcjami” czy „modelami” uniwersytetu, ale nie nad
udokumentowanym wnioskiem. O przewodniczenie w pracach Zespo³u popro-
si³em prorektora Grzegorza Brylla. Utworzono osiem podzespo³ów. Wœród
cz³onków Zespo³u by³o piêtnastu pracowników WSP, czterech ksiê¿y i profeso-
rów Instytutu Teologiczno-Pastoralnego oraz oœmiu pracowników Instytutu
Œl¹skiego. O tych faktach tak pisa³ prof. Stanis³aw Malarski:

Po pewnym okresie ustania prac Spo³ecznego Komitetu w roku 1991 zachodz¹ istot-
ne zmiany nadaj¹ce nowe dynamiczne impulsy do dzia³ania Komitetowi. Momentem
prze³omowym w staraniach o uniwersytet by³a inicjatywa i decyzja rektora Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej prof. dr. hab. Jerzego Poœpiecha o opracowaniu odpowiednie-
go wniosku i wyst¹pieniu z nim do Ministerstwa Edukacji Naukowej. Mimo ¿e ini-
cjatywa ta nie spotka³a siê z przychylnym przyjêciem w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej, kierownictwo uczelni przyst¹pi³o na pocz¹tku 1991 roku do gromadzenia
potrzebnych materia³ów. W pracach tych czynnie uczestniczyli prorektorzy: prof.
G. Bryll i prof. P. Blaik. Prace prowadzone by³y w dwóch g³ównych kierunkach, wy-
tyczonych decyzjami rektora prof. Jerzego Poœpiecha. Zadanie opracowania pe³nego
wniosku do MEN oraz do zaopiniowania przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego
powierzone zosta³o prof. Marii Nowakowskiej (zastêpca przewodnicz¹cego Spo³ecz-
nego Komitetu) i prof. Stanis³awowi Gajdzie (sekretarzowi Spo³ecznego Komitetu)
oraz ks. dr. hab. Helmutowi Sobeczce, z doraŸnym udzia³em innych osób.
Drugi kierunek dzia³añ, wytyczony decyzjami rektora prof. Jerzego Poœpiecha,
powo³anie pod przewodnictwem dyrektora administracyjnego WSP dra Tadeusza
Kampczyka zespo³u do spraw przygotowañ lokalowych, inwestycyjnych i finan-
sowo-ekonomicznych. Podjête energiczne dzia³ania w krótkim czasie zwiêkszy³y
stan posiadania lokali, budynków i gruntów pod przysz³e inwestycje, co wzmocni³o
argumentacjê merytoryczn¹ wniosku o powo³anie uniwersytetu2.

Z czasem zmniejszy³a siê liczba cz³onków podzespo³ów. W sk³ad prezydium
Spo³ecznego Komitetu powo³ano wojewodê in¿. Ryszarda Zembaczyñskiego,
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Marsza³ka Sejmiku Województwa Opolskiego prof. dr. hab. Leona Troniew-
skiego, ks. prof. dr. hab. Helmuta Sobeczkê, dyrektora Diecezjalnego Instytutu
Teologiczno-Pastoralnego, filii KUL, oraz mnie, niejako z urzêdu jako rektora.
Obecnoœæ osoby ks. prof. H. Sobeczki nie jest tu przypadkowa. Ju¿ co najmniej
od 1988 roku ks. bp A. Nossol, od lat gor¹cy orêdownik idei uniwersytetu
w Opolu, na spotkaniach poœwiêconych tej sprawie deklarowa³ gotowoœæ pomo-
cy ze strony Koœcio³a. Zg³asza³ akces w³¹czenia Diecezjalnego Instytutu
Teologiczno-Pastoralnego i Wy¿szego Seminarium Duchownego w Nysie
w strukturê przysz³ego Uniwersytetu Opolskiego. Delegatem ksiêdza biskupa
zosta³ ks. H. Sobeczko, dyrektor Instytutu. Jak siê okaza³o, by³ to znakomity ne-
gocjator i jeden z g³ównych wspó³twórców Uniwersytetu. Zwolennikiem takiej
koncepcji uczelni by³ równie¿ przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu, ówczes-
ny wojewoda dr in¿. Kazimierz Dzier¿an, a potem nowy wojewoda in¿. Ry-
szard Zembaczyñski. Moj¹ jeszcze inn¹, jak siê okaza³o, wa¿n¹ inicjatyw¹ po
wyborach by³a decyzja zmierzaj¹ca do przeprowadzenia koniecznych zmian
w wewnêtrznej strukturze uczelni, takich zmian, aby spe³nia³a wszystkie nie-
zbêdne wymagania ministerialnego algorytmu oraz umacnia³a argumenty i za-
sadnoœæ utworzenia uniwersytetu. Zwróci³ na to równie¿ uwagê po latach profe-
sor zw. dr hab. Stanis³aw Nicieja, autor wspomnianej unikatowej i cennej
monografii Alma Mater Opoliensis: „Rektor Jerzy Poœpiech koncentrowa³ siê
g³ównie na problemach organizacji wewnêtrznej uczelni i aktywizacji procesów
dydaktycznych”3. Wyjaœniam, tak by³o w mojej pierwszej kadencji. Sz³o prze-
cie¿ o jak najlepsze przygotowanie uczelni, podmiotu naszych starañ o uniwer-
sytet, a zatem o uporz¹dkowanie posiadanej bazy materialnej (ponad 30 obiek-
tów do u¿ytku naukowo-dydaktycznego, wœród nich trzy domy studenta, dwa
domy profesora, dwa hotele asystenckie, Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny
w D¹browie Niemodliñskiej „pa³ac i du¿y park”) oraz uwzglêdnienie we Wnio-
sku „dóbr” pozyskanych przez w³¹czenie do przysz³ego uniwersytetu Instytutu
Teologiczno-Pastoralnego (16 sal wyk³adowych w Opolu i Nysie, biblioteka,
internaty dla studentów; w budowie by³ nowy gmach; Instytut kszta³ci³ 7 tys.
studentów).

Zinwentaryzowano i uporz¹dkowano istniej¹c¹ bogat¹ aparaturê naukowo-
-dydaktyczn¹. Dokonaliœmy dok³adnego przegl¹du i uporz¹dkowania kadry
nauczaj¹cej. Wspólnie z Instytutem Teologiczno-Pastoralnym zatrudnialiœmy
103 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 400 adiunktów i asys-
tentów. Martwi³y nas pewne braki w uprawnieniach akademickich do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego; nale¿a³o przyspieszyæ starania o ich uzys-
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kanie (w 6 dyscyplinach mieliœmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
a tylko w trzech do nadawania stopnia doktora habilitowanego: jêzykoznaw-
stwo, literaturoznawstwo, historia). Wiele wysi³ku w³o¿yliœmy w zmodernizo-
wanie struktury organizacyjnej uczelni. Nowy gmach Biblioteki G³ównej znacz-
nie wzbogaci³ potencja³ dydaktycznej substancji i poprawi³ notowania szko³y.

Z wa¿niejszych wydarzeñ 1991 roku pamiêtam posiedzenie senatu z uroczys-
tym wrêczeniem przeze mnie nominacji na stanowisko profesora wszystkim
doktorom habilitowanym uczelni (17 stycznia). Potem 19 lutego na zaproszenie
ksiêdza dyrektora Helmuta Sobeczki odbyliœmy robocz¹ naradê. Uczestniczyli
w niej: rektor, prorektorzy G. Bryll i P. Blaik oraz kilku innych pracowników.
Sta³o siê to po oficjalnej rezygnacji Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej i Instytutu
Œl¹skiego z uczestnictwa w tzw. federacji przysz³ego uniwersytetu. A wiêc – po
szeœciu latach de facto straconych, czyli po dwóch kadencjach Stanis³awa
Kochmana, nale¿a³o zaczynaæ prawie wszystko od nowa. Wiernymi idei uni-
wersytetu z Wydzia³em Teologicznym pozosta³y wiêc ju¿ tylko Diecezjalny
Instytut Teologiczno-Pastroralny i Wy¿sze Seminarium Duchowne w Nysie.

22 kwietnia 1991 roku ks. biskup A. Nossol, wojewoda R. Zembaczyñski i ja
z³o¿yliœmy wizytê ministrowi edukacji narodowej. Rozmawialiœmy o naszych
staraniach uniwersyteckich. Sz³o bardzo opornie. Nie uzyskaliœmy ¿adnych
zapewnieñ i poparcia. Za to z przyjemnoœci¹ wspominam mój wyjazd 25–27
listopada 1991 roku do uniwersytetu w Ostrawie. Towarzyszy³ mi prorektor ds.
nauki i wspó³pracy z zagranic¹ prof. G. Bryll. Odnowiliœmy dotychczasow¹
wspó³pracê podpisaniem oficjalnej umowy. Dziêki niej pozyskaliœmy kilku
czeskich naukowców do pracy w Zak³adzie Bohemistyki. Jego „dobrym
duchem” i kierownikiem by³ „dysydent” prof. Jiøi Damborský, zatrudniony ju¿
wczeœniej w opolskiej WSP.

A teraz o innym wydarzeniu. Oto 12 czerwca 1991 roku niespodziewan¹
wizytê z³o¿y³ w³adzom uczelni wiceminister edukacji narodowej prof. Roman
Duda. Chyba przyjecha³ na „przeszpiegi”. W czasie spotkania mia³em okazjê
zreferowaæ stan naszych starañ o uniwersytet i uzasadniæ je. Sprawa nie by³a
mu obca. Z uznaniem mówi³ o ogólnej sytuacji i o ogólnokrajowej randze
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu, a jednak uwa¿a³, ¿e jeszcze nie czas
na podjêcie ostatecznej, pozytywnej decyzji w sprawie uniwersytetu. Powie-
dzia³ mi: „Proszê, aby Pañska uczelnia nie wysy³a³a ¿adnego oficjalnego
wniosku w tej sprawie”. Oczywiœcie zatai³em przed nim fakt, ¿e Wniosek taki
jest przygotowywany. Poprosi³em te¿ wtedy ministra o sformu³owanie konkret-
nych warunków powo³ywania uczelni o statusie uniwersyteckim. O to samo
prosi³o go wówczas równie¿ prezydium Spo³ecznego Komitetu. Podczas po¿eg-
nania minister R. Duda (matematyk) zwróci³ uwagê, ¿e zbyt niepokoj¹ go
niedobory kadry samodzielnej w Instytucie Matematyki i Fizyki: „Postarajcie
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siê poprawiæ sytuacjê, inaczej obni¿y to wasze mo¿liwoœci ubiegania siê
o awans uczelni”.

Z dziekanem Andrzejem Gawdzikiem rozmawia³em ju¿ wczeœniej na temat
rozwi¹zania umów o pracê z „drugoetatowcami” i zintensyfikowania starañ
o pozyskanie na pierwszym etacie nowych pracowników samodzielnych. Mo¿-
liwoœci by³y jednak minimalne. Minister R. Duda, ciesz¹cy siê w ministerstwie
i w œrodowiskach akademickich du¿ym szacunkiem, nasz¹ uczelniê traktowa³
z sympati¹. Odnios³em wtedy wra¿enie, ¿e gdyby nie „odgórna” decyzja, której
by³ przekazicielem, mo¿e nie odwodzi³by nas wówczas od dalszych zabiegów.
Goœæ z Warszawy dotrzyma³ s³owa, gdy¿ na jego proœbê Rada G³ówna
Szkolnictwa Wy¿szego (przewodniczy³ jej rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego
prof. A. Koj) przes³a³a nam na piœmie „Warunki merytoryczne powo³ywania
uczelni wy¿szej typu uniwersyteckiego”4. Rada ustali³a je na swoim plenarnym
posiedzeniu 16 czerwca 1992 roku. Ostatni mówi³ o koniecznoœci uzyskania
pozytywnej opinii zespo³u powo³anego przez Radê po zasiêgniêciu oceny
senatów trzech wytypowanych uniwersytetów. Z przewodnicz¹cym zespo³u
odby³em w Krakowie d³u¿sz¹ i bardzo owocn¹ rozmowê. Nasza sytuacja sta³a
siê odt¹d klarowniejsza i napawa³a otuch¹. W trójkê, tj. ksi¹dz biskup,
wojewoda i ja, odbyliœmy jeszcze dwie nastêpne podró¿e do kolejnych
ministrów edukacji narodowej. Jeden z nich, o wojskowej proweniencji,
¿egnaj¹c opolsk¹ delegacjê, powiedzia³ uszczypliwie: „Nie mogê wam pomóc,
najwy¿ej zaszkodziæ!”. Minister ten na pewno nam nie pomóg³.

Nasze prace przebiega³y teraz w szybszym tempie i to dwutorowo: 1. Spo³ecz-
ny Komitet skoncentrowa³ siê przede wszystkim nad ukoñczeniem ostatecznej
wersji Wniosku. 2. W³adze uczelni dokona³y koñcowego przegl¹du i uporz¹dko-
wania kadry naukowo-dydaktycznej (m.in. konieczne „przenosiny” kilku profeso-
rów z jednego instytutu do drugiego), infrastruktury, prac administracyjnych itp.

Zintensyfikowaliœmy kontakty i wyjazdy s³u¿bowe. Ksi¹dz biskup A. Nossol
z³o¿y³ wizytê ministrowi edukacji narodowej oraz poczyni³ starania w celu
uzyskania zgody w³adz koœcielnych na powo³anie Wydzia³u Teologicznego.
W tym celu uczestniczy³ i zabiera³ g³os w dyskusji na Konferencji Episkopatu
Polski (25 sierpnia 1993 r.) i uzyska³ potrzebn¹ zgodê. Na proœbê ksiêdza
biskupa pozytywnie odpowiedzia³a te¿ odpowiednim dekretem watykañska
Kongregacja Wychowania Katolickiego w Rzymie (12 wrzeœnia 1994 r.).
Ksi¹dz biskup bra³ udzia³ jeszcze w kilku innych spotkaniach z osobistoœciami
œwiata politycznego, rz¹dowego i akademickiego (m.in. u premier Hanny
Suchockiej wspólnie ze mn¹ 25 listopada 1993 r., u wicepremiera Aleksandra
£yczaka i potem u Marsza³ka Sejmu Józefa Oleksego).
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W tym te¿ czasie sam odby³em szereg konsultacji i podró¿y s³u¿bowych, aby
pozyskaæ sprzymierzeñców, m.in. wœród rektorów uniwersytetów. Wykorzysty-
wa³em ka¿d¹ naradê ogólnokrajow¹, prezentowa³em osi¹gniêcia naszej szko³y
jako kandydatki aspiruj¹cej do osi¹gniêcia „najwy¿szej pó³ki” akademickiej.

W tym miejscu muszê powróciæ wspomnieniami jeszcze do pierwszego roku
mojej pierwszej kadencji. Podsumowa³em go, zwyczajowo, podczas uroczystej
inauguracji drugiego roku akademickiego 3 paŸdziernika 1991 roku. Pierwsze
zdania sprawozdania brzmia³y jak „bicie siê we w³asne piersi”, jak mea maxima
culpa: „Gdy poprzedni rektorzy podczas inauguracji nowego roku akademickie-
go sk³adali przed Pañstwem swoje sprawozdania, nie zdarza³o siê, aby nie
mówili o rozpoczêtych lub zakoñczonych inwestycjach uczelnianych b¹dŸ
o mniej lub bardziej wa¿nych remontach”, i oczywiœcie o innych sukcesach.

Narodziny nowego ustroju politycznego i spo³ecznego oraz ekonomicznego
w Polsce okaza³y siê na pocz¹tku, o czym ju¿ wzmiankowa³em, bardzo niedob-
re dla szkolnictwa wy¿szego. Niemal wszystko zale¿a³o od sytuacji finansowej,
która notorycznie jeszcze siê pogarsza³a. A jednak, i tu miejsce na uwagi
optymistyczne, mimo prowizorycznego bud¿etu uda³o siê w uczelni przyznaæ
pracownikom naukowo-dydaktycznym maksymalne stawki zgodnie z taryfika-
torem kwalifikacyjnym, pozosta³ym pracownikom przyznaæ zaœ premiê do
20%. Wszyscy doktorzy habilitowani cieszyli siê z nominacji na stanowiska
profesorskie, co skutkowa³o wy¿sz¹ pensj¹. Studenci równie¿ siê nie uskar¿ali,
poniewa¿ fundusz na pomoc materialn¹ dla nich w ca³oœci pokrywa³ potrzeby.
Uda³o siê nam przeprowadziæ jedynie kilka niezbêdnych prac remontowych,
ukoñczyæ remont kapitalny budynku Instytutu Techniki.

Sporo zmian zanotowaliœmy w dzia³alnoœci dydaktycznej. Nast¹pi³a radykal-
na modernizacja siatek studiów i czêœciowo programów; wprowadziliœmy kilka
nowych specjalnoœci. Rozpoczête zosta³y prace nad zmian¹ modelu kszta³cenia
i nad jego unowoczeœnieniem (w celu podniesienia jakoœci nauki, zwiêkszenia
umiejêtnoœci praktycznych m³odzie¿y). Biblioteka G³ówna otrzyma³a ok. 2600
pozycji z darów zagranicznych.

A teraz chcê przekazaæ Czytelnikom kilka danych statystycznych. Na
wszystkich kierunkach studiowa³o 6565 osób (na dziennych 4093). Martwiliœ-
my siê, ¿e nie wszyscy absolwenci maj¹ zapewnion¹ pracê zarobkow¹ (965,
a wœród nich blisko 100 jeszcze poszukiwa³o pracy). Do Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego wys³aliœmy solidnie opracowany wniosek o nadanie
statusu Instytutu Nauk Ekonomicznych (sta³o siê to wkrótce). Kontynuowana
by³a dzia³alnoœæ naukowo-badawcza w rozmiarach wtedy mo¿liwych oraz
dzia³alnoœæ publikacyjna. Doœæ liczne by³y kontakty oraz wspó³praca z zagra-
nic¹; bardziej ni¿ dotychczas kierowaliœmy siê interesem i korzyœciami nauko-
wymi. Na wyró¿nienie zas³ugiwa³a wspó³praca z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹
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w Kilonii oraz Uniwersytetem w Tours we Francji. Zacieœniliœmy wspó³pracê
z O³omuñcem i Ostraw¹, maj¹c na uwadze rozwój opolskiej bohemistyki.
W dniach 21–23 kwietnia 1992 roku w O³omuñcu i w Hradec Kralove podpi-
sa³em umowê o wspó³pracy i pomocy w tworzeniu slawistyki w uczelni. Roz-
poczêliœmy nowy rozdzia³ w kontaktach i we wspó³pracy z Diecezjalnym Insty-
tutem Teologiczno-Pastoralnym oraz Wy¿szym Seminarium Duchownym w Ny-
sie, a wiêc z przysz³ymi wspó³twórcami uniwersytetu.

Informuj¹c w sprawozdaniu o zamierzeniach na kolejny rok akademicki,
z naciskiem oznajmi³em, ¿e mimo bardzo skromnego bud¿etu nie bêdziemy
oszczêdzaæ na nauce, badaniach i na dydaktyce ani te¿ ograniczaæ p³ac pracow-
ników uczelni5. Oceni³em, ¿e prowadziliœmy prawid³ow¹ politykê socjaln¹.
Wyp³aciliœmy pracownikom trzynast¹ pensjê, co w pewnym stopniu z³agodzi³o
skutki inflacji. W niewielu uczelniach siê to uda³o. Z satysfakcj¹ mog³em
stwierdziæ, ¿e w zakoñczonym roku akademickim zaobserwowaliœmy zwiê-
kszon¹ aktywnoœæ i solidarnoœæ u moich najbli¿szych wspó³pracowników: pro-
rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów oraz w administracji z dr. Tadeu-
szem Kampczykiem, mgr in¿. Mari¹ Najd¹ i mgr Bo¿en¹ Pytel.

Naszym szanownym Czytelnikom zaprezentujê teraz w³adze uczelni, z który-
mi wspó³pracowa³em w pierwszej kadencji:

– osobowe: prorektorzy prof. Grzegorz Bryll (ds. nauki i wspó³pracy z za-
granic¹), prof. Piotr Blaik (ds. dydaktyki), doc. dr hab. Janusz Kyzio³ (ds. stu-
denckich);

– kolegialne – komisje senackie: ds. badañ naukowych (przewod. Stanis³aw
S. Nicieja), ds. dydaktyki (doc. dr Zygmunt £omny); ds. wspó³pracy z zagra-
nic¹ (prof. Feliks Pluta); ds. rozwoju kadr naukowych (prof. Maria Nowakow-
ska); ds. informatyzacji uczelni (prof. Korneliusz Nowak); Komitet Wydawni-
czy (prof. Jerzy Poœpiech); Towarzystwo Przyjació³ WSP (wojewoda Ryszard
Zembaczyñski);

– dziekani: prof. Zdzis³aw Piasecki (Wydzia³ Filologiczno-Historyczny);
prof. Andrzej Gawdzik (Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii); prof. Jan
D³ugosz (dyrektor Biblioteki G³ównej);

– administracja: dyrektor dr in¿. Tadeusz Kampczyk; kwestor mgr in¿. Ma-
ria Najda.

Krótko wspomnê o niektórych wydarzeniach, które mia³y miejsce w uczelni
w 1992 roku (wg chronologii). W atmosferze niemal rodzinnej, ale uroczystej,
przebiega³o ju¿ drugie z kolei spotkanie op³atkowo-noworoczne, zorganizowa-
ne przez opolsk¹ filiê KUL dla ca³ego naszego œrodowiska akademickiego
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(15 stycznia). Po powitaniu przez gospodarza, ks. prof. Helmuta Sobeczkê, ¿y-
czenia zebranym przekaza³ ks. bp prof. Alfons Nossol. Dominowa³y w nich
nadzieje na rych³e spe³nienie wspólnych oczekiwañ prouniwersyteckich. Mów-
ca apelowa³ o przyspieszenie prac zmierzaj¹cych do zakoñczenia niezbêdnych
procedur formalnych i merytorycznych. Równie¿ i ja wyra¿a³em oczekiwanie,
¿e na przysz³orocznym spotkaniu op³atkowym bêdziemy bli¿ej realizacji „wizji
opolskiego uniwersytetu”. Z wyst¹pienia prof. Stanis³awa Gajdy – sekretarza
Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu – dowiedzieliœmy
siê, ¿e opracowano ju¿ Wniosek i ¿e zostanie on zaprezentowany na lutowym
posiedzeniu plenarnym Komitetu. Profesor z niepokojem zapytywa³, czy uda siê
nam „przekonaæ konserwatywne i formalistycznie myœl¹ce centrum?”. W tym
czasie na forum Spo³ecznego Komitetu prof. Stanis³aw Malarski zaprezentowa³
w³asny, alternatywny projekt, zawieraj¹cy przede wszystkim aspekty prawno-
-organizacyjne przysz³ego uniwersytetu. Nie zosta³ on jednak zaakceptowany.

Wa¿nym krokiem na drodze do utworzenia Wydzia³u Ekonomicznego
w uczelni by³o zarz¹dzenie ministra edukacji narodowej z 27 lutego 1992 roku
o przekszta³ceniu Instytutu Nauk Ekonomicznych w „podstawow¹ jednostkê or-
ganizacyjn¹”.

W styczniu 1992 roku w œlad za poparciem kolegium wojewody (z 5 grudnia
1991 r.) wniosek o powo³anie Uniwersytetu Opolskiego znalaz³ gor¹ce przyjê-
cie równie¿ na zebraniu plenarnym opolskiego sejmiku, w tym marsza³ka prof.
Leona Troniewskiego.

3 lutego 1992 roku otrzyma³em do wiadomoœci, podobnie jak wszyscy polscy
rektorzy szkó³ wy¿szych, tekst apelu Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
uchwalony na posiedzeniu plenarnym 23 stycznia i skierowany do najwy¿szych
w³adz Rzeczypospolitej. Zaniepokojona Rada apelowa³a o „szybkie i skuteczne
poszukiwanie œrodków i sposobów zapobie¿enia katastrofalnej sytuacji material-
nej szkolnictwa wy¿szego w naszym kraju”. Wskazywa³a na niebezpieczne
obni¿enie poziomu edukacji spo³eczeñstwa, ubo¿enie œrodowisk akademickich
i ucieczkê utalentowanej m³odzie¿y do zawodów zapewniaj¹cych wiêksze zarob-
ki. Apel, jak wiele innych, nie skutkowa³ popraw¹ sytuacji.

27 lutego 1992 roku podpisa³em porozumienie w sprawie powo³ania oœrodka
Alliance Française w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Stronê francusk¹ repre-
zentowa³ sekretarz generalny Polskiego Komitetu Wspó³pracy z Alliance
Française dr Zdzis³aw Ry³ko. Obecny by³ te¿ delegat w Polsce Jean Claud
Gonzalez. Kierownikiem zosta³a dr Krystyna Modrzejewska, pracownik nauko-
wo-dydaktyczny naszej uczelni, inspirator porozumienia. Oœrodek wkrótce
rozpocz¹³ bogat¹ dzia³alnoœæ. Wszystko to z czasem doprowadzi³o do utworze-
nia Zak³adu, potem tak¿e Katedry Kultury i Jêzyka Francuskiego.
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Tego samego dnia – 27 lutego 1992 roku – na posiedzeniu senatu WSP po-
wziêliœmy uchwa³ê, dziêki której od najbli¿szego roku akademickiego prowa-
dzone mia³y byæ studia na dwunastu kierunkach, m.in. na ekonomii, politologii
i naukach spo³ecznych, ochronie œrodowiska oraz na wychowaniu technicznym.
Ju¿ z tych przyk³adów wynika, jak daleko nasza szko³a odbiega³a wtedy od
profilu nauczycielskiego. Poszerzaj¹ca siê oferta kszta³cenia stanowi³a dodatko-
wy argument „uniwersyteckoœci”, uwidoczniony w naszym Wniosku.

Na posiedzeniu senatu 16 kwietnia 1992 roku musia³em zakomunikowaæ
niedobr¹ wiadomoœæ, ¿e od 1 czerwca zawieszone bêd¹ zajêcia dydaktyczne
w zamiejscowym oœrodku dydaktycznym w D¹browie Niemodliñskiej. Oczywi-
œcie brakowa³o œrodków finansowych. Z tych samych wzglêdów uczelnia nie
mog³a realizowaæ planu wspó³pracy z zagranic¹. Czekaliœmy na decyzjê Minis-
terstwa Edukacji Narodowej. Jakby tego by³o ma³o, od dyrektora dr. Tadeusza
Kampczyka us³yszeliœmy kolejn¹ smutn¹ wiadomoœæ: dotychczas uczelnia nie
otrzyma³a ¿adnej dotacji na bie¿¹ce remonty. Ministerstwo milcza³o w sprawie
zapotrzebowania na 20 miliardów z³otych („starych”), niezbêdnych na remonty.
Obliczaliœmy, ¿e tylko na remont pa³acu w D¹browie Niemodliñskiej konieczna
jest suma 9 miliardów z³otych.

Wiele obiecywaliœmy sobie, tj. wojewoda i ja, po wizycie u rektora Uniwer-
sytetu Wroc³awskiego prof. Wojciecha Wrzesiñskiego (pierwsza po³owa czerw-
ca 1992 r.). Prosiliœmy go o poparcie naszych starañ o utworzenie uniwersytetu
i „w zasadzie” otrzymaliœmy je. S³owom przychylnym towarzyszy³y jednak ró¿ne
„obiekcje”.

*

Z pewnymi wypiekami na twarzach zapoznawaliœmy siê z niecierpliwie
oczekiwanym pismem Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, która na swym
plenarnym posiedzeniu 16 czerwca 1992 roku sformu³owa³a konkretne „Warun-
ki merytoryczne powo³ania uczelni wy¿szej typu uniwersyteckiego”. Odetchnê-
liœmy z ulg¹, przekonawszy siê, ¿e spe³niamy je wszystkie. W uzupe³nieniu
muszê dodaæ, ¿e – zaproszony przez przewodnicz¹cego Rady prof. Aleksandra
Koja – wzi¹³em udzia³ w pierwszej czêœci posiedzenia plenarnego i w d³u¿szej
wypowiedzi zreferowa³em mo¿liwie wszystkie argumenty „prouniwersyteckie”.
Po oklaskach (!) zebranych osób i po póŸniejszej prywatnej rozmowie z cz³on-
kiem Rady prof. Piotrem Wachem (rektorem opolskiej Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej), z uczuciem nadziei wraca³em do Opola. Pamiêtam, ¿e niepokoi³y mnie
krytyczne uwagi rektora A. Koja na temat „niedostatków” naszej WSP, za to
w duszy dziêkowa³em za ¿yczliw¹ wypowiedŸ prof. Andrzejowi Stelmachow-
skiemu, obecnemu na plenarnym posiedzeniu w Krakowie. Po moim wyst¹pie-
niu cz³onek Rady i nasz pracownik, prof. Marian Kaczmarek, zrezygnowa³ z za-
brania g³osu w dyskusji, uznawszy, ¿e jest ono ju¿ niepotrzebne. W styczniu

168 Jerzy Poœpiech



1993 roku wzi¹³em udzia³ w jeszcze jednym posiedzeniu Rady, które wykorzy-
sta³em do przeprowadzenia rozmowy z przewodnicz¹cym Zespo³u, wytypowa-
nego do opracowania opinii na temat „dojrza³oœci” opolskiej WSP do „prze-
kszta³cenia” w uniwersytet. Po merytorycznej rozmowie odnios³em wra¿enie,
¿e zdoby³em przychylnoœæ mojego wa¿nego rozmówcy. Wkrótce przekona³o
mnie o tym pozytywne g³osowanie cz³onków Rady G³ównej.

Druga po³owa roku 1992 przebiega³a g³ównie na oczekiwaniu przez nas opinii
senatów trzech uniwersytetów wytypowanych przez Radê, na temat zasadnoœci
Wniosku o powo³anie w Opolu uczelni o najwy¿szym statusie akademickim.

W gor¹cym wtedy lipcu ks. bp prof. A. Nossol jako przewodnicz¹cy Spo³ecz-
nego Komitetu i ja jako rektor WSP wziêliœmy udzia³ w posiedzeniu senatu
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Nie zapomnê ani tego dnia, ani ostrej dyskusji.
W póŸniejszych publikacjach poczyni³em na temat naszych „staræ” we Wroc³a-
wiu szereg wzmianek. W jednej z nich pisa³em:

Mocno w pamiêci tkwi mi dwukrotny udzia³ w posiedzeniach senatu Uniwersytetu
Wroc³awskiego, który pod przewodnictwem rektora prof. Wrzesiñskiego mia³ zaopi-
niowaæ nasze starania o uniwersytet. Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ i Spo³eczny Ko-
mitet reprezentowali: ks. biskup A. Nossol, ks. prof. Helmut Sobeczko i ja, jako rek-
tor (w posiedzeniu nie uczestniczy³a senator prof. Dorota Simonides).
Krytycznymi i krzywdz¹cymi wypowiedziami niektórych senatorów zostaliœmy
zmuszeni do stoczenia istnej batalii na argumenty i fakty. Bardzo taktowny, pe³en
godnoœci i opanowania Ksi¹dz Biskup musia³ mnie mitygowaæ, poniewa¿ zbyt im-
pulsywnie i emocjonalnie reagowa³em na nie¿yczliwe i tendencyjne g³osy kilku se-
natorów, nota bene zatrudnionych w naszej uczelni na tzw. drugim etacie. „Czy nie
korzystniej pozostaæ bardzo dobr¹ szko³¹ pedagogiczn¹” – zapytywa³ jeden z senato-
rów, który potem w g³osowaniu w Sejmie RP równie¿ nam nie sprzyja³.

Prof. Maria Nowakowska w swojej publikacji pisa³a m.in. o lipcowej dyskusji:

[...] Wywi¹za³a siê emocjonalna dyskusja, dotycz¹ca przede wszystkim przyczyn od-
mowy WSI wejœcia w strukturê przysz³ej uczelni. Zapytano wiêc goœci, czy ewentual-
nie w przysz³oœci nowy uniwersytet w Opolu by³by sk³onny przyj¹æ w swoj¹ struktu-
rê WSI. Ks. bp prof. A. Nossol udzieli³ jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi.
Z dyskusji wynika³o tak¿e, ¿e niektórzy senatorowie Uniwersytetu Wroc³awskiego
znali infrastrukturê WSI w Opolu i oceniali j¹ jako bardzo dobr¹. Jeœli wiêc nie do-
chodzi do integracji WSP i WSI, istnieje obawa, ¿e infrastruktura WSP i Diecezjal-
nego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego nie zapewni prawid³owego funkcjonowania
przysz³ego uniwersytetu w Opolu. Postanowili wiêc sprawdziæ, czy infrastruktura
i wyposa¿enie aparaturowe WSP bêdzie wystarczaj¹ce dla przysz³ego uniwersytetu
[...]6.

Wspóln¹ drog¹ do Uniwersytetu Opolskiego... 169

6 Droga do powo³ania Uniwersytetu Opolskiego i stan jego dojrza³oœci po 18 latach, red.
M. Nowakowska, Opole 2012, s. 35.



Odnios³em wra¿enie, ¿e najzagorzalszym oponentom nie w smak by³a obec-
noœæ Wydzia³u Teologicznego w strukturze Uniwersytetu Opolskiego. Zreszt¹
do tej pory, mimo starañ ze strony w³adz koœcielnych, w Uniwersytecie Wroc³aw-
skim nie ma Wydzia³u Teologicznego. Gwoli sprawiedliwoœci muszê dopisaæ,
¿e w dyskusji w lipcu 1992 roku obiekcje zg³aszali pocz¹tkowo zarówno rektor
prof. W. Wrzesiñski (póŸniejszy doktor honoris causa UO!), jak i kilku innych
„zapalczywych” senatorów.

¯egnaj¹c siê z senatorami, w imieniu WSP zaprosi³em w³adze uniwersytetu
do zwiedzenia naszej uczelni i zapoznania siê z „WSP-owskim wianem”. Wizy-
ta, która dosz³a do skutku, okaza³a siê dla nas korzystna. Przekonaliœmy siê
o tym na drugim z kolei posiedzeniu senatu we Wroc³awiu 15 wrzeœnia 1992
roku. Opolan reprezentowali tym razem ks. prof. Helmut Sobeczko i ja. Wynik
dyskusji i wypowiedzi by³ bardziej optymistyczny, choæ nie brak³o równie¿ za-
strze¿eñ merytorycznych. Dotyczy³y one przede wszystkim niedoborów w ka-
drze samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych; formu³owano oba-
wy zwi¹zane z bardzo trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ pañstwa, a wiêc i przysz³ego
uniwersytetu. Wyrêczê siê cytatem z publikacji M. Nowakowskiej:

W czasie pobytu w Opolu rektor i prorektorzy Uniwersytetu Wroc³awskiego zapo-
znali siê z warunkami lokalowymi oraz wyposa¿eniem laboratoryjnym i now¹ biblio-
tek¹ uczelni. Swoj¹ pozytywn¹ opiniê z tej wizyty przekazali na posiedzeniu senatu
w dniu 25 wrzeœnia 1992 roku, na którym rektor poda³ tak¿e „Warunki merytoryczne
powo³ania uczelni wy¿szej typu uniwersyteckiego” [...]. W dyskusji stwierdzono, ¿e
przekazane we wniosku informacje nie pozwalaj¹ precyzyjnie oceniæ, czy projekt
powo³ania uniwersytetu w Opolu spe³nia te warunki. Ponadto dyskusji nad popar-
ciem idei utworzenia w Opolu uniwersytetu towarzyszy³y pewne zastrze¿enia [...]7.

A teraz ujawniê „maleñk¹ tajemnicê”. W przerwie posiedzenia senatu poczê-
stowano ks. prof. H. Sobeczkê i mnie kaw¹ w gabinecie rektora. W pewnej
chwili jeden z prorektorów powiedzia³ do rektora W. Wrzesiñskiego: „Wojtku,
zgódŸ siê na uniwersytet w Opolu, oni i tak go otrzymaj¹. Czy chcesz siê zapi-
saæ w historii jako oponent?”.

Tu¿ po zakoñczeniu posiedzenia udzieli³em krótkiego wywiadu dla wroc³aw-
skiej telewizji. Wyra¿a³em nadziejê, ¿e wizja opolskiego uniwersytetu sta³a siê
bliska realizacji, tym bardziej ¿e kilka dni wczeœniej – 17 wrzeœnia – senat Uni-
wersytetu Jagielloñskiego podj¹³ uchwa³ê popieraj¹c¹ powo³anie u nas uczelni
typu uniwersyteckiego. To nic, ¿e uchwale towarzyszy³a „przestroga”: „Reali-
zacja tej idei musi byæ poprzedzona bardzo starannymi przygotowaniami, co
byæ mo¿e bêdzie wymaga³o pewnego d³u¿szego czasu”.
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NajpóŸniej (7 paŸdziernika 1992 r.) zaopiniowa³ Wniosek o powo³anie Uni-
wersytetu w Opolu senat sto³ecznego uniwersytetu, za to jednog³oœnie pozytyw-
nie i bez zastrze¿eñ. Wa¿n¹ rolê odegra³ tu osobiœcie rektor prof. A.K. Wróble-
wski, z którym dzieñ wczeœniej rozmawia³em w jego gabinecie. Ju¿ wtedy
zapewnia³ mnie, ¿e decyzja bêdzie przychylna.

W uzupe³nieniu chcê poinformowaæ Czytelników, ¿e na pierwszym, skomen-
towanym tu wczeœniej, posiedzeniu senatu we Wroc³awiu ks. bp A. Nossol
zadeklarowa³, ¿e w pierwszych latach funkcjonowania Wydzia³u Teologicznego
obydwie diecezje: opolska i gliwicka, bêd¹ Wydzia³ ten finansowaæ, ja
natomiast w imieniu uczelni obieca³em, ¿e w³adze przysz³ego uniwersytetu nie
bêd¹ oczekiwaæ ani ¿¹daæ od pañstwa wiêkszych nak³adów finansowych od
tych, jakie otrzymywaliœmy dotychczas.

I takie przyrzeczenia powtarzaliœmy jeszcze w póŸniejszych rozmowach
m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz na posiedzeniu Podkomisji
Sejmowej Edukacji Narodowej i Postêpu Technicznego (przewodniczy³ jej
pose³ prof. Jerzy Zdrada; styczeñ 1994 r.), a nawet podczas debaty sejmowej
Komisji Edukacji Narodowej i Postêpu Technicznego (16 lutego 1994 r.),
w której uczestniczyliœmy (ks. bp A. Nossol, ks. dyr. H. Sobeczko i ja). Okaza³o
siê, ¿e nasze deklaracje okaza³y siê potrzebne, gdy¿ odnios³y po¿¹dany skutek.

Koñczy³ siê rok kalendarzowy 1992. Ksi¹dz biskup A. Nossol w imieniu
Spo³ecznego Komitetu i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej przes³a³ w tym czasie
najnowsz¹ wersjê Wniosku o utworzenie uniwersytetu na rêce premier Hanny
Suchockiej. 17 wrzeœnia wp³ynê³o sympatyczne pismo ministra spraw zagranicz-
nych K. Skubiszewskiego, w którym przesy³a³ uczestnikom Miêdzynarodowego
Sympozjum „Opole 92”, zorganizowanego przez Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹
i Oddzia³ Opolskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Opolu (24–26 wrzeœnia),
¿yczenia owocnych obrad. Minister wysoko oceni³ wk³ad WSP w przygotowa-
nie wa¿nego wydarzenia naukowego. Przewodnim tematem spotkania by³a
„Budowa œrodków zaufania miêdzynarodowego zadaniem kultury”. Mia³em
przyjemnoœæ i zaszczyt goœciæ w sali senatu uczestników przyby³ych z Polski
i z zagranicy.

Mam przed sob¹ sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni za zamkniêty ju¿ rok
akademicki 1991/1992. Mog³em w nim z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e by³ on
udany, bogaty w po¿yteczne wydarzenia i sukcesy oraz zakoñczony bez
deficytu, co wówczas by³o ewenementem. Nasza wspólna dzia³alnoœæ, tj. uczel-
ni i Spo³ecznego Komitetu, przebiega³a pod znakiem prac nad ukoñczeniem
Wniosku o powo³anie uniwersytetu oraz nad jego dalszym losem. Nast¹pi³o
przyspieszenie rozwoju w³asnej kadry, fundamentu prawid³owego rozwoju
Szko³y i w przysz³oœci uniwersytetu (przyby³o 3 tytularnych profesorów oraz 16
doktorów habilitowanych i 8 doktorów).
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Sukcesem zakoñczy³y siê starania o powo³anie kolejnego wydzia³u, czyli
Wydzia³u Ekonomicznego. Nowoœci¹ by³o uruchomienie w Instytucie Filologii
Polskiej 3-letnich studiów doktoranckich. Ca³a spo³ecznoœæ z radoœci¹ powita³a
wiadomoœæ o poparciu naszego uniwersyteckiego wniosku przez senaty trzech
uniwersytetów. Fakt ten odbi³ siê g³oœnym echem we wszystkich œrodowiskach
szkó³ wy¿szych w Polsce i pobudzi³ kilka z nich do rozpoczêcia podobnych
dzia³añ. Z inicjatywy w³adz uczelni opracowano nowoczesn¹ koncepcjê syste-
mu nauczania i organizacji nauki jêzyków obcych (aby m.in. umo¿liwiæ zdanie
egzaminu pañstwowego). Pomoc¹ materialn¹ objêliœmy ponad po³owê ucz¹cej
siê m³odzie¿y. Wci¹¿ za ma³o by³o jednak miejsc w domach akademickich.
W zakoñczonym roku studiowa³o blisko 6700 osób, w tym 1500 na pierwszych
latach. Na nowy rok przyjêto 1700 kandydatów, co oznacza³o kszta³cenie ju¿
7400 studentów. I wreszcie – umocni³y siê nasze nadzieje na uzyskanie statusu
uniwersyteckiego.

Wœród licznych kart oraz listów bo¿onarodzeniowych i noworocznych za-
wsze znajdowa³y siê równie¿ ¿yczenia dotycz¹ce spe³nienia oczekiwañ na upra-
gniony uniwersytet. Na przyk³ad mój promotor prof. Jan Trzynadlowski
z Wroc³awia (i póŸniejszy nasz doktor honoris causa) ¿yczy³ mi „pe³nego po-
wodzenia w kierowaniu licz¹c¹ siê w polskim œwiecie naukowym uczelni¹
opolsk¹”. Podobny akcent by³ te¿ obecny w ¿yczeniach ks. dyr. Helmuta So-
beczki, „aby starania o Uniwersytet Opolski rych³o siê spe³ni³y”. Nie zapomnia³
o nas nawet sam Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, który do ¿yczeñ skierowanych do
ks. bpa prof. Alfonsa Nossola, w³adz uczelni i spo³ecznoœci akademickiej
do³¹czy³ op³atek œwi¹teczny (Christus natus est nobis! Venite, adoremus! Joan-
nes Paulus II. In Nativitate Domini 1992). Op³atek ten przechowujê do dziœ
jako œwiêt¹ relikwiê w moich prywatnych zbiorach.

*

Przed zakoñczeniem pierwszej kadencji senat uczelni w wyniku wyborów
ponownie powierzy³ mi funkcjê rektora (od 1 paŸdziernika 1993 do 31 sierpnia
1994 r.). I tym razem otrzyma³em kilkanaœcie listów gratulacyjnych. Rektor
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu prof. Piotr Wach w piœmie z 11 marca
1993 roku ¿yczy³ mi „szybkiego przekszta³cenia WSP w Uniwersytet Opolski”.
¯yczliwy mi i naszej uczelni prezydent miasta Opola Jacek Kucharzewski „pro-
roczo” pisa³:

W zwi¹zku z ponownym objêciem zaszczytnej, ale i trudnej godnoœci rektora WSP
w Opolu sk³adam w imieniu w³adz samorz¹dowych miasta i w³asnym uroczyste
i serdeczne gratulacje. Powierzenie Jego Magnificencji piastowania tej godnoœci na
kolejn¹ kadencjê jest nie tylko dowodem uznania dotychczasowego wk³adu pracy
w kierowanie uczelni¹, ale równie¿ dowodem zaufania, jakim senat uczelni darzy
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Pana Profesora. Wraz z gratulacjami przekazujê najlepsze ¿yczenia zdrowia oraz sa-
tysfakcji osobistej w wype³nianiu wielu trudnych obowi¹zków, wynikaj¹cych z pias-
towanej godnoœci. ¯yczê równie¿, by podjête wysi³ki w celu przekszta³cenia Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Opolu w Uniwersytet Opolski zaowocowa³y w nied³ugim
czasie pe³nym sukcesem (22 III 1993).

Zas³u¿ony w dzia³aniach i pomocy na rzecz utworzenia uniwersytetu woje-
woda opolski Ryszard Zembaczyñski skierowa³ do mnie równie¿ mi³y list:

Pragnê Jego Magnificencji pogratulowaæ ponownego wyboru na funkcjê rektora opol-
skiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Uwa¿am, ¿e jest on wynikiem zaufania, jakim
darzy Pana senat uczelni. Spoczywa na Panu Rektorze odpowiedzialnoœæ za rozwój
i funkcjonowanie Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej oraz równie¿ zaszczytna funkcja
zwi¹zana z przygotowaniem uczelni do przekszta³cenia w uniwersytet. ¯yczê Panu
Rektorowi owocnej pracy i dalszych sukcesów (29 III 1993).

Takie „laudacje” cieszy³y mnie, dodawa³y otuchy i nadziei na rych³e zakoñ-
czenie zmagañ o uniwersytet. Nie brakowa³o w nich równie¿ s³ów o odpowie-
dzialnoœci!

Zagl¹dam do mojego sprawozdania z czerwca 1993 roku z okazji zakoñcze-
nia pierwszej kadencji. Przewidywa³em w nim uwieñczenie starañ o uniwersy-
tet jeszcze z koñcem tego roku lub wiosn¹ 1994 roku. Transformacja poli-
tyczno-gospodarcza – pomimo dokuczliwych niedoborów finansowych i du-
¿ych zmian w ¿yciu akademickim – paradoksalnie skróci³a „drogê do uniwersy-
tetu”. Zniknê³y z ¿ycia publicznego negatywnie usposobione w³adze, które nam
nie sprzyja³y i ¿¹da³y wci¹¿ zintegrowania opolskiego œrodowiska akademickie-
go. Tylko ono mia³o umo¿liwiæ powo³anie uczelni typu uniwersyteckiego. Wa-
runek ten co prawda nie znikn¹³ od razu po zmianie w³adz centralnych, przeto
nadal trwa³y rozmowy i dialog z ewentualnymi „kontrahentami”. Odbywa³ je
ksi¹dz biskup i ja. Dwukrotnie spotka³em siê z senatem Wy¿szej Szko³y In¿y-
nierskiej oraz z pracownikami Instytutu Œl¹skiego. Negocjacje zakoñczy³y siê
fiaskiem. Nasze argumenty nie przekonywa³y zdecydowanej wiêkszoœci obec-
nych. Odpowiadano mi np.: „Co my bêdziemy mieæ ze zintegrowanego tworu?
Utracimy nasz¹ niezale¿noœæ, zostaniemy zmajoryzowani przez humanistów”.
„Instytut Œl¹ski utraci swój specyficzny charakter i suwerennoœæ” itp. uwagi.
Myœlê, ¿e obawiano siê m.in. pogorszenia mo¿liwoœci pozyskiwania dodatko-
wych œrodków finansowych, p³yn¹cych g³ównie ze wspó³pracy z resortami
przemys³owymi (WSI).

*

Nowe nadzieje ³¹czyliœmy z ówczesn¹ premier Hann¹ Suchock¹. Na spotka-
niu zorganizowanym 13 marca 1993 roku przez wojewodê R. Zembaczyñskiego
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pani premier, pe³na dobrych chêci, obieca³a rekomendowaæ nasze starania
i przekazaæ Wniosek odpowiednim ministrom do zaopiniowania. Nie wiedzieæ
dlaczego kr¹¿y³ on potem miesi¹cami od ministra do ministra i nie uzyska³ po-
zytywnej opinii. Nie aprobowa³ go przede wszystkim W. £¹czkowski, przewod-
nicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Rady Ministrów (14 wrzeœnia 1993 r.; „brak
œrodków finansowych na now¹ uczelniê uniwersyteck¹”, brak integracji œrodo-
wiska naukowego i akademickiego Opola). Pani premier okaza³a siê bezradna
(„moi najbli¿si wspó³pracownicy byli uparci i nie s³uchali mnie”). W ten sposób
rz¹d zmarnowa³ nam kilka cennych miesiêcy. Opanowa³o nas przygnêbienie,
gas³y widoki na szybkie i realne powodzenie naszych marzeñ.

Pomyœla³em wtedy, ¿e przys³owiow¹ ostatni¹ desk¹ ratunku mogliby byæ
opolscy parlamentarzyœci lub nawet sama senator Dorota Simonides, zreszt¹
pracownik naszej uczelni! Z moj¹ kole¿ank¹ przeprowadzi³em dlatego rozmo-
wê na temat mo¿liwoœci obejœcia procedur rz¹dowych i powierzenia naszego
Wniosku senatowi Rzeczypospolitej. Pani senator stanowczo wykluczy³a jednak
tak¹ „œcie¿kê”, oœwiadczywszy, ¿e „obowi¹zuje droga s³u¿bowa”. Jak siê do-
wiedzia³em potem, senat faktycznie takich uprawnieñ nie posiada³.

Pozostali mi wiêc ju¿ tylko pos³owie. Umówi³em siê na rozmowê z pos³em
dr. Jerzym Sztelig¹, moim dobrym znajomym, który po wówczas wygranych
wyborach przez SLD (23 wrzeœnia 1993 r.) sta³ siê znacz¹c¹ osob¹ w opolskim
klubie poselskim i w lokalnym ¿yciu politycznym. Pan pose³ z du¿¹ ¿yczliwoœ-
ci¹ i bez wahania odniós³ siê do mojej inicjatywy i proœby, tote¿ wkrótce zorga-
nizowa³ „w naszej sprawie” nadzwyczajne posiedzenie wszystkich pos³ów opol-
skich. Zaproszony zosta³ ponadto Marsza³ek Sejmiku Województwa Opolskie-
go prof. Leon Troniewski i ja jako rektor – „sprawca” zebrania. Moja propozy-
cja i proœba spotka³y siê z bardzo przychyln¹ reakcj¹ i aprobat¹ wszystkich obec-
nych (nie by³o wtedy tylko pos³a z mniejszoœci niemieckiej). Postanowiono –
po odpowiednich konsultacjach partyjnych – wszcz¹æ postêpowanie legislacyj-
ne, pozarz¹dowe, a wiêc poselskie.

O tej sprawie w Kalendarium (1986–1994) czytamy, co nastêpuje:

4 paŸdziernika 1993 roku pose³ dr Jerzy Szteliga zg³asza Prezydium Spo³ecznego
Komitetu propozycjê, aby projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego
skierowaæ do Sejmu RP jako wynik inicjatywy poselskiej z pominiêciem drogi
rz¹dowej. Prezydium Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu
akceptuje pomys³. Pose³ J. Szteliga organizuje poparcie pos³ów i senatorów z Opol-
szczyzny oraz w Sejmie tak¿e innych pos³ów8.
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I tak by³o faktycznie, a sta³o siê to po spotkaniu w klubie poselskim, kiedy to
zapad³a uchwa³a o przyjêciu „inicjatywy poselskiej” w sprawie powo³ania uni-
wersytetu. W rezultacie droga, jak¹ wybraliœmy wspólnie z pos³ami, okaza³a siê
jedyna i „zbawienna”. Aktywnie w³¹czy³ siê w kolejne etapy przedsiêwziêæ
osobiœcie ks. bp prof. A. Nossol. Przeprowadzi³ dwie rozmowy z Marsza³kiem
Sejmu Józefem Oleksym (listopad 1993 r. i 7 marca 1994 r.). Wczeœniej, 25 lis-
topada 1993 roku ksi¹dz biskup i ja z³o¿yliœmy wizytê nowemu ministrowi edu-
kacji narodowej i jednoczeœnie wicepremierowi prof. Aleksandrowi £uczakowi.
Po zreferowaniu naszych próœb, zw³aszcza poparcia rz¹du dla poselskiej inicja-
tywy ustawodawczej, otrzymaliœmy obietnicê. Minister okaza³ siê serdecznym
i efektywnym orêdownikiem naszych starañ o uniwersytet. Z Warszawy wraca-
liœmy do domu w radosnym nastroju. Nie pamiêtam ju¿ moich kolejnych roz-
mów i wyjazdów s³u¿bowych, które okaza³y siê jeszcze wci¹¿ konieczne i po-
¿yteczne przed uchwaleniem oczekiwanej ustawy sejmowej.

Pod koniec 1993 roku z uwag¹ obserwowaliœmy wydarzenia, które dzia³y siê
odt¹d g³ównie w stolicy kraju. Oto 27 paŸdziernika prof. Jerzy Wiatr, jako
wnioskodawca powo³ania w Opolu uniwersytetu, zg³osi³ Marsza³kowi Józefowi
Oleksemu „inicjatywê ustawodawcz¹”, a uczyni³ to w imieniu du¿ej grupy
pos³ów. 5 listopada zespó³, w którego sk³ad weszli: pose³ J. Szteliga i trójka au-
torów Wniosku: M. Nowakowska, S. Gajda i ks. H. Sobeczko, opracowa³ posel-
ski projekt ustawy o powo³aniu uniwersytetu. Ju¿ nastêpnego dnia (6 listopada)
pose³ J. Szteliga przekaza³ go Marsza³kowi Sejmu, a 17 listopada projekt trafi³
do Komisji Edukacji, Nauki i Postêpu Technicznego. Z jej polecenia Podkomi-
sja (kierowana przez prof. Jerzego Zdradê) dokona³a oceny. 3 i 4 grudnia prze-
bywa³em w stolicy, gdzie z inicjatywy i „protekcji” prof. Marka Drozdowskie-
go (zatrudnionego wtedy na drugim etacie w Instytucie Historii naszej WSP)
wyg³osi³em w Klubie Inteligencji Katolickiej (w rezydencji ksiêdza prymasa
kard. Józefa Glempa) referat „O staraniach œrodowiska akademickiego w Opolu
zmierzaj¹cych do powo³ania uniwersytetu”9. 15 grudnia – g³ównie za spraw¹
pos³a J. Szteligi – ks. dyr. H. Sobeczko i ja uczestniczyliœmy w posiedzeniu sej-
mowej Komisji Nauki i Szkolnictwa. By³o ono poœwiêcone dyskusji nad proje-
ktem ustawy o Uniwersytecie Opolskim i jego powo³aniu. W wypowiedziach
przewa¿a³y g³osy aprobuj¹ce (m.in. rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego prof.
A. Koja i rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. W. Wrzesiñskiego). W no-
tatkach zachowa³y siê jeszcze odpisy moich listów dziêkczynnych skierowa-
nych do nich10. W dyskusji ponownie musia³em zapewniæ, ¿e w³adze przy-
sz³ego uniwersytetu zadowol¹ siê na pocz¹tku subwencjami rz¹dowymi, jakie
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otrzymuje WSP. Podobnie post¹pi³ ks. prof. H. Sobeczko, informuj¹c, ¿e koszty
zwi¹zane z funkcjonowaniem obiektów u¿ytkowanych przez Wydzia³ Teolo-
giczny bêd¹ pokrywane przez dwie œl¹skie diecezje.

*

Krótko przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia (20 grudnia 1993 r.) ca³e œrodo-
wisko akademickie Opola pogr¹¿y³o siê w smutku po niespodziewanej œmierci
ks. Józefa Czaplaka (ur. 1941 r.). Ten niezwyk³y duszpasterz m³odzie¿y studen-
ckiej (i nie tylko) cieszy³ siê ogromnym szacunkiem i przyjaŸni¹ nas wszyst-
kich. W imieniu uczelni, po³ykaj¹c ³zy, przemawia³em nad jego grobem na
cmentarzu komunalnym. M³odzie¿ i przyjaciele do dziœ pamiêtaj¹ o Zmar³ym,
o czym œwiadcz¹ stale pal¹ce siê znicze i œwie¿e kwiaty.

*

Koñczy³ siê trzeci rok wzmo¿onych i energicznych starañ Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej i Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu.

W paŸdzierniku 1993 roku, jak ju¿ napomkn¹³em, rozpoczê³a siê moja druga
kadencja rektorska. Wszyscy spodziewaliœmy siê, ¿e nadchodz¹cy rok 1994
przyniesie wreszcie spe³nienie aspiracji uniwersyteckich. Ju¿ w styczniu oby-
dwaj wnioskodawcy ustawy, tj. ks. bp prof. A. Nossol, przewodnicz¹cy Spo³ecz-
nego Komitetu, i ja, doczekaliœmy siê dalszego dobrego „kroku” w kierunku
uniwersytetu – oto tekst ustawy trafi³ do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Postêpu Technicznego (przewodniczy³ jej J. Zaciura). Tekst sta³ siê przedmio-
tem posiedzenia 16 lutego 1994 roku. Uczestniczyliœmy w nim (i w dyskusji)
w trójkê: rektor WSP, prof. M. Nowakowska i ks. dyr. H. Sobeczko. Zacytujê
teraz fragment z publikacji Droga do powo³ania Uniwersytetu Opolskiego...:

W przeddzieñ [tj. 15 lutego 1994 r. – J.P.] goœcie z Opola z³o¿yli wizytê w Minister-
stwie Edukacji Narodowej. Delegacjê przyj¹³ wiceminister Kazimierz Przybysz, któ-
ry nie kry³ negatywnego stanowiska w³adz ministerstwa wobec powo³ania Uniwersy-
tetu Opolskiego, powo³uj¹c siê przede wszystkim na trudnoœci finansowe. Delegacja
po raz kolejny wyjaœni³a, ¿e rozumiej¹c trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ kraju, przysz³y
Uniwersytet Opolski nie oczekuje od w³adz pañstwowych dodatkowych œrodków fi-
nansowych ponad te, które otrzymuje dotychczas WSP. Podkreœli³a te¿, ¿e do finan-
sowania Wydzia³u Teologicznego w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania Uniwer-
sytetu zobowi¹za³y siê diecezje – opolska i gliwicka. Ta rozmowa da³a pozytywny
skutek, bo uczestnicz¹cy w posiedzeniu Komisji sejmowej wiceminister K. Przybysz
stanowisko MEN wyraŸnie z³agodzi³, wskazuj¹c jedynie na obawy, jakie minister-
stwo wyra¿a³o – „czy nowa uczelnia uniwersytecka poradzi sobie bez dodatkowego
zastrzyku finansowego”11.
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Pos³owie po merytorycznej dyskusji zdecydowali o przekazaniu tekstu usta-
wy do sejmu, oczywiœcie z proœb¹ o jej uchwalenie. Dziêki ks. biskupowi
A. Nossolowi, który 7 marca z³o¿y³ drug¹ z kolei wizytê Marsza³kowi Sejmu
Józefowi Oleksemu, dowiedzieliœmy siê, ¿e sejm planuje ju¿ 10 marca (!)
g³osowanie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego. Nie muszê nikogo
przekonywaæ, jak wielka radoœæ nas opanowa³a. A wiêc po latach trudów, huœ-
tawki nastrojów, stresów, wielu rozmów i twardych dyskusji realizowa³a siê ra-
dosna wizja ukochanego uniwersytetu.

Do anna³ów historii polskiego szkolnictwa wy¿szego przesz³y szczególnie
dwa dni 1994 roku: 10 marca – dzieñ uchwalenia ustawy o Uniwersytecie
Opolskim przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 4 paŸdziernika – dzieñ
inauguracji pierwszego roku akademickiego w nowo powsta³ej Alma Mater
Opoliensis typu uniwersyteckiego.

Ca³y dzieñ 10 marca 1994 roku, d³ugi i denerwuj¹cy, wci¹¿ tkwi ¿ywo w mej
pamiêci. Dziêki opolskim pos³om mogliœmy œledziæ na galerii plenarne obrady
sejmu: prof. Maria Nowakowska, ks. dyr. prof. Helmut Sobeczko i ja. W sali
obecna by³a te¿ senator prof. Dorota Simonides. Nasze oczekiwanie przed³u¿a³o
siê z powodu wprowadzenia do programu obrad nieprzewidzianych wczeœniej
spraw. W rezultacie poranny czwarty punkt o ustawie opolskiego uniwersytetu
trafi³ pod obrady dopiero w godzinach wieczornych. Po odczytaniu sprawozda-
nia przez pos³a prof. Jerzego Zdradê odby³o siê g³osowanie. Westchn¹³em
g³êboko do Pana Boga. Na 363 obecnych pos³ów za uchwaleniem ustawy by³o
353. Tylko trzech pos³ów by³o przeciwnych, a siedmiu wstrzyma³o siê od g³o-
sowania12. Nazwisk pos³ów nam niesprzyjaj¹cych nie chcê tu ani wymieniæ, ani
pamiêtaæ. Powtórzê moj¹ wczeœniej ju¿ wyra¿on¹ sugestiê, ¿e oponentom prze-
szkadza³a chyba g³ównie obecnoœæ Wydzia³u Teologicznego w opolskim uni-
wersytecie, dodajmy – pierwszym polskim uniwersytecie z katolickim Wy-
dzia³em Teologicznym. Habemus Universitas! Mia³em wra¿enie, ¿e wszyscy
mieszkañcy Œl¹ska Opolskiego stali siê jedn¹ szczêœliw¹ rodzin¹, jedn¹ wspól-
not¹! A symbolem, widomym znakiem sta³ siê Uniwersytet.

Ju¿ nastêpnego dnia otrzyma³em list od Marsza³ka Sejmiku Samorz¹dowego
Województwa Opolskiego prof. Leona Troniewskiego:

Ju¿ dziœ, zaraz po przyjêciu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o utworze-
niu Uniwersytetu Opolskiego, pragnê t¹ drog¹ z³o¿yæ na Pañskie rêce serdeczne gra-
tulacje i wyraziæ moj¹ wielk¹ radoœæ. Cieszê siê, ¿e d³ugi wysi³ek spo³ecznoœci aka-
demickiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej i Pañski osobisty, Panie rektorze, doprowa-
dzi³ do sukcesu. Jestem g³êboko przekonany, ¿e powstanie Uniwersytetu bêdzie
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mia³o wielkie znaczenie dla naszej Ziemi Opolskiej i zaowocuje w wielu dziedzinach
¿ycia (11 III 1994).

Wiem, ¿e ¿yczenia mojego przyjaciela, profesora Wy¿szej Szko³y In¿ynier-
skiej w Opolu, by³y bardzo szczere. A rektor tej¿e uczelni technicznej, prof.
Piotr Wach, w liœcie z 14 marca tak¿e przesy³a³ nam gratulacje i ¿yczenia, skie-
rowane do mnie i ca³ej spo³ecznoœci WSP.

Równie¿ 14 marca 1994 roku inny „sprzymierzeniec” naszej uczelni – prezy-
dent miasta Opola Jacek Kucharzewski – przys³a³ mi nastêpuj¹ce gratulacje:

Z ogromn¹ radoœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ o uchwaleniu w dniu 10 marca 1994 roku
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskie-
go. Pragnê podzieliæ siê z jego Magnificencj¹ satysfakcj¹, ¿e zarówno w³adze admi-
nistracyjne, jak i ustawodawcze uzna³y za uniwersytecki poziom kszta³cenia, a tak¿e
kadry naukowej tej¿e Szko³y Pedagogicznej, jak i Instytutu Teologiczno-Pastoralne-
go. Dziêkuj¹c za osobiste zaanga¿owanie Jego Magnificencji w proces spe³niania
przez opolskie œrodowisko akademickie wszystkich warunków formalnych, niezbêd-
nych dla powo³ania uniwersytetu, pragnê zapewniæ o satysfakcji w³adz samorz¹do-
wych miasta, a tak¿e jego mieszkañców, czego licznych dowodów doœwiadczam.
¯yczê w imieniu Zarz¹du Miasta Opola oraz w³asnym sukcesu w dziele jednoczenia
uczelni Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego.

Na szczêœcie 23 marca 1994 roku bez k³opotów uzyskaliœmy akceptacjê sena-
tu Rzeczypospolitej. Sprawozdawc¹ by³a senator prof. Dorota Simonides. 75 se-
natorów (z 87 obecnych) g³osowa³o „tak”, 5 – „nie”, a 7 wstrzyma³o siê od
g³osowania13. Tak du¿a zgodnoœæ polityczna i ideologiczna (?) w obydwu Iz-
bach Parlamentu zadziwi³a media, a równie¿ nas, opolan. Mi³¹ formalnoœci¹
by³o podpisanie ustawy przez prezydenta Lecha Wa³êsê (18 kwietnia 1994
roku). Akt ten poprzedzi³a wizyta ks. bpa prof. A. Nossola u prezydenta w Bel-
wederze 13 kwietnia, podczas której omówiono kwestie dotycz¹ce podpisania
ustawy. Zapewne niewielu z nas wiedzia³o wtedy, ¿e w dniu tym ksi¹dz biskup
odprawi³ mszê œwiêt¹ w kaplicy belwederskiej dla prezydenta i jego najbli¿-
szych wspó³pracowników.

Aby wspólnie radowaæ siê sukcesem i podziêkowaæ przynajmniej najbardziej
zas³u¿onym osobom w dziele powstania Uniwersytetu, zorganizowa³em
11 kwietnia 1994 roku nadzwyczajne posiedzenie senatu uczelni, wci¹¿ jeszcze
WSP. Wykorzystaliœmy je ponadto do poinformowania o naszych planach pra-
cy na najbli¿sze dwa lata oraz o g³ównych za³o¿eniach do 2000 roku. Na posie-
dzeniu goœciliœmy ks. bpa prof. A. Nossola i ks. dyr. prof. H. Sobeczkê, woje-
wodê opolskiego in¿. R. Zembaczyñskiego, przewodnicz¹cego Sejmiku Samo-
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rz¹dowego Województwa Opolskiego prof. L. Troniewskiego, prezydenta
miasta mgra in¿. J. Kucharzewskiego, opolskich parlamentarzystów, prezesa
Zarz¹du Wojewódzkiego PSL A. Borowskiego oraz przedstawicieli spo³ecz-
nych œrodków przekazu: redaktorów i dziennikarzy. We wstêpnym przemówie-
niu powiedzia³em m.in.:

[...] Zgromadziliœmy siê, aby porozmawiaæ o przysz³oœci naszego uniwersytetu, tej
najbli¿szej i nieco odleglejszej; przybyliœmy tu równie¿, aby wyraziæ nasz¹ wspóln¹
radoœæ z osi¹gniêtego sukcesu i choæ trochê nacieszyæ siê nim.
Obserwatora z zewn¹trz dziwiæ mo¿e brak widocznej radoœci z faktu powo³ania
w Opolu uczelni uniwersyteckiej w œrodkach przekazu [...].
Nasze nadzieje na otrzymanie Uniwersytetu ros³y etapami, po ka¿dym pokonaniu ko-
lejnej przeszkody. A mo¿e tak w³aœnie, z umiarem i z godnoœci¹ nale¿a³o powitaæ
Ustawê Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszak by³a ona tak bardzo wy-
czekiwana.
Zapewne ka¿dy z nas nieco inaczej prze¿ywa powo³anie Uniwersytetu, jednak wszy-
scy zdajemy sobie sprawê, ¿e jesteœmy œwiadkami i wspó³twórcami wydarzenia au-
tentycznie donios³ego i dla miejscowego œrodowiska akademickiego i naukowego,
i dla miasta Opola, i Œl¹ska Opolskiego, lecz tak¿e dla ca³ego szkolnictwa wy¿szego
w Polsce.
W pañstwie licz¹cym blisko czterdzieœci milionów mieszkañców jest to przecie¿ do-
piero dwunasty uniwersytet i w¹tpiæ nale¿y, aby w XX stuleciu powsta³ nastêpny.
W senackiej debacie z 23 marca 1994 roku pada³y g³osy, ¿e za du¿o uniwersytetów
w Polsce, i opinie takie wyg³aszali nawet profesorowie. S¹dzê, ¿e sukces opolski jest
tym wiêkszy, ¿e przyszed³ w latach wyj¹tkowo trudnych dla szkolnictwa wy¿szego,
trudnych ze wzglêdów finansowych, lecz – o paradoksie! – równie¿ z uwagi na nie-
spotykane przedtem wymagania, nakazy i zakazy postawione uczelniom przez cen-
tralne czynniki decyzyjne – g³ównie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radê
G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego [...].
Na donios³¹ decyzjê zdoby³y siê obydwie izby parlamentu, pierwsza bez dyskusji
i zastrze¿eñ, druga, poza jednym g³osem tendencyjnym, wyraŸnie pokrêtnym, bez
dobrej woli, i drugim – z podtekstem „politycznego ateizmu”. Osoba ta doczeka³a siê
zreszt¹ celnej riposty ze strony wiceministra MEN – Kazimierza Dery. W powo³aniu
Wydzia³u Teologicznego w opolskim uniwersytecie dostrzeg³ on otwarcie siê Koœ-
cio³a na wspólne potrzeby edukacyjne, wychowawcze, moralne i integracyjne Polski.
[W nawiasie umieszczê ploteczkê: Po uchwaleniu Ustawy o utworzeniu Uniwersyte-
tu Opolskiego wiceminister K. Dera w prywatnej rozmowie telefonicznej powiedzia³
do mnie: „Nie gratulujê ci uniwersytetu, poniewa¿ zdradziliœcie MEN!” – J.P.]. I my
wyra¿amy radoœæ, ¿e Instytut Teologiczno-Pastoralny zechcia³ razem z uczelni¹ pañ-
stwow¹ przyj¹æ obowi¹zki kszta³cenia, wychowania i rozwijania badañ naukowych
w jednej uczelni uniwersyteckiej.
O fenomenie, jakim jest powo³anie naszego uniwersytetu, i to w niedu¿ym mieœcie,
i w latach trwaj¹cej degradacji szkolnictwa akademickiego, d³ugo by jeszcze mówiæ.
Wiele osób i czynników opiniotwórczych z zewnêtrz zadaje nam to pytanie; dla nie-
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jednego wci¹¿ jest to fakt zaskakuj¹cy. W tym gronie nie ma potrzeby roztrz¹sania
tego zjawiska, wszak grono to budowa³o krok po kroku i rok po roku opolskie zrêby
uniwersytetu.
S¹dziæ wolno, ¿e dla innych uczelni bez statusu najwy¿szego Opole stanie siê
przyk³adem, do jakich wyników doprowadziæ mo¿e wspólna, wytrwa³a, systematycz-
na i wieloletnia praca dydaktyczna i badawczo-naukowa oraz roztropne i przemyœla-
ne dzia³anie organizacyjne [...].
Kierownictwo uczelni przekona³o siê, ¿e szybko i maksymalnie nale¿y zwiêkszyæ
adaptacyjnoœæ Szko³y do otoczenia, do rzeczywistoœci spo³ecznej, do oczekiwañ ryn-
ku pracy i kandydatów na studia. Uniwersytet znacznie lepiej potrafi zaspokajaæ te
oczekiwania ni¿ ciasno sprofilowana szko³a pedagogiczna.
S³owo wstêpne pragnê zakoñczyæ podziêkowaniami, z koniecznoœci lapidarnymi,
pod adresem tych wszystkich, którzy w ostatnich piêciu latach najefektywniej przy-
czynili siê do powo³ania Uniwersytetu i zas³uguj¹ na nasz¹ wdziêcznoœæ i pamiêæ.
Jest to przecie¿ dzie³o wielu osób. Ograniczê siê do nastêpuj¹cych osób:

– ks. bp prof. zw. dr hab. Alfons Nossol, niekwestionowany autorytet, g³ówny
twórca Uniwersytetu, przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwer-
sytetu w Opolu,

– pan wojewoda opolski in¿. Ryszard Zembaczyñski,
– opolscy pos³owie, zw³aszcza p. dr Jerzy Szteliga, i senator prof. zw. dr hab. Do-

rota Simonides, m.in. sprawozdawca na posiedzeniu Senatu RP,
– przewodnicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Opolskiego prof. dr

hab. Leon Troniewski,
– pani prof. zw. dr hab. Maria Nowakowska, wiceprzewodnicz¹ca Spo³ecznego

Komitetu, wspó³autorka Wniosku,
– pan prof. zw. dr hab. Stanis³aw Gajda, sekretarz Spo³ecznego Komitetu, g³ówny

redaktor Wniosku,
– ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Teologicz-

no-Pastoralnego, filii KUL, wspó³autor Wniosku.
Natomiast w uczelni – Wy¿szej Szkole Pedagogicznej – pomagali mi w kierowaniu
i wspó³dzia³aniu na rzecz utworzenia uniwersytetu przede wszystkim prorektorzy:
prof. dr hab. Grzegorz Bryll, prof. dr hab. Piotr Blaik, doc. dr Zbigniew Ko³aczkowski;
dziekani, dyrektorzy Instytutów, dyrektor administracyjny p. dr in¿. Tadeusz Kampczyk
oraz wieloletni dziekan Wydzia³u Filologiczno-Historycznego p. prof. zw. dr hab. Fe-
liks Pluta, zas³u¿ony w dzia³alnoœci zmierzaj¹cej do uzyskania i poszerzenia uprawnieñ
akademickich przez uczelniê: praw doktoryzowania i habilitowania.
Na wyró¿nienie i na podziêkowanie zas³uguje p. prof. zw. dr hab. Stanis³aw S. Nicie-
ja, który œwietnym piórem publicysty i polemisty przez szereg lat prowadzi³ odwa¿n¹
bataliê w obronie dobrego imienia uczelni i idei powo³ania Uniwersytetu. Kierowa³
wtedy Instytutem Historii.
Uczciwoœæ i obiektywizm nakazywa³yby siêgn¹æ g³êboko wstecz, do narodzin kon-
cepcji uczelni typu uniwersyteckiego, jednak na nakreœlenie zmagañ tych w ujêciu
historycznym nie pozwalaj¹ nam ramy czasowe i przyjêty porz¹dek posiedzenia.
Przewidujemy odrêbn¹ publikacjê Ÿród³ow¹ w opracowaniu zespo³owym.
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Po tych uwagach i podziêkowaniach pozosta³y czas poœwiêciliœmy na wypo-
wiedzi przede wszystkim goœci. Z zainteresowaniem oczekiwaliœmy wyst¹pie-
nia ks. bpa A. Nossola. Oczywiœcie by³y s³owa „gor¹cej wdziêcznoœci i podziê-
ki”, skierowane pod adresem szczególnie aktywnych cz³onków Spo³ecznego
Komitetu oraz rektora, opolskiego wojewody, prezydenta Opola, przewod-
nicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego, parlamentarzystów opolskich, „¿yczliwych
przedstawicieli MEN i reprezentantów nauki polskiej”. Ksi¹dz biskup zwróci³
równie¿ uwagê na novum w opolskim uniwersytecie, którym jest Wydzia³ Teo-
logiczny, co oznacza „powrót do pierwotnego, mediewistycznego i na wskroœ
wspó³czesnego kszta³tu uniwersytetu”.

Interesuj¹ce by³o d³u¿sze wyst¹pienie ks. prof. H. Sobeczki na temat miejsca
Wydzia³u Teologicznego w strukturze Uniwersytetu (specyfika prawna, czê-
œciowa autonomia, charakterystyka dzia³alnoœci dydaktyczno-naukowej, pomoc
finansowa ze strony Koœcio³a). W koñcowej czêœci posiedzenia w³adze Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej przedstawi³y plan rozwoju Uniwersytetu na najbli¿szy
rok akademicki oraz „perspektywiczny do 2000 roku” (prorektorzy G. Bryll
i P. Blaik).

Zapowiada³ siê rok pracowity i ambitny. Dla moich najbli¿szych wspó³pra-
cowników miesi¹ce dziel¹ce nas od nowego roku akademickiego i inauguracji
dzia³alnoœci Uniwersytetu wype³nione by³y licznymi i dodatkowymi obowi¹z-
kami. Zrezygnowaliœmy z przys³uguj¹cych nam urlopów wakacyjnych, podob-
nie post¹pili kierownicy dzia³u administracyjnego.

Z wydarzeñ, które poprzedzi³y œwiêto otwarcia Uniwersytetu, sympatycznie
wspominam pobyt grupy nauczycieli ze Szlezwiku-Holsztyna (kierownikiem
by³ dr Karl-Heinz Harbeck, dziœ ju¿ nie¿yj¹cy). Dziêki wspó³pracy z tym
pó³nocnoniemieckim landem kilkunastu pracowników naszej WSP mia³o potem
okazjê bli¿ej zapoznaæ siê w Niemczech z tamtejszym szkolnictwem.

Nie ukrywam, ¿e uradowa³o mnie pismo ministra edukacji narodowej prof.
Aleksandra £uczaka z 30 wrzeœnia 1994 roku. By³y w nim s³owa podziêkowa-
nia za „wzorowe pe³nienie funkcji rektora w ostatnim roku akademickim”.

Na moje nazwisko wp³ynê³o te¿ pismo Marsza³ka Senatu RP Adama Struzika
z 1 paŸdziernika 1994 roku z proœb¹ o usprawiedliwienie jego nieobecnoœci na
inauguracji nowego roku akademickiego. Marsza³ek pisa³ m.in.

[...] Utworzenie Uniwersytetu Opolskiego jest istotnie historycznym wydarzeniem.
Zgadzam siê z Panem Profesorem, ¿e jest to wyraz troski Pañstwa Polskiego o pie-
lêgnowanie i rozwój nauki i narodowej kultury. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e Uni-
wersytet Opolski bêdzie dobr¹ i prê¿nie dzia³aj¹c¹ placówk¹, ¿e swoim naukowym
i kulturowym oddzia³ywaniem przyczyni siê do pe³nej integracji ludnoœci Opolszczy-
zny z Macierz¹. Sk³adam Panu, za Pañskim poœrednictwem wszystkim pracownikom
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i studentom Uniwersytetu najlepsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów
w codziennej pracy14.

I jeszcze garœæ wspomnieñ z ostatnich trzech miesiêcy 1994 roku. Ju¿ jako
rektor Uniwersytetu mia³em zaszczyt uczestniczyæ w inauguracji roku akademic-
kiego 1994/1995 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witano mnie uroczy-
œcie i po przyjacielsku, reprezentowa³em przecie¿ uczelniê z katolickim Wy-
dzia³em Teologicznym, którego Wielkim Kanclerzem zosta³ ks. bp prof. Alfons
Nossol, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tamtejszego uniwersytetu.

Komfortowo czu³em siê te¿ wnet potem na innej inauguracji w Uniwersyte-
cie im. M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Nieskromnie dodam, ¿e przeznaczo-
no dla mnie miejsce w gronie „elit” – rektorów uniwersyteckich. Moi nastêpcy
– jak mi mówili – prze¿ywali póŸniej podobne mi³e chwile. Odt¹d bra³em
udzia³ w posiedzeniach Kolegium Rektorów Uczelni Wy¿szych Wroc³awia
i Opola; powo³any zosta³em na cz³onka Rady Nauki Miasta Wroc³awia.
Podczas posiedzenia 18 listopada w sali senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego
udzielono mi g³osu, co wykorzysta³em do przekazania zwiêz³ej informacji o na-
szej uczelni.

Jedno z przys³ów ostrzega: „Szczêœcie nie trwa wiecznie!”. Radosne dni,
wspólnie prze¿ywane po 4 paŸdziernika, nagle zosta³y przerwane przez z³y los.
Oto 8 listopada 1994 roku w wieku zaledwie 61 lat zmar³a doc. dr Lucyna Szad-
kowska (1933–1994), archeolog i zas³u¿ony znawca najdawniejszych dziejów
Ziemi Opolskiej, a kilka dni póŸniej (12 listopada) po d³ugiej chorobie po¿egna-
liœmy prof. zw. dr. hab. Mariana Kaczmarka (1934–1994), wybitnego historyka
literatury. 4 marca 1995 roku do³¹czy³ do nich kolejny profesor – Teodor Mu-
sio³ (85 lat), znany pedagog, nazywany „ojcem” opolskiej Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej. G³ównie dziêki jego staraniom nast¹pi³o przeniesienie WSP
z Wroc³awia do stolicy naszego regionu w 1954 roku.

Boleœnie prze¿y³em zw³aszcza œmieræ Mariana Kaczmarka, przyjaciela i blis-
kiego s¹siada. Jeszcze trzy dni wczeœniej, gdy w szpitalu rozmawia³em z nim,
jego lekarz zapewnia³ mnie, ¿e uda mu siê Profesora wyleczyæ. Ze ³zami ¿eg-
na³em go na cmentarzu w imieniu naszej spo³ecznoœci uniwersyteckiej. Przed-
wczeœnie przeszed³ do wiecznoœci. Tak bardzo pragn¹³ powróciæ do pracy badaw-
czej w swoim zespole.

*

W ostatnich miesi¹cach 1994 roku w uczelni odby³y siê cztery du¿e konfe-
rencje naukowe. Doda³y one blasku wydarzeniom z 4 paŸdziernika. By³y to
w kolejnoœci:
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– miêdzynarodowa konferencja zatytu³owana Tekst i s³ownik w nauczaniu
jêzyka i literatury rosyjskiej; organizatorem by³ slawista i jêzykoznawca
prof. zw. dr hab. Stanis³aw Kochman (20–21 wrzeœnia)15;

– miêdzynarodowa konferencja Teoretyczne i praktyczne aspekty kszta³cenia
porozumiewania siê, zorganizowana przez jêzykoznawcê prof. zw. dr. hab. Sta-
nis³awa Gajdê (26–28 wrzeœnia)16;

– miêdzynarodowa konferencja naukowa Rodzina w warunkach przemian
ustrojowych, zorganizowana z inspiracji ekonomisty prof. zw. dr. hab. Janusza
Kroszela (Kamieñ Œl¹ski, 7–9 paŸdziernika)17; jako rektorowi przypad³a mi rola
dokonania otwarcia konferencji; wyrazi³em uznanie w³adz uczelni z faktu tak
wa¿nej konferencji akurat w Roku Rodziny; sta³o siê to bezpoœrednio po inau-
guracji pierwszego roku akademickiego w Uniwersytecie Opolskim;

– konferencja historyczna z udzia³em wybitnych goœci zagranicznych, której
tematem by³y Uk³ady ja³tañskie i ich wspó³czesne aspekty; zorganizowa³ j¹ dy-
rektor Instytutu Historii prof. dr hab. Stanis³aw S. Nicieja (m.in. w Zamku Pias-
tów Œl¹skich w Brzegu, 25–26 paŸdziernika18); jednym z uczestników by³ by³y
prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski; mia³em przyjemnoœæ i za-
szczyt poznaæ znakomitego goœcia bli¿ej w ma³ym gronie podczas przyjêcia
wydanego przez prof. S. Niciejê19.

O nowo powsta³ym uniwersytecie w Opolu nie zapomnia³ Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II, wysy³aj¹c 1 paŸdziernika 1994 roku uroczysty list do ks. bpa A. Nos-
sola. Zosta³ on nam wszystkim odczytany w dniu inauguracji roku akademickie-
go. Powrócê do jego treœci, gdy bêdê opisywa³ tê wielk¹, niepowtarzaln¹ uro-
czystoœæ.

Odnotowaæ chcê okolicznoœciow¹ konferencjê prasow¹, któr¹ zorganizo-
wa³em w przeddzieñ inauguracji, tj. 3 paŸdziernika 1994 roku. Ró¿ne bywaj¹
konferencje z udzia³em przedstawicieli mediów. Nasze spotkanie by³o poœwiê-
cone jednemu, g³ównemu celowi – przekazaæ mieszkañcom Œl¹ska Opolskiego
i œrodowisku akademickiemu najœwie¿sze informacje o „nowej uczelni formatu
uniwersyteckiego” i najbli¿szych planach. Na proœbê redaktora „Gazety Wybor-
czej” wyrazi³em zgodê – tu¿ przed konferencj¹ – na krótki wywiad. I oto
zaskoczony zosta³em ju¿ pierwszym pytaniem: „Czy s¹ w uczelni skorumpowa-
ni pracownicy? Do nas dochodz¹ takie g³osy”. Odnios³em wra¿enie, ¿e
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rozmawiam z prokuratorem, a nie z dziennikarzem. Pytanie mnie oburzy³o, ale
i rozczarowa³o „Gazet¹”. Wyra¿aj¹c zgodê na spotkanie, ¿ywi³em nadziejê, ¿e
przedmiotem jego bêdzie wyartyku³owanie obustronnej radoœci z faktu narodzin
uniwersytetu. „Proszê podaæ mi nazwiska skorumpowanych osób – zareago-
wa³em. – Bêdê wiedzia³, co dalej czyniæ! Czy w przededniu naszego œwiêta nic
innego pana redaktora nie interesuje?”. Z niesmakiem zakoñczy³em rozmowê
i uda³em siê na konferencjê prasow¹. Wœród goœci obecni byli ks. bp A. Nossol,
wojewoda R. Zembaczyñski i prezydent miasta Leszek Pogan.

W wyst¹pieniu przypomnia³em najwa¿niejsze fakty z dotychczasowej historii
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej oraz przebieg starañ opolskiego œrodowiska
o utworzenie uniwersytetu. Œrodowisko to – mówi³em – wyra¿a zadowolenie,
¿e powsta³y uniwersytet jest jednostk¹ jednolit¹, a nie uczelni¹ sfederalizowan¹.
Wyra¿a³em radoœæ z faktu, ¿e byliœmy dobrze przygotowani do spe³nienia wcale
nie³atwych kryteriów Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. „To spe³nienie
kryteriów, wa¿ne dziœ, nie mo¿e trwaæ stale, musimy mo¿liwie szybko i syste-
matycznie wzbogacaæ nasz stan posiadania, aby dorównaæ innym. Maj¹c uniwer-
sytet, liczymy na wzrost aspiracji edukacyjnych oraz liczby kszta³c¹cej siê
m³odzie¿y ze Œl¹ska Opolskiego, a tak¿e na poprawê niskiego dotychczas stop-
nia scholaryzacji w regionie”.

W imieniu w³adz uczelni przyrzeka³em pomoc w s³u¿eniu województwu
i miastu w realizacji programów regionalnych, przyczyniania siê do integracji
œrodowiska akademickiego i naukowego Opola oraz województwa. Doda³em
jednak, ¿e liczymy na wiêksze œrodki finansowe nie tylko z ministerstwa, lecz
równie¿ na wsparcie w³adz regionu.

Wzruszy³o nas piêkne i – ¿e siê tak wyra¿ê – konfesyjne wyst¹pienie ks. bpa
ordynariusza Alfonsa Nossola. Wyzna³, ¿e 10 marca 1994 roku zawsze bêdzie
jednym z najszczêœliwszych dni w jego ¿yciu, a wyra¿a³ te s³owa jako „cz³onek
pe³ni¹cy przez kilka lat funkcjê przewodnicz¹cego Spo³ecznego Komitetu ds.
Powo³ania Uniwersytetu”.

Z przyjemnoœci¹ s³uchaliœmy tak¿e s³ów wojewody Ryszarda Zembaczyñ-
skiego: „Powo³anie Uniwersytetu Opolskiego to sfinalizowanie pewnej idei
i dzia³añ œrodowiska akademickiego na rzecz osi¹gniêcia okreœlonego celu. Jest
to przyk³ad zrealizowania wieloletniego programu wszechstronnych dzia³añ.
Mamy tu klasyczny obraz metodycznego dzia³ania, które przynios³o po¿¹dany
efekt”. Pan wojewoda, raczej nieskory do pochwa³, sprawi³ nam swoim wys-
t¹pieniem du¿¹ satysfakcjê. Powiedzia³ te¿, ¿e z Uniwersytetem wi¹¿e du¿e
nadzieje. Zadeklarowa³ równoczeœnie poparcie materialne dla uczelni ju¿ w naj-
bli¿szej przysz³oœci. Podobn¹ obietnicê z³o¿y³ prezydent miasta, absolwent opol-
skiej WSP, Leszek Pogan.
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*

I wreszcie nasta³ 4 paŸdziernika 1994 roku20. Ju¿ w zapowiedzi o inauguracji
na pierwszej stronie „Gazety Opolskiej” czytaliœmy: „Szykuje siê naprawdê coœ
wielkiego, czego Opole jeszcze nie prze¿ywa³o”. Podnios³¹ inauguracjê pierw-
szego roku akademickiego w Uniwersytecie Opolskim chcia³oby siê porównaæ
na przyk³ad do wielkiej uroczystoœci weselnej jakiejœ znakomitej i wyj¹tkowej
pary. I tu, i tam s¹ momenty najwa¿niejsze, centralne, s¹ przemówienia, toasty,
¿yczenia, jest te¿ obowi¹zkowa i wspania³a uczta. Oczywiœcie towarzyszy temu
powszechna radoœæ. Uroczystoœci takie s¹ oczekiwane, poprzedzone starannymi
przygotowaniami.

Nasza uczelnia by³a dobrze przygotowana do historycznej inauguracji. Do tej
pory nie doczeka³a siê ona odpowiedniego uwiecznienia drukiem, choæ dyspo-
nujemy bezcenn¹ publikacj¹, kilkakrotnie ju¿ przywo³ywan¹, zatytu³owan¹
Otwarcie Uniwersytetu Opolskiego 1 X 1994. Nieco miejsca inauguracji
poœwiêci³ S.S. Nicieja w ksi¹¿ce Alma Mater Opoliensis (s. 209–216, 218–219).
Dziêki tym publikacjom znamy przemówienia wtedy wyg³oszone, ale przecie¿
one nie wype³ni³y ca³ej uroczystoœci. Nad jej przebiegiem czuwa³ komitet
organizacyjny, któremu przewodniczy³ prorektor prof. G. Bryll. Du¿¹ odpowie-
dzialnoœæ powierzyliœmy te¿ dyrektorowi administracyjnemu dr. in¿. Tadeuszo-
wi Kampczykowi.

4 paŸdziernika mo¿na podzieliæ na dwie czêœci: porann¹, któr¹ wype³ni³a
uroczysta msza œwiêta w katedrze opolskiej, oraz popo³udniow¹, rozbudowan¹,
w auli uczelni i zakoñczon¹ w sali urzêdu wojewódzkiego. Dziêkujê tak¿e dziœ
organizatorom i wszystkim, którzy przyczynili siê do szczêœliwego, w pe³ni
udanego przebiegu i uœwietnienia uroczystoœci inauguracyjnych, za du¿y trud.
Splendoru wszystkiemu nadali wyj¹tkowi uczestnicy i goœcie. W katedrze
wys³uchaliœmy najpierw powitalnego s³owa ks. bpa ordynariusza Alfonsa
Nossola, nastêpnie homilii ks. abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskie-
go, oraz przemówienia kard. Józefa Glempa, prymasa Polski, g³ównego konce-
lebransa.

W trakcie inauguracji roku akademickiego w auli uczelni przemówili
kolejno: rektor Uniwersytetu prof. Jerzy Poœpiech (wyst¹pienie powitalne),
a nastêpnie goœcie: Marsza³ek Sejmu RP Józef Oleksy, prof. Stefan Koz³owski
w imieniu prezydenta RP Lecha Wa³êsy, sekretarz Kongregacji Wychowania
Katolickiego w Watykanie ks. abp José Saraiva Martins, wicepremier i minister
edukacji narodowej prof. Aleksander £uczak, rektor Uniwersytetu Jagielloñskie-
go prof. Aleksander Koj, przedstawiciel uczelni zagranicznych prof. Winfried
Ulrich z Uniwersytetu w Kilonii, ks. bp opolski prof. Alfons Nossol, rektor
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Stanis³aw Wielgus, wojewoda
opolski in¿. Ryszard Zembaczyñski, przedstawiciel studentów – przewod-
nicz¹cy Samorz¹du Studenckiego Adrian Chabior, oraz powtórnie rektor Jerzy
Poœpiech w przemówieniu sprawozdawczo-programowym. Na koñcu odczytano
niektóre listy i telegramy gratulacyjne: Waldemara Pawlaka – Prezesa Rady
Ministrów RP, Adama Struzika – Marsza³ka Senatu RP, list Ojca Œw. Jana
Paw³a II skierowany na rêce ks. bp. A. Nossola, prezydenta miasta Opola
Leszka Pogana i przewodnicz¹cego Rady Miasta Opola Andrzeja Namys³y,
rektora Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Wojciecha Wrzesiñskiego, rektora
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. Jerzego Fedorowskiego,
rektora Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach prof. Maksymiliana Pazdana,
rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego prof. Huberta Bronka, rektora WSP
w Rzeszowie prof. Czes³awa K³aka, rektora WSI w Opolu prof. Piotra Wacha,
Misyjnego Seminarium Duchownego w Nysie, rektora Uniwersytetu w Lipsku
prof. Corneliusa Weissa, rektora Uniwersytetu w Ostrawie prof. Jaroslava
Hubaèka, przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Œl¹skiego i dyrektora
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. Krzysztofa Frysztackie-
go, przewodnicz¹cego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego prof. Antonie-
go Su³ka, przewodnicz¹cego Towarzystwa Rusycystycznego prof. Janusza
Henzla, prezesa Kuratorium Stowarzyszenia Instytut Œl¹ski mgra Jana Goczo³a,
dyrektora Huty „Andrzej” w Zawadzkiem mgra in¿. Stanis³awa Podwiñskiego.
Prócz osób wymienionych z nazwiska obecni byli tak¿e dyplomaci: przedstawi-
ciele ambasad i konsulatów Austrii, Czech, Francji, Niemiec i USA. Pierwszy
wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. Stanis³aw Gajda pt. Nauka i jej jêzyk.
Piêkny wyk³ad!

Tak wielu wybitnych przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwowych,
administracyjnych i samorz¹dowych oraz Koœcio³a katolickiego w Polsce
uczelnia nigdy przedtem ani póŸniej ju¿ nie goœci³a. Prawdziwie by³ to
historyczny dzieñ! Wiele by³o przemówieñ, wiele gratulacji i ¿yczeñ, ale nie
brakowa³o równie¿ oczekiwañ pod adresem m³odego uniwersytetu. Uwa¿nie
s³uchaliœmy wyst¹pieñ i znajdowaliœmy w nich sporo cennych uwag oraz wska-
zówek do realizowania od zaraz. Wiele oczekiwano od nas, a nam nie brako-
wa³o przecie¿ ambicji. Pragnêliœmy poza wszystkim okazaæ tak¿e wdziêcznoœæ
za „dar uniwersytetu”.

Dostojnicy Koœcio³a wyra¿ali radoœæ nade wszystko z faktu powo³ania
Wydzia³u Teologicznego, choæ ks. bp ordynariusz dziêkowa³ nie tyle za
Wydzia³, ile „za ca³¹ Wszechnicê Opolsk¹”. Ufa³, ¿e jej œwiêtym zadaniem
bêdzie zg³êbianie wiedzy oraz m¹droœci i przekazywanie jej m³odszym pokole-
niom, aby ¿ycie stawa³o siê radoœniejsze i szczêœliwsze. Uniwersytet –
przypomnia³ obecnym nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk – musi
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uwzglêdniaæ w swej dzia³alnoœci „wymiar moralny, duchowny i religijny
i bezinteresownie poszukiwaæ prawdy, nieprzemijaj¹cych wartoœci”. Poniewa¿
uczelnia bêdzie dzia³aæ „w œrodowisku prastarej kultury Œl¹ska, przeto musi
usilnie d¹¿yæ do harmonijnego w³¹czenia w lokaln¹ kulturê pozytywnych
i twórczych wartoœci kultury wspó³czesnej”. Wszystko to „jeszcze bardziej
radykalnie obliguje Wydzia³ Teologiczny tutejszej Almae Matris Opoliensis”.
Zwróci³ na to uwagê równie¿ prymas Polski ks. kard. Józef Glemp: „[...] fakt,
¿e Uniwersytet Opolski mieœci w sobie Wydzia³ Teologiczny, nadaje mu
dodatkowe zobowi¹zania i dodatkowe aspiracje”. G³ówne akcenty w wys-
t¹pieniu ks. abp. J. Saraiva Martinsa podobnie koncentrowa³y siê wokó³ powin-
noœci tego¿ Wydzia³u: powinien on „promowaæ pog³êbion¹ formacjê kleru,
zakonników i œwieckich [...], promowaæ studia interdyscyplinarne, rozwijaæ
kulturê religijn¹ i naukow¹, budowaæ jednoœæ Europy”.

Seriê przemówieñ najwa¿niejszych osobistoœci ¿ycia pañstwowego rozpocz¹³
Marsza³ek Sejmu RP Józef Oleksy. Górnolotnie zabrzmia³o ju¿ pierwsze
zdanie: „Dzisiejsze zebranie jest tak pe³ne dostojeñstwa i historycznego
wymiaru tej chwili, ¿e nie sposób nie zwracaæ siê wprost do ró¿nych grup
dostojnych goœci”. W przeœwiadczeniu marsza³ka decyzja Sejmu RP o po-
wo³aniu Uniwersytetu Opolskiego by³a s³uszna i po¿yteczna. Podkreœli³, ¿e
przed uczelni¹ stoj¹ wielkie zadania, nie tylko dydaktyczno-naukowe. Dzia³aj¹c
na ziemi pogranicza, musi bowiem uczyæ szacunku dla pogl¹dów innych
i tolerancji. Dalej mówi³: „Profesorowie teologii Uniwersytetu uczyæ bêd¹ ra-
cjonalnego podejœcia do rzeczywistoœci i filozofii, umiaru œw. Tomasza, uczyæ
bêd¹, jak rozumieæ wielkoœæ myœli œw. Augustyna w jego d¹¿eniu do zespolenia
wiary i wiedzy. Uczyæ bêd¹, myœlê, tak jak dziœ ksi¹dz prymas Glemp mówi³,
patrzenia przez pryzmat cz³owieka”. Popatrzmy, ile¿ tu laickich oczekiwañ!

Wiele serdecznoœci us³yszeliœmy w d³u¿szym przemówieniu wicepremiera
i jednoczeœnie ministra edukacji narodowej, od dawna szczerze nam ¿yczliwego
prof. Aleksandra £uczaka. Serdeczne podziêkowania przekaza³ wszystkim tym,
którzy „po³o¿yli fundament pod dzie³o Uniwersytetu Opolskiego”. „Chcia³bym
– kontynuowa³ minister – aby opolska uczelnia by³a nakierowana na uniwersy-
tet europejski, aby sta³a siê oœrodkiem kulturotwórczym, naukowym i wycho-
wawczym mocno zaznaczaj¹cym swoje miejsce w ¿yciu regionu, ale tak¿e
w wymiarze europejskim”. Mile zaskoczony by³em s³owami, które mówca
skierowa³ imiennie do dwóch osób: „[...] Szczególny ho³d sk³adam rektorom
uczelni, których z³¹czenie da³o spo³eczeñstwu Uniwersytet Opolski – ksiêdzu
biskupowi profesorowi Alfonsowi Nossolowi i profesorowi Jerzemu Poœpiecho-
wi”. Minister pogratulowa³ Wydzia³owi Teologicznemu za jego „plan intelek-
tualny”, który mo¿e siê staæ wzorem dla innych spo³ecznoœci akademickich,
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a prof. £uczak przyrzek³ w³adzom uczelni pomoc w pokonywaniu trudnoœci,
w zaspokajaniu „potrzeb materialnych” Uniwersytetu.

Wyst¹pienie rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego (równoczeœnie koordyna-
tora Konferencji Rektorów Szkó³ Autonomicznych) prof. Aleksandra Koja nie
ograniczy³o siê do piêknych gratulacji. Jako Œl¹zak z urodzenia przypomnia³, ¿e
nowy uniwersytet powsta³ „w sercu prastarej Ziemi Opolskiej” o skomplikowa-
nej i dramatycznej przesz³oœci – dlatego „przyjdzie tej d³ugo oczekiwanej przez
mieszkañców uczelni sprostaæ niezwykle trudnym wyzwaniom, jako ¿e potrze-
by, oczekiwania i nadzieje z jego utworzenia s¹ ogromne”. Z ust rektora pad³y
pod naszym adresem swoiste dwa przykazania: „Po pierwsze – mówi³ – niech
wasz uniwersytet pozostanie na zawsze wolny od ideologii, efemerycznych
koniunktur i bêdzie, niezale¿nie od okolicznoœci, ogniskiem skupiaj¹cym ludzi,
dla których celem w ¿yciu jest d¹¿enie do poznania prawdy. Po wtóre, ¿yczê
Uniwersytetowi Opolskiemu, aby jego studenci byli zawsze powodem do dumy
i radoœci dla swych otaczanych czci¹ i szacunkiem profesorów”.

Mi³e ¿yczenia przekaza³ nam prof. Winfried Ulrich, rektor Uniwersytetu
w Kilonii, przemawiaj¹cy równie¿ jako przedstawiciel uczelni zagranicznych.
Wybitny uczony germanista goœci³ ju¿ wczeœniej w Opolu, jeszcze w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w ramach naszej partnerskiej wspó³pracy, o której wspo-
mnia³em wczeœniej. Teraz tak¿e o niej mówi³, wdziêczny za dzia³alnoœæ Instytu-
tu Germanistyki i podjêcie kszta³cenia nauczycieli jêzyka niemieckiego w Opo-
lu. „Wysi³ki zmierzaj¹ce w tym kierunku wspiera³em od zawsze, a pomyœlnoœæ
tych dzia³añ w dalszym ci¹gu le¿y mi na sercu”. W. Ulrich mówi³ o szansach,
jakie opolski uniwersytet mo¿e odegraæ w integruj¹cej siê Europie, staj¹c siê
„odpowiednikiem Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odr¹”. Ciesz¹c siê z nasze-
go sukcesu, „gratulowa³ zarówno inicjatorom, jak i osobom wspieraj¹cym,
a szczególnie Jego Magnificencji rektorowi prof. dr. hab. Jerzemu Poœpiechowi,
tak¿e ksiêdzu biskupowi Alfonsowi Nossolowi i wojewodzie opolskiemu”.

Na nazwê znacz¹cego i historycznego zas³uguje wyst¹pienie ks. bpa Alfonsa
Nossola, Wielkiego Kanclerza Wydzia³u Teologicznego. Ksi¹dz ordynariusz
dzieli³ siê z obecnymi uczestnikami inauguracji swoj¹ radoœci¹ z faktu po-
wo³ania Almae Matris Opoliensis, w tym, oczywiœcie, równie¿ Wydzia³u
Teologicznego. Najpierw us³yszeliœmy s³owa „dziêkczynienia” oraz ¿yczenia
(syna Ziemi Opolskiej), aby odt¹d „wo³ano w domach œl¹skich i w domach
wszystkich obecnych mieszkañców tej Ziemi: «Jo chca sztudowaæ doma», aby
wo³ano klasyczn¹ piêkn¹ polszczyzn¹: «W domu pragnê studiowaæ» i by te¿
dodawano: «Ich möchte zu Hause studieren»”. W drugiej, wydzielonej sekwen-
cji przemówienia ksi¹dz biskup pragn¹³ „uspokoiæ” wszystkich, oœwiadczaj¹c,
¿e nigdy tej uczelni nie zdominuje Wydzia³ Teologiczny. W koñcowych
s³owach zapewni³, ¿e Koœció³ chce pomagaæ Uniwersytetowi, „¿eby uda³o mu
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siê usensowniæ trudny los cz³owieka – homo faber [...], aby nie zapomnia³, i¿
jest tak¿e homo creator [...]. Wydzia³ Teologiczny bêdzie wspiera³ uczelniê,
aby «czyniæ prawdê w mi³oœci»”.

Pe³ne piêknych refleksji i myœli by³o wyst¹pienie wybitnego uczonego
teologa ks. prof. Stanis³awa Wielgusa, rektora Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego21. Tak¿e i ten mówca mia³ œwiadomoœæ, ¿e uczestnicz¹c w naszej
inauguracji, jest œwiadkiem zdarzenia o wielkim, historycznym fakcie, i to „nie
tylko dla nauki opolskiej, lecz tak¿e dla ¿ycia intelektualnego ca³ego kraju”.
„Przyda³o siê nam wszystkim przypomnienie – stwierdzi³ ksi¹dz rektor – ¿e
powstanie uniwersytetu poprzedzi³y d³ugotrwa³e dyskusje, starania i przygoto-
wania, które jako rektor wspó³pracuj¹cej w tym procesie uczelni, obserwo-
wa³em i na miarê moich mo¿liwoœci wspiera³em [...] Ceniê wysoko ich [tj.
twórców UO – J.P.] wielk¹ pracê i podziwiaj¹c niegasn¹cy przez kilka lat
entuzjazm, bez którego nie przynios³aby ona po¿¹danych rezultatów, w imieniu
w³asnym i ca³ego œrodowiska akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego sk³adam promotorom i twórcom Uniwersytetu Opolskiego najserdecz-
niejsze gratulacje”. Mówca nie ukrywa³ „szczerej radoœci”, ¿e Uniwersytet Opol-
ski jest pierwszym powojennym, pañstwowym uniwersytetem polskim, który
wróci³ do wspania³ej tradycji europejskiej, tworz¹c w swej strukturze Wydzia³
Teologiczny. Rektor S. Wielgus wyrazi³ przekonanie, ¿e „funkcjonowanie tego
Wydzia³u przyniesie wielk¹ korzyœæ ca³emu œrodowisku uniwersyteckiemu”.
I przynosi ca³y czas! Jest nasz¹ kochan¹ chlub¹. Przypominaj¹c sobie dzisiaj
wyj¹tkow¹ osobowoœæ i wybitne zas³ugi ksiêdza rektora KUL, póŸniejszego
arcybiskupa warszawskiego, nie mogê wymazaæ z mej pamiêci uczucia ogrom-
nej krzywdy, jak¹ wyrz¹dzi³y mu niektóre osoby i œrodowiska, g³osz¹c fa³szywe
oskar¿enia o wspó³pracê z SB. Ksiêdzu arcybiskupowi zamkniêto drogê do
mo¿e jeszcze innych, wa¿niejszych godnoœci w Koœciele, nie tylko polskim.

Krótkie i zwarte by³o przemówienie wojewody opolskiego Ryszarda Zemba-
czyñskiego. Nie by³o w nim euforii i tradycyjnych gratulacji, by³a za to jasna
deklaracja: „Chcemy [tj. w³adze samorz¹dowe, administracji rz¹dowej – J.P.]
przez nastêpne d³ugie lata wspieraæ tê uczelniê finansowo i duchowo”. Pan
wojewoda ¿yczy³ opolskiej uczelni, aby wpisa³a siê w uniwersytety europejskie
jako instytucja „otwarta i bogata swoim dorobkiem i swoj¹ prac¹”. Sta³a siê
bowiem wielk¹ inwestycj¹ w polsk¹ naukê. Ufa³, ¿e Uniwersytet Opolski nie
bêdzie na obrze¿ach licz¹cych siê uczelni.

£adne i sympatyczne by³o wyst¹pienie przewodnicz¹cego Samorz¹du Stu-
denckiego Adriana Chabiora. Razem z nami dzieli³ radoœæ z powstania Uniwer-
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sytetu. Na ten fakt czeka³y ca³e pokolenia studentów opolskiej Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej. Wyst¹pienie to nie by³o ostatnie. Zgodnie z tradycj¹ wy¿szych
uczelni jako urzêduj¹cy rektor mia³em obowi¹zek wyg³osiæ sprawozdanie
z dzia³alnoœci ostatniego roku akademickiego 1993/1994, a wiêc ostatniego
roku istnienia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Informacje znacznie skróci³em
œwiadom fizycznej i psychicznej wytrzyma³oœci s³uchaczy po tylu przemówie-
niach. A przecie¿ istotn¹ czêœci¹ inauguracji by³a jeszcze immatrykulacja oraz
wyk³ad prof. Stanis³awa Gajdy. Czytelników odsy³am do cytowanej ju¿ publi-
kacji pt. Otwarcie Uniwersytetu Opolskiego 1 X 1994. Tam znajduje siê moje
sprawozdanie. Znalaz³y siê w nim dane statystyczne oraz refleksje, które
dopiero co by³y wypowiadane równie¿ przez niektórych goœci. Na wstêpie
wyartyku³owa³em stwierdzenie, ¿e u podstaw powo³ania Uniwersytetu Opol-
skiego leg³y wzglêdy merytoryczne, naukowe i edukacyjne, i one to wystar-
czy³y do uchwalenia ustawy sejmowej. W rachubê nigdy nie wchodzi³y ani
ideologiczne, ani polityczne argumenty. Zgodne g³osowanie ró¿nych partii
w Sejmie RP chcemy traktowaæ jako akt politycznej solidarnoœci, jako przejaw
spo³ecznej, pañstwowej troski o lepsz¹ przysz³oœæ polskiej nauki i edukacji.
W sprawozdaniu wyrazi³em przekonanie naszej spo³ecznoœci akademickiej, ¿e
powsta³y Uniwersytet dzia³aæ bêdzie co prawda „na prowincji”, lecz nie bêdzie
uczelni¹ „z obrze¿a”, ¿e stanie siê inwestycj¹ plonuj¹c¹.

W koñcowej czêœci inauguracji odczytane zosta³y niektóre listy i telegramy
gratulacyjne22. Nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk odczyta³ piêkny list
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, skierowany na rêce ks. bpa prof. Alfonsa Nossola.
Papie¿ dzieli³ siê swoj¹ radoœci¹ z okazji utworzenia uniwersytetu i to posia-
daj¹cego Wydzia³ Teologiczny. „Jest to niew¹tpliwie nowa jakoœæ w obrêbie
pañstwowego szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Obecnoœæ tego wydzia³u – pisa³
Ojciec Œwiêty – œwiadczy o tym, ¿e nowy Uniwersytet swoj¹ s³u¿bê prawdzie
rozumie w sposób uniwersalny [...]”.

Na moje rêce sp³ynê³o kilkadziesi¹t adresów laudacyjnych i telegramów. Za-
wsze zawiera³y one s³owa uznania dla twórców Uniwersytetu, dla „spo³eczni-
ków i opolskiego œrodowiska naukowego”. Powodzenia i osi¹gniêæ, które stan¹
siê wspólnym dorobkiem Ziemi Opolskiej i naszej Ojczyzny, ¿yczyli nam m.in.
premier Waldemar Pawlak, Marsza³ek Senatu RP Adam Struzik, rektorzy wy¿-
szych szkó³, tak¿e zagranicznych, dyrektorzy wielu instytutów i towarzystw na-
ukowych.

Ju¿ dobrze wyg³odniali udaliœmy siê na uroczysty obiad, przygotowany
fachowo i starannie w du¿ej sali Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego. Nie sk¹pio-
no nam i tam podczas mnóstwa toastów s³ów uznania i ciep³ych ¿yczeñ.
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Jako gospodarz z mikrofonem w rêku, niestety, nie mia³em szansy na
skonsumowanie smacznego posi³ku. Có¿ to by³ jednak za cudowny i niezapom-
niany dzieñ, szczêœliwy i pogodny 4 paŸdziernika 1994 roku! Wierzê, ¿e
niejedno pokolenie bêdzie go przywo³ywaæ jako wydarzenie historyczne wa¿ne
nie tylko dla naszej uczelni i miasta.

Pod sam koniec paŸdziernika (29 X) prze¿ywaliœmy jeszcze jedn¹ inaugura-
cjê. Zorganizowa³ ja Wydzia³ Teologiczny, „nowa jakoœæ – jak siê wyrazi³ ks.
biskup Alfons Nossol – w wy¿szym akademickim szkolnictwie koœcielnym
w naszej OjczyŸnie” to „przywrócona tradycyjna jakoœæ, a zarazem wyj¹tkowe
wydarzenie w powojennych dziejach polskiego Koœcio³a”. Dlatego – wyjaœnia³
uczestnikom inauguracji ks. dziekan Helmut Sobeczko – fakt ten „domaga³ siê
specjalnego uczczenia poprzez dzisiejsz¹ uroczystoœæ [...]. Jest to uroczyste roz-
poczêcie dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej naszego Wydzia³u”. W katedrze
opolskiej przed rozpoczêciem mszy œw. s³owo wstêpne wyg³osi³ ks. bp prof. Al-
fons Nossol, a homiliê – ks. biskup gliwicki Jan Wieczorek. Koncelebrowanej
mszy œw. przewodniczy³ ks. bp Tadeusz Pieronek, sekretarz generalny Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Potem w auli Wydzia³u Teologicznego odby³a siê
piêkna inauguracja z udzia³em wielu znakomitych goœci: duchownych i œwiec-
kich, w tym w³adz i senatu naszego uniwersytetu23. Uczestnicy wys³ali wtedy
telegram do Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II z wyrazami podziêkowania i zapew-
nienia „o naszej ¿yczliwoœci i sta³ej pamiêci modlitewnej”.

Obszerne przemówienie inauguracyjne wraz ze sprawozdaniem z dzia³alno-
œci Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w ubieg³ym roku wyg³osi³ ks. dziekan
prof. Helmut Sobeczko. Znalaz³y siê w nim podziêkowania dla osób, „które
przyczyni³y siê do powstania Wydzia³u Teologicznego”. „Nie by³oby naszego
Wydzia³u – stwierdzi³ ksi¹dz dziekan – a najprawdopodobniej i Uniwersytetu
bez naszego Ksiêdza Biskupa Ordynariusza prof. Alfonsa Nossola, a obecnie
równie¿ naszego Wielkiego Kanclerza. Nie sposób wyraziæ s³owami ogromu
naszej wdziêcznoœci z powodu wielkich zas³ug Ksiêdza Biskupa [...]”. Wœród
osób wyró¿nionych znaleŸli siê ks. bp Tadeusz Pieronek, w³adze Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, by³a premier Hanna Suchocka, wojewoda Ryszard
Zembaczyñski („Wydzia³ zawdziêcza mu przede wszystkim gmach przy ul. Drzy-
ma³y 1a”) oraz kierownictwo Uniwersytetu. „Pragnê obecnie skierowaæ s³owa
serdecznego powitania i podziêkowania do naszych w³adz uniwersyteckich,
zw³aszcza do Jego Magnificencji pana rektora prof. dr. hab. Jerzego Poœpiecha,
a tak¿e do wszystkich trzech prorektorów, do senatu i dziekanów wszystkich
wydzia³ów, do obecnych tu przedstawicieli nauczycieli akademickich, do kie-
rownictwa i pracowników administracji z panem dr. Tadeuszem Kampczykiem
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i pani¹ kwestor mgr Mari¹ Najd¹ oraz pani¹ kierownik dzia³u kadr mgr Bo¿en¹
Pytel na czele”. Ksi¹dz dziekan powiadomi³ te¿ zgromadzonych goœci, ¿e has³o
Wielkiego Kanclerza: „Czyniæ prawdê w mi³oœci”, bêdzie odt¹d równie¿ za-
wo³aniem Wydzia³u Teologicznego. Potem przemawiali kolejno ks. bp T. Pie-
ronek, dziekan Wydzia³u Teologicznego KUL prof. A. Weiss, by³a premier
H. Suchocka i wojewoda opolski R. Zembaczyñski. Tak¿e mnie, rektorowi,
udzielono g³osu. Wzruszony uroczystoœci¹ powiedzia³em m.in. „Wci¹¿ bardzo
intensywnie i g³êboko prze¿ywamy, na razie g³ównie emocjonalnie, powo³anie do
¿ycia Uniwersytetu na naszej opolskiej ziemi”. W moim wyst¹pieniu pojawi³y
siê refleksje obecne równie¿ we wczeœniejszych przemówieniach wspomnia-
nych osób. Zwróci³em uwagê na specyfikê Wydzia³u Teologicznego, na jego
symbolikê i odrêbny jêzyk. „Wszyscy chcemy s³u¿yæ prawdzie, odkrywaæ j¹,
poszukiwaæ i pielêgnowaæ. Wszystkich ³¹czyæ bêdzie uniwersalnoœæ badañ na-
ukowych i dydaktyki”. Wyrazi³em przekonanie, ¿e dzia³alnoœæ Wydzia³u wcale
nie oznacza ograniczania czy narzucania badaniom naukowym jakichœ krê-
puj¹cych wiêzów, nietolerancji czy negatywnie rozumianego dogmatyzmu.
Wspólnie wszyscy razem chcemy budowaæ w³aœciw¹ uniwersaln¹ wizjê cz³o-
wieka. Nie mo¿e byæ zgody na z³o, na niesprawiedliwoœæ, nieuczciwoœæ, k³am-
stwo i na nienawiœæ. M³odzie¿ nasz¹ pragniemy nie tylko intelektualnie
kszta³ciæ, lecz równie¿ moralnie formowaæ. Konieczna jest powszechna eduka-
cja religijna, kompetentna nauka religii i religijnych aspektów wielokulturowe-
go dziedzictwa naszej historii. Kto lepiej ni¿ Wydzia³ Teologiczny podo³a tym
zadaniom? Uniwersytetowi Opolskiemu potrzebne s¹ otwarte g³owy i gor¹ce
serca. Piêkna dewiza „Deo et Patriae”, która od 76 lat znajduje siê w herbie
KUL, powinna staæ siê naszym uczelnianym has³em.

Zwracaj¹c siê do spo³ecznoœci Wydzia³u, powiedzia³em:

Wydzia³ Teologiczny bêdzie z pewnoœci¹ bacznie obserwowany zarówno przez
spo³ecznoœæ uniwersyteck¹, jak i otoczenie zewnêtrzne. Postêpowanie studentów
poddane zostanie surowej ocenie. Jestem przekonany, ¿e nowy Wydzia³ dostarczaæ
bêdzie nam chluby, satysfakcji i radoœci. Spokojny jestem jego sukcesów nauko-
wych, które rozs³awi¹ opolsk¹ Wszechnicê równie¿ w œwiecie.

Na spe³nienie siê moich ¿yczeñ i oczekiwañ nie musieliœmy d³ugo czekaæ.
Obecnie jest to jeden z najznakomitszych Wydzia³ów Teologicznych w Polsce,
z najwy¿sz¹ ocen¹ akredytacyjn¹. Jest prawdziw¹ chlub¹ Uniwersytetu Opol-
skiego. Koñcz¹c wyst¹pienie, poinformowa³em o organizowanej przez nas piel-
grzymce pracowników do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze. Z osobist¹
satysfakcj¹ oznajmi³em, ¿e przygotowujemy procedurê nadania tytu³u doktora
honoris causa ks. biskupowi prof. Alfonsowi Nossolowi. „Jest to nasza œwiado-
mie jedyna kandydatura i w pe³ni uzasadniona. Pragniemy, i ja osobiœcie, aby
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Ksi¹dz Biskup jako pierwszy otrzyma³ ów tytu³ Uniwersytetu Opolskiego”.
I tak siê wnet sta³o.

Przed wyk³adem inauguracyjnym ks. prof. Kazimierza Doli (Wydzia³ Teolo-
giczny w Uniwersytecie Opolskim. Prehistoria. Urzeczywistnienie) przemówi³
jeszcze ks. bp ordynariusz Nossol. Wspomnia³ o trudnoœciach, jakie towarzy-
szy³y nam na drodze do utworzenia Uniwersytetu, i dziêkowa³ jego „wspó³-
twórcom”. Z uznaniem mówi³ o dzia³alnoœci Spo³ecznego Komitetu ds. Po-
wo³ania Uniwersytetu Opolskiego, dziêkowa³ wojewodzie R. Zembaczyñskie-
mu za jego „d¹¿enie, aby miasto wojewódzkie sta³o siê te¿ miastem uniwersyte-
ckim”, i mnie: „Pan rektor Jerzy Poœpiech, tak bardzo zaanga¿owany w sprawê
utworzenia Uniwersytetu Opolskiego, móg³by te¿ o przebytej drodze wiele po-
wiedzieæ”. Za cenny wk³ad pracy s³owa uznania skierowa³ pod adresem prof. Sta-
nis³awa Gajdy (sekretarza Spo³ecznego Komitetu i g³ównego redaktora Wnios-
ku) i prof. Marii Nowakowskiej, wiceprzewodnicz¹cej Spo³ecznego Komitetu,
„która jak «matka» dodawa³a otuchy i wci¹¿ podtrzymywa³a w nas wiarê
w mo¿liwoœæ zrealizowania podejmowanych zamierzeñ”.

Od siebie przypomnê nazwisko ks. dziekana prof. Helmuta Sobeczki, aktyw-
nego cz³onka trzyosobowego zespo³u, któremu zawdziêczamy opracowanie
wzorowego i „skutecznego” Wniosku. I ksiêdzu dziekanowi nale¿¹ siê gor¹ce
i solidne podziêkowania. Równie¿ moj¹ osobê spotka³a, nieco póŸniej, mi³a nie-
spodzianka. Ksi¹dz biskup podarowa³ mi egzemplarz okaza³ego Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego z nastêpuj¹c¹ dedykacj¹: „Kochanemu wspó³twórcy Uni-
wersytetu Opolskiego Panu Rektorowi Jerzemu Poœpiechowi z wdziêcznoœci¹
za dar naszej Wszechnicy, Alfons Nossol (25 III 1994)”. Z serca dziêkujê Ofia-
rodawcy za wspania³y prezent i za tak¹ dedykacjê. Do dziœ bardzo mnie wzru-
sza. PóŸniej nie s³ysza³em ju¿ od nikogo podobnych s³ów. Jeden z moich nastêp-
ców na urzêdzie rektora nazwa³ mnie „pomocnikiem” Spo³ecznego Komitetu!
Mo¿na i tak wszystko skwitowaæ. A jednak przypomnia³em sobie s³owa, jakie
pod moim adresem skierowa³ ks. dziekan prof. Helmut Sobeczko w czasie dru-
giej z kolei inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym 7 paŸ-
dziernika 1995 roku. Mówi³ tak:

W tym miejscu pragnê serdecznie powitaæ pierwszego rektora Uniwersytetu Opol-
skiego pana profesora Jerzego Poœpiecha, który w sposób umiejêtny i bardzo nam ¿ycz-
liwy wprowadza³ nas w struktury uniwersyteckie. W imieniu w³asnym i ca³ej
spo³ecznoœci akademickiej, a tak¿e rektorów obydwu naszych Seminariów – opol-
skiego i gliwickiego – pragnê gor¹co i serdecznie podziêkowaæ panu rektorowi Po-
œpiechowi za jego wyj¹tkow¹ przychylnoœæ i pomoc oraz za mobilizowanie nas do
pracy i dalszego rozwoju24.
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Kontaktów s³u¿bowych, osobistych i przyjacielskich z w³adzami Wydzia³u
Teologicznego nie brakowa³o mi równie¿ potem. W ostatnich miesi¹cach mojej
jednorocznej kadencji spotyka³am siê m.in. z kierownictwem Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w Nysie. Aby „sprecyzowaæ wzajemne kompetencje”,
rozmawia³em z w³adzami trzech seminariów: opolskiego, gliwickiego i nyskie-
go. Towarzyszyli mi równie¿ prorektorzy. Przemi³e by³o spotkanie z klerykami
w Nysie. Dowiedzieli siê, ¿e ju¿ wkrótce bêd¹ studiowaæ na Wydziale Teolo-
gicznym w Opolu. Powitawszy ich, doda³em, ¿e ciesz¹ mnie ich zdrowie i uro-
dziwe twarze. Reakcja by³a spontaniczna: sala wybuch³a m³odym i radosnym
œmiechem. Z ks. dziekanem Sobeczk¹ i z rektorami trzech Wy¿szych Semina-
riów Duchownych mia³em przyjemnoœæ spotkaæ siê ponownie 3 czerwca tego
roku. By³ to kolejny krok „utrwalaj¹cy nowe struktury organizacyjne” Wy-
dzia³u Teologicznego. Cieszy³em siê, ¿e poprawi³a siê osobista sytuacja finan-
sowa wszystkich pracowników Wydzia³u. Odt¹d ka¿dy otrzymywa³ comie-
siêczn¹ pensjê jak wszyscy inni nauczyciele akademiccy.

Post scriptum: Uroczystoœci zwi¹zane z pierwsz¹ inauguracj¹ roku akademic-
kiego w Uniwersytecie Opolskim – co ju¿ postulowa³em wczeœniej – zas³uguj¹
na odrêbn¹ i samoistn¹ publikacjê. Uroczystoœciom towarzyszy³o kilka wa¿-
nych imprez i wystaw, m.in. du¿a i piêknie udokumentowana wystawa nauko-
wa, pieczo³owicie przygotowana przez pracowników Biblioteki G³ównej.

*

Któregoœ dnia zatelefonowa³ do mojego gabinetu minister edukacji narodo-
wej. Po krótkiej pogawêdce i ponownych gratulacjach dla opolskiej spo³eczno-
œci akademickiej przypomnia³, ¿e po dniach radoœci trzeba siê zabraæ do co-
dziennej pracy, mo¿e jeszcze bardziej wytê¿onej. „Nowa uczelnia – mówi³
minister – potrzebuje nowych si³ i nowych w³adz. W moim przekonaniu
zas³u¿y³ pan, aby dalej kierowaæ uczelni¹. Ma pan dobre doœwiadczenia w tym
wzglêdzie. Uprzejmie zapytujê, czy wyra¿a pan zgodê na pe³nienie funkcji pierw-
szego rektora Uniwersytetu? Jest to nie tylko moje ¿yczenie; sprawê konsulto-
wa³em ju¿ z odpowiednimi osobami w Opolu”. Oczywiœcie wyrazi³em zgodê,
traktuj¹c nowy zaszczyt jako wyraz uznania za dotychczasow¹ pracê i dzia³al-
noœæ. Wkrótce pismem z 18 lipca 1994 roku minister powo³a³ mnie na stanowis-
ko rektora Uniwersytetu (zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym i statutem
nowego Uniwersytetu) na okres od 1 paŸdziernika 1994 do 30 wrzeœnia 1995
roku. Nie by³o wiêc przerwy w kierowaniu opolsk¹ uczelni¹.

Z pisemnych gratulacji, które – po ludzku – wzrusza³y mnie i cieszy³y, zacy-
tujê tylko list prezesa Elektrowni „Opole” mgra in¿. Józefa Pêkali:
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Wiadomoœæ o powierzeniu Panu Profesorowi zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji
na okres pierwszej kadencji rektora Uniwersytetu Opolskiego przyjêliœmy jako nie-
zwykle donios³e i wa¿kie wydarzenie dla Œl¹ska Opolskiego. Nominacja ta sprawi³a
nam wielk¹ radoœæ i przyjemnoœæ, chocia¿ nie zaskoczy³a, albowiem Pan Profesor
znany jest nie tylko jako wybitny literaturoznawca i z zakresu folklorystyki, ale te¿
jako ceniony organizator i animator ¿ycia naukowego w naszym regionie i kraju.
Z radoœci¹ zatem sk³adamy gratulacje Waszej Magnificencji. Jesteœmy przekonani,
¿e wspó³praca miêdzy Elektrowni¹ „Opole” a Uniwersytetem Opolskim bêdzie siê
tak dobrze uk³adaæ, jak dotychczas z kierowan¹ od 1990 roku przez Pana Profesora
Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹. Mamy nadziejê, ¿e tak¿e bêdziemy mogli udzieliæ wiê-
kszego wsparcia w realizacji planów Pana Rektora. Prosimy o przyjêcie szczerych
i gor¹cych ¿yczeñ zdrowia i pomyœlnoœci oraz wyrazów najwiêkszego szacunku.
Za Zarz¹d Elektrowni „Opole” – Józef Pêkala. Brzezie ko³o Opola, 8 VIII 1994.

List gratulacyjny, w którym zosta³em „okadzony” z nadmiarem, przyj¹³em
z du¿ym za¿enowaniem. Jego autor, zas³u¿ony budowniczy i prezes opolskiej
elektrowni, od piêciu lat kontaktowa³ siê regularnie ze mn¹, a tak¿e w moim re-
ktorskim gabinecie wspólnie z ks. bp. prof. A. Nossolem i wojewod¹ R. Zemba-
czyñskim. Radziliœmy, jak wspomagaæ uczelniê. Restrykcyjne przepisy prawne
nie pozwala³y jednak Elektrowni „Opole” na udzielanie pomocy finansowej, za
to prezes zaoferowa³ nam kilka mieszkañ dla pracowników na zasadach wynaj-
mu oraz kilka stypendiów studenckich i doktoranckich.

Pod koniec szczêœliwego dla nas roku 1994 pragnê tu odnotowaæ jeszcze kil-
ka faktów, o których dotychczas nie napisa³em. Na posiedzeniu senatu 10 listo-
pada zgodnie ze statutem uniwersyteckim powo³aliœmy Uczelnian¹ Komisjê
Wyborcz¹ do opracowania kalendarza czynnoœci wyborczych, w tym wyborów
kolejnego rektora (ustalono datê 14 kwietnia 1995 roku), cz³onków senatu,
dziekanów i cz³onków Rady Wydzia³u na Wydziale Teologicznym.

Bardzo ucieszy³o mnie zdecydowane poparcie wniosku Rady Wydzia³u
Filologiczno-Historycznego o nadanie ks. bp. prof. Alfonsowi Nossolowi tytu³u
doktora honoris causa naszego Uniwersytetu. Pragn¹³em, aby w³aœnie ksi¹dz
biskup jako pierwszy otrzyma³ ów tytu³; zas³ugiwa³ nañ z wielu wzglêdów.
Mia³ to byæ równie¿ wyraz naszej wdziêcznoœci dla Osoby najwa¿niejszego
wspó³twórcy Uniwersytetu Opolskiego.

*

W opisywanym tu czasie jako rektor otrzyma³em do wiadomoœci tekst popar-
cia protestu, podpisany 15 listopada przez 120 pracowników uczelni i skierowa-
ny do w³adz pañstwowych. By³ to wyraz solidarnoœci z grup¹ uczonych Uni-
wersytetu Warszawskiego i innych œrodowisk akademickich, zaniepokojonych
„katastrofalnymi warunkami ¿ycia i pracy nauczycieli akademickich” w Polsce.
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W naszym pisemnym poparciu wyraziliœmy tak¿e obawy o przysz³oœæ dopiero
co powo³anego Uniwersytetu Opolskiego.

*

W dniach 1–3 XII 1994 roku uczelnia goœci³a delegacjê zaprzyjaŸnionego
z nami Uniwersytetu w Tours. By³o to ju¿ kolejne spotkanie, którego g³ównym
celem by³a rekrutacja kandydatów na czteromiesiêczny kurs we Francji w ra-
mach programu „Tempus” na temat „Rola samorz¹dów lokalnych w gospodarce
rynkowej”. Niewystarczaj¹ca znajomoœæ jêzyka francuskiego przez naszych
studentów-kandydatów sprawi³a, ¿e wytypowanych zosta³o jedynie dziesiêæ
osób.

W czasie serdecznej goœciny rozmawialiœmy równie¿ na temat utworzenia
w uczelni Instytutu Administracji Samorz¹dów Terytorialnych. Jednym z koor-
dynatorów zosta³ prof. Janusz S³odczyk.

*

Z du¿¹ osobist¹ satysfakcj¹ przyj¹³em wynik g³osowania na posiedzeniu
Rady Wydzia³u Filologiczno-Historycznego w sprawie przyznania ks. bp. prof. Al-
fonsowi Nossolowi tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
Wniosek poparli prawie wszyscy obecni.

*

Wrêcz wzorowym przyk³adem zainteresowania siê polonistów kultur¹ lu-
dow¹ naszego regionu i zarazem pokazem pracy zespo³owej (nie „zbiorowej”)
by³a nadzwyczaj udana sesja œl¹skoznawcza pt. Sztuka pisarska Rafa³a Urbana
(14 grudnia 1994 r.). Jako jej inicjator wraz z prof. W³adys³awem Hendzlem
najpierw muszê samokrytycznie przyznaæ, ¿e niewiele uda³o siê naszemu Insty-
tutowi Filologii Polskiej zorganizowaæ naukowych konferencji, które by³yby re-
zultatem pracy zespo³owej. Do takiego wspólnego wysi³ku zawsze zachêca³em
instytutowych polonistów. Przymierzaliœmy siê wczeœniej np. do du¿ej konfe-
rencji poœwiêconej dorobkowi twórczemu i dzia³alnoœci kulturalnej Wilhelma
Szewczyka.

Sesja ku czci Rafa³a Urbana, nazywanego czêsto „œl¹skim Sokratesem”
z Winiar pod G³ogówkiem, zaowocowa³a œwietnymi referatami, które g³êbiej
ni¿ dotychczas próbowa³y – jak czytamy w S³owie wstêpnym redaktora tomu –
„wejœæ w materiê jego tworzywa literackiego i jego najszerzej rozumianej
œwiadomoœci artystycznej”25.
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Mia³em przyjemnoœæ i zaszczyt dokonaæ otwarcia sesji i wyg³osiæ przemó-
wienie zatytu³owane Czy Urban wymaga odbr¹zowienia?. Przedstawi³em
w³asn¹ koncepcjê badañ i postulatów badawczych nad ¿yciem, pisarstwem
i osobowoœci¹ twórcz¹ R. Urbana. Obradom przewodniczy³ doc. dr Zbyszko
Bednorz. Piêknym dope³nieniem sesji by³a wieczorna „Biesiada Urbanowska”
w sali kameralnej Filharmonii Opolskiej. Tego typu i formatu sesje naukowe
umacnia³y dobre imiê najm³odszego w Polsce uniwersytetu.

*

O to „dobre imiê” od pocz¹tku musieliœmy nie tylko dbaæ, lecz i zabiegaæ.
W wywiadzie udzielonym „Nowej Trybunie Opolskiej” (red. Iwonie K³opoc-
kiej, 19 XII 1994) skar¿y³em siê na s³aby rezonans mediów centralnych i niemal
ca³kowite ich milczenie na temat powstania naszego Uniwersytetu. Czy „zmo-
wa milczenia” oznacza³a, ¿e Warszawê nie interesuje nic, co wykracza poza ro-
gatki stolicy? Rozmowê wykorzysta³em, aby poinformowaæ czytelników NTO
o aktualnych planach i pracach uczelni. Mówi³em do pani redaktor:

Ubolewaliœmy z powodu milczenia telewizji, która nawet nie zaj¹knê³a siê na temat
powo³ania Uniwersytetu Opolskiego, podobnie jak wczeœniej nie skwitowano s³o-
wem mówi¹cej o tym ustawy sejmu [...]. To, ¿e do tej pory mniej byliœmy dostrzega-
ni w elitarnych œrodowiskach uniwersyteckich, wi¹¿e siê tak¿e z dotychczasowym
profilem uczelni. Byliœmy szko³¹ pedagogiczn¹ i wiêcej mieliœmy kontaktów z podob-
nymi uczelniami w kraju i za granic¹, a te s¹ postrzegane jako wy¿sze szko³y zawo-
dowe [...]. Borykamy siê obecnie z ró¿nymi problemami. Zreszt¹ wszystkie uczelnie
w Polsce prze¿ywaj¹ wspólne trudnoœci [...]. Chcemy poszerzaæ oferty kszta³cenia
i wype³niaæ luki, których uniwersytetowi po prostu mieæ nie wypada.

Zwróci³em uwagê, ¿e m³odzi, zdolni absolwenci nie garn¹ siê do pracy na-
ukowej m.in. z uwagi na zbyt ma³e zarobki. Jeœli sytuacja szybko nie ulegnie
zmianie, grozi luka pokoleniowa. Sam Œl¹sk Opolski za swoj¹ specyfik¹ kultu-
row¹, demograficzn¹, etniczn¹ i mo¿liwoœciami prowadzenia badañ inter-
dyscyplinarnych jest miejscem poci¹gaj¹cym dla nauczyciela akademickiego.

Dla pani redaktor mia³em te¿ dobre wiadomoœci, dotycz¹ce naszej infrastru-
ktury: „W przysz³ym roku planujemy rozpoczêcie du¿ej inwestycji – budowy
pi¹tego domu studenta na blisko 350 miejsc. Ministerstwo Edukacji Narodowej
obieca³o nam na ten cel przeznaczyæ jedn¹ trzeci¹ potrzebnych œrodków (tj. ok.
11 miliardów «starych» z³). Zamierzamy dokoñczyæ budowê budynku dydaktycz-
nego dla kierunku ochrona œrodowiska i biologia. Z braku funduszy na remont
musieliœmy oddaæ ofiarowany nam przez w³adze miasta budynek «z wie-
¿yczk¹» przy ul. Grunwaldzkiej”. Bardzo siê cieszy³em, ¿e po moich d³ugich
staraniach Fundacja Polsko-Niemiecka przyzna³a nam 11 miliardów z³otych na
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kapitalny remont zamku (pa³acu) w D¹browie Niemodliñskiej. W porozumieniu
z Fundacj¹ planowaliœmy stworzyæ tam oœrodek spotkañ m³odzie¿y polskiej
i niemieckiej, a dla germanistów – miejsce konferencji naukowych. Zamek mia³
siê staæ platform¹ wspó³pracy kulturalnej zw³aszcza m³odych Polaków z Mniej-
szoœci¹ Niemieck¹ Œl¹ska Opolskiego. W rozmowie z redaktork¹ deklarowali-
œmy otwartoœæ na realizacjê programu regionalnego, imprez kulturalnych, na-
ukowych, w tym równie¿ folklorystycznych. Sporo obiecywa³em sobie po
Instytucie Germanistyki i jego rozleg³ych kontaktach z uczelniami niemieckimi.

*

Skoñczy³ siê rok 1994. Opracowaliœmy plany na nadchodz¹cy rok z nadzieja-
mi, ¿e choæ trochê polepsz¹ siê warunki finansowania uczelni, ale równie¿
nasze wci¹¿ skromne pensje, zw³aszcza asystentów, adiunktów i bibliotekarzy.

Szczêœliwy by³ dla mnie ju¿ pierwszy dzieñ stycznia 1995 roku, otrzyma³em
bowiem nominacjê na stanowisko profesora zwyczajnego, nominacjê spóŸnion¹
wy³¹cznie z mojej winy. Od dawna spe³nia³em wszystkie warunki niezbêdne do
otrzymania tego najwy¿szego awansu w ¿yciu nauczyciela akademickiego.

Moja kadencja w pierwszym roku dzia³alnoœci uniwersytetu trwa³a od
1 wrzeœnia 1994 roku do 31 sierpnia 1995 roku. Czytelnikom pragnê przypom-
nieæ moich najbli¿szych w tym czasie wspó³pracowników:

– prof. Grzegorz Bryll, prorektor ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹,
– prof. Piotr Blaik, prorektor ds. dydaktyki,
– doc. dr Zbigniew Ko³aczkowski, prorektor ds. studenckich,
– prof. Franciszek Marek, dziekan Wydzia³u Filologiczno-Historycznego,
– prof. Andrzej Gawdzik, dziekan Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii,
– prof. Janusz S³odczyk, dziekan Wydzia³u Ekonomicznego,
– ks. prof. Helmut Sobeczko, dziekan Wydzia³u Teologicznego,
– dr in¿. Tadeusz Kampczyk, dyrektor administracyjny,
– mgr in¿. Maria Najda, kwestor.

*

Ju¿ tradycyjnie przemi³e, rodzinne i po¿yteczne by³o spotkanie op³atkowe
w auli Wydzia³u Teologicznego, którego gospodarzem by³ Wielki Kanclerz
ks. bp prof. Alfons Nossol26. Nade wszystko radowaliœmy siê naszym Uniwer-
sytetem. Spotkania op³atkowe umacnia³y wiêzi ca³ej opolskiej spo³ecznoœci
akademickiej.
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*
20 stycznia 1995 roku uczestniczy³em w podnios³ej uroczystoœci nadania do-

ktoratu honoris causa Uniwersytetu £ódzkiego ks. prof. Józefowi Tischnerowi.
Znakomitego goœcia zaprosi³em wtedy do Opola na podobn¹ uroczystoœæ ku
czci ks. prof. Alfonsa Nossola. Zaproszenie zosta³o przyjête z zadowoleniem.

*
13 lutego 1995 roku dotar³o do wszystkich wy¿szych uczelni w Polsce oœwia-

dczenie przewodnicz¹cego Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego prof. Jerzego
Osiowskiego. Zaczyna³o siê od zdania: „Proces degradacji polskich uczelni
trwa”. I dalej: „Uchwalona ustawa bud¿etowa na 1995 roku nie uwzglêdni³a
¿adnego postulatu Rady. Rz¹d nie s³ucha Rady, a propozycje Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej s¹ ¿enuj¹ce”. Takie oœwiadczenie nie dodawa³o otuchy rów-
nie¿ m³odemu opolskiemu Uniwersytetowi i jego oczekiwaniom i potrzebom fi-
nansowym.

*
W bardzo serdecznej atmosferze przebiega³a uroczystoœæ nadania tytu³u do-

ktora honoris causa wybitnemu polonofilowi, uczonemu i t³umaczowi Karlowi
Dedeciusowi w Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu (17 lutego 1995 r.).
Z nieukrywanym zachwytem s³uchaliœmy jego wyk³adu oraz refleksji na temat
literatury polskiej. K. Dedecius to wyj¹tkowa osobowoœæ, cudowny, „ciep³y”
charakter, prawdziwy przyjaciel Polski i cz³owiek du¿ej skromnoœci. W czasie
przerwy obiadowej dostojny goœæ znalaz³ dla mnie chwilê na rozmowê. Pyta³
te¿ o nasz Uniwersytet: „Jak siê wam to uda³o?”. Odpowiedzia³em m.in.: „Mie-
liœmy wœród nas ks. bpa prof. Alfonsa Nossola!”. Uœmiechaj¹c siê, Dedecius
potakiwa³ g³ow¹ ze zrozumieniem. Osoba ksiêdza biskupa nie by³a mu obca.

*
19 lutego 1995 roku w sali senatu odby³o siê wa¿ne spotkanie w³adz uczelni

z wojewod¹ Ryszardem Zembaczyñskim i dyrektorami wydzia³ów Urzêdu
Wojewódzkiego w Opolu. Celem zebrania by³o dalsze zacieœnienie wspó³pracy
miêdzy obydwiema stronami. Po przywitaniu obecnych scharakteryzowa³em
dotychczasowe owocne kontakty Uniwersytetu z regionalnymi w³adzami i wy-
razi³em radoœæ, ¿e za chwilê podpiszemy wieloletni¹, now¹ umowê, która
wspó³pracy nada rangê oficjalnego dokumentu. Mówi³em wtedy:

Podpisanie umowy o daleko id¹cej wspó³pracy jest wyrazem doceniania funkcji,
zadañ i mo¿liwoœci uczelni regionalnej, a tak¿e œwiadectwem d¹¿eñ do lepszego
rozwoju spo³ecznego, intelektualnego i gospodarczego naszego województwa. Po-
moc i chêæ wspó³tworzenia Œl¹ska Opolskiego z nowoczesn¹ infrastruktur¹ obej-
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muj¹c¹ wszystkie dziedziny ¿ycia spo³ecznego, a deklarowan¹ ju¿ we Wniosku o po-
wo³anie Uniwersytetu, chcemy dziœ realizowaæ dla wspólnego dobra. Cieszy nas fakt,
¿e umowa wchodzi w ¿ycie ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci Uniwersytetu.
W „przedmiocie wspó³pracy” ustaliliœmy, ¿e bêdzie ona dotyczyæ: rozwoju substan-
cji materialnej Uniwersytetu; wspó³pracy w dziedzinie wymiany informacji; uczest-
nictwa przedstawicieli Uniwersytetu w wydarzeniach organizowanych przez Urz¹d
Wojewódzki; badañ naukowych istotnych dla regionu oraz promocji Uniwersytetu.

Ustalono równie¿ szczegó³owy zakres wspó³pracy. Po podpisaniu dokumentu
wojewoda R. Zembaczyñski stwierdzi³, ¿e w³adze wojewódzkie z pe³nym prze-
konaniem nadal bêd¹ wspieraæ dzia³ania Uniwersytetu i kontynuowaæ partner-
skie stosunki w korzystaniu z potencja³u intelektualnego i badawczego uczelni.
Umowê zawarto na okres piêciu lat27. Rzeczywistoœæ pokaza³a, ¿e umowa nie
by³a pust¹ deklaracj¹. Wiele dobrego zawdziêczaliœmy tak¿e samemu panu wo-
jewodzie.

*

Przywo³am teraz nazwisko senatora Gerharda Bartodzieja z mniejszoœci nie-
mieckiej. Dziêki jego inicjatywie 1 marca 1995 roku mia³o miejsce uroczyste
spotkanie kierownictwa Uniwersytetu z politykami reprezentuj¹cymi Rz¹d
Krajowy Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii oraz Uniwersytetu w Ruhr w Bochum.
Goœciem by³a równie¿ konsul RFN w Opolu Ingeborg Gräfin von Pfeil. Nie-
mieccy goœcie przekazali nam bogaty dar ksi¹¿ek w liczbie 1370 egzemplarzy
o wartoœci 140 000 marek (tj. ponad 2 miliardy „starych” z³). Odpowiedni do-
kument pisemny otrzyma³em z r¹k sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury
i Oœwiaty dra Friedricha Besch.

Darczyñcom dziêkowa³em za cenny ksiêgozbiór, który w wiêkszoœci prze-
znaczony by³ dla bibliotek germanistyki, anglistyki i ekonomii.

*

6 marca uczestniczy³em we Wroc³awiu w posiedzeniu rektorów Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego i Opolskiego oraz tamtejszej politechniki. Dokonaliœmy m.in.
wyboru nowego przewodnicz¹cego kolegium rektorów; zosta³ nim rektor prof.
Roman Duda.

*

W tym czasie wspólnie z ks. dziekanem Wydzia³u Teologicznego prof. Hel-
mutem Sobeczk¹ z³o¿yliœmy wizytê ks. prof. Ignacemu Decowi, dziekanowi
wroc³awskiego Wydzia³u Teologicznego. Rozmawialiœmy o mo¿liwoœci jego
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w³¹czenia w struktury Uniwersytetu Wroc³awskiego. Niestety, do dziœ nie uda³o
siê tego dokonaæ. Przeciwna temu by³a m.in. lewica.

*

Do moich r¹k jako rektora dotar³ list premiera Józefa Oleksego z 9 marca
1995 roku. Prezes Rady Ministrów dziêkowa³ nam za zdjêcia fotograficzne
z pierwszej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Opolskim 4 paŸ-
dziernika 1994 roku. „Uroczystoœæ – czytamy – w której mia³em przyjemnoœæ
uczestniczyæ, wspominam tak¿e jako okazjê do przekazania œrodowisku aka-
demickiemu Ziemi Opolskiej mojego szacunku i uznania”.

*

Decyzj¹ senatu uczelni z 19 stycznia 1995 roku ustanowiliœmy 10 marca
Dniem Uczelni, czyli dorocznym œwiêtem Uniwersytetu Opolskiego. Inicjato-
rem by³ ks. dziekan prof. Helmut Sobeczko.

*

14 marca 1995 roku otrzyma³em mi³y list od wicepremiera i ministra eduka-
cji narodowej prof. Aleksandra £uczaka, który – podobnie jak premier J. Olek-
sy – dziêkowa³ nam za nades³ane mu fotografie z pamiêtnej inauguracji dzia³al-
noœci Uniwersytetu Opolskiego. Minister pisa³ m.in.: „Pobyt w Opolu by³
bardzo po¿yteczny. Chcia³bym, abyœmy byli w ci¹g³ym kontakcie nie tylko
w sprawach m³odej opolskiej uczelni, lecz tak¿e na p³aszczyŸnie naukowej.
Sta³a mi siê ona szczególnie bliska tak¿e po objêciu funkcji Przewodnicz¹cego
Komitetu Badañ Naukowych”. Prof. A. £uczak darzy³ nasz¹ uczelniê zawsze
du¿¹ ¿yczliwoœci¹.

*

Zbli¿a³ siê termin wyboru mojego nastêpcy na stanowisku rektora. 3 kwietnia
1995 roku w auli odby³o siê zebranie przedwyborcze z trzema kandydatami,
którzy zreferowali swoje programy. Byli to profesorowie: Franciszek Marek,
Stanis³aw S. Nicieja i Maria Nowakowska. Nikt nie zapowiada³ „rewolucyj-
nych” zmian, mówiono raczej o koniecznoœci kontynuowania dotychczasowej
dzia³alnoœci i o potrzebie dalszego, pomyœlnego rozwoju uczelni.

Do wyborów nie przyst¹pi³em i nie wyrazi³em zgody na kandydowanie.
Uzna³em, ¿e w pe³ni zrealizowa³em swój program wyborczy i po piêciu
trudnych latach pe³nienia urzêdu rektora zas³u¿y³em na „odpoczynek bez
funkcji”.
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Komentarz do spotkania przedwyborczego: Ze zdziwieniem s³ucha³em wtedy
s³ów Franciszka Marka, gdy mówi³, ¿e nic z naszej dotychczasowej „zwartoœci”
siê nie osta³o! „Teraz nagle, po osi¹gniêciu tego celu [powo³ania Uniwersytetu
– J.P.], jakoœ rozkleiliœmy siê, staliœmy siê jacyœ niespójni [...]. Coœ pêk³o,
czujemy, ¿e z lubianej i podziwianej w kraju Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
przekszta³ciliœmy siê w niechciane (w kraju, a nie w Opolu) dziecko uniwer-
syteckie [...]. Utraciliœmy wiarê w nasze si³y, utraciliœmy wiarê w nas samych.
Jesteœmy nie tyle zantagonizowani, ile rozproszeni, zagubieni i onieœmieleni
sukcesem [...]. Stwórzmy wspólnymi si³ami prawdziwe œrodowisko uniwersytec-
kie w Opolu” (!). Czyli do tej pory ono nie istnia³o?

Gdy s³ucha³em tych skarg, a teraz na nowo czytam w „Informatorze” sprawo-
zdanie z programu wyborczego mojego nastêpcy – zadajê sobie k³opotliwe
pytanie: W jakim œrodowisku ¿y³ profesor F. Marek po uzyskaniu przez nas
upragnionego Uniwersytetu? W jego mniemaniu przedtem stanowiliœmy zgodn¹
owczarniê, a potem jakieœ wilki j¹ poszarpa³y i rozpêdzi³y? Przypuszczam, ¿e
autora dopad³a atmosfera przedwyborcza, „podjazdy” utworzonych wtedy
„koteryjek”. A on znalaz³ siê widocznie, jako kandydat, w ich zasiêgu i od-
dzia³ywaniu. Pamiêtamy, ¿e kampania przedwyborcza by³a raczej niesmaczna.
Na szczêœcie nie uczestniczy³em w niej. Wydaje mi siê, ¿e prof. F. Marek nie
mia³ pe³nego rozeznania w tym, co dzia³o siê w pierwszym roku istnienia nasze-
go uniwersytetu. Aktywnie pracowa³y instytuty, organizowano sporo dobrych
imprez naukowych, konferencji i debat na temat przysz³ych dzia³añ uczelni,
m.in. o jakoœci i efektywnoœci kszta³cenia, strukturze zatrudnienia, bazie
materialnej, poszukiwaniu sponsorów, kwalifikacjach kadry, uatrakcyjnianiu
studiów itp.

Jeœli ju¿ skusi³em siê na skomentowanie wyborczego programu prof. F. Mar-
ka, to jeszcze inne jego ¿ale zwróci³y moj¹ uwagê. Kandydat skar¿y³ siê, ¿e zo-
sta³ skrzywdzony w uczelni. „Ja wiem – mówi³ – co to jest krzywda ludzka,
gdy¿ pozna³em gorzki jej smak, tak¿e na tej uczelni”. By³a to aluzja do od-
wo³ania profesora z funkcji prorektora ds. studenckich, gdy rektorem by³ prof.
Marian Adamus. Fakt ten skwitowa³ krótko prof. Stanis³aw S. Nicieja w swej
monografii: „W sierpniu 1982 roku [F. Marek – J.P.] ust¹pi³ z funkcji prorekto-
ra WSP z powodu konfliktu z rektorem Marianem Adamusem”28. Dodam, ¿e
by³ to „konflikt” wy³¹cznie osobisty, a nie polityczny czy ideologiczny. Wiem
to z pierwszego Ÿród³a. Niewykluczone, ¿e nasz kolega zosta³ wtedy skrzyw-
dzony. W Polsce trwa³ stan wojenny. Na proœbê rektora minister edukacji naro-
dowej odwo³a³ prof. Marka z funkcji prorektora. Dla nas by³ to smutny incydent
i do dziœ nie znamy szczegó³ów. Na nic zda³y siê nasze interwencje u rektora.
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*
Trzy dni po spotkaniu przedwyborczym, tj. 6 kwietnia 1995 roku, odby³y siê

wybory rektora. W „Informatorze” pisano m.in.: „Wybory przebiega³y w atmo-
sferze pe³nej napiêcia i nerwowoœci. Tê wyborcz¹ dramaturgiê spowodowa³y a¿
cztery g³osowania”. W ostatniej udzia³ wzi¹³ ju¿ tylko prof. F. Marek. Stuoso-
bowa grupa elektorów g³osowa³a nastêpuj¹co: 54 g³osowa³o na „tak”, a 46 –
„nie”. I tak wybrano mojego pierwszego nastêpcê.

*
Dla kierownictwa uczelni (rektor, prorektorzy, ks. dziekan H. Sobeczko i dyr.

T. Kampczyk) po¿yteczna i pouczaj¹ca by³a wizyta w Wy¿szej Szkole Zawodo-
wej Nadrenii-Palatynacie w Trewirze (Fachhochschule Rheinland-Pfalz, Trier)
15–19 kwietnia 1995 roku. Interesowa³a nas m.in. dzia³alnoœæ „Studentenwerk
Trier”. Jest to system zarz¹dzania studenck¹ baz¹ socjaln¹. W ten sposób uczel-
nia zosta³a uwolniona od takich obowi¹zków. Imponowa³ nam uniwersytecki
campus, nowoczesny i bardzo funkcjonalny. Rok póŸniej gospodarze podpisali
z nasz¹ uczelni¹ umowê o wspó³pracy.

*
20 kwietnia 1995 roku niespodziewan¹ wizytê z³o¿y³ nam akurat w czasie

posiedzenia senatu prof. Adam Strzembosz, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego
i ówczesny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulowa³ nam
Uniwersytetu i ¿yczy³ nowych sukcesów. Po posiedzeniu goœci³em profesora
w swoim gabinecie i otrzyma³em zapewnienie, ¿e jako prezydent nie zapomni
o naszych potrzebach. Niestety, prezes zrezygnowa³ póŸniej z kandydowania.

*
Ju¿ nastêpnego dnia, tj. 21 kwietnia, zorganizowa³em konferencjê prasow¹,

w czasie której zreferowa³em plan rozwoju uczelni oraz oczekiwania na harmo-
nijn¹ wspó³pracê z lokalnymi mediami. Szczegó³y przedstawi³ mój rzecznik,
prof. Zygmunt £omny. „U za³o¿eñ kontaktów – mówi³ on – powinna byæ idea
promocji nauki w œrodowisku, propagowanie dokonañ naukowych, rzetelne in-
formacje o wa¿niejszych wydarzeniach w uczelni, m.in. o nowych awansach
profesorskich, habilitacyjnych czy doktoratach honoris causa”.

¯ycie pokaza³o, ¿e zarówno miejscowa prasa, jak i radio nie zawsze pamiê-
ta³y o zadeklarowanych obietnicach. Wygrywa³y innego rodzaju „newsy”,
maj¹ce mediom zapewniæ wypraktykowane, spektakularne sukcesy.

*
24 kwietnia 1995 roku wspólnie z prorektorem prof. G. Bryllem i dziekanem

Wydzia³u Teologicznego ks. prof. Helmutem Sobeczko spêdzi³em w Rzeszo-
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wie. Na zaproszenie prezesa Rady Fundacji Rozwoju Oœrodka Akademickiego
w Rzeszowie i prezydenta miasta wziêliœmy udzia³ w posiedzeniu Fundacji.
Zgodnie z proœb¹ podzieliliœmy siê doœwiadczeniami zwi¹zanymi z powo³aniem
Uniwersytetu Opolskiego. Byliœmy traktowani niczym „eksperci”. Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Rzeszowie podejmowa³a wtedy pierwsze kroki w kie-
runku uzyskania statusu uniwersyteckiego.

*
4 maja 1995 roku w sali senatu pod moim kierownictwem odby³o siê za³o¿y-

cielskie zebranie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Uniwersytetu. Jej g³ówne
cele i zadania przedstawi³ prorektor prof. Grzegorz Bryll. Stowarzyszenie po-
winno by³o „kszta³towaæ taki model Uniwersytetu, który uwzglêdni warunki re-
gionalne oraz potrzeby naukowe, edukacyjne, gospodarcze i kulturalne”. Mowa
by³a te¿ o sposobach realizowania zadañ Stowarzyszenia.

*
Na zaproszenie prof. Jeana Janitza, dyrektora Uniwersyteckiego Instytutu

Kszta³cenia Nauczycieli w Pary¿u, delegacja naszej uczelni w osobach rektora,
dwóch prorektorów: G. Brylla i P. Blaika, oraz dr Krystyny Modrzejewskiej,
kierowniczki Zak³adu Kultury i Jêzyka Francuskiego, przebywa³a w dniach
9–13 maja 1995 roku w wymienionym Instytucie. Oprócz zapoznania siê
z dzia³alnoœci¹ tej znanej we Francji uczelni kszta³c¹cej nauczycieli oraz orga-
nizuj¹cej dla nich warsztaty i æwiczenia prowadziliœmy po¿yteczne rozmowy na
temat wspó³pracy miêdzy paryskim Instytutem i opolskim Uniwersytetem.
Mia³a z niej korzystaæ ju¿ w najbli¿szej przysz³oœci przede wszystkim nasza ro-
manistyka.

Delegacja opolska zapozna³a siê z oryginalnym modelem kszta³cenia nauczy-
cieli, bardzo nowoczesn¹ struktur¹ Instytutu, dzia³alnoœci¹ dobrze wyposa¿o-
nych zak³adów, nowoczesnymi technikami nauczania jêzyków obcych w cen-
trum Hyperlab, kszta³ceniem nauczycieli dla dzieci i m³odzie¿y trudnej oraz
nieprzystosowanej, programem kszta³cenia nauczycieli przygotowanych do
nauczania pocz¹tkowego oraz nauczania przedmiotów humanistycznych i ma-
tematyczno-fizycznych.

Uzgodniliœmy, ¿e podpisanie umowy o wspó³pracy nast¹pi jeszcze w roku
akademickim 1994/1995. Dodam, ¿e wszystkie koszty naszego pobytu zosta³y
poniesione przez stronê francusk¹. Dziêki hojnoœci pana dyrektora i razem
z nim zwiedziliœmy te¿ najwa¿niejsze wspania³e paryskie muzea.

*
18 maja 1995 roku by³ dla ca³ej spo³ecznoœci uniwersyteckiej i dla mnie oso-

biœcie wa¿nym, piêknym i wzruszaj¹cym dniem. Oto ks. biskup ordynariusz
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Œl¹ska Opolskiego prof. zw. dr hab. Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydzia³u
Teologicznego, otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
By³ to zarazem pierwszy doktor h.c. naszego uniwersytetu (wczeœniej ksi¹dz bis-
kup obdarowany zosta³ tym tytu³em przez Uniwersytet Westfalski w Münster
i Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji; obydwa w 1992 roku).

Aula uczelni wype³ni³a siê wieloma znakomitymi goœæmi, wœród których byli
ks. abp Damian Zimoñ, metropolita katowicki, ks. abp Stanis³aw Nowak,
metropolita czêstochowski, biskupi gliwiccy i opolscy, przedstawiciele wy¿-
szych uczelni, instytutów naukowych, w³adz wojewódzkich i miejskich, ducho-
wieñstwo oraz cz³onkowie senatu i liczna reprezentacja studentów.

Jako rektorowi i gospodarzowi przypad³ mi prawdziwy zaszczyt powitania
zgromadzonych uczestników. Przypomnia³em, ¿e nasz senat i rady wydzia³ów
uzna³y, ¿e „najpiêkniejszym wyrazem uznania i wdziêcznoœci dla ks. bp. Alfon-
sa Nossola za jego dotychczasowe wybitne dokonania naukowe, badawcze, dy-
daktyczne, spo³eczne, ekumeniczne, integracyjno-pastoralne i za zas³ugi dla re-
gionu oraz za wyj¹tkowo znacz¹cy wk³ad wniesiony w powo³anie Uniwersytetu
Opolskiego, bêdzie uhonorowanie najwy¿szym zaszczytem, jaki mo¿e mu ofia-
rowaæ uczelnia wy¿sza, tytu³em doktora honoris causa. Taki Doktorant przyno-
si zaszczyt równie¿ Uniwersytetowi Opolskiemu”.

Jako promotor doktoratu wyg³osi³em laudacjê, a po akcie odczytania ³aciñ-
skiego tekstu dyplomu uroczyœcie wrêczy³em go czcigodnemu Doktorowi29.
Recenzentami oceniaj¹cymi dorobek twórczy ks. bpa A. Nossola byli ks. prof. Bo-
les³aw Bartkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prof. Jacek
Ho³ówka, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Laudacjê podzieli³em na trzy czêœci zatytu³owane: 1) ks. bp A. Nossol jako
uczony i jako profesor uniwersytecki; 2) ks. bp A. Nossol jako ekumenista.
3) ks. bp A. Nossol jako Pontifex (Budowniczy Mostów). W tym miejscu zacy-
tujê – z koniecznoœci – jedynie u³amki laudacji:

W osobie Dostojnego Doktoranta spo³ecznoœæ akademicka najm³odszego uniwersyte-
tu w Polsce pragnie uczciæ wspó³twórcê tej uczelni, a tak¿e jednego z najaktywniej-
szych ludzi nauki i kultury, ekumenizmu oraz propagatora pojednanej ró¿norodnoœci
etniczno-narodowej, która rozwi¹zuje na co dzieñ problemy wspó³¿ycia miêdzyludz-
kiego w oparciu o zasady humanizmu ewangelicznego, przekazywanego przez nauki
teologiczne w duchu II Soboru Watykañskiego.

W zakoñczeniu mówi³em:

W pochwale wspomnê o jeszcze jednej zas³udze Dostojnego Doktoranta, a jest ni¹
wyj¹tkowy, g³ówny wk³ad w powo³anie tutejszego Uniwersytetu. Jako przewod-
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nicz¹cy Spo³ecznego Komitetu ds. Powo³ania Uniwersytetu w Opolu Ksi¹dz Biskup
walnie przyczyni³ siê do pokonywania ró¿nego rodzaju przeszkód. A dzia³o siê tak
zw³aszcza wtedy, gdy stawiano nam warunki trudne lub niemo¿liwe do spe³nienia
[...]. Nadanie tytu³u doktora honoris causa wielkiemu cz³owiekowi i Polakowi oraz
wybitnemu uczonemu i profesorowi przynosi m³odemu Uniwersytetowi prawdziwy
zaszczyt.
Czcigodny Ksiê¿e Biskupie i Drogi nasz Profesorze zechciej tê now¹ godnoœæ potrak-
towaæ jako wyraz naszego uznania i g³êbokiej, szczerej wdziêcznoœci. Zechciej te¿
uznaæ, ¿e w Twojej Osobie honorowany zostaje dziœ równie¿ lud opolski i wszyscy
mieszkañcy regionu.

Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wyk³adem okolicznoœciowym, który Doktor ho-
noris causa zatytu³owa³|: Radoœæ d¹¿enia do zbawienia jest to¿sama ze szczê-
œciem cz³owieka, zatem „Cz³owiek nie mo¿e uczyniæ niczego dobrego i w³aœci-
wego bez radoœci [...],wspólny rzetelny trud studiowania i nauki na wszystkich
wydzia³ach opolskiego uniwersytetu mo¿na faktycznie wyraziæ postulatem «ra-
doœæ tworzenia niech nie gaœnie w naszych umys³ach i sercach» [has³o R. Zem-
baczyñskiego – J.P.]”.

*

18 maja 1995 roku zmar³ we Wroc³awiu prof. dr hab. Jan Trzynadlowski,
wybitny uczony, teoretyk literatury, edytor, wielki humanista, wychowawca
i przyjaciel kilku pokoleñ polonistów, od wielu lat wspó³pracuj¹cy z nasz¹
uczelni¹; by³ doktorem honoris causa opolskiej WSP (6 maja 1993 r.). Profesor
by³ promotorem mojej rozprawy doktorskiej w Uniwersytecie Wroc³awskim.

*

W omawianym tu czasie odby³em kilka podró¿y. Ju¿ 21 maja 1995 roku sko-
rzysta³em z zaproszenia ks. bpa prof. A. Nossola i towarzyszy³em mu wspólnie
z ks. dziekanem prof. Helmutem Sobeczko w podró¿y do O³omuñca. Tam uczest-
niczyliœmy w uroczystej kanonizacji œw. Jana Sarkandra (1576–1620, pochodzi³
ze Skoczowa), dokonanej przez papie¿a Jana Paw³a II.

*

Nieco póŸniej wzi¹³em udzia³ w inauguracji roku akademickiego w Uniwer-
sytecie w Ostrawie, z którym ³¹czy³a nas od dawna wspó³praca naukowa i dydak-
tyczna.

*

W ostatnich dniach maja 1995 roku wspólnie z prorektorami przebywa³em
w Uniwersytecie w Hildesheim. Zaproszeni przez rektora prof. Wolfganga
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Menzla odbyliœmy szereg rozmów, których celem by³o ustalenie szczegó³owego
programu wspó³pracy. Zgodnie z zarz¹dzeniem niemieckich w³adz oœwiato-
wych Uniwersytet w Hildesheim sta³ siê zamiast Uniwersytetu w Kilonii kon-
tynuatorem wspó³pracy i wymiany grup studenckich z nasz¹ uczelni¹. Stosown¹
ramow¹ umowê podpisaliœmy ju¿ w 1994 roku podczas pobytu ówczesnego rek-
tora prof. Rudolfa Webera na pamiêtnej inauguracji roku akademickiego 4 paŸ-
dziernika w Opolu.

*

Zadowolenie odczuwaliœmy, czytaj¹c obszerny artyku³ Krystyny Stru¿yny
(absolwentki naszej WSP) w „G³osie Nauczycielskim” z 18 czerwca 1995
roku30. Uczelnia zosta³a zaprezentowana z autentyczn¹ sympati¹. W tekœcie za-
cytowano wypowiedzi niektórych pracowników, w tym moj¹. Pragnê przypom-
nieæ tu jeden fragment:

Ogromnie siê cieszê, ¿e za mojej kadencji powo³ano w Opolu Uniwersytet. Nasze
wysi³ki zmierzaj¹ce do powstania uczelni traktowaliœmy zawsze w kategoriach na-
ukowych, merytorycznych, a nie politycznych. St¹d nasze zadowolenie, ¿e parlament
bez taryfy ulgowej móg³ uchwaliæ ustawê o powo³aniu Uniwersytetu Opolskiego.
Wymagania, jakie przed nami postawiono, wype³niliœmy ca³kowicie. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e skromnie je spe³niamy, ale przecie¿ s¹ to dopiero pocz¹tki. Pierwszy rok,
który siê koñczy, to zacz¹tek pracy organizacyjnej, niewidocznej, ale codziennej.
D¹¿ymy do poszerzenia bazy materialnej, w czym wydatnie pomaga nam wojewoda
i prezydent miasta. Dziêki Fundacji Polsko-Niemieckiej „Pojednanie” mo¿emy
przyst¹piæ do remontu zamku w D¹browie Niemodliñskiej, gdzie ponownie dzia³aæ
bêdzie oœrodek studiów zaocznych i gdzie bêd¹ siê odbywaæ spotkania i wspólne se-
sje naukowe polskie i niemieckie. Z w³asnych oszczêdnoœci koñczymy budowê gma-
chu dydaktycznego dla kierunku biologia i Instytutu Ochrony i Kszta³towania Œrodo-
wiska.
Na Dom Studenta i dla potrzeb Instytutu Wychowania Plastycznego zaadaptujemy
budynek przekazany przez opolsk¹ cementowniê. Jako odchodz¹cy rektor jestem
szczêœliwy, ¿e swój program wyborczy spe³ni³em i koñczê kadencjê promocj¹ dokto-
ra honoris causa dla najbardziej zas³u¿onego mieszkañca Ziemi Opolskiej i Uniwer-
sytetu Opolskiego ks. bpa prof. Alfonsa Nossola.

W artykule wypowiedzia³a siê równie¿ senator prof. Dorota Simonides:
„Uniwersytet nadaje miastu prawdziw¹ atmosferê, rozwija siê ¿ycie naukowe,
tocz¹ siê dyskusje, powstaj¹ nowe pomys³y, z wyk³adami przyje¿d¿aj¹ naukow-
cy z innych oœrodków, w tym tak¿e z zagranicy. Uniwersytet Opolski ma szanse
staæ siê autentycznym europejskim uniwersytetem”. Dziennikarka „G³osu Na-
uczycielskiego” przypomnia³a nadto zas³ugi prof. Feliksa Pluty, wieloletniego
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dziekana Wydzia³u Filologiczno-Historycznego, który „stara³ siê systematycz-
nie o rozwój naszej w³asnej kadry naukowej”.

*

Dobrze wspominam pobyt delegacji naszego uniwersytetu w Moguncji (Mainz).
Zawdziêczamy go ks. bpowi prof. A. Nossolowi, który zaproszony zosta³ z oso-
bami towarzysz¹cymi przez rektora tamtejszego s³ynnego uniwersytetu. Tema-
tem rozmów by³a m.in. mo¿liwoœæ wspó³pracy Wydzia³ów Teologicznych oraz
wymiana grup studenckich. W czasie pobytu przekonaliœmy siê na w³asne oczy,
¿e Moguncja to jedno z najpiêkniejszych miast Niemiec.

*

Wyj¹tkowo g³êboko prze¿y³em, nie tylko emocjonalnie, nasz¹ pielgrzymkê
do W³och i do Ojca Œw. Jana Paw³a II, która odby³a siê 10–20 czerwca 1995
roku. Media regionalne przeœciga³y siê wtedy w tytu³ach „newsów”: Dwie
godziny u Papie¿a, Profesorowie na pielgrzymce, Rzym, godzina ósma. Delega-
cja Uniwersytetu Opolskiego u Ojca Œw. Jana Paw³a II, Dwa papieskie dni itp.
Do tej pory, oprócz krótkiego, ale rzeczowego i piêknego artyku³u prof.
Zygmunta £omnego oraz kilku prasowych sprawozdañ, nie rozporz¹dzamy ani
jednym obszerniejszym opracowaniem na temat tego nadzwyczajnego wydarze-
nia w ¿yciu grupy pielgrzymów. A zas³uguje ono na odrêbne i szczegó³owe
opisanie. W spontanicznych wypowiedziach wiêkszoœæ uczestników nie waha³a
siê stwierdziæ, ¿e pobyt we W³oszech, a zw³aszcza audiencjê w prywatnych
apartamentach Papie¿a zalicza do najpiêkniejszych prze¿yæ w swoim ¿yciu:
„W najskrytszych pragnieniach nie dopuszcza³em myœli, ¿e dane mi bêdzie
zetkn¹æ siê twarz¹ w twarz z Cz³owiekiem, którego od lat wielbiê i podziwiam
nie tylko jako Piotra naszych czasów, ale jako najwy¿szy autorytet wspó³czes-
nego œwiata” (prof. Zdzis³aw Piasecki); „To pamiêtne spotkanie z Ojcem
Œwiêtym sta³o siê najwa¿niejszym wydarzeniem mojego ¿ycia. Wyznajê,
marzy³em skrycie o takiej szczêœliwej chwili” (prof. Stanis³aw Gawlik). Jestem
przekonany, ¿e ka¿dy z uczestników móg³by siê podpisaæ pod tymi wyznania-
mi. Równie¿ ja, z ca³ego serca!

Inicjatywa zorganizowania „wycieczki-pielgrzymki” zrodzi³a siê w gronie
trzech osób: ks. bpa A. Nossola, ks. dziekana H. Sobeczki i rektora. Trud orga-
nizacyjny spoczywa³ na w³adzach Wydzia³u Teologicznego, faktycznie g³ównie
na ksiêdzu dziekanie, i zosta³ perfekcyjnie opracowany i zrealizowany. Dobrym
duchem opiekuñczym by³ Wielki Kanclerz Wydzia³u ks. bp A. Nossol, który,
jak dowiedzieliœmy siê jeszcze we W³oszech, czêœciowo sam sfinansowa³
koszty pobytu naszej 36-osobowej grupy. Kierownikiem by³ ks. dziekan H. So-
beczko, a „honorow¹ godnoœæ przewodnicz¹cego delegacji pe³ni³ rektor
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prof. Jerzy Poœpiech”. Ksiêdzu dziekanowi dzielnie i kompetentnie pomagali
ks. dr Piotr Maniurka, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, jednoczeœnie
adiunkt naszej uczelni, przewodnik po zabytkach, sztuce i architekturze Rzymu,
oraz prodziekan ks. dr Rudolf Pierska³a. W watykañskich dniach pielgrzymki
udzia³ wzi¹³ tak¿e ksi¹dz biskup.

Program 10-dniowego pobytu by³ przemyœlany, bogaty i niezwykle atrakcyj-
ny. Teraz mogê wymieniæ jedynie najg³ówniejsze „epizody” i miejsca pobytu:
centrum Rzymu, Bazylika œw. Piotra, Monte Cassino, Pompeje, katakumby
œw. Sebastiana, Ostia, Muzeum Watykañskie, Kaplica Sykstyñska, Stare Miasto
(m.in. Panteon), Awentyn, bazyliki, Asy¿, Padwa, Wenecja, trzy wczesnoœred-
niowieczne bazyliki na wyspach: Torcello, Murano i Burano (tu papirusy,
zwoje, rêkopisy z VI w.). Jednak g³ównym wydarzeniem i najistotniejszym
celem pielgrzymki by³a audiencja prywatna u Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
(16 czerwca), a przedtem audiencja generalna z Papie¿em (14 czerwca). Zgodê
na prywatn¹ audiencjê uzyskaliœmy dziêki staraniom ksiêdza biskupa, podobnie
jak specjalne potraktowanie naszej grupy podczas audiencji generalnej w Bazy-
lice œw. Piotra. Pozwolono nam zaj¹æ miejsca tradycyjnie przeznaczone dla
kardyna³ów. Byliœmy traktowani wyj¹tkowo jak oficjalna delegacja. Nie za-
brak³o nas równie¿ w uroczystoœci Bo¿ego Cia³a (z udzia³em Jana Paw³a II)
i podziwialiœmy bardzo bogaty korowód ró¿nych kongregacji.

Silne wzruszenie ogarnê³o nas w momencie przekroczenia „spi¿owej bramy”
Stolicy Apostolskiej. Wind¹ szybko dotarliœmy na odpowiednie piêtro pa³acu
i po przejœciu d³ugiego i bogato ozdobionego korytarza dotarliœmy do prywat-
nych pomieszczeñ Ojca Œwiêtego. Przed kaplic¹ powita³ nas osobisty, szczup³y
sekretarz papie¿a, powszechnie znany Polak, ks. pra³at Stanis³aw Dziwisz,
i zaprosi³ do uczestnictwa w mszy œwiêtej (i by³ ca³y czas z nami). W skupieniu
i ciszy weszliœmy do kaplicy, w której, mimo wczesnej pory, ju¿ na klêczniku
modli³ siê Ojciec Œwiêty. Mszê celebrowa³ ks. bp A. Nossol. W czasie jej
trwania odœpiewaliœmy kilka polskich pieœni religijnych, które papie¿owi
szczególnie siê podoba³y. Po jej zakoñczeniu udaliœmy siê do pomieszczeñ
biblioteki papieskiej. Po chwili pe³nej napiêcia w drzwiach ukaza³ siê, tradycyj-
nie w bieli, uœmiechniêty Gospodarz w towarzystwie ks. bpa Nossola. Jaki by³
wtedy jeszcze silny, postawny i pe³en werwy nasz Wielki Rodak! Na s³owa
powitania odpowiedzieliœmy równie¿ radoœnie. Zgodnie z przyjêtym ceremo-
nia³em audiencja zaczê³a siê od prezentacji poszczególnych osób. Jako pierw-
szy i urzêduj¹cy rektor uniwersytetu zosta³em przedstawiony Ojcu Œwiêtemu
przez ksiêdza biskupa. Z „dusz¹ na ramieniu” w imieniu grupy i w³adz uczelni
przyklêkn¹wszy, mówi³em krótko, a by³em bardzo wzruszony i spiêty. Wyra-
zi³em s³owa serdecznego podziêkowania za wyra¿enie przez Ojca Œwiêtego
zgody na utworzenie w opolskim, œwieckim uniwersytecie Wydzia³u Teologicz-
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nego. Na marginesie dodam, ¿e szereg w¹tpliwoœci lub wrêcz obaw, jak u³o¿¹
siê wzajemne stosunki w³adz uczelni i pracowników wobec nowego Wydzia³u
i odwrotnie, mia³a pocz¹tkowo nie tylko sama Stolica Apostolska, ale wczeœniej
równie¿ czêœæ polskiego Episkopatu. Rolê nie do przecenienia odegra³ w tej
sprawie osobiœcie ks. bp A. Nossol.

Maj¹c œwiadomoœæ tego wszystkiego, zapewni³em Ojca Œwiêtego o naszych
najlepszych intencjach, dodaj¹c, ¿e bêdzie to dobry przyk³ad dla pozosta³ych
uczelni wy¿szych w Polsce. Zapewni³em te¿ Papie¿a, ¿e nigdy nie bêdzie mu-
sia³ ¿a³owaæ podjêtej przez siebie decyzji. W imieniu uczelni i grupy popro-
si³em o przyjêcie daru w postaci piêknego obrazu Piety, dzie³a znanego opol-
skiego artysty malarza Krzysztofa Buckiego. Ojcu Œwiêtemu wrêczy³em równie¿
przyznany Mu przez senat uczelni pami¹tkowy medal z legitymacj¹ nr 1, wybi-
ty z okazji powo³ania Uniwersytetu Opolskiego.

Papie¿, gratuluj¹c nowej uczelni i dziêkuj¹c za przybycie do Rzymu oraz za
upominki, ¿yczy³ szybkiego i pomyœlnego rozwoju Uniwersytetu dla dobra
polskiej nauki kultury oraz Koœcio³a w OjczyŸnie.

W asyœcie ksiêdza biskupa i mojej papie¿ powita³ nastêpnie z osobna ka¿de-
go uczestnika delegacji, zamieniaj¹c kilka zdañ i zadaj¹c pytania. By³ przy tym
bardzo bezpoœredni, ca³y czas uœmiechniêty, serdeczny i rozmowny. Widaæ
by³o, ¿e grupa opolan i fakt powo³ania uniwersytetu z Wydzia³em Teologicz-
nym sprawi³y mu autentyczn¹ i nieukrywan¹ radoœæ. Radoœæ udzieli³a siê i nam
wszystkim, nie dziwi, ¿e u wielu osób pojawi³y siê ³zy silnego wzruszenia.
Uczestniczyliœmy – bez przesady – w wydarzeniu historycznym. Gospodarz
wykazywa³ du¿e zainteresowanie nasz¹ uczelni¹; widoczna by³a serdeczna
wiêŸ, jaka ³¹czy³a Go z naszym ukochanym ksiêdzem biskupem. Wiêcej
o Uniwersytecie i Wydziale Teologicznym mówi³ w tym dniu ksi¹dz biskup na
prywatnym przyjêciu u Ojca Œwiêtego w czasie obiadu.

Rozmowy indywidualne i wspólne trwa³y przesz³o dwie godziny! Na twarzy
Ojca Œwiêtego nie by³o widaæ ani œladu znu¿enia czy zniecierpliwienia prze-
ci¹gaj¹c¹ siê ponad przewidziany czas audiencj¹. Gospodarzowi siê nie spie-
szy³o! Obdarowani ró¿añcami i ksi¹¿kami szczêœliwi po¿egnaliœmy siê z na-
szym czcigodnym i wielkim Polakiem. Drogim œwiadectwem wizyty pozosta³y
zdjêcia zbiorowe i indywidualne z witaj¹cym siê papie¿em. Na koniec za-
brzmia³o „Sto lat!” i zaproszenie do Opola. Zosta³o ono przyjête ze s³owami:
„Jak Bóg pozwoli!”. Do dziœ ka¿dy z nas czci Jana Paw³a II, teraz ju¿ œwiêtego.
Dziêki ks. bpowi A. Nossolowi byliœmy jeszcze goszczeni przez prefektów
Kongregacji ds. Wychowania i Nauki Katolickiej, Kongregacji ds. Doktryny
Wiary i osobiœcie przez ks. kard. Josepha Ratzingera, prefekta Papieskiego In-
stytutu Polskiego i Instytutu Kultury Polskiej. Nawi¹zane kontakty zaowoco-
wa³y póŸniej rewizytami (m.in. J. Ratzingera i ks. abpa Saraivy). Za cudowny,
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niezapomniany i niepowtarzalny pobyt we W³oszech do dziœ ka¿dy z nas
z ca³ego serca dziêkuje Czcigodnemu Ksiêdzu Arcybiskupowi prof. Alfonsowi
Nossolowi oraz kochanym ksiê¿om: ks. dziekanowi prof. Helmutowi Sobeczce,
ks. dyrektorowi dr. hab. Piotrowi Maniurce i ks. drowi hab. – dziœ biskupowi –
Rudolfowi Pierskale.

Nasza w³oska pielgrzymka sta³a siê przedmiotem specjalnej konferencji pra-
sowej odbytej 23 czerwca 1995 roku.

*

Nad wieloma istotnymi kwestiami debatowaliœmy podczas dwóch ostatnich
w mojej kadencji posiedzeñ senatu. I tak – 29 czerwca zatwierdzony zosta³
projekt statutu Uniwersytetu Opolskiego; ustalono, ¿e od nowego roku akade-
mickiego (1995/1996) stypendia socjalne bêd¹ przydzielane studentom przez
Studenckie Komisje Socjalne, uchwalono kryteria przyznawania miejsc w aka-
demikach (zaspokajaj¹ jedynie w 36% potrzeby), dlatego uradowa³a wszystkich
wiadomoœæ, ¿e po latach daremnych starañ w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej uzyskaliœmy fundusze, które umo¿liwi³y rozpoczêcie w sierpniu (a w³aœci-
wie wznowienie) budowy nowego Domu Studenta „Niechcic”, zaprojektowane-
go na 13 kondygnacji dla 370 mieszkañców. Wed³ug projektu bêdzie to „jeden
z najnowoczeœniejszych akademików w kraju”, a jego oddanie do zasiedlenia
zaplanowano ju¿ w paŸdzierniku 1997 roku. Niestety, zbyt sk¹pe i nieregularne
dotacje bardzo przed³u¿a³y termin ukoñczenia budowy. Informator „Nasze
Sprawy” w nr 1 z 1996 roku komunikowa³, ¿e „ani mrozy, ani opady œniegu nie
przeszkodzi³y Opolskiemu Przedsiêbiorstwu Budownictwa Przemys³owego nr 1
w utrzymaniu tempa prac w budowie akademika przy ul. Katowickiej”. Jeszcze
pod koniec 2000 roku kierownictwu uczelni nie uda³o siê zapobiec kolejnym
przerwom w budowie. A tak wiele satysfakcji towarzyszy³o mi i dyrektorowi
drowi Tadeuszowi Kampczykowi, gdy uradowani z powodu przyznania 3 mi-
lionów z³otych w 1995 roku wracaliœmy z ministerstwa. Tak, tak! By³y to lata
powszechnej niemocy finansowej w Polsce.

Du¿o wiêcej zadowolenia mieliœmy w innych sprawach inwestycyjnych: roz-
poczêliœmy rozszerzony remont DS „Mrowisko”, staæ nas by³o na dodatkowe
wyposa¿enie pozosta³ych akademików oraz na ukoñczenie budowy budynku
laboratoryjnego dla Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. J. Matejki.

Powracam do XVII posiedzenia senatu z 29 czerwca 1995 roku. Zatwierdzili-
œmy wniosek Rady Wydzia³u Filologiczno-Historycznego w sprawie podzia³u
na dwa samodzielne wydzia³y: 1) Wydzia³ Filologiczny i 2) Wydzia³ Histo-
ryczno-Pedagogiczny. Kwesti¹, która wywo³a³a o¿ywion¹ dyskusjê, by³ sposób
wyboru rektora: senatowi czy kolegium elektorów powinno siê powierzaæ to za-
danie? Asumpt do wymiany zdañ da³y niew¹tpliwie ostatnie, kwietniowe wybo-

Wspóln¹ drog¹ do Uniwersytetu Opolskiego... 211



ry, przez wielu oceniane jako „doœæ niesmaczne”, destabilizuj¹ce spo³ecznoœæ
uczelnian¹, a przez innych jako rezultat „braku demokracji lokalnej”. Zgodnie
aprobowano pogl¹d, ¿e „wybór musi gwarantowaæ w³aœciwego kandydata”. Ale
jak sprawiæ, aby spo³ecznoœæ czu³a siê odpowiedzialna za swój wybór? W rezul-
tacie w g³osowaniu wiêkszoœæ wskaza³a senat jako „cia³o wyborcze”.

*
W du¿ym stopniu za swój sukces uwa¿am pozyskanie sporej dotacji finanso-

wej na generalny remont zabytkowego pa³acu (zamku) w D¹browie Niemodliñ-
skiej. Sponsorem by³a Fundacja Polsko-Niemiecka „Pojednanie”. Prace rozpo-
czêto wiosn¹ 1995 roku. W wyniku przetargu remont powierzono firmie
Restauro z Torunia. Okaza³a siê ona – wed³ug mojego rozeznania – niezbyt ucz-
ciwa. Po wielu k³opotach i staraniach zasadniczy remont zosta³ zakoñczony do-
piero w 2002 roku. Przysz³oœæ pa³acu, z którego nikt nie korzysta, nie jest wia-
doma.

*
U ks. Helmuta Sobeczki z moim udzia³em 14 sierpnia 1995 roku odby³o siê

spotkanie z premierem Pó³nocnej Westfalii i Nadrenii Kurtem Beckiem. Nie-
miecki goœæ w imieniu swojego landu po raz kolejny obdarowa³ Bibliotekê Ger-
manistyki bogatym zbiorem ksi¹¿ek.

*
21 wrzeœnia 1995 roku prowadzi³em ostatnie w mojej kadencji (XVIII)

posiedzenie senatu. Centralnym punktem obrad by³o moje sprawozdanie z dzia³al-
noœci Uniwersytetu w pierwszym roku jego istnienia (1994/1995). Witaj¹c
senatorów, z radoœci¹ poinformowa³em o mianowaniu przez ministra edukacji
narodowej ks. bpa Alfonsa Nossol na stanowisko profesora zwyczajnego. Przy
tej okazji przypomnia³em, ¿e wyrazem wdziêcznoœci i szacunku za pomoc
i owocne dzia³ania w sprawie powo³ania Uniwersytetu Opolskiego dla g³ówne-
go wspó³twórcy spo³ecznoœæ nasza ofiarowa³a ksiêdzu biskupowi tytu³ doktora
honoris causa, pierwszy w historii uniwersyteckiej Alma Mater Opoliensis.
Poprzedzaj¹c w³aœciwe, roczne sprawozdanie, powiadomi³em obecnych o szyb-
kim i sprawnym uruchomieniu wielkiego remontu budynków, które zosta³y
przyznane Wydzia³owi Teologicznemu przez wojewódzkie i miejskie w³adze.
Remont finansowa³a opolska i gliwicka Kuria Biskupia. Informuj¹c senatorów
o inwestycji, tj. budowie „Niechcica”, i remontach m.in. pa³acu w D¹browie
Niemodliñskiej, pragn¹³em zaakcentowaæ fakt, ¿e w czasie kompletnego,
ogólnokrajowego zastoju inwestycyjnego jest to niema³e osi¹gniêcie.

A teraz kilka najwa¿niejszych danych statystycznych o ówczesnym stanie
uczelni: ogó³em studiowa³o 9000 studentów na 30 kierunkach i specjalnoœciach
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(na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych na poziomie magisterskim
i zawodowym). Zatrudnialiœmy 1114 pracowników, w tym 641 nauczycieli
akademickich, z których 116 legitymowa³o siê tytu³em profesora i doktora
habilitowanego. Uniwersytet posiada³ prawa nadawania stopnia doktora i dokto-
ra habilitowanego z jêzykoznawstwa, literaturoznawstwa i historii, a doktora –
z pedagogiki, chemii i ekonomii. Wydzia³ Teologiczny kszta³ci³ blisko 700
osób, z tego na studiach stacjonarnych – 300. Kadra to 13 samodzielnych
pracowników, 35 adiunktów, 8 asystentów i 6 wyk³adowców. W sumie praco-
wa³o 600 nauczycieli akademickich. Powiêkszyliœmy liczbê kierunków, specjal-
noœci i zak³adów, przez co wzbogaciliœmy profil charakterystyczny dla uczelni
typu uniwersyteckiego.

W silnym Instytucie Historii trwa³y prace zmierzaj¹ce do uruchomienia sta-
cjonarnego Studium Doktoranckiego z historii. Utworzyliœmy kierunek zarz¹dza-
nia i marketingu (wysoko ocenianego w rankingu). Powsta³ nowy Instytut Edu-
kacji Wizualnej, a tak¿e Zak³ad Kultury i Jêzyka Francuskiego w Instytucie Fi-
lologii Polskiej. Program specjalizacji opracowano przy udziale profesorów
z Uniwersytetu François Rabelaisa w Tours, który wspólnie z ambasad¹ Francji
zaoferowa³ ponadto wsparcie finansowe i wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne.
Wyjaœniê, ustalenia te by³y zapisane we wczeœniejszej umowie o wspó³pracy.
Odnotowaliœmy pewien wzrost rangi naukowej naszego uniwersytetu oraz po-
czucie presti¿u u m³odzie¿y studenckiej. Nawi¹zaliœmy kilka nowych kontak-
tów z zagranicznymi uczelniami, co stworzy³o dalsze mo¿liwoœci wzajemnej
wspó³pracy naukowej31.

O aktywnoœci i zaanga¿owaniu kadry nauczaj¹cej œwiadczy³y tak¿e wa¿ne
i udane konferencje, m.in. w Instytucie Chemii („Eko’Opole’95”), w Instytucie
Historii przy wspó³udziale Kuratorium Oœwiaty („Oœwiata i nauka w 50-leciu
na Œl¹sku Opolskim 1945–1995”, 12–13 X 1995) oraz konferencja metodyczna
„Ochrona œrodowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych” (org. Insty-
tut Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska). Sporo zadowolenia dostarcza³a nam
o¿ywiona dzia³alnoœæ studenckich kó³ naukowych (ponad 20!).

Ostatnie posiedzenie senatu zakoñczy³a dyskusja, w której nie zabrak³o
g³osów podziêkowañ za moj¹ piêcioletni¹ kadencjê. Dyrektor dr Tadeusz Kamp-
czyk zwróci³ uwagê m.in. na moje zaanga¿owanie i wspó³dzia³anie z „wszelki-
mi poczynaniami administracyjnymi i organizacyjnymi uczelni, dziêki czemu
Uniwersytet pozyska³ kilka nowych budynków i lokali”. Szczególnie cieszy³a
mnie zgodna opinia o rektorze jako wspó³twórcy Uniwersytetu Opolskiego.
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Mi³ym zaskoczeniem by³o te¿ skierowane do mnie pismo ministra edukacji
narodowej z 2 paŸdziernika 1995 roku, w którym pisa³ m.in.: „W zwi¹zku z za-
koñczeniem pe³nienia funkcji rektora proszê przyj¹æ serdeczne podziêkowanie
za wk³ad pracy i zaanga¿owanie w stworzenie Uniwersytetu Opolskiego oraz
kierowanie t¹ uczelni¹. Jestem przekonany, ¿e doœwiadczeniem swym bêdzie
Pan Profesor nadal s³u¿y³ Uniwersytetowi, przyczyniaj¹c siê do jego dalszego
rozwoju. W uznaniu osi¹gniêæ Pana Profesora przyznajê nagrodê [...]”.

I tak po piêciu latach dobieg³y koñca moje kadencje rektorskie (1990–1995).

*
W czasie inauguracji drugiego roku akademickiego 1995/1996 w dniu 3 paŸ-

dziernika 1995 roku przekaza³em nowo wybranemu rektorowi Franciszkowi
Markowi „symbole w³adzy”: ³añcuch, ber³o i pierœcieñ, oraz zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ tradycj¹ i programem wyg³osi³em sprawozdanie za ostatni rok
dzia³alnoœci32. W trakcie przemówieñ nie zapomniano wspomnieæ równie¿
o mnie jako rektorze, „za którego kadencji i w wyniku jego mozolnych starañ
zrealizowa³y siê idee twórców Uniwersytetu Opolskiego”. Przemawiaj¹c, Wiel-
ki Kanclerz Wydzia³u Teologicznego ks. bp prof. zw. dr hab. Alfons Nossol
„przywo³a³ myœli z niedalekiej przesz³oœci, aby z³o¿yæ podziêkowania prof.
Jerzemu Poœpiechowi za wspólne dokonania z okresu starañ o powo³anie
Uniwersytetu”, „za wspólnie przebyt¹ drogê do uniwersytetu”.

Wzmianka o mnie znalaz³a siê równie¿ w przemówieniu powitalnym ks.
dziekana prof. dra hab. Helmuta Sobeczki w auli Wydzia³u Teologicznego
7 paŸdziernika 1995 roku w czasie inauguracji roku akademickiego. „W tym
miejscu – mówi³ ks. dziekan – pragnê serdecznie powitaæ pierwszego rektora
Uniwersytetu Opolskiego Pana Profesora Jerzego Poœpiecha, który w sposób
umiejêtny i bardzo nam ¿yczliwy wprowadza³ nas w struktury uniwersyteckie.
W imieniu w³asnym i ca³ej spo³ecznoœci akademickiej, a tak¿e rektorów obu na-
szych Seminariów (opolskiego i gliwickiego), pragnê gor¹co i serdecznie po-
dziêkowaæ Panu Rektorowi Jerzemu Poœpiechowi za jego wyj¹tkow¹ przychyl-
noœæ i pomoc oraz za mobilizowanie nas do pracy i dalszego rozwoju”33.

*
Po z³o¿eniu insygniów rektorskich nie przesta³em pracowaæ w uczelni,

interesowaæ siê jej rozwojem i uczestniczyæ w dzia³alnoœci przede wszystkim
Instytutu Filologii Polskiej. Moje wspomnienia (w wyborze) pragnê zakoñczyæ
jeszcze tylko przypomnieniem jednego faktu z 1995 roku. Zaledwie spostrzegliœ-
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my siê, ¿e 12 listopada min¹³ pe³ny rok od œmierci profesora Mariana Kaczmar-
ka (1934–1994). Przyznajê siê, ¿e zaskoczy³a nas wiadomoœæ, ¿e organizowane
s¹ przez Zak³ad Literatury Staropolskiej i Oœwieceniowej (którym przez wiele
lat kierowa³ œp. M. Kaczmarek) uroczystoœci dla uczczenia pierwszej rocznicy
œmierci zmar³ego kolegi. I tak, 9 listopada otwarto wystawê poœwiêcon¹ jego
¿yciu i dzia³alnoœci, w sali posiedzeñ senatu urz¹dziliœmy zaœ okolicznoœciowe
spotkanie. Wyg³osi³em na nim d³u¿sze przemówienie, utrwalone potem w „Na-
szych Sprawach”34. Sformu³owa³em wtedy kilka propozycji do w³adz uczelni,
senatu i ojców miasta:

– nadajmy jednej z sal Uniwersytetu imiê œp. Profesora i zawieœmy w niej
Jego portret;

– wyst¹pmy do w³adz miasta z wnioskiem o nazwanie którejœ z ulic na
Pó³wsi – imieniem Zmar³ego, tam bowiem mieszka³ i tam teraz spoczywa.

Propozycje, tak skromne, nie zosta³y niestety spe³nione.
Moje wyst¹pienie po¿egnalne zakoñczy³em nastêpuj¹cymi s³owami: „Wspo-

minaj¹c dziœ naszego Przyjaciela, œlemy za Jego cieniem na niezmierzone drogi
wiecznoœci zamiast s³ów wielkich – s³owa dobrej nadziei. Kiedyœ wszyscy spot-
kamy siê tam, w b³êkicie! Po tamtej stronie ¿ycia”.

*
Krótki, zbyt krótki rozdzia³ Droga do uniwersytetu, znajduj¹cy siê w publika-

cji Alma Mater Opoliensis Stanis³awa Niciei, koñczy siê uwag¹, ¿e „nie poka-
zuje on w pe³ni drogi prowadz¹cej do utworzenia uniwersytetu w Opolu [...].
Byæ mo¿e za ma³o mówi o indywidualnych zas³ugach poszczególnych kreato-
rów naszego Uniwersytetu. Myœlê, ¿e przysz³y historyk odda wszystkim na-
le¿n¹ sprawiedliwoœæ”35.

Ufam, ¿e doczekamy siê takiego opracowania. Redakcja „Kwartalnika Opol-
skiego”, publikuj¹c wspó³twórców Uniwersytetu, pragnie przysz³emu monogra-
fiœcie (lub autorom pracy zespo³owej?) nieco u³atwiæ zadanie. Równie¿ mój
tekst traktujê jako przyczynek, oparty g³ównie na autopsji i faktach.

*
A oto ma³e pendant do moich ostatnich lat pracy zawodowej w Uniwersyte-

cie. 4 lutego 1997 roku wspólnie z wybitnym germanist¹ z Uniwersytetu
Wroc³awskiego prof. Norbertem Honsz¹ przeprowadzi³em wywiad z ksiêdzem
biskupem diecezji opolskiej, prof. zw. dr. hab. Alfonsem Nossolem, Wielkim
Kanclerzem naszego Wydzia³u Teologicznego. Jedno z pytañ brzmia³o:
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35 S.S. Nicieja, op. cit., s. 205.



Du¿ym wydarzeniem nie tylko dla Œl¹ska Opolskiego by³o powstanie w marcu 1994
roku Uniwersytetu Opolskiego z Wydzia³em Teologicznym. Ksi¹dz Biskup wi¹za³
wiele nadziei z tym historycznym faktem. Status uniwersytecki nak³ada na tê uczel-
niê wiele nowych obowi¹zków. Zakoñczy³ siê drugi rok istnienia Uniwersytetu Opol-
skiego. Jak ocenia Ksi¹dz Biskup jako Wielki Kanclerz Wydzia³u Teologicznego,
lecz i jako profesor tej uczelni jej dotychczasow¹ dzia³alnoœæ, plany i mo¿liwoœci
rozwoju? Czy Ksi¹dz Biskup jest zadowolony z osi¹gniêæ Wydzia³u Teologicznego?
Czy m³odzie¿ œl¹ska i rodziny mniejszoœci niemieckiej zaakceptowa³y Uniwersytet
i uzna³y go tak¿e za swoj¹ uczelniê?

OdpowiedŸ brzmia³a:

Je¿eli ju¿ mowa o integracyjnych darach, to najwiêkszym takim „darem nieba” dla
naszej Ziemi jest bez w¹tpienia Uniwersytet Opolski; dwunasty pañstwowy uniwer-
sytet w Polsce i pierwszy powojenny z Wydzia³em Teologicznym.
W pewnym sensie, mo¿na by rzec, sprawa integracji spo³eczeñstwa Œl¹ska Opolskie-
go le¿a³a dotychczas na sercu przede wszystkim Koœcio³owi. Odt¹d przypad³a te¿
w udziale tej – najwy¿szego akademickiego typu uczelni. Do samego pojêcia univer-
sitas nale¿y bowiem zawsze te¿ uniwersalizm i krzewienie dzie³a pojednania tak¿e
w naukowym wymiarze. Ca³e spo³eczeñstwo Œl¹ska Opolskiego zaakceptowa³o prze-
to z dum¹ i radoœci¹ swoj¹ Alma Mater Opoliensis. Za ów „dar nieba”, za ¿yczliwoœæ
i zrozumienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nieodzownoœci podwy¿szenia
akademickiej scholaryzacji naszego regionu wszyscy jesteœmy wdziêczni. Uniwersy-
tet nasz rozwija siê wspaniale, choæ musi siê borykaæ z ró¿nego rodzaju trudnoœciami
pocz¹tkowego stadium swego istnienia. Pomiêdzy innymi wydzia³ami i naszym Wy-
dzia³em Teologicznym istnieje bardzo konstruktywna wspó³praca. Wszyscy aktualni
mieszkañcy tej Ziemi s¹ niezwykle dumni ze swego uniwersytetu i wierzê te¿ w jego
wk³ad w nieodzowne dzie³o pojednania. Dlatego te¿ na Wydziale Teologicznym za-
biegaj¹ nasze w³adze uniwersyteckie m.in. o stworzenie silnych Instytutów Poloni-
styki, Bohemistyki i Germanistyki, w czym niema³¹ zas³ugê ma znowu nasza mniej-
szoœæ [niemiecka – J.P.], pomagaj¹ca m.in. sprowadziæ dobrych germanistów z uni-
wersytetów zachodnich na nasz¹ uczelniê. Wszystkie trzy wymienione instytuty uni-
wersyteckie mog¹ siê twórczo przyczyniæ do uwydatnienia, wspomnianych na po-
cz¹tku tych wywodów, trzech historycznych wymiarów tej Ziemi [Opolskiej – J.P.].
Ostatni fakt – przemianowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej na Politechnikê – spotêgowa³ jeszcze bardziej nasz¹ dumn¹ ra-
doœæ, jako ¿e teraz nale¿ymy do dziesiêciu miast polskich posiadaj¹cych równoczeœ-
nie Uniwersytet i Politechnikê! Œcis³a wspó³praca obydwu wy¿szych uczelni akade-
mickich i wspólna polityka spotêgowania ich naukowo-badawczego oraz dydaktyczne-
go trudu mo¿e doprowadziæ do znacznych osi¹gniêæ i polepszyæ los tej Ziemi36.
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*

W 1998 roku otrzyma³em nastêpuj¹cy list rektora:

Szanowny Panie Profesorze, Uniwersytet Opolski rozpoczyna pi¹ty rok istnienia.
Sprawdzaj¹ siê najbardziej optymistyczne programy twórców naszej Uczelni. Staje
siê ona jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji kulturalnych i intelektualnych Œl¹ska Opol-
skiego i jednym z najwiêkszych zak³adów pracy w naszym regionie.
Dzisiaj opolska wspólnota uniwersytecka liczy ponad 15 tysiêcy osób (14 tysiêcy
studentów i 1400 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych).
Dyplomy Uniwersytetu Opolskiego otrzyma³o ju¿ 8 tysiêcy absolwentów.
Z ka¿dym rokiem uczelnia nasza umacnia sw¹ pozycjê i buduje swój presti¿ w kraju
i za granic¹.
U progu nowego roku akademickiego, przyznaj¹c Panu nagrodê pieniê¿n¹, pragnê
jak najserdeczniej podziêkowaæ za wk³ad w wielkie dzie³o budowania pozycji nasze-
go Uniwersytetu w nauce, gospodarce i kulturze polskiej.

Z wyrazami g³êbokiego szacunku i serdecznoœci
prof. dr hab. Stanis³aw S³awomir Nicieja
wrzesieñ–paŸdziernik 1998 roku

*

26 paŸdziernika 1999 roku wspólnie z Domem Wspó³pracy Polsko-Niemiec-
kiej w Gliwicach, z Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu
oraz z Katedr¹ Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Opolskiego zorganizo-
wa³em sympozjum poœwiêcone ¿yciu i twórczoœci wybitnego poety niemieckie-
go romantyzmu Josepha von Eichendorffa, urodzonego w £ubowicach, niedale-
ko Raciborza (1788–1857). By³o to pierwsze naukowe sympozjum w polskich
œrodowiskach akademickich o tym póŸnym romantyku, znaj¹cym tak¿e jêzyk
polski. Wœród referentów byli znani badacze i t³umacze dzie³ poety37.

*

Kiedy z dniem 30 wrzeœnia 2003 roku osi¹gn¹³em wiek emerytalny, otrzy-
ma³em nastêpuj¹ce pisma:

Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Opolski, Opole, 5 czerwca 2003 r.

W. Pan prof. dr hab. Jerzy Poœpiech

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
w zwi¹zku z Pañskim Jubileuszem naukowym i ¿yciowym proszê przyj¹æ od ca³ej
uniwersyteckiej spo³ecznoœci polonistycznej serdeczne podziêkowania za wielki
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oprac. nauk. J. Poœpiech, Gliwice 2000.



wk³ad w rozwój opolskiego œrodowiska naukowego i naszej polonistyki. Ca³e swoje
¿ycie badacza kultury i piœmiennictwa oraz organizatora ¿ycia naukowego poœwiêci³
Pan Profesor Œl¹skowi. Pana prace wesz³y na trwa³e do dorobku nauki polskiej.
Pe³ni¹c funkcje akademickie – kierownika Katedry, prodziekana, prorektora i rektora
oraz prezesa Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, przyczyni³ siê Pan do zbudo-
wania w Opolu mocnych fundamentów uniwersyteckich.
¯yczymy Panu Profesorowi dalszych osi¹gniêæ w pracy naukowej, du¿o zdrowia
i zadowolenia w ¿yciu prywatnym.

W imieniu opolskiej spo³ecznoœci polonistycznej
dyrektor prof. dr hab. Stanis³aw Gajda

*

Post scriptum: W mi³ej rozmowie z dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej
prof. zw. dr. hab. Stanis³awem Gajd¹ zrezygnowa³em z propozycji wydania
ksiêgi jubileuszowej, poœwiêconej mojej osobie. Wiedzia³em, ¿e Instytut bory-
ka³ siê wtedy z niedostatkami finansowymi, a planowa³ opublikowaæ kolejne
ksi¹¿ki m³odszych pracowników.

*

19 kwietnia 2002 roku za „znacz¹cy wk³ad w kulturê, literaturê i folklorysty-
kê polsk¹ na Œl¹sku” otrzyma³em Nagrodê [honorow¹] im. Wojciecha Korfan-
tego.

*

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Pan prof. dr hab. Jerzy Poœpiech
Instytut Filologii Polskiej

W zwi¹zku z osi¹gniêciem pe³nego wieku emerytalnego rozwi¹zujê z Panem Profe-
sorem stosunek pracy z dniem 30 wrzeœnia 2003 roku (art. 92 i 95 ustawy
z 12.09.1990 roku o szkolnictwie wy¿szym).

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
proszê przyj¹æ w imieniu w³adz, senatu oraz ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Uni-
wersytetu Opolskiego najserdeczniejsze wyrazy podziêkowania i g³êbokiego uznania
za d³ugoletni¹ pracê naukowo-dydaktyczn¹ w naszej Uczelni, za niepodwa¿alny
wk³ad w budowanie autorytetu opolskiej polonistyki, a przede wszystkim za wielolet-
nie zaanga¿owanie w prace nad tworzeniem siê Uniwersytetu Opolskiego, który zo-
sta³ powo³any w czasie pe³nienia przez Pana Profesora funkcji rektora.
Opolska wspólnota uniwersytecka wyra¿¹ gor¹c¹ wdziêcznoœæ za inspiruj¹cy udzia³
w wielu wa¿nych przedsiêwziêciach dla przysz³oœci naszego œrodowiska akademic-
kiego, wykszta³cenie wielu pokoleñ polonistów oraz opiekê promotorsk¹ nad m³od¹
kadr¹ naukow¹.
¯yczymy Panu Profesorowi wielu lat owocnej pracy na niwie naukowej, g³êbokiej
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satysfakcji z dotychczasowych dokonañ, pomyœlnej realizacji wszystkich zamierzeñ
badawczych i publikacyjnych oraz wszystkiego najlepszego w ¿yciu osobistym. Ad
multos annos!

Z wyrazami g³êbokiego szacunku i powa¿ania
dr hab. Józef Musielok, prof. UO

Opole, dnia 26 VI 2003 r.

*

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Jerzy Poœpiech
Instytut Filologii Polskiej

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
proszê przyj¹æ serdeczne podziêkowania za aktywn¹ pracê naukowo-badawcz¹
i publikacyjn¹, animowanie dzia³alnoœci Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
oraz pe³ne zaanga¿owania wype³nianie obowi¹zków dydaktycznych.
Wyrazem mego uznania niech bêdzie Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za
rok akademicki 2002/2003.
Proszê przyj¹æ ¿yczenia dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyœlnoœci z ¿yciu
osobistym.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Józef Musielok

Opole, paŸdziernik 2003 r.

*

Rektor i Senat Uniwersytetu Opolskiego
w uznaniu zas³ug i w podziêkowaniu za wielkie zaanga¿owanie w dzie³o powo³ania
Uniwersytetu Opolskiego maj¹ zaszczyt przyznaæ
Panu Prof. dr. hab. Jerzemu Poœpiechowi
Medal Jubileuszowy upamiêtniaj¹cy X rocznicê powo³ania Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Józef Musielok
Rektor

Opole, dnia 10 marca 2004 roku

*

3 paŸdziernika 2003 roku w czasie inauguracji roku akademickiego 2003/2004
wyg³osi³em wyk³ad pt. Przys³owioznawstwo polskie epoki romantyzmu.

*

Od 1983 roku pe³niê funkcjê redaktora naczelnego „Kwartalnika Opolskie-
go”, organu Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Przedtem przez wiele
lat by³em jego sekretarzem. Ten naukowy periodyk, pocz¹tkowo wydawany
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przez Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ i Towarzystwo Historyczne w Opolu, uka-
zuje siê nieprzerwanie od 1 marca 1955 roku. Pierwszym redaktorem naczel-
nym (i za³o¿ycielem) by³ prof. zw. dr hab. Stanis³aw Kolbuszewski, póŸniejszy
rektor naszej uczelni.

*

Zebrane wspominania i zapiski kronikarskie to œlady minionych i wybranych
lat mojej pracy i dzia³alnoœci nauczyciela akademickiego. Wydoby³em je czê-
œciowo z pamiêci, coraz bardziej pokrywaj¹cej siê prochem dawnych lat. Pó³
wieku pracy wspominam z sentymentem i porównujê go z Gimnazjum w Mi-
ko³owie, szko³¹ moich lat dziecinnych.

Ukochana moja uczelnio opolska – prze¿y³em z tob¹ tyle lat...
Jak¿e na koniec nie zacytowaæ choæ kilka wersów Godziny myœli Juliusza

S³owackiego:

Po d³ugich latach, gdy wiek si³ ukróci,
Gdy bêdziesz myœl¹ w z³otej przesz³oœci siê stawi³,
Wspomnij na przyjaciela...

*

Teraz jednak dajmy ju¿ pokój wspomnieniom.

220 Jerzy Poœpiech


