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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk

(11 czerwca 2008 r. – 1 grudnia 2012 r.)

Od 11 czerwca 2008 roku Zarz¹d Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
(OTPN) pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:

– prof. UO, dr hab. El¿bieta D¹browska – prezes,
– dr Danuta Lech-Kirstein – wiceprezes,
– dr hab. Sabina Brzozowska – sekretarz generalny (do 2 grudnia 2010 r.),
– dr Katarzyna Ksi¹¿ek – sekretarz generalny (od 2 grudnia 2010 r.),
– mgr Marek Bodusz – zastêpca sekretarza generalnego,
– prof. dr hab. W³adys³aw Hendzel – skarbnik.
Dzia³alnoœæ Towarzystwa opiera siê w dalszym ci¹gu tylko na spo³ecznym zaan-

ga¿owaniu jego cz³onków. Ksiêgowoœæ prowadzi Biuro Rachunkowe HOSSA.
Na Ogólnym Zebraniu Administracyjnym 19 czerwca 2012 roku udzielono

absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi i wybrano ponownie Zarz¹d Opolskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk na kolejn¹ 4-letni¹ kadencjê w sk³adzie:

– prof. UO, dr hab. El¿bieta D¹browska – prezes,
– dr Danuta Lech-Kirstein – wiceprezes,
– dr Katarzyna Ksi¹¿ek – sekretarz generalny,
– dr Krystyna Nowak-Wolna – zastêpca sekretarza generalnego,
– prof. dr hab. W³adys³aw Hendzel – skarbnik.
Na zebraniu tym okreœlono now¹ strukturê organizacyjn¹: Wydzia³ I: Nauk

Spo³ecznych i Historycznych; Wydzia³ II: Jêzyka i Literatury; Wydzia³ III:
Nauk Przyrodniczych; Wydzia³ IV: Nauk Œcis³ych, Technicznych i Medycznych.

OTPN liczy ok. 188 cz³onków reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny nauki i oœrod-
ki naukowe Opolszczyzny i nie tylko.



Dzia³alnoœæ wydawnicza Towarzystwa upowszechniaj¹ca naukê

W latach 2008–2012 OTPN wspó³finansowane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego wyda³o 35 ksi¹¿ek (2008 r. – 9 ksi¹¿ek; 2009 r. –
7 ksi¹¿ek; 2010 r. – 9 ksi¹¿ek; 2011 r. – 6 ksi¹¿ek; 2012 r. – 4 ksi¹¿ki) oraz
3 czasopisma („Stylistyka”; „Nature Journal”; „Kwartalnik Opolski”). Ze
wzglêdu na brak dotacji w 2009 roku OTPN pokry³ z w³asnych œrodków tom 42
„Nature Journal” oraz tom 1 „Kwartalnika Opolskiego”, a tom 2–3 i 4 przy
pomocy Uniwersytetu Opolskiego. W 2011 roku ca³y nak³ad i wszystkie tomy
„Kwartalnika Opolskiego” sfinansowa³ Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu
Opolskiego.

Rok 2008

W 2008 roku wydano wspólnie z Uniwersytetem Opolskim 9 ksi¹¿ek przy
dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

Dorota Brzozowska, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a to¿samoœæ

Wojciech Chlebda (red.), Jêzyk polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-

-jêzykowej

Sabina Giergiel, Wymiary obcoœci w prozie Borislava Pekicia

Adrian Gleñ, Irena Jokiel, Marek Szladowski (red.), Egzystencjalne doœwiad-

czenie staroœci w literaturze

Krzysztof Kleszcz, Monika Krzempek (red.), Jêzyk – Komunikacja

Erwin Mateja, Anna Pobóg-Lenartowicz, Maria Rowiñska-Szczepaniak (red.),
Œwiêty Jacek i dziedzictwo dominikañskie

Krystyna Modrzejewska (red.), L’art de seduire dans la litterature française

Walerij Mokijenko, Harry Walter (red.), Komparacja wspó³czesnych jêzyków

s³owiañskich, t. 3
Katarzyna £eñska-B¹k, Magdalena Sztandara (red.), Doœwiadczane, opisy-

wane, symboliczne. Cia³o w dyskursach kulturowych

oraz 2 czasopisma:
„Kwartalnik Opolski” LIV, nr 1; nr 2–3; nr 4
„Nature Journal” 41.

Rok 2009

W 2009 roku wydano wspólnie z Uniwersytetem Opolskim 7 ksi¹¿ek przy
dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

Jolanta Nocoñ, Podrêcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym

Monika Górska-Olesiñska, S³owo w sieci – elektroniczne dyskursy

W³adys³aw Lubaœ, Polityka jêzykowa (seria „Komparacja Systemów i Funk-
cjonowania Wspó³czesnych Jêzyków S³owiañskich”)
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Krystyna Kossakowska-Jarosz, Anio³ czy piekielnica? Obraz kobiety w piœmien-

nictwie œl¹skim w XIX wieku

Anna Dolata-Zaród, Terminologie des textes economiques

Joanna Spaliñska-Mazur, Inwencje i kontynuacje. Polski autorski film animo-

wany w latach 1980–1990

Wojciech Kêdzierzawski, Codziennoœæ. Kategoria antropologiczna i historia

kultury

oraz 1 czasopismo:
„Stylistyka” XVIII: Styl i kreatywnoœæ – Style and Creativity.

Ponadto z funduszy OTPN i Uniwersytetu Opolskiego wydano 2 czasopisma:
„Kwartalnik Opolski” LV, nr 1; nr 2–3; nr 4
„Nature Journal” 42.

Rok 2010

W 2010 roku wydano wspólnie z Uniwersytetem Opolskim 9 ksi¹¿ek przy
dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach dzia³al-
noœci upowszechniaj¹cej naukê:

Katarzyna £eñska-B¹k, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach.

Historia sub specie culinaria

Agata Strz¹da³a, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki

w XIX i XX wieku

Krystyna Modrzejewska, Kondycja cz³owieka w literaturze francuskiej XX

wieku

Aneta Mazur, Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w póŸnej twórczoœci

Elizy Orzeszkowej

Katarzyna £eñska-B¹k, Magdalena Sztandara (red.), Zmowa, intryga, spisek.

O tajnych uk³adach w strukturze codziennoœci (seria: „Stromata Anthropolo-
gica” 6)
Jolanta Nocoñ, El¿bieta £ucka-Zaj¹c (red.), Uczeñ w œwiecie jêzyka i tekstów

Jolanta Czapliñska, Anna Modelska-Kwaœniowska (red.), Kultura bez cenzu-

ry (?)

Bo¿ena Olszewska, El¿bieta £ucka-Zaj¹c (red.), „Stare” i „nowe” w litera-

turze dla dzieci i m³odzie¿y

Jacek Baluch, Aleksandra Paj¹k (red.), Zmierzch Herdera. Filologiczne pod-

stawy slawistyki

oraz 2 czasopisma:
„Stylistyka” XIX: Styl a media – Style and Media

„Kwartalnik Opolski” LVI, nr 1; nr 2–3; nr 4
„Nature Journal” 43.
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Rok 2011

W 2011 roku wydano wspólnie z Uniwersytetem Opolskim 6 ksi¹¿ek przy
dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

Krystyna Kossakowska-Jarosz, Ma³gorzata I¿ykowska (red.), Kalejdoskop te-

matów œl¹skich. Zbiór studiów filologicznych

Aleksandr Dimitrievicz Duliczenko, Osnovy slavjanskoj filologii (t. 1: Istori-

ko-etnograficzeskaja i etnolinwisticzeskaja problematyka)
Aleksandr Dimitrievicz Duliczenko, Osnovy slavjanskoj filologii (t. 2: Ling-

visticzeskaja probliematika)
Krystyna Modrzejewska (red.), La Condition humaine dans la littérature

française et francopfone

Gawe³ Strz¹da³a, Niemcy w myœli politycznej W³adys³awa Studnickiego

Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Atlas of the vascular flora of Tajikistan.

Part II.

Ponadto z funduszy Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego wy-
dano:

„Kwartalnik Opolski” LVII, nr 1; nr 2–3; nr 4

Rok 2012

W 2012 roku wydano wspólnie z Uniwersytetem Opolskim 4 ksi¹¿ki przy
dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

El¿bieta D¹browska, Irena Jokiel (red.), Juliusz S³owacki w kontekstach kul-

turowych dawnych i wspó³czesnych

Sabina Giergiel, Ocaliæ pamiêci¹. Praktyki pamiêci i zapominania we

wspó³czesnej prozie postjugos³owiañskiej

Krystyna Kossakowska-Jarosz, Jolanta Nocoñ (red.), Filologiczny widno-

kr¹g. Obrazy stare i nowe

Anna Kaczmarek, L’image de la femme dans l’œuvre d’Émile Zola

oraz 2 czasopisma:
„Stylistyka” XX: Integracja w stylistyce – Integration in Stylistics

„Kwartalnik Opolski” LVIII, nr 1; nr 2–3; nr 4.

Dzia³alnoœæ konferencyjna upowszechniaj¹ca naukê

Wspó³organizowano konferencje dofinansowane w ramach dzia³alnoœci wspo-
magaj¹cej badania (DWB) lub dzia³alnoœci upowszechniaj¹cej naukê (DUN)
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:
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Rok 2008

Miêdzynarodowa konferencja naukowa: „Sztuka ¿ycia, zasady dobrego za-
chowania, etykieta o zmiennoœci obyczaju w kulturze”, 21–24 kwietnia, Po-
krzywna (rozliczenie z poprzedniego okresu)

Rok 2009

„Wokó³ choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – in-
terpretacje”, 20–23 kwietnia, Pokrzywna
„S³owacki w kontekstach literacko-kulturowych dawnych i wspó³czesnych”,
27–28 listopada, Opole

Rok 2010

„«Stare» i «nowe» w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y”, 20–21 marca, Opole
„Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki”, 22–23 marca, Opole
„Zmowa, intryga, spisek w strukturze codziennoœci”, 20–22 kwietnia, Po-
krzywna
II Symposium Opoliensis. „Kultura bez cenzury”, 23–24 wrzeœnia, Opole

Rok 2011

III Symposium Opoliensis. „Norma i antynorma w wielkich i ma³ych jêzy-
kach wspó³czesnej Slavii”, 19–20 maja, Opole
„Tekst edukacyjny”, 21–22 wrzeœnia, Opole

Rok 2012

V Kongres Polonistyki Zagranicznej, 10–13 lipca, Opole
Letnia Szko³a Logiki, Jêzyka i Informacji (European Summer School of Lo-
gic, Language and Information) ESSLLI 2012, 6–17 sierpnia, Opole

Ponadto Uniwersytet Opolski we wspó³pracy z OTPN zorganizowa³ konfe-
rencje, które by³y finansowane z wp³at uczestników i innych ni¿ DWB czy
DUN Ÿróde³:

2011 r.
„Stromata Anthropologica. O rozkoszach œwiata tego... Od przyjemnoœci do
ekstazy w kontekstach kultury”, 12–15 kwietnia, Pokrzywna
Konferencja doktorantów Wydzia³u Filologicznego: „Obraz Œwiata – Œwiat
w obrazach. Literatura – Jêzyk – Kultura” grudzieñ 2011 (grant wewnêtrzny
MNiSW dla Wydzia³u Filologicznego).
2012 r.
„Stare i nowe. W krêgu czasopism dla dzieci i m³odzie¿y”, Pokrzywna 19–20
kwietnia
„Brud. Dylematy – idee – sprawy”, 24–27 kwietnia, Jarno³tówek

Sprawozdania 149



„Formal Grammar”, 11–12 sierpnia, Opole
Konferencja doktorantów Wydzia³u Filologicznego: „S³owo i wartoœæ w jê-
zyku, literaturze, kulturze”, 13–15 grudnia (grant wewnêtrzny MNiSW dla
Wydzia³u Filologicznego).

Zorganizowano równie¿ seminaria naukowe, spotkania i wyk³ady otwarte.
Wydzia³ II – Jêzyka i Literatury – zorganizowa³ 2 seminaria naukowe, 2 spot-

kania autorskie i 3 wyk³ady otwarte:
1) seminarium doktoranckie „Zbigniew Herbert – poeta kultury” przygotowa-

ne we wspó³pracy z Narodowym Bankiem Polskim z okazji wybicia monety
z wizerunkiem Herberta. Konferencji towarzyszy³y 2 wystawy: monet (zorgani-
zowana przez NBP) i dzie³ wszystkich Herberta (przygotowana przez Bibliote-
kê Wojewódzk¹, motto wystawy brzmia³o: „Jestem ogniwem w ³añcuchu trady-
cji”). W konferencji uczestniczyli doktoranci I, II i III roku (publikacje do
„Kwartalnika Opolskiego” w przygotowaniu) oraz uczniowie szkó³ œrednich
pod opiek¹ doktorantów IV roku: Marka Bodusza i Xymeny Borowiak (finan-
sowa³ PKO Bank Polski).

2) 4 grudnia 2008 r. – otwarte seminarium naukowe Zak³adu Literatury XIX
i XX wieku, poœwiêcone twórczoœci Tymoteusza Karpowicza. Wyk³ad wyg³osi³
dr Bartosz Ma³czyñski.

3) kwiecieñ 2009 r. – naukowa prezentacja dra Zbigniewa Bitki: „Psychoa-
nalityczna lektura prozy wspó³czesnej (Krzysztoñ, Terlecki)”.

4) 14 maja 2009 r. – wyk³ad otwarty prof. dr hab. Krystyny Modrzejewskiej
zatytu³owany „Uwodziæ po francusku”; dyskusja po wyk³adzie dotyczy³a za-
gadnienia stylów uwodzenia w dramacie i teatrze francuskim.

5) 11 marca 2010 r. – spotkanie Sabiny Brzozowskiej w zwi¹zku z wydan¹
ksi¹¿k¹: Cz³owiek i historia w dramatach Tadeusza Miciñskiego.

6) 9 grudnia 2010 r. – spotkanie autorskie prof. dr hab. Krystyny Modrzeje-
wskiej w zwi¹zku z wydan¹ ksi¹¿k¹: Kondycja cz³owieka w literaturze francu-

skiej XX wieku.
7) 17 marca 2011 r. – spotkanie z Ernestem Bryllem, „Poet¹ – Prozaikiem –

Dramatopisarzem – T³umaczem – Dyplomat¹”.
8) 12 maja 2011 r. – wyk³ad otwarty prof. Andrew Wierciñskiego zaty-

tu³owany „Czes³awa Mi³osza granice bez granic: Nie przestajê odczuwaæ zdzi-
wienia”. Wyk³ad by³ po³¹czony z dyskusj¹ na temat poezji Mi³osza. Wyst¹pie-
nie opublikowano w „Kwartalniku Opolskim” 2011, nr 1 (wersja anglojêzyczna)
i nr 4 (wersja polskojêzyczna).

Wydzia³ IV – Nauk Œcis³ych, Technicznych i Medycznych – zorganizowa³
razem z Grup¹ Logiki, Jêzyka i Informacji 3 wyk³ady otwarte:
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1) 22 lutego 2011 r. – wyst¹pienie prof. dra hab. Krzysztofa Wieczorka zaty-
tu³owane „Jêzyk dyskursu politycznego w Polsce posttotalitarnej”, które zosta³o
opublikowane w „Kwartalniku Opolskim” 2011, nr 1.

2) 17 kwietnia 2012 r. – wyst¹pienie dr hab. El¿biety D¹browskiej, prof. UO
zatytu³owane „S³owa, s³owa, s³owa... A rzeczywistoœæ gdzie?”.

3) 19 czerwca 2012 r. – wyst¹pienie dr Ewy Pawelec zatytu³owane „Fizyka,
czyli filozofia stosowana”.

Dzia³alnoœæ organizacyjna

W ramach dzia³alnoœci organizacyjnej utworzono w 2008 roku stronê inter-
netow¹ OTPN: www.otpn.uni.opole.pl, w 2010 roku zaœ znacznie j¹ unowo-
czeœniono. Obecnie trwaj¹ dalsze prace nad jej modernizacj¹ i aktualizacj¹.
Utworzono równie¿ na domenie uni.opole.pl, dziêki uprzejmoœci Uniwersytetu
Opolskiego, elektroniczn¹ skrzynkê pocztow¹ Towarzystwa (otpn@uni.opo-
le.pl). Ponadto zaktualizowano papier firmowy OTPN. Wypracowano obieg do-
kumentów miêdzy Uniwersytetem Opolskim a OTPN, co pozwoli³o na bardziej
transparentny przep³yw finansowy dotacji i uregulowanie wydatkowanych
kwot. Wprowadzono równie¿ koniecznoœæ sk³adania wniosków o dotacjê z DUN
w postaci elektronicznej, pozostawiaj¹c formê tradycyjn¹ (papierow¹). Ze
wzglêdów praktycznych uruchomiono elektroniczny dostêp do konta bankowe-
go. Wys³ano ankietê do oceny czasopism dla „Kwartalnika Opolskiego” w kate-
gorii B (zawieraj¹cej liczbê punktów za publikacje w czasopismach naukowych
niemaj¹cych wspó³czynnika wp³ywu Impact Factor – IF); na podstawie parame-
tryzacji czasopismo otrzyma³o 4 punkty. Utworzono stronê „Kwartalnika Opol-
skiego”; trwa jej modernizacja w celu dostosowania do podwy¿szenia punktacji
czasopisma.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje organizacja w 2012 roku przez cz³onków
OTPN dwóch du¿ych konferencji naukowych. Pierwsza z nich to – licz¹cy ok.
200 uczestników – V Kongres Polonistyki Zagranicznej, w którego organizacjê
zaanga¿owali siê g³ównie cz³onkowie Wydzia³u II – Jêzyka i Literatury. Druga
to – licz¹ca 350 uczestników – Europejska Letnia Szko³a Logiki, Jêzyka i Infor-
macji ESSLLI 2012, w której zaanga¿owany by³ g³ównie Wydzia³ IV – Nauk
Œcis³ych, Technicznych i Medycznych. Zarz¹d aktywnie bra³ udzia³ w pracach
organizacyjnych ESSLLI 2012:

a) OTPN wyst¹pi³o z ofert¹ promocji Miasta Opola w trakcie trwania
ESSLLI 2012 (podpisano umowê miêdzy urzêdem miasta i OTPN na realizacjê
promocji, na druk i wykorzystanie materia³ów promocyjnych Opola);

b) OTPN by³o w pe³ni odpowiedzialne za organizacjê Official Recetion, na-
daj¹c temu wydarzeniu charakter opolski,
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c) OTPN zorganizowa³o wy¿ywienie dla ok. 300 uczestników ESSLLI 2012.
Jednoczeœnie podejmowano próby pozyskania pieniêdzy z innych Ÿróde³ ni¿

MNiSW. Na przyk³ad wniosek o dotacjê na organizacjê wycieczek i zdarzeñ
kulturalnych podczas trwania ESSLLI 2012 oraz na organizacjê Miêdzyszkol-
nego Turnieju Fizycznego wys³ano do Fundacji „Aktywni w Regionie”. Nieste-
ty w obu przypadkach bez powodzenia.

OTPN corocznie bierze udzia³ w Opolskim Festiwalu Nauki. Podczas X edy-
cji wywieszono plakat informuj¹cy o dzia³alnoœci Towarzystwa, wystawiono
zeszyty „Kwartalnika Opolskiego”, a ponadto cz³onkowie OTPN brali udzia³
w wyk³adach wspólnie z jednostkami Uniwersytetu Opolskiego. W 2012 roku
zg³oszono akces wspó³organizacji XI Opolskiego Festiwalu Nauki; obecnie
trwaj¹ prace nad programem. W trybie ci¹g³ym aktualizowana jest lista cz³on-
ków OTPN.

Podstawowe potrzeby Towarzystwa

Nale¿y zaktywizowaæ pracê oddzia³ów i zweryfikowaæ liczbê cz³onków
Towarzystwa. Niezbêdna jest te¿ poprawa œci¹galnoœci sk³adek cz³onkowskich.
Konieczne jest dalsze wprowadzenie ministerialnych standardów wydawni-
czych dotycz¹cych „Kwartalnika Opolskiego” oraz pozyskiwanie œrodków na
dzia³alnoœæ statutow¹ i wydawnicz¹ Towarzystwa.

Sekretarz Generalny OTPN
Katarzyna Ksi¹¿ek
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