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JM Rektor Prof. nadz. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

	 Nasza	Uczelnia	ma	15	lat!	Zdawać	by	się	mogło,	że	to	nie-
wiele	 z	 perspektywy	 800-letniej	 historii	 Raciborza.	 Nic	 bardziej	
mylnego!	15	lat	istnienia	Państwowej	Wyższej	Szkoły	Zawodowej	
w	Raciborzu	zaowocowało	wieloma	wartościowymi	i	trwałymi	ide-
ami,	które	stanowią	podwalinę	dzisiejszego	funkcjonowania	Uczel-
ni	i	cenną	inspirację	dla	jej	przyszłego	rozwoju.	

	 Uroczysta	inauguracja	nowego	roku	akademickiego	jest	już	
za	nami.	Kolejnym,	nie	mniej	ważnym	wydarzeniem,	upamiętnia-
jącym	15	rocznicę	powstania	PWSZ	w	Raciborzu,	będzie	między-
narodowa	konfekcja	naukowa	„Funkcjonowanie	uczelni	wyższej	w	
mieście	i	w	regionie”,	którą	planujemy	na	dzień	1	lutego,	w	15	rocz-
nicę	rozpoczęcia	zajęć	dydaktycznych	w	raciborskiej	Uczelni.	

		 Życzę	 pracownikom	 i	 studentom	 naszej	 Uczelni	 udanego	
roku	akademickiego	2016/17!

Szanowni Czytelnicy!

Ewa Stachura
REKTOR PWSZ W RACIBORZU
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INAUGURACJA
JUBILEUSZOWA

Dzień inauguracji kolejnego roku akademickiego jest wielkim świętem każdej uczel-
ni wyższej, radosnym i pięknym, niosącym tak potrzebną nadzieję świętem nauki  
i wszystkich osób nią się zajmujących. Kiedy uroczystość inauguracyjna połączona 
jest ze świętowaniem jubileuszu piętnastolecia istnienia uczelni, to źródła radości 
i satysfakcji zwielokrotniają się. 11 października 2016 roku raciborska Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2016/2017, 

 a jednocześnie przeżywała jubileusz piętnastej rocznicy powstania.      

M
iejscem uroczystego spotkania 
społeczności PWSZ i jej dostoj-
nych gości stała się, podobnie jak 

w roku ubiegłym, sala konferencyjna goś-
cinnego Zamku Piastowskiego. O godzi-
nie 13.00 wszedł do niej orszak rektorski 
poprzedzany przez poczet sztandarowy. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Jej 
Magnificencja Rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Raciborzu prof. 
nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura 
przywitała przybyłych gości, wśród któ-
rych byli m.in.:  Prezydent Raciborza Mi-
rosław Lenk, Jego zastępcy - Wojciech 
Krzyżek i Irena Żylak, Starosta powiatu 
raciborskiego Ryszard Winiarski, Wicesta-
rosta Marek Kurpis, ordynariusz diecezji 
gliwickiej bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Po-
seł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, JM 
Rektor PWSZ w Koninie, zastępca prze-
wodniczącego Prezydium KRePSZ prof. dr 
hab. Mirosław Pawlak, JM Rektor PWSZ 
w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski, 
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki 

Śląskiej, przewodniczący Konsorcjum Pro-
gres 3 prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, 
dyrektorzy i reprezentanci uczelni, szkół, 
placówek kulturalnych, instytucji samorzą-
dowych, firm, stowarzyszeń współpracu-
jących z PWSZ w Raciborzu, komendanci 
Straży Granicznej, Komendy Powiatowej 
Policji, Straży Pożarnej.

   JM Rektor raciborskiej Szkoły wygłosi-
ła przemówienie inauguracyjne, którego 
treść umieściliśmy na stronie 8 bieżącego 
numeru „Eunomii”.

   Kolejnym bardzo ważnym punktem in-
auguracyjnych obchodów było uroczyste 
podpisanie przez JM Rektor prof. nadzw. 
dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę, Prezyden-
ta Mirosława Lenka i Starostę Ryszarda 
Winiarskiego nowej trójstronnej umowy 
o współpracy PWSZ z miastem i powia-
tem. Sygnatariusze umowy – Mirosław 
Lenk i Ryszard Winiarski – złożyli na ręce 
JM Rektor dla całej społeczności PWSZ 

gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzenia 
pomyślności w nowym roku akademickim. 

     Pełne szczerych i dobrych życzeń prze-
słania wygłosili także: Poseł na Sejm RP 
Gabriela Lenartowicz, Anna Zembaty-
-Łęska, Dyrektor Biura Personalnego Rafa-
ko S.A.  Ks. biskup prof. dr hab. Jan Kopiec, 
wypróbowany Przyjaciel PWSZ, obecny 
na wszystkich inauguracjach, skierował 
do JM Rektor i wszystkich zebranych cie-
płe słowa podkreślające wielką rolę, jaką 
spełnia raciborska uczelnia. Ksiądz Biskup 
stwierdził, że jej 15-letni, bogaty dorobek 
jawi się jako rękojmia i gwarancja, że do 
społeczności lokalnej trafiają osoby poży-
teczne, mogące się efektywnie przyczyniać 
do rozwoju we wszystkich sferach.   

  Wielu zaproszonych gości nie mogło 
uczestniczyć w uroczystości inauguracji 
kolejnego roku akademickiego. Skierowa-
ne przez nich na ręce JM Rektor listy gra-
tulacyjne oraz życzenia odczytał  Prorektor 
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15 lat pwsz 15 lat pwsz

ds. rozwoju i organizacji dr Jakub Berezow-
ski.  

  Historię placówek działających w gma-
chu przy ulicy Słowackiego oraz działania 
zmierzające do erygowania uczelni wyż-
szej w Raciborzu przypomniał jeden ze 
współzałożycieli PWSZ, jej były prorektor, 
prof. nadzw. dr hab. Marian Kapica, nato-
miast kulisy starań o uruchomienie Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej od-
słonił prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech, 
były Prorektor raciborskiej uczelni, a także 
były dyrektor Kolegium Nauczycielskiego 
– placówki, z której bezpośrednio wyłoniła 
się PWSZ. 

  Z okazji Jubileuszu uczelni JM Rektor po-
stanowiła uhonorować listami gratulacyj-
nymi pracowników związanych z PWSZ od 

początku jej istnienia.      Ślubowanie, któ-
rego rotę odczytał Prorektor ds. dydaktyki 
i studentów dr Paweł Strózik, złożyło w 
imieniu studentów pierwszego roku dzie-
sięcioro z nich. Uroczysty akt immatryku-
lacji odbył się tradycyjnie przy dźwiękach 
trzynastowiecznego hymnu liturgicznego 
Gaude Mater Polonia, który – warto o tym 
jak najczęściej przypominać – napisał o. 
Wincenty z Kielczy najprawdopodobniej w 
raciborskim klasztorze dominikanów. 

   Po przyjęciu w poczet społeczności 
PWSZ nowych studentów głos zabrał Igor 
Tumanis, Przewodniczący Rady Uczelnia-
nej Samorządu Studenckiego.
 
  JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. 
Ewa Stachura poprosiła prof. zw. dr hab. 
Mirosław Pawlaka, rektora PWSZ w Ko-

ninie, o wygłoszenie wykładu inaugura-
cyjnego. Prof. Pawlak, korzystając z okazji, 
wręczył JM Rektor list okolicznościowy i 
drobny upominek.
    Streszczenie wykładu inauguracyjnego 
pt. „Nauczanie języków obcych w polskim 
kontekście edukacyjnym: Osiągnięcia, 
problemy i wyzwania” publikujemy na stro-
nie 10.

    Ostatnim, ale jakże ważnym, elementem 
uroczystości było wygłoszenie przez JM 
Rektor formuły rozpoczęcia roku akademi-
ckiego.

    Organizatorzy zadbali także o artystycz-
ny akcent, który miał kształt przerywni-
ków muzycznych w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego „Escape”.  

Pracownicy dydaktyczni

dr Dariusz Chojecki
dr hab. Jarosław Cholewa

dr Beata Fedyn
dr hab. Kazimierz Frączek

mgr Irena Gołąb
dr Gabriela Habrom–Rokosz

dr hab. Gabriela Kapica
dr hab. Marian Kapica

dr Marcin Kunicki
dr Adam Musioł

dr Danuta Nowosielska–
Swadźba

mgr Bożena Olchawa
dr hab. Piotr Olender

mgr Urszula Oleś
dr hab. Jerzy Pośpiech

prof. dr hab. Joachim Raczek
mgr Krystyna Siekierzyńska

mgr Katarzyna Stadnik
dr Adam Szecówka

dr Władysław Szyngiera
dr Zbigniew Wieczorek
mgr Jolanta Wiercińska

Pracownicy administracji 
i obsługi

mgr Tomasz Bucyk
mgr Agnieszka Dereń

mgr Anna Kocoń – Śliwa
mgr Iwona Kowolik

Janusz Krajewski
Zuzanna Mika

mgr Leszek Nowak
mgr Marzena Oświęcimka

Genowefa Rojek
Helena Sobala

WYRÓŻNIENIA 
NA 15-LECIE

Gościem specjalnym inauguracji  
był doktor Marian Kapica

Dobre słowo dla Studentów i Pracowników
wygłosił jak zawsze bp prof. dr hab. Jan Kopiec

Było nam niezmiernie miło gościć  
JM Rektora Mirosława Pawlaka z  

PWSZ w Koninie

JM Rektor Ewa Stachura przekazuje  
dr hab. Jerzemu Pośpiechowi list gratulacyjny  
i pamiątkowe pióro z okazji 15-lecia  
PWSZ w Raciborzu.

Igor Tumanis -  
przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Najbardziej wzruszająca chwila - Uroczyste Ślubowanie Nowych Studentów

Wykład inauguracyjny wygłosił JM Rektor 
Mirosław Pawlak z PWSZ w Koninie

dr hab. Jerzy Pośpiech -  
zasłużony dla PWSZ w Raciborzu

Podpisanie umowy o współpracy PWSZ w Raciborzu, Miasta Racibórz i Starostwa Powiatowego w Raciborzu
od lewej: Ryszard Winiarski (Starosta Powiatu Raciborskiego), JM Rektor Ewa Stachura, Mirosław Lenk (Prezydent 

Miasta Raciborza) oraz Marek Kurpis (wicestarosta Powiatu Raciborskiego).
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Miasto Racibórz pięknieje, wchodzi 
właśnie w jubileuszowy rok 800-lecia. 

Chcemy mieć wkład w pomyślny rozwój  
i dobrobyt miasta. 

15 lat pwsz 15 lat pwsz

„Chcemy mieć wkład w pomyślny 
rozwój i dobrobyt miasta”

20 września 2001 roku został wydany akt 
powołania Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Raciborzu. Znakomite 15 
lat, które zbudowało dzisiejszą pozycję na-
szej Uczelni, to czas kształtowania się jej 
idei i misji, formułowania i dyskutowania 
wizjonerskich koncepcji, a także - codzien-
ność rzetelnej pracy. Na tym stabilnym fun-
damencie możemy budować dzisiaj: propo-
nować nowe kierunki nauczania, oferować 
nowoczesne programy dydaktyczne i, cy-
tując słowa pana Ministra Jarosława Go-
wina z listu  skierowanego do nas, tworzyć 
„przestrzeń kształtowania i ubogacania za-
sobów kulturowych, dającą możliwość ob-
cowania z kulturą wysoką”, którą powinny 
być uniwersytety. 

Rok akademicki 2015/2016 był kontynua-
cją znakomitej karty, jaką zapisała racibor-

ska Uczelnia w latach ubiegłych. Uczelnia 
tętni życiem. Nie sposób wymienić wszyst-
kich konferencji, publikacji naukowych, 
seminariów, spotkań i dyskusji, często z 
udziałem partnerów zagranicznych, stu-
denckich nagród i dyplomów zdobytych w 
konkursach, laurów sportowych. Wiele wy-
darzeń planowanych na najbliższe miesiące 
moglibyśmy zapowiedzieć już dziś i właśnie 
je obiecujemy. Jednocześnie, odpowiada-
jąc na zmieniające się warunki otoczenia, 
PWSZ w Raciborzu podjęła nowe wyzwa-
nia. Wpisują się one w kilka obszarów. 

1.  Nowoczesne kształcenie o profilu 
praktycznym w powiązaniu z partnerami 
z otoczenia Uczelni

Szanujemy i wyznajemy trwałość wartości 
akademickich. Oferujemy młodym ludziom 

wykształcenie zgodnie z tymi wartościami, 
jednocześnie starając się jak najlepiej skon-
figurować wiedzę i umiejętności przydatne 
w wykonywaniu zawodu. Zdobycie umie-
jętności to opanowanie zestawu czynności 
i procedur, nieraz bardzo skomplikowa-
nych, służących realizacji zadań w ramach 
danego zawodu. Umiejętności zawsze 
jednak wymagają wsparcia najnowszej 
wiedzy, która jest ich podstawą. Tak skon-
figurowaną ofertę kształcenia nazywamy 
praktyczną, a realizować ją możemy jak 
najskuteczniej na studiach o profilu prak-
tycznym. Jest ambicją naszej Uczelni, by 
właśnie tak kształcić studentów. Ta ambit-
na misja nie mogłaby być zrealizowana bez 
współpracy z partnerami otoczenia Uczel-
ni: firmami i instytucjami. Racibórz jest sil-
nym i prężnym ośrodkiem przemysłowym. 
W mieście i w najbliższej okolicy działają 
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JM	Rektor	Ewa	Stachura

Przemówienie wygłoszone 11 października 2016 r. przez JM Rektor 
PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę podczas uroczysto-
ści inauguracji roku akademickiego 2016/2017

firmy będące liderami w dziedzinie kreo-
wania i wdrażania innowacyjnych techno-
logii. We współpracy z takimi partnerami 
możemy kształcić specjalistów na najwyż-
szym poziomie. Aktywność naszej Uczelni 
w kreowaniu innowacyjnych programów 
dydaktycznych, w których uczestniczą tak-
że praktycy, została doceniona przez Raci-
borską Izbę Gospodarczą, która przyznała 
Uczelni prestiżową nagrodę „Filar Rozwoju 
Regionalnego”. 

2. Współpraca z uniwersytetami 
w kraju i zagranicą 

Jesteśmy beneficjentami rozwoju tech-
nologii informatycznych, które pozwalają 
nam być w kontakcie z całym światem, 
czerpać ze światowych zasobów wiedzy, 
naśladować najlepsze wzorce. Na tej bazie 
chcemy rozwijać i pogłębiać wybrane, do-
brze wyselekcjonowane kontakty między-
narodowe. Takie, które wzbogacają i rozwi-
jają zarówno nauczycieli akademickich, jak 
i studentów. Tylko w warunkach wymiany 
myśli i uzgadniania poglądów możliwe jest 
podnoszenie jakości dydaktyki. Dlatego też 
dumni jesteśmy z przystąpienia do konsor-
cjum Progres 3, w ramach którego badacze 
z naszej Uczelni mogą dołączyć do między-
narodowych zespołów, cieszymy się z na-
wiązanych w ubiegłym roku akademickim 
międzynarodowych umów dotyczących 
współpracy naukowej oraz kolejnych part-
nerów, którzy zawarli z nami porozumienie 
w ramach programu Erasmus+. 

Nasza Uczelnia aktywnie uczestniczy w 
pracach stowarzyszenia Konferencji Rek-
torów Publicznych Szkół Zawodowych. 
Pracujemy nad mo-
delem zawodowego 
szkolnictwa wyższego 
w Polsce i standardem 
kształcenia na kierun-
kach praktycznych. 
Włączamy się czynnie 
w inicjatywy zmierza-
jące do utworzenia sie-
ci polskich wyższych 
uczelni zawodowych. 
Sieć taka stałyby się ważnym elementem 
systemu europejskiej przestrzeni kształ-
cenia zawodowego. Poprzez pracę na rzecz 
Stowarzyszenia mamy nadzieję uzyskać 
wpływ na decyzje ustawodawcze dotyczą-
ce szkolnictwa wyższego, które podjęte zo-
staną w najbliższym czasie.

3. Współpraca z 
naszym miastem – 
siedzibą PWSZ i z 
regionem  

Europejska trady-
cja akademicka od 
stuleci nieodmien-
nie wiąże uniwer-
sytety z miastami. 
Uczelnie wyższe są 
potężnym impul-
sem rozwoju inte-
lektualnego i go-
spodarczego miast. 
PWSZ w Raciborzu 
poważnie traktu-
je misję służeniu 
miastu i regionowi. 
Pracownicy naszej 
Uczelni oraz stu-
denci angażują się 
w życie miasta na 
wiele sposobów. Od 
działalności eksper-
ckiej profesorów, 
działalności edu-
kacyjnej i organi-
zacyjnej – po akcje 
charytatywne. W 
ubiegłym roku aka-
demickim współ-
praca ta okrzepła i zaowocowała wypraco-
waniem umowy trójstronnej między naszą 
PWSZ, Urzędem Miasta w Raciborzu oraz 
Starostwem Powiatowym. 
Miasto Racibórz pięknieje, wchodzi właś-
nie w jubileuszowy rok 800-lecia nadania 
praw miejskich. Chcemy mieć wkład w 
pomyślny rozwój i dobrobyt miasta. Bę-

dziemy to mieć na uwadze, podnosząc ja-
kość kształcenia i proponując nowe jego 
kierunki. Rozpoczynamy też kompleksową 
modernizację bazy dydaktycznej. Mamy 
ambicję stworzyć nowoczesny kampus 
uniwersytecki: nadać budynkom piękną i 
atrakcyjną formę architektoniczną, zasto-

sować w nich innowacyjne technologie i 
materiały. To ważny element rozpoczyna-
jącej się właśnie realizacji Programu Rewi-
talizacji miasta.

Drodzy studenci pierwszego roku! W trak-
cie rekrutacji obiecywaliśmy, że „uczelnia 
blisko domu to uczelnia pełna przyjaciół”. 
Chcemy dotrzymać tej obietnicy, tym bar-
dziej, że rodzina nasza powiększyła się o 

ponad 700 studentów! 
Zaakceptowaliście każ-
dy z zaoferowanych 
kierunków, gratuluje-
my kolegom z Instytutu 
Kultury Fizycznej do-
brego naboru na nowy 
kierunek „Turystyka i 
rekreacja”. Wierzę, że 
pracownicy, samorząd 

studencki i koledzy z wyższych lat pomo-
gą Wam zadomowić się w Uczelni i poznać 
smak studiowania. 

Życzę społeczności akademickiej: wszyst-
kim pracownikom i studentom udanego 
roku akademickiego 2016/17!
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Nauczanie języków obcych w polskim kontekście 
edukacyjnym: osiągnięcia, problemy i wyzwania

P
rzed rozpoczęciem rozważań na te-
mat osiągnięć, problemów i wyzwań 
kształcenia językowego w Polsce 

warto się przez chwilę zastanowić, na czym 
polega znajomość języka obcego, niezależ-
nie od tego, czy jest to język angielski, obec-
nie najbardziej popularny, czy jakikolwiek 
inny język obcy. Jednym z podstawowych 
komponentów tej wiedzy jest znajomość 
elementów języka obcego jako systemu, 
tj. gramatyki, słownictwa, wymowy oraz 
pisowni, przy czym trzeba tutaj podkre-
ślić, że podsystemy te, z różnych zresztą 
względów, są często uwzględniane w roż-
nym stopniu podczas lekcji języka obcego. 
Trzeba jednak pamiętać, że znajomość każ-
dego języka obcego obejmuje także wiedzę 
na temat norm kulturowych, umiejętność 
tworzenia dłuższych tekstów w mowie  
i w piśmie, a także zdolność użycia strate-
gii komunikacyjnych, kiedy nie wiemy, jak 
wyrazić określone treści. Bardzo ważne 
jest też to, że świadoma znajomość wymie-
nionych powyżej komponentów to nie to 

samo, co zdolność ich użycia w codziennej 
komunikacji, co wymaga dużego stopnia 
ich automatyzacji, tak, aby użytkownik ję-
zyka mógł się skupić na przykład na tym, 
co chce powiedzieć bądź też na treściach, 
które wyraża rozmówca. 

Kluczowe pytanie, które wypada sobie za-
dać w tym momencie dotyczy tego, na ile 
nauczanie języków obcych w polskim kon-
tekście edukacyjnym ma szansę zapew-
nić rozwinięcie takiej wiedzy, przy czym 
trzeba sobie od razu sobie powiedzieć, że 
odpowiedź nie może być w pełni pozytyw-
na. Zanim jednak przejdziemy do wyzwań, 
które stoją przed kształceniem językowym 
w naszym kraju, warto się chwilę zastano-
wić nad jego statusem oraz osiągnięciami w 
tym zakresie na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat. Przede wszystkim, należy pod-
kreślić, że języki obce są nauczane w Polsce 
w dużej mierze jako języki obce, a nie języki 
drugie, gdyż, pomimo zwiększających się 
możliwości w tym zakresie, zdecydowa-

na większość uczących się nie ma na co 
dzień kontaktu z rodzimymi użytkownika-
mi języka, którego się uczą, a przynajmniej  
z osobami, które dobrze znają ten język. 
Jeśli chodzi o cele edukacji językowej, za-
równo ogólne, jak i szczegółowe, to są one 
określone w podstawie programowej, któ-
ra obowiązuje we wszystkich typach szkół. 
Kolejną kwestią jest liczba godzin języka 
obcego przewidzianych do realizacji na po-
szczególnych etapach edukacyjnych, która 
też nie wygląda imponująco, a wcale nie za-
nosi się na to, że planowane, niewątpliwie 
rewolucyjne, zmiany w systemie szkolni-
ctwa, przyczynią się do zmiany tej sytua-
cji. Uczący się zdają też egzaminy z języka 
obcego po zakończeniu trzeciego i czwar-
tego etapu edukacyjnego, ale format tych 
egzaminów pozostawia wiele do życzenia, 
gdyż w zbyt dużym stopniu premiuje umie-
jętności komunikacyjne, a wyniki nie od-
zwierciedlają stopnia znajomości danego 
języka w zakresie jaki został opisany we 
wstępie do niniejszego tekstu. Jeśli chodzi 
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o kontynuację nauki języka obcego na wyż-
szych uczelniach, to został tutaj określony 
jedynie poziom, który mają osiągnąć stu-
denci oraz konieczność opanowania języka 
specjalistycznego, a wszystkie inne kwe-
stie zależą od programu, który jest realizo-
wany. Warto też wspomnieć, że najbardziej 
popularnym językiem obcym nauczanym w 
naszym kraju jest język angielski, a obowią-
zujące regulacje prawne zapewniają szacu-
nek dla języków mniejszości narodowych.

Trudno się też nie zgodzić, że w kształce-
niu językowym nastąpiły w ostatnich kil-
kunastu latach zmiany, które należy uznać 
za bardzo pozytywne i które jednocześnie 
stanowią odzwierciedlenie tendencji w 
innych krajach Europy Centralnej i Środ-
kowej oraz w wielu innych kontekstach. 
Chodzi tutaj o coraz to większy nacisk na 
nauczanie języków zachodnich (tj. głównie 
języka angielskiego), zwiększenie oferty 
edukacyjnej (np. o takie języki jak język 
chiński), zwiększającą się świadomość wagi 
znajomości języków obcych (np. w poszuki-
waniu pracy), czy rozwój nowoczesnych 
technologii, co zwiększa 
możliwości nauki języków 
obcych. Nie mniej ważny 
jest rozwój sektora pry-
watnego, zarówno w od-
niesieniu do bardzo wielu 
szkół prywatnych, jak  
i ogromnego rynku pry-
watnych korepetycji, jak 
również fakt znaczącego zwiększania się 
możliwości kontaktu z różnymi językami, 
z których niestety uczący się często nie w 
pełni korzystają. Nie sposób również nie 
wspomnieć o wielu osiągnięciach związa-
nych z nauczaniem języka obcego w Polsce, 
które dotyczą między innymi wymogu, aby 
języki te były nauczane już w przedszkolu, 
większej dostępności do nauki tych języ-
ków, większej liczy osób, które w pewnym 
stopniu znają języki obce i potrafią się za 
ich pomocą porozumiewać, czy nacisk 
na komunikację i rozwijanie kompetencji 
interkulturowej w dydaktyce językowej. 
Trzeba również wspomnieć o rosnącej 
jakości materiałów edukacyjnych, co na 
pewno ułatwia życie nauczycielom oraz 
wysiłkach zmierzających do połączenia na-
uczania języka z nauczaniem treści, czego 
doskonałym przykładem jest zintegrowa-
ne nauczanie przedmiotowo językowe (np. 
nauczanie matematyki po angielsku lub hi-
szpańsku).  
Pomimo tych niewątpliwie pozytywnych 

zjawisk, przed nauczaniem języków ob-
cych w Polsce stoi wiele wyzwań, które są 
związane między innymi z kształceniem 
nauczycieli języków obcych, a co za tym 
idzie z ich kompetencjami, programami 
nauczania i sposobem prowadzenia zajęć, 
jak również ze sposobem oceniania kom-
petencji językowych. W odniesieniu do tej 
pierwszej kwestii, warto wskazać na często 
słabą pozycję kształcenia nauczycieli na 
studiach filologicznych i mniejsze zainte-
resowanie tego typu kształceniem wśród 
studentów, co jest w dużej mierze zwią-
zane z rosnącym nasyceniem rynku pracy. 
Równie ważna jest wciąż zmniejszająca się 
liczba kandydatów na studia filologiczne 
i ich niższy poziom, zmieniające się realia 
edukacyjne, wątpliwe przepisy dotyczące 
kształcenia nauczycieli (np. zbyt mała licz-
ba godzin przeznaczonych na metodykę 
nauczanego języka), często niewystarcza-
jące kwalifikacje wykładowców, ogromne 
zróżnicowanie realizowanych programów 
czy problemy związane z realizacją praktyk 
zawodowych. W oczywisty sposób jakość 
kształcenia nauczycieli języków obcych 

przekłada się na ich kwalifikacje, a w szcze-
gólności na poziom opanowania podsy-
stemów i sprawności, niewielką zdolność 
stawienia czoła wyzwaniom codzienno-
ści, głównie temu, czego nie można z góry 
przewidzieć, bardzo ograniczona zdolność 
wykazywania autonomii i jej rozwijania 
wśród uczących się, czy w końcu brak 
umiejętności uwzględnienia specyficznych 
potrzeb edukacyjnych, tak w odniesieniu 
do uczniów z deficytami, jak i tych szcze-
gólnie zdolnych. Jeśli chodzi o programy 
nauczania i sposób prowadzenia zajęć, to 
uderza ogólnikowość celów określonych  
w podstawie programowej oraz nie-
uwzględnienie wielu kluczowych kwestii 
związanych z nauką języka obcego, brak 
równowagi między płynnością wypowie-
dzi a jej poprawnością, nauczanie głównie 
„pod egzamin” na wszystkich etapach edu-
kacyjnych, zbyt mała waga przywiązywana 
do wykazywania samodzielności, stosow-
ności użycia języka czy zagadnień kultu-
rowych, nauczanie w zbyt dużych grupach, 

zróżnicowanych pod względem znajomo-
ści nauczanego języka, czy w końcu nazbyt 
częste użycie języka ojczystego. W końcu, 
w odniesieniu do oceniania, zbyt duży na-
cisk kładziony jest na język pisany kosztem 
języka mówionego, ewaluacja ogniskuje się 
na ocenianiu gramatyki i słownictwa, ocena 
sprawności mówienia jest w dużej mierze 
impresjonistyczna, a prymat wiodą pytania 
zamknięte, w przypadku których łatwo jest 
ocenić, czy dana odpowiedź jest poprawna 
czy też nie. Przeprowadzane obecnie egza-
miny w zbyt dużym stopniu koncentrują się 
na przekazywaniu danych treści kosztem 
poprawności, przy czym kwestie stosow-
ności wypowiedzi są w zasadzie nieistotne, 
a trafność i rzetelność stosowanych narzę-
dzi oceny pozostawia wiele do życzenia. 

Biorąc pod uwagę poruszone wyżej kwe-
stie, należy sobie postawić pytanie o to, 
co można zrobić, aby nauczanie języków 
obcych w Polsce stało się bardziej skutecz-
ne. Kluczową kwestią jest wprowadzenie 
daleko idących zmian w kształceniu na-
uczycieli języków obcych, które polegałyby 

miedzy innymi na wprowadze-
niu w stosownych regulacjach 
prawnych odrębnych celów i 
wymagań. Równie ważne są 
zmiany w podstawie progra-
mowej, które jasno określi-
łyby cele i zakres kształcenia 
językowego oraz doprecyzo-
wałyby cele kształcenia w tym 

zakresie. Bardzo istotne jest też wprowa-
dzenie okresowych egzaminów dla nauczy-
cieli języków obcych, które potwierdzałyby  
posiadanie niezbędnych kompetencji. Owe 
egzaminy powiązane być powinny z okre-
sowymi szkoleniami, umożliwiającymi uzu-
pełnienie ewentualnych braków w przygo-
towaniu nauczycieli. Niezbędne wydaje się 
też położenie nacisku na rozwijanie auto-
nomii w nauce języków obcych oraz świa-
domości wagi znajomości tych języków, 
zapewnienie drożności pomiędzy etapami 
edukacyjnymi, aby uczący się nie byli ciągle 
początkującymi oraz promowanie nauki 
wielu różnych języków, a nie tylko nauki 
języka angielskiego. Należy mieć nadzieję, 
że planowana reforma systemu edukacji 
przyczyni się do podkreślenia wagi uczenia 
się języków i zapewni stworzenie warun-
ków, które umożliwią ich opanowanie na 
odpowiednim poziomie, ponieważ takie 
kompetencje są niezbędne dla skutecz-
nego funkcjonowania we współczesnym 
świecie.  

„W Polsce istnieje wiele wyzwań, 
które są związane między innymi  
z kształceniem nauczycieli języków” 
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M
sza święta rozpoczęła się o go-
dzinie 12.00 procesjonalnym 
wejściem do kościoła JM Rektor 

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewy Stachu-
ry, Prorektorów dr. Jakuba Berezowskie-
go, dr. Pawła Strózika, członków Senatu 
oraz księży koncelebransów ze służbą 
liturgiczną. Gospodarz miejsca, Ks. Dzie-
kan Ginter Kurowski, powitał Ks. Bpa 
prof. dr. hab. Jana Kopca, ordynariusza 
gliwickiego, pozostałych księży koncele-
bransów oraz władze uczelni, pracowni-
ków, studentów, przedstawicieli władz 
samorządowych, przyjaciół raciborskiej 
Szkoły i wszystkich zgromadzonych wier-
nych. Ksiądz Proboszcz przedstawił także 
sylwetkę św. Jadwigi. Motywy związane z 
Patronką Śląska przewijały się przez całą 
uroczystość – nie tylko w przewidzianych 
na ten dzień modlitwach liturgicznych. 

W kazaniu wygłoszonym przez Ks. Bisku-
pa Jana Kopca, znakomitego historyka 
Kościoła, harmonijnie zostały powiązane 
ze sobą motywy wypływające z analizy ży-
cia św. Jadwigi z wyobrażeniem misji, jaką 
ma realizować raciborska uczelnia. Stała, 
wypływająca z Chrystusowego nakazu 
miłości miłosiernej, troska o potrzebują-
cych – nie tylko w wymiarze materialnym, 

ale także duchowym i intelektualnym 
oraz konsekwentne zabieganie o pokój to 
ważne składniki świętości wrocławskiej 
Księżnej.  Te dwa komplementarne wy-
miary działania powinny być także celem 
stawianym sobie przez władze, pracowni-
ków, studentów i całą społeczność PWSZ. 
Teoretyczna wiedza książkowa pozbawio-
na kontekstu miłości, pragnienia dobra 
dla bliźnich – nie tylko tych, którzy żyją 
współcześnie, ale również tych, którzy 
przyjdą po nas – okazuje się rzeczywistoś-
cią jałową, pozbawioną życiodajnej mocy. 
Na końcu uroczystości głos ponownie 
zabrał Ks. Proboszcz Kurowski, który ser-

decznie podziękował wszystkim uczest-
nikom nabożeństwa. Prorektorzy PWSZ 
– dr Jakub Berezowski i dr Paweł Strózik 
– w imieniu JM Rektor, członków Senatu 
i całej społeczności akademickiej podzię-
kowali Księdzu Biskupowi za odprawienie 
Mszy św., wygłoszone słowo Boże oraz 
za ujmującą i stałą życzliwość dla racibor-
skiej uczelni. Dr Berezowski zapewnił, że 
władze i pracownicy PWSZ wezmą sobie 
do serca przedstawione przez Ks. Biskupa 
przesłanie związane z postawą św. Jadwigi. 
Podziękowania dla chóru z parafii św. Anny 
z Babic pod dyrekcją Brygidy Tomali, któ-
rego wspaniały śpiew towarzyszył liturgii, 
złożyła na ręce jednego z koncelebransów, 
ks. Bogdana Kicingera, byłego proboszcza 
babickiego, założyciela słynnego chóru,  
dr inż. Joanna Sokołowska-Moskwiak.  

Ksiądz Biskup przed udzieleniem końco-
wego błogosławieństwa wyraził radość z 
możliwości kolejnego spotkania w gronie 
przyjaciół z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Raciborzu oraz wyraził na-
dzieję, że sprawowana w intencji pracowni-
ków i studentów Eucharystia da wszystkim 
członkom społeczności akademickiej siły 
potrzebne w codziennym, pięknym trudzie 
zdobywania wiedzy niezbędnej do czynie-
nia świata bardziej ludzkim.          

Licząca ponad osiemset lat świątynia raciborska, dawna kolegiata pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny, była w niedzielę 16 października 2016 roku, w litur-
giczną uroczystość św. Jadwigi, Patronki Śląska, po raz kolejny miejscem sprawo-
wania Mszy św. w intencji społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Raciborzu z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017. In-
tencja ta w bieżącym roku została wzbogacona dodatkową okolicznością, jaką jest 
piętnastolecie istnienia uczelni.

Inauguracyjna Msza święta 
w raciborskiej Farze 
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Jak powstawała 
raciborska uczelnia?

„Każda kadencja ma swoje wyzwania, swoje przysłowiowe pięć minut. Pilnowa-
liśmy tego, co mogło służyć rozwojowi miasta. Nie przeoczyliśmy możliwości po-
wstania Kolegium Nauczycielskiego, mimo że nie było planowane dla Raciborza. 
Wespół z kadrą ówczesnego Studium Nauczycielskiego na czele z drem Adamem 
Szecówką i drem Jerzym Pośpiechem – obecnym prorektorem PWSZ, przekonali-
śmy wojewodę i kuratora Janinę Pilardy, że Racibórz ma prawo, zapracował na to i 
powinien kontynuować kształcenie pedagogiczne. Gdyby nie ta decyzja, to dziś nie 
byłoby w mieście wyższej uczelni.”

                                                           Jan Kuliga, prezydent Raciborza w latach 1990-1994; wypowiedź z 2011 roku 

P
rzytoczone w motcie słowa byłego 
prezydenta Raciborza trafnie oddają 
kluczowy motyw powstania PWSZ 

w Raciborzu – gdyby nie udało się urucho-
mić wcześniej Kolegium Nauczycielskiego, 
nie doszłoby – najprawdopodobniej – do 
erygowania samodzielnej uczelni wyższej. 
Kolegium Nauczycielskie było ostatnim og-
niwem łańcucha licznych placówek, działa-
jących po wojnie w gmachu przy ulicy Sło-
wackiego, które przygotowywały do pracy 
kadry oświatowe. Dzięki odważnym i peł-
nym determinacji działaniom grupy kom-
petentnych osób, nie doszło po wygaszeniu 
Kolegium Nauczycielskiego do przejęcia 
budynku przez jakąś inną, niezwiązaną ze 
szkolnictwem i edukacją, instytucję (a były 
takie plany), lecz do uruchomienia w nim 
– po raz pierwszy w długich dziejach Raci-
borza – wyższej szkoły. Z okazji jubileuszu 
PWSZ warto przypomnieć wypowiedzi 
niektórych z tych osób, pochodzące z de-
baty zorganizowanej przez redakcje „Al-
manachu Prowincjonalnego” i „Eunomii” 
w pięciolecie działania uczelni. Wypowie-
dzi te charakteryzują atmosferę tworze-
nia PWSZ, zawierają mnóstwo ważnych 
aspektów tego jednego z najważniejszych 
wydarzeń w historii miasta i regionu. De-
bata została wydrukowana w  „Almanachu 
Prowincjonalnym” nr 5 (kwiecień 2007) 
i (we fragmentach) w „Eunomii” 6 (10) 
czerwiec-wrzesień 2007. Poniżej przywo-
łujemy fragmenty odnoszące się do genezy 
raciborskiej uczelni.
                                                                     *
[…] JERZY POŚPIECH: Ja myślę, że […] 
szczęściem dla Raciborza było to, że uru-

chomiono Studium Wychowania Przed-
szkolnego, że te budynki w dalszym ciągu 
były dla kształcenia nauczycieli; że to Stu-
dium przekształciło się ponownie w Stu-
dium Nauczycielskie. W owym czasie SN-y 
podlegały Ministrowi Oświaty i Wychowa-
nia, który mógł decydować o ich istnieniu. 
I oto w 1990 roku z dnia na dzień zapadła 
decyzja o likwidacji raciborskiej placówki 
i pozostało dwa lata na jej wygaszenie... 
Być może stałoby się tak, że w tych murach 
usadowiłaby się jakaś inna instytucja; były 
różne pomysły. Z dr. Adamem Szecówką 
uczestniczyliśmy w niezwykle istotnym 
wydarzeniu. Stanął wtedy na wysokości 
zadania ówczesny prezydent Jan Kuliga, 
który zdecydowanie poparł starania o 
utworzenie Kolegium Nauczycielskiego w 
miejsce likwidowanego SN-u. Nasza pio-
nierska koncepcja dwuspecjalnościowego 
kształcenia słuchaczy uzyskała uznanie w 
ministerstwie. Oryginalność tego pomy-
słu polegała na tym, że studiujący wycho-
wanie fizyczne i zdrowotne mogli równo-
legle zdobywać kwalifikacje z wybranej 
dodatkowej specjalności: resocjalizacja, 
surdopedagogika, oligofrenopedagogika. 
Oprócz Adama, który odpowiadał za część 
koncepcji dotyczącej pedagogiki specjal-
nej, trzeba wymienić Bolka Szutera, który 
zajął się zagadnieniami wychowania fizycz-
nego. Mimo dobrego projektu pojawiały 
się nowe administracyjne przeszkody, któ-
re swoją determinacją pomógł pokonać 
wspomniany prezydent Kuliga. W powo-
łanym Kolegium Nauczycielskim zostałem 
mianowany dyrektorem. Wyznaczyła mnie 
na to stanowisko pani kurator Pillardy, 

15 lat pwsz
fo

t.
 G

ab
ri

el
a 

H
ab

ro
m

-R
o

ko
sz

15 lat pwsz

mówiąc: – Jak Pan tak chciał tej szkoły, to 
niech Pan teraz nią kieruje. Misja tworzenia 
była bardzo fajna, ale trzeba było najpierw 
zlikwidować SN! Drodzy Państwo, czter-
dzieści osiem osób, wielu moich kolegów i 
przyjaciół! Trzeba im było wręczyć decyzje 
o rozwiązaniu stosunku pracy; dla wielu 
ludzi był to dramat, część przeszła na eme-
ryturę, część ludzi w ogóle nie znalazła za-
trudnienia. To dla mnie trudny epizod. […] 
Byliśmy tutaj zdeterminowani i zgodni, że 
musimy wreszcie powołać wyższą uczelnię. 
(…) Muszę też powiedzieć, że był moment, 
kiedy Rada Miejska stworzyła podkomisję 
ds. utworzenia w Raciborzu PWSZ, i ten 
zespół przygotowywał koncepcję szkoły 
wyższej. Myśmy już wiedzieli, co chcemy tu 
zrobić. Już spływały pierwsze wnioski, było 
rozporządzenie o wyższym szkolnictwie 
zawodowym. Powstawały pierwsze szkoły. 
Rysowała się ogromna szansa! Było tutaj 
wiele takiego pionierskiego entuzjazmu i 
wiary. Nie brakowało nam także przeciw-
ników, którzy tym bardziej nam pomagali, 
bo bardzo mobilizowali nas do działania! 
Było wielu sceptyków. […] Wiele rzeczy się 
na to [powstanie PWSZ – J.N.] złożyło i my-
ślę, że nie ma jednej osoby, która mogłaby 
powiedzieć: – Ja jestem twórcą tej szkoły! 
To była taka klasyczna koincydencja, że oto 
wiele osób się tutaj spotkało, że sprzyjały 
nam uwarunkowania zewnętrzne. Ja my-
ślę, że w tym miejscu nie można zapomnieć 
nazwiska Marka Bugdola, starosty raci-
borskiego, który powołał formalny zespół 
i mnie na szefa takiego roboczego zespołu, 
który miał całą tę rzecz sfinalizować dba-
jąc o wszystkie papierkowo-protokolarne 

szczegóły. Starosta miał dużą zręczność 
organizacyjną i umiejętność skupienia wo-
kół siebie ludzi. Ale nie tylko on, do tego 
było potrzeba prof. Raczka, znanego, sza-
nowanego. […] Wykorzystaliśmy chyba 
wszystkie sprzyjające okoliczności [...].
MARIAN  KAPICA: Proszę pozwolić na 
jeszcze jedną dygresję. Rektor Jerzy Po-
śpiech przypomniał ważną kwestię w ba-
talii o szkołę mówiąc, że „szczęściem dla 
Raciborza były obiekty.” Chcę dodać, że 
początków tego miejsca, w którym działa 
prężnie PWSZ, upatrywać trzeba w latach 
1932-1934. Tu mianowicie Związek Po-
laków w Niemczech budował Gimnazjum 
Żeńskie, nazywane w publikacjach histo-
rycznych jako Gimnazjum Żeńskie „Raci-
borzanek”. Było ono czasowo zlokalizo-
wane w Tarnowskich Górach... Po dojściu 
Hitlera do władzy wstrzymano budowę... 
Budowy dokończono już w latach pięć-
dziesiątych XX wieku. 
GABRIELA KAPICA: – Ja przypomnę tutaj 
historyczne zdanie majstra budowlanego, 
powiedział on: – „My tu jeszcze wróci-
my!...”
ADAM SZECÓWKA: – W odniesieniu do 
tego, co zostało już powiedziane, wydaje 
mi się, że czynnikiem determinującym roz-
wój raciborskiego szkolnictwa było kształ-
cenie nauczycieli, pedagogów. (…) Także 
obecną PWSZ oparliśmy początkowo na 
specjalnościach pedagogicznych. To właś-
nie raciborski oddział Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego, obserwując ogól-
nopolski ruch wokół powoływania nowych 
szkół wyższych, starał się pobudzić do 
działania miejscowe władze samorządowe. 
[…] Wysłane 9 lutego 1996 roku pismo do 
władz samorządowych zostało poprzedzo-
ne spotkaniem, z udziałem członków PTP. 
Zebraliśmy się tutaj, w tym pokoju: prof. 
Marian Kapica, dr Jerzy Pośpiech, dr Ma-
rek Bugdol, przewodniczący rady miasta 
Tadeusz Wojnar i ja. […] Po tym spotkaniu 
wystosowaliśmy kolejne pismo, które pod-
pisała grupa raciborzan związana zawodo-
wo z ośrodkami akademickimi lub pracą 
naukową. Odrębne pisma wysłaliśmy do 
wojewody i posłów. 
JANUSZ NOWAK: Czy mógłbyś przypo-
mnieć, kto był w gronie sygnatariuszy tych 
pism? 
ADAM SZECÓWKA: Spróbuję te osoby 
wymienić w porządku alfabetycznym z 
posiadanymi wówczas stopniami lub ty-
tułami: dr Marek Bugdol, mgr Franciszek 
Borysowicz, dr Beata Bułka, dr Gabriela 
Kapica, dr hab. Marian Kapica, dr Ryszard 

Kincel, prof. zw. dr hab. Joachim Raczek, dr 
Danuta Raś i ja.
MAREK RAPNICKI: Nie wymieniłeś chyba 
dr. Jerzego Pośpiecha? 
ADAM SZECÓWKA: Jurek, mimo swo-
jego ogromnego zaangażowania na rzecz 
tworzenia uczelni, nie mógł tych histo-
rycznych dziś dokumentów podpisywać, 
gdyż tworzenie wyższej uczelni wiązało 
się z likwidacją kierowanego przez niego 
kolegium nauczycielskiego, a to się jego 
zwierzchnikom z kuratorium bardzo nie 
podobało. Dokończę poprzednią myśl, iż w 
piśmie do władz miasta podaliśmy przemy-
ślane, trudne do podważenia, argumenty. 
Ponadto, jako przewodniczący oddziału 

PTP, zostałem zaproszony na sesję plenar-
ną rady miasta, gdzie szczegółowo przed-
łożyłem korzyści płynące dla raciborzan z 
tytułu posiadania autonomicznej uczelni. 
Większość radnych przyjęła to z aplauzem. 
Były płomienne, wspierające wystąpienia 
radnych. Wkrótce powołano zespół, o któ-
rym wcześniej wspomniał dr Pośpiech. […] 
Dopiero, gdy tworzenie uczelni przejęło 
starostwo powiatowe, nastąpiło wyraźne 
przyspieszenie... 
JERZY POŚPIECH: – ...i wtedy energicz-
nie włączył się w nasze działania Marek 
Bugdol, wówczas jeszcze wicestarosta! 
ADAM SZECÓWKA: – ...Nasze działania 
wyraźnie ożywiły się. Od tego momentu 
zaczęły działać nowe dwa zespoły robocze. 
Jeden do spraw organizacyjno-ekonomicz-
nych, kierowany przez Marka Bugdola, 
drugi merytoryczny, kierowany przez dr. 
Jerzego Pośpiecha. […] Trzeba było wygrać 
nie lada konkurencję, skoro na złożone 104 
wnioski w ministerstwie zaplanowano po-
wołać zaledwie trzy uczelnie państwowe. 
Korzystaliśmy z wielu konsultacji, praco-
waliśmy dniami i nocami, aby kilka opasłych 
tomów doprowadzić do perfekcji. Ministe-
rialni urzędnicy, chcąc nas skutecznie znie-
chęcić, stale doszukiwali się nowych uste-
rek, by całą dokumentację odesłać i mieć 
trochę spokoju z naszej strony. My zaś z 

uporem błyskawicznie dokonywaliśmy ko-
rekty i woziliśmy ponownie dokumentację 
do Warszawy. Byliśmy już tak zdetermino-
wani, że do Warszawy jechało się z własną 
bindownicą i oprzyrządowaniem drukar-
skim (…). Odtąd, gdy trzeba było coś popra-
wić, po godzinie zwracaliśmy ministerstwu 
skorygowaną dokumentację. Pewnego 
dnia oświadczono, że nasze dokumenty są 
bezbłędne. Solidnie oprawione służyły za 
wzór dla innych wnioskodawców. […]
MARIAN KAPICA: […] przypominam Pań-
stwu i sobie, że 20 września 2001 roku Pre-
mier Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie 
Rady Ministrów o powołaniu tej szkoły! 
ADAM SZECÓWKA: […] naszym wiel-
kim orędownikiem był ówczesny minister 
zdrowia Grzegorz Opala, który o poparcie 
dla raciborskiej uczelni zabiegał u wszyst-
kich ministrów. Dzięki temu premier Bu-
zek przyspieszył decyzję o powołaniu 
PWSZ w Raciborzu. […] 
JERZY POŚPIECH: – Przypomniały mi 
jeszcze takie zdarzenia – myślę – istotne. 
Oto dzwoni do mnie Pan starosta Bugdol 
i mówi: – Słuchaj, jedzie minister Opala 
do Warszawy, samochodem! Jedzie ile? 

Trzy godziny! Macie zatem trzy godziny 
na opracowanie planu finansowego, bo już 
generalna koncepcja jest przyjęta, ale trze-
ba zrobić plan finansowy na najbliższy rok! 
No, więc dobrze, że to już były czasy, kiedy 
były faksy i myśmy momentalnie do roboty 
usiedli. Kiedy minister przyjechał do gma-
chu swojego resortu, to już na jego biurku 
był ten plan finansowy.
                                                                   *
22 lutego 2007 roku, dokładnie pięć lat po 
rozpoczęciu kształcenia w PWSZ, w deba-
cie, prowadzonej przez red. red. Janusza 
Nowaka (redaktor „Almanachu Prowincjo-
nalnego” i „Eunomii”) i Marka Rapnickiego 
(sekretarz redakcji „Almanachu Prowin-
cjonalnego), wzięli udział (stopnie, tytuły i 
funkcje aktualne w 2007 roku): .

Dr Ludmiła Nowacka, wiceprezydent Ra-
ciborza, wykładowca PWSZ, prezes raci-
borskiego Oddziału PTP, Dr hab. Gabriela 
Kapica, prof. PWSZ, dyrektor Instytutu 
Studiów Edukacyjnych, Prof. zw. dr hab. Jo-
achim Raczek, Rektor PWSZ, Dr hab. Ma-
rian Kapica, prof. PWSZ, Prorektor PWSZ 
do spraw studentów i dydaktyki, Dr Jerzy 
Pośpiech, prof. PWSZ, Prorektor PWSZ 
do spraw organizacji i rozwoju, Dr Adam 
Szecówka, kierownik Zakładu Pedagogiki 
Specjalnej w Instytucie Studiów Edukacyj-
nych, członek senatu PWSZ . 
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Wydarzyło się w roku akademickim…

P
iętnastoletnia historia Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raci-
borzu jest niezwykle bogata w wy-

darzenia. Od początku istnienia uczelni jej 
pracownicy i studenci starali się na różne 
sposoby przekraczać granice zakreślone 
przez plany i programy studiów, aby włą-
czać raciborską Szkołę w życie społeczno-
ści lokalnej w wymiarze intelektualnym, 
kulturowym, społecznym. PWSZ nigdy nie 
był odizolowaną od otoczenia społecznego 
enklawą, przeciwnie, poprzez różnorod-
ne działania stawał się coraz intensywniej 
ważnym segmentem lokalnej struktury 
społeczno-kulturowej, a także ekonomicz-
nej. 

Te liczne przedsięwzięcia budzą szacunek 
i uznanie wśród osób oraz instytucji. Ju-
bileusz uczelni jest dobrą okazją, aby nie-
które z tych wydarzeń przypomnieć. Nie 
sposób w tak skrótowym z konieczności 
przeglądzie najważniejszych wydarzeń 
przedstawić dokładnie ważną rolę, jaką w 
działalności PWSZ spełniają poszczególne 
ogniwa uczelni. Działalność edukacyjną, 
realizowaną w poszczególnych instytutach, 
wspierają różnego typu przedsięwzięcia, 
bez których trudno sobie wyobrazić życie 
szkoły wyższej. Trzeba tu wymienić cho-
ciażby konferencje i seminaria naukowe 
(niektóre mają charakter cykliczny, np. 
Festiwal Psychologii, międzynarodowe 
seminaria resocjalizacyjne, seminaria bo-
hemistyczne itp.), współpracę naukową z 
ośrodkami w kraju i poza jego granicami, 
wykłady otwarte, warsztaty naukowe i 
artystyczne, pracę studenckich kół nauko-
wych, udział studentów w konkursach mię-
dzynarodowych (często zakończony spek-
takularnymi sukcesami, jak w ostatnim 
czasie w przypadku studentek architektu-
ry), wycieczki dydaktyczne, popularyzację 
nauki i sztuki poprzez organizację konkur-
sów dla uczniów szkół podstawowych i po-
nadgimnazjalnych („Asy III klasy”, Turniej 
Matematyczny, konkursy językowe), a tak-
że licznych warsztatów artystycznych dla 
dzieci i młodzieży (np. warsztaty fotogra-
ficzne realizowane przez Studenckie Koło 
Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON), 
wyjazdy naukowe w ramach programu 
„Erasmus”, stałą współpracę ze szkołami 

i przedszkolami (np. w Lubomi), wolonta-
riat studencki (Fundacja Dr Clowna, Akcja 
Krew, rejestracja dawców szpiku kostne-
go, organizowanie wsparcia dla osób prze-
bywających w placówkach opiekuńczych, 
domach dziecka, szpitalu), organizowanie 
zawodów sportowych, przeprowadzanie 
profesjonalnego masażu przez studentów 
odnowy biologicznej podczas imprez spor-
towych w regionie, współpracę z mediami 
lokalnymi itp.  Na szczególną uwagę zasłu-
guje działalność Akademickiego Związku 
Sportowego i liczne sukcesy sportowców-
-studentów w wielu konkurencjach.   

 • Istotnym centrum kulturalno-
-naukowego życia Szkoły jest Biblioteka, 

której pracownicy pod kierunkiem Pani 
Dyrektor mgr Zenony Mrożek systema-
tycznie rozwijali książnicę od stanu więcej 
niż skromnego do imponującego zarówno 
pod względem objętości księgozbioru, jak i 
technicznych możliwości obsługi czytelni-
ków. W Bibliotece odbywała się większość 
przedsięwzięć kulturalnych, promocji 
publikacji wydanych przez Wydawnictwo 
PWSZ, wykładów i prelekcji. 

• Wydawnictwo PWSZ, które ma 
na koncie już ponad sto publikacji, stano-
wi ważny komponent rozwoju naukowego 
pracowników uczelni.  

• Studenckie Koło Naukowe Fo-
tografii Artystycznej działające od ponad 
dziesięciu lat pod opieką dr Gabrieli Ha-
brom-Rokosz nie tylko rozwija zaintereso-
wania studentów fotografią artystyczną, 
ale realizuje wymierną i trudną do prze-
cenienia działalność służebną dla uczelni, 
tworząc imponującą fotograficzną doku-
mentację funkcjonowania Szkoły. 

• Studenckie koła naukowe stymu-
lują rozbudowaną działalność naukową, 
często o charakterze międzynarodowym, 
udokumentowaną licznymi publikacjami.
• Ważną rolę w funkcjonowaniu 
szkoły wyższej spełniają ogniwa samorzą-
du studenckiego.   

• Wydawany od maja 2006 roku 
miesięcznik (obecnie dwumiesięcznik) 

„Eunomia” to nie tylko rzetelna kronika 
uczelni, ale także forum wymiany refleksji 
o sprawach, którymi żyje społeczność raci-
borskiej Szkoły.

                                                                 
   Wymienione powyżej istotne sfery dzia-
łania różnych segmentów uczelni zostaną 
szerzej zaprezentowane w ciągu roku jubi-
leuszowego w kolejnych numerach nasze-
go dwumiesięcznika, bowiem tak ogromnej 
liczby wydarzeń nie jest w stanie objąć 
kalendarium mieszczące się na kilkunastu 
stronach.

 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2001/2002
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

20 września 2001 roku został wydany akt 
powołania Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu

1 lutego 2002 roku uruchomiono kształ-
cenie w raciborskiej PWSZ

Przemawia ówczesny Starosta Powiatowy 
prof. dr hab. Marek Bugdol, bardzo zasłużo-
ny w staraniach o utworzenie szkoły wyższej 
w Raciborzu

Kalendarium piętnastolecia 

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2002/2003
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 październik 2002 roku rozpoczął się 
pierwszy „pełny” rok akademicki

Goście uroczystości rozpoczęcia roku akade-
mickiego 2002/2003     

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2003/2004
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 październik 2003 roku październikowa 
uroczystość inauguracji roku akademi-
ckiego 2003/2004 była dowodem na sy-
stematyczny rozwój uczelni. Wykład inau-
guracyjny wygłosił wybitny artysta prof. 
Maciej Bieniasz.

Pierwsze	w	historii	PWSZ	ślubowanie	studentów		 Uczestnicy	pierwszej	uroczystości	inauguracyjnej	

Prof. Maciej Bieniasz w trakcie wykładu.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2004/2005
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 października 2004 roku rozpoczął się 
kolejny rok akademicki.

JM Rektor prof. dr hab. Joachim Raczek od-
biera gratulacje od przedstawicieli Staro-
stwa Powiatowego.

14 grudnia 2004 roku po raz pierwszy zor-
ganizowano  w PWSZ z inicjatywy Insty-
tutu Studiów Edukacyjnych „Akcję Krew”. 
W pierwszej edycji wzięło udział 90 stu-

dentów, którzy oddali ponad 38 litrów 
krwi.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2005/2006
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 października 2005 roku październi-
kowa inauguracja roku akademickiego 
2005/2006 otworzyła piąty rok działalno-
ści PWSZ. 

Władze uczelni i goście inauguracji

Wykład inauguracyjny z dziedziny matema-
tyki wygłosił dr Alfred Czogała    

30 stycznia 2006 r odbyło się ostatnie 
posiedzenie Konwentu PWSZ. Uchwa-
lona w dniu 27 lipca 2005 r. Ustawa – 
Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniła 
dotychczasowy stan prawny szkolnictwa 
w Polsce. W wyniku tego rozwiązaniu 
uległ Konwent PWSZ. Na ostatnim jego 
posiedzeniu Rektor PWSZ, prof. dr hab. 
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Joachim Raczek, podziękował wszystkim 
członkom Konwentu za istotny wkład pra-
cy na rzecz Uczelni w latach 2002–2005. 
Członkowie byłego Konwentu – Anna 
Chrzanowska, Willibald Fabian, Jadwiga 
Hyrczyk, Jan Kuliga, Roman Nowak, Jan 
Osuchowski, Henryk Siedlaczek, Tadeusz 
Wojnar, Jerzy Wziontek – otrzymali listy z 
podziękowaniami. 

9 i 10 maja 2006 r.   uczelnia była gospo-
darzem konferencji komparatystycznej 
pod hasłem „Teoria i praktyka oddziały-
wań resocjalizacyjnych w Polsce i Republi-
ce Czeskiej”. Współorganizatorami konfe-
rencji były: Uniwersytet Wrocławski oraz 
Śląski Uniwersytet w Opawie.
 
18 maja 2006 r.   z gościnnym wykładem 
otwartym dla studentów i pracowników 
przybył Dennis Hunt, profesor Gulf Coast 
University (USA). Swoje wystąpienie za-
tytułował „Trening motoryczny w zespo-
łowych grach sportowych”.  

24 maja 2006 r.   uczelnię zaszczyciła swą 
obecnością Prof. Maria Łopatkowa, która 
wygłosiła wykład pt. „Możliwości reali-
zacji pedagogiki serca w IV RP”. Warto 
zauważyć, że termin „IVRP” był wówczas 
dość powszechnie stosowany.

29 maja 2006 r .  odbył się kolejny gościnny 
wykład monograficzny pt. „Prowadzenie 
zespołu piłki nożnej. Osobowość trenera”. 
Wygłosił go trener Antoni Piechniczek.  

30 maja 2006 r.   obyło się spotkanie Pro-
rektora prof. Marian Kapica wraz z dy-
rekcją Instytutu Studiów Edukacyjnych 
z przedstawicielami Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Moszczance. Jego 
celem było zawarcie porozumienia o 
współpracy pomiędzy PWSZ w Raciborzu 
a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w 
Moszczance.  

Maj 2006 r.   – ukazał się pierwszy numer 
miesięcznika PWSZ w Raciborzu „Euno-
mia”

Okładka pierwszego numeru „Eunomii”.

Prorektor	PWSZ	prof.	Marian	Kapica	i	Dyrektor	Instytutu	Kultury	Fizycznej	i	Sztuki	
dr	hab.	Michał	Szepelawy	z	trenerem	Antonim	Piechniczkiem		

EUNOMIA
m i e s i ę c z n i k  r a c i b o r s k i e j  P a ń s t w o w e j  W y ż s z e j  S z k o ł y  Z a w o d o w e j

nr 1 / maj 2006

Czerwiec 2006 r.   zainicjowało działal-
ność w Instytucie Neofilologii Studenckie 
Koło Naukowe Bohemistów. 

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2006/2007
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 października 2006 r.   ruszył nowy kieru-
nek - automatuka i robotyka

13 października 2006 r.   w auli PWSZ 
JM Rektor prof. Joachim Raczek ogłosił 
rozpoczęcie kolejnego roku akademi-
ckiego. Oprawę artystyczną uroczystości 
zrealizował nieistniejący już dzisiaj Chór 
Mieszany „Strzecha” (rekrutujący się z 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu) pod 
dyrekcją mgr. Piotra Libery. Wykład in-
auguracyjny pt. „Śląsk i Ślązacy w myśli i 
działalności politycznej Kazimierza Mal-
czewskiego” wygłosił prof. dr hab. Marek 
Masnyk, wówczas prorektor UO (w bieżą-
cym roku rozpoczynający kadencję rek-
torską w Uniwersytecie Opolskim).       

JM Rektor, Prorektorzy i goście z innych 
uczelni – z tyłu widoczny m.in. prof. dr hab. 

Marek Masnyk            

W dniach 6–7 listopada 2006 r.    odbyła 
się, pod honorowym patronatem posła do 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego 
Buzka, konferencja naukowa pod tytułem: 
„Organizacje pozarządowe w społeczeń-
stwie obywatelskim”. Jej organizatorem 
był Instytut Studiów Społecznych.

7 grudnia 2006 roku    Studenckie Koło 
Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, 
działające w Instytucie Sztuki (mieszczą-
cym się wówczas w gmachu przy ulicy Ce-
cylii), zorganizowało spotkanie z jednym z 
najwybitniejszych fotografików polskich, 
Jerzym Lewczyńskim.

Prof.	Jerzy	Buzek	oraz	prof.	Marian	Kapica	 Jerzy	Lewczyński	na	pierwszym	planie	w	rozmowie	ze	studentem				

W grudniu 2006 roku   w raciborskim szpi-
talu rozpoczęła swoją działalność wolon-
tariacką Fundacja Dr Clown, propagująca 
hasło: „Uśmiech leczy!”.

22 lutego 2007 r. z inicjatywy redakcji „Al-
manachu Prowincjonalnego” przeprowa-
dzono dyskusję panelową z okazji 5-lecia 
działalności PWSZ. Tematem wiodącym 
spotkania była geneza uczelni, jej doko-
nania oraz perspektywy rozwojowe. W 
dyskusji uczestniczyli: Rektor, prof. zw. 
dr hab. Joachim Raczek; Prorektor, prof. 
dr hab. Marian Kapica; Prorektor, prof. dr 
Jerzy Pośpiech; prof. dr hab. Gabriela Ka-
pica; dr Adam Szecówka; wiceprezydent 
Miasta Racibórz, dr Ludmiła Nowacka; 
redaktor naczelny „Almanachu Prowincjo-
nalnego”, dr Janusz Nowak oraz inicjator 
spotkania mgr Marek Rapnicki. Debata 
została opublikowana w piątym numerze 
„Almanachu” (kwiecień 2007) i przedruko-
wana (we fragmentach) w „Eunomii” (nr 6 
z 2007).                        

Debata „Almanachu Prowincjonalnego”         

12 marca 2007 roku   odbyła się, z udzia-
łem wielu gości, uroczystość nadania pra-
cowni edukacji elementarnej Instytutu 
Studiów Edukacyjnych imienia doc. dr. 
Franciszka Czecha.                                                                                                            

W dniach 11-14 maja 2007 roku  prowa-
dzona przez mgr. Witolda Galińskiego re-
prezentacja PWSZ w piłce siatkowej męż-
czyzn zdobyła tytuł mistrzowski w XXIV 
Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w 
tej dyscyplinie. To wielkie osiągnięcie za-
owocowało udziałem w lipcu 2007 roku w 
Mistrzostwach Europy w Chorwacji. 

15 maja 2007 r. w wyniku przeprowadzo-
nych wyborów rektorem PWSZ na lata 
2007–2011 został prof. ndzw. dr hab. Mi-
chał Szepelawy, dotychczasowy dyrektor 
Instytutu Kultury Fizycznej.            

Dwaj Rektorzy    
                
24 maja 2007 r. Uczelniana Komisja Wy-
borcza zorganizowała wybory prorekto-
rów na lata 2007–2011. Prorektorem ds. 
organizacji i rozwoju został ponownie 
wybrany dr Jerzy Pośpiech, prof. PWSZ, 
natomiast prorektorem ds. dydaktyki i 
studentów został dr Jacek Lembas, do-
tychczasowy wykładowca w Instytucie 
Techniki i Matematyki. 

31 maja 2007 r.  zgodnie z kalendarzem 
wyborczym dokonano wyboru składu Se-
natu na lata 2007–2011. Członkami Se-
natu zostali: dr hab. Gabriela Kapica, prof. 
ndzw. PWSZ; dr hab. Alfred Czogała, prof. 
ndzw. PWSZ; dr Henryk Fojcik, dr Alek-

sandra Piasecka, dr Marcin Kunicki, mgr 
Paweł Strózik, mgr Weronika Wyglenda–
Granieczny.

1 czerwca 2007 r.  obchody 5-lecia PWSZ 
zostały wzbogacone wykładem prof. dr. 
hab. Jana Miodka, poświęconym najważ-
niejszym zjawiskom współczesnej pol-
szczyzny. W zorganizowanym przez prof. 
Mirosława Balowskiego spotkaniu ze 
słynnym językoznawcą wzięło udział wie-
lu pracowników naukowych i studentów.

prof. Jan Miodek   

21 czerwca 2007 roku w auli PWSZ uro-
czystym posiedzeniem Senatu, z udziałem 
wielu dostojnych gości, podsumowano 
całoroczne obchody pięciolecia istnienia 
raciborskiej szkoły wyższej. Uroczystość 
otworzył – w samo południe – mocny ak-
cent artystyczny. Aula PWSZ rozbrzmie-
wała szlachetnymi głosami operowymi 
i dźwiękami orkiestry symfonicznej. To 
wspaniały koncert, jaki dali soliści, chór i 
orkiestra Państwowej Szkoły  Muzycznej 
I i II stopnia w Gliwicach im. Ludomira Ró-
życkiego pod dyrekcją Andrzeja Rosoła. 
Artyści z Gliwic stworzyli oprawę uroczy-
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stości 5-lecia Uczelni w pełni godną ran-
gi tego wydarzenia. Po uczcie duchowej, 
przyrządzonej przez gliwickie zespoły 
i solistów oraz po krótkiej przerwie (w 
czasie której goście przybyli na uroczy-
ste obchody zostali m.in. obdarowani eg-
zemplarzami dziesiątego, jubileuszowego 
numeru „Eunomii”) rozpoczęło się świą-
teczne posiedzenie Senatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. Do auli, tak 
jak w trakcie inauguracji roku akademi-
ckiego, wkroczył – przy dźwiękach hymnu 
„Gaude Mater Polonia” – orszak, składa-
jący się z ubranych w togi Rektorów (Jego 
Magnificencji Rektora PWSZ w Raciborzu 
Prof. zw. dr. hab. Joachima Raczka i Rek-
tora Elekta Prof. nadzw. dr. hab. Michała 
Szepelawego), Prorektorów (Prorektora 
ds. dydaktyki i studentów Prof.  nadzw. dr. 
hab. Mariana Kapicy i Prorektora ds. orga-
nizacji i rozwoju Prof. nadzw. dr. Jerzego 
Pośpiecha) oraz członków Senatu. 

W dniach 6-13 lipca 2007 r.     w  Chorwacji 
kierowana przez mgr. Witolda Galińskiego 
drużyna siatkarzy (jednym z jej członków 
był aktualny olimpijczyk w siatkówce pla-
żowej, Mariusz Prudel) walczyła wspania-
le w VII Akademickich Mistrzostwach Eu-
ropy, zdobywając brązowy medal.]  

22 września 2007 doszło do zawarcia 
umowy o współpracy między PWSZ w 
Raciborzu i Wydziałem Pedagogicznym 
Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu 
(Republika Czeska). Trwająca już wcześ-
niej współpraca została w ten sposób 
sformalizowana.

3 września 2007 r.  nastąpiło oficjalne 
przejęcie obowiązków przez nowo wybra-
nego rektora prof. ndzw. dr. hab. Michała 
Szepelawego. 

PWSZ w Raciborzu rozpoczęła w 2007 
roku udział w Programie LLP Erasmus. 
Pierwszym w historii naszej uczelni wyjeż-
dżającym studentem była Sonia Gorzal-
nik, studentka filologii angielskiej.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2007/2008
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

12 października 2007 roku   odby-
ła się inauguracja roku akademickiego 
2007/2008. JM Rektor prof. Michał Sze-
pelawy w mowie rektorskiej przedstawił 

swoje zamierzenia. Wykład inauguracyjny 
na temat twórczości Günthera Grassa wy-
głosił znamienity germanista, prof. dr hab. 
Norbert Honsza.

17 października 2007 roku   JM Rektor 
prof. Michał Szepelawy podziękował uro-
czyście siatkarzom za zdobycie brązowe-
go medalu Akademickich Mistrzostw Eu-
ropy.

W dniach 19-28 października 2007 roku    
JM Rektor prof. Michał Szepelawy podzię-
kował uroczyście siatkarzom za zdobycie 
brązowego medalu Akademickich Mi-
strzostw Europy.

14 listopada 2007 roku gościł w uczel-
ni, na zaproszenie Instytutu Neofilologii, 
profesor Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bog-
dan Walczak, specjalizujący się w historii 
języka polskiego. Wygłosił on wykład pod 
tytułem „Języki słowiańskie wśród języ-
ków świata na progu XXI wieku”. 

23 listopada 2007 roku odbyła się kon-
ferencja pt. „Źródła władzy mediów”. 
Zgodnie z intencją Instytutu Studiów Spo-
łecznych – organizatora konferencji – jej 
celem była próba podjęcia dyskusji na te-
mat roli mediów – jako środowiska polity-
ki – dla współczesnej demokracji. 

Inauguracja	roku	akademickiego	2007/2008

Uczestnicy konferencji 

23 listopada 2007 roku  Rektor PWSZ 
prof. Michał Szepelawy i Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raci-
borzu, mgr Janina Wystub, podpisali umo-
wę o współpracy między placówkami.

Uczestnikami uroczystości podpisania 
umowy byli m.in.: Poseł do Parlamentu 

Europejskiego prof. Jerzy Buzek i Zastępca 
Prezydenta Raciborza dr Ludmiła Nowacka.

W dniach 23-25 listopada 2007 roku  w 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Raciborzu odbył się cykl przedsięwzięć, 
mających na celu przybliżenie mieszkań-
com miasta sztuki religijnej chrześcijań-
stwa wschodniego. Inicjatorem i głów-
nym organizatorem tego wydarzenia był 
dr Kazimierz Frączek. Innym uczelnianym 
akcentem projektu były wykłady wygło-
szone przez dra Kazimierza Frączka i dra 
Zbigniewa Wieczorka 

Wystawa ikon

17 stycznia 2008 roku  w Urzędzie Miasta 
miało miejsce spotkanie rektora PWSZ 
prof. nadzw. dr. hab. Michała Szepelawe-
go z prezydentem Raciborza Mirosławem 
Lenkiem i starostą raciborskim Adamem 
Hajdukiem, poświęcone omówieniu za-
dań wynikających z programu ROZWÓJ 
GOSPODARCZY ZIEMII RACIBORSKIEJ 
POPRZEZ WZMACNIANIE FUNKCJI 
PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZA-
WODOWEJ. 

17 stycznia 2008 roku  obradował nowo 
utworzony Konwent PWSZ. Funkcję prze-
wodniczącego powierzono prezydentowi 
Raciborza Mirosławowi Lenkowi. 

27 lutego 2008 roku  Rektor prof. nadzw. 
dr hab. Michał Szepelawy, Prorektor prof. 
nadzw. dr Jerzy Pośpiech oraz Dyrektor 
Instytutu Neofilologii dr Daniel Vogel 
uczestniczyli w spotkaniu z kierowni-
ctwem Katedry Filozofii i Anglistyki Uni-
wersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. 

Od 5 kwietnia 2008 roku   studenci edu-
kacji artystycznej wykonywali prace deko-
racyjne na pływalni PWSZ. Autorka pro-
jektu fresków była studentka Katarzyna 
Bonk.

Freski zaprojektowane przez  
Katarzynę Bonk i wykonane przez  
studentów edukacji artystycznej      

23 kwietnia 2008 roku   w Sali Kolumno-
wej Urzędu Miasta zostało przeprowa-
dzone seminarium naukowe „Animacja 
społeczno-kulturalna w mieście: Uwa-
runkowania – Bariery – Korzyści”. Obrady 
otworzył Prezydent Raciborza mgr Miro-
sław Lenk. Rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej prof. nadzw. dr hab. 
Michał Szepelawy, dziękując władzom 
samorządowym za włączenie się w orga-
nizację spotkania, wyraził jednocześnie 
przekonanie, że Seminarium, organizowa-
ne wspólnie przez Urząd Miasta i PWSZ, 
służyć będzie refleksji na temat funkcjo-

nowania społeczności lokalnej. 

24-25 kwietnia 2008 roku  odbyło się 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
na  temat ‘Komunikacja interpersonalna 
i drogi dochodzenia do porozumienia’, 
zorganizowane przez Studenckie Koło 
Naukowe Resocjalizacja i Studenckie 
Koło Naukowe Psychologii, działające w 
Instytucie Studiów Edukacyjnych. Udział 
w sympozjum zgłosiło 137 pracowników 
nauki i studentów z Białorusi, Estonii, Nie-
miec, Polski, Republiki Czeskiej, Rosji, Sło-
wacji i Ukrainy. 

15 maja 2008 roku  przeprowadzono dru-
gą edycję Konkursu Matematycznego o 
nagrodę Rektora PWSZ. Zawody, w któ-
rych brali udział uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych, zostały zorganizowane 
przez Instytut Techniki i Matematyki. 

17 maja 2008 roku  drużyna koszyka-
rzy, trenowana przez Marcina Parzonkę, 
awansowała do I ligi  Akademickich Mi-
strzostw Śląska. 

11 czerwca 2008 roku  Rektor PWSZ prof. 
nadzw. dr hab. Michał Szepelawy wziął 
udział w zrealizowanej w gmachu Sejmu 
RP konferencji „10 lat PAŃSTWOWYCH 
WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH w 
POLSCE”.

25 czerwca 2008 roku  w Ostrawie została 
podpisana umowa o współpracy między 
Wydziałem Pedagogicznym tamtejszego 
Uniwersytetu a Instytutem Sztuki

Podpisanie umowy o współpracy

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2008/2009
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

3 października 2008 roku    odbyła się 
uroczystość inauguracji roku akademi-
ckiego. Po raz pierwszy w historii raci-
borskiej uczelni wręczono wyróżnienie 
„Zasłużony dla Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu”. Uchwa-
łą Senatu PWSZ z dnia 29 listopada 2007 

2008/2009	W	trakcie	uroczystości	JM	Rektor	prof.	nadzw.	dr	hab.	Michał	Szepelawy	przekazał	pocz-
towi	sztandarowemu	nowy	sztandar	PWSZ
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roku pierwsze takie honorowe wyróżnie-
nie otrzymał pierwszy Rektor PWSZ i jej 
Współzałożyciel – prof. zw. dr hab. Joa-
chim Raczek. Wykład inauguracyjny na 
temat „Przyszłość projektu integracyjne-
go w Europie” wygłosił dr Rafał Riedel.

22 października 2008 roku   uczelnia 
była gospodarzem trzeciego roboczego 
spotkania partnerów międzynarodowe-
go projektu „Inspire School Education by 
Non – formal Learning”. Jego celem było 
zaprezentowanie innowacyjnych scena-
riuszy zajęć dla nieformalnych miejsc edu-
kacji na temat energii odnawialnej opra-
cowanych przez wszystkich partnerów. 
Gośćmi spotkania byli: Weronika Schulze, 
reprezentująca Uniwersytet z Hamburga, 
Andrea Wegner i Kordula von der Bank 
z NaturGut Ophoven z Leverkusen, An-
tonijs Salitis i Lolita Jonane z Daugavpils 
Universitate z Łotwy. Gospodarzami spot-
kania były: dr Beata Fedyn, dr Ilona Gem-
balczyk, mgr Anna Zdanowska oraz Kata-
rzyna Kasowska.

24 października 2008 roku   - Rektor, 
prof. nadzw. dr hab. Michał Szepelawy, 
Prorektorzy prof. nadzw. dr hab. Jerzy 
Pośpiech i doc. dr Jacek Lembas oraz 
delegacja studentów w składzie: Natalia 
Janik, przewodnicząca Rady Uczelnianej 
Samorządu Studenckiego, Marta Barysz 
i Patryk Lokocz uczestniczyli w Jubileu-
szowej Konferencji z okazji 10-lecia Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodowych. 
Uroczystość pod honorowym patronatem 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, prof. Barbary Kudryckiej, odbyła się 
w Ciechanowie, a jej organizatorem była 
Konferencja Rektorów Publicznych Szkół 
Zawodowych.

4 grudnia 2008 roku    w Instytucie Neo-
filologii gościł Doktor Goro Kimura z 
Uniwersytetu Hithotsubashi w Japonii. 
Uczony przyjechał do Polski z okazji X Dni 
Łużyckich, które od 1999 roku są organi-
zowane przez Stowarzyszenie Polsko-Ser-
bołużyckie „Pro Lusatia” z Opola.

6 stycznia 2009 roku    JM Rektor, prof. 
nadzw. dr hab. Michał Szepelawy na za-
proszenie Starosty Raciborskiego został 
członkiem Kapituły, przyznającej nagrody 
Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej i upowszechniania kul-
tury.

25	 lutego	 2009	 roku	 Rektor	 prof.	 nadzw.	 dr	 hab.	 Michał	 Szepelawy	 podpisał	 umowę	 o	 współpracy	 
w	zakresie	kształcenia	oraz	prac	naukowo–badawczych	z	Zespołem	Szkół	Mechanicznych	im.	Arki	Boż-
ka	w	Raciborzu.	W	imieniu	tej	placówki	dokument	sygnował	jej	dyrektor	dr	Sławomir	Janowski.																																																																			

17 marca 2009 roku    w uczelni na za-
proszenie Instytutu Kultury Fizycznej 
ponownie gościł znakomity trener NBA 
Dick Helm. Swoje wystąpienie poświęcił 
problemowi motywacji w sporcie wyczy-
nowym.                                                                                           

Dick Helm

W dniach 1-2 kwietnia 2009 roku Insty-
tut Sztuki gościł, w ramach programu 
ERASMUS „staff teaching mobility”, Ivanę 
Kubovą z uczelni partnerskiej – Uniwersy-
tetu Ostrawskiego.

W dniach 17-19 kwietnia 2009 roku 
członkowie Studenckiego Koła Nauko-
wego Fotografii Artystycznej FOTON pod 
kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz 
dokonywali inwentaryzacji fotograficznej 
zabytkowego założenia Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

24 kwietnia 2009 roku  PWSZ w Racibo-
rzu była gospodarzem konferencji nauko-
wej pt. „Etyka a polityka”. Konferencja 
zgromadziła około trzydziestu prelegen-
tów z całej Polski, z wielu uznanych ośrod-
ków akademickich. 

W dniach 1-3 maja 2009 roku odbywały 
się w Poznaniu Akademickie Mistrzostwa 
Polski Szkół Wyższych w piłce siatkowej 
mężczyzn. Raciborska drużyna, pod kie-
runkiem trenera mgr. Witolda Galińskie-
go, zajęła dziewiąte miejsce w klasyfikacji 
ogólnej oraz zdobyła tytuł wicemistrza 
Polski w kategorii wyższych szkół zawo-
dowych.

Instytut Studiów Społecznych, w ramach 
działań na rzecz środowiska lokalnego, w 
kwietniu i maju 2009 roku przeprowadził 
badania sondażowe, dotyczące zdiagno-
zowania opinii mieszkańców naszego mia-
sta i powiatu na temat oceny jakości usług 
świadczonych przez Starostwo Powiato-
we w Raciborzu. 

7 maja 2009 roku  Podczas uroczystej Gali 
Regionalnego Konkursu „Studencki No-
bel”, która odbyła się 7 maja 2009 roku 
w Sali Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 

studentka II roku edukacji artystycznej, 
Agnieszka Gogolewska, odebrała dyplom 
zwyciężczyni uczelnianej w konkursie na 
najlepszego studenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Agnieszka Gogolewska, 
absolwentka PWSZ

24 kwietnia 2009 roku  PWSZ w Racibo-
rzu była gospodarzem konferencji nauko-
wej pt. „Etyka a polityka”. Konferencja 
zgromadziła około trzydziestu prelegen-
tów z całej Polski, z wielu uznanych ośrod-
ków akademickich. 

2 września 2009 roku  Rektor PWSZ w 
Raciborzu prof. nadzw. dr hab. Michał 
Szepelawy dokonał uroczystego otwarcia 
zorganizowanej przez Instytut Neofilolo-
gii międzynarodowej konferencji nauko-
wej „Język i literatura czeska – refleksja 
ważnych wydarzeń historycznych”. Udział 
w niej wzięło 46 naukowców z Republiki 
Czeskiej, Austrii i Polski.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2009/2010
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Z początkiem roku akademickiego uru-
chomiono w Bibliotece PWSZ system 
PROLIB M 21.

15 października 2009 roku   zainagurowa-
ny został nowy rok akademicki. W trak-
cie uroczystości, w której wzięło udział 
wielu dostojnych gości, wyróżniono prof. 
nadzw. dr. hab. Mariana Kapicę, obcho-
dzącego 75. rocznicę urodzin, a także 
55-lecie kariery zawodowej, tytułem „Za-
służonego dla Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Raciborzu”. Zamknięciem 
uroczystości  był, wygłoszony przez prof. 
nadzw. dr. hab. inż. Andrzeja Baiera z In-

stytutu Techniki i Matematyki, wykład in-
auguracyjny pt. „Wirtualne modele – przy-
kłady, badania”.                
                                         
W ostatnim tygodniu października 2009 
roku realizatorzy międzynarodowego Pro-
jektu „Inspire School Education by Non-
-formal Learning” wzięli udział w spot-
kaniach podsumowujących dwuletnią 
pracę nad zagadnieniem zainspirowania 
nauczycieli szkół metodami pracy wyko-
rzystywanymi w edukacji nieformalnej 
oraz tematyką edukacji energetycznej i 
zrównoważonego rozwoju. Odbyły się 
one w Niemczech – w NaturGut Ophoven 
w Leverkusen oraz w Hamburgu. 

7 marca 2010 roku w Gliwicach odbyły się 
Zimowe Mistrzostwa Śląska w Ratowni-
ctwie Wodnym, które rozgrywano po raz 
pierwszy na basenie pięćdziesięciome-
trowym. Drużyna AZS PWSZ Racibórz w 
składzie: Bartłomiej Mazurkiewicz, Daniel 
Bugdol, Paweł Dembniak, Artur Klimczak, 
po zaciętej walce w sztafecie 4x50 m z 
pasem węgorz zdobyła drugie miejsce, 
przegrywając o 0.04 sekundy z drużyną z 
Knurowa. Daniel Bugdol wywalczył trze-
cią lokatę w klasyfikacji generalnej Mi-
strzostw.

W kwietniu 2010 roku zostało powołane 
do istnienia Stowarzyszenia Absolwentów 
i Sympatyków Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Raciborzu. Idea tego sto-
warzyszenia zrodziła się głównie wśród 
absolwentów Studium Nauczycielskiego, 
a podjęły ją władze uczelni, szczególnie 
Prorektor prof. nadzw. dr hab. Jerzy Po-
spiech. Prezesem został Marek Kurpis, 
natomiast wiceprezesami Mariusz Kaleta 
i Małgorzata Dastig.

W dniach 27-29 kwietnia 2010 roku   w 
murach uczelni zorganizowany został 
Międzynarodowy Obóz Studenckich Kół 
Naukowych, odbywający się w ramach 
realizacji międzynarodowego projektu 
badawczego nt. „Kompetencje językowe 
dzieci w wieku przedszkolnym i w młod-
szym wieku szkolnym”.

W dniach 14-15 maja 2010 roku   Szpital 
Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Racibo-
rzu zorganizował V Otwarte Mistrzostwa 
Śląska w Ratownictwie Medycznym. W 
zawodach wzięło udział dwadzieścia za-
łóg ratowniczych z Polski oraz Ukrainy. Po 
raz pierwszy w tym przedsięwzięciu wzię-

ła udział grupa studentów wychowania fi-
zycznego w charakterze…pozorantów, na-
tomiast grupa studentów II roku kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych miała okazję zaprezentować 
swoje umiejętności artystyczno-dydak-
tyczne z dziećmi i młodzieżą raciborskich 
szkół, uczestnicząc w akcji plastycznej 
„Drzewo życia” pod kierunkiem dr Gabrieli 
Habrom-Rokosz. 

Efekt akcji plastycznej 
„Drzewo Życia”

  

Czerwiec 2009 roku  uczelnia po raz 
pierwszy wypuściła absolwentów kierun-
ku automatyka ze stopniem inżyniera.

17-19 września 2010 roku   odbył się Zjazd 
Absolwentów Studium Nauczycielskiego. 
Jego organizatorem był Zarząd Stowarzy-
szenia Absolwentów i Sympatyków PWSZ 
we współpracy z władzami uczelni.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2010/2011
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

8 października 2010 roku   w auli Domu 
Studenta JM Rektor prof. Michał Szepe-
lawy przewodniczył, zaszczyconej udzia-
łem wielu dostojnych gości, uroczystości 
rozpoczęcia kolejnego roku działalności 
raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. Nowym składnikiem tej in-
auguracji było wręczenie, ufundowanych 
m.in. przez RAFAKO S.A., nagród absol-
wentom, laureatom konkursu na najlepszą 
pracę inżynierską. Wykład inauguracyjny 
nt. „Przyroda ziemi raciborskiej w foto-
grafii artystycznej” wygłosiła dr Gabriela 
Habrom-Rokosz

21 października 2010 roku   odbyła się w 
auli, z udziałem wielu zainteresowanych 
osób, konferencja, podczas której zain-
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augurowano unijny projekt „Modelowy 
program praktyk”. Projekt, zaplanowany 
na lata 2010-2014, omówił jego pomy-
słodawca, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Po-
śpiech. 

10 grudnia 2010   w roku 2010 obcho-
dzono w Polsce setną rocznicę powstania 
Związku Harcerstwa Polskiego. Z tej oka-
zji raciborska uczelnia stała się miejscem 
uroczystej zbiórki byłych członków ZHP. 
Honorowy patronat spotkania przyjął JM 
Rektor prof. dr hab. Michał Szepelawy. 10 
grudnia 2010 roku spotkali się tu byli in-
struktorzy, harcerki, harcerze i zuchy. W 
spotkaniu uczestniczył prorektor PWSZ 
doc. dr Jacek Lembas, który reprezento-
wał JM Rektora.

13 grudnia 2010   Rektor PWSZ prof. 
Michał Szepelawy dokonał uroczystego 
otwarcia konferencji pt. „Warsztat pracy 
pedagoga resocjalizacyjnego (dokonania 
i perspektywy)” zorganizowanej przez 
PWSZ wspólnie z Uniwersytetem Wroc-
ławskim i Uniwersytetem Śląskim w Opa-
wie. 

16 grudnia 2010   Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Raciborzu gościła 
uczestników konferencji na temat: „Pe-
dagogiczne badania komparatystyczne na 
polsko-czeskim pograniczu - dokonania i 
perspektywy”. Konferencja została zorga-
nizowana z inicjatywy dr. Adama Szeców-
ki, jako autora kolejnego projektu uznane-
go w Konkursie Wewnętrznych Projektów 
Badawczych Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Obok pracowników naszej uczelni, 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Śląskiego 
Uniwersytetu w Opawie, współanima-
torami i uczestnikami konferencji byli 
przedstawiciele Urzędu Miasta Racibo-
rza, Polskiego Towarzystwa Pedagogicz-
nego, Euroregionu Silesia, raciborskich 
szkół i placówek kulturalno-oświatowych 
współpracujących z czeskimi partnerami, 
a także Studenckiego Koła Naukowego 
Resocjalizacja.

13 stycznia 2011   Rektor PWSZ prof. Mi-
chał Szepelawy podpisał porozumienie 
o współpracy z II Liceum Ogólnokształ-
cącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu 
Śląskim.
W ramach działań promocyjnych w dniu 
13 stycznia 2011 roku zorganizowano 
konferencję inaugurującą projekt „Belfer 

Senat	i	goście	po	uroczystości	inauguracji	roku	akademickiego	2010/2011		

on-line – przygotowanie nauczycieli do 
stosowania e-learningu i cyfrowych na-
rzędzi edukacyjnych w kształceniu kom-
petencji kluczowych uczniów”, współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Założenia projektu przedstawił 
jego kierownik, dr Jacek Lembas.

Agnieszka Ostrowska, reprezentująca 
AZS PWSZ Racibórz, stanęła na podium 
zawodów pływackich w dniach 5-6 marca 
2011 roku na pływalni dwudziestopięcio-
metrowej w Kozienicach w ramach cyklu 
Grand Prix Polski – Puchar Polski. Ag-
nieszka Ostrowska triumfowała na swym 
najlepszym dystansie, czyli 200 metrów 
stylem klasycznym, a także na 100 m sty-
lem klasycznym.

14 kwietnia 2011   prof. nadzw. dr hab. 
Michał Szepelawy został wybrany na sta-
nowisko rektora na kadencję 2011-2015.

16 kwietnia 2011 roku   zainicjował swo-
ją działalność Uniwersytet Dziecięcy – 
wspólna inicjatywa Instytutu Studiów 
Edukacyjnych (osobiście dr Gabrieli Kryk) i 
Raciborskiego Centrum Kultury (Dyrektor 

Janiny Wystub).

28 kwietnia 2011   Kolegium Elektorów 
dokonało wyboru dr. inż. Juliusza Kiesia 
na stanowisko prorektora ds. organizacji i 
rozwoju na lata 2011-2015. 

Siatkarska drużyna KU AZS PWSZ kobiet, 
trenowana przez Aleksandra Galińskiego,  
zdobyła historyczny, brązowy medal Mi-
strzostw Śląska, które odbyły się 16 maja 
2011 roku w hali AWF-u Katowice.  

19 maja 2011   Kolegium Elektorów wy-
brało dr Teresę Jemczurę na stanowisko 
prorektora ds. studenckich w kadencji 
2011-2015.

W ostatnim dniu sierpnia 2011 roku    na-
stąpiło oficjalne przekazanie władzy przez 
prorektorów, którzy skończyli kadencję i 
nie ubiegali się o ponowny wybór, nowo 
wybranym zastępcom Rektora.

1 września 2011 r.   Prezydium Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie 
zaopiniowało wniosek naszej uczelni o na-
danie uprawnień do prowadzenia kształ-
cenia na kierunku „architektura i urbani-
styka” na poziomie studiów pierwszego 
stopnia.

1 i 2 września 2011 r.   odbyła się  mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa pn. 
„Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne 
w języku i literaturze czeskiej”, zorgani-
zowana przez Instytut Neofilologii PWSZ 
i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu.

9 maja 2011   Kolegium Elektorów wy-
brało dr Teresę Jemczurę na stanowisko 
prorektora ds. studenckich w kadencji 
2011-2015.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2011/2012
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

13 października 2011 roku   rozbrzmiało 
w auli PWSZ jubileuszowe Gaudeamus 
igitur. Uroczystość inauguracji, zaszczy-
cona obecnością wielu czcigodnych go-
ści, była nacechowana rozpoczynającymi 
się obchodami 10-lecia uczelni. Ważnym 
punktem uroczystości było wręczenie sta-
tuetek „Zasłużony dla PWSZ w Raciborzu” 
prof. Jerzemu Buzkowi, który przed dzie-
sięcioma laty jako premier RP podpisał akt 
powołania naszej uczelni oraz prof. Jerze-
mu Pośpiechowi, jednemu ze współtwór-
ców raciborskiej PWSZ i jej prorektorowi 
w okresie pierwszego dziesięciolecia w hi-
storii PWSZ. Zwieńczeniem spotkania był 
wykład inauguracyjny, wygłoszony przez 
prof. Jana Miodka.

6 grudnia 2011 roku   na zaproszenie In-
stytutu Studiów Edukacyjnych gościła 
w murach uczelni prof. dr hab. Barbara 
Woynarowska, Kierownik Zakładu Bio-
medycznych i Psychologicznych Podstaw 
Edukacji Wydziału Pedagogicznego Uni-
wersytetu Warszawskiego, Członka Pol-
skiej Akademii Nauk - Wydziału V Nauk 
Medycznych; Komitetu Epidemiologii i 
Zdrowia Publicznego oraz Komitetu Roz-
woju Człowieka.

13 grudnia 2011 roku   odbyło się semina-
rium bolońskie, którego temat przewodni 
dotyczył „Zadań uczelni wynikających z 
aktualnych uregulowań prawnych doty-
czących Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
szkolnictwa wyższego i systemów zapew-
niania jakości kształcenia”. 

15 grudnia 2011 r  odbyło się posiedzenie 
Konwentu PWSZ w Raciborzu kończące 
kadencję 2007-2011. 

12 stycznia 2012 r.   Rektor PWSZ prof. Mi-
chał Szepelawy został powołany na prze-
wodniczącego Kapituły do spraw analizy 

wniosków o przyznanie Nagrody Staro-
sty Raciborskiego „Mieszko AD 2011” za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej i upowszechniania kultury.

18 stycznia 2012 r.   Prorektor PWSZ dr 
Teresa Jemczura dokonała otwarcia kon-
ferencji podsumowującej I rok realizacji 
projektu „Akademicki Inkubator Przed-
siębiorczości w PWSZ w Raciborzu”.

19 stycznia 2012 r.   odbyło się posiedze-
nie Konwentu PWSZ w Raciborzu. Pod-
czas obrad dokonano wyboru przewodni-
czącego Konwentu - Adama Hajduka - na 
kadencję 2011-2015 oraz przyjęto nowy 
regulamin Konwentu.

26 marca 2012 roku .   w Hali Arena Rafako 
odbył się finał Akademickich Mistrzostw 
Śląska w piłce siatkowej mężczyzn. W 
wielkim finale raciborscy siatkarze, tre-
nowani przez mgr. Witolda Galińskiego, 
wygrali w stosunku 2:1 z ATH Bielsko-Bia-
ła. Drużyna z PWSZ po raz drugi zdobyła 
złoty medal Akademickich Mistrzostw 
Śląska. 

3 kwietnia 2012 roku   Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Raciborzu mia-
ła zaszczyt gościć Prof. dra hab. Daniela 
Kadłubca, wybitnego polonistę, folklory-
stę i kulturoznawcę.  Jego wykład adre-
sowany głównie do studentów Instytutu 
Neofilologii, zatytułowany „Wkład Śląska 
w rozwój polskiej kultury umysłowej”, był 
częścią obchodów dziesięciolecia racibor-
skiej uczelni.

19 kwietnia 2012 roku   z okazji obcho-
dów 10-lecia Uczelni odbyło się w Sali 
Zamku Piastowskiego uroczyste posie-
dzenie Senatu. Podczas uroczystości JM 
Rektor PWSZ prof. Michał Szepelawy 
przedstawił historię powstania i rozwoju 
Uczelni. Wspomnieniami z dziejów Szkoły 
podzielił się z zebranymi również prof. Je-
rzy Pośpiech – Prorektor PWSZ w latach 
2002 - 2011, natomiast wówczas urzę-
dujący Prorektor PWSZ dr inż. Juliusz 
Kieś przedstawił plany związane z przy-
szłością uczelni. Uroczystość zaszczyci-
ło swoją obecnością wielu znakomitych 
gości, wśród których był także m.in. prof. 
Grzegorz Opala, były minister zdrowia w 
rządzie Jerzego Buzka, który wydatnie 
przyczynił się do uruchomienia Szkoły. 

Uroczystość Jubileuszu Szkoły artystycznie 
uświetnił koncert Kwartetu 

Bramy Morawskiej 

maj 2012 r  mgr Stanisława Furman uzy-
skała tytuł „Bibliotekarza Roku 2011”.

W dniach 3-6 maja 2012 roku  został ro-
zegrany w Katowicach finał Akademickich 
Mistrzostw Polski w piłce siatkowej męż-
czyzn. Drużyna PWSZ zdobyła brązowe 
medale, dodatkowo osiągnęła srebro w 

Obok	JM	Rektora	prof.	nadzw.	dr.	hab.	Michała	Szepelawego	stoją	nowo	wybrani	prorektorzy:	
dr	inż.	Juliusz	Kieś	i	dr	Teresa	Jemczura	oraz	prof.	nadzw.	dr	hab.	Jerzy	Pośpiech	ze	statuetką

	„Zasłużonego	dla	PWSZ	w	Raciborzu”

15 lat pwsz
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rywalizacji Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych.

19 lipca 2012 roku  prof. Michał Szepe-
lawy i Rektor Uniwersytetu Śląskiego w 
Opawie prof. Rudolf Žázek podpisali umo-
wę o współpracy.

18-19 września  2012 roku  w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła 
się Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa „Na pograniczach edukacji – kon-
tynuacje. Rozważania o współczesnej 
edukacji zdrowotnej”. Organizatorami 
tego naukowego przedsięwzięcia był In-
stytut Studiów Edukacyjnych PWSZ oraz 
Katedra Antropologii i Wiedzy o Zdrowiu 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 
w Ołomuńcu.

Konferencję otworzył JM Rektor prof. 
nadzw. dr hab. Michał Szepelawy

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2012/2013
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 października 2012 r.  Rektor PWSZ prof. 
Michał Szepelawy gościł prezesa Pol-
skiego Związku Hokeja na Lodzie Piotra 

Senat	PWSZ	oraz	goście	jubileuszowych	obchodów

Hałasika oraz prezesa Śląskiego Związku 
Hokeja na Lodzie Mirosława Minkina. Ce-
lem spotkania było podpisanie listu inten-
cyjnego w sprawie współpracy. 

12 października 2012 r.  roku Rektor 
PWSZ prof. Michał Szepelawy uroczy-
ście zainaugurował nowy rok akademi-
cki 2012/2013. Podczas uroczystości 
wręczono nagrodę prof. Gabrieli Kapicy 
z okazji 50-lecia pracy zawodowej oraz 
listy gratulacyjne nowo wypromowanym 
doktorom i doktorom habilitowanym. 
Wykład inauguracyjny pt. „Dokąd zmie-
rza współczesna architektura  – nowe 
technologie i formy” wygłosiła dr hab. inż. 
arch. Ewa Stachura.        

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

15 listopada 2012 r.  Od przyjemnego 
akcentu muzycznego rozpoczęła się 15 
listopada 2012 roku w auli PWSZ Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 
„Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm 
wyzwaniem XXI wieku”. Patronat honoro-
wy nad tym przedsięwzięciem objął Prof. 
Jerzy Buzek, natomiast patronat nauko-
wy: JM Rektor PWSZ w Raciborzu Prof. dr 

hab. Michał Szepelawy i JM Rektor Poli-
techniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Marek 
Tukiendorf. Konferencję zorganizował In-
stytut Studiów Społecznych Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
we współpracy z Wydziałem Ekonomii i 
Zarządzania Politechniki Opolskiej, Ko-
łem Politologów Uniwersytetu Opolskie-
go i Biurem Parlamentarnym Prof. Jerze-
go Buzka. 

9 stycznia 2013 r.  odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt Akademicki In-
kubator Przedsiębiorczości realizowany 
w raciborskiej Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej.

31 stycznia 2013 r.  Senat przyjął uchwałę 
w sprawie powołania nowego kierunku 
kształcenia - ‘administracja’.

13 marca 2013 r.  gościł w uczelni, na 
zaproszenie Instytutu Studiów Społecz-
nych, jeden z najwybitniejszych polskich 
socjologów, prof. dr hab. Krzysztof Frysz-
tacki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik 

tamtejszego Zakładu Socjologii Stosowa-
nej Pracy Socjalnej.                                                                                 
 
17 kwietnia 2013 r.  Rektor PWSZ prof. 
Michał Szepelawy i doc. Ing. Jana Burge-
rova, PhD podpisali umowę o współpracy 
pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Za-
wodową w Raciborzu a Wydziałem Peda-
gogicznym Uniwersytetu Preszowskiego 
w Preszowie. 

8 maja 2013 roku   Rektor PWSZ prof. Mi-
chał Szepelawy wraz z Prorektorami dr 
Teresą Jemczurą i dr. inż. Juliuszem Kie-
siem oraz Posłem na Sejm RP Henrykiem 
Siedlaczkiem wzięli udział w konferencji 
z okazji 15–lecia państwowych wyższych 
szkół zawodowych. Odbyła się ona w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP, a jej organizato-
rem była Konferencja Rektorów Publicz-
nych Szkół Zawodowych.

22 maja 2013 roku    gościem Rektora 
PWSZ prof. Michała Szepelawego był 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opa-
wie prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr . Podczas 
wizyty w ramach zorganizowanego przez 
PWSZ cyklu „Złote wykłady” Profesor 
wygłosił wykład pt. „ češi a Poláci v histo-
rii. Co je spojovalo a co rozdčlovalo”.

W dniach 23- 24  maja 2013 roku  w In-
stytucie Neofilologii odbywała się mię-
dzynarodowa studencka konferencja 
naukowa pod nazwą „Leksykograficzne 
problemy opisu terminologii (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem terminów zin-
tegrowanego systemu reagowania w 
sytuacjach kryzysowych)”, zorganizowa-
na przez Zakład Filologii Słowiańskiej 
Instytutu Neofilologii w ramach projektu 
CZESKO-POLSKIE CENTRUM LEKSY-
KOGRAFICZNE, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego - Przekraczamy Granice.

25 maja 2013 r.  odbył się na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu I zjazd absolwen-
tów  kierunku „edukacja artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych”

3 czerwca 2013 roku  w ramach cyklu „Zło-
te wykłady” organizowanego przez Uczel-
nię, wykład pt. „Slezská idea v 19. a 20. 
stoletni v interpretaci tči národč – čechč, 
Polákč a Nčmcč” wygłosił Primátor mia-
sta Opawy Prof. PhDr. Zdenčk Jirasek, 
CSc., którego gościł Rektor PWSZ. 

8 czerwca 2013 roku  Obchody 20-lecia 
działalności germanistyki w Raciborzu 
(najpierw w Kolegium Języków Obcych, a 
następnie w PWSZ) odbyły się w sobotę, 8 
czerwca 2013 roku, w auli PWSZ.                                                                    

12 czerwca 2013 roku  na zaproszenie 
władz raciborskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego oraz dy-
rekcji Instytutu Studiów Edukacyjnych, 
gościł w uczelni jeden z najwybitniejszych 
obecnie w Polsce znawców problemów 
pedagogicznych i edukacyjnych – prof. 
dr hab. Bogusław Śliwerski. Wygłosił on 
wykład pt. „Polska oświata jako czynnik 
destrukcji demokracji”.

3 września 2013 roku  Rektor PWSZ prof. 
Michał Szepelawy dokonał uroczystego 
otwarcia międzynarodowej konferencji 
naukowej pt. „Doświadczanie codzienno-
ści w języku i w literaturze czeskiej”. Or-
ganizatorem konferencji oprócz Instytutu 
Neofilologii był Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a patronat ho-
norowy nad konferencją objął ambasador 
Republiki Czeskiej Pan Jan Sechter.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2013/2014
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

10 października 2013 r.  z udziałem wielu 
dostojnych gości odbyła się uroczysta in-
auguracja roku akademickiego w Sali Za-
mku Piastowskiego w Raciborzu. Jednym 
z punktów tego wydarzenia było wręcze-
nie dr Gabrieli Kryk Medalu Komisji Edu-
kacji Narodowej. Wykład inauguracyjny 
nt. „Dzieje Kościoła na Śląsku częścią 
europejskiej przeszłości” wygłosił ordy-

nariusz gliwicki, ks. bp prof. dr hab. Jan 
Kopiec.

13 października 2013 r.  w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny odprawiona została, z udziałem m.in. 
władz uczelni oraz pocztu sztandarowe-
go, msza święta w intencji uczelni z okazji 
inauguracji roku akademickiego.

26 listopada 2013 r.  w Zamku Piastow-
skim w Raciborzu odbyła się konferencja 
otwierająca projekt „Śląsk – 10 lat człon-
kostwa w Unii Europejskiej”. To wydarze-
nie rozpoczęło cykl szeregu aktywności, 
w tym serię debat, wykładów otwartych, 
publikację, aż po konferencję zamykającą 
jesienią 2014 roku w Opawie. 

28 stycznia 2014 r.   przeprowadzone zo-
stało spotkanie z przedstawicielami admi-
nistracji samorządowej oraz państwowej 
związanej z bezpieczeństwem. Jego celem 
było zapoznanie gości z założeniami no-
wego kierunku uruchamianego w Insty-
tucie Studiów Społecznych – bezpieczeń-
stwo państwa. 

26 marca 2014 r.   Na pływalni Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raci-
borzu odbyły się Akademickie Mistrzo-
stwa Śląska w Pływaniu o Puchar Rektora 
PWSZ. Do zawodów przystąpiło prawie 
dwustu pływaków z dziewięciu uczelni z 
terenu województwa śląskiego. W inau-
guracji zmagań uczestniczyli przedstawi-
ciele władz lokalnych. 

15 kwietnia 2014 r.   Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Raciborzu była, obok 
Statutowego Miasta Opawa, Miasta Raci-
borza, Macierzy Śląskiej i Uniwersytetu 
Śląskiego w Opawie, współorganizato-
rem konferencji naukowej poświęconej 
dziejom Opawy. Jednym ze współpro-
wadzących obrady był JM Rektor PWSZ 
prof. Michał Szepelawy. Konferencja pod 
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hasłem „Opawa – miasto na granicy”, bę-
dąca projektem finansowanym z Fundu-
szu Mikroprojektów Euroregionu Silesia, 
zgromadziła 15 kwietnia 2014 roku w auli 
Uniwersytetu Śląskiego w Opawie liczne 
grono czeskich i polskich naukowców, sa-
morządowców, studentów, regionalistów, 
miłośników historii lokalnej.

Rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. Michał 
Szepelawy i Zastępca Prezydenta Raciborza 

dr Ludmiła Nowacka

20 maja 2014 r.   świętowano jubileusz 
dziesięciolecia istnienia Instytutu Stu-
diów Społecznych. Zorganizowano je w 
formie konferencji naukowej na temat: 
„Tradycje i przyszłość badań nad społecz-
nościami lokalnymi w naukach społecz-
nych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
wielu instytucji współpracujących z Insty-
tutem Studiów Społecznych. Przybyli pra-
cownicy (obecni i byli), liczni absolwenci 
oraz obecni studenci, którzy aktywnie 
włączyli się w przygotowanie i realizację 
przedsięwzięcia. Gościem specjalnym był 
prof. dr hab. Marek Szczepański, znakomi-
ty socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.          
 
  
20 września 2014 r.   W obiektach Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Raciborzu odbył się II Zjazd Absolwen-
tów Studium Nauczycielskiego, Kolegium 
Nauczycielskiego, Nauczycielskiego Ko-
legium Języków Obcych i Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. Impreza, 
zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Absolwentów i Sympatyków PWSZ w Ra-
ciborzu, zgromadziła sporą liczbę absol-
wentów.  

27-28 września 2014 r.   przeprowadzony 
został I Turniej o Puchar Rektora PWSZ w 
Raciborzu w Koszykówce Mężczyzn. 

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2014/2015
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

15 października 2014 r.   Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowa nt. „Edukacja 
do współbycia i współdziałania” odbyła 
się 15 października 2014 roku. Organiza-
torem Konferencji był Instytut Studiów 
Edukacyjnych i Sztuki PWSZ oraz Zakład 
Edukacji Elementarnej. 

16 października 2014 r.   roku społecz-
ność uczelniana została ugoszczona przez 
władze RAFAKO S.A., raciborskiej fir-
my, z którą Szkoła współpracuje od lat, 
w zabytkowej i pięknie odnowionej sali 
Pałacyku Myśliwskiego. Odbyła się tam 
uroczysta inauguracja kolejnego roku aka-
demickiego, na którą przybyło liczne gro-
no dostojnych gości. Uroczystość została 
wzbogacona występem słynnego Chóru 
Mieszanego LO w Głubczycach pod dy-
rekcją Tadeusza Eckerta. Zwieńczeniem 
inauguracji był wykład „O potrzebie jaw-
ności w administracji publicznej” wygło-
szony przez dr Ewę Pierzchałę z Instytutu 
Studiów Społecznych. Jak się miało oka-
zać wkrótce, była to ostatnia uroczystość 
inauguracyjna, w której uczestniczył prof. 
nadzw. dr hab. Michał Szepelawy

17-18 października 2014 r.   odbyły się 
uroczystości z okazji 100-lecia Towarzy-
stwa Gimnastycznego “Sokół” w Racibo-
rzu, których współorganizatorem była 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W 
gmachu uczelni przeprowadzono konfe-
rencję naukową na temat ruchu sokolego. 

19 października 2014 r.    W niedzie-
lę 19 października 2014 roku o godzinie 
12.00 w prezbiterium raciborskiej Fary 
zajęli miejsca odziani w togi reprezentan-
ci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej – JM Rektor prof. Michał Szepelawy, 
Prorektor dr inż. Juliusz Kieś, członkowie 
Senatu. Przy ołtarzu stanął poczet sztan-
darowy, a do czcigodnej raciborskiej świą-
tyni przybyło wiele osób związanych z 
uczelnią – wykładowcy, pracownicy, stu-
denci. Gospodarz miejsca, Ks. Ginter Ku-
rowski, z wielką serdecznością przywitał 
głównego celebransa, Ks. Bpa prof. Jana 
Kopca, ordynariusza gliwickiego, władze 
uczelni i wszystkich, dla których racibor-
ska szkoła wyższa jest wielką wartością.

23 października 2014 r.    Studenci kie-
runku architektura i urbanistyka mieli 
możliwość pokazania swoich prac szer-
szej publiczności w galerii Raciborskiego 
Centrum Kultury. Gości przybyłych 23 
października 2014 roku na wernisaż przy-
witała dyrektor Raciborskiego Centrum 
Kultury mgr Janina Wystub, a z ramienia 
uczelni głos zabrała zastępca dyrektora 
Instytutu Techniki i Architektury dr inż. 
arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak. 
Podczas wernisażu zostały wręczone 
również wyróżnienie dla najbardziej ak-
tywnych studentów kierunku architektu-
ra i urbanistyka. 

10-14 listopada 2014 roku     International 
University of Sarajevo gościł grupę mło-
dych architektów polskich podczas Mię-
dzynarodowych Warsztatów i Konferen-
cji nt. „Urbanistyczno-architektoniczne 
problemy projektowe we współczesnym 
mieście: case of Sarajevo”. Organizatorem 
wydarzenia był International University 
of Sarajevo (IUS - BiH) we współpracy z 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 
Raciborzu i Politechniką Śląską w Gliwi-
cach. W tym ważnym wydarzeniu wzięła 
udział grupa studentów z Raciborza wraz 
z prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewą Sta-
churą i  dr inż. arch. Joanną Sokołowską-
-Moskwiak, które znalazły się w gronie 
zaproszonych tutorów. 

20 listopada 2014 roku     na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu, na tle sztanda-
rów sokolich, Rektor PWSZ prof. Michał 
Szepelawy i Prezes TG „Sokół” Wojciech 
Nazarko podpisali umowę partnerską o 
współpracy pomiędzy Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową a Towarzystwem 
Gimnastycznym „Sokół” w Raciborzu. 

28 grudnia 2014 roku  zmarł JM Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu prof. dr hab. Michał Szepe-
lawy.

31 grudnia 2014 roku  odbył się po-
grzeb JM Rektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  
prof. dr hab. Michała Szepelawego.

Michał Szepelawy - (1951-2014) 

Urodził się 29 marca 1951 roku w Mieszkowicach koło Prudnika. Po zakończeniu edukacji w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Prudniku przybył w 1970 roku do Raciborza, aby podjąć kształcenie w 
tutejszym Studium Nauczycielskim na kierunku wychowanie fizyczne. Jako absolwent SN-u zo-

stał zatrudniony w 1972 roku w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 
12. W tym czasie związał się z Raciborzem nie tylko zawodowo, ale także rodzinnie. Po roku pracy w SP nr 
12 został przeniesiony do jednej z pierwszych „sportowych” szkół w Polsce – raciborskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 8. Po zdobyciu uprawnień trenerskich pracował również jako trener lekkoatletyki w Międzyszkol-
nym Klubie Sportowym. W czerwcu 1977 roku Michał Szepelawy uzyskał stopień magistra wychowania 
fizycznego, a we wrześniu 1978 roku przeniósł się do innej placówki oświatowej – został nauczycielem 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Usługowych w Raciborzu. W szkole tej przepracował 
dziesięć lat. W 1988 roku związał się, jak się miało okazać – do końca swojego życia - z działającymi w 
historycznym obiekcie przy ulicy Słowackiego instytucjami kształcącymi nauczycieli oraz przeniósł swoje 
zainteresowania ze sfery praktyki nauczycielskiej na płaszczyznę teoretyczno-badawczą. W latach 1988-
1992 był wykładowcą Studium Nauczycielskiego, a następnie – między rokiem 1992 a 2002 – Kolegium 
Nauczycielskiego. Pracę w Kolegium łączył z pełnieniem funkcji doradcy metodycznego w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym w Katowicach. We wrześniu 1997 roku uwieńczył swoje badania sprawności 
motorycznej obroną dysertacji doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Nato-
miast w 2004 roku uzyskał habilitację. W 2002 roku rozpoczął pracę w nowo utworzonej Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Równolegle był wykładowcą Politechniki Opolskiej. W raci-
borskiej uczelni pełnił w latach 2003-2004 funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych, 
we wrześniu 2004 roku został dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej, natomiast w 2007 roku wybrano 
Go na stanowisko Rektora PWSZ w Raciborzu. W 2010 roku społeczność raciborskiej uczelni ponownie 
powierzyła prof. Szepelawemu obowiązki kierowania placówką. Śmierć Pana Rektora, która nastąpiła w 
poświąteczną niedzielę 28 grudnia 2014 roku, była dla wszystkich osób tworzących społeczność Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej niezwykle trudnym doświadczeniem. W mroźne sylwestrowe popołudnie 
– 31 grudnia 2014 roku – żegnało JM Rektora prof. dr. hab. Michała Szepelawego mnóstwo osób, które 
zapamiętały Go jako Człowieka cechującego się skromnością, uczciwością, wspaniałomyślnością, jako ko-
chającego i kochanego męża, ojca, dziadka oraz jako obdarzonego wielkim talentem pedagoga, wreszcie 
Rektora, który tak wiele poświęcił raciborskiej szkole wyższej.  
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26 lutego 2015 roku     obradował Senat, 
który powołał skład Komisji Wyborczej 
na kadencję 2015-2019, powołał specjal-
ność „logopedia szkolna z terapią peda-
gogiczną” na kierunku ‘pedagogika’, pozy-
tywnie zaopiniował wniosek o powołanie 
nowego kierunku kształcenia ‘turystyka i 
rekreacja’.

Marzec 2015 roku     Studentki kierunku 
architektura i urbanistyka, Justyna Lebie-
dzik, Karolina Krupa i Martyna Dziurska, 
zdobyły główną nagrodę  w prestiżowym 
międzynarodowym konkursie architekto-
nicznym BRICK AWARD 2015. Nagrodą 
dla najlepszych adeptek architektury jest 
płatny, dwumiesięczny staż w uznanej 
warszawskiej pracowni architektonicznej 
Are Stiasny/Wacławek

16 kwietnia 2015 roku     Kolegium Elek-
torów dokonało wyboru Rektora Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Raciborzu. Została nim dr hab. inż. arch. 
Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu. 
Bezpośrednio po rozstrzygnięciu wybor-
czym Pani Rektor-Elekt wzięła udział w 
posiedzeniu Kolegium Rektorskiego. 

W półfinale Akademickich Mistrzostw 
Polski w koszykówce, które w dniach 
30.04-3.05.2015 roku odbyły się w Ka-
towicach, drużyna naszych koszykarzy 
zdobyła czwarte miejsce i była o krok od 
awansu do Finałów Akademickich Mi-
strzostw Polski. 

16 kwietnia 2015 roku     Kolegium Elekto-
rów dokonało wyboru Rektora Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raci-
borzu. Została nim dr hab. inż. arch. Ewa 
Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu. 

7  maja 2015 roku     Kolegium Elekto-
rów dokonało wyboru dr. Pawła Strózika 
na Prorektora ds. dydaktyki i studentów 
PWSZ w Raciborzu na kadencję 2015–
2019

14   maja 2015 roku    Kolegium Elekto-
rów dokonało wyboru Prorektora ds. roz-
woju i organizacji PWSZ w Raciborzu na 
kadencję 2015-2019. Został nim dr Jakub 
Berezowski. 

W dniach 28–31 maja 2015 roku     Ko-
legium Elektorów dokonało wyboru Pro-
rektora ds. rozwoju i organizacji PWSZ w 
Raciborzu na kadencję 2015-2019. Został 
nim dr Jakub Berezowski. 

1 września 2015 roku     odbyło się oficjal-
ne przejęcie obowiązków przez JM Rek-
tor dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę, prof. 
nadzw. oraz przez Prorektorów.

W dniach 3-4 września 2015 roku    w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Raciborzu i w Urzędzie Miejskim 
w Głubczycach miała miejsce VIII MIĘ-
DZYNARODOWA KONFERENCJA NA-
UKOWA: Język i literatura czeska a..., pod 
nazwą „Chaos i ład w języku i literaturze 
czeskiej”. Patronat honorowy objął Adam 
Krupa – Burmistrz Głubczyc.

Triumfatorki	konkursu		„Brick	Awards”

14 -15 września  2015 roku   – JM Rek-
tor dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. 
nadzw. przebywała we Florencji w celu 
nawiązania współpracy z organizacją DEL 
BIANCO.

24-26 września 2015 roku  – W wybo-
rach do władz KRePSZ, które odbyły się w 
trakcie XXIII Zgromadzenia Plenarnego w 
Nowym Targu, wybrano nowy skład Pre-
zydium Stowarzyszenia. Zastępcą Prze-
wodniczącego została Dr hab. inż. arch. 
Ewa STACHURA, prof. nadzw.

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2015/2016
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

2 października 2015 roku  w Sali Zamku 
Piastowskiego w Raciborzu z udziałem 
władz uczelni i wielu zaproszonych gości 
odbyła się inauguracja roku akademickie-
go 2015/2016 w PWSZ w Raciborzu. Po 
powitaniach gości JM Rektor dr hab. inż. 
arch. Ewa Stachura, prof. nadzw. wygłosi-
ła przemówienie, zawierające w pierwszej 
części podsumowanie minionego roku 
akademickiego, naznaczonego między in-
nymi przedwczesną śmiercią poprzednie-

go Rektora, śp. prof. dr. hab. Michała Sze-
pelawego, w drugiej zaś ambitny program 
wybranych wiosną władz Szkoły na nową 
kadencję. Sympatycznym kontrapunktem 
okazał się występ Młodzieżowej Orkie-
stry Raciborskiego Centrum Kultury pod 
dyrekcją Henryka Krótkiego. Prof. dr hab. 
Janusz Olearnik wygłosił wykład inaugu-
racyjny, poświęcony modelowi współ-
czesnej uczelni wyższej”. 

17 grudnia 2015 roku   Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa w Raciborzu nawią-
zała współpracę z Jastrzębskim Klastrem 
Innowacji. JM Rektor dr hab. inż. arch. 
Ewa Stachura prof. PWSZ oraz Dariusz 
Stanaszek Prezes Zarządu i Piotr Piekarski 
Wiceprezes Zarządu JKI. W wydarzeniu 
uczestniczyli także: Anna Hetman prezy-
dent Miasta Jastrzębie-Zdrój i dr Marcin 
Kunicki, zastępca dyrektora Instytutu Kul-
tury Fizycznej PWSZ w Raciborzu.

12 stycznia 2015 roku   JM Rektor PWSZ 
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura gościła w 
Urzędzie Miasta gdzie podjęto rozmowy z 
Prezydentem Raciborza Mirosławem Len-
kiem, których celem było sformułowanie 
i zatwierdzenie głównych obszarów przy-
szłej współpracy.

Luty 2016 roku   JM Rektor prof. nadzw. 
dr hab. inż. arch. Ewa Stachura podpisała 
umowę o współpracy z Uniwersytetem 
Pamukkale w Denizli (Turcja).

Styczeń - luty 2016 roku odbyła się na 
pływalni PWSZ w Raciborzu II Runda 
Akademickich Mistrzostw Śląska. Repre-
zentanci raciborskiej Szkoły odnieśli zna-
czące sukcesy.  

IN/OUT SIDE to zwycięski projekt stu-
dentek architektury z PWSZ w Raciborzu. 
Autorski zespół w składzie: Anna Sieńko, 
Dagmara Romaniak i Dominika Nikiel 
wygrał drugą nagrodę w prestiżowym 
międzynarodowym konkursie architekto-
nicznym. 

17 do 20 marca 2016 r.    przedstawicie-
le Rady Uczelnianej Samorządu Studen-
ckiego raciborskiej uczelni uczestniczyli 
w XXVII Forum Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu.

11 marca 2016 r.   Studenckie Koło Na-
ukowe Fotografii Artystycznej FOTON 
prowadzone pod kierunkiem dr Gabrieli 

JM	Rektor	prof.	nadzw.	dr	hab.	inż.	arch.	Ewa	Stachura	i	Prorektorzy:	
dr	Jakub	Berezowski	oraz	dr	Paweł	Struzik	

Habrom-Rokosz otworzyło 10-tą wy-
stawę fotografii w jubileuszowym roku 
dziesięciolecia. Wernisaż wystawy MI-
NIMALIZM, a jednocześnie uroczystość 
podsumowująca jubileuszowe obchody 
pracy twórczej członków FOTON-u mia-
ła miejsce w Powiatowym Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej.

13 marca 2016 r. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Raciborzu dołączyła 
do szacownego grona instytucji nauko-
wych i kulturalnych, polskich i zagranicz-
nych uczelni jako nowy partner „Fonda-
zione Romualdo del Bianco” we Florencji.

W trakcie podpisania umowy z  
„Fondazione Rumualdo del Bianco”

8-10 kwietnia 2016 r.    Dobra passa raci-
borskich pływaków trwała w trakcie ro-
zegranych w Poznaniu w dniach Akademi-
ckich Mistrzostw Polski. Najwięcej medali 
zdobyła Agnieszka Ostrowska. 

12 kwietnia 2016 r.    Rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachu-
ra spotkała się z prof. Krzysztofem Ma-
likiem Rektorem Politechniki Opolskiej, 
celem podpisania umowy o współpracę 

między uczelniami. Przedstawiciele oby-
dwu uczelni zaprezentowali zakres i moż-
liwości wspólnych przedsięwzięć badaw-
czych, edukacyjnych i organizacyjnych.

Rektor PO Krzysztof Malik wraz z JM Rektor 
PWSZ w Raciborzu Ewą Stachurą

19 kwietnia 2016 r.    Z okazji 35-lecia 
powołania Polskiego Towarzystwa Peda-
gogicznego Oddział w Raciborzu w bu-
dynku PWSZ w Raciborzu zorganizowano 
19 kwietnia 2016 r. X Raciborskie Semi-
narium Pedagogiczne „35-lecie racibor-
skiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego. Geneza, współczes-
ność, perspektywy”. Przybyłych powitała 
prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego o/Racibórz dr Ludmiła 
Nowacka. Uroczystości zaszczycili swoją 
obecnością: JM Rektor PWSZ w Racibo-
rzu prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, 
zastępca prezydenta Raciborza Irena 
Żylak, w imieniu starosty Danuta Mien-
sopust, dyrektor MDK Agnieszka Busule-
anu oraz dyrektorzy miejskich placówek 
oświatowych, instytucji i stowarzyszeń, 
pedagodzy, studenci. Jubileusz PTP został 
także uczczony odsłonięciem i poświęce-
niem tablicy pamiątkowej umieszczonej 
na pierwszym piętrze gmachu uczelni. 
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Pamięć o tych, których nie ma...

Przyszła na świat 10 lipca 1975 roku w Wiślicy koło Skoczowa. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskie-
go w Cieszynie. W latach 1994–1999 studiowała matematykę (specjalność zastosowania matematyki) na Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach. W roku akademickim 1999/2000 pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, 
a następnie w roku 2000 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Matematyki UŚ. Pracę doktorską pt. „Pierścienie Witta jedno-
wymiarowych pierścieni noetherowskich” obroniła w czerwcu 2004 roku, a 29 czerwca tego samego roku Rada Instytutu Matematyki 
UŚ nadała jej stopień doktora nauk matematycznych. Od 1 października 2004 roku została zatrudniona w Instytucie Matematyki UŚ 
na stanowisku adiunkta, zaś w roku akademickim 2005/2006 dodatkowo pracowała w PWSZ w Raciborzu na stanowisku starszego 
wykładowcy. Dorobek naukowy Marzeny Ciemały to sześć prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. 
Rezultaty badań były prezentowane dwukrotnie na konferencjach międzynarodowych z teorii liczb. Marzena Ciemała angażowała się 
także w pracę społeczną z uzdolnioną młodzieżą, była członkiem jury XX Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków. Zmarła 9 lipca 
2006 roku wskutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. 

Marzena Ciemała (1975-2006)

Syn znanej pisarki Niny Kracherowej urodził się 22 listopada 1951 roku w Dzierżoniowie. Po ukończeniu w roku 1970 edukacji 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, podjął studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Opolu (dzisiejszy Uniwersytet Opolski). W 1976 roku świeżo upieczony magister filologii polskiej został zatrudniony jako asy-
stent w Instytucie Śląskim w Opolu, a więc wszedł na drogę kariery naukowej. Jednak już na początku następnego roku przeniósł 
się do redakcji „Trybuny Opolskiej”, czyli zainicjował działalność dziennikarsko-publicystyczną. Pierwsza przygoda z prasą trwała 
do początku 1982, kiedy Andrzej Kracher stał się etatowym pracownikiem aparatu politycznego. W połowie lat osiemdziesiątych 
wrócił do nauki, rozpoczynając studia doktoranckie w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie, zwieńczone uzyskaniem dokto-
ratu w 1988 roku. W początkowej fazie transformacji ustrojowej, w kwietniu 1989 roku, porzucił pracę polityczną i ponownie 
zajął się dziennikarstwem. Był redaktorem „Trybuny Opolskiej” (1989-1990), „Gazety Opolskiej” (1990-1993), „Sztandaru 
Młodych” (1993-1994). We wrześniu 1994 roku Andrzej Kracher został redaktorem naczelnym „Schlesische Wochenblatt”, 
czasopisma wydawanego przez DFK. W tym samym roku podjął pracę naukową w Uniwersytecie Opolskim. Odtąd już do końca 
życia był związany głównie z nauką, bowiem z redagowania wspomnianego pisma zrezygnował w 1998 roku (co oczywiście nie 
oznacza, że zerwał całkowicie z dziennikarstwem, które było Jego pasją), a pełnienie funkcji politycznych (np. w 2003 roku był 
krótko dyrektorem Biura Sejmiku Województwa Opolskiego) miało charakter zaledwie epizodyczny. W 1999 roku Andrzej 
Kracher uzyskał habilitację. Karierę naukową realizował nie tylko w Uniwersytecie Opolskim, ale również w drugiej opolskiej 
uczelni – Politechnice. W 2003 roku podjął pracę w raciborskiej PWSZ, z którą w ostatnich latach związał się bardzo ściśle i to nie tylko z racji pełnienia funkcji 
dyrektora ISS. Warto dodać, że prof. Kracher dzięki pracy w naszej uczelni „odkrył” niejako na nowo Racibórz, miasto Jego dzieciństwa i młodości. Zainteresował 
się problemami życia społecznego Raciborza i całego regionu. Snuł zresztą bardzo konkretne plany badawcze, dotyczące tych zagadnień. W publikacjach naukowych 
prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Krachera znaleźć można refleksje związane m.in. ze stereotypami społecznymi, charakterem narodowym, aksjologią społeczną, socjo-
logią kultury itp. Niezwykłe jest to, że ostatnie, jak się niestety miało okazać, teksty publicystyczne Andrzeja Krachera zostały ogłoszone na łamach „Eunomii”, w 

Andrzej Kracher (1951-2008)  

Urodziła się 1 marca 1971 roku w Katowicach. Absolwentka (1996 r.) Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Grafiki w Katowi-
cach. Dyplom z medalem uzyskała z grafiki warsztatowej i malarstwa, przedstawiła ponadto pokaz dyplomowy w dziedzinie fotografiki. W 
1998 roku była stypendystką Stypendium Wojewody Katowickiego dla Młodych Twórców. W latach 2003-2006 pracowała w Instytucie 
Sztuki PWSZ w Raciborzu. Prowadziła pracownię rysunku, projektowania graficznego i działań multimedialnych. Zajmowała się malar-
stwem, instalacją readymades, grafiką projektową, fotografią i filmem vhs. Prace Jej znajdują się w zbiorach prywatnych na terenie Polski, 
Niemiec i Francji. Działała jako niezależny projektant. Współpracowała z agencjami reklamy w Katowicach i Warszawie. Pełniła funkcje 
dyrektora artystycznego w agencjach reklamowych na terenie Warszawy. Realizowała projekty z zakresu grafiki użytkowej, aranżacji wnętrz 
oraz scenografii. W latach 2001-2003 zajmowała się działalnością projektową, m.in. dla firm: Columbia Tristar, Warner Bros, Poland, 
Procter& Gamble, Unilever, Boeringer Ingelheim i innych. Ponadto zaprojektowała witraże dla kościoła św. Jacka w Sosnowcu. Uprawiała 
również malarstwo ścienne. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uprawiała także poezję. Agnieszka Bieniasz, artystka 
wypowiadająca się przede wszystkim poprzez obraz, zostawiła nam testament wyrzeźbiony w słowie, potwierdzając trafność frazy Mickie-
wicza: „…płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje – pieśń ujdzie cało…”. Tom pod tytułem „Wiersze”, 

wydany w Radomsku w 2009 roku, zawiera w sobie poezję drapieżną, nasyconą emocjami, ekspresyjną, poezję natury (przeciwstawianą często poezji kultury). Słowa 
są tu niejako wyszarpywane z głębi jestestwa podmiotu, który mówi o sobie: „mieszkam/w oku cyklonu”. Wiersze Agnieszki Bieniasz przypominają – również pod 
względem formalnym – neurasteniczną poezję Haliny Poświatowskiej. To ten sam intensywny sposób odczuwania świata, to samo balansowanie na krawędzi życia i 
śmierci, ten sam ból i ten sam krzyk zamierający w gardle. Smutek emanujący z utworów Agnieszki Bieniasz nie jest wszakże obezwładniający, podmiot zdobywa się 
na tak jednoznaczne i bezpośrednie deklaracje, jak ta z wiersza „jogging”: „świat jest piękny”. Ostatnie słowa tomu – testamentu (wiersz „zimna woda” dedykowany 
mamie) niosą jednak przesłanie wręcz rozpaczliwe: „zimna woda jest opowieścią/zimna woda/nie żyje”. 

Agnieszka Bieniasz  (1971-2011)

Kazimierz Sita urodził się w 1961 roku w Chobienicach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obec-
nie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom z zakresu grafiki projektowej obronił w 1984 roku w PWSSP w Poznaniu. W 1994 r. otrzymał 
kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej rzeźba. W roku 2001 zrealizował przewód artystyczny II 
stopnia w dziedzinie rzeźby. W latach 1986 -2005 pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Od 2006 
roku pracował natomiast w Instytucie Sztuki PWSZ w Raciborzu. Zajmował się rzeźbą, w tym również szkłem i ceramiką. Kazimierz Sita 
jest twórcą wielu realizacji, wśród których są i plenerowe. Działania, podejmowane konsekwentnie od 1984 roku, wpłynęły na ukonstytu-
owanie się cyklu rozpoczętego w 1996 roku pod tytułem: „Aneks do Atlasu Owadów”. Cykl ten, jak wskazuje sam jego tytuł, przedstawia 
ogromne owady, zmontowane niejako ze spawanych metalowych elementów. Nie jest to jednak entomologiczna ilustracja. Są to albo 
istoty-hybrydy, albo stworzenia nieistniejące. Funkcjonują one na pograniczu świata sztuki, nauki i realności – są niejednoznaczne i każą 
się zastanawiać nad swoją autentyczną proweniencją. Intryga obecna w Aneksie do Atlasu Owadów oprócz tego, że zaskakuje, kreuje także 
wiele refleksji na temat zbieżności obszarów świata natury i kultury oraz niejednoznaczności otaczających nas zjawisk. Kazimierz Sita zmarł 
po ciężkiej chorobie 28 lutego 2011 roku.

Kazimierz Sita  (1961-2011) 

Śp. dr Jerzy Nowik urodził się 14 listopada 1944 roku w Lidzie. Po ukończeniu szkoły podstawową i średniej kontynuował nauką podejmując studia matematyczne 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1968 roku uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Pracował w latach 1968-1975 jako nauczyciel matematyki w szkołach 
zawodowych i średnich Opolszczyzny, natomiast w latach 1975-1981 jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Oddziale Do-
skonalenia Nauczycieli w Opolu, zwanym później Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tym okresie rozpoczął pracę nad przygotowaniem dysertacji doktorskiej, 
której rezultatem było uzyskanie w roku 1979 tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne skierował 
w stronę kształcenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. W latach 1981-1999 pracował jako adiunkt, najpierw w Instytucie 
Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a następnie w Instytucie Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Swoją pasję matematyczną rozwi-
jał, uczestnicząc w okresie od 1996 do 1999 w pracach Zespołu Analiz i Kształcenia przy Ministerstwie Edukacji Narodowej - odpowiedzialnego za przygotowanie 
programu Nowa Matura. Po wieloletnim okresie pracy naukowo–dydaktycznej swe matematyczne pasje postanowił realizować poprzez działalność wydawniczą. W 
roku 1999 założył i prowadził - wraz z żoną Krystyną - Wydawnictwo NOWIK. Specjalizuje się ono w głównie w propagowaniu literatury metodycznej z zakresu 
matematyki oraz edukacji matematycznej. Od kilku lat Wydawnictwem kieruje syn Michał. Swą bogatą wiedzę z zakresu matematyki oraz doświadczenia metodyczne 
przekazywał również studentom kierunku pedagogika, specjalność: edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy, gdy od 2007 pracował jako starszy 
wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Dorobek naukowy i dydaktyczny dr. Jerzego Nowika jest bardzo bogaty.  Dr Nowik zmarł, po 
ciężkiej chorobie, 14 października (a więc w Dniu Edukacji Narodowej) 2013 roku.

Jerzy Nowik  (1944-2013)

W Wielkim Tygodniu, bezpośrednio przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, w środę 1 kwietnia 2015 roku raciborską społecz-
ność akademicką opuściła, po długiej i ciężkiej chorobie, powszechnie lubiana dr Janina Konopnicka. Jej pogrzeb odbył się na Cmentarzu 
Jeruzalem w Wielką Sobotę, 4 kwietnia 2015 roku.  Janina Barbara Konopnicka urodziła się 12.02.1950 r. w Jarosławiu. W 1971 r. 
ukończyła Studium Nauczycielskie w Raciborzu - kierunek nauczanie początkowe i wychowanie fizyczne, a w 1983 r. studia na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem prof. Jolanty Kwiatek na Uni-
wersytecie Opolskim i w maju 2011 r. uzyskała tytuł doktora. W latach 1971-1983 pracowała jako nauczyciel nauczania początkowego 
w raciborskiej Szkole Podstawowej Nr 2. Następnie została wizytatorem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Raciborza. 
W 1989 r. związała się ze Studium Nauczycielskim, następnie z Kolegium Nauczycielskim i z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 
Raciborzu, gdzie była zatrudniona jako kierowniczka Domu Studenta, nauczyciel, a wreszcie wykładowca. Aktywnie działała w Związku 
Harcerstwa Polskiego, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz Polskim Towarzystwie Pedagogicznym. W 2013 r. ukazała się nakładem Wy-
dawnictwa PWSZ jej książka pt. Szkoła i nauczyciel w środowisku raciborskim w latach 1945-1950.
Była osobą energiczną, życzliwą, pogodną i wesołą, do końca - mimo poważnej, śmiertelnej choroby - pełną optymizmu. 

Janina Konopnicka  (1950-2015) 

W sobotę, 6 czerwca 2015 r., po ciężkiej chorobie zmarł profesor Stanislav Kavka. Odszedł wspaniały człowiek o wybitnych 
zasługach dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zanim podjął pracę na stanowisku profesora Instytutu Neofilologii, brał 
czynny udział w tworzeniu kierunku filologicznego na raciborskiej uczelni. Jednocześnie służył nieocenioną pomocą w rozwoju 
naukowym rodzimej kadry (był m.in. promotorem dwóch prac doktorskich pracowników Zakładu Filologii Angielskiej). Był 
wybitnym akademikiem, specjalizującym się w szeroko rozumianym językoznawstwie angielskim, ze szczególnym uwzględ-
nieniem fonetyki i fonologii, historii języka angielskiego, idiomatologii i semantyki. Było autorem licznych prac naukowych, 
publikowanych w wielu krajach.

Profesor Kavka urodził się w roku 1946. Za początek jego drogi naukowej należy uznać pracę magisterską z zakresu anglistyki 
i iberystyki, którą obronił w roku 1969 na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. W roku 1974 obronił w Brnie tzw. mały 
doktorat (PhDr), po czym, za namową prof. dra hab. Daniela Kadłubca, związał się z polskim środowiskiem naukowym, by 
w roku 1978 obronić rozprawę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W następnych latach kariera naukowa 

Stanislava Kavki rozwijała się niezwykle dynamicznie i związana była z ośrodkami akademickimi w różnych zakątkach świata, by wymienić tylko szwedzkie Uppsala uni-
versitet i Stockholms universitet, amerykański Northwest Missouri State University, niemiecką Pädagogische Hochschule w Erfurcie, czy angielski Manchester College 
w Oxfordzie. Szczególnie istotnym przystankiem na jego naukowej drodze miała okazać się słowacka Prešovská univerzita, gdzie w roku 2002 otrzymał stopień doktora 
habilitowanego. Nie zapomniał także o Polsce, gdzie związał się kolejno z Uniwersytetem Śląskim (1993-1995, 1998-2003), Uniwersytetem Poznańskim (1999-2002) 
oraz Uniwersytetem Opolskim (2001-2003). 

Prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc. rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku 2004, za namową profesora Mariana Kapicy, ówczes-
nego prorektora uczelni. To w tym właśnie roku otwarto Instytut Neofilologii, w powstanie którego profesor Kavka miał swój ogromny wkład. Objął tu jednak jedynie 
skromne stanowisko kierownika Zakładu Filologii Angielskiej, kontynuując jednocześnie pracę na Uniwersytecie Ostrawskim, gdzie m.in. kierował Katedrą Anglistyki 
i Amerykanistyki. Pozostał z nami do września 2014, kiedy postanowił odejść na zasłużoną emeryturę. 

Stanislav Kavka   (1946-2015)  

W ciągu piętnastu lat istnienia raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej obok faktów radosnych, dających satysfakcję całej społeczności akademickiej, 
miały miejsce wydarzenia głęboko zasmucające. Chodzi oczywiście o przejścia na 
druga stronę życia. W przededniu listopadowych świąt – Wszystkich Świętych  
i Dnia Zadusznego – przypomnijmy niektóre osoby, należące do wspólnoty PWSZ, 
które poprzedziły nas w drodze ku ostateczności.
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ku pokrzepieniu... ducha (1) nauka
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Studenckie 
inicjatywy, 
studenckie 
życie

S
twierdzenie, że życie studenta 
to nie tylko nauka, jest oczywi-
stym truizmem. Okres studiów 

powinien być dla braci studenckiej 
sposobnością do odkrywania talentów, 
możliwości, przygotowywania się do 
pełnienia różnorakich ról społecznych. 
Raciborska uczelnia od początku swego 
istnienia stwarzała warunki do szerokiej i 
różnorodnej aktywności studentów. Do-
datkowym wsparciem były i są wielora-
kie formy współpracy Szkoły z ogniwami 
samorządu terytorialnego, instytucjami 
kulturalnymi, innymi uczelniami w kraju 
i poza jego granicami, ze szkołami po-
nadgimnazjalnymi, klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami społecznymi itp. 

Studenci są obecni w mieście, powiecie i 
w szerzej rozumianym regionie. Działal-
ność studencka organizowana jest przez 
Radę Uczelnianą Samorządu Studenckie-
go, liczne studenckie koła naukowe, or-
ganizacje wolontariackie itd. Niezliczoną 
ilość najróżniejszych imprez realizowanych 
przez raciborską społeczność studencką 
staraliśmy się relacjonować w numerach 
„Eunomii”, które zawierają mocne dowody 
na to, że studiujący w Raciborzu młodzi lu-
dzie są aktywni, pełni energii i chęci dzia-
łania na rzecz innych. 

Szczególną kulminacją studenckich dzia-
łań są powiązane ze sobą w każdym roku 
akademickim kolejne edycje Igrzysk Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej „Sport ku 
radości” oraz oczywiście juwenalia. Stało 
się dobrą tradycją, że majowe święto raci-
borskich żaków ma zawsze, jak wręczane 
na zawodach sportowych medale, dwie 
strony, awers i rewers: solidarność z tymi, 
którzy potrzebują wszechstronnej pomocy 
oraz dobra, twórcza zabawa.

Pragniemy przedstawić Państwu sekwen-
cję zdjęć obrazujących w skrócie historię 
igrzysk i juwenaliów. Wierzymy, że ta sen-
tymentalna podróż w czas bezpowrotnie 
miniony przyniesie miłe wspomnienia.    

JUWENALIA 2008 
KASIA NOSOWSKA I HEY

JUWENALIA 2006

JUWENALIA 2007 
SYMBOLICZNE PRZEKAZANIE 
KLUCZY DO MIASTA

JUWENALIA 2010 
ART HAPPENIG

JUWENALIA 2015 
SZALONY I BARWNY KOROWÓD STUDENTÓW

JUWENALIA 2011

JUWENALIA 2016 
ROZPOCZĘCIE STUDENCKIEJ ZABAWY

JUWENALIA 2010 
WYSTĘP ZESPOŁU TSA

JUWENALIA 2016 
CZAS NA #SELFIE!

Zdjęcia: 
Gabriela Habrom Rokosz (5),
Daniel Chyrchel (3), Kamil Materzok



36 | EUNOMIA www.pwszrac.pl www.pwszrac.pl  EUNOMIA | 37 

SPORT KU RADOŚCI
15 lat pwsz

fo
t.

 G
ab

ri
el

a 
H

ab
ro

m
-R

o
ko

sz
 (5

), 
M

ar
ta

 Ż
ar

t

Adres redakcji:  ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, tel./fax. 032 415 50 20 mail: eunomia@pwszrac.pl
Redaguje zespół: dr Janusz Nowak (redaktor  naczelny), dr inż. arch.  Joanna Sokołowska-Moskwiak,  Kamil Szypuła 
Materiał zdjęciowy: dr Gabriela Habrom-Rokosz FOTON  Skład DTP: Kamil Szypuła
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu  Druk: Printy Poland Poligrafia, Wodzisław Śląski. 
Redakcja nie odpowiada za błędy drukarskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

EUNOMIA - magazyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu



38 | EUNOMIA www.pwszrac.pl

WWW.PWSZRAC.>PL


