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Zofia Marzec 
 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI DLA HAITI 

(sesja, 23 stycznia 2010 r.) 
 

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti 12 

stycznia 2010 r. wstrząsnęło całym światem, na-

mi wszystkimi. Nie z powodu jego intensywności 

mierzonej w skali Richtera, ale ze względu na 

skalę ofiar, zniszczeń, świadomości, że cały kraj 

legł praktycznie w gruzach, a wraz z trzęsieniem 

– jego struktury państwowe, uniwersytety, infra-

struktura. 

19 stycznia 2010 r. Rada Wydziału Neofilo-

logii Uniwersytetu Warszawskiego podjęła 

uchwałę o gotowości przyjścia z pomocą środo-

wiskom akademickim dotkniętym kataklizmem 

na Haiti i przyjęciu – poza limitem – grupy stu-

dentów z Uniwersytetu w Port-au-Prince (do 15 

osób), którzy rozpoczęli już studia licencjackie w 

swoim kraju. Pomoc w uzyskaniu stypendiów 

oraz miejsc w akademikach byłaby niemożliwa 

bez współdziałania z władzami rektorskimi, które 

akcję „UW dla Haiti” wspierają od samego po-

czątku. 

23 stycznia 2010 r., w Bibliotece Uniwersy-

tetu Warszawskiego, z inicjatywy Wydziału Neo-

filologii, odbyło się spotkanie otwarte dla wszyst-

kich chętnych – pracowników i studentów UW 

oraz mieszkańców Warszawy, którzy chcieli do-

wiedzieć się czegoś więcej o Haiti. 

A więc: o historii Haiti, o Legionach pol-

skich, o stereotypach i ich burzeniu, o polskich 

potomkach legionistów, o osadzie Cazale, o dia-

sporze haitańskiej w Stanach Zjednoczonych, o 

relacjach pomiędzy Haitańczykami a Dominikań-

czykami, o badaniach nad Haiti w Polsce, o tym, 

co można na ten temat znaleźć w archiwach, o 

tożsamości i inności, o vudu, o malarstwie ha-

itańskim, o języku kreolskim, o pięknie poezji i 

bogactwie kreolskich metafor. 

Prelegentami byli: prof. dr hab. Marcin Ku-

la, prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr Bogu-

miła Lisocka-Jaegermann, pan Carlos Tejera, dr 

Krzysztof Smolana, pani Zofia Pinchinat-Wituc-

ka, dr Eugeniusz Rzewuski oraz prof. dr hab. Jó-

zef Kwaterko, który prowadził spotkanie. 

W dyskusji uczestniczyli m.in. prof. dr hab. 

Remigiusz Forycki i red. Mirosław Ikonowicz. 

Spotkanie obsługiwały także różne media, 

które nagłośniły potrzebę pomocy dla Haiti w ob-

liczu tak strasznego kataklizmu. 

O tym zresztą mówiliśmy podczas obrad. 

Już wówczas wiedzieliśmy, że pod gruzami Uni-

wersytetu Państwowego w Port-au-Prince zginęło 

ok. 400 studentów i 20 profesorów. Wśród nich 

był także dziekan Wydziału Langues Modernes –

odpowiednika Wydziału Neofilologii – z którym 

mogliśmy nawiązać współpracę po wizycie prof. 

J. Kwaterko na Haiti w 2008 roku. Prof. J. Kwa-

terko przywiózł wówczas list intencyjny do J.M. 

Rektor UW od Rektora Uniwersytetu w Port-au-

Prince. Kilka wydziałów i jednostek było zainte-

resowanych współpracą.  

Niestety, nie zdążyliśmy tego urzeczywist-

nić. Tym większa jest nasza powinność etyczna, 

aby pomóc choćby kilkunastu studentom, którzy 

rozpoczęli już studia licencjackie na Haiti, do-

kończyć je u nas, w Polsce, na Uniwersytecie 

Warszawskim. Możemy to zrobić. Mamy studia 

wielojęzyczne. Pomóżmy im, aby je skończyli. 

Mam świadomość, że – oprócz UW – mu-

simy liczyć także na sponsorów. Będziemy ich 

szukać. Szukajmy ich razem! Na tym etapie mogę 

tylko apelować: 

Prosimy o wpłacanie  

1% podatku za 2009 r. na konto  

Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego  

(rks 0000 218937) z dopiskiem  

w rubryce 309 (informacje uzupełniające):  

„Wydział Neofilologii – Pomoc dla Haiti”. 

Statut Fundacji Uniwersytetu Warszawskie-

go stanowi, że pieniądze te mogą być przezna-

czone tylko na ten cel. Jestem członkiem Zarządu 

Fundacji UW. Członkowie Zarządu pełnią swoje 

funkcje nie pobierając żadnego wynagrodzenia.  


