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Wprowadzenie

Z prawdziwą przyjemnością, ale i pełni obaw, 
oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom 
wydawnictwa W kręgu sztuki. W zamierzeniu 
inicjatorów publikacja ma stanowić forum 
wymiany myśli, platformę, gdzie będą miały 
okazję zetknąć się różne postawy badawcze, 
strategie dyskursu i obszary naukowej 
refleksji reprezentowane przez teoretyków 
sztuki i osoby związane z dyscyplinami 
humanistycznymi, pracujące i współpra-
cujące z Instytutem Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego, ale i artystów pragnących upo-
wszechnić swe teoretyczne refleksje. W kręgu 
sztuki ma ambicje ukazać Instytut od tej 
mniej znanej strony, wszak z dokonaniami 
artystycznymi twórców z nim związanych 
mamy możliwość zetknąć się na wystawach 
indywidualnych i przeglądowych, doro-
bek teoretyczny zaś pozostaje w cieniu. 

Prezentowane wydawnictwo ma umoż-
liwić dokumentowanie zjawisk naukowych 
i artystycznych, które miały i mają miejsce 
w naszej jednostce na przestrzeni roku ka-
lendarzowego. Temu służyć ma „Kalenda-
rium” rozpoczynające ten, a jak się uda, 
i następne tomy. Mamy zamiar przybliżyć 
wizerunek Instytutu także od strony liczb 
i statystyk. Taki obraz może niejednej 
osobie wydać się zaskakujący. Choć 
sprawozdania z działalności Instytutu 
dokonywane są corocznie, nie funkcjo-
nują one w powszechnym obiegu, a tym 
bardziej w społecznej świadomości. 

Marzeniem naszym jest, aby publikacja 
spełniała, prócz swojej podstawowej funk-
cji — publikacji naukowo -artystycznej, 
również funkcję kulturotwórczą w środo-
wisku akademickim, a być może w przy-
szłości również w ośrodku miejskim, jakim 
jest Cieszyn. Związki miasta i Uniwersy-
tetu są bowiem silne i wielopłaszczyznowe.

Formuła wydawnictwa jest zatem szero- 
ka i otwarta. Potrzeba stworzenia almana-
chu o takim mniej więcej profilu, formu-

łowana nie tylko przez osoby związane 
z teorią sztuki, ale i artystów, narastała od 
jakiegoś czasu. Jej urzeczywistnienie napo-
tkało wielorakie i nieoczekiwane prze-
szkody. Stąd m.in. poślizg czasowy, który 
i tak jest nieunikniony, biorąc pod uwagę 
cykl wydawniczy i przede wszystkim fakt, 
że zamknięcie numeru musi zbiegać się 
z końcem roku kalendarzowego. Tak czy 
inaczej — zbiór powstał. Jego charakter 
zapewne będzie podlegać dopracowaniom 
i zmieniać się przez najbliższe lata, jeśli za-
istnieje potrzeba kontynuacji przedsięwzię-
cia. Dlatego prosimy, aby potraktować ten 
tom jako propozycję wydawniczą, która, 
poddawana będzie modyfikacjom w imię 
lepszego dopasowania się do potrzeb 
i oczekiwań społeczności Instytutu Sztuki. 
Proponujemy zatem następujące działy: 
„Kalendarium” — to dokumentacja wyda-
rzeń mających miejsce w Instytucie w ciągu  
danego roku kalendarzowego, opatrzona 
krótkimi komentarzami i serwisem fotogra-
ficznym. Całość podsumowana jest 
danymi statystycznymi.
„Piórem teoretyka” — to zasadnicza część 
wydawnictwa. W tym tomie proponujemy 
artykuły naukowe pracowników Instytutu 
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego z zakresu 
dyscyplin badawczych, którymi się zajmują: 
Ewy Linkiewicz: Twórcza fascynacja, gra, 
czy dialog Tadeusza Kantora ze Stanisławem 
Ignacym Witkiewiczem?, Ryszarda Solika: 
O językowym doświadczeniu sztuki. Na mar‑
ginesie rzekomej antynomii praktyki i teorii 
słów kilka oraz Joanny Wowrzeczki -Warczok: 
Artystyczne Pole Zjawiskowe. Próba systemo‑
wej konceptualizacji świata artystycznego. 
„Nasi goście” — w dziale tym prezento-
wane są teksty nadesłane, w przyszłości 
także wykłady wygłoszone i autoryzowane 
przez gości zaproszonych do Instytutu. 
W pierwszym tomie znalazły się artykuły 
dr. Marka Bernackiego, prodziekana na 
Wydziale Humanistyczno -Społecznym 
Akademii Techniczno -Humanistycznej 
w Bielsku-Białej: Poezja eschatologicznej 
nadziei — o wierszach Wojciecha Kudyby 
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z tomu „Gorce Pana” oraz współpracującej 
z Instytutem Sztuki prof. UŚ Urszuli Szu-
ścik, prodziekana bratniego, cieszyńskiego 
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji: 
Psychologiczna i pedagogiczna charaktery‑
styka bazgroty — ujęcie rozwojowe. Twór‑
czość dziecka a twórczość artystyczna.
„Piórem artysty” — w tym dziale zamiesz-
czać zamierzamy teksty eseistyczne, formy 
prozatorskie i poetyckie pisane przez arty-
stów (kilku artystów związanych z Instytu-
tem uprawia tego rodzaju twórczość 
uhonorowaną nawet znaczącymi nagrodami). 
W pierwszym tomie W kręgu sztuki publi-
kujemy prozatorski tekst dr. hab. Romana 
Maciuszkiewicza Sześć dni tygodnia. 
„Okiem artysty” — ta część wydawnictwa 
przeznaczona będzie na dywagacje o sztuce 
i istocie tworzenia, własne manifesty  
artystyczne formułowane, podobnie jak 
w poprzednim dziale, także z pozycji twórcy. 
Tym razem będą to Refleksje o sztuce i…
prof. UŚ Aleksandra Ostrowskiego.
„Okiem i piórem krytyka” — to miejsce 
 na teksty krytyczne o sztuce (wszak  
w Katedrze Teorii pracuje kilku krytyków 
sztuki). W bieżącym tomie zamieszczono 
tekst krytyczny dr Aleksandry Giełdoń-
 -Paszek: Witold Jacyków. „Kutry polskie”
— dokumentacja subiektywna.
„Recenzje” — dotyczyć będą przede wszyst-
kim książek, również tych pisanych w krę-
gu Instytutu, ale i wystaw oraz wydarzeń 
artystycznych. W pierwszym numerze 

naszego periodyku publikowany jest tekst 
Stanisława Rukszy: Krótki film o pamięci, 
czyli „nudne pocztówki” Mikołaja Długo‑
sza a „nowy dokumentalizm” i „archeolo‑
gia fotografii” Jerzego Lewczyńskiego.
„Galeria” — to prezentacja prac artystów 
— pracowników dydaktycznych Instytutu 
Sztuki, a także wybranych studentów według 
każdorazowo określonego kryterium, ogra-
niczona jednak do kilku osób lub kilkunastu 
(w sumie) prac, aby nie zachwiać proporcji 
między naukową stroną wydawnictwa a jego 
quasi -albumowym charakterem. W pierw-
szym tomie publikacji zdecydowaliśmy się 
na prezentację tych artystów związanych 
z Instytutem, którzy w roku 2008 z sukcesem 
zamknęli swe przewody awansowe. Są to 
zatem: dr Joanna Wowrzeczka -Warczok,  
dr Jerzy Pietruczuk, dr Paweł Synowiec oraz 
dr hab. Roman Maciuszkiewicz. W gronie 
tym znalazła się także, wyróżniona licznymi 
nagrodami, absolwentka 2008 Wydziału Ar-
tystycznego Magdalena Ochabska. Na zakoń-
czenie zabawne realizacje portretów peda-
gogów z pracowni dr. Piotra Grabowskiego.

Życząc budującej lektury pierwszego tomu 
wydawnictwa W kręgu sztuki, mamy 
nadzieję, że jego opublikowanie nie  
będzie tylko incydentalne, a wszystkie 
uwagi, które nieuchronnie się pojawią, 
będą miały charakter konstruktywnej 
krytyki, pozwalającej ulepszyć zbiór.

Aleksandra Giełdoń ‑Paszek 
i zespół redakcyjny



In the circle of art

Summary

In the circle of art is a publication illustrating a frag-
mentary, and mainly theoretical, output of researchers 
dealing with art and artists connected with The Institute 
of Art at the Artistic Faculty at the University of Silesia 
in Cieszyn. It is fragmentary because it contains texts 
created in about 2008. The publication opens with  
“A calendar” of events from 2008 taking place in the 
Institute of Art, richly documented by means of photos. 
The texts included here are written by people profession-
ally concerned with the Institute as well as the so called 
“guests” cooperating with the Institute, the research 
interests of which concentrate on a widely understood  
art. The book presents the works of selected authors,  
who closed the promotion procedures in 2008 or, as pro-
fessor Eugeniusz Delekta or a former student Magdalena 
Ochabska, received important awards. It is summarized 
by humorous portraits of pedagogues – graphic works 
by students from the project office by Piotr Grabowski 
(Phd). In the circle of art is thus a documentation of the 
Institute output at a particular point of its development, 
but it is, above all, the forum presenting views, research 
strategies and reflections related to art. 

The volume is divided into parts which differ as  
to their nature. What opens the book is “A calendar”  
with statistical summaries for 2008. The part “With  
a theoretician’s pen” presents the essays of the research-
ers connected with the Institute of Art related to cultural 
studies, history and sociology of art by Ewa Linkiewicz 
(A creative fascination, game or a dialogue of Tadeusz 
Kantor with Stanisław Ignacy Witkiewicz), Ryszard Solik 
(On a linguistic experience of art. A few words on the 
margin of the alleged antynomy of practice and theory), 
and Joanna Wowrzeczka‑Warczok (An artistic phenom-
enal field. An attempt to conceptualize an artistic world  
in a systematic way). The part “With a guest’s pen” 
includes the texts sent by the researchers cooperating 
with the Institute, such as Marek Bernacki (The poetry 
of an eschatological hope – on poems by Wojciech 
Kudyba from the volume “Gorce Pana”) and Urszula 
Szuścik (A psychological and pedagogical characteristic 
of scribble – a developmental perspective. Child’s crea-
tivity vs artistic creativity). The part entitled “With an 
artist’s pen” is composed of a prose text Six week days by 
a painter Roman Maciuszkiewicz, whereas “With an art-
ist’s eye” shows digressions on art and art of creation by 
Aleksander Ostrowski (Reflections on art). The section 
“With a critic’s eye and pen” contains a text by Aleksan-
dra Giełdoń‑Paszek referring to the photographic cycle 
entitled Cutters by Witold Jacyków (Witold Jacyków. 
“Polish cutters” – a subjective documentation), whereas 
a text by Stanisław Ruksza A short film about memory, 
that is “boring postcards” by Mikołaj Długosz versus 
New documentalism” and “the archeology of photo
graphy” by Jerzy Lewczyński constitute the part entitled 
“Reviews”. The whole book is completed with the 
already‑mentioned “Gallery”, namely the presentations 
of selected artistic achievements. 

In the circle of art is the first publication of that type 
prepared in the Institute of Art. The authors, though, hope 
that it will not be the last one. 

Im Kunstkreis 

Zusammenfassung

Im Kunstkreis ist eine Publikation, die ein frag-
mentarisches, vor allem theoretisches Werk von den 
Mitarbeitern und Künstlern des Instituts für Kunst der 
Kunstfakultät an der Schlesischen Universität mit dem 
Sitz in Cieszyn (Teschen) darstellt. Dieses Werk umfasst 
Texte, welche um 2008 entstanden worden sind. Die 
Publikation beginnt mit dem mit zahlreichen Fotografien 
belegten „Kalendarium“ der im Jahre 2008 im Institut 
für Kunst stattgefundenen Geschehnisse. Die Verfasser 
der hier veröffentlichten Texte sind die im Institut be-
schäftigten Wissenschaftler, wie auch die mit dem Institut 
zusammenwirkenden und sich fürs Kunstgebiet inter-
essierenden Autoren. Die Publikation betrifft die Werke 
von ausgewählten Künstlern, welche im Jahre 2008 
ihre Beförderungsverfahren abgeschlossen haben, wie 
Prof. Eugeniusz Delekta, oder von neuesten Studenten, 
wie Magdalena Ochabska, die mit bedeutenden Preisen 
belohnt worden sind. Das Buch wird mit scherzhaften 
Porträts der Pädagogen – grafischen Werken der Studen-
ten von Dr. Piotr Grabowski beendet. Die vorliegende 
Publikation dokumentiert also das Werk des Instituts und 
dessen Ansichten, Forschungsstrategien und Überlegun-
gen über die Kunst. 

Der Band besteht aus einigen Teilen. „Das Kalendari-
um“ gibt statistische Daten für das Jahr 2008 an. Der Teil 
„Mit der Schrift eines Theoretikers“ beinhaltet Essays 
von den mit dem Institut für Kunst verbundenen Wissen-
schaftler aus dem Bereich der Kulturwissenschaft, Kunst-
geschichte und Kunstsoziologie: Ewa Linkiewicz (Eine 
künstlerische Faszination, ein Spiel oder ein Dialog zwi-
schen Tadeusz Kantor und Stanisław Ignacy Witkiewicz), 
Ryszard Solik (Von sprachlicher Empirie der Kunst. Ein 
paar Bemerkungen am Rande der vermeintlichen Anti-
nomie zwischen Praxis und Worttheorie), Joanna Wow‑
rzeczka –Warczok (Künstlerisches Erscheinungsfeld. Ein 
Versuch, die Kunstwelt systemhaft zu konzeptualisieren). 
In dem Teil „Mit der Gastschrift“ befinden sich die 
Texte von den folgenden mit dem Institut mitwirkenden 
Wissenschaftlern: Marek Bernacki (Die Dichtung von 
eschatologischer Hoffnung – zu Gedichten von Wojciech 
Kudyba aus dem Band „Gottes Gorce) und Urszula 
Szuścik (Psychologische und pädagogische Charakteris-
tik von der Schmiererei – eine Entwicklungsauffassung). 
In dem Teil „Mit der Schrift eines Künstlers“ werden: der 
Prosatext von dem Maler Roman Maciuszkiewicz (Sechs 
Wochentage) und in dem Teil „Mit dem Auge des Künst-
lers“ der Text von Aleksander Ostrowski (Überlegungen 
über die Kunst) veröffentlicht. In dem Teil „Mit Auge 
und Schrift des Kritikers“ bespricht Aleksandra Giełdoń‑
‑Paszek die Fotoreihe Fischkutter von Witold Jacyków 
(Witold Jacyków. „Polnische Fischkutter“ – subjektive 
Dokumentation). Den Inhalt des Teiles „Rezensionen“ 
bildet der Text von Stanisław Ruksza Ein kurzer Film 
über das Gedächtnis, d.h. „langweilige Postkarten“ 
von Mikołaj Długosz und „Neue Dokumentalistik“ und 
„Archäologie der Fotografie“ von Jerzy Lewczyński. 
Das ganze Buch endet mit der schon oben genannten 
„Galerie“. 

Im Kunstkreis ist die erste, und hoffentlich nicht die 
letzte derartige Publikation, die im Institut für Kunst 
entstanden worden ist. 




