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Marek Pytasz był pomysłodawcą „Postscriptum”. Wymyślił pismo jako biuletyn Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. I taki charakter miało pierwotnie,
choć szybko, bo już od drugiego numeru, zaczęły się w nim pojawiać rozprawy: Ireneusza Opackiego, Aleksandry Janowskiej, Dariusza Pawelca, Jolanty Tambor, Krzysztofa Uniłowskiego i in. Marek przez pewien czas pełnił funkcję redaktora naczelnego,
bardzo się cieszył z rosnącej popularności kwartalnika, potem półrocznika. Podsuwał
tematy, zbierał interesujące teksty. Był wyraźnie zainteresowany stworzeniem czegoś,
co śląską polonistykę, i rodzącą się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku śląską glottodydaktykę, rozsławiłoby w świecie.
Marek Pytasz taką propagatorską działalność prowadził nie tylko w „Postscriptum” – był redaktorem kilku popularnych publikacji dotyczących literatury polskiej
i do ich współtworzenia zjednywał zawsze przyjaciół z Wydziału Filologicznego (dziś
Humanistycznego) i ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej – na jego zaproszenie pisaliśmy
sylwetki bohaterów literatury polskiej, streszczaliśmy i interpretowaliśmy mity świata, tworzyliśmy leksykon polskiej literatury. Marek współpracował z nami intensywnie w latach 1994–1995 w trakcie opracowywania kilku pozycji przygotowywanych
przez Szkołę z okazji nadania tytułu doktora h.c. Uniwersytetu Śląskiego Stanisławowi
Barańczakowi. Uroczystość ta uświetniła 5-lecie istnienie Szkoły. Wniosek na Radzie
Wydziału postawił prof. Krzysztof Kłosiński, przeszedł jednogłośnie.
W zasadzie do końca swojej akademickiej aktywności, do czasu choroby, był nadzwyczaj czynnym uczestnikiem wszystkich imprez, działań, wydarzeń organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej: wykładał na letniej szkole języka, literatury
i kultury polskiej odbywającej się co roku latem w Cieszynie, podczas której prowadził
warsztaty dziennikarskie, uczył obcokrajowców pisać i interpretować polskie teksty.
Chcielibyśmy, by mógł mieć swoje miejsce na ławce przed akademikiem DSN w Cieszynie – jak Stanisław Hadyna w Koszęcinie, jak Julian Tuwim w Łodzi, jak… Jak
Marek Pytasz w Cieszynie. Wszyscy uczestnicy letnich szkół: wykładowcy i studenci,
tę ławkę na zawsze kojarzyliby z facetem z fajką, miłym, uroczym, dowcipnym, złośliwie dowcipnym – uroczą inteligentną złośliwością – ciepłym, zawsze skłonnym do
rozmów i wspólnego pomilczenia, z Markiem Pytaszem.
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