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Augustyn Mañczyk urodzi³ siê 22 sierpnia 1946 r. Z
Zielon¹ Gór¹ by³ zwi¹zany od
1978 r. kiedy to rozpocz¹³
pracê jako adiunkt w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w
Zielonej Górze, pe³ni¹c od
tamtego czasu ró¿ne funkcje.
Pocz¹wszy od pracownika
naukowo-dydaktycznego z
tytu³em doktora, potem
kolejno kierownika Zak³adu
Jêzyka Niemieckiego i
Zak³adu Jêzykoznawstwa
Ogólnego i Stosowanego.
Stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych
uzyska³ w roku 1978 w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w
Opolu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wspólnota
jêzykowa i jej obraz wiata. Krytyczne uwagi do teorii
jêzykowej Leo Weisgerbera. Natomiast stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie jêzykoznawstwa ogólnego otrzyma³ w 1985 roku
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu za jego
dotychczasowy dorobek naukowo-dydaktyczny oraz pracê
habilitacyjn¹ Ró¿nice jêzykowe a problem poznania.
W latach osiemdziesi¹tych A. Mañczyk pracowa³
równie¿ w zagranicznych orodkach naukowych: w Lipsku
i w Poczdamie. Prowadzi³ te¿ wyk³ady gocinne: w
Poczdamie dwukrotnie w latach 1986 1987 i w Vechcie
w roku 1993 r. W latach 1991 -1992 by³ prorektorem do
Spraw Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej. Jednoczenie w latach 1992 i 1993 pe³ni³

po mierci prof. A. Mañczyka

funkcjê dyrektora Instytutu Filologii Germañskiej w
Uniwersytecie Szczeciñskim. Od wrzenia 2002 r. prof.
Augustyn Mañczyk by³ dyrektorem Instytutu Filologii
Germañskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
By³ wychowawc¹, nauczycielem i promotorem wielu
roczników germanistów - nauczycieli jêzyka niemieckiego
ró¿nego typu szkó³ rozproszonych na obszarze niemal
ca³ej Polski, organizatorem kilku konferencji
miêdzynarodowych, redaktorem i wspó³redaktorem
kilkunastu zeszytów naukowych Germanistyka w serii
Studia i materia³y w zielonogórskiej WSP oraz nowej
Germanistyki w Uniwersytecie Zielonogórskim.
By³ cz³onkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Towarzystwa
Mi³oników Jêzyka Polskiego. Zainteresowania naukowe
Profesora koncentrowa³y siê wokó³ jêzykoznawstwa
konfrontatywnego polsko-niemieckiego, gramatyki
strukturalnej, teorii jêzyka (znaku), jêzykoznawstwa
kognitywnego, antropologii jêzyka; glottogonii.
Dorobek naukowy prof. A. Mañczyka to: 7 ksi¹¿ek, 39
artyku³ów i 17 recenzji.
By³ laureatem wielu nagród i odznaczeñ, m.in.: nagrody
indywidualnej trzeciego stopnia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego (1.10.1987r.), nagrody
indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(1.10.2002), wielu nagród rektorskich w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze. Odznaczony by³
Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju
przyznany przez Ministra Obrony Narodowej, Warszawa
12.10.1983 r.
Czeæ Jego Pamiêci!

Michai³ L. Kotin

Wspomnienie

Profesora Augustyna Mañczyka pozna³em w 1995 r., na
lingwistycznym kolokwium w Gdañsku. By³ to mój pierwszy
przyjazd do Polski. Podczas kolejnego naszego spotkania na
konferencji w Innsbruku rozpoczê³a siê gor¹ca dyskusja o funkcji
znaku w systemach Arystotelesa i Kassirera, w³anie po
referacie A. Mañczyka. Zada³em mu kontrowersyjne pytanie. I
jak zwykle czeka³em na odpowied uzasadniaj¹c¹ pogl¹d
referenta. Wbrew moim oczekiwaniom treæ odpowiedzi nie
zawiera³a ¿adnej krytyki mojego stanowiska. Widaæ by³o, ¿e on
siê zastanawia³ wy³¹cznie nad moj¹ tez¹  czy ona jest
prawid³owa czy te¿ nie. Wówczas stwierdzi³em, i¿ mam do
czynienia z prawdziwym badaczem, cz³owiekiem, dla którego
decyduj¹ nie w³asne ambicje, lecz przede wszystkim przedmiot
jego interesu naukowego i prawid³owe rozwi¹zanie problemu,
niezale¿nie od tego, czy ostateczny wynik udowodni jego
wczeniejsz¹ w³asn¹ opiniê.
W 2000 r. przyjecha³em do Polski i rozpocz¹³em pracê na
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku. Pewnego dnia
kolega zaprosi³ mnie do sekretariatu uczelni: Telefon do Pana z
Zielonej Góry. Podnios³em s³uchawkê. Halo! Mówi Mañczyk.
Zapraszam Pana na wyk³ad.... Po wyk³adzie odby³a siê dyskusja,
po której pan profesor zaprosi³ mnie do swego pokoju na herbatê.
Zupe³nie niespodziewanie zapyta³: Czy chcia³by Pan u nas
pracowaæ? By³em trochê zaskoczony, ale perspektywa
wspó³pracy w³anie z tym cz³owiekiem od razu przekona³a mnie
do podjêcia natychmiastowej decyzji. Owszem, chcia³bym,
odpar³em.
We wrzeniu 2002 r. po konkursie przenios³em siê wraz z
rodzin¹ do Zielonej Góry. Rozpocz¹³ siê nowy semestr. Niestety
wspó³pracowalimy z profesorem Mañczykiem tylko trzy
semestry... Prawie przy ka¿dym spotkaniu rozmawialimy o
nowych projektach i mo¿liwociach naszej uczelni, o wspó³pracy
z germanistami z Niemiec i innych krajów Europy. Razem
pracowalimy nad koncepcj¹ miêdzynarodowej konferencji
lingwistycznej z okazji 30-lecia germanistyki zielonogórskiej, która
ma siê odbyæ w padzierniku 2004 r. Tak siê cieszy³, ¿e do Zielonej
Góry przyjad¹ wybitni jêzykoznawcy z ca³ego wiata, ¿e w
murach naszej uczelni odbêdzie siê dyskusja na tak wysokim
poziomie merytorycznym. Teraz nasza planowana konferencja
ma dodatkowe zadanie: powinnimy tak¿e w ten sposób godnie
uczciæ pamiêæ naszego Drogiego Kolegi.
W ostatnich latach profesor Mañczyk wyj¹tkowo du¿o i
skutecznie pracowa³ naukowo. Co roku wydawa³ kolejn¹ ksi¹¿kê,

a nawet dwie! Kiedy mi powiedzia³: Nie wiem dlaczego, ale
obecnie mam tak du¿o nowych pomys³ów, wiêc powinienem je
szybko realizowaæ. Jakby wiedzia³, ¿e zosta³ mu tylko krótki
czas. Pisz¹c recenzjê do jego ksi¹¿ek (ukazywa³y siê drukiem
tak czêsto, ¿e musia³em pisaæ od razu jedn¹ recenzjê na kilka
utworów, by³y bowiem cile zwi¹zane miêdzy sob¹
tematycznie) by³em pod ogromnym wra¿eniem jego wiedzy z
ró¿nych dziedzin jêzykoznawstwa, filozofii, socjologii, biologii,
a nawet fizyki i medycyny oraz jego niezwykle obszernych
zainteresowañ. Interdyscyplinarne podejcie do jêzyka,
stosowanie wspó³czesnych kompleksowych metodyk
badawczych to najwa¿niejsze cechy pracy naukowej profesora
Augustyna Mañczyka. Nieraz do mnie mówi³: Ostatnio ci¹gle
siê zastanawiam: Jak powsta³ jêzyk? Jak on siê rozwija? Mylê
o tym codziennie, zw³aszcza jak gdzie jadê, w drodze. A jak to
jest u Pana? Gdzie i kiedy pan zazwyczaj dochodzi do wniosków
o jêzyku? Tak samo? No to wietnie!. Na parê dni przed mierci¹
zawo³a³ mnie do swojego pokoju. Stwierdzi³em, ¿e nasze
zainteresowania naukowe s¹ w mnóstwie aspektów bliskie.
Chcia³bym, ¿ebymy zaczêli pracowaæ razem nad jakim
wspólnym projektem. Co pan na to?, zapyta³. By³o to dla mnie
niezwykle interesuj¹ce wezwanie, wiêc umówilimy siê, ¿e
przyniosê mu czêci nowej ksi¹¿ki, nad któr¹ obecnie pracujê.
By³a to prawie nasza ostatnia rozmowa...
Profesor Mañczyk kocha³ swój zawód, bardzo lubi³ kolegów
z pracy i studentów, którzy odwdziêczali mu tê mi³oæ i na
zawsze zachowaj¹ w swojej pamiêci. Kocha³ Polskê i potrafi³
przekazaæ tê mi³oæ: dla mnie jako cudzoziemca by³o to zawsze
niezwykle wa¿ne, bowiem w³anie przede wszystkim dziêki
profesorowi Mañczykowi ten kraj stawa³ dla mnie coraz mniej
obcym.
Profesor Mañczyk kocha³ ¿ycie i do koñca cieszy³ siê ka¿d¹
jego chwil¹, odwa¿nie walczy³ z ciê¿k¹ chorob¹ i potrafi³
przekazaæ nam, swoim kolegom, poczucie pewnoci, ¿e mimo
wszystko w koñcu, chocia¿ jakim cudem, dojdzie do zdrowia.
Nie mogê siê pogodziæ z tym, ¿e odszed³ od nas na
zawsze. Ci¹gle czekam, ¿e zadzwoni telefon, podniosê
s³uchawkê i us³yszê, jak zwykle: Halo! Mówi Mañczyk...
Michai³ L. Kotin*
* Autor wspomnieñ jest profesorem UZ, kierownikiem Zak³adu
Jêzyka Niemieckiego
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