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II Ogólnopolski Kongres Studentów Filologii Iberyjskich, którego 
owocem jest niniejsza publikacja, to bez wątpienia najważniejsze z do
tychczasowych osiągnięć Koła Naukowego Iberystów UJ. 

Powyższe Koło, powołane do życia w roku akademickim 2006/2007 
dzięki zaangażowaniu ówczesnego lektora MAEC AECID Sergia Balchesa, 
który przez cały trzyletni okres pełnienia funkcji opiekuna naukowego 
KNI stanowił spiritus movens jego działań, koncentruje się na planowaniu 
i organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych, których głównym celem 
jest popularyzowanie hiszpańskiego i portugalskiego kręgu kulturowego. 
Na chwilę obecną może się ono poszczycić istotnym wkładem w promocję 
wyżej wymienionych języków, zarówno w polskim środowisku uniwersy
teckim, jak i poza nim. 

Dzięki wysiłkowi i wytrwałości garstki entuzjastów, KNI udało się 
zgromadzić imponujący dorobek kulturalny i naukowy, w którym w pełni 
przejawia się łączące wszystkich członków tej organizacji zainteresowanie 
językiem hiszpańskim i portugalskim oraz stojącym za nimi bogactwem 
kulturowym. 

Obecnie, największym wyzwaniem jest dla nas bez wątpienia zachęcenie 
do udziału w pracach Koła większej grupy studentów filologii hiszpańskiej 
i portugalskiej, mając na uwadze, że znikoma liczba członków ogranicza 
większość naszych inicjatyw, co w szczególny sposób dało się odczuć 
podczas organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jak ogólnopolska kon
ferencja. Mamy nadzieję, że sukces Kongresu, który udowodnił, że tam, 
gdzie są pasja i dobre chęci, nie ma rzeczy niemożliwych, stanie się dla 
studentów bodźcem do działania. 
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Korzystając z okazji chciałabym podziękować władzom uniwersyteckim 
oraz wszystkim innym instytucjom i jednostkom, zarówno publicznym, 
jak i prywatnym, za pomoc i współpracę przy organizacji powyższego 
projektu. Podziękowania należą się także członkom KNI, którzy brali 
udział zarówno w jego planowaniu, jak i realizacji. W sposób szczególny 
trzeba wyróżnić Martę Masłowską, wiceprzewodniczącą KNI, bez której 
poświęcenia i wsparcia w walce z piętrzącymi się przeciwnościami na pewno 
nie udałoby się doprowadzić do skutku tej inicjatywy. Oprócz tego, swój 
większy lub mniejszy wkład w przygotowania mają: Marek Muszyński, 
Joanna Mormul, Gabriel Borowski, Karolina Lis, Bartosz Dondelewski 
i Agnieszka Staszowska. Pragnę również podziękować osobom, które na 
co dzień nie angażują się w prace Koła, ale chciały mieć swój udział w tak 
istotnym przedsięwzięciu jak Kongres, a mianowicie Aleksandrze Stasiak, 
Katarzynie Guzik, Magdalenie Frankowskiej, Dominice Sawie oraz wielu 
innym, których z uwagi na ograniczoną objętość tego wstępu nie mogę 
tu wymienić. 

Na zakończenie chciałabym zaznaczyć, iż fakt, że udało nam się do
prowadzić do realizacji kongresu studenckiego, który rzeczywiście został 
zorganizowany przez studentów i dla studentów, bez wątpienia nie może 
przejść niezauważony w polskim środowisku akademickim. Miejmy na
dzieję, że stanie się on punktem wyjścia dla podobnych projektów i że idea 
ogólnopolskiej konferencji, będącej miejscem spotkania studentów filologii 
iberyjskich, nie zaniknie i znajdzie swoją kontynuację w przyszłości. 
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