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1 października 2012 po raz dwunasty Uniwersytet Rzeszowski 
zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczystości w auli po-
przedziła Inauguracyjna Msza Święta odprawiona przez JE ks. bp.  
Kazimierza Górnego – ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, w ko-
ściele akademickim  p.w. Św.  Jadwigi Królowej.

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor prof. dr hab.  
Aleksander Bobko  przedstawił najważniejsze  fakty i liczby zwią-
zane z rekrutacją studentów, uzyskanymi stopniami  doktorskimi  
i  habilitacjami nauczycieli akademickich, realizacją grantów ba-
dawczych, rozwojem kół naukowych oraz współpracą z zagranicą. 
Profesor Bobko poinformował też o stopniu zaawansowania reali-
zowanych przez UR inwestycji, związanych z nimi wyrzeczeń oraz 
szansami i nadziejami. Początek roku akademickiego - mówił Rektor 
UR - jest świętem, ale także początkiem wspólnej, wytężonej pra-
cy stanowiącej źródło satysfakcji, tworzącej piękne więzi pomiędzy 
ludźmi. JM Rektor wskazał również wyzwania stojące współcześnie 
przed uczelnią, m. in. realizowanie cywilizacyjnej misji Uniwersyte-
tu w zgodzie z europejską tradycją, zasadami moralności publicznej 
oraz wolnością krytycznego myślenia. Witając gości, prof. Bobko 
szczególne podziękowania skierował pod adresem tych, którzy przez 
systematyczne działania są prawdziwymi przyjaciółmi rzeszowskiej 
Alma Mater.   

Następnie do grona akademickiej społeczności zostali wprowa-
dzeni studenci pierwszego roku. Ceremonię immatrykulacji przed-
stawicieli poszczególnych kierunków poprowadził Prorektor ds. Stu-
denckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat. 

W trakcie Inauguracji sześciu pracownikom UR Podkar-
packi Kurator Oświaty Jacek Wojtas, w towarzystwie JM Rek-
tora wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznacze-
nia otrzymali: prof. dr hab. Maria Górecka, dr hab. prof. UR  
Wojciech Cynarski, dr hab. prof. UR Artur Mordka, dr hab. prof. 
UR Aleksander Piecuch, dr Tadeusz Piątek oraz dr Ewa Polak.

Po raz ósmy w historii Uniwersytetu przyznany został Laur 
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym roku otrzymała go  
Monika Gorzynik z Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Zgod-
nie z tradycją, wyróżniającym się absolwentom UR przyznano Dy-
plom Uznania Rektora. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie  
średniej ocen (z całego toku studiów) nie niższej niż 4,8 oraz osią-
gnięcie z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego ocen bardzo 
dobrych, a także ukończenie studiów w terminie określonym planem 
studiów. Wymagane są też  osiągnięcia naukowe, aktywność nauko-
wa, społeczna lub akademicka, jak również wzorowe wypełnianie 
obowiązków wynikających ze złożonego ślubowania. Wyróżnieniem 
tym zostało uhonorowanych 14 absolwentów uczelni. 

Po symbolicznym otwarciu Roku Akademickiego 2012/2013 
i wygłoszeniu stosownej formuły JM Rektor poprosił ks. profe-
sora Michała Hellera, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego pt. „Wielki Wy-
buch, czyli początek Wszechświata”.

Po zakończeniu uroczystości goście i członkowie społeczności 
akademickiej UR zostali zaproszeni na tradycyjne spotkanie okolicz-
nościowe do Sali Senatu UR.     
Małgorzata Grygiel-Rożek 

Zdj. Elżbieta Wójcikiewicz (s. 1-2 okładki Gazety Uniwersyteckiej)

12. rok akademicki  
uroczyście rozpoczęty KRONIKA 

REKTORSKA
KRONIKA REKTORA

1 – 13 maja
Rektor elekt prof. dr hab. Aleksander Bobko odbył wizytę mo-

nitoringową w ramach Programu Erasmus w Uniwersytecie Kraju  
Saary (Saarbrücken-Niemcy). Między tą uczelnią i Uniwersyte-
tem Rzeszowskim została zawarta umowa o współpracy naukowej,  
wymianie pracowników, studentów i programów kształcenia oraz  
wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia studentów i młodej  
kadry.

Rektor elekt wziął również udział, wraz z delegacją władz woje-
wództwa podkarpackiego, w „Spotkaniu na granicy”, odbywającym  
się w ramach Tygodnia Europy 2012.
18 – 22  lipca

Prof. dr hab. Aleksander Bobko przebywał na Uniwersy-
tecie w Huddersfield (Anglia), w ramach programu Erasmus. 
Wizyta miała na celu wymianę informacji o funkcjonowaniu 
programu oraz rozszerzenie współpracy między UR i Uniwersy-
tetem Huddersfield. W trakcie pobytu w Anglii zostały omówione 
kwestie dotyczące wzajemnej współpracy, w szczególności w ra-
mach wydziałów obu uczelni. W rozmowach uczestniczyli: Vi-
ce-Chancellor of the University of Huddersfield, prof. Bob Cry-
an;  dr John Anchor oraz prof. Aleksander Bobko i dr Bogdan  
Wierzbiński z UR.
6 – 9 września

Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Rektor Uniwersytetu  Rzeszow-
skiego, odbył wizytę monitoringową (w ramach Programu Erasmus) 
w szpitalach w Buchholz i Winsens, gdzie studenci Uniwersytetu 
Rzeszowskiego odbywają praktyki. Rektor UR uczestniczył również 
w obchodach 40-lecia Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hamburgu.
17 września

Na Uniwersytecie Rzeszowskim podpisano Deklarację o współ-
pracy przy tworzeniu kierunku lekarskiego. Oprócz Rektora 
Aleksandra Bobko, podpisy na dokumencie złożyli: Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta, Wojewoda Pod-
karpacki Małgorzata Chomycz–Śmigielska i Prezydent Miasta Rze-
szowa Tadeusz Ferenc. Marszałek zobowiązał się m.in. do udzielenia 
pomocy finansowej w utworzeniu ośrodka dydaktyczno-kliniczne-
go i w tworzeniu oddziałów klinicznych, w nadzorowanych przez 
samorząd szpitalach w Rzeszowie. Zadeklarował również wsparcie 
finansowe dla naszej uczelni przez pięć lat. Pani Wojewoda zadekla-
rowała przede wszystkim wspieranie starań o utworzenie kierunku 
lekarskiego na szczeblu rządowym. Prezydent Rzeszowa przekaże co 
najmniej pięć mieszkań komunalnych dla przyszłej kadry. Otwarcie 
kierunku lekarskiego planowane jest na rok akademicki  2014/2015.   
27 września

Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu, podczas którego 
nastąpiło uroczyste przekazanie władzy rektorskiej. Rektor po-
przedniej kadencji prof. dr hab. Stanisław Uliasz przekazał insygnia 
Rektora, tj. łańcuch, berło oraz  pierścień nowemu Rektorowi Uni-
wersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Aleksandrowi Bobko.
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Opracował Grzegorz Kolasiński, Rzecznik Prasowy Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego

1 października
Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się inauguracja roku 

akademickiego 2012/2013. Podczas uroczystości nastąpiła immatry-
kulacja studentów I roku, którzy odebrali indeksy. Zostały wręczone 
medale Komisji Edukacji Narodowej sześciu nauczycielom akade-
mickim oraz Laur Rektora UR, który otrzymała Monika Gorzynik, 
absolwentka Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Rektor UR 
dokonał symbolicznego otwarcia dwunastego w dziejach Uniwersy-
tetu roku akademickiego, słowami: Rok akademicki 2012/2013 w Uni-
wersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty – Quod  felix  faustum 
fortunatumque sit (Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny).
       
KRONIKA 
PROREKTORA DS. NAUKI  PROF. DRA HAB. 
SYLWESTRA CZOPKA

12 lipca 
Prorektor elekt prof. dr hab. Sylwester Czopek uczestniczył  

w spotkaniu  rektorów uczelni wyższych ze wschodniej Polski, zorga-
nizowanym przez MSZ i MNiSW w Warszawie. Tematem obrad była 
dostępność i rozwój studiów dla cudzoziemców.
17 września  

Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się jubileusz 45-lecia pra-
cy naukowej prof. dra hab. Kazimierza Sowy, byłego rektora WSP. 
Uniwersytet Rzeszowski reprezentował prof. dr hab. Sylwester  
Czopek, Prorektor ds. Nauki. 
20-21 września  

Prof. Sylwester Czopek brał udział w panelu HS3 zespołu eksper-
tów Narodowego Centrum Nauki. 
1 października

Zainaugurowano w uczelni nowy rok akademicki 2012/2013. 
Prof. Sylwester Czopek poprowadził część uroczystości podczas któ-
rej Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, w towarzystwie JM 
Rektora wręczył pracownikom UR Medale Komisji Edukacji Naro-
dowej.  
4 października  

Z inicjatywy Prorektora ds. Nauki  prof. Sylwestra Czopka odbyło 
się spotkanie z dziekanami oraz kierownikami studiów doktoranc-
kich  prowadzonych w naszej uczelni.   

KRONIKA PROREKTORA  
DS. ROZWOJU DRA HAB.INŻ. PROF. UR   
CZESŁAWA PUCHALSKIEGO

Lipiec
Uniwersytet Rzeszowski gościł pracowników naukowych Cen-

trum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej wraz z przedstawicielami przemysłu. 
W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Prorektora Czesława. 
Puchalskiego uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersyteckiego 
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej 
oraz przedstawiciele Centrum Zaawansowanych Technologii AE-
RONET Dolina Lotnicza. Celem tej wizyty była wymiana doświad-
czeń dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie upo-
wszechniania innowacji, transferu wiedzy i technologii. 
Sierpień 

Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej dr hab. inż. prof. 
UR Czesław Puchalski podpisał umowę o dofinansowanie projektu 

"Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego", 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Osi Priorytetowej 5, Infrastruktura publiczna.
Wrzesień  

Prorektor dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski podpisał umo-
wę o dofinansowanie projektu UR - nowoczesna uczelnia w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt złożony został w 
konkursie zamkniętym (nr 1/POKL/4.1.1/2011) dotyczącym progra-
mów rozwoju uczelni w ramach Priorytetu IV POKL Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni  i uzyskał 15. miejsce na liście ran-
kingowej, na 188 złożonych wniosków.  Wartość dofinansowanie 
wynosi ok. 6 mln zł. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2013 
do 31 grudnia 2014. Głównym jego celem   jest poprawa jakości funk-
cjonowania UR w obszarze działań administracyjnych oraz obszarze 
kształcenia,  poprzez wdrożenie modelu zarządzania jakością.  

KRONIKA PROREKTORA DS.  
STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
DRA HAB. PROF. UR WOJCIECHA WALATA

3 września
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR  

Wojciech Walat, reprezentujący władze UR, uczestniczył w wojewódz-
kiej inauguracji nowego roku szkolnego 2012/2013 w Przysietnicy.  
Wydarzenie to zbiegło się z zamknięciem inwestycji realizowanych 
przez szkołę (budynek nowego gimnazjum i przedszkola).  
3 września

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego miał miejsce 
jubileusz 75-lecia istnienia WSK w Rzeszowie. Prorektor UR dr hab. 
prof. UR Wojciech Walat, w imieniu JM Rektora, przekazał z tej oka-
zji list gratulacyjny. 
11-12 września 

Odbył się Rzeszowski Salon Maturzystów. Kampania informa-
cyjna, która towarzyszy temu wydarzeniu, pozwoliła na przybli-
żenie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr hab. 
prof. UR Wojciech Walat wystąpił z prezentacją multimedialną na  
temat uczelni. 
12 września

Z ramienia Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia zainicjo-
wana została działalność Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia. Na 
pierwszym zebraniu (12 września) ustalono zasady funkcjonowania 
Komisji oraz opracowano program kolejnych spotkań. 
20 września

Reprezentując władze UR, dr hab. prof. UR Wojciech Walat wziął 
udział w XXXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Trau-
matologii w Rzeszowie. 
25 września

Prorektor UR wziął udział w zebraniu roboczym z pracownikami 
Centrum Sportu i Rekreacji, dotyczącym problemów funkcjonowa-
nia tej jednostki w zakresie organizacyjnym i dydaktycznym. 
1 października

Zainaugurowano w uczelni nowy rok akademicki 2012/2013. 
Wraz z JM Rektorem Aleksandrem Bobko Prorektor dr hab. prof. 
UR Wojciech Walat uczestniczył w akcie immatrykulacji studentów 
I roku i wręczeniu Lauru Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego naj-
lepszemu absolwentowi. 
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Z OBRAD SENATU
Pierwsze w roku akademickim 2012/2013 zwyczajne po-

siedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 
27 września w sali konferencyjnej Biblioteki. Prowadził je 

wybrany na kadencję 2012-2016 Rektor prof. dr hab. Aleksander 
Bobko. 

Realizując kolejność porządku obrad, zebrani, w głosowaniu 
jawnym, zaaprobowali tematykę posiedzeń Senatu w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2012/2013; przyjęta została w tej 
sprawie uchwała. 

W dalszej części dziekani poszczególnych wydziałów reko-
mendowali wnioski kadrowe, w sprawach zatrudnienia na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego: 
dra hab. Mariusza Rudego (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dra 
hab. inż. prof. UR Bohdana Rytsara, dra hab. Stanisława Domo-
radzkiego oraz dra hab. Jerzego Wróbla (Wydział Matematycz-
no-Przyrodniczy), prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kaweckiego,  
prof. dr hab. n. med. Hayane Akopyan oraz dr hab. n. med. prof. 
UR Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat (Wydział Medyczny), 
dra hab. Krzysztofa Kostrzewy oraz dr hab. Magdaleny Prejsnar-
Wąsacz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), dr hab. prof. UR 
Gabrieli Dobrovicowej, dr hab. prof. UR Marii Kiovskiej, dra 
hab. prof. UR Kazimierza Śliwy, dra hab. Walentego Baluka  oraz 
dr hab. Renaty Świrgoń-Skok (Wydział Prawa i Administracji), 
dr hab. prof. UR Jolanty Kamińskiej-Kwak, dra hab. Wojciecha 
Łysiaka oraz dr Diany Gergovej (Wydział Socjologiczno-Histo-
ryczny), prof. dra hab. Bogdana Mytckana (Wydział Wychowania 
Fizycznego), dra hab. Łukasza Łuczaja (Instytut Biotechnologii 
Stosowanej i Nauk Podstawowych). 

Senat w głosowaniu tajnym wyraził poparcie dla wszystkich 
kandydatur. 

Zaaprobowany jednomyślnie został także projekt zapisów 
na temat powołania, na kadencję 2012-2016, komisji senackich 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ustanowione zostały: Komisja ds. 
Dydaktyki i Wychowania, Komisja ds. Rozwoju Uczelni, Komisja 
ds. Budżetu i Finansów, Komisja Statutowa, Komisja ds. Nauki 
oraz wynikające z odpowiednich zapisów Ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i odpowiednich rozporządzeń Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego komisje dyscyplinarne. 

Następstwem powyższego była możliwość wyboru składu 
osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademic-
kich.

W dalszej części obrad Prorektor ds. Studenckich i Kształce-
nia dr hab. prof. UR Wojciech Walat rekomendował kolejno pro-
jekty uchwał: 

w sprawie zamiany zapisów uchwały z 21 czerwca 2012 r. w •	
sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, finansowanych z budżetu państwa w 
roku akademickim 2012/2013. Zgodnie z decyzją Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogólna liczba studentów 
studiów stacjonarnych w UR (bez studiów III stopnia) zo-
stała zwiększona i wynosi 14 778 osób. Senat podjął w tej 
sprawie stosowną uchwałę. 
w sprawie uchylenia uchwały 75/05/2009, dotyczącej •	 Regu-
laminu studiów podyplomowych. Według nowych ustaleń, 
zgodnych z zapisami znowelizowanej ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym, dokument ten, określający organizację i 
tok studiów podyplomowych, ustali zarządzeniem Rektor,
zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku informaty-•	
ka, studia inżynierskie I stopnia, realizowane na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym.

Zebrani jednomyślnie zaaprobowali ponadto rekomendowa-
ny przez JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko Regulamin 
obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pozytywnie zaopiniowane zostały także wnioski w sprawie 
powołania kierowników: Uniwersyteckiego Centrum Nauki Ję-
zyków Obcych (dra Sławomira Schultisa), Centrum Sportu i Re-
kreacji (mgra Bogusława Berdela) oraz Centrum Kultury i Języka 
Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” 
(dr Hanny Krupińskiej-Łyp). 

W sprawach różnych zatwierdzone zostały projekty uchwał w 
następujących kwestiach:   

upoważnienia JM Rektora do wyboru audytora badającego •	
sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,
upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia kredytu obroto-•	
wego w wysokości do 5 mln zł, a także kredytu inwestycyj-
nego w wysokości do 10 mln złotych, 
zbycia mienia (działka Rzeszów-Załęże) oraz w sprawie usta-•	
nowienia służebności przesyłu (ul. Ćwiklińskiej, Zalesie),
dodatkowego zatrudnienia JM Rektora prof. dra hab. Alek-•	
sandra Bobko oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia 
dra hab. prof. UR Wojciecha Walata.

Na koniec prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Alek-
sander Bobko zaprosił zebranych na uroczystą inaugurację roku 
akademickiego 2012/2013 (1 października). 

Małgorzata Dworak

W tym roku, już po raz ósmy w historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego  nagrodzono Laurem Rektora najlepszego ab-
solwenta uczelni. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego  
statuetkę otrzymała Monika Gorzynik , absolwentka Zamiej-
scowego Wydziału Biotechnologii w Weryni. 

Laur dla  absolwentki 
biotechnologii
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Ostatnie w kadencji 2008-2012 posiedzenie Senatu Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, prowadzone przez Rektora 
prof. dra hab. Stanisława Uliasza, odbyło się 21 czerwca. 

Na wstępie, stosowną uchwałą, ustalony został terminarz posie-
dzeń Senatu w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego 
2012/2013 (27 września, 25 października, 29 listopada, 20 grudnia, 
31 stycznia 2013 r.). 

Program obrad uzupełniono o  wnioski w sprawach osobowych: 
Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego (w sprawie mianowa-
nia na stanowisko profesora zwyczajnego UR prof. dra hab. Aleksan-
dra Bobko i prof. dr hab. Jadwigi Hoff oraz zatrudnienia na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego dr hab. prof. UR Marioli Hoszowskiej, 
dra hab. prof. UR Oleksandra Sytnyka, dra hab. Pawła Sierżęgi), Rady 
Wydziału Filologicznego (w sprawie zatrudnienia na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego prof. dra hab. Pavola Štekauera, dra hab. prof. 
UR Teodora Hrehovcika oraz dr hab. Agnieszki Uberman),  Rady 
Wydziału Sztuki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego dra hab. prof. UR Marka Pokrywki. Wszystkie pro-
pozycje władz wydziałów uzyskały akceptację Senatu. 

Na  część dotyczącą  oceny działalności Uczelni i przyjęcia spra-
wozdania Rektora  złożyły się wpierw wystąpienia Prorektorów, bę-

dące bilansem funkcjonowania poszczególnych obszarów i jednostek 
UR. Ważnym podsumowaniem (roku i kadencji) był tu  głos JM 
Rektora Stanisława Uliasza. Senat przyjął uchwałę w sprawie oceny 
działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
Rektora oraz oceny działalności Rektora. 

Przyjęto też, rekomendowaną przez senacką Komisję ds. Decen-
tralizacji i Finansów, uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczo-
wo-finansowego na 2012 r. W sprawie utworzenia nowego kierunku 
– technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia głos 
zabrał dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego dr hab. prof. UR 
Zbigniew Czerniakowski. Zebrani większością głosów poparli ten 
wniosek (uchwała Senatu).  

Następnie Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. 
UR Elżbieta Dynia przedstawiła ostateczne propozycje dotyczące 
zmian w uchwale 395/04/2012 w sprawie Regulaminu studiów w Uni-
wersytecie Rzeszowskim. Następstwem intensywnej, merytorycznej 
dyskusji oraz pozytywnego głosowania stał się ujednolicony tekst  
Regulaminu. 

Senatorowie podjęli także uchwałę w sprawie liczby studentów 
studiów stacjonarnych UR, finansowanych z budżetu państwa w 
roku akademickim 2012/2013. 

Na koniec, rekomendowana przez senacką Komisję ds. Dydak-
tyki i Wychowania, przyjęta została uchwała w sprawie określenia 
efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na po-
szczególnych wydziałach. 
  Małgorzata Dworak 

Bardzo się cieszę z pobytu w Rzeszowie, który jest pięknym, 
zielonym i przytulnym miastem. Ma dużo otwartych przestrzeni. 
Niestety, nie mam roweru, a chciałbym podróżować po całym mie-
ście. Program studiów jest bardzo ciekawy. Nauczyłem się dużo  
o Polsce, jej kulturze i literaturze. W szkole na Ukrainie poznałem tylko 
trochę twórczości Mickiewicza. Bardzo ładna była wycieczka do Za-
kopanego. Lubię góry i wielką radość sprawiło mi zwiedzanie Parku 
Narodowego. Paskudna pogoda przemoczyła nam buty, ale to nic nie 
szkodzi. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy wspierali mój wy-
jazd do Rzeszowa i tym, którzy zorganizowali mój pobyt tutaj. Dzię-
kuję.

Tak o swoim pobycie w Szkole Letniej Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, w lipcu 2012 roku, pisze Aleksander Vilkov z Politechniki 
Kijowskiej na Ukrainie.

W tym roku na intensywnym kursie języka polskiego, ja-
kim jest Szkoła Letnia, przebywało 30 osób. Byli to młodzi ludzie  
z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Podstawę przyjęcia na kurs stanowiło za-
interesowanie Polską, jej kulturą, sztuką, literaturą, obyczajowością, 
tradycją itp. Wielu słuchaczy studiuje w stałych miejscach zamiesz-
kania filologię polską, slawistykę, translatorykę, bądź uczestniczy w  
lektoratach języka polskiego. Poznaliśmy wiele osób zafascynowa-
nych polskością, mimo że nie mają polskiego pochodzenia.

Chcąc pomóc w realizacji tych pasji, personel Centrum POLO-
NUS UR dokładał wszelkich starań, aby pobyt młodych ludzi w Rze-
szowie był interesujący, a zajęcia ciekawe.

W programie kursu przewidzieliśmy zajęcia z historii litera-
tury polskiej, nauki o języku polskim, wielotematyczne konwer-

sacje językowe, ćwiczenia leksykalne, rozmowy o polskich zwy-
czajach i obyczajach, a także zajęcia z kultury i literatury regionu. 
Aby urozmaicić kurs pracownicy Polonusa wyświetlali słuchaczom 
najlepsze filmowe adaptacje wielkich dzieł literatury polskiej oraz 
organizowali zajęcia poza salami wykładowymi Uniwersytetu. 
Kulturę i literaturę Podkarpacia młodzi ludzie poznawali, zwie-
dzając rzeszowskie muzea – w Muzeum Okręgowym obejrzeli ga-
lerię malarstwa polskiego XXI i XX wieku, wystawę malarstwa 
współczesnego „Pokolenie 80”; w Muzeum Etnograficznym im.  
F. Kotuli wystawę dotyczącą emigracji chłopskiej z Galicji do Brazy-
lii. Byli w Biurze Wystaw Artystycznych i Galerii Sztuki znanej rze-
szowskiej malarki, Zuzanny Kud.

Wzięli też udział w zorganizowanym dla nich koncercie zespo-
łu Jazz Band Niebylec i w spotkaniu z członkami oddziału Związku 
Literatów Polskich w Rzeszowie: Adamem Decowskim, Ryszardem 
Mściszem, Teresą Paryną, Martą Pelinko oraz z gośćmi specjalnymi: 
Dorotą Jaworską i Wiktorem Bochenkiem. Odbyli wycieczkę po mie-
ście i mieli kontakt z lokalnymi mediami: udzielali wywiadów telewi-
zyjnych, radiowych i zwiedzili Rozgłośnię Polskiego Radia w Rzeszo-
wie. Podczas trwania kursu słuchacze uczyli się polskich piosenek.

Bardzo spodobała się wszystkim trzydniowa wycieczka do Za-
kopanego. Młodzi ludzie mieli okazję doświadczyć bezpośredniego 
kontaktu z krajobrazem i przyrodą naszego kraju oraz z góralskim 
folklorem. Jako organizatorzy Szkoły Letniej żałujemy tylko jednego: 
tego, że mamy tak mało czasu (zaledwie trzy tygodnie), aby pokazać 
naszym gościom całe bogactwo polskiej sztuki, kultury i literatury. 

W KRĘGU POLSKOŚCI
Hanna Krupińska-Łyp

Z OBRAD SENATU
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1 września 2012 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim rozpo-
częła się nowa, czteroletnia kadencja władz rektorskich i dzie-
kańskich. Symbolicznym odzwierciedleniem tej zmiany było 
przekazanie insygniów władzy nowemu Rektorowi UR. Na 
uroczystym posiedzeniu Senatu 27 września br. (w sali kon-
ferencyjnej Biblioteki UR) prof. dr hab. Aleksander Bobko 
otrzymał je z rąk ustępującego Rektora prof. dra hab. Stanisła-
wa Uliasza. Insygniami władzy rektorskiej są: berło, łańcuch, 
pierścień oraz biret. 

Uroczystości przewodził Senator Senior dr hab. prof. UR 
Stanisław Sadło. 

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Stanisław Uliasz dzię-
kował współpracownikom minionej kadencji. 

Nowy Rektor, prof. dr hab. Aleksander Bobko, podkreślał 
wagę odpowiedzialności za działania podejmowane przez 

władze kadencji 2012-2016. Zwracał uwagę na potrzebę sza-
cunku dla tradycji, intensywnej pracy, wyzwalania własnych 
umiejętności, ale i pokory w codziennych zmaganiach o do-
bro Alma Mater. Za dotychczasowy wkład w rozwój UR dzię-
kował swoim poprzednikom. Wyrazem uznania były także 
kwiaty wręczone ustępującemu Rektorowi oraz Prorektor ds. 
Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Elżbiecie Dyni.  

W imieniu nowego Senatu, z życzeniami dla przejmujące-
go władzę prof. dra hab. Aleksandra Bobko wystąpiła prof. dr 
hab. Dorota Bobrecka-Jamro z Wydziału Biologiczno-Rolni-
czego.  

Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru UR zakończyło 
pierwsze w tej kadencji  nadzwyczajne posiedzenie Senatu. 

Małgorzata Dworak

UROCZYSTE PRZEKAZANIE  
INSYGNIÓW WŁADZY REKTORSKIEJ 

Kończący kadencję rektorską profesor Stanisław Uliasz 
(Rektor UR w latach 2008-2012) otrzymał od pani prof.  
Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
podziękowania za inspirującą i efektywną  współpracę, za trud 
włożony w pełnienie niezwykle odpowiedzialnej i wymagającej 
funkcji rektora. Pani Minister uznała, że ciągłe dążenie do pod-
noszenia jakości kształcenia, wzbogacanie oferty dydaktycznej 
oraz inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, będą miały zna-
czący wpływ na wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Rzeszow-

skiego nie tylko w Polsce, ale też w Europie i świecie.  
Minione cztery lata to także czas zmian w ustawie o szkol-

nictwie wyższym oraz reformowania nauki. Dzięki wysiłkowi i 
wsparciu środowiska akademickiego – napisała w liście do prof. 
S. Uliasza minister B. Kudrycka – zdołaliśmy wypracować 
przepisy, które wszystkim przyniosą wymierne efekty, umożli-
wiając pełne wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego 
polskich uczelni.

(L.B.)

PODZIĘKOWANIA  
OD PANI MINISTER
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O POŻYTKACH PŁYNĄCYCH Z MIGRACJI 
AKADEMICKICH, I NIE TYLKO…

Zgodnie ze starym obyczajem honorujemy dziś Profesora, 
który miał swój udział w powstaniu Uniwersytetu Rzeszow-
skiego i uzyskaniu przez nasz Wydział pełnych praw akade-
mickich. Nie był on pierwszym na tej zaszczytnej liście uczo-
nych, którzy przed wielu laty zdecydowali się wesprzeć ambicje 
młodego, rzeszowskiego środowiska naukowego; jak świadczą 
akta, ten przywilej przynależy do prof. Jerzy Maternickiego  
z Warszawy; prof. Jan Kwak wybrał naszą uczelnię trochę póź-
niej, porzucając na rzecz Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Rzeszowie Uniwersytet 
Śląski w Katowicach. Wkrótce potem do-
łączył do nas prof. Władysław A. Serczyk, 
który z Krakowa (UJ) do Rzeszowa jechał 
okrężną drogą, przez Warszawę i Biały-
stok, podejmując po drodze pracę w tam-
tejszych uniwersytetach. Tę uczoną trójcę 
można uznać za rzeczywistych ojców zało-
życieli naszego Uniwersytetu, mimo że ża-
den z nich nie pełnił jakiejś eksponowanej 
funkcji w hierarchii akademickiej. Każdy 
z nich uosabiał jednak to, czego prowin-
cjonalnej WSP najbardziej wówczas bra-
kowało, dobrą tradycję uniwersytecką, 
wyrażającą się nie tylko w sposobie upra-
wiania nauki i wysokiej jakości kształce-
nia, ale też wychodzenia poza opłotki rze-
szowskiej nauki czy nawet procedowania 
spraw administracyjnych. W mojej ocenie 
ci trzej profesorowie, związani z Rzeszowem na stałe i na dłu-
go, dołożyli najwięcej starań, aby funkcjonowanie najpierw 
WSP, a potem Uniwersytetu odbywało się według najlepszych 
standardów akademickich. W tej sali z pewnością znajdzie 
się niejeden wykładowca, który dobrze pamięta wystąpienia 
każdego z wymienionych tu profesorów na posiedzeniach 
Senatu, czy zwłaszcza Rady Wydziału i Rady Instytutu, cza-
sem przykre dla zebranych, zawsze uzasadnione merytorycz-
nie. Jeśli dziś Wydział Socjologiczno-Historyczny potwierdza  
w akredytacji instytucjonalnej dobrą klasę akademicką,  
a poza tym stanowi ozdobę Uniwersytetu Rzeszowskiego, to jest  

w tym niewątpliwie zasługa profesorów pokolenia Jana Kwaka 
i za to powinniśmy im najpierw serdeczną wdzięczność, a za-
raz potem trwałą pamięć! 

Dzisiejsza uroczystość, dedykowana najmłodszemu z tej 
trójki profesorów symbolicznie zamyka pionierską epokę  
w dziejach Uniwersytetu i Wydziału Socjologiczno-Historycz-
nego. I jak to bywa w takiej sytuacji, skupiamy swoją uwagę 
na dostojnym uczonym, który całkiem niedawno osiągnął 

wiek uznawany za czcigodny. Cieszymy 
się wspólnie z nim, tym bardziej że swój 
jubileusz święci w dobrym zdrowiu i kon-
dycji umysłowej, co zawdzięcza zapewne 
góralskim genom i troskliwej opiece naj-
bliższej rodziny. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
kiedy i w jakich okolicznościach Profe-
sor znalazł się w Rzeszowie. Otóż 15 lat 
temu przyjął propozycję ówczesnego rek-
tora WSP i zdecydował się przenieść wraz  
z rodziną na stałe do Zalesia. Nie była to 
pierwsza wędrówka profesora, miał ich 
już za sobą kilka. Z powinności kronikar-
skiej trzeba przynajmniej wyliczyć je po 
kolei. Pierwsza z nich, to powojenna wy-
prawa z rodzinnego Odrowąża na Pod-
halu do wielkiego Krakowa i słynnego 
Liceum Nowodworskiego. Ta odważna 

decyzja uformowała go jako człowieka, 
określiła życiowe i zawodowe priorytety, umożliwiła podjęcie 
studiów wyższych. Po początkowych wahaniach, czy wybrać 
medycynę, czy raczej mniej praktyczną historię, zdecydował 
się na tę drugą, uznawaną wówczas za królową nauk, i pozo-
stał jej wierny po dziś dzień. Studiował w Opolu, tam też pod-
jął pracę naukową. Debiutował jako badacz ludności Lwówka 
Śląskiego, pisząc pod kierunkiem prof. Władysława Dziewul-
skiego pracę magisterską, obronioną z wyróżnieniem (1963)  
i niebawem wydrukowaną (1965). W opolskiej WSP przeszedł 
też niemal wszystkie szczeble kariery akademickiej, znaczo-
nej uzyskaniem doktoratu (1969) i habilitacji (1977), a wraz 

(W związku z jubileuszem naukowym prof. dra hab. Jana Kwaka,  
nauczyciela akademickiego w Instytucie Historii UR;  

laudacja wygłoszona 29 czerwca 2012 r.)

Prof. Zdzisław Budzyński,
Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR
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z tym docentury (1978). Najważniejsze w koronie zaszczytów 
akademickich tytuły, profesora nadzwyczajnego (1989) i zwy-
czajnego (1995), uzyskał już w Katowicach, na Uniwersytecie 
Śląskim, dokąd przeniósł się w 1987 r.  

Dziesięć lat później podjął jeszcze jedną wyprawę akade-
micką, tym razem do Rzeszowa. Jak sam wspomina, wyjazd  
z Katowic i pozostawienie tamtejszego środowiska uniwer-
syteckiego, z którym zdążył się zżyć, nie było rzeczą prostą, 
ale, kiedy już podjął decyzję, działał szybko. Wynajął kolegę  
z dużym, osobowym mercedesem, w którym zdołał pomieścić 
żonę, dwoje małych dzieci i kota przybłędę oraz najpotrzeb-
niejsze domowe sprzęty, by po szaleńczej jeździe pewnego 
upalnego, letniego dnia zatrzymać się w Zalesiu, pod charak-
terystyczną szeregówką, usytuowaną przy ul. Łukasiewicza. 
Według równoległych przekazów rodzinnych, to energiczna 
żona upakowała profesora, dzieci i kota do samochodu, ale to 
przecież nie ma dla sprawy większego znaczenia. W każdym 
razie rodzina profesora Kwaka i powiększające się stado czwo-
ronogów znalazły tu, w Zalesiu, dogodne warunki do życia, 
choć początkowo nic na to nie wskazywało. Dom okazał się 
mało odporny na wschodniogalicyjskie mrozy, a jego urzą-
dzenia trzeba było czysto reperować, wreszcie w komplecie 
wymieniać. Dzięki staraniom obojga, profesorska klasyczna 
szeregówka zmieniła się nie do poznania, przyciągając wzrok 
przechodniów i podziw licznych gości, którzy przewijają się 
przez jej gościnne, otwarte dla każdego wnętrza. 

Ta historia ma też wiele innych sympatycznych aspektów 
a dziś również symboliczne zakończenie. Jednym z nich jest 
obecność Profesorostwa w życiu społeczności lokalnej, cze-
go liczny udział w dzisiejszej uroczystości sąsiadów z Zalesia,  
z ks. proboszczem Stanisławem Płazą na czele, jest żywym do-
wodem. Innym, żywa aktywność pary profesorskiej na wielu 
polach życia kulturalnego i towarzyskiego. I co najważniejsze, 
życia naukowego. Profesor Kwak nieuchronną koleją losu 
przechodzi wprawdzie na zasłużoną emeryturę, ale pozosta-
wia tu godnego następcę, tę samą żonę, którą 15 lat temu prze-
konał do Rzeszowa, a ta, idąc własną drogą kariery naukowej, 
osiągnęła już jakiś czas temu samodzielność akademicką,  
a całkiem niedawno nominację do funkcji dyrektora Instytutu 
Historii. To bardzo budujące zakończenie opowieści o góralu 

i pannie, którzy niegdyś przekonywali nas do zalet śląskiego 
stylu życia, a dziś dostrzegają walory południowo-wschodnich 
rubieży Rzeczypospolitej. 

Specjalnie nie rozwodzę się nad dorobkiem naukowym 
dzisiejszego Jubilata, gdyż księga pamiątkowa, którą niebawem 
przekażemy w ręce jej adresata przedstawia bliżej dokonania 
twórcze Profesora w perspektywie półwiecza. Przypomnę tu 
jedynie, że ten znawca polskiej historii gospodarczej i ustrojo-
wej, sięgający z równym powodzeniem do problematyki oby-
czajowej, piszący często o dziejach miast śląskich, zwłaszcza 
w kontekście demografii i kultury umysłowej, historii rzemio-
sła i form organizacji handlu oraz funkcjonowania miejskich 
społeczności, stał się inspiratorem wzajemnej współpracy śro-
dowiskowej oraz rzutkim promotorem wielu projektów na-
ukowych. Dzięki Niemu problematyka śląska w rzeszowskiej 
historiografii nabrała cech żywego dyskursu akademickiego,  
a kontakty naukowe przerodziły się w bliskie relacje osobiste. 
Oba zespoły autorskie niniejszej księgi, zarówno śląski, jak  
i rzeszowski, dedykują swoją pracę Profesorowi z wdzięczno-
ścią i życzeniami kolejnych sukcesów. Tym razem odnoszo-
nych na wschodnich kresach naszych ziem południowych, 
uosabianych przez Lwów, miasto założone niegdyś według 
wzorów niemieckich, w tym jego śląskiego odpowiednika, 
Lwówka Śląskiego, od którego kiedyś rozpoczynał swoją ka-
rierę wydawniczą i naukową. Do tych życzeń dołącza się też 
nasze Wydawnictwo Uniwersyteckie, które zadbało o odpo-
wiednią oprawę wydania. Szczególne podziękowania winien 
jestem pani Elżbiecie Kot, za staranną adiustację dzieła i na-
szemu instytutowemu artyście, dr. Januszowi Polaczkowi, za 
nietuzinkowy pomysł na oprawę graficzną książki. Przy okazji 
wszystkim tym, którzy współpracowali przy jej wydaniu, a nie 
zostali tu wymienieni, serdecznie dziękuję! 

Profesorowi Janowi Kwakowi przekazujemy od zespołu 
redakcyjnego 2 książki; jedną naukową, przygotowaną przez 
nasz zespół, mamy nadzieję – do uważnego studiowania,  
a drugą – do czytania w wolne wieczory. To duża biografia 
francuskiego malarza, Henri Marie Raymonda Montfa, zna-
nego jako Henri de Touluse-Lautrec, autorstwa Julii Frey, któ-
rego dzieło zdobi okładkę profesorskiej księgi. Nie zdradzę, na 
której z kilkuset stron znajdzie opis obrazu i kogo on napraw-
dę przedstawia! 
Ad multos annos!
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JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko z członkami „Resovii Saltans” w Tostedt
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LETNI SEZON ARTYSTYCZNY ZPIT 
„RESOVIA SALTANS”

Jadwiga Madej

Tegoroczny sezon artystyczny był dla „Resovii Saltans” bar-
dzo pracowity; obfitował bowiem w liczne koncerty krajowe  
i zagraniczne, w czasie których zespół prezentował swój bo-
gaty dorobek artystyczny, godnie reprezentując województwo 
podkarpackie i swoją Alma Mater – Uniwerystet Rzeszowski.

Czerwiec 2012
W Ogólnopolskim Konkursie Stylizowanych Zespołów 

Folklorystycznych im. Jana Derlety w mazowieckim Szy-
dłowcu „Resovia Saltans” zajęła pierwsze miejsce. 10 czerwca 
2012 r. szesnaście grup tanecznych, wokalnych i muzycznych 
z całej Polski zaprezentowało na dziedzińcu szydłowieckiego 
zamku bogatą kulturę ludową – muzykę, pieśni i tańce z róż-
nych zakątków kraju. Podziwiać można było m.in. folklor Ślą-
ska Opolskiego i Cieszyńskiego, suitę tańców i pieśni Dolnego 
Powiśla, suity tańców lubelskich i opoczyńskich, tańce Lachów 
sądeckich, łęczyckie w trepach, a także polskie tańce narodo-
we. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: taneczne 
zespoły folklorystyczne w opracowaniu artystycznym oraz ka-
pele i zespoły folkowe. W kategorii stylizowanych zespołów 
tanecznych jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru, 
poziom techniczny tancerzy, opracowanie muzyczne i cho-
reograficzne, a także inscenizację i ogólny wyraz artystycz-
ny. Zdobywcy pierwszego miejsca – ZPiT „Resovia Saltans”, 
grupa taneczna „B” – przedstawiła dwa tańce regionalne: suitę 
tańców cieszyńskich i rzeszowskie tańce staromiejskie. Grupa 
wokalna zaprezentowała najpiękniejsze przyśpiewki ludowe  
z różnych regionów kraju, a grupa instrumentalna melodie lu-
dowe w opracowaniu artystycznym.

Sierpień 2012
ZPiT „Resovia Saltans” uświetnił wielką tradycyjną im-

prezę regionalną - Festiwal Kaszy Gryczaki 2012 w Jano-
wie Lubelskim. Motywem przewodnim jarmarku była kasza, 
zwłaszcza gryczana, która stanowi w tejże okolicy regionalny 
produkt kulinarny. Spróbować można było przeróżnych sma-
kołyków sporządzonych na bazie kaszy, począwszy od piero-
gów, a skończywszy na serniku z dodatkiem kaszy jaglanej. 
Dodatkową atrakcją był konkurs na różnego rodzaju nalewki. 
Należą one również do tutejszych produktów regionalnych. 
Do degustacji proponowano nalewki pigwowe, orzechowe, 
malinowe, cytrynowe, agrestowe, sosnowe i wiele innych. Jar-
mark uatrakcyjniły pokazy ginących zawodów oraz koncerty 
zaproszonych zespołów tanecznych z kraju i zagranicy. Polskę 
reprezentowała „Resovia Saltans”, która przedstawiła tańce 
regionu rzeszowskiego, blok tańców wschodnich oraz polskie 
tańce narodowe, kujawiaka z oberkiem. 

Wrzesień 2012
Już od 35 lat co dwa lata tancerze – studenci Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego różnych lat i kierunków zapraszani są przez 
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Hamburgu na ponadty-
godniowe tournée po Niemczech Północnych. W bieżącym 
roku tournée było wyjątkowe i na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich uczestników. W ciągu dziewięciu dni pobytu ze-
spół dał piętnaście spektakli tanecznych w różnych zakątkach 
Hamburga, Dolnej Saksonii i Meklemburgii. Szczególnie cie-
pło grupa została przyjęta w Kilonii, w której koncertowała 
na otwarcie Tygodnia Kultury Polskiej. Punkt kulminacyjny 
wyjazdu stanowiły uroczystości jubileuszowe z okazji 40-lecia 
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Od lewej: kierownik MSKO UR i ZPiT „Resovia Saltans” mgr Romuald Kalinowski, mgr Maria Więcko, Gerd Hoffman, prof. dr hab. Aleksander Bobko, dr hab. prof. UR 
Paweł Paluch, dr Teresa Pop oraz członkowie zespołu

działalności Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hamburgu. 
Dla Resovii to szczególna okazja; to właśnie ZPiT „Resovia 
Saltans” był inicjatorem kontaktów pomiędzy Uniwersytetem 
Rzeszowskim i Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Ham-
burgu. 

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystym spotka-
niem przybyłych delegacji z wiceprezydentem miasta. Do ra-
tusza przybyli: przewodnicząca Towarzystwa Niemiecko-Pol-
skiego w Hamburgu Viola Krizak, przewodniczący honorowy 
Towarzystwa Gerd Hoffman, przewodnicząca Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego w Tostedt Ruth Zuther, przewodniczą-
cy Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie dr hab. 
prof. UR Wojciech Furman oraz przedstawiciele Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego: JM Rektor, prof. dr hab. Aleksander Bob-
ko, mgr Maria Więcko, dr Teresa Pop, kierownictwo ZPiT 
„Resovia Saltans”: mgr Romuald Kalinowski, dr hab. prof. 
UR Paweł Paluch, mgr Sławomir Gołąb, dr Jadwiga Madej 
oraz byli tancerze zespołu: dr hab. prof. UR Alicja Ungeheu-
er Gołąb i mgr Stanisław Wojtowicz. Następnie wysłuchano 
wykładów zaproszonych gości honorowych na temat sto-
sunków niemiecko-polskich oraz historii Towarzystwa Nie-
miecko-Polskiego działającego w Hamburgu. Grupa wokalna  
i instrumentalna ZPiT „Resovia Saltans” uświetniła tę część 
obchodów, prezentując najpiękniejsze polskie przyśpiewki  
i melodie ludowe. Uroczystości jubileuszowe zakończył wie-

czorny koncert galowy. W czasie dwugodzinnego spektaklu 
„Resovia Saltans“ zaprezentowała bogaty polski folklor ta-
neczno-muzyczny oraz tańce obcych narodów: tańce rosyjskie 
i karpackie, a także przyśpiewki ludowe i pieśni pogranicza 
kulturowego Polski południowo-wschodniej. Koncert został 
przyjęty entuzjastycznie.

Organizatorzy wyjazdu zatroszczyli się również o intere-
sujący program całego tournée zespołu. Oprócz koncertów, 
tegoroczny pobyt obfitował w liczne atrakcje. Uczestnicy 
wyjazdu mieli możliwość zwiedzania wielu ciekawych mia-
steczek i okolic Niemiec Północnych: dwóch znanych miast 
hanzeatyckich – zabytkowej Lubeki i Kilonii, wybrzeża Mo-
rza Bałtyckiego oraz pięknego szczególnie w porze jesiennej 
Lüneburger Heide – regionu łąk, cudnych wrzosowisk i lasów 
w Dolnej Saksonii. 

Niewątpliwą atrakcję stanowił hamburski koncert organów 
wodnych (Wasserlichtkonzert), w czasie którego do rytmu 
muzyki filmowej podziwiać można było piękną choreografię 
oświetlonych i tryskających fontann. Niezapomnianym wy-
darzeniem była wycieczka promem po hamburskiej stoczni 
i hamburskim porcie, który jest największym, obok Rotter-
damu, portem Europy Północnej. Wolne godziny uczestnicy 
wyjazdu do Niemiec świetnie wykorzystywali na wędrówki 
po głównych ulicach centrum Hamburga. W 2011 roku mia-
sto otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości. Ponieważ 
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Pamiątkowe zdjęcie w Lubece 

Tancerze ZPiT „Resovia Saltans” przed Ratuszem w Hamburgu
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przez cały okres pobytu wszyscy zakwaterowani byli u rodzin 
niemieckich, nadarzyła się znakomita okazja, by nawiązując 
nowe kontakty praktycznie doskonalić sprawności językowe, 
zarówno języka niemieckiego, jak i angielskiego.

ZPiT „Resovia Saltans” pragnie złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowa-
nie tegorocznego tournée do Niemiec. Szczególne podzięko-
wania składamy głównemu organizatorowi, panu Gerdowi 
Hoffmanowi, wieloletniemu przewodniczącemu, a obecnie 
przewodniczącemu honorowemu Towarzystwa Niemiecko-
Polskiego w Hamburgu. To dzięki jego staraniom „Resovia 
Saltans” regularnie zapraszana jest do Hamburga i okolic, 
gdzie godnie reprezentuje Polskę, Podkarpacie i Uniwersytet 

Rzeszowski, przedstawiając bogaty folklor polski w cieka-
wych, nowatorskich opracowaniach artystycznych. Dziękuje-
my również wszystkim rodzinom niemieckim za gościnność  
i miłe przyjęcie.

Październik 2012
Letni sezon koncertowy dla ZPiT „Resovii Saltans” koń-

czy się bardzo atrakcyjnie. Jako jedyny zespół folklorystyczny 
z Polski Resovia wylatuje początkiem października do Korei 
Południowej, gdzie będzie reprezentować kraj i Uniwerystet 
Rzeszowski na dwutygodniowym Międzynarodowym Festi-
walu Zespołów Folklorystycznych Folkloriada Anseong 2012, 
organizowanym przez Międzynarodową Federację Festiwali 
Folklorystycznych i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F. O niezapo-
mnianych wrażeniach i przeżyciach uczestników wyjazdu 
przeczytać będzie można w następnym wydaniu Gazety Uni-
wersyteckiej.
     

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów różnych lat  
i kierunków studiów do uczestnictwa w zajęciach tanecznych, 
wokalnych i muzycznych ZPiT „Resovia Saltans”. Zajęcia od-
bwają się w sali gimnastycznej  budynku Wychowania Fizycz-
nego, ul. Kasprowicza 1. Więcej informacji o zespole znaleźć 
można na stronach internetowych Międzywydziałowego Stu-
dium Kulturalno-Oświatowego UR, przy którym działa ZPiT 
„Resovia Saltans”. Link: Uniwersytet – Jednostki. Sekretariat 
MSKO: tel. 017 872 18 76, mail: msko@univ.rzeszow.pl.

Fot. Kamil Ozimek i Miłosz Lis
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Fot. Szymon Bronkowski, SMTGFot. Szymon Bronkowski, SMTG

MIĘDZYNARODOWY SUKCES  
DR JOANNY JANOWSKIEJ-AUGUSTYN

Joanna Janowska-Augustyn, absolwentka ASP w Kra-
kowie, adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, zdobyła Grand Prix Międzynarodowego Triennale 
Grafiki – Kraków 2012 

Autorka pragnie zadedykować swą nagrodę pamięci 
prof. Włodzimierza Kotkowskiego, wybitnego artysty gra-
fika i pedagoga.

Tegoroczne Triennale to już 20. jubileuszowa edycja jed-
nego z najbardziej prestiżowych przeglądów grafiki na świecie 
– poświęcona in memoriam prof. Witoldowi Skuliczowi – ini-
cjatorowi tego wielkiego przedsięwzięcia. Składa się na nią 9 
wystaw w programie głównym i ponad 20 ekspozycji towa-
rzyszących.

Na konkurs nadesłano ok. 5000 tysięcy zgłoszeń z całego 
świata. Wystawa w Bunkrze Sztuki gromadzi blisko 300 prac 
wyselekcjonowanych w dwóch etapach. Mottem przewodnim 
obecnej edycji stało się hasło: Idea – proces – przekaz, a jej 
głównym celem jest refleksja na temat miejsca i roli grafiki we 
współczesnym świecie.

Międzynarodowe jury pod przewodnictwem Endiego Po-
skovica przyznało nagrodę główną Grand Prix MTG - Kra-
ków 2012 pracy Kolej rzeczy I autorstwa młodej, pochodzącej 
z Rzeszowa artystki Joanny Janowskiej-Augustyn.

Joanna Janowska-Augustyn urodziła się w Rzeszowie. 
1991 – 1994 studiowała na Wydziale Filozoficznym UJ. 1994 – 
1999 – studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom z 
wyróżnieniem w pracowni litografii u  prof. Romana Żygulskie-
go, medal Rektora ASP. 1998 – stypendium w Kent Institute of 
Art and Design w Canterbury, Anglia. W 2008 roku obroniła 
doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie pra-
cuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Prowadzi zajęcia w pracowniach: rysunku 
oraz druku cyfrowego. Uprawia grafikę, rysunek, malarstwo  

i fotografię. Zorganizowała 19 wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą, brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych, 
ogólnopolskich i międzynarodowych.

Nagrody i wyróżnienia:

2012
Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki - Kra-•	
ków 2012;

2010 
II nagroda w dziedzinie grafiki na II Miedzynarodowym •	
Konkursie Multimedia Szajna Festiwal, Rzeszów 2010;
Grand Prix na II Międzynarodowym Biennale Grafiki •	
Cyfrowej, Gdynia 2010;
Wyróżnienie w X Międzynarodowym Salonie Sztuki •	
Homo Quadratus Ostroviensis, Ostrowiec Świętokrzyski 
2010;

2009 
Wyróżnienie w IV Międzynarodowym Konkursie Rysun-•	
ku, Wrocław 2009;
III Nagroda na I Międzynarodowym Biennale Grafiki •	
Wschodni Salon Sztuki, Lublin 2009;

2005
Nagroda Miejskiego Muzeum Sztuki na 8th International •	
Biennial of Drawing and Graphic Art Masters of Graphic 
Art, Györ 2005, Węgry;
Wyróżnienie honorowe w V Ogólnopolskim Triennale •	
Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów 2005; 

1999
Medal Rektora ASP w Krakowie za dyplom.•	

Więcej informacji na stronach MTG Kraków: 
http://www.triennial.cracow.pl/mtg_2012/laureaci_mtg_kra-
kow_2012/
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Joanna Janowska-Augustyn Obecność-Utrata-Nieobecność, 2010-2011, druk cy-
frowy, tryptyk: 70x140 cm x3

W spotkaniu z pracami rysunkowymi i graficznymi Joanny 
Janowskiej-Augustyn pierwszym wizualnym doznaniem staje 
się odczucie dominującej czerni i bieli, chyba jednak z prze-
wagą czerni, co natychmiast „ustawia” wysoki, poważny ton. 
Płaszczyzny, nierzadko dużych rozmiarów porządkuje geome-
tria z akcentem na symetryczny i centralny charakter kompo-
zycji, gdzie oś poprowadzona jest zarówno w pionowych, jak 
też poziomych wariantach. Często podziały płaszczyzn kreślo-
ne są trójdzielnie z równymi, bądź zróżnicowanymi obszarami, 
zawsze jednak zrównoważonymi bezbłędnie, jakby od tej rów-
nowagi wiele zależało. Struktura powierzchni jest  pozornie 
jednolita, pod jej naskórkiem bowiem tli się bogata rozmaitość 
mikroświata materii, pulsującej cichym, ale intensywnym ży-
ciem. Życie to ewokowane jest z tym większą siłą, im posiada 
mniej wizualnych kontrastów, im różnice tonów subtelniejsze. 

Gradacje waloru są tu umiarkowane, zmierzając do zakresu 
podobieństw odcieni i brzmień. Światło, które na skutek tych 
plastycznych zabiegów uwalnia się w przestrzennych struktu-
rach, raczej tli się niż uderza widza gwałtownością swojej sub-
stancji. Ale przez to, tym mocniej i bardziej uporczywie skupia 
uwagę, zaciekawia, angażuje wyobraźnię… Obok wspomnia-
nych podziałów, stanowiących o fundamentalnym zagospoda-
rowaniu płaszczyzny i dających wraz z jakością tonów pod-
stawowy optyczny komunikat, kształty umieszczane przez 
artystkę w polu rysunku czy grafiki także są zredukowane do 
form prostych, nieskomplikowanych. Nawet jeśli są to kształty 
z natury organiczne (figura ludzka, kamienie),  rządzi nimi 
duch symetrii, jakiegoś elementarnego ładu, mimo zachowa-
nia ich realnych cech, zobaczone są i ukazane w kategorii zna-
ku. Formy te, co ważne, zdają się być obce wobec otaczającej 
je surowej, technicznej niemal geometrii, jakby w pustkę tej 
geometrii, na wzór baconowskich klatek, wrzucone zostały 
przypadkiem, niechciane. Stwarza to aurę przejmująco opre-
syjną o wysokim stopniu napięcia, potęgowanego zabiegiem 
uczynienia z figury ludzkiej jedynego źródła światła obrazu.  
I na koniec odczucie, będące efektem takiego „urządzenia” 
formy – ogarniająca nas dotkliwa, intensywna  cisza. 

Co z tego wszystkiego wynika, co przynosi to zestawienie 
tematu i treści prac i czy jest coś, co je łączy i zespala w jedno-
rodny i wewnętrznie spójny artefakt? Z jednej strony minima-
lizm formy, plastycznej treści, perfekcyjnie zrealizowanej  tech-
nicznie i koncepcyjnie, z drugiej zaś jakieś ekstremum sytuacji 
granicznych wyrażone w temacie prac… Otóż wydaje mi się, 
że bieguny te  łączy właściwa im  esencja. Esencja rozumiana 
jako „stężony wywar myśli”, istota rzeczy. W filozofii esencję 
przeciwstawia się egzystencji, rzeczom i zdarzeniom samym  
w sobie. Wydaje się, że artystce udaje się te przeciwieństwa sca-
lić, a co bardzo znaczące umożliwia to język  wybranych przez 
nią dyscyplin i technik, ale też znalezionych relacji formalnych.  
W tym sensie esencjonalne nastawienie, czy wręcz postawa, 
w artystycznym działaniu daje jej szansę dotknięcia istotnych 
ontologicznych jakości i cech, wyrażenia ich dramatu, a przez 
to nadania mu nazwy, zaczarowania go niejako w ten szcze-
gólny, właściwy tylko sztuce sposób. 

Z powyższych rozważań wynika, że praktyka graficzna  
i rysunkowa (artystka sięga często po techniki druku cyfrowe-
go, rysunek klasyczny w jego postaci autonomicznej, ale też 
jako element czy punkt wyjścia rozwijany w technice cyfro-
wej, a także malarstwo pastelowe) jest dla niej formą filozo-
fowania, że pewne intuicje mentalne, czy nawet obsesje silnie 
przeżywanych treści pozaartystycznych (jakże to dla twórcy 
życiodajne) są ważnym bodźcem i kwintesencją jej twórczo-
ści. Świadczą o tym również autokomentarze formułowane 

Intensywność Ciszy
Piotr Wójtowicz
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Joanna Janowska-Augustyn Kolej rzeczy III, 2011, druk cyfrowy, 100x140 cm

Joanna Janowska-Augustyn Kolej rzeczy I, 2011, druk cyfrowy, 100x140 cm

przez autorkę w odniesieniu do wła-
snych prac. Czy będą to ogólne opisy 
dążeń i zamierzeń problemowych, czy 
precyzyjne odniesienia do poszczegól-
nych cykli grafik i rysunków; wszędzie 
tam znajdziemy świadomy grunt wła-
snych dyspozycji, potencjału myślowe-
go, stosowanych środków formalnych, 
znaczenia stylistycznych i symbolicz-
nych figur, przewidywania ich funkcji  
i wizualnego oddziaływania. Pojawia się 
tu także doniosły akcent światopoglądo-
wy, może kluczowy dla powodów twór-
czości Janowskiej-Augustyn, wyrażony  
w obszernym cyklu „Ciało i kamień”. Jest 
on zresztą obecny także w pojedynczych 
pracach artystki o tytułach :, „Uwolnio-
ny”, „Pokora”, „Ślad”, „Nadzieja”, „Począ-
tek”, „Ofiarowanie”, „Brama” charaktery-
zujący się refleksją natury metafizycznej, 
czy religijnej nawet, zogniskowanej  
w definicji wiary, sublimującej materię 
ciała z determinizmu czasowego na wzór bezczasowej trwa-
łości kamienia w obszar zwycięskiego uniwersum ducha. Wy-
bór wiary jako możliwego aktu woli uwalniającego domenę 
ducha staje się według artystki jedyną drogą sprzeciwu wobec 
nietrwałości bytu. Tylko w tym stopniu, ciało może pokonać 
kamień, który „w porządku czasowym jest ponad nim”. 

Kolejny bardzo ważny głos, przynosi wystawa zaprezento-
wana przez artystkę w rzeszowskiej galerii BWA w roku 2011, 
której nadała tytuł „Pomiędzy”. Stała się ona polem refleksji 
o transcendentnej roli relacji międzyludzkiej, która poprzez 
możliwość Spotkania stwarza szansę rzeczywistego przekro-

czenia własnej samotności i optymistycznego, dającego na-
dzieję trwałości, pokonania granicy ostatecznej. W tym też 
znaczeniu esencjonalna w formie twórczość artystki oraz to-
warzysząca jej refleksja i optyka metafizyczna, staje w opozycji 
do właściwej jej tematyki egzystencjalistycznej, nie będąc przy 
tym twórczością sprzeczną wewnętrznie. Konflikt ten, jedynie 
i aż… buduje jej dynamizm, polemiczną jakość z zawiesze-
niem, ale też zarysowaniem tropu odpowiedzi i perspektyw. 
Gauginowski dylemat  „Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, 
dokąd idziemy” ma tutaj znakomitą analogię i kontynuację.  
Joanna Janowska-Augustyn swoją konsekwentnie i wytrwale 

od lat realizowaną pracą udowadnia, że 
za przyczyną plastycznych działań moż-
na sięgać po powagę  pytań „pierwszych”, 
że w obszarze artystycznej praktyki jest 
wyjątkowa możliwość i szansa na  okre-
ślenie swojego stosunku do świata, od-
najdywanie i poznawanie tym samym 
siebie i swojego w tym świecie miejsca. 

W tym znaczeniu jej twórczość, ma-
jąca swoje źródło w fundamentalnych 
pytaniach i towarzyszącej im refleksji 
opartej o autentyzm przeżyć, dotykając 
indywidualnej, właściwej  im prawdy, 
która zawsze na skutek immanentnej jej 
właściwości  będzie miała rys drama-
tyczny i uniwersalny, osiąga w najlep-
szych swoich realizacjach stan, który jest 
najwyższą tęsknotą i racją sztuki, stan 
piękna, które dramat ten przekracza.

Reprodukcje prac – archiwum artystki.
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29 czerwca br.  45 uczonych otrzymało nominacje profe-
sorskie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.  Wśród 
nowo nominowanych w Pałacu Prezydenckim profesorów są 
przedstawiciele przede wszystkim nauk medycznych, nauk o 
ziemi, technicznych, humanistycznych, rolniczych, ale także 
sztuk muzycznych i plastycznych. Z Rzeszowa profesorską 
nominację odebrał prof. Krzysztof Skórczewski, nauczy-
ciel akademicki na Wydziale Sztuki. 

Krzysztof Skórczewski; urodzony w 1947 r. w Krakowie. 
W latach 1965–1971 studiuje w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie uzyskuje dyplom na Wydziale Grafiki. Od 
1970 roku bierze udział w konkursach i wystawach grafiki 
studenckiej. Do roku 1976 powstaje 30 linorytów, uprawia 
też grafikę użytkową. W trakcie studiów w Królewskiej Wyż-
szej Szkole Artystycznej w Sztokholmie w 1976 roku podej-
muje próby rytowania w miedzi. Od tego czasu powstało 
ponad 200 miedziorytów. Od roku 1994 powstają też cykle 
pasteli i akwareli. W okresie 40 lat pracy artystycznej bierze 
udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i licznych wy-
stawach indywidualnych. Laureat licznych konkursów kra-
jowych i zagranicznych. Bierze udział w licznych aukcjach 
charytatywnych. W latach 1995–2004 wykładał w Europej-
skiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od 2004 jest profesorem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

PROFESURA NA WYDZIALE SZTUKI

2 czerwca 2012 r. nauczyciele akademiccy i studenci  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego brali udział w „Dniu Od-
krywców – Trzecim Interaktywnym Pikniku Wiedzy”. 

W imprezie uczestniczyły 44 ekipy animatorów pokazów 
naukowych i interaktywnych wystaw edukacyjnych z całej Pol-
ski, w tym m.in. z Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i firm 
lotniczych. Zespoły pracowały w miasteczku namiotowym 
zlokalizowanym na terenie ul. Szopena, al. Lubomirskich i pla-
cu AK, prezentowały eksperymenty z fizyki, chemii, biologii, 
techniki lotniczej i kosmicznej, robotyki, archeologii, paleon-
tologii, historii i kuchni molekularnej.

Czwarta edycja Interaktywnego Pliku wiedzy „Dzień Od-
krywców” zaplanowana jest w Rzeszowie na 8 czerwca 2013 
roku. 

RZESZOWSKI  INTERAKTYWNY  PIKNIK WIEDZY
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DR HAB. MAGDALENA PREJSNAR-WĄSACZ, ab-
solwentka  Państwowego Liceum Muzycznego w Rzeszowie,  
w klasie fortepianu mgr Zdzisławy Ząbek. Naukę gry na for-
tepianie kontynuowała  w Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina) w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Bronisławy 
Kawalla  i w klasie kameralistyki prof. Mai Nosowskiej. Sztu-
kę pianistyczną doskonaliła również na Międzynarodowych  
Mistrzowskich Kursach Interpretacji w Dusznikach Zdroju, 
Fryburgu, Zurychu i Nowym Jorku, gdzie współpracowa-
ła między innymi z Haliną Czerny–Stefańską, Elzą  Kolodin  
i Rudolfem Buchbinderem.  

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego pracuje 
od 1995 roku, prowadząc przedmiot fortepian dla studentów 
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.  
W 2001 roku uzyskała specjalizację I stopnia sztuki muzycznej 
w zakresie  instrumentalistyki (doktorat) w Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  22 marca br. uzy-
skała stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na rozprawę ha-
bilitacyjną składały się: solowa płyta CD o nazwie „Piano pre-
ludes”, nagrana w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. 
Witolda Lutosławskiego w Warszawie dla firmy fonograficznej 
Dux  oraz książka  zatytułowana „Forma i technika dźwiękowa 
oraz problemy interpretacyjne w wybranych  preludiach forte-
pianowych kompozytorów polskich XX wieku”, opublikowana 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Dr hab. Magdaleny Prejsnar-Wąsacz  podejmuje się różnej 
działalności: wykonuje  recitale, półrecitale, muzykę kameral-
ną w kraju i za granicą (Szwajcaria, Niemcy, Słowacja, Wę-
gry, Stany Zjednoczone Ameryki), uczestniczy  w imprezach 
okolicznościowych, współpracuje z Filharmonią Podkarpac-
ką, Chórem Instytutu Muzyki  Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz Strzyżowskim Chórem Kameralnym. Często towarzyszy 
też  uczniom szkół muzycznych I i II stopnia na konkursach, 
festiwalach, koncertach, a także egzaminach wstępnych i dy-
plomowych na wyższych uczelniach muzycznych w Polsce. 

Artystka dokonała licznych nagrań muzyki klasycznej dla 
radia i telewizji w Rzeszowie.  Ma w swoim dorobku także 
prawykonania utworów na fortepian solo, m. in. Preludiów 
fortepianowych Wojciecha Kilara i Zygmunta Mycielskiego 
- kompozytorów związanych z Podkarpaciem. Magdalena 
Prejsnar-Wąsacz prowadziła cykl wykładów na temat wyko-
nawstwa utworów F. Chopina i W.A. Mozarta w Akademii 
Muzycznej w Białymstoku oraz szkołach muzycznych w El-
blągu, Rzeszowie i Strzyżowie. Udzieliła kilku wywiadów na 

antenie Polskiego Radia, wyemitowanych w audycji „Drogi 
kariery” oraz w programie „Płytomania”, w których dzieliła się 
ze słuchaczami refleksjami na temat repertuaru nagranego na 
płycie „Piano preludes”.  Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej 
została uhonorowana Dyplomem Ministra Kultury, natomiast 
za działalność artystyczną  dwukrotnie otrzymała Nagrodę 
Rektora Uniwersytetu  Rzeszowskiego, jako wyraz uznania dla 
osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Karpaty. Pasją, 
której oddaje się w czasie wolnym od pracy zawodowej i obo-
wiązków domowych jest malowanie na szkle. Prace jej autor-
stwa zawędrowały nawet na wystawę w Muzeum Kuźnictwa  
i Hutnictwa w Ustroniu oraz w Domu Kultury „Sokół”  
w Strzyżowie.  Jest zamężna, ma dwoje dzieci.

HABILITACJA
W INSTYTUCIE MUZYKI
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Więziennictwo w latach 1944-1956 to te-
mat omijany przez większość historyków. 
Problemem jest tu pamięć osób żyjących  

w tamtym okresie, związanych z aparatem władzy, jak  i ofiar 
systemu oraz  baza źródłowa, w której jest wiele niejasności  
i nieścisłości.  W Uniwersytecie Rzeszowskim jako pierwszy 
podjął ten temat mgr Dariusz Fudali w swojej pracy doktor-
skiej Więziennictwo na terenie województwa rzeszowskiego 
w latach 1944-1956. Praca ta jest monografią więziennictwa 
na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1944-1956. 
Przedstawiony okres jest, jak to określił sam autor, ważnym 
czasem w historii Polski. Pod koniec 1956 roku system wię-
zienny w Polsce zakończył wypełnianie jedynie roli izola-
cyjnej i wybitnie represyjnej. W tym czasie zapoczątkowa-
no procesy rehabilitacyjne osób, które były w poprzednim 
okresie niesłusznie osądzone. Praca doktorska jest dobrą  
próbą przedstawienia realiów, jakie panowały w więzien-
nictwie na terenie województwa rzeszowskiego w latach 
1944-1956. 

Dariusz Fudali podczas  pisania pracy natknął się w ar-
chiwach na nieznane dotąd informacje o strażnikach wię-
ziennych, pomagających przetrzymywanym więźniom, jak 
również ułatwiającym im ucieczkę. Zaowocowało to odsło-
nięciem tablicy pamiątkowej na ścianie Zamku Rzeszow-
skiego, który w tych latach był także więzieniem. 

Zgromadzone podczas przygotowania doktoratu  mate-
riały nie pozwoliły jednak na przedstawienie pełnego obrazu 
stanu więziennictwa na terenie województwa rzeszowskie-
go, pomimo tego, iż pracę oparto na obszernej bazie źródło-
wej, tj. licznych materiałach archiwalnych zgromadzanych  
w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,  
w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oraz w Archiwum 
Państwowym w Przemyślu. Fragmentarycznie wykorzystał 
materiały zebrane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
(zespół MBP) oraz w Instytucie Pamięci Narodowej w War-
szawie, Krakowie, Lublinie oraz pojedyncze dokumenty 
znajdujące się w innych archiwach. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Dariusza 
Fudali odbyła się 16 czerwca 2012 roku;  promotorem 
był dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec z Instytutu  
Historii UR. 

Praca ta została uznana przez członków komisji za od-
krywczą monografię więziennictwa przedstawianego okre-
su, co zdecydowało o jej wyróżnieniu. 

W skład Komisji wchodzili: dr hab. prof. UR Andrzej 
Bonusiak (przewodniczący), dr hab. prof. PRz Grzegorz 
Ostasz, prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, którzy byli re-
cenzentami owej dysertacji. W składzie komisji byli także: 
dr hab. prof. UR Andrzej Olejko,  dr hab. prof. UR Paweł 
Grata, dr hab. prof. UR Jolanta Kamińska-Kwak, dr hab. 
prof. UR Jan Pisuliński, 

Pan doktor Dariusz Fudali jest pracownikiem Służby 
Więziennej w zakładzie karnym w Rzeszowie. Absolwent 
szkoły średniej w Jarosławiu, ukończył studia na Wydzia-
le Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studia pody-
plomowe na kierunku penitencjarystyka na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem wielu 
organizacji, m.in. Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Rzeszowie, MKS 
Strug Tyczyn. 

W latach 2006–2010 był radnym w  Tyczynie,  przewod-
niczącym Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury. W rzeszow-
skim zakładzie karnym jest zastępcą  przewodniczącego 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funk-
cjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.  

Jest autorem 20 publikacji naukowych i popularnonau-
kowych, m.in.: Obóz pracy dla przestępców i podejrzanych 
politycznie w Jarosławiu; O tyczyńskim areszcie, kluczniku,                 
i więźniach oraz Kontakty zakładu karnego w Rzeszowie ze 
środowiskiem zewnętrznym, na przykładzie oddziału dla 
skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi 
lub upośledzonych umysłowo; Prawa człowieka w świetle 
zmian współczesnego świata.

Otwarta obrona pracy doktorskiej przygotowanej  przez 
doktora Dariusza Fudali zgromadziła wiele osób ze środo-
wiska penitencjarnego. Przyszły też osoby, które były re-
presjonowane i zatrzymane w tamtym okresie oraz rodzina  
i przyjaciele pana doktora. 

DOKTORATY

WIĘZIENNICTWO 
TEMATEM PRACY DOKTORSKIEJ 

Joanna Z. Halat 
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Emil Bielecki. Reprodukcja z książki F. Kotuli, 
Mimo wszystko, Rzeszów 2003, s. 67. 

Jan Świerzowicz. Fotografia pochodzi 
z książki Księga pamiątkowa Gimna-
zjum Męskiego w Sanoku, Kraków 
1958, s. 65.

Gromadzone latami prywatne księgozbiory mieszkańców 
naszego regionu uległy z biegiem czasu zniszczeniu lub rozpro-
szeniu. Odnajdywane we wspomnieniach ich właścicieli oraz 
w starych, nieukazujących się od lat czasopismach wzmianki  
o zawartości i liczebności dawnych domowych bibliotek i bi-
blioteczek, nie są, niestety, zbyt dokładne. Jednak wiadomości, 
które udaje się odnaleźć, potrafią czasami zaskoczyć. 

Bardzo  interesującą i godną uwagi informacją jest opis 
księgozbioru dra Jana Świerzowicza z Sanoka (1887-1963). 
Urodzony w Sanoku polonista, krytyk i historyk literatury 
przez całe swoje życie gromadził książki. W latach 1939-47 
pracował jako nauczyciel w sanockim gimnazjum. Biblio-
teka dra Świerzowicza, licząca ponad 24 tysiące tomów (!), 
należała wówczas do największych w Polsce prywatnych księ-
gozbiorów. Zawierała głównie literaturę polską, ze szczegól-
nym uwzględnieniem epoki romantyzmu oraz literaturę po-
wszechną. Najcenniejsze były w niej stare druki z XV-XVIII 
wieku oraz rękopisy, autografy, korespondencja, muzykalia  
i ryciny. Swoje zbiory Jan Świerzowicz udostępniał uczonym  
z całego kraju oraz uniwersytetom i innym instytucjom na-
ukowym jak np. Instytut Badań Literackich. Do domu Świe-
rzowiczów w Sanoku przyjeżdżały wycieczki, podziwiające 
ten wyjątkowo bogaty księgozbiór.

Pokaźną bibliotekę posiadał również profesor Bronisław 
Gubrynowicz, polonista z Zagórza (1870-1933), który co 

prawda urodził się we 
Lwowie i tam prowadził 
działalność naukową, 
jednak rodzinnie zwią-
zany był z Zagórzem  
i tutaj zgromadził, liczą-
cy sześć tysięcy tomów, 
księgozbiór.

Prywatne, dosyć bo-
gate zbiory ksiąg posia-
dali niektórzy dyrekto-
rzy i kierownicy szkół. 
W Brzozowie dużą bi-
bliotekę zgromadził Mi-
chał Mrozowski, dyrek-
tor gimnazjum w latach 
1927-1946, łacinnik  
i germanista. Wspo-

minany przez uczniów jako 
świetny erudyta, które-
go wykładów słuchało się  
z przyjemnością i jako lu-
biany nauczyciel, potrafiący 
zainteresować uczniów swo-
im przedmiotem. W Jasiono-
wie, natomiast, własną dużą 
bibliotekę miał kierownik 
szkoły Stanisław Piecuch. 

Własne księgozbiory po-
siadali nie tylko przedstawi-
ciele doskonale wykształco-
nej inteligencji. Miłośnikami 
książek byli także pochodzą-
cy z chłopskich rodzin zdolni  
i ciekawi świata prości ludzie, 
których braki w wykształce-
niu wynikały przede wszyst-
kim z powodu bardzo trudnej 
sytuacji finansowej. Takimi właśnie samoukami byli Włady-
sław Samek z Borku Starego i Stanisław Harla z Zaborcza koło 
Mielca. 

Władysław Samek z Borku Starego był pisarzem ludowym 
i prezesem miejscowego Koła Młodzieży. Książki pokochał 
już od najmłodszych lat. Jego marzenia o ukończeniu  sied-
mioklasowej szkoły w Tyczynie nigdy się nie spełniły. Ciężko 
pracując, kupował książki i kształcił się sam. Pożyczone dzieła 
przepisywał. Sam też pisał. Jego nowele, opowiadania i sztuki 
teatralne ukazywały się w antologiach i na łamach czasopism. 
Na zebraniach Koła organizował wieczory literackie i wygła-
szał referaty. Za swoją twórczość otrzymywał nagrody. Zmarł 
w 1942 r. Gromadzony z wielkim trudem księgozbiór  Wła-
dysława Samka został przez jego żonę wyprzedany za grosze, 
a większość rękopisów zniszczona. Ocalała ich część znajduje 
się w rzeszowskim muzeum. 

Stanisław Harla urodził się w 1912 roku w miejscowości Za-
borcze, w powiecie mieleckim. Był poetą ludowym. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej w Przecławiu zdał egzamin wstępny 
do seminarium nauczycielskiego w Tarnowie. Po dwóch latach 
musiał przerwać naukę z powodu śmierci ojca i zajął się pracą  
w gospodarstwie. Dużo czytał i dużo pisał. W Zaborczu nazy-
wali go „samotnikiem pasącym krowę do księżyca”. Był prze-

O PRYWATNYCH KSIĘGOZBIORACH  
MIESZKAŃCÓW GALICJI

Dom bez książek jest jak plaża bez słońca
               

                                   
  
                               
(Jose Marti – pisarz kubański)

Kinga Pomes



Rektor i Senat oraz społeczność akademicka Uniwersytetu 
Rzeszowskiego z głębokim żalem zawiadamiają, że  

27 czerwca zmarła w wieku 58 lat
prof. nadzw. dr hab.

pracownik Wydziału Ekonomicznego byłej Filii UMCS
i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wychowawca wielu poko-
leń ekonomistów. Utraciliśmy szanowanego i lubianego przez studentów oraz 

współpracowników nauczyciela akademickiego.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia
składają Rektor, Senat, pracownicy i studenci Uniwersytetu 

Rzeszowskiego

Elżbieta MAKSYMIAK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 października 2012 
roku zmarł Pan 

wieloletni pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają 

Rektor, Senat oraz pracownicy i studenci uczelni

Jerzy Bogacz

Łączymy się w żalu i smutku z Bliskimi  Pana 

zmarłego 6 października wieloletniego pracownika 
naszej uczelni. 

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają  
Rektor, Senat oraz pracownicy i studenci  

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wiesława Wójcika 
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Michał Mrozowski. Fotografia z książki 
Sześć wieków Brzozowa, Brzozów 1959, 
s. 123. 

śladowany za bardzo aktyw-
ną „wywrotową” działalność 
polityczną. Należał do lewi-
cowego ruchu literackiego 
skupionego wokół pisma 
„Wieś, Jej Pieśń”. Zgroma-
dził pokaźną bibliotekę. 
Miał wiele wieczorów au-
torskich. Jego wiersze uka-
zywały się w czasopismach  
i antologiach poezji. 

Znanym w swojej okoli-
cy miłośnikiem książek był 
Jan Przewłocki ze Zręcina, 

majster kopalnictwa nafto-
wego. Jego księgozbiór liczył 

kilkaset tomów. W Potakówce koło Jasła prywatne biblioteki 
posiadali gospodarze: Stanisław Biernacki, Michał Faber i Jan 
Sanocki. Wszyscy trzej zgromadzili głównie powieści, broszury 
rolnicze i wydawnictwa historyczne. Kiedy w 1925 r. powstało  

w Potakówce Koło Młodzieży, oddali swoje książki do  
biblioteki Koła. 

Do grona rzeszowskich miłośników ksiąg należeli głównie 
przedstawiciele inteligencji. Dużą bibliotekę zgromadził m. in. 
ksiądz Jan Łukaszewicz, założyciel Towarzystwa Regionalnego 
Ziemi Rzeszowskiej, nauczyciel, fundator zakładu dla opusz-
czonych chłopców. Bibliotekę naukową posiadał Emil Bielec-
ki, historyk i prawnik zafascynowany rodem Habsburgów. 
Liczące kilka tysięcy tomów księgozbiory zgromadzili też:  
inżynier  Władysław Skoczyński i prawnik Stefan Kosiński. 
Prawdziwym bibliofilem był nauczyciel gimnazjalny Włady-
sław Dorosz. W jego mieszkaniu książki zajmowały większość 
miejsca. Były wśród nich prawdziwe „skarby”, „białe kruki” 
i piękne albumy. Oficer zawodowy, rotmistrz dyplomowany 
Bohdan Mincer miał księgozbiór o tematyce wojskowej. Fran-
ciszek Moskwa, kupiec, zgromadził tysiące woluminów. Ma-
rzył o założeniu biblioteki fundacyjnej rodu Moskwów, lecz, 
niestety, plany te nie doszły do skutku. Działał w rzeszowskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki, któremu przekazał  
1949 r. swój imponujący zbiór ksiąg.
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji przed budynkiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Szafarika w Koszycach 

W dniach 20-22 maja 2012 r. na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Pavla Josefa Šafarika w Koszycach 
oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji 

Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu odbyła 
się konferencja naukowa poświęcona problematyce ochrony 
środowiska, zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
przy współudziale Instytutu Administracji i Prawa Publiczne-
go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Pavla Josefa Šafarika w Koszycach.

W konferencji udział wzięli wybitni uczeni z krajowych  
i zagranicznych ośrodków akademickich zajmujący się pro-
blematyką ochrony środowiska, przedstawiciele administracji 
publicznej, w tym Ministerstwa Środowiska - Anna Kozińska, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 
Lech Kotkowski, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Rafał Kumek oraz 

praktycy. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele 
sądownictwa z województwa podkarpackiego na czele z pre-
zesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 
Jerzym Solarskim. W konferencji uczestniczyło 70 osób.

Głównym założeniem majowego spotkania była wielo-
płaszczyznowa wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicie-
li nauki oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska. 
Szeroka problematyka została ujęta w następujące grupy te-
matyczne: organy ochrony środowiska; ochrona wód, powie-
trza i powierzchni ziemi; ochrona przyrody; ochrona zwierząt; 
gospodarka odpadami; odpowiedzialność karna, administra-
cyjna i cywilna w ochronie środowiska; kierunki zmian w pra-
wie ochrony środowiska.

Pierwszego dnia obrady odbywały się na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Pavla Josefa Šafarika w Koszycach. Uroczystej 
inauguracji konferencji wraz z powitaniem wszystkich uczest-
ników dokonali prof. dr hab. Stanisław Sagan – dziekan Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Ocena modelu prawnego organizacji  

ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji”

Wojciech Zając
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oraz prof. Gabriela Dobrovičová – dziekan Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Pavla Josefa Šafarika w Koszycach. Jako cel kon-
ferencji zgodnie określono wypracowanie kryteriów aksjo-
logicznych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, 
zwrócono także uwagę na możliwość przedstawienia stano-
wisk w tym zakresie nie tylko przez przedstawicieli nauki, ale 
również praktyków. 

Następnie prof. dr hab. Elżbieta Ura wskazała, iż jest to 
pierwsza tego typu konferencja organizowana przy współ-
udziale Wydziału Prawa Uniwersytetu Pavla Josefa Šafarika  
w Koszycach. Pani Profesor podkreśliła też wagę problematyki 
ochrony środowiska oraz dobrą współpracę przy organizacji 
Konferencji z Instytutem Administracji i Prawa Publicznego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, Wydziałem Prawa Uniwersyte-
tu Pavla Josefa Šafarika w Koszycach oraz Miastem i Gminą  
Iwonicz. 

Następnie prof. Stanisław Pieprzny omówił sprawy orga-
nizacyjne spotkania i otworzył obrady. W drugim dniu kon-
ferencji obrady odbywały się w Międzynarodowym Centrum 
Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoni-
czu. 

W trakcie konferencji swoje referaty wygłosili m.in. prof. 
zw. dr hab. Marek Górski System organizacyjny administrowa-
nia sprawami ochrony środowiska w Polsce – Analiza krytyczna, 
prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz - McLean Rola ministra 
środowiska w koncesjonowaniu gazu łupkowego, prof. zw. dr 
hab. Aleksander Lipiński Gminy i ich organy w nowym prawie 
geologicznym i górniczym, prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki 
Straże przyrodnicze w organizacji ochrony środowiska w Polsce, 
prof. UMCS dr hab. Jerzy Stelmasiak Uwagi dotyczące najnow-
szego orzecznictwa NSA w zakresie ochrony środowiska, prof. 
UKW dr hab. Zbigniew Bukowski Realizacja zadań z zakresu 
ochrony środowiska przez samorząd terytorialny w Polsce, prof. 
UMCS dr hab. Janusz Niczyporuk Organizacja ekologiczna w 
postępowaniu administracyjnym,  dr Marcin Szewczak Prawne 
aspekty rozwoju transgranicznej infrastruktury ochrony środo-
wiska Polski i Słowacji, dr Grzegorz Dobrowolski Organy wła-
ściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, dr Jozef Tekely Systematika ūloh obci na ūseku ochrany 
životného prostredia, dr Radomir Jakab Protection of environ-
ment in the legislation of municipalities – Ochrana zivotneho 
prostredia v normotvorbe obci.

Warto wspomnieć, iż poza stroną merytoryczną konfe-
rencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Skansen Arche-
ologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy k. Jasła oraz złożyli 
wizytę w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Słowackiej w Ko-
szycach, gdzie wysłuchali referatu sędziego Ladislava Orosza 
na temat pozycji ustrojowej Sądu Konstytucyjnego Republiki 
Słowackiej. 

Wszystkie wygłoszone oraz nadesłane referaty zostały opu-
blikowane w zbiorowej monografii pt. Ocena modelu prawne-
go organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, która 
ukazała się we wrześniu br.

W dniach 12-14 września 2012 r. Katedra Marke-
tingu i Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowała 

Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu Handlu i Konsump-
cji. Tematyką XXIV w cyklu konferencji były Perspekty-
wy Rozwoju Marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań  
praktyki. 

W konferencji uczestniczyło 180 przedstawicieli nauki  
z  35 ośrodków naukowych w Polsce, zajmujących się proble-
matyką marketingu, jako podstawowym narzędziem przed-
siębiorców organizatorzy zaprosili także reprezentantów 
praktyki gospodarczej z woj. podkarpackiego, dzięki czemu 
możliwa stała się wymiana poglądów teoretyków i praktyków 
marketingu.

Otwierając obrady JM Rektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prof. dr hab. Aleksander Bobko wyraził pogląd, że 
współcześnie kategoria konsumpcji wychodzi poza czysto 
ekonomiczny zakres znaczeniowy. Nawiązując do określenia 
„cywilizacja konsumpcyjna” podał pod dyskusję kierunek 
zmian cywilizacyjnych. Zadając pytanie, dokąd doprowadzi  
i czy w ogóle jest możliwy stały wzrost konsumpcji, zwrócił 
uwagę na związane z tym zagrożenia rozwojowe. 

Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz, gratulując organizato-
rom-pod kierunkiem prof. dra hab. Sylwestra Makarskiego- 
zaznaczył, że nobilitacją dla Wydziału jest gościć tak wielu 
przedstawicieli różnych  ośrodków naukowych.  

Ponadlokalny charakter konferencji stworzył, w momen-
cie uroczystego otwarcia spotkania doskonałą, okazję do pro-
mocji województwa podkarpackiego wśród przyjezdnych  
z całego kraju. Zadania tego podjął się dyrektor Departa-
mentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego mgr 
Jarosław Reczek, przedstawiając województwo podkarpackie 
jako  otwarte na innowacje, na wiedzę oraz postrzegane jako 
region, w którym można nie tylko realizować projekty i speł-
niać marzenia o karierze, ale także znaleźć miejsce na udany 
wypoczynek, połączony z refleksją na temat własnych doko-
nań i sukcesów. 

Merytoryczny ładunek konferencji zawarto w siedmiu 
blokach tematycznych realizowanych w trakcie kolejnych se-
sji obrad. Wyjściem do rozważań stał się panel dyskusyjny na 
temat „Współczesne koncepcje marketingu”, którego uczest-

XXIV Kongres Katedr 
Marketingu, Handlu 
i Konsumpcji  
w Rzeszowie

Piotr Cyrek
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Otwarcie konferencji. Od lewej: JM Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. 
Aleksander Bobko, prof. dr hab. Sylwester Makarski, dziekan Wydziału Ekono-
mii dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz

Uczestnicy konferencji w trakcie pierwszej z siedmiu sesji obrad

nicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie o zmieniającą się 
misję marketingu, na różnych etapach rozwoju gospodarki. 
Szukano powodu, dla którego marketing powinien wspierać 
różnego rodzaju przedsięwzięcia wymykające się kanonowi 
działalności gospodarczej. Rozważano ponadto kwestię teo-
retycznych podstaw, czy też założeń dotyczących marketingu  
w kontekście kryzysów. 

Sesja druga – „Rozwój dydaktyki z zakresu marketingu, 
handlu i konsumpcji – nowe koncepcje i metody kształcenia” 
ukierunkowana była na problemy kształcenia  studentów za-
równo w szkolnictwie publicznym, jak i prywatnym. Uczest-
nicy panelu rozważali czy marketing powinien być ujmowany 
jako kierunek, czy  jako specjalność dydaktyczna, odnieśli się 
do definiowania efektów kształcenia w kontekście krajowych 
ram kwalifikacji. Poddali analizie szereg czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych wpływających na efekty kształcenia  
w dziedzinie marketingu, zwracając szczególną uwagę na  for-
my współpracy z pracodawcami w kształtowaniu umiejętności 
i kompetencji społecznych. Eksperci akcentowali konieczność 
podmiotowego podejścia do studenta w procesie wyzwalania 
talentów menedżerskich, naukowych i innych, a także wypra-
cowywania dobrych praktyk w potwierdzaniu osiągania efek-
tów kształcenia.

Sesja III podporządkowana została „Aspektom spraw-
ności marketingu”, rozumianej jako zdolność marketingu do 
realizacji celów i zadań rynkowych, które stoją przed przed-
siębiorstwem. Zagadnienie to rozpatrywano z perspektywy 
skuteczności, efektywności oraz produktywności marketingu. 

Problematyka „Rozwoju handlu i usług” zawarta została  
z kolei w sesji IV, której naturalnym rozwinięciem okazały się 
rozważania sesji V – „Tendencje zmian w konsumpcji i zacho-
waniach konsumentów”. W pierwszym przypadku akcento-
wano konieczność ciągłego powracania do mocnych funda-
mentów teorii handlu, z uwzględnieniem zmian w warunkach 
ich realizacji. Wskazywano, że podstawowe funkcje handlu 
wciąż pozostają niezmienione, mimo bardzo dynamicznego 
rozwoju handlu w różnych formach i różnych systemach orga-
nizacyjnych i przestrzennych. Podnoszono problematykę cen-

trów handlowych, stanowiących fizyczne rozwinięcie terminu 
„zbioru użyteczności” czy „korzyści” oferowanych klientom. 
Pogłębiając problematykę rozwoju handlu wskazywano na in-
nowacje  w tej działalności. Podkreślano, że systemy groma-
dzenia informacji o nabywcach mogą znaleźć zastosowanie  
w przygotowaniu zindywidualizowanej oferty. Z drugiej stro-
ny mogą jednak budzić obawy o utratę prywatności po stronie 
klientów. Część konsumentów z kolei zmienia swoje prefe-
rencje. Współczesny konsument staje się innowacyjny, nieet-
nocentryczny, jest kosmopolityczny, co ponownie stymuluje 
dalsze zmiany w handlu. 

Sesja V skupiła się na systemowych uwarunkowaniach  
i ich wpływie na przeobrażenia konsumpcji wskazując, że kon-
sumpcja stała się bodźcem napędowym polskiej gospodarki, 
na co wskazuje analiza wielu wskaźników ekonomicznych. 
Zauważono, że uwarunkowania ekonomiczne, stanowiące 
podstawę konsumpcji, nadal plasują Polskę na gorszej pozy-
cji w porównaniu z państwami Unii Europejskiej. Kolejnym 
aspektem debaty była typologia wartości uznawanych przez 
współczesnych konsumentów. Pomimo ewolucji hierarchii 
wciąż jako najważniejsze wartości wskazywano dobre zdrowie, 
niezależność, godne życie w wolnym kraju, wartości material-
ne i  aspiracje osobiste. Jako miary sukcesu traktowano z kolei 
szczęście rodzinne, kwestie związane z zatrudnieniem, dobre 
wykształcenie, posiadanie własnej firmy. W dyskusji zwraca-
no uwagę także na konsumpcję zrównoważoną, serwicyzację 
konsumpcji oraz zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych 
gospodarstw domowych w warunkach kryzysu.

Panel VI poświęcono „Ewolucji w obszarze komunikacji 
marketingowej”. Jego uczestnicy, rozpatrując szereg determi-
nant ewolucji, analizowali  nowe formy i kanały komunikacji 
marketingowej, wskazując na dynamicznie rosnące wykorzy-
stanie cyberprzestrzeni. Zwracano ponadto uwagę na etyczne 
problemy komunikacji marketingowej i pomiar skuteczności 
komunikacji. Poszukiwano także potencjalnych możliwości 
rozwoju komunikacji marketingowej w przyszłości.

W ramach sesji VII „Praktyka zarządzania marketingo-
wego – kierunki zmian”  przyjęto tezę główną, że analizując 
teoretyczne koncepcje marketingu i jego stosowanie w prak-
tyce – można dostrzec lukę; a następnie próbowano ustalić na 
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Gratulacje i życzenia dla Jubilata- prof. Sylwestra Makarskiego. Od lewej: prof. 
dr hab. Lechosław Garbarski (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr hab. Kry-
styna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr 
hab. Aniela Styś – przemawia (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), prof. dr 
hab. Sylwester Makarski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Jolanta Mazur 
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Genowefa Sobczyk (Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Grzegorz Hajduk (Uniwersy-
tet Rzeszowski)

Uczestnicy konferencji przed budynkiem  Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

czym ona polega. Pogłębiając rozważania, wskazywano na ko-
nieczność sprecyzowania, jakich kompetencji oczekuje się od 
menedżera marketingu, szukano odpowiedzi na pytanie jak 
postęp technologii zmienia marketing. Podkreślano rolę, jaką 
odgrywają strategie CSR, otwarte innowacje oraz współpraca 
w zakresie marketingu między przedsiębiorstwami.

Merytoryczne treści konferencji, przygotowane przez 
uczestników zjazdu, opublikowano w „Handlu Wewnętrz-
nym” (wrzesień-październik 2012 r.). Materiały zamieszczo-
ne w pierwszym z trzech tomów obejmują szeroki zakres 

zagadnień dotyczących marketingu w odniesieniu do teorii, 
pomiaru, zjawisk i procesów oraz dydaktyki. W tomie drugim 
wyodrębniono podgrupy tematyczne dotyczące zachowań 
rynkowych współczesnego konsumenta oraz uwarunkowań, 
stanu i tendencji zmian w handlu. Tom trzeci z kolei zawiera 
szereg artykułów odnoszących się do różnych aspektów prak-
tycznego wdrażania marketingu, zarówno w sferze przed-
siębiorstw, jak również organizacji niedochodowych, w tym 
komunikacji marketingowej, aplikacji rozwiązań marketingo-
wych w wybranych rodzajach usług. Zwrócono ponadto uwa-
gę, że koncepcja rozszerzania pola zainteresowań marketingu 
o sferę „stosunków komunalnych” spowodowała jego stop-
niowe przenikanie do samorządów terytorialnych na różnym 
szczeblu, powodując rozwój marketingu terytorialnego stano-
wiącego kolejny z przedmiotów rozważań.

Uczestnicy konferencji, oprócz części merytorycznej, mie-
li także okazję spacerować rzeszowskimi uliczkami, obejrzeć 
rynek z ratuszem, podziemną trasę turystyczną, a także podzi-
wiać uroki łańcuckiego pałacu.  Przyjemnym zaskoczeniem 
był dla nich program przygotowany przez artystów Filharmo-
nii w Rzeszowie.

Miłym akcentem, skierowanym w kierunku przewodni-
czącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji – prof. dra 
hab. Sylwestra Makarskiego były gratulacje i powinszowa-
nia na okoliczność 70. urodzin Pana Profesora i 50. roczni-
cy aktywności zawodowej kierownika Katedry Marketingu  
i Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomii. Życzenia wszel-
kiej pomyślności osobistej i zawodowej oraz dalszych sukce-
sów w imieniu środowiska naukowego złożyła pani prof. dr 
hab. Aniela Styś, wyrażając nadzieję na kolejne równie udane 
spotkania.

Foto: Piotr Cyrek
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Zdjęcia ze strony organizatora V Kongresu Polonistyki 
Zagranicznej

W dniach 10-13 lipca odbył się w Opolu V Kongres Polo-
nistyki Zagranicznej. Organizatorem tego wydarzenia był Uni-
wersytet Opolski. Dla prof. Oksany Weretiuk (Wydział Filolo-
giczny UR) był to już czwarty kongres, a trzeci, podczas którego  
wystąpiła z referatem. Poloniści z całego świata – a zgłosiło swój 
udział 250 naukowców z 33 krajów (i prawie wszyscy przybyli 
na obrady do Opola) – trzy dni pracowali pod hasłem „Poloni-
styka wobec wyzwań współczesności”. 

Po uroczystym otwarciu w Zamku Piastów Śląskich  
w Brzegu i nadaniu tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu 
Opolskiego „wybitnemu slawiście, badaczowi literatur europej-
skich, teoretykowi literatury, tłumaczowi i edytorowi, jednemu 
z najwybitniejszych współcześnie znawców i interpretatorów 
dzieł pisarzy polskich od Kochanowskiego do Gombrowicza  
i Miłosza” Rolfowi Fieguthowi z Niemiec oraz   koreańskiemu 
poloniście Cheongu Byungu Kwonowi, który swoją pracę ma-
gisterską o prozie Czesława Miłosza napisał pod kierunkiem 
prof. Fiegutha, był założycielem i dyrektorem Departamentu 
Studiów Polskich na seulskim uniwersytecie HUFS i jest naj-
większym popularyzatorem języka i kultury polskiej w Korei 
Południowej, naukowcy przystąpili do prezentacji referatów  
i debat w sekcjach z literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz 
edukacji polonistycznej.  

Literaturoznawcy przez trzy następne dni obradowali  
w dwunastu różnych sekcjach. Prawdziwą ucztą dla naukow-
ców były świetnie przygotowane i doskonale przeprowadzone 
panele dyskusyjne. Z 20 forów dyskusyjnych szczególnym po-
wodzeniem wśród literaturoznawców – i nie tylko – cieszyły 
się panele: „Zderzenie kultur – problem rozumienia i nieprze-

kładalności” (moderatorzy - prof. Grażyna Borkowska i prof. 
Ewa Paczoska) oraz „Polonistyka i komparatystyka” (modera-
tor - prof. Lidia Wiśniewska). Wyjątkowo bliski pod względem 
tematycznym naszemu ośrodkowi polonistycznemu okazał się 
panel „Polskość i pogranicza”, prowadzony przez prof. Tadeusza 
Bujnickiego, z udziałem m.in. profesorów Jarosława Ławskiego 
(z Uniwersytetu Białostockiego) i  Krzysztofa Zajasa (z UJ). 

Podczas V Kongresu Polonistyki Zagranicznej wygłoszo-
no ponad 160 referatów. Na samym początku obrad, w sekcji 
pierwszej  („Tożsamość polska w świecie”), dzieląc obowiązki 
przewodniczącego z prof. Małgorzatą Czermińską, prof. Oksa-
na Weretiuk, jako jedyna reprezentantka Podkarpacia  wygło-
siła  referat  o wizerunku Polski i Polaków w ponowoczesnej 
prozie Ukraińców anglosaskich. 

W celu przeprowadzenia imagologicznej analizy porów-
nawczej prof. O. Weretiuk wybrała różniące się genologicznie 

teksty zdystansowanych od siebie geograficznie 
autorów, m.in. powieść  Two Caravans (Penguin 
Books 2007, polska wersja Dwa domki na kółkach, 
przekład Anny Jęczmyk, W-wa Albatros 2007) 
Mariny Lewyckiej, brytyjskiej pisarki  pochodze-
nia ukraińskiego, która przyszła na świat w 1946 
r. w DP, obozie uchodźców, w niemieckim Kiel, 
a w drugim roku życia przeniosła się z rodzicami 
poszukującymi pracy do Anglii i właściwie jest 
bardziej Angielką niż Ukrainką; tom esejów pt 
Котилася торба (2011, Kijów, Krytyka; Toczyła 
się torba) ukraińskiego pisarza Wasyla Machna, 
urodzonego w 1964 r. w Czortkowie na Ukrainie, 
od 2001 r. mieszkającego w Nowym Jorku, USA. 
Dwie różne percepcje i kreacje imagologiczne Po-
laków – naśladująca i unikająca stereotypów.

(O.W.)

V Kongres  
Polonistyki Zagranicznej
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Rzeczą powszechnie znaną jest, że motorem postępu w me-
dycynie (i nie tylko) są grupy ludzi, których badania są ukie-
runkowane na z góry ustalony cel, a wymiana myśli i doświad-
czeń w obrębie tych grup oraz weryfikacja kliniczna, pozwalają 
na stopniowe odkrywanie mechanizmów trapiących ludzkość 
chorób oraz opracowanie optymalnych technik i metod ich 
leczenia. Osiągnięcia te w formie skonkretyzowanej i wypró-
bowanej, zostają rozpowszechnione m.in. podczas naukowych 
konferencji tematycznych. MECHANIKA W MEDYCYNIE 
(MwM) jest jedną z wielu naukowych konferencji medycznych, 
jednak jej wyróżnikiem jest to, że gromadzi zarówno lekarzy, 
jak i inżynierów mechaników, którzy dyskutują o pokrewnych  
i jak się okazuje wspólnych zagadnieniach naukowych wystę-
pujących na styku medycyny i mechaniki. Historia seminarium 
sięga końca ubiegłego wieku, kiedy to (wówczas dr inż.) Mie-
czysław Korzyński, organizując w latach 90. konferencje nauko-
we z dziedziny mechaniki, zauważył znaczny udział zgłaszanych 
prac z pogranicza mechaniki i medycyny; to stanowiło inspira-
cję do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji tematycznej. 
W zamierzeniach miała być ona jednorazowym, krótkim i ka-
meralnym spotkaniem lekarzy i inżynierów mechaników zaj-
mujących się zagadnieniami implantów, protetyką i ortotyką, 
biotribologią, biomechaniką oraz biomateriałami. 

W tamtym okresie istniała w środowisku rzeszowskim nie-
formalna grupa lekarzy ze Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rze-
szowie i naukowców z Politechniki Rzeszowskiej pracujących 
nad zagadnieniami endoprotez, mechaniki układu kostnego 
i biotribologii, której trzon stanowili: dr inż. Zygmunt Cisek, 
Janusz Cwanek (wówczas dr med.), Mieczysław Korzyński 
(wówczas dr inż.) oraz lek. med. Andrzej Zygmunt. Ta grupa 
stała się grupą inicjatywną i uzupełniona o dr inż. Barbarę Dul-
Korzyńską oraz mgr Martę Krztoń stanowiła komitet organi-

zacyjny pierwszego seminarium naukowego MECHANIKA 
W MEDYCYNIE. W organizacji seminarium istotnej pomocy 
udzielił Zakład Porcelany Elektrotechnicznej "ZAPEL" S.A.  
w Boguchwale, m. in. udostępniając sale do obrad. Niezmienny 
od pierwszego seminarium układ graficzny wydawanych dru-
kiem materiałów seminaryjnych jest dziełem mgr inż. Barbary 
Mazewskiej.

Kiedy we wrześniu 1993 r. organizowano w Rzeszowie to 
pierwsze spotkanie, wydawało się, że zainteresuje się nim nie-
liczne grono naukowców w Polsce. Zaprezentowano wtedy 
tylko 16 prac o różnorodnej tematyce, ale w obradach wzię-
ło udział prawie 100 uczestników, a opublikowanie materia-
łów spowodowało, że seminarium odbiło się szerokim echem  
w środowiskach medycznym i technicznym. Tematyka okaza-
ła się tak bardzo na czasie, że sugestie uczestników i naukow-
ców pracujących w tej dziedzinie, skłoniły organizatorów do 
ponownej organizacji seminarium w 1994 r. i kontynuowania 
spotkań w cyklu dwuletnim. 

W miarę lat zmieniał się zespół organizatorów, skład ko-
mitetu organizacyjnego, sponsorów i oczywiście zmieniali się 
autorzy i uczestnicy konferencji, jednak trzon organizacyjny w 
osobach prof. dra hab. inż. Mieczysława Korzyńskiego oraz dra 
hab. n. med. Janusza Cwanka (obaj są profesorami Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego) pozostał bez zasadniczych zmian. 

Podczas II Seminarium MwM prezentowano już 27 refera-
tów, a brało w nim udział  150 uczestników. Seminarium to od-
było się w Rzeszowie, a obrady podzielone zostały na sześć sekcji 
w których dyskutowano o implantach w chorobach kręgosłupa, 
biomechanice stawu biodrowego, zastosowaniu implantów  
w medycynie, biotribologii stawu biodrowego,  rehabilitacyj-
nych urządzeniach mechanicznych oraz przyrządach stosowa-
nych w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Ta szeroko rozumiana te-
matyka była i jest poruszana na następnych seminariach, ciesząc 
się niezmiennym uznaniem w środowisku naukowym. To po-
zwala na kontynuowanie spotkań, a uczestnikom prezentować 
osiągnięcia i wyniki badań oraz nowe rozwiązania techniczne 
dla medycyny. Seminarium MECHANIKA W MEDYCYNIE 
stało się w ten sposób uznanym forum wymiany doświadczeń 
i prezentacji wyników badań oraz nowych rozwiązań technicz-
nych dla medycyny (modelowe badania procesów biomecha-
nicznych i biotribologicznych, endoprotezy, protetyka i orto-
tyka, biometeriały, instrumentarium do operacji kręgosłupa, 
urządzenia do rehabilitacji, materiały i techniki wytwarzania 
sprzętu ortopedycznego itp.). 

SEMINARIUM  
MECHANIKA W MEDYCYNIE

Katarzyna Korzyńska
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XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie, w prezydium obrad (od lewej): prof. dr hab. inż. Mieczysław  Korzyński (Uniwersytet Rzeszow-
ski), prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko (AGH Kraków), dr hab. prof. UR Janusz Cwanek 

Podczas seminarium uczestnicy wysłuchują od 40 do 50 re-
feratów, w których prezentowane są osiągnięcia ośrodków kra-
jowych i zagranicznych (Ukrainy, Rosji, Litwy, Słowacji, Francji 
oraz Iranu), a w obradach bierze udział od 120 do 150 uczestni-
ków. Od roku 2000 funkcję przewodniczącego Rady Naukowej 
pełni prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko (AGH Kraków). Od lat 
w Radzie Programowej pracują: prof. dr hab. n. med. Jan Kró-
lewski (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie), prof. dr 
hab. n. med. Andrzej Skwarcz (Akademia Medyczna w Lubli-
nie), prof. dr hab. n. med. Bolesław Turczyński (Śląska Akade-
mia Medyczna w Zabrzu), prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur-
kiewicz (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Romuald 
Będziński (Politechnika Wrocławska) oraz wiele innych osób o 
uznanym dorobku naukowym w dziedzinie biomechaniki, me-
dycyny bądź mechaniki. 

Kolejne seminaria organizowane były przy współudziale m. 
in.: Instytutu Techniki Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sekcji Biomechaniki Komitetu 
Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Zespołu Tribologii Sekcji 
Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Wy-
działu Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, 
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sekcji 
Mechaniki w Medycynie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w 
Rzeszowie oraz Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej „ZA-
PEL” S. A. w Boguchwale.

W jubileuszowym X Seminarium, za długoletnią współpra-
cę, wyróżnienia honorowe otrzymali: prof. dr hab. inż. Stani-
sław Pytko (AGH Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Burcan (Po-
litechnika Łódzka), prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz 
(Politechnika Krakowska). 

XI Międzynarodowe Seminarium MECHANIKA W ME-
DYCYNIE odbyło się w dniach 13-14 września 2012 roku 
tradycyjnie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 
k. Rzeszowa. Zostało zorganizowane przez Instytut Techniki 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Sekcję Biomechaniki Ko-
misji Mechaniki PAN, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 
Politechniki Rzeszowskiej i Sekcję Mechaniki w Medycynie 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Oddział w Rzeszowie).

Radę Programową Seminarium tworzyli: przewodniczą-
cy prof. dr hab. inż. Stanisław PYTKO (AGH Kraków) człon-
kowie: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI (Politechnika 
Wrocławska), dr hab. prof. UR Janusz CWANEK (Uniwersy-
tet Rzeszowski), dr Andrzej A. CZAJKOWSKI (Uniwersytet 
Szczeciński), prof. dr hab. Waldemar FURMANEK (Uniwersy-
tet Rzeszowski), prof. dr  Vytautas GRIGAS (Kaunas University 
of Technology, prof. dr hab. inż. Maciej HAJDUGA (Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), dr hab. inż. prof. 
PB Krzysztof JAWOREK, (Politechnika Białostocka), prof. dr 
hab. inż. Mieczysław KORZYŃSKI (Uniwersytet Rzeszow-
ski), prof. dr hab. inż. Volodymyr LIUBIMOV (Politechnika 
Rzeszowska, prof. dr hab. inż. Stanisław MAZURKIEWICZ 
(Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Jerzy PACYNA 
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), dr hab. inż. prof. 
AGH Anna RYNIEWICZ (Akademia Górniczo-Hutnicza w 
Krakowie), dr hab. inż. prof. PRz Jarosław SĘP (Politechnika 
Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Jurij SHALAPKO (Khmelnit-
skiy National University), prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK 
(Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu), prof. dr hab. 
Józef TABOR (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr  Rymantas T. 
TOLOCKA (Kaunas University of Technology), prof. dr hab. n. 
med. Bolesław TURCZYŃSKI (Śląski Uniwersytet w Katowi-
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29 czerwca br. był szczególnym dniem dla absolwentów 
kierunku ekonomia oraz absolwentów studiów podyplomo-
wych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, realizowanych 
na Wydziale  Ekonomii jako grant NBP. Zgodnie z decyzją dra 
hab. prof. UR Grzegorza Ślusarza, dziekana Wydziału, w tym 
dniu zorganizowano graduację absolwentów dwóch pozio-
mów kształcenia i studiów podyplomowych. W tym ostatnim, 
ale uroczystym spotkaniu absolwentów, uczestniczył prof. dr 
hab. Aleksander Bobko, rektor elekt Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, który mówił  do licznie zgromadzonych absolwentów -  
podczas uroczystości kończących studia, że wiedza z ekonomii  
potrzebna jest wszystkim do podejmowania trafnych decyzji  
w pracy zawodowej i życiu rodzinnym. 

Podczas spotkania kończącego kilkuletni okres nauki były 
podziękowania za wspólne zajęcia i gratulacje z osiągniętych 
wyników. Były też wskazania jak znaleźć się na trudnym rynku 
pracy ze strony osób, które niedawno ukończyły ekonomię w 
UR, a obecnie zajmują eksponowane stanowiska w gospodarce 
Podkarpacia. 

Uczestnicząca w wydziałowej uroczystości pani Leokadia 
Wanatowicz, dyrektor  rzeszowskiego oddziału Narodowego 
Banku Polskiego przypomniała, że Uniwersytet (Wydział Eko-
nomii), jako jedyny na Podkarpaciu, prowadzi dofinansowane 
przez NBP  studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania 
strefy euro. Gratulując absolwentom III edycji  studiów pody-
plomowych Pani Dyrektor poinformowała o organizacji (je-
sienią br.) kolejnej, IV edycji studiów podyplomowych.  
     

(L.B.)
Foto: E. Wójcikiewicz 

GRADUACJA NA WYDZIALE EKONOMII 

cach), dr hab. inż. prof. PRz Łukasz WĘSIERSKI (Politechnika 
Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Krzysztof WIERZCHOLSKI 
(Politechnika Koszalińska).  

Tematyka obrad – tak jak w poprzednich spotkaniach – 
obejmowała następujące zagadnienia: zużycie naturalnych  
i sztucznych stawów człowieka, konstrukcje implantów i ich 
zastosowanie w ortopedii oraz w stomatologii, protetyka i or-
totyka, biomateriały i biomechanika. Wygłoszono 33 referaty  
w pięciu sekcjach tematycznych. 

Większość z pozytywnie zrecenzowanych, przyjętych i wy-
głoszonych referatów jest drukowana w kolejnych edycjach 
książkowych, które przekazywane są do ważniejszych biblio-
tek naukowych uczelni technicznych i medycznych w kraju i za 
granicą. We wszystkich publikacjach pokonferencyjnych wy-
drukowano dotychczas 396 artykułów, napisanych przez 450 
autorów.

Foto: Janusz Cwanek
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Przywitanie  Gości przez dr hab. prof. UR Joannę Kostecką, - przewodniczącą ko-
mitetu organizacyjnego konferencji

Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. rozwoju dr hab. inż. prof. UR Czesław 
Puchalski oraz Honorowy Prezes PTIE prof. dr hab. inż. Jan Siuta

W dniach 17-18 września 2012 r. na Wydziale Biologiczno-
Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się VII Walny 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej połą-
czony z II konferencją naukową „Retardacja przekształcania 
zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy”. Organizato-
rem konferencji był Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa 
i Edukacji Środowiskowej Wydziału Biologiczno-Rolniczego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, we współpracy z Polskim To-
warzystwem Inżynierii Ekologicznej, Federacją Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych, Naczelną Organizacją Techniczną 
oraz Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
Polskiej Akademii Nauk.
Celem konferencji było:

określenie metod retardacji (łac. spowalniania) przekształ-•	
cania środowiska (przestrzeni i innych zasobów), jako 
ważnego instrumentu zrównoważonego rozwoju;
rozważenie sposobów stałego zwiększania partycypa-•	
cji społecznej w procesie planowania zagospodarowania 
przestrzeni;
określenie retardacji w kontekście przyrodniczych, ekono-•	
micznych i społecznych aspektów zrównoważonego roz-
woju;

zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie retardacji;•	
podzielenie się doświadczeniem i planami działań w za-•	
kresie upowszechniania retardacji;
poznanie stanu działań naukowo-badawczych i dydak-•	
tycznych w tym zakresie, w skali kraju.
W pierwszym dniu spotkania odbył się Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Ustępująca prezes Za-
rządu Głównego PTIE prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniow-
ska-Kielian dokonała podsumowania trzyletniej kadencji,  
a następnie odbyły się wybory nowego zarządu, którego pre-
zesem został prof. dr hab. inż. Aleksander Kiryluk z Politech-
niki Białostockiej.

Uroczystego otwarcia naukowej konferencji dokonał dr 
hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski,  prorektor Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego ds. rozwoju Zaproszonych gości powitała 
dr hab. prof. UR Joanna Kostecka,  przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego konferencji.

Podczas pierwszego dnia obrad wygłoszono pięć  refe-
ratów w sesji  plenarnej.  Dr hab. prof. UR Joanna Kostecka  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła próbę wyjaśnienia 
terminu retardacja życia i przekształcania zasobów przyrody, 
proponując działania dla jej upowszechniania jako narzędzia 
wdrażania nowego podejścia posiadanego (jeszcze) bogac-
twa przyrodniczego i usług (świadczeń) ekosystemów. Dru-

VII WALNY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ ORAZ II  

KONFERENCJA „RETARDACJA PRZEKSZTAŁCANIA 
ZASOBÓW. OSIĄGNIĘCIA, PROBLEMY,  

PERSPEKTYWY”

Janusz R. Mroczek
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Nowo wybrany prezes Zarządu Głównego PTIE prof. dr. hab. inż. Aleksander  
Kiryluk

Niektórzy uczestnicy konferencji odwiedzili Łańcut

gie wystąpienie poświęcone było problematyce ekologicznej 
optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce. Ze wspomnianą 
problematyką, podkreślając złożoność tego pojęcia, zapoznał 
słuchaczy prof. dr hab. inż. Jan Siuta z Instytutu Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie. Bardzo istotne dla retardacji zasobów 
zagadnienie dotyczące wykorzystania zbiorników ścieków 
wód opadowych z dróg komunikacyjnych w ochronie jako-
ści wód gruntowych przedstawiła prof. inż. dr hab. Barbara 
Wiśniowska-Kielian z Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie. O potrzebie wapnowania trwałych użytków zielonych, 
jako metodzie opóźniania wyczerpywania mikroelementów z 
gleby mówił prof. dr hab. inż. Michał Kopeć z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Ostatni referat plenarny wygłosiła dr 

Bogusława Baran-Zgłobicka, reprezentująca Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, poruszając problematykę 
spowalniania przekształcania zasobów przyrodniczych w po-
łudniowo-wschodniej Polsce, w świetle dokumentów strate-
giczno-planistycznych.  

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja posterowa 
oraz sesja terenowa w Łańcucie. Przygotowano 22 postery. 
Konkurs na najlepszy poster poruszający problemy retardacji 
zasobów wygrały ex aequo dwie prace:

Józef Koc, Sławomir Szymczyk, Ilona Joanna Świtajska: •	
Wpływ użytku ekologicznego na ograniczenie odpływu 
składników biogennych z zagrody wiejskiej,
Łukasz Jurczyk, Grzegorz Pączka: Zasady C&R w opinii •	
wędkujących w wodach regionu podkarpackiego.

Podsumowania części posterowej dokonał prof. dr hab. inż. 
Michał Kopeć. Uczestnicy  konferencji zwiedzili Łańcut oraz 
uczestniczyli w rozważaniach różnych aspektów retardacji re-
gionu Podkarpacia. W Łańcucie uczestnicy konferencji zostali 
zapoznani z historią siedziby rodu Czartoryskich oraz obej-
rzeli pałac, powozownię i park, z kolei w Muzeum Gorzel-
nictwa mieli możliwość wysłuchania interesującej prelekcji, 
dotyczącej historii i teraźniejszości przemysłu spirytusowego 
w Łańcucie oraz zostali podjęci regionalnym produktami Fa-
bryki Wódek „Polmos Łańcut” S.A.

Organizację konferencji uświetniono dzięki wsparciu 
sponsorów, takich jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Rzeszowie, Zakład Mięsny Janipek w Trzebow-
nisku, VAN PUR S.A. Oddział w Rakszawie oraz BorgWarner  
Turbo Systems w Jasionce, którym organizatorzy serdecznie 
dziękują.

Foto: Janusz R. Mroczek
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Szwajcarskie Berno było w dniach 20-23 czerwca 2012 
miejscem spotkania naukowego socjologów sportu i przedsta-
wicieli pokrewnych dyscyplin naukowych (filozofów, history-
ków, pedagogów). Okazją była dziewiąta konferencja European 
Association for Sociology of Sport (EASS). 

W organizacji tej, powołanej przed laty przez uczonych 
z Warszawy i Wiednia, polska myśl naukowa z obszaru nauk 
społecznych była zawsze mocno reprezentowana przez profe-
sorów: J. Kosiewicza, K. Obodyńskiego i W.J. Cynarskiego. 
Także tym razem w konferencji wzięli udział: prof. dr hab. Jerzy 
Kosiewicz (b. wiceprezydent EASS, aktualny prezydent ISSSS 
– International Society for Social Sciences of Sport), prof. dr 
hab. Andrzej Pawłucki (sekretarz generalny EASS), prof. dr 
hab. Kazimierz Obodyński (wiceprezes PTNSS – Polskiego 
Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie), dr hab. prof. UR 
Wojciech J. Cynarski (kierujący Sekcją Socjologiczno-Antro-
pologiczną IMACSSS) i dr Irena Pawłucka.

Temat konferencji określono  Sport in Globalised So-
cieties. Changes and Challenges (9th Conference of EASS). 
Owe zmiany i wyzwania w globalizowanym społeczeństwie  
i w sporcie (kulturze sportowej) omawiane były podczas czterech 
sesji plenarnych, podczas czterech sympozjów tematycznych  
i w licznych sesjach równoległych. Referaty plenarne (kluczo-
we) wygłosili: Joseph Maguire (Kultura ciała wobec proce-
su globalizacji), Rudolf Stichweh (Sport, jako system funkcji), 
Marijke Taks (Zrównoważoność imprez sportowych) i Georg 
Anders (Porównanie sportu do teatru wg koncepcji L. Wacqu-
anta). Ponadto odbyły się zajęcia warsztatowe dla doktorantów 
z zakresu metodologii i warsztaty terenowe z zakresu sportów  
i zabaw ludowych. Uczestnicy konferencji mogli wówczas wziąć 
udział np. w warsztatach Schwingen, czyli ludowych szwajcar-
skich zapasów. Można było popatrzeć na pokazowe walki miej-
scowego championa w tej dyscyplinie (Niklaus Zenger, ok. 120 
kg) i samemu spróbować stoczyć z nim walkę.

Sesję Rozwój sportu: perspektywy kwalifikacji, w trakcie 
której zaplanowano prezentację rzeszowian prowadził prof. dr 
Wanderley Marchi Jr (Brazylia). W. J. Cynarski przedstawił 

opracowanie problemu powoływania kolejnych instytucji dla 
nauczania i przyznawania kwalifikacji nauczycielskich w sztu-
ce walki jujutsu (Institutionalization of jujutsu in Poland – The 
problem of degrees and teaching qualifications), co spowodowa-
ło interesującą dyskusję z dr Yumi Kawanishi, przedstawiciel-
ką Ministerstwa Sportu Japonii. W tej samej sesji debatowano  
o rozwoju instytucji sportowych w Szwajcarii, prezentowano 
wstępne wyniki badań porównawczych dorobku socjologii 
sportu w USA i Brazylii oraz międzynarodowych badań kom-
petencji piłkarzy nożnych.

Dla uczestników konferencji przygotowano wariantowe 
oferty wycieczek: po Starówce, wyjazd w góry, krosy rowerowe 
i grill. Także warsztaty ze sportów i zabaw ludowych były nie 
lada atrakcją. Berno zrobiło na uczestnikach bardzo dobre wra-
żenie i pozostawiło miłe wspomnienia.

Główny organizator konferencji – prof. dr Siegfried Nagel 
(S)– jest jednocześnie aktualnym redaktorem naczelnym pisma 
EASS – „European Journal for Sport and Society” („EJSS”). 
Wraz z kolegami z Uniwersytetu w Bernie wydał on książkę 
z abstraktami prac przyjętych do prezentacji na konferencji 
[Schlesinger, Günter, Weigelt-Schlesinger, Nagel 2012]. Wybra-
ne prace mają zostać opublikowane w całości w „EJSS”.

***
Jest już tradycją EASS, że obecnie corocznie odbywają się 

duże międzynarodowe konferencje. Odbyły się w Wiedniu 
(2002), Rzeszowie i Łańcucie (2004), Jyvaskili (2006), Munster 
(2007), Bledzie (2008), Rzymie (2009), Porto (2010), Umea 
(2011). W dziesięciolecie powołania Stowarzyszenia, w Ber-
nie spotkało się 160 uczestników z wielu krajów świata. Na rok 
2013 zaplanowano X konferencję, która ma odbyć się w hisz-
pańskiej Cordobie. Prezydent Nicola Porro, nb. współredaktor 
jednej z ważniejszych monografii EASS [Cynarski, Obodyński, 
Porro 2011], przekazał funkcję prezydenta profesorowi Han-
nu Itkonenowi (Finlandia). Natomiast na następną dwuletnią 
kadencję (2014-16) wybrany został prezydent elekt – prof. dr 
Jeroen Scheerder (Belgia).

IX KONFERENCJA EASS W BERNIE
Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński
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Przed fasadą uniwersytetu

Uniwersytet we Lwowie, który Polakom nieodłącznie ko-
jarzy się z wybitnymi osiągnięciami naukowymi rodaków, 
zwłaszcza w czasach zaborów i w dwudziestoleciu między-
wojennym, współcześnie także może zaimponować każdemu 
przybyszowi. Nie tylko kubaturą monumentalnego gmachu, 
do roku 1919 budynku Sejmu Galicyjskiego (zaprojektowane-
go przez Zygmunta Gorgolewskiego, architekta Opery Lwow-
skiej), nie tylko prawdziwym labiryntem wewnątrz – ciągami 
wąskich, długich korytarzy, wielokrotnie łamanych, rozgałę-
ziających się, rozbudowanym systemem schodów głównych, 
bocznych i licznych ewakuacyjnych, ukrytymi półpiętrami, 
drewnianymi nadbudówkami i wieloma innymi zakamarka-
mi i schowkami, wśród których łatwo się zgubić (ja dopiero 
czwartego dnia bezbłędnie trafiałem do właściwych sal i gabi-
netów). Uczelnia imponuje także strukturą, którą tworzy dwa-
dzieścia kilka wydziałów. Wydział Filologiczny, najbliższy rze-
szowskiemu poloniście, składa się z dziesięciu katedr (m.in. 
slawistyki, lingwistyki stosowanej, orientalistycznej, studiów 
rosyjskich, literatury ukraińskiej, języka ukraińskiego). Przy-
kładowo, studia slawistyczne umożliwiają naukę pięciu ję-
zyków: czeskiego, słowackiego, chorwackiego, bułgarskiego  
i serbskiego (połączoną z poznawaniem literatury tworzonej 
w tych językach). Studia orientalne przybliżają język i literatu-
rę arabską, perską i japońską.   

Ze względu na tak bogatą i urozmaiconą ofertę dydak-
tyczną w budynku uniwersytetu panuje ciasnota. Dlatego też 
kilkunastoosobowa kadra polonistów dysponuje zaledwie jed-
nym, wprawdzie dużym, gabinetem, który może przypominać 

pokój nauczycielski. Kiedy znalazłem się tam pierwszego dnia, 
akurat odbywało się poświąteczne zebranie (po zakończonej 
prawosławnej Wielkanocy). Mój jedenastodniowy pobyt we 
Lwowie (17-27 kwietnia 2012 r.) i zajęcia, które prowadziłem 
w najbardziej zasłużonej uczelni tego miasta, zawdzięczam 
wsparciu uzyskanemu ze środków projektu Budowa poten-
cjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na po-
ziomie europejskim. Jako pracownik Instytutu Filologii Pol-
skiej UR nawiązałem kontakty z kadrą naukowo-dydaktyczną 
lwowskiej Katedry Filologii Polskiej wchodzącej w skład Wy-
działu Filologicznego. 

Celem mojej codziennej obecności w budynku uniwersy-
tetu była nie tylko wymiana doświadczeń dydaktycznych z na-
uczycielami akademickimi filologii polskiej. Udało się to osią-
gnąć dzięki hospitowaniu ich zajęć – prowadzonych po polsku 
i po ukraińsku – z historii literatury, z dziejów polskiej kultury, 
z nauki o języku. Poznałem różne metody przekazywania wie-
dzy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne (prezentacje 
audiowizualne, przeźrocza, inscenizacja obrzędu dziadów na 
ćwiczeniach z historii kultury). Poprowadzenie przeze mnie 
kilku ćwiczeń, wykładów oraz wykładu autorskiego umożli-
wiło skonfrontowanie moich doświadczeń z pracą personelu 
katedry. 

Interesowała mnie także organizacja dydaktyki w kate-
drze, wykorzystywane publikacje naukowe i ich zestawienie 
z bibliografią poszczególnych przedmiotów prowadzonych 
w Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym celu zapoznałem się 
z programami nauczania wszystkich przedmiotów poloni-
stycznych. Udostępniono mi harmonogramy dla wszystkich 
filologii na wydziale (gdyż część wykładów była wspólna dla 
kilku kierunków). Poznałem różne książki (w tym podręcz-
niki i skrypty). Wszystkie te materiały (przeważnie w języku 
ukraińskim) pilnie zgłębiałem wieczorami w przytulnym, ho-
telowym pokoju. 

Praca „po godzinach” zaowocowała kolejnymi rezultata-
mi: oceniłem, w jakim zakresie ukraińscy studenci zapoznają 
się z historią polskiej literatury i jakimi metodami uczą się ję-
zyka polskiego. Wnioski nie zawsze okazywały się budujące: 
literaturze i historii Ukrainy poświęca się więcej godzin tygo-
dniowo niż literaturze kierunkowej. Ta z kolei nauczana jest 
systematycznie do roku 1945. Brakuje oddzielnego przedmio-
tu z zakresu literatury powojennej i najnowszej. Prezentuje się 
ją okazjonalnie, podczas innych zajęć, toteż studenci więcej 
wiedzą o Kochanowskim i Krasickim niż o Miłoszu i Herber-
cie. Nauka języka polskiego, której poświęca się wiele uwagi 

STAŻ DYDAKTYCZNY  
W UNIWERSYTECIE LWOWSKIM

Mariusz Chrostek
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Z pracownikami Katedry w jednej z reprezentacyjnych sal uniwersytetu

Ze studentami-aktorami po spektaklu Iwan Franko

i obejmuje liczne przedmioty, odzwierciedla bardzo wysoki 
poziom. Zwłaszcza zajęcia docent Ałły Krawczuk, kierownika 
Katedry, autorki kilku uznanych na Ukrainie monografii (np. 
dwutomowej Leksykologii i kultury języka polskiego, zatwier-
dzonej przez ministerstwo w Kijowie jako obowiązujący pod-
ręcznik dla szkół wyższych), uwzględniają najnowsze trendy 
rozwojowe polszczyzny.

Wnikliwa lektura dostępnej dokumentacji pozwoliła mi 
oszacować obciążenie godzinowe studentów oraz pensum 
nauczycieli, porównać harmonogramy i metody nauczania 
stosowane we Lwowie z tymi samymi elementami procesu dy-
daktycznego w Instytucie Filologii Polskiej UR. Poznałem też 
strukturę katedry i wydziału. 

Uczestniczyłem w życiu naukowym uczelni – jako obser-
wator i słuchacz zarówno międzynarodowej konferencji slawi-
stycznej dla pracowników (z udziałem polonistów), jak i mię-
dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez studentów. 

Osobne doświadczenia wynikają z mojej owocnej współ-
pracy ze studentami katedry. Dzięki pomocy przewodniczą-
cego Samorządu Studenckiego (w obrębie wydziału) uczest-
niczyłem w Dniach Kultury Studenckiej, zaproszono mnie 
na spektakl Iwan Franko (w języku ukraińskim), wystawiony 
na scenie uniwersyteckiej przez teatr studencki „Akcent”, za-
kończony pamiątkowymi fotografiami. Obserwowałem też 
inne inicjatywy kulturalne oraz sportowe organizowane przez 
lwowskich żaków (na przykład mecz piłki nożnej między stu-
dentami i wykładowcami). 

Dzięki uprzejmości pracowników katedry odwiedziłem za-
bytkowe, reprezentacyjne sale uniwersytetu. Natomiast dzięki 
życzliwości dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej poznałem od 
strony czytelni oraz magazynów oba szacowne gmachy tej za-
służonej, bogatej książnicy. Oprowadzał mnie po wszystkich 
jej działach specjalista od reklamy i marketingu biblioteki, 
objaśniał strukturę, zasoby, funkcjonowanie, podawał ciekawe 

fakty z historii.  Niesamowite wrażenia. 
Staż dydaktyczny w Uniwersytecie Lwowskim pozwo-

lił mi zebrać wiele cennych informacji, okazał się też bogaty  
w doświadczenia dydaktyczne. I tylko na spacery po tym dla 
Polaków ważnym mieście niewiele już zostawało czasu, jeśli  
w uniwersytecie przebywałem  od rana do późnego popo-
łudnia, a później w hotelowym zaciszu wczytywałem się w 
ukraińskie podręczniki i sylabusy. Nie poczytuję sobie tego 
jednak za stratę, gdyż Gród Lwa i jego zabytki poznawałem 
jako turysta w minionych latach (dwukrotnie także jako opie-
kun studenckich wycieczek z Rzeszowa) – w czasach, kiedy 
starówka nie była rozkopana, uliczki zabarykadowane z po-
wodu zbliżającego się Euro 2012, a na głowy nie sypał się tynk 
z elewacji kamienic w wyniku zbyt pospiesznie prowadzonych 
remontów. 
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Profesorowie W.J. Cynarski i S. Raimondo na sali obrad

Eksperci i badacze z International MartialArts and Combat 
Sports Scientific Society mieli okazję spotkać się na konferen-
cji, którą zorganizował  członek IMACSSS,  włoski prof. Sergio 
Raimondo w Genui, który środki finansowe i patronat nad kon-
ferencją uzyskał we włoskim ministerstwie sportu i jego repre-
zentacji Unione Italiana Sportpertutti.

Idea konferencji, której hasłem było: Game, Drama, Ritual 
in MartialArts and Combat Sports, została przez organizatorów 
określona następująco: Organizatorzy wierzą głęboko, że ta ini-
cjatywa stanie się impulsem do promocji, powiększenia i posze-
rzenia badań w zakresie Sztuk Walki i Sportów Walki (MA&CS).
Centralnym punktem, na którym skupić powinni się uczestnicy 
Konferencji, będzie naukowa interpretacja fundamentalnych 
związków pomiędzy społeczno-kulturalnymi kategoriami gry, 
dramatu i rytuałów w kontekście MA&CS. Te rodzaje interak-
cji mogą być odnalezione we wszystkich dziedzinach sportu, ale 
właśnie w MA&CS wydają się bardziej rozwinięte w sensie so-
cjo-kulturalnym, niż w pozostałych dziedzinach sportu. Analiza 
tych zachowań pozwoli badaczom dokonać wielu różnych odkryć, 
od religioznawstwa po medycynę, od przejawów kulturowych po 
nauki stosowane.

Prof. dr Sergio Raimondoi FilippoFossati (prezydent Unio-
ne Italiana Sportpertutti) połączył  konferencję z interaktywną 
wystawą dorobku artystycznego Yvesa Kleina, francuskiego ma-
larza i judoki, która była uroczyście otwarta przez władze mia-
sta w czasie naszych obrad. Zapewniono też szczególne miejsce 
obrad – średniowieczny Pałac Książęcy (Palazzo Ducale) w Ge-
nui, który tradycyjnie jest siedzibą władz miasta. Komitet Na-
ukowy, któremu przewodniczył prof. UR Wojciech J. Cynarski, 
wyznaczył szerokie spectrum refleksji naukowej. Po uroczystym 
otwarciu konferencji W. Cynarski przejął przewodnictwo I sesji 
plenarnej. 

Następnego dnia – 9 czerwca – Abel A. Figueiredo (Portu-
galia) poprowadził obrady II sesji plenarnej, a referaty wygłosi-
li przedstawiciele USA i Chin. W tym czasie Zarząd (Board of 
IMACSSS) rozpoczął obrady dotyczące głównie dalszych dzia-
łań IMACSSS. Po południu uczestnicy konferencji  zapoznali się 
z wystawą „Yves Klein Tour”. Były tu filmy i zdjęcia judo z Jigoro 
Kano i Y. Kleinem, m.in. studia ruchu – form i technik walki 
judo. Były też innego rodzaju eksperymenty artystyczne tego 
zdolnego twórcy,  przedstawione w formie multimedialnego 
pokazu. Następnie zaprezentowano zajęcia warsztatowe, będące 
jednocześnie nie lada atrakcją, zwłaszcza dla miłośników Sztuk 
Walki. Grupa czarnych pasów sensei Tesiniego pokazała zebra-
nym wszystkie katajudo, wykonując w mistrzowski sposób Judo 
kata demonstration.

Uczestnicy konferencji pracowali też w grupach.  W sesji 
kierowanej przez belgijskiego socjologa mieli zaszczyt wystą-
pić autorzy artykułu, nauczyciele akademiccy z UR. Najpierw 

dr Krzysztof  Kubala przedstawił wyniki badań polsko-czesko-
amerykańskich, realizowanych w ramach sekcji socjologiczno-
antropologicznej IMACSSS, kierowanych przez W.J. Cynar-
skiego. Referat: Chosenaspects of life style of students practicing 
martialarts zawierał wyniki pierwszej części badań dotyczących 
zachowań zdrowotnych osób uprawiających sztuki walki. Drugi, 
autorski referat W.J. Cynarskiego – Jujutsu yesterday and today. 
From the research on institutionalization of martial arts  poświę-
cony był instytucjonalnym zmianom, jakie zachodzą w progra-
mach nauczania i sposobach promowania mistrzów w sztuce 
walki jujutsu. 

Zakończeniem obrad była sesja plenarna, którą poprowadził 
S. Raimondo. Dokonał on podsumowania obrad, oraz przeka-
zał głos przewodniczącym sekcjom, by przedstawili ich wyniki. 
Po raz pierwszy wręczono również Young ResearchersAwarddla 
młodych badaczy. Prof. Carlos Gutier-rez-Garcia (Hiszpania), 
pomysłodawca tej nagrody i przewodniczący komisji nagród, 
ogłosił, że przyznano je w dwóch kategoriach – za najlepszą 
pracę empiryczną i za najlepszą pracę humanistyczną. Laure-
atom – dr Jikkemien Vertonghen (Belgia) oraz Isaacowi Este-
van (Hiszpania) – certyfikaty wręczyli: przewodniczący Komisji 
IMACSSS Young Researchers Award Carlos Gutierrez-Garcia  
i prezydent IMACSSS Wojciech J. Cynarski.

Prof. Nakiri, prezydent Japanese Academy of Budo i rów-
nocześnie wiceprezydent IMACSSS, zaprosił obecnych na IInd 
IMACSSS Conference do Tsukuby, która odbędzie się we wrze-
śniu 2013 na tamtejszym uniwersytecie. Prof. W. J. Cynarski  
przekazał pierwszą informację o III Konferencji IMACSSS, 
która odbędzie się w Centrum Kongresowym UR, w połączeniu  
z III Światowym Kongresem Naukowym Sportów Walki i Sztuk 
Walki oraz o zamiarze wydania Encyklopedii Sztuk Walki, ape-
lując do obecnych, by dołączyli jako współautorzy, i deklarując 
znalezienie odpowiedniego wydawcy. 

I KONFERENCJA IMACSSS W GENUI
Wojciech J. Cynarski, Krzysztof Kubala
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Plenerowe studio marceli

Czwartek, 28 czerwca 2012 r.
Godz.  17.15

Na brzegu po prawej stronie, oparty na kiju biały szyld  
z namalowanym napisem PLENER HŁUDNO 2012 od dwóch 
godzin wskazuje właściwy kierunek. Koła boksują, kamienie 
trzeszczą, słońce świeci, bąki bzyczą, a my dojeżdżamy do lasu, 
na skraju którego stoi domek jak malowany - dziewiczy: jesz-
cze niedawno przybito ostatni gwoździk, wykoszono trawę, na 
której leżą teraz porozstawiane sztalugi i płótna. Dom – magia 
– zostawiamy bagaże i schodzimy ścieżką w dół, gdzie znajdu-
je się drugi domek – siedziba kadry. Wszyscy już są: prof. UR 
Marek Olszyński – od szpady i dziur w płótnie, prof. nadzw. 
z krakowskiej ASP  Łukasz Konieczko – zwany panem korek-
torownikiem, bo nikt inny jak on nie udzielał wyczerpujących 
korekt, prof. UR Marek Pokrywka – zawsze uśmiechnięty od 
ucha do ucha, dr Madzia Uchman – kobieta z prasą w pod-
ręcznej torebce, mgr Kamila Bednarska – przyjaciel, którego 
poznaje się w biedzie, mgr Piotr Woroniec junior – od dobrej 
muzyki z rana, i nasi kochani studenci – pełni energii, pasji  
i wszelakich dziwactw: Marcin Pecka – kolekcjoner kleszczy  
i współwłaściciel Gekona na sznurku (Gekon – ukochana ma-
skotka Pecki i Marceli), Marcela Siwiec – współwłaścicielka 
Gekona, miłośniczka małych kotków, ziemniaczków i pieśni 
”Rozkwitają pąki białych róż”), Marta Ożóg – kobieta Mło-
dej Polski, Gosia Delimata – opiekunka chrumkającego liska, 
Monika Kolek – zwana Dynią, Dominik Dub – bosy pastu-
szek, Paulina Dębosz – bladolica wegetarianka, Kasia Pempek, 
Łukasz Skaza, Beata Gąsior oraz Joasia Dyląg, no i ja – po-
kładowy notatnik (edit. postanowiłam uwiecznić wszystkich 
plenerowiczów, ale stanęło jedynie na sześciu szkicach, miało 
być pięknie, a wyszło jak zwykle).

Piątek, 29 czerwca 2012 rano…
Dwa domy, las, świeże powietrze, dowożone obiadki przez 

sympatyczne panie kucharki i my: ambitni, młodzi i piękni. 

Śniadania i kolacje robiliśmy sobie sami, ale szybko zrozumie-
liśmy, że niektórzy z nas posiadają nie tylko talent plastyczny. 
Raz dwa utworzyła się sekcja gastronomiczna, która krzą-
tała się w kuchni jak dobre duszki, dbając o  różnorodność 
menu (co prawda sałatka jarzynowo-makaronowa autorstwa 
naszych plenerowych dziewczyn  była wmuszona w prof. 
Pokrywkę, który pomimo zachowania kamiennej twarzy do 
końca konsumpcji, wyraźnie odetchnął z ulgą, kiedy wreszcie 
udało mu się ją przełknąć; gdy dostał dokładkę od troskliwych 
dziewczyn jego mina była bezcenna).

Trochę później niż rano… 
37 stopni w cieniu. Staramy się coś namalować. Za domem 

jest nieco chłodniej. Mijając zagracone paletami i obrazami 
schody, zabieram swój malarski warsztat i rozsiadam się, by w 
skupieniu utrwalić coś na płótnie. Nad moją głową wściekłe 

bąki tracą zmysły. Jak ślepe wlatują w budynek waląc w tynk 
całą swą malutką formą, po czym spadają na ziemię pół przy-
tomne, a kiedy odzyskują władzę w skrzydłach, podnoszą się 
niepewnie i zygzakiem lecą w przestworza, by za chwilę znów 
wyrżnąć w ścianę domu.

Sobota, 30 czerwca 2012 r. 
Godz. 10.

Na werandzie gra muzyka. „Potrzebuję magnezu i wap-
nia”- ktoś krzyczy. Zmęczeni jemy śniadanie. Jak tu przyjem-
nie.

Godz. 16.
Po pysznym obiedzie, jedzonym w namiocie polowym, 

wybieramy się nad wodę, ponoć niedaleko jest cudowne miej-
sce do kąpieli.
Edit.

Cudownie miejsce nie było cudowne. Ryby jakoś dziwnie 
pływały do góry brzuchem, ale Gekon był szczęśliwy więc 
posiedzieliśmy ponad trzy godziny, następnym razem wybie-
rzemy się nad San. Upał wysuszył ziemię, ale Marcela i tak 

DZIENNIKI HŁUDNOWSKIE
Barbara Szal-Porczyńska
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Dynia

Grunt to dobry grunt

Szkicyki 

znalazła  błoto i zdążyła się 
na nim poślizgnąć. 

Godz. 21.00
Wieczorem odpoczywamy 
na werandzie w domku na 
dole i gramy w pokera. Ci 
co grają pierwszy raz radzą 
sobie zdecydowanie najle-
piej, nie wiedzą po co, nie 
wiedzą na co, ale zgarniają 
mnóstwo żetonów - ponoć 
to szczęście początkującego. 
Lubię tę grę. Jestem począt-
kująca. Profesor Olszyń-
ski właśnie zastawił swój 

„obuw”, wyceniliśmy go na dwa czarne żetony. Kolega Skaza 
nie ma dziś szczęścia, pozbył się swojej „najki”. Ale dobrzy  
z nas przyjaciele, dajemy im się wykupić i idziemy grzecznie 
spać, bo jutro czeka nas ciężki dzień. Na festyn pojadą w bu-
tach.

Niedziela, 1 lipca 2012 „Ważny dzień”.
Tuż po śniadaniu przyjeżdża autobus i wywozi nas na fe-

styn do Izdebek. Słońce pali niemiłosiernie, ale damy radę, 
wypełnimy swą artystyczną misję i wrócimy niepokonani  
z piękną opalenizną. Martwi nas jedynie brak cienia na stadio-
nie, ale i to nie jest w stanie nas złamać. Bierzemy ze sobą dużo 
wody, głowy owijamy chustami, sztalugi wciskamy pod pachę 
i wsiadamy do autobusu.

Upał jest niemiłosierny, ale ku naszej radości trybuny, na 
których siedzi zaledwie kilka osób są zadaszone. Instalujemy 
się tam pospiesznie, rozkładając obrazki i rozdając foldery re-
klamujące nasz wspaniały Wydział Sztuki UR. Jesteśmy po-
dzieleni na kilka sekcji. Dział body painting, do którego lgną 
dzieci chcące mieć pięknie wymalowaną buzię, dział portre-
tów i karykatur, dział graficzny i malarski. Przy wejściu na sta-
dion kilku naszych maluje przy sztalugach.

Godz. 14.
Przyjechały panie z obiadem. Siedzimy na trawie i jemy 

– nasz mały wspaniały Woodstock, nasza mała artystyczna 

wspólnota... obiad na trawie… prawie jak „Śniadanie na tra-
wie”, tyle że żadna z nas nie chciała siedzieć nago, za to światła 
mieliśmy dostatek… siedzimy i zdrapujemy losy. Czy ktoś wie 
o co tu chodzi? Z poczuciem dobrze spełnionego zadania wra-
camy do autobusu. 

Godz. 23.
Kleszcz numer jeden.

Godz. 3.12
Chyba poszliśmy spać?

Poniedziałek,  2 lipca 2012
Pogoda jest w sam raz na wycieczkę nad wodę. Tym ra-

zem jedziemy nad San. Woda jest płytka, ale prąd silnie rwie, 
siedzimy na środku rzeki i usiłujemy nie odpłynąć z nurtem. 
Łokciami uderzam o kamienie. Jest wspaniale. Wracamy do-
piero wieczorem.

Wtorek, 3 lipca 2012 
Wyczekujemy deszczu, bąki są wściekłe. Okazuje się, że 

deszcz spadł jakieś 3 kilometry dalej, lecz u nas nie pojawiła 
się nawet kropla.

Godz. 23.48
Siedzimy na werandzie, rozmawiamy, śmiejemy się, aż 

nagle ktoś spostrzega, że zaginął nasz jeden kolega. Dookoła 
ciemny las, a jego nie ma już od dwóch godzin. Biorę latarkę  
i idę zrobić obchód dookoła domu. Nagle spostrzegam w głę-
bi lasu dziwny fioletowy kształt. Akcja poszukiwania śpiącego 
kolegi zakończona sukcesem. Wołam ekipę, która wyrusza  
w las i budzi śpiocha.  Odnalezienie udokumentowane. Aparat 
przeżył upadek. Kleszcz numer dwa.

Godz. 4.28 
Świta.

Środa, 4 lipca 2012
Obiadu nie jemy już w namiocie polowym, jest zbyt gorą-

co. Rozsiedliśmy się przy murku domu, który cudownie chło-
dzi. Kolejny obiad z cyklu „Obiad na trawie”. Że też nikt nie 
pomyślał o namalowaniu takiego obrazu, są jednak zdjęcia, 
jeszcze nic straconego.

Po obiedzie przyjechał autobus. Wywozi nas ze trzy ki-
lometry dalej, gdzie mamy prowadzić plenerowe warsztaty 
malarskie i graficzne Motyw krajobrazu jako punkt wyjścia do 
twórczych inspiracji i interpretacji. 

Jest 35 osób – seniorek. Pod grzybkiem rozkładamy sztalu-
gi, przygotowujemy przybory malarskie 
i graficzne. Co niektóre panie z obawą 
podchodzą do naszych zaleceń, widok 
zastruganych ołówków, czystych kartek  
i zagruntowanych płyt zawstydza je, 
uważają, że szkoda dla nich farb, nie 
wiedzą jak zacząć, ale po naszych nale-
ganiach rysowanie i malowanie sprawia 
im widoczną radość. Są zadowolone z 
efektów i chętnie słuchają naszych porad, 
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Woron

Korekta prof. Konieczko 

Marcela

Przed wyjazdem

Foto: Piotr Woroniec junior

stosując się do wskazówek.  
W skupieniu obserwują 
pana Łukasza Konieczko, 
który instruuje jak facho-
wo zrobić paletę i w jaki 
sposób zacząć malowanie 
obrazu. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się także 
zajęcia graficzne. Do prasy 
ustawia się spora kolej-
ka, każdy chce spróbować 
swoich sił.

Zbieramy narzędzia. 
Na niebie wisi ciemna 
chmura, a nam nadal gorą-

co. Pierwsze krople deszczu 
wywołują u nas zachwyt, jak u małych dzieci. Wychodzimy  
z grzybka i łapiemy pojedyncze krople cieknące z dachu. Tań-
czymy i śmiejemy się do czasu, aż robi się naprawdę chłodno, 
a z nieba leci nie tylko deszcz, ale i grad o średnicy jednego 
centymetra. Co więcej, pan kierowca nie zauważył nas w tej 
zawierusze i pojechał, zostawiając nas schowanych pod grzyb-
kiem.

Czekamy, aż deszcz przestanie padać. Jest  15 osób,  
a mamy zaledwie jeden samochód pana profesora. Wracają 
nim najbardziej zmarznięci, a reszta idzie na piechotę. Jest na-
prawdę cudownie, droga się dłuży, ale my się śmiejemy i jeste-
śmy zadowoleni. Nie zwracamy uwagi na kałuże, nie obchodzi 
nas przemoczona odzież, wędrujemy gęsiego przez Hłudno, 
a kierowcy mijających nas samochodów pozdrawiają macha-
niem ręki. To nasza przygoda. Hłudnowska przygoda, w desz-
czu i w słońcu, wśród bąków i kleszczy, w dwóch wspaniałych 
domkach na skraju lasu.

Godz. 19
Wieczorem ma być kolejne wielkie wydarzenie. W drodze 

do nas jest dr Antoni Nikiel, a właściwie dr hab. Antoni Ni-
kiel, jedzie do nas świeżo – jak by to powiedział prof. Olszyń-
ski – „zeshabowany”. Czekamy na niego z niecierpliwością. 
Kama zamówiła tort, Beata namalowała powitalny transpa-
rent: „Wczoraj doktor dzisiaj „shab”, żyj nam Tosiu 200 lat”, a ja  
z Woronem – kapela plenerowa – ćwiczymy „Sto lat”.

Godz. 22 
Zrobiło się zupełnie 

ciemno. Transparent po-
wiewa na płocie, spraw-
dzamy czy jest widoczny. 
Tort mrozi się w lodówce. 
Uwaga, przyjechał, wszy-
scy na miejsca. Idzie pod 
górę, widzi coś na płocie, 
dziewczyny stoją z tor-
tem, gramy „Sto lat” i raz 
i dwa!
Kleszcz numer trzy.

Czwartek, 5 lipca 2012
Upał. Do naszej brygady dołącza prof. UR Artur Mordka 

– nasz niezastąpiony rzeszowski fenomenolog wraz z synem 
i Dominik Porczyński – socjolog i kolejne dziecko naszego 
WSUR. Wybieramy się nad wodę. Ledwie moczymy stopy,  
a czarna chmura przysłania jasne niebo. Pakujemy się w po-
śpiechu do auta i wracamy do domków. Co odważniejsi zosta-
ją łowić ryby.

Dojeżdżamy do domków. Asfalt suchy. U nas nie spadła ani 
kropla. Popołudnie nad wodą tym razem się nie udało. Wra-
ca Pecka z Marcelą. Oznajmiają, że Gekon popłynął z nurtem 
rzeki. Kiedyś, ktoś, gdzieś go znajdzie i pokocha. Na pewno… 
Wieczorem jemy ryby.

Piątek, 6 lipca 2012
Ostatni dzień. Czas Debaty. Siedzimy na ławkach ustawio-

nych w kwadracie, a bąki tną nadal. W końcu ci co dojechali 
też muszą poczuć je na własnej skórze. W debacie uczestni-
czył również prof. Tadeusz Boruta oraz dr Piotr Pomianow-
ski, który przyjechał do nas z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Został poruszony temat unifikacji programów na uczelniach 
artystycznych. Po zabraniu głosu przez uczestników dyskusji  
i podsumowaniu debaty nastąpił pojedynek szermierczy: prof. 
Olszyński kontra prof. Boruta. Zwycięstwo Olszyńskiego.

Podsumowanie
Pomimo wielu ukąszeń bąków i kleszczy, a także utraty Ge-

kona  - podopiecznego Marceli i Pecki - na plenerze powstało 
wiele ciekawych prac. Odjeżdżamy z miłymi wspomnieniami, 
a łza kręci się w oku na myśl, że to już koniec. 
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22 maja  br. prezydent Pilzna (Czechy) spotkał się z na-
uczycielami akademickimi i studentami kilku krajów, uczest-
ników Olimpiady Techniki. Rzeszów reprezentowała grupa 
z kierunku edukacja techniczno-informatyczna (Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski). Spo-
łeczność wykładowców reprezentowali: dr hab. prof. UR Woj-
ciech Walat i dr Waldemar Lib, studentów zaś cztery osoby: 
Tomasz Warchoł, Krystian Tuczyński, Mateusz Michnowicz 
i Wojciech Kret. Władze miasta  przekazały wszystkim życze-
nia sukcesów w konkursie. 

O godzinie 10 w Uniwersytecie Pilzneńskim rozpoczęła 
się prezentacja prac przygotowanych na olimpiadę. Uczestni-
kami tego konkursu byli studenci z czterech krajów: Czech, 
Polski, Słowacji i Słowenii. Łącznie 30 osób. Nasz uniwersytet 
przedstawił trzy prace. Pierwszy projekt Przestrzeń robocza 
dla robota przemysłowego IRB-120 wykonali Tomasz Warchoł 
i Krystian Tuczyński w ramach zajęć Podstawy projektowania 
systemów mechatronicznych, prowadzonych przez mgra Rafa-
ła Pajdę pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UR Lucyny 
Leniowskiej. Drugi: etiNET – projekt platformy edukacyjnej 
dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna 
przygotował Mateusz Michnowicz, zaś trzeci z kolei System 
obrabiarki CNC na zespołach MiniTecha i Beckhoffa opraco-
wał Wojciech Kret. Wystąpienia zakończyły się około godziny 
piętnastej i wtedy  jury, w którego składzie zasiedli wykładow-
cy wszystkich uczelni, rozpoczęło naradę. 

O godz. 17.30 ogłoszono wyniki: zwycięzcami w kategorii 
technicznej okazali się Krystian Tuczyński i Tomasz War-
choł. W tej samej kategorii trzecie miejsce zajął Wojciech 
Kret, natomiast w kategorii informatycznej Mateusz Mich-
nowicz zdobył drugą nagrodę. 

Następnego dnia udaliśmy się do Fabryki Skody w Pilźnie. 
Na miejscu dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji na 
temat projektowania oraz produkcji elektrowozów i składów 
tramwajowych. Następnie pojechaliśmy do Techmanii, miej-
sca, gdzie na „własnej skórze” można poczuć naukę. Pobytem 
w tym miejscu zakończyliśmy zwiedzanie Pilzna i po południu 
wyruszyliśmy do Rzeszowa. Już w drodze powrotnej obmyśla-
liśmy tematy projektów do zgłoszenia w przyszłym roku.

Foto: Waldemar Lib

Studenci kierunku edukacja  
techniczno-informatyczna  

laureatami na międzynarodowej 
Olimpiadzie Techniki

Wojciech Kret
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Przewodniczący Komisji Konkursowej dr hab. prof. UR  Aleksander Marszałek 
wita zgromadzonych gości (od lewej: zastępca dyrektora Instytutu Techniki 
dr inż. Jacek Bartman, przewodniczący Komisji Konkursowej prof. UR dr hab. 
Aleksander Marszałek, prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr 
Renata Jurasińska, kierownik Zakładu Materiałoznawstwa dr Wojciech Boch-
nowski)

 Marta Puchalska prezentuje pracę „Kompleks 
szachowy: przestrzenne, domowe, przenośne”

Słowa profesora Dobrołowicza, wybitnego psychologa spe-
cjalizującego się w problematyce wyższych procesów poznaw-
czych, w tym psychologii twórczości odzwierciedlają istotę 
innowacyjnej działalności technicznej, w której usprawnienia 
i wynalazki poprawiają zastaną rzeczywistość.

Inspirując młodych ludzi do rozwoju twórczego myślenia 
Instytut Techniki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego or-
ganizuje Konkurs Twórczości Technicznej. W bieżącym roku 
odbyła się VIII edycja konkursu, który z roku na rok wzbudza 
coraz większe zainteresowanie wśród studentów. Konkurs stał 
się dorocznym świętem młodych twórców techniki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, a udział w nim nobilitacją, potwierdze-
niem zdobytej na studiach wiedzy, umiejętności technicznych 
i zdolności twórczego myślenia.

Prezentacja prac wraz z rozstrzygnięciem konkursu i wrę-
czeniem dyplomów odbyła się 20 czerwca 2012 roku. Uroczy-
stość została zainaugurowana przez przewodniczącego Ko-
misji Konkursowej dra hab. prof. UR  Aleksandra Marszałka, 
który po wprowadzeniu ukazującym istotę czynności twór-
czych oraz rolę twórców we współczesnym społeczeństwie in-

formacyjnym przywitał 
przybyłych gości: panią 
prodziekan Wydziału 
Matematyczno-Przy-
rodniczego dr Renatę 
Jurasińską, zastępcę dy-
rektora Instytutu Tech-
niki dra inż. Jacka Bart-
mana, dra hab. inż. prof. 
UR Tadeusza Kwatera 
oraz  Komisję Konkur-
sową w składzie: dr Ro-
bert Pękala, dr Wojciech 
Bochnowski, dr inż. 
Kazimiera Konefał, mgr 

inż. Robert Białogłow-
ski, inż. Aneta Chmiel  
i uczestników konkur-
su,  a także licznie zgro-
madzoną publiczność.

W tym roku komi-
sja konkursowa oceniła 
piętnaście prac wyko-
nanych przez trzynastu  
studentów Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego: 
Mateusza Bara, Justynę 
Gajdę, Hieronima Betleję, Magdalenę Brzozowską, Krzysztofa 
Husa, Małgorzatę Sarnecką, Macieja Ciekielskiego, Sławomira 
Babicza, Martę Puchalską, Karolinę Plizgę, Tomasza Pasterna-
ka, Sylwię Wiśniowską i Pawła Burdę.

Pierwszą pracę przedstawił Mateusz Bar - „Gitarowy 
wzmacniacz lampowy”, którego działanie zostało zaprezento-
wane przez Pawła Stankiewicza podczas gry na gitarze kilku 
fragmentów powszechnie znanych utworów. Dzięki unikalne-
mu rozwiązaniu wzmacniacza lampowego audytorium miało 
okazję wysłuchać wysokiej jakości, przyjemnych w odbiorze 
dźwięków. Kolejną pracą była „Konstrukcja szachowa” za-
prezentowana przez Justynę Gajdę, w której figury szachowe 
misternie wykonane zostały w postaci zwojów drucianych. 
Hieronim Betleja przedstawił działanie „Naświetlarki płytek 
drukowanych - PCB”, urządzenia przydatnego do wykony-
wania prototypów układów elektronicznych. „Szachy inspi-
rowane rysunkiem” - figury szachowe w tej grze zastąpione 
obrazami zaprezentowane zostały przez twórczynię Magdale-
nę Brzozowską. Następnie Krzysztof Hus zaprezentował pro-
totyp urządzenia służącego do „Bezprzewodowego sterowania 
subwooferem”, interesującą konstrukcję wykorzystywaną do 
zdalnego załączania głośnika niskotonowego w zestawie kina 
domowego. Kolejnym ciekawym spojrzeniem na koncepcję 
szachów była praca Małgorzaty Sarneckiej „Szachy - spina-
cze”. Autorka wykonała swój projekt w postaci ramy i spinaczy  
z wypalonymi wizerunkami figur szachowych. Maciej Cie-
kielski przedstawił prototyp „Laserowej bariery optycznej”, 
wykorzystywanej przez twórcę w celu ochrony ogrodu przed 
dzikimi zwierzętami. Justyna Gajda zaprezentowała grę „Za-

Święto Twórców Techniki  
Uniwersytetu Rzeszowskiego

- VIII Konkurs Twórczości Technicznej

Robert Białogłowski

„Wynaleźć to za mało, pomysł trzeba zrealizować.”               
                                   
  
                               

Witold Dobrołowicz
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Paweł Burda przygotował  „Wzmacniacz stereo” 

Krzysztof Hus prezentuje „Bezprze-
wodowe sterowanie subwoofe-
rem”

Mateusz Bar odbiera dyplom wręczony przez 
panią prodziekan Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego dr Renatę Jurasińską

Uczestnicy Konkursu Twórczości Technicznej wraz z prodziekanem Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego i Komisją Konkursową (od góry od lewej:  dr 
hab. prof. UR  Aleksander Marszałek, dr Renata Jurasińska, dr inż. Kazimiera 
Konefał, od lewej: mgr inż. Robert Białogłowski, Mateusz Bar, Tomasz Paster-
nak, Krzysztof Hus, Magdalena Brzozowska, Sylwia Wiśniowska, Justyna Gajda, 
Marta Puchalska, Karolina Plizga, Maciej Ciekielski, Hieronim Betleja, Paweł 
Burda)

Sponsorzy nagród VIII Konkursu Twórczości Technicznej 2012

bawa na wolnej prze-
strzeni”, polegającą 
na trafianiu piłką  
z rzepami w wybrane 
obiekty i odrywaniu 
ich z pola gry. W za-
stępstwie Sławomira 
Babicza Maciej Cie-
kielski zaprezentował 
niskobudżetową, wy-
konaną w warunkach 

domowych konstrukcję „Anteny Wi-Fi 5GHz”. Urządzenie 
może być stosowane do odbioru sygnału mało wrażliwego na 
zakłócenia. Szachy wykonane z wikliny wchodzące w skład 
„Kompleksu szachowego: przestrzenne, domowe, przenośne” 
wnosząc do konkursu "nutę ekologii" zostały zaprezentowane 
przez Martę Puchalską. Następnie Mateusz Bar pokazał drugi 

swój projekt. W tym przypadku 
były to „Dydaktyczne roboty 
mobilne” - prostej konstruk-
cji urządzenia mechatroniczne 
obrazujące różne możliwości 
przemieszczania się obiek-
tów. Dwie koncepcje szachów 
przedstawiła Karolina Plizga 
w pracy „Szachy przestrzenne, 
szachy – fontanna wizualizacja 
3D”. Duże zaciekawienie pu-
bliczności wzbudziła wizualiza-
cja szachów przedstawiających 
efektowną fontannę wykonaną 
w programie komputerowym. 
Pracę ukazującą działanie sil-
nika Stirlinga przedstawił To-

masz Pasternak. Do wykonania modelu zostały wykorzystane 
przedmioty codziennego użytku: płyta CD, stalowa puszka, 
drut, balon i podgrzewacz. Sylwia Wiśniowska zaprezentowa-
ła natomiast szachy w postaci obrazu, mogące służyć jako de-
koracja pomieszczeń mieszkalnych. Paweł Burda jest autorem 
„Wzmacniacza stereo”- urządzenia elektronicznego wykorzy-
stywanego przez twórcę w domowym nagłośnieniu audio. Na 
zakończenie przedstawiono bogaty dorobek Studenckiego 
Koła Naukowego Informatyków „Trojan”, zreferowany przez 
Mateusza Michnowicza, przewodniczącego koła. 

Komisja Konkursowa, oceniając wytwory studentów, 
kierowała się następu-
jącymi kryteriami: ory-
ginalnością rozwiązań, 
praktycznym zastoso-
waniem, pracochłon-
nością i estetyką wyko-
nania. Nagrodzone w 
konkursie prace świad-
czą o dużym potencjale  
i możliwościach mło-

dych twórców. Przyznano nagrody i wyróżnienia dla nastę-
pujących osób, których prace przyporządkowano do dwóch 
sekcji:

Sekcja elektronika: miejsce 1 - Mateusz Bar za „Gitarowy 
wzmacniacz lampowy”; miejsce 2 - Krzysztof Hus za „Bez-
przewodowe sterowanie subwooferem”; miejsce 3 - Paweł 
Burda za „Wzmacniacz stereo”. 

Sekcja technika użytkowa: miejsce 1 - Marta Puchalska 
za „Kompleks szachowy: przestrzenne, domowe, przenośne”; 
miejsce 2 - Magdalena Brzozowska za „Szachy inspirowane 
rysunkiem”; - miejsce 2 - Justyna Gajda za „Zabawa na wolnej 
przestrzeni – gra”; miejsce 2 - Małgorzata Sarnecka za „Sza-
chy - spinacze”; miejsce 3 - Sylwia Wiśniowska za „Szachy – 
dekoracja wnętrza”.

Wyróżnienia uhonorowane nagrodami otrzymali: Hie-
ronim Betleja za „Naświetlarka płytek drukowanych - PCB”; 
Karolina Plizga za „Szachy przestrzenne, szachy – fontanna 
wizualizacja 3D”; Mateusz Bar za „Dydaktyczne roboty mo-
bilne”; Justyna Gajda za „Konstrukcja szachowa”; Maciej Cie-
kielski za „Laserowa bariera optyczna”; Sławomir Babicz za 
„Antena Wi-Fi 5GHz”; Tomasz Pasternak za „Model silnika 
Stirlinga”. Nagroda publiczności za najciekawszą prezentację 
została przyznana Tomaszowi Pasternakowi.
 Fotografie: Krzysztof Krupa
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Stambuł, największe miasto Turcji i jedno z największych 
miast świata jest podzielony Cieśniną Bosfor na część europej-
ską (jedna z największych aglomeracji w Europie) i azjatycką.  
W tym ośrodku przemysłowym powstaje ¼ produkcji kraju. 
Jest to główne centrum finansowe Turcji, siedziba kilkudzie-
sięciu banków i giełdy papierów wartościowych. W Stambule 
funkcjonuje kilkadziesiąt prywatnych i kilka państwowych 
uniwersytetów, z których najstarszy – Uniwersytet Stambulski 
– został założony w 1453 r. Prowadzonych jest także kilka pry-
watnych szkół wyższych zawodowych.

Uniwersytet Yeni Yüzyıl Üniversitesi, w którym przebywała 
delegacja Instytutu Socjologii, w składzie: dr hab. prof. UR Be-
ata Szluz, dr Małgorzata Bozacka, dr Ewelina Sienkiewicz i dr 
Paweł Walewander został założony w 2009 r. Pracujący w tej in-
stytucji naukowcy koncentrują się szczególnie na badaniach w 
dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych oraz na jakości życia 
tureckiego społeczeństwa. Eksperci w tej dziedzinie, doświad-
czona kadra naukowa, przedstawiciele sektora prywatnego  
i agencji rządowych, we współpracy z organizacjami społeczeń-
stwa obywatelskiego, oferują studia w zakresie kilku dyscyplin, 
w tym nauk medycznych. W Uniwersytecie funkcjonuje 10 
wydziałów: lekarski, stomatologiczny, farmaceutyczny, nauk  
o zdrowiu, prawa, ekonomii i nauk administracyjnych, budow-
nictwa i architektury, komunikacji, nauki i sztuki oraz sztuk 
pięknych. Yeni Yüzyıl Üniversitesi zatrudnia 98 profesorów, 42 
wykładowców (15 z doktoratem), 19 asystentów oraz  157 in-
struktorów, którzy kształcą 1000 studentów.

Głównym celem wizyty studyjnej (w dniach od 11 do 
24 marca br.  w ramach projektu Uniwersytetu Rzeszow-
skiego „Nowoczesność i przyszłość regionu”) było za-
poznanie się z systemem kształcenia i rozwiązaniami 
dydaktycznymi stosowanymi w tej uczelni. Program po-
bytu przewidywał liczne spotkania, m.in. z JM Rektorem 

prof. dr. İzzetem Bozkurtem, dziekanem Wydziału Nauki  
i Sztuki  prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi oraz nauczycielami aka-
demickimi: dr. R. Ebrar Akıncı oraz prof. dr. Lebriz Tosuner 
Fikes. Naukowcy prezentowali organizację i zasady pracy in-
stytucji, bazę dydaktyczną, styl zarządzania oraz wymagania 
wobec pracowników i studentów. Analizowano wspólnie m.in.: 
ofertę edukacyjną, standardy nauczania, procedurę rekrutacyj-
ną, programy studiów, specyfikę studiowania w uniwersytecie, 
przebieg toku studiów, a także organizację praktyk studenckich. 
Tureccy wykładowcy szczególnie interesowali się prowadzonym 
od niedawna w Instytucie Socjologii UR kierunkiem studiów 
praca socjalna. Dyskutowano także na temat kształcenia z za-
kresu socjologii. Umożliwiono polskim gościom uczestnictwo  
w wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach. Zapoznano z pracą  
i księgozbiorem biblioteki oraz czytelni, jak również funkcjono-
waniem uniwersyteckiej stołówki. Stworzono nam możliwość 
zaobserwowania przebiegu odbywającej się konferencji nauko-
wej i zorganizowano debatę z pracownikami Społecznego Cen-
trum Badań Gerontologicznych, dotyczącą kwestii i problemów 
społecznych społeczeństwa tureckiego oraz polskiego. 

Ciekawostką jest, iż nie jest możliwe „spontaniczne wejście” 
do budynku żadnego z Uniwersytetów w Stambule. Przed wej-
ściem znajduje się ochrona, która kontroluje osoby wchodzące. 
Studenci i pracownicy posiadają karty umożliwiające im uru-
chomienie „kołowrotu”, podobnego do tego, jaki można spo-
tykać, np. wchodząc u nas na basen. Posiadacz karty ma moż-
liwość korzystania ze stołówki, sklepu i innych udogodnień 
znajdujących się w budynku uczelni. Zainteresowanie wzbudził 
brak okien w salach wykładowych. Pod sufitem umieszczono 
wąskie, niewielkie okna, przez które dostaje się dzienne światło, 
z kolei w drzwiach przeszklone, okrągłe otwory, które umożli-
wiają spojrzenie do sali, np. podczas zajęć. Korytarze obfitują 
w prace studentów z Wydziału Sztuk Pięknych. Budynek jest 

Czerpać wiedzę od innych.  
Z Rzeszowa do Stambułu

Beata Szluz
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przystosowany do studiowania osób niepełnosprawnych, są 
windy i długie podjazdy, zamiast schodów. W uczelni znajdują 
się dobrze wyposażone laboratoria i pracownie. 

Pracownicy UR podjęli działania mające na celu nawią-
zanie współpracy, wypracowanie jej formy i zakresu dalsze-
go współdziałania w kwestii kształcenia, wymiany studentów  
i pracowników naukowych kierunku socjologia i praca socjal-
na. W semestrze zimowym  roku akademickiego 2012/2013 za-
powiedziała wizytę i wykłady w Instytucie Socjologii UR prof. 
dr. R. Ebrar Akinci.

Podczas dwutygodniowej wizyty w Turcji pracownicy mie-
li możliwość poznać klimat i specyfikę miasta położonego 
nad Morzem Marmara, połączonego cieśniną Bosfor z Mo-
rzem Czarnym. Zachodnia część miasta znajduje się w Euro-
pie, wschodnia natomiast w Azji (oprócz Stambułu, jedynym 
miastem, przez które przebiega umowna granica Europy i Azji 
jest Magnitogorsk). Powierzchnia Stambułu wynosi 1 539 km². 
Miasto tworzą trzy części: część azjatycka, a także po stronie eu-
ropejskiej półwysep leżący na południe od Złotego Rogu oraz 
dzielnica Galata z tzw. Nowym Miastem. W części europejskiej 
znajdują się instytucje handlowe, zaś część azjatycka ma cha-
rakter dzielnicy mieszkaniowej. Obszar półwyspu odpowiada 
położeniu XV-wiecznemu Konstantynopolowi, dzisiaj znajdują 
się tu dzielnice Eminönü oraz Fatih. Półwysep otacza od połu-
dnia Morze Marmara, a od wschodu cieśnina Bosfor. Na półwy-
spie znajdują się największe kościoły, najwspanialsze meczety  
i największe muzea. Na dwóch z siedmiu wzgórz, na których 
leży Stambuł zbudowano Pałac Topkapi i Meczet Sultanahmet. 
Tu znajduje się również Hipodrom, Hagia Sofia. Stare mia-

sto jest otoczone murami miejskimi pochodzącymi z IV i V  
w. n. e. 

Na północ od Złotego Rogu znajdują się historyczne dziel-
nice Beyoğlu i Beşiktaş, z pałacami sułtańskimi, willami: Or-
taköy, Bebek, położonymi nad brzegiem cieśniny. Na brzegu 
Bosforu, zarówno po stronie europejskiej, jak i azjatyckiej, bo-
gaci stambulczycy budowali wille, służące za letnie rezydencje. 
Dystrykty Üsküdar i Kadıköy znajdujące się w azjatyckiej części 
miasta, początkowo były niezależnymi miastami (podobnie jak 
Beyoğlu po europejskiej stronie).

W 2008 r. rocznik statystyczny odnotował 12 573 836 miesz-
kańców.  Miasto jest jednym z największych obecnie w Euro-
pie. Liczba mieszkańców nieustannie rośnie wskutek migracji 
ludności z obszarów wiejskich.  W Stambule znajduje się 2691 
czynnych meczetów, 123 kościoły i 26 czynnych synagog.

Wykładowcy UR podróżowali do Uniwersytetu linią tram-
wajową, co pozwoliło poznać miasto i obserwować jego miesz-
kańców. Wizyta studyjna pozwoliła zdobyć nowe doświadcze-
nia na polu dydaktyczno-naukowym. Kontakty, które zostały 
nawiązane, zaowocują dalszą współpracą, która przyczyni się 
do rozwoju nie tylko Instytutu Socjologii UR, ale także promo-
wania Uniwersytetu Rzeszowskiego w innych częściach świa-
ta. Yeni Yüzyıl Üniversitesi w Stambule jest instytucją otwar-
tą na współdziałanie, czego wyrazem jest m.in. podpisywanie 
umów o współpracy w ramach programu Erasmus z polskimi 
uczelniami, m.in. Uniwersytetem Rzeszowskim. Pozytywne do-
świadczenia zostały już  przekazane pracownikom i studentom, 
którzy rozpoczęli już działania mające na celu podjęcie stu-
diów w ramach wspomnianego programu w tureckim ośrodku  
naukowym.
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Budynek administracyjny European University Cyprus (EUC) w Nikozji

W br. mija 25 lat od uruchomienia programu Erasmus.  
Został on ogłoszony w celu propagowania, ułatwiania i fi-
nansowania wymiany studentów, kadry dydaktycznej oraz 
pracowników administracyjnych między partnerskimi uczel-
niami krajów Wspólnoty Europejskiej. Od pięciu lat Erasmus 
jest częścią programu Lifelong Learning – Uczenie się przez całe 
życie.  Od tego czasu uczelnie uczestniczące w tym progra-
mie mają jeszcze szersze możliwości prowadzenia współpracy. 
Studenci mogą np. odbywać praktyki zawodowe we współpra-
cujących instytucjach  i firmach z krajów Wspólnoty Euro-
pejskiej, a pracownicy, oprócz wyjazdów z wykładami  mogą 
zapoznawać się z metodami pracy w uczelniach partnerskich. 

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2012 r. w ramach Era-
smusa (moduł Individual Teaching Programme for Teaching 
Staff Mobility) przebywałem w European University Cyprus 
(EUC) w Nikozji, na Cyprze. Wyjazd ten miał na celu prze-
prowadzenie kilku wykładów o tematyce informatycznej dla 
studentów, jak również rozpoznanie możliwości odwiedzenia 
przez nauczycieli akademickich z EUC Uniwersytetu Rze-
szowskiego (Instytutu Informatyki). 

Nikozja jest stolicą Republiki Cypru, leży w samym cen-
trum wyspy. Istnieje od VII wieku p.n.e.   Północna część 
miasta jest stolicą Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Ni-
kozja liczy ponad 270 tys. mieszkańców, z czego ok. 220 tys. 
zamieszkuje południową, grecko-cypryjską część miasta, zaś 
ok. 55 tys. – północną część turecko-cypryjską (stan na rok 
2012).  Ciekawostka, Nikozja jest jedyną na świecie podzie-
loną stolicą kraju - na dodatek pomiędzy 
dwa różne kraje. Jest pięknym miastem z 
malowniczą starówką oraz wspaniałymi 
uliczkami, gdzie znajdują się liczne trady-
cyjne warsztaty rzemieślnicze, małe skle-
piki, przytulne restauracje i bary. Ponadto 
jest tu kilka cennych zabytków, do których 
można zaliczyć przede wszystkim katedrę 
św.  Jana, Muzeum Bizantyjskie oraz Bramę 
Famagusta.

EUC jest uczelnią prywatną, funkcjo-
nującą od 2007 roku. Powstała na bazie Cy-
prus College, założonego w 1961 roku. EUC 
posiada status uniwersytetu międzynarodo-
wego z angielskim językiem wykładowym.  
W skład uniwersytetu wchodzą cztery 
szkoły: School of Business Administration, 
School of Sciences, School of Humanities 
and Social Sciences oraz School of Arts and 

Education. Wspaniała jest  nowa baza dydaktyczna uniwersy-
tetu,  wyposażona w nowoczesny sprzęt informatyczny i mul-
timedialny. Uczelnia oferuje kilkanaście kierunków kształce-
nia, w tym informatykę na poziomie studiów I i II stopnia, 
a także studiów podyplomowych. Na niektórych kierunkach 
kształcenia oferowane są studia doktoranckie (np. na admi-
nistracji biznesowej, psychologii, socjologii). Kształci się tutaj 
prawie 4 tys. studentów z 25 krajów świata, głównie z Bliskiego 
Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej, a także Europy. Są 
też studenci z Polski. EUC jest członkiem międzynarodowej 
sieci szkół wyższych (Laureate International Universities), za-
łożonej w 1998 roku w USA. System zarządzania i kształcenia 
jest wyraźnie zapożyczony od uniwersytetów amerykańskich. 

Podczas pobytu w Nikozji zwracałem szczególnie uwagę 
na trzy istotne aspekty akademickiego kształcenia. Intereso-
wała mnie liczebność grup studenckich – wszystkie, z którymi 
miałem zajęcia, liczyły od 12 do 15 studentów. Można zatem 
śmiało stwierdzić, że były to kameralne spotkania.Po drugie, 
słuchacze – rekrutowali się z różnych krajów Afryki, Azji i 
Europy. I wreszcie po trzecie, organizacja zajęć – podobna do 
obowiązującej w Polsce, z pewną istotną różnicą. Pojedyncze 
zajęcia trwają 90 minut, ale z podziałem na dwie części: pierw-
sza – trwająca 40 minut, po czym następuje 10-minutowa  
przerwa, a  pozostała część tych zajęć trwa już 50 minut. 

Zajęcia prowadziłem ze studentami z różnych lat studiów. 
Studentów drugiego roku zapoznałem z podstawowymi za-
sadami współpracy procesów współbieżnych (szczególnie 

Z Erasmusem na Cypr 
Zbigniew Suraj
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Nikozja, panorama podzielonego miasta

Pierwsze spotkanie z opiekunami z European University Cyprus (EUC) w Nikozji

Prof. dr hab. Zbigniew Suraj przed budynkiem cypryjskiego uniwersytetu 

ważne dla właściwego 
zrozumienia podstaw 
funkcjonowania sys-
temów operacyjnych), 
z naciskiem na pro-
blematykę przydziału 
zasobów w systemach 
współbieżnych. Z ko-
lei studentom trze-
ciego roku zaprezen-
towałem podstawy 
teorii sieci Petriego  
i wybrane przykła-

dy ich zastosowania 
(to była dla studentów całkowita nowość, poszerzona - na 
życzenie moich opiekunów z EUC - o elementy związane  
z zastosowaniem sieci Petriego do reprezentowania wiedzy 
i modelowania wnioskowania w inteligentnych systemach 
wspomagania decyzji). Ten fragment moich wykładów cie-
szył się szczególnym zainteresowaniem słuchaczy ze względu 
na atrakcyjność samego tematu oraz frapujące zastosowania. 
W tych zajęciach uczestniczyli nie tylko studenci, ale także 
pracownicy naukowo-dydaktyczni z Department of Compu-
ter Science and Engineering (School of Sciences) - głównego 
miejsca mojego pobytu. 

Niezwykle cennym aspektem mojego pobytu w EUC była 
możliwość wymiany doświadczeń dydaktycznych z jej pracow-
nikami. W wyniku przeprowadzonych rozmów mieliśmy oka-
zję przedyskutować również plan działań w zakresie bliższej 
współpracy obu uczelni w ramach programu Erasmus (przede 
wszystkim w obszarze informatyki) na przestrzeni najbliż-
szych lat. Wynikiem rozmów jest ustalenie, że w roku akade-
mickim 2012/13 do Instytutu Informatyki przyjedzie z wykła-
dami prof. Andreas Gregoriades, a w następnym (2013/14) 
zaplanowana została wizyta dr Vicky Papadopoulou.

Pobyt na Cyprze to uczta zarówno dla ciała (kąpiel w bar-
dzo ciepłym w tym czasie, jak na przybysza z północy, Morzu 

Śródziemnym), jak i dla ducha. Korzystając z bogatego pro-
gramu imprez kulturalnych i turystycznych, mogłem zwiedzić 
kilka ważniejszych muzeów i zabytków Nikozji oraz innych 
miast, w tym Larnaki, Kyreni, Limassol i Pafos.   

Korzystając z możliwości, warto tu wspomnieć jeszcze 
(choćby w skrócie) o dotychczasowych osiągnięciach Insty-
tutu Informatyki UR w zakresie działalności programu Era-
smus. 

Instytut Informatyki  (do 2011 r. Katedra Informatyki) 
od początku istnienia zakładał w  programie swojego funk-
cjonowania współpracę międzynarodową, w tym w ramach 
programu Erasmus. Od roku akademickiego 2009/2010  z po-
wodzeniem – jak się wydaje – uczestniczy w tym programie. 
Aktualnie Instytut Informatyki ma nawiązaną współpracę 
partnerską z 11 uczelniami zagranicznymi prowadzącymi kie-
runki informatyczne, w tym z Turcji (4), Danii (2), Cypru (1), 
Niemiec (1), Portugalii (1), Słowacji (1) i Węgier (1).   Warto 
tu odnotować  dwa roczne wyjazdy naszych studentów na stu-
dia zagraniczne (Izmir, Turcja) oraz jeden całoroczny pobyt 
studenta z Cypru (Nikozja) i dwa jednosemestralne pobyty 
studentów z Turcji (Izmir, Sakarya) w Rzeszowie. Z progra-
mu korzystają też nasi nauczyciele akademiccy, pracownicy 
Instytutu Informatyki rokrocznie wyjeżdżają z wykładami do 
uczelni partnerskich (Izmir, Turcja; Portalegre, Portugalia; Ni-
kozja, Cypr).  

Więcej na temat działalności Instytutu, m.in. w ramach 
programu Erasmus można znaleźć pod adresem: http://www.
ii.univ.rzeszow.pl (zakładka Erasmus) oraz w kilku tekstach 
opublikowanych wcześniej w Gazecie Uniwersyteckiej UR. 

Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować 
moim opiekunom z EUC:  panu prof. Andreasowi Grego-
riadesowi i pani dr Vicky Papadopoulou z Department of 
Computer Science and Engineering, a także pani Efi Michael 
– głównej koordynator Erasmusa, za okazaną pomoc, troskę  
i gościnność podczas wizyty w EUC. Dziękuje również paniom 
z Działu Współpracy z Zagranicą UR za wspaniałą współpra-
cę oraz miłą i profesjonalną obsługę wyjazdu. 

Foto: Zbigniew Suraj
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Akcja rozgrywa się w University of Sao Paulo School of Phy-
sical Education and Sport. Brazylia, a dokładnie – Federacyjna 
Republika Brazylii to kraj odległy od nas, leżący na wschodzie 
Ameryki Południowej, nad Atlantykiem. Nam, dotychczas ko-
jarzył się z karnawałem, piłką nożną i siatkową oraz z serialami 
brazylijskimi. Liczba ludności tego kraju to ok. 186 mln, a po-
wierzchnia wynosi 8,512 mln km². Nikt z nas nie przypuszczał, 
że właśnie od 23 września 2012 roku będziemy w tym wielkim 
i fascynującym kraju.

Dzięki projektowi: Budowa potencjału dydaktycznego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim spełniło się 
jedno z naszych marzeń. Głównym celem projektu jest wzmoc-
nienie i rozbudowa potencjału dydaktycznego, pobudzenie 
kontaktów międzynarodowych, dostosowanie programów na-
uczania do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wie-
dzy oraz aktywizacja Uniwersytetu Rzeszowskiego w procesie 
kształcenia ustawicznego. 

Po 12-godzinnym locie z Monachium, wylądowaliśmy  
w São Paulo. Po wyjściu z samolotu uderzyła nas 40-stopniowa 
fala gorąca, która jak się okazało – po rozmowach z Brazylij-
czykami – jest falą chłodu, ponieważ obecnie kończy się u nich 
zima i temperatura spada  nawet do +25 stopni!!! Po tak przera-
żającej informacji mieliśmy nadzieję, że nie zamarzniemy (he, 
he).  

São Paulo to największe miasto Brazylii i Ameryki Połu-
dniowej, leży w południowo-wschodniej części kraju nad rzeką 
Tietê (dopływem Parany), niedaleko wybrzeża Oceanu Atlan-
tyckiego i jest stolicą stanu São Paulo. Jest odległe o 400 km od 
Rio de Janeiro. Liczy  11,4 mln mieszkańców, choć cała aglome-
racja to ok. 21 mln ludzi – jest to jeden z największych zespołów 
miejskich na świecie. 

Wszystko, co napotykaliśmy na swojej drodze było ciekawe, 
egzotyczne i wymagało udokumentowania i to do tego stopnia, 
że gdyby nie nasza słowiańska uroda to mogliśmy być myleni 
z japońskimi turystami, którzy jak wiadomo fotografują przez 
cały czas.

Zdjęcia robione przez nas dotyczyły wszystkiego – od bam-
busów rosnących jak u nas chwasty, po palmy z kokosami, je-
dzenie, ludzi i dziwnie wyglądające egzotyczne owoce – przez 
co wzbudzaliśmy zainteresowanie wśród tamtejszej ludności, 
bo co ciekawego może być w rosnącej palmie dla Brazylijczyka, 
dla którego ten widok jest tak normalny, jak jabłoń dla Polaka.

Głównym celem naszej wizyty studyjnej był University of 

São Paulo, School of Physical Education and Sport. Po przekro-
czeniu progów uczelni, która nas zaprosiła, zostaliśmy przywi-
tani jak wielce oczekiwani goście tak przez kadrę naukową, jak  
i przez dziekana. Zaopiekowano się nami, ułożono plan pobytu, 
składający się ze zwiedzania uczelni,  obserwacji prowadzonych 
zajęć praktycznych i teoretycznych, wizyty w laboratoriach,  
w których zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi prowa-
dzą badania i doświadczenia naukowe.

Universidade de São Paulo jest uczelnią publiczną, jest naj-
większą brazylijską szkołą wyższą i jedną z najbardziej presti-
żowych instytucji edukacyjnych państwa. Z raportu Minister-
stwa Nauki i Technologii, wynika, że ponad 25% wszystkich 
artykułów, opublikowanych przez brazylijskich naukowców, 
w znaczących czasopismach naukowych, powstaje właśnie na 
Uniwersytecie São Paulo. 

USP jest równocześnie jedną z największych instytucji 
szkolnictwa wyższego w całej Ameryce Łacińskiej i liczy ok. 
90 000 studentów. Ma jedenaście kampusów, cztery z nich  
w Sao Paulo (główny kampus nazywa Campus Armando de 
Salles Oliveira, o powierzchni 7 443 770 m²). Pozostałe szkoły 
wyższe Brazylii znajdują się w miastach: Bauru, Lorena, Pira-
cicaba, Pirassununga, Ribeirao Preto i dwie w São Carlos. USP 
jest zaangażowany w dydaktykę i badania naukowe we wszyst-
kich dziedzinach wiedzy. 

Oprócz realizacji zadań wynikających z grantu, mieliśmy 
też możliwość zwiedzania tego pięknego kraju, a byliśmy dużo 

BRAZYLIJSKI SERIAL Z NAUCZYCIELAMI  
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W ROLI GŁÓWNEJ

Maciej Brożyna, Maciej Śliż, 
Sławomir Drozd, Łukasz Godek, Jarosław Herbert
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bardziej odważni, ponieważ ku przestrodze innych bywalców 
tego dzikiego kontynentu zaszczepiliśmy się przeciwko kilku 
groźnym i występującym tu chorobom, jak np. żółta febra.

Miejscem, które nas szczególnie urzekło było Rio de Jane-
iro – miasto w południowo-wschodniej części Brazylii, nad 
Atlantykiem, najbardziej znane z relacji telewizyjnych i wielu 
filmów, będące stolicą stanu Rio de Janeiro. Położone jest na 
skraju wyżyny, wśród wzgórz, z których najbardziej znana jest 
Głowa Cukru – Pão de Açúcar, nad zatoką Guanabara. Od 1808 
do 1821 roku Rio było faktyczną stolicą Portugalii – rodzina 
królewska z Janem VI na czele schroniła się tutaj przed inwazją 
wojsk napoleońskich. W latach 1822-1960 Rio de Janeiro było 
stolicą niepodległej Brazylii, zanim przeniesiono ją do Brasilii. 
Liczy ok. 6 mln mieszkańców, choć cały zespół miejski, to pra-
wie 12 mln i jest drugim co do wielkości miastem Brazylii. Mia-
sto słynie ze swych pięknych plaż (np.: Copacabana, Ipanema), 
olbrzymiego posągu Chrystusa Zbawiciela (Cristo Redentor) na 
górze Corcovado, ale przede wszystkim z corocznie obchodzo-
nego tu karnawału, najbardziej znanego na świecie. 

Jak powiedzieli nam nasi przyjaciele z Brazylii, Bruno  
i Fabricjo: Nasz kraj dzieli się na Brazylię czyli kraj w Ameryce 
Południowej i Rio de Janeiro, czyli „amazing place”. Miejsce to 
było dla nas niesamowite, nie tylko dlatego, że linę kolejki, któ-
rą wyjeżdżaliśmy na Głowę Cukrową przegryzł w jednej ze scen 
filmowy „Szczena” z filmu o J. Bondzie, ale także dlatego, że jest 
to rzeczywiście magiczne i szalone miejsce.

Foto: autorzy artykułu

W pierwszej połowie lipca 2012 roku przebywa-
łam na stażu dydaktycznym w Uniwersytecie 
Katolickim, w Eichstätt (Niemcy). Było to 

możliwe po uzyskaniu grantu z programu Budowa potencjału 
dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie eu-
ropejskim. Kontakt z  z uniwersytetem w Eichstätt nawiązał 
już w latach 80. prof. Grzegorz A. Kleparski, obecnie dyrek-
tor Instytutu Filologii Angielskiej UR, który w tamtych latach 
w ramach stypendium Daad oraz stypendium im. Konrada 
Adenauera odbywał w Eichstätt półtoraroczną praktykę asy-
stencką. Obecny wyjazd służył, zgodnie z założeniami pro-
jektu, poznaniu metod  pracy w uniwersyteckim ośrodku 
zagranicznym poprzez obserwację zajęć na uczelni, analizie 
programów nauczania na kierunku filologia angielska, a także 
zaproponowaniu współpracy dydaktycznej oraz naukowej na 
kolejne lata. 

Eichstätt jest średniej wielkości miastem w Bawarii, mniej 
więcej w połowie drogi pomiędzy Monachium a Norymbergą, 
będącym siedzibą biskupstwa. Fakt ten nie jest bez znaczenia 
dla samego uniwersytetu. Po pierwsze, uniwersytet, będący 
jedynym w Niemczech uniwersytetem stworzonym pod egi-
dą kościoła rzymskokatolickiego, jest częściowo finansowany  
z budżetu kościelnego. Po drugie, niektóre budynki biblioteki 
uniwersyteckiej, a także budynek  administracji to zachwy-
cające swoją architekturą barokowe budowle. Również park  

EICHSTÄTT –  
BAROKOWE MIASTO 
UNIWERSYTECKIE

Beata Kopecka 
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Zajęcia w ogrodzie uniwersyteckim

Zabytkowe centrum Eichstätt zwiedzane z pracownikami filologii angielskiej

z kilkoma fontannami oraz arkadowym fragmentem  ogro-
dzenia, należący uprzednio do biskupstwa, jest obecnie lubia-
nym przez studentów miejscem spotkań, imprez studenckich, 
a także, jeśli tylko umożliwia to temat zajęć i sprzyja pogoda, 
miejscem, gdzie odbywają się zajęcia uniwersyteckie. Podob-
nie jak Uniwersytet Rzeszowski, Uniwerstytet w Eichstätt jest 
stosunkowo młodą uczelnią. Utworzony został w roku 1980 
na bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Obecnie kształci się  
w nim na 8 kierunkach ok. 5000 studentów. 

Jako pracownik anglistyki UR byłam gościem na Wy-
dziale Języków i Literatury. Kadra anglistyki bardzo ciepło 
mnie przyjęła. Wykładowcy chętnie dzielili się swoim do-
świadczeniem w pracy ze studentami, zapraszali na zaję-
cia. Studenci niemieccy nie są tak jak na UR przypisani do 
konkretnych grup ćwiczeniowych, ale mają znacznie więk-
szą możliwość indywidualnego wyboru zajęć, na które chcą 
uczęszczać, zwłaszcza zajęć na tzw. drugiej specjalizacji. Nie-
stety, wiąże się to  z przebywaniem na uczelni od 8.00 rano 
do 8.00 wieczorem. Przedmioty na uniwersytecie w Eich-
stätt pogrupowane są w bloki, a student decyduje, na zaję-
cia z którego bloku w danym semestrze będzie uczęszczał. 
Oczywiście, będąc studentem danego kierunku, każdy musi 
obowiązkowo zaliczyć przedmioty podstawowe. Wszystkie 
zajęcia z praktycznej nauki języka obcego prowadzone są 
na kierunkach filologicznych przez rodowitych użytkowni-
ków danego języka, co zdecydowanie ma swoje zalety, ale też  
i pewne wady. Ogólnie sposób prowadzenia zajęć nie różni 
się wiele od zajęć na naszej uczelni. Jedyna znacząca różni-
ca to większe zastosowanie technik multimedialnych. Każda 
sala wykładowa oraz ćwiczeniowa w uniwersytecie w Eichstätt 
jest wyposażona w rzutnik cyfrowy, w związku z czym stu-
denci częściej przedstawiają wyniki swojej pracy, korzystając 
z różnych form prezentacji multimedialnych. Trzeba jednak 
zauważyć, że studia na Uniwersytecie w Eichstätt są od kil-
ku lat odpłatne. Jak podkreślali pracownicy Uniwersytetu, 

to dodatkowe finansowanie pozwoliło na 
zmniejszenie grup studenckich i doposa-
żenie uniwersytetu.  

Oprócz wymiany doświadczeń dydak-
tycznych i naukowych, w obrębie murów 
uczelni miałam też okazję do mniej for-
malnych spotkań. Pracownicy anglistyki 
chętnie poświęcali swój czas prywatny 
oprowadzając mnie po zabytkowych uli-
cach Eichstätt. Samo miasto przyciąga tu-
rystów ze względu na zwartą barokową za-
budowę. Z kolei okolice Eichstätt stanowią  
doskonałą bazę wypadową dla wycieczek 
pieszych i rowerowych, jako że miasto to 
jest położone w obrębie parku krajobra-
zowego Altmühl Park, rozciągającego się 
wzdłuż brzegów rzeki Altmühl. Poszcze-
gólne osoby z kadry anglistyki towarzy-
szyły mi również podczas weekendowych 
wycieczek do Norymbergii, Monachium 

oraz Augsburga, a wielogodzinne spacery pozwoliły, poprzez 
wymianę poglądów, na nawiązanie bliższych znajomości. 
Wszystkie dyskusje pozostaną na długo w mojej pamięci. W 
ramach kontynuacji współpracy prof. Ursula Lenker, pełniąca 
funkcję dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej w Uniwersy-
tecie w Eichstätt, przyjęła zaproszenie do wygłoszenia wykła-
du planowanego podczas planowanej przez Instytut Anglisty-
ki UR konferencji naukowej w kwietniu 2013 roku. 



UNIWERSYTET RZESZOWSKI

46 WWW.UNIV.RZESZOW.PL

Główny budynek Uniwersytetu w Miszkolcu Muzeum Selmec

Spotkanie w Czytelni Instytutu Socjologii

W czerwcu 2012 roku wyjechaliśmy w ramach programu 
Erasmus z wizytą do Biblioteki Uniwersytetu w Miszkolcu,  
która w obecnej formie funkcjonuje od 1969 roku, kiedy na 
terenie campusu uniwersyteckiego wybudowano specjalnie 
dostosowany dla potrzeb książek i czytelników budynek. Hi-
storia biblioteki jest jednak zdecydowanie dłuższa, aczkolwiek 
od zawsze nierozerwalnie związana z losami samego uniwer-
sytetu. Założona została w 1735 roku przy Szkole Górniczo-
Hutniczej w Selmecbánya, gdzie funkcjonowała do 1919 roku, 
kiedy to została przeniesiona do Sopronu, a po zmianie statu-
su szkoły na akademię (w 1949 r.) do Miszkolca. Od 1990 r. 
funkcjonuje uniwersytet, a biblioteka  uzyskała rangę  uniwer-
syteckiej.

Aktualnie zbiory biblioteki liczą prawie 900 tys. wolumi-
nów, z czego nacisk przy ich gromadzeniu kładziony jest na 
książki z dziedziny nauk matematycznych i przyrodniczych 
oraz górnictwa i hutnictwa. Czytelnicy korzystać mogą po-
nadto z ok. tysiąca tytułów czasopism tradycyjnych oraz bo-
gatych zbiorów elektronicznych. Do tych drugich zaliczyć 
możemy szereg znanych baz bibliograficznych (w tym pełno-
tekstowych) takich jak EBSCO, Science Direct, Web of Scien-
ce czy rodzima węgierska MATARKA. Zbiory uzupełnione są 
kolekcjami kartograficznymi, specjalistycznymi płytami CD 
oraz mikrofilmami.

Biblioteka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt kompute-
rowy, drukarki, kserografy samoobsługowe i skanery. Wszyst-
kie opłaty za usługi biblioteczne regulowane są przy pomocy 
impulsów elektronicznych, doładowywanych na legitymację 
studencką. Studenci korzystać mogą również z wypożyczalni 
międzybibliotecznej.

Przy bibliotece istnieje Europejskie Centrum Dokumen-
tacji gromadzące publikacje dotyczące Unii Europejskiej – 
książki, czasopisma, dekrety, raporty gospodarcze i politycz-
ne, statystyki oraz analizy finansowe.

Zadbano także o zbiory historyczne i archiwalne dotyczące 
dziejów Uniwersytetu. Znajdują się one w Muzeum Selmec na 
terenie biblioteki, a obejmują m. in. książki rejestracji studen-
tów z XIX w., manuskrypty profesorów i studentów z XVIII  
i XIX w., śpiewniki (od 1826), kolekcje medali oraz sztandary 
i mundury studenckie z przełomu XIX i XX w.

Pobyt w Miszkolcu okazał się cennym doświadczeniem, 
dzięki któremu mogliśmy porównać stopień rozwoju bibliotek 
węgierskich i polskich oraz poznać różne węgierskie  rozwią-
zania, być może możliwe do przeniesienia na nasz akademicki 
grunt.  

Foto: Bogusław Dec

Byliśmy w bibliotece  
uniwersyteckiej w Miszkolcu

Alicja Bułdak
Bogusław Dec
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Widok na miasto i okolice

W dniach 16 – 27 lipca br. pracownice Biblioteki Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, Sylwia Majdosz i Joanna Lewicka od-
były w ramach programu Erasmus, dwutygodniową praktykę 
w Bibliotece Humanistycznej Uniwersytetu w Perugii. Celem 
tego wyjazdu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, za-
poznanie się z pracą i funkcjonowaniem włoskiej biblioteki 
uniwersyteckiej oraz dostrzeżenie różnic i cech wspólnych dla 
akademickich bibliotek. Nie bez znaczenia było również na-
wiązanie ciekawych kontaktów zawodowych, wymiana facho-
wych doświadczeń, a także poznanie Perugii i jej niezwykłej  
historii.    

Ta 160-tysięczna stolica regionu Umbria położona jest  
w środkowych Włoszech. Nazwa miasta wywodzi się od sta-
rożytnego plemienia Umbrów, wypartych przez Etrusków, 
założycieli miasta. Długa i bogata historia Perugii sięga sta-
rożytności, a pierwsze ślady jej istnienia pochodzą z okresu 
walk między Etruskami i Republiką Rzymską z 310 r. p.n.e.  
To piękne i stare miasto położone jest 160 
km na północ od Rzymu i jest otoczone 
wzgórzami Apeninów.    

Perugia to istotny ośrodek admini-
stracyjny, kulturalny oraz akademicki, 
mieszczą się w nim dwie uczelnie: Uni-
versita degli Studi di Perugia oraz Univer-
sita per Stranieri. Miałyśmy przyjemność 
gościć w tym pierwszym, założonym już 
w 1308 roku w wyniku nadania przez 
papieża Klemensa V specjalnej Bulli, do-
kumentu stanowiącego o przekształceniu 
Szkoły Prawniczej w Uniwersytet.  Obec-
nie jest on  instytucją szkolnictwa wyższe-
go, wyposażoną w nowoczesny kampus, 
a głównym celem uczelni jest oferowanie 
zróżnicowanych, o najwyższym pozio-
mie programów studiów, a także prowa-
dzenie badań naukowych i wszechstron-
ny rozwój nauki. Aktualnie studiuje tu  
35 000 studentów i pracuje 1200 nauczy-
cieli akademickich, wspieranych przez 
1000 pracowników administracyjnych. 
Uczelnia oferuje szeroką gamę studiów 
przez okres 5 lat lub w systemie 3 lat plus 

2 na 11 wydziałach: rolnictwo, ekonomia, nauki przyrodnicze, 
edukacja, nauki humanistyczne, prawo, nauki polityczne, na-
uki matematyczne, fizyczne i przyrodnicze, inżynieria, medy-
cyna i chirurgia oraz weterynaria. Uniwersytet oferuje swoim 
studentom standardowy już obecnie bezpłatny dostęp do Inter-
netu, kawiarenki internetowe, pracownie komputerowe, domy 
studenckie i stołówki. Aby umożliwić i ułatwić dostęp do in-
formacji i zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym  
i niedowidzącym powstała specjalna sala „Audia Sokol”, po-
zbawiona wszelkich barier architektonicznych. Są tu dwa sta-
nowiska przygotowane na przyjęcie niepełnosprawnych. Cze-
kają tu regulowane biurka, monitory z rozszerzonym ekranem, 
specjalną klawiaturę, skaner, oprogramowanie syntezy mowy, 
video-lupy oraz drukarka brajlowska. W ramach Uniwersyte-
tu funkcjonuje świetnie zorganizowane Centro Universitario 
Sportivo, które oferuje studentom szereg atrakcyjnych form 
aktywnego spędzania czasu, takich jak: siatkówka, koszyków-

Z Erasmusem do serca  
Umbrii - Perugii

Joanna Lewicka  
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Czytelnia

Z koleżanką Sarą - pracownikiem Biblioteki Humanistycznej

ka, bilard, kręgle, wspinaczka, kajakarstwo, jazda na rowerze, 
jazda konna, taniec, szermierka, piłka nożna, jazda na łyż-
wach, wschodnie sztuki walki, skoki spadochronowe, pływa-
nie, tenis, strzelanie, żeglarstwo, gimnastyka i fitness. 

Jako pracownice biblioteki uważamy, że najważniejszy dla 
studentów i pracowników uczelni jest Centro Servizi Biblio-
tecari (Centrum Usług Bibliotecznych). To swoiste „serce” 
uczelni, miejsce spotkań i pracy studentów oraz ich nauczy-
cieli, niezbędne źródło informacji, a ze względu na bogatą 
ofertę zbiorów drukowanych i elektronicznych oraz nowo-
czesne zaplecze komputerowe i multimedialne to uczelniane 
centrum naukowo-badawcze. Użytkownicy korzystają tutaj  
z bogatej oferty zbiorów w wersji zarówno elektronicznej jak  
i drukowanej, mając zapewniony w większości sal wolny do-
stęp do półek, korzystając z  licznych stanowisk komputero-
wych rozmieszczonych w czytelniach, salach multimedialnych 
i salach przeznaczonych do pracy indywidualnej i grupowej. 
W skład CSB wchodzi 12 bibliotek: humanistyczna, rolnicza, 
antropologii i pedagogiki, biomedyczna, filozofii, prawa, in-
żynierii, weterynarii, nauk chemicznych, farmaceutycznych  
i biologii, nauk ekonomicznych oraz  statystycznych i biznesu, 
nauk matematycznych, fizycznych i geologii, badań historycz-
nych, politycznych i socjologicznych. Każda z tych jednostek 
posiada własną strukturę oraz politykę gromadzenia, opraco-
wywania oraz udostępniania zbiorów, przy wzajemnej współ-
pracy z innymi.   

Wyniki ostatniej ankiety przeprowadzonej przez CSB 
obrazują działalność biblioteki centralnej, która posiada:19 
punktów obsługi,  93 komputery, 614 081 woluminów ksią-
żek nowożytnych, 10 684 książek „antycznych” z okresu 1450-
1830, 6852 nowości książkowych w ciągu roku, 2377 czaso-
pism, 8978 czasopism elektronicznych, 47 baz danych (28 418 

odwiedzin w ciągu roku), 48 570 wypo-
życzeń, 1198 wypożyczeń międzybiblio-
tecznych, 7398 dokumentów zamówio-
nych w innych bibliotekach, 76 godzin 
przeprowadzonych szkoleń użytkowni-
ków. CSB zapewnia swym odbiorcom 
instytucjonalnym zbiory zorganizowa-
ne na nośnikach cyfrowych, takie jak: 
bibliograficzna baza danych, artykuły 
pełnotekstowe, encyklopedie, leksyko-
ny, katalogi, zbiory przepisów, kolekcje 
tekstów klasycznych. Większość baz 
danych dostępna jest za pośrednictwem 
Internetu z dowolnego miejsca  sieci 
uniwersyteckiej. Niektóre natomiast 
dostępne są tylko w tych bibliotekach, 
z którymi związane są dziedzinowo. 
W obrębie CSB działa: „Fondo An-
tico dell’Ateneo”, fundusz powołany 
przez grupę pracowników Uniwersytetu  
w celu przeprowadzenia prac konserwa-
torskich w następstwie szkód spowodo-

wanych trzęsieniem ziemi w 1997 r. oraz 
odział Centro di Documentazione Europa, mający na celu 
promowanie rozwoju nauki i badań dotyczących  integracji 
europejskiej.     

Nasza uwaga została skupiona na działalności Biblioteki 
Humanistycznej. Było to główne miejsce naszych praktyk, 
spotkań i długich rozmów z włoskimi koleżankami, pracow-
nicami Biblioteca Umanistica. W jej strukturę wchodzi wy-
pożyczalnia z sekcją informacji naukowej, czytelnia języków 
starożytnych, czytelnia języków nowożytnych, czytelnia nauk 
filozoficznych, nauk historycznych oraz czytelnia muzyczna  
i archeologiczna. Jednostka ta specjalizuje się w gromadzeniu 
książek z dziedziny historii starożytnej, greckiej i łacińskiej 
filologii klasycznej, archeologii, z historii średniowiecznej, 
nowożytnej i współczesnej, językoznawstwa, języków romań-
skich oraz języków i literatur nowożytnych. Zbiory książnicy 
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Przed bazyliką Świętego Franciszka w Asyżu

to wielowiekowe dziedzictwo kulturowe Włoch, liczne dary, 
spuścizna literacka i naukowa wielu pisarzy i badaczy, któ-
rych wartości nie da się przecenić. Biblioteka posiada 128 000 
woluminów, 2250 tytułów czasopism archiwalnych oraz 304 
tytuły aktualnych czasopism. Jest w pełni skomputeryzo-
wana. Posiada  200 miejsc dla  użytkowników w czytelniach 
i salach konsultacyjnych, 3 samoobsługowe kserokopiarki 
oraz 20 stanowisk komputerowych z dostępem do Interne-
tu do przeszukiwania źródeł  elektronicznych oraz katalogu 
bibliotecznego Aleph 500, który jest wspólny dla wszystkich 
bibliotek Uniwersytetu. Zawiera on opisy 380 000 tytułów 
dzieł oraz ponad 13 000 tytułów czasopism, w dalszym ciągu 
trwa bowiem wprowadzanie do bazy wszystkich posiadanych 
zbiorów. W związku z tym użytkownicy korzystają w niektó-
rych sytuacjach z tradycyjnego katalogu kartkowego, który  
w przyszłości zostanie zlikwidowany. Catalogo Generale del-
l’Universita umożliwia przeszukiwanie Katalogu Video, Kata-
logu Zasobów Elektronicznych oraz pozwala w łatwy sposób 
połączyć się  również z katalogami zewnętrznymi, takimi jak: 
Narodowy Katalog Usług Bibliotecznych, MAI MetaOpac 
Azalai Italiano oraz z 35 katalogami najważniejszych biblio-
tek włoskich. Ponadto użytkownicy mogą komentować online  
i  wyrażać swoje opinie na temat funkcjonowania katalogu 
oraz usług bibliotecznych.

W obrębie Biblioteki Humanistycznej mieści się bardzo 
cenny dział zbiorów specjalnych, obejmujący lata od 1450 
do 1830 r. Zawiera m.in. ręcznie wykonane książki, 27 inku-
nabułów, pierwsze drukowane publikacje pochodzące z XV 
wieku, ok. 9300 prestiżowych dzieł, a także materiały niebę-
dące książkami, jak: fotografie, cenne dokumenty archiwal-
ne, dzieła sztuki, zbiory naukowe będące szczególnie ważne 
dla instytucji, która je przechowuje. 
Wszystkie te zbiory dotyczą różno-
rakich zagadnień, od teologii i pra-
wa, przez medycynę aż po literaturę 
i historię. Często są to zbiory poda-
rowane przez nauczycieli, badaczy, 
stanowiąc świadectwo pracy nauko-
wej i rozwoju Uniwersytetu.

Biblioteka dostępna jest także 
dla osób spoza środowiska akade-
mickiego. Warunkiem niezbęd-
nym do skorzystania z jej zbiorów  
i usług jest uiszczenie rocznej opłaty 
w wysokości 40 euro i pozyskanie 
elektronicznej karty, zaś dla studen-
tów i pracowników Uniwersytetu 
wystarczy sama karta biblioteczna. 
Wydaje się ją po uprzednim wy-
pełnieniu stosownego formularza 
online, wylegitymowaniu się legi-
tymacją studencką lub dowodem 
tożsamości oraz złożeniu zdjęcia 
w punkcie wypożyczeń. Z zasady 
wnioski o kartę realizowane są tego 

samego dnia. Biblioteka oferuje swe usługi od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 8.30 – 22.00, w sierpniu skrócone do 
godziny 14.00. Regulamin wypożyczeń przewiduje możliwość 
wypożyczenia dla nauczycieli i pracowników akademickich 20 
książek na okres 90 dni, dla studentów 5 książek na okres 30 
dni, a dla użytkowników zewnętrznych  2 książki na okres 15 
dni. Można dokonać dwukrotnej prolongaty, pod warunkiem 
braku rezerwacji na dany dokument. 

Panie z Biblioteki Humanistycznej ciekawie opowiadały 
nam także o życiu w ich mieście. Bardzo chętnie nawiązy-
wały przy tym do jego historii, polecając nam do zwiedzenia 
najpiękniejsze i najznakomitsze zabytki. A należy do nich 
właściwie całe Centro Storico, bowiem Perugia to najlepiej 
zachowane  włoskie miasto, gdzie w obrębie murów niewie-
le się zmieniło od ponad 400 lat! Miasto otoczone murami, 
położone jest na wzgórzu, z którego roztaczają się wspaniałe 
widoki. Do najważniejszych zabytków miasta należą Piazza 
IV Novembre wraz z ze słynną Fontanną Maggiore (XIII w.), 
ratuszem Palazzo dei Priori z początku 1300 r. oraz katedrą 
San Lorenzo (XIV w.). Szczególnie silne wrażenie wywarła na 
nas renesansowa twierdza Rocca Paolina oraz średniowieczne 
podziemne miasto, które się pod nią zachowało. Tych zabyt-
ków było oczywiście o wiele, wiele więcej, nie sposób jednak 
wszystkie tu wymienić. 

Do ważnych punktów naszego pobytu we Włoszech na-
leżał udział w jednym z największych w Europie festiwalu 
jazzowym (Umbria Jazz Festiwal), niezapomniana wycieczka 
do średniowiecznego Gubbio, a przede wszystkim do Asyżu 
i bazyliki Św. Franciszka. Wspomnienia  z tych niezwykłych 
miejsc na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
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Zaproszenie na jubileuszową konferencję Japońskiej 
Akademii Budo Wojciecha Cynarskiego, prezydenta 
International MartialArts and Combat Sports Scien-

tific Society (IMACSSS) i Idokan Poland Association (IPA) 
jest efektem dobrze rozwijającej się współpracy 
pomiędzy środowiskiem japońskich i polskich 
uczonych i towarzystw naukowych, zwłaszcza 
w ciągu ostatnich dwu lat. W tym roku prof. 
Cynarski spotkał się z prof. Nakirim przed To-
kio już dwukrotnie – podczas Kongresu Judo  
w Warszawie (luty) i na Międzynarodowej Kon-
ferencji IMACSSS w Genui (czerwiec).

Tegoroczną Konferencję JAB zaplanowano 
na 6-7 września, w Tokyo University of Agri-
culture and Technology  pod hasłem: The per-
ception of Budo – Global trends. The Japanese 
Academy of Budo 45th General Assembly Com-
memoration Symposium. Było to jubileuszo-
we wydarzenie z okazji 45-lecia JAB i zostało 
poświęcona temu, jak Budo jest odbierane, postrzegane i in-
terpretowane w skali globalnej, i jak należy je interpretować 
naukowo z perspektywy Martial Arts Sciences. Konferencję za-
inagurowały trzy wystąpienia plenarne. Referat wprowadzają-
cy wygłosił prezydent JAB, jednocześnie prorektor goszczącego 
uczestników Uniwersytetu–prof. dr Fuminori Nakiri, główny 
organizator konferencji. W referacie: Global perceptions of 
Budo, F. Nakiri podsumował dotychczasowy dorobek nauko-
wy JAB (m.in. publikacje w „Research Journal of Budo”) oraz 
postawił pytania dotyczące terminologii i definicji podstawo-
wych pojęć. Kolejne wystąpienia plenarne zostały wygłoszone 
przez jedynych zagranicznych, specjalnie zaproszonych gości: 
prof. Jung Haeng Kima (prezydenta Korean Alliance of Martial 
Arts) z Korei Płd. oraz prof. UR, Wojciecha J. Cynarskiego 
(prezydenta IMACSSS i IPA) z Polski. Prof. Kim przedstawił 
referat: Korean Martial Arts Prospects i film o wszechstronnym 
szkoleniu w MA, realizowanym w Uniwersytecie Yongin (gdzie 
prof. Kim jest rektorem). Nasz nauczyciel akademicki w refera-
cie: Budo, Martial Arts and Combat Sports – Definitions, ideas, 
theories ukazał dotychczasowy stan wiedzy i zachodnią per-
cepcję masową MA, definicje i własne propozycje, wynikające 
z Humanistycznej Teorii Sztuk Walki.

Po wystąpieniach w gronie znakomitości świata Budo – 
japońskich naukowców, będących specjalistami w zakresie: 
aikido, judo, karate, kendo, kobudo i kyudo oraz kilkuosobo-

wej reprezentacji Korei Południowej dyskusja trwała prawie  
godzinę. 

Profesorowie Kim i Cynarski otrzymali tabliczki z podzię-
kowaniem i wyrazami uznania od kierownictwa JAB.

Na ogólną liczbę 840 członków JAB w kon-
ferencji wzięło udział  200 osób oraz doktoranci 
i studenci. Obrady były prowadzone w sekcjach, 
podzielonych wg odmian Sztuk Walki i perspek-
tywy naukowej – nauk społeczno-humanistycz-
nych, nauk o sporcie z akcentem na praktykę 
(coaching) i nauk biologicznych (biomechani-
ka, fizjologia wysiłku, kinezjologia). 

Na zakończenie konferencji odbył się ban-
kiet z udziałem przedstawicieli japońskiego Mi-
nisterstwa ds. Sportu, władz Tokio, profesorów 
JAB i reprezentantów japońskich organizacji 
Sztuk Walki. Prof. Cynarski, jako prezydent 
IMACSSS, został poproszony o wystąpienie,  

a po jego wygłoszeniu wręczył prof. Fuminori 
Nakiri dyplom i Medal XX-lecia Stowarzyszenia Idokan Pol-
ska, pierwszego polskiego towarzystwa naukowo-edukacyjne-
go, działającego w dziedzinie Sztuk Walki. 
Pobyt w Tokio był też okazją do zwiedzenia Uniwersytetu Wa-
seda, jednego z najstarszych w Japonii. Przewodnikiem był ab-
solwent Uniwersytetu i aktualnie jego profesor – F. Shishida 
(8 dan tomiki aikido). Była to wyjątkowa okazja zobaczenia 
budynku, gdzie na kolejnych kondygnacjach mieszczą się wiel-
kie dojo – sale ćwiczeń karate, kendo, judo, aikido i szermierki 
sportowej. W sali judo na ścianie wisi wciąż napis (kaligrafia 
kanji) pędzla samego mistrza Jigoro Kano z zasadą seryokuze-
n’yo: maksimum skuteczności przy minimum wysiłku. 
Warto wspomnieć, że organizatorzy konferencji opublikowali 
już abstrakty prac, niestety w języku japońskim. Jedynie abs-
trakty profesorów Nakiri i Cynarskiego opublikowano po an-
gielsku i japońsku. W. Cynarski doczekał się też przedstawienia 
jego sylwetki w wydawnictwie konferencyjnym, a pełny tekst 
wygłoszonego referatu powinien ukazać się w periodyku JAB– 
„Research Journal of Budo”. 
Współpraca naukowa i dialog kulturowy są dla IMACSSS 
zadaniami statutowymi. Ta współpraca na kierunku Europa-
Japonia rozwija się bardzo dobrze. Japońska Akademia Budo 
otwiera się stopniowo na międzynarodową współpracę w ra-
mach sieci oferowanej przez IMACSSS. 

W ŚWIATOWYM WYDARZENIU NAUKOWYM 
W DZIEDZINIE SZTUK WALKI EUROPĘ   

REPREZENTOWAŁ NAUCZYCIEL AKADEMICKI 
Z RZESZOWSKIEGOUNIWERSYTEU

Krzysztof Kubala, Wojciech J. Cynarski 
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Manewry Ratowniczo-Medyczne OSP

Chwila odpoczynku na wodzie

Letnie obozy ratownictwa medycznego odbywają się cy-
klicznie co roku w okresie wakacyjnym. Mają charakter ty-
powo dydaktyczny, ponieważ ich głównym celem jest zapo-
znanie studentów z charakterem pracy ratowników WOPR  
i GOPR oraz specyfiką warunków pracy związanych z ratow-
nictwem wodnym i górskim. Tegoroczne turnusy obozowe 
trwały po 10 dni, w ciągu których studenci mieli za zadanie 
opanowanie m.in. umiejętności z zakresu pływania, żeglar-
stwa, kajakarstwa, technik ratownictwa, gier zespołowych  
oraz atletyki terenowej. Od wielu lat studenci wraz z opieku-
nami przyjeżdżają do Wojskowego Zespołu Wypoczynkowe-
go „Jawor”, położonego w pięknym i malowniczym zakątku 
Bieszczadów, otoczonego lasami, nad brzegiem Jeziora Soliń-
skiego. W roku akademickim 2011/2012 przebywały tu trzy 
grupy studentów. Jako pierwsi (04.06.2012) nad Solinę przyje-
chali studenci II roku ratownictwa medycznego, w następnej 
grupie  (01.08.2012) byli studenci ze studiów niestacjonarnych 
I roku, a na koniec  (od 11.08.2012) odbył  się obóz stacjonar-
nych, również I roku. Opiekunami obozu była świetnie zorga-
nizowana i zmotywowana do działania kadra instruktorska, 
w skład której wchodzili: dr Iwona Tabaczek-Bejster (Wydział 
Medyczny),  dr Rafał Kołodziej (Wydział WF), mgr Artur Szy-
mański – prezes Bieszczadzkiego WOPR,  mgr Maciej Broży-
na (Wydział WF) oraz  mgr Franciszek Gorczyca (Politechni-

ka Rzeszowska).    
Jak wygląda życie obozowe z perspektywy studenta? Na 

pewno każdy wyjazd jest inny, każda grupa inaczej spędza 
czas, ma odmienne priorytety, jednak wszystkim przyświeca 
jeden cel – maksymalne wykorzystanie czasu, zgromadzenie 
maksymalnej wiedzy  przydatnej  na dalszej drodze kształce-
nia.   

Byłam uczestniczką turnusu studentów niestacjonarnych, 
nasz obóz rozpoczął się  1 sierpnia i trwał  przez 10 kolej-
nych dni, które były wypełnione zajęciami na pływalni, wo-
dach otwartych oraz w terenie. Dzień zaczynaliśmy bardzo 
wcześnie, po czym przez kilkanaście godzin nie znajdywali-
śmy ani chwili na nudę, wykonując różnego rodzaju ćwicze-
nia.  Późnym wieczorem wracaliśmy do ośrodka wyczerpani 
i zmęczeni, ale szczęśliwi i usatysfakcjonowani, że nauczyli-
śmy się czegoś nowego. Każdy dzień był inny i stawiał przed 
nami przygotowane przez kadrę zadania. Spotkanie w Solinie 
to także świetna okazja do lepszego zintegrowania się grupy, 
nawiązania nowych przyjaźni, a także umocnienia tych już 
trwających. Z tej możliwości korzystaliśmy wyśmienicie, spę-
dzając wspólnie czas przy wieczornych ogniskach i codzien-
nych spacerach. 

Ważnym doświadczeniem dla nas, jako młodych ratowni-
ków, był udział w manewrach ratowniczo-medycznych w Nie-
bieszczanach, zorganizowanych dla OSP powiatu sanockiego, 

Obozy letnie studentów 
ratownictwa medycznego

Marta Młodowiec
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Na pamiątkowej fotografii uczestnicy obozu II roku ratownictwa medycznego

Podczas  zajęć  w „terenowej sali wykładowej”

Zebranie organizacyjne Studenckiego  Koła Na-
ukowego  Technologów Żywności „FERMENT” 
(Wydział Biologiczno-Rolniczy) odbyło się  21 

października 2008 roku, obecnie koło zrzesza 64 studen-
tów. Opiekunem Koła od czterech lat jest mgr Maciej Kluz. 
Koło działa w obrębie trzech Katedr Wydziału Biologicz-
no-Rolniczego: Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii, 
Katedry Chemii i Toksykologii Żywności oraz Katedry 
Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych. Stu-
denci w ramach Koła realizują tematy badawcze w czterech 
sekcjach: Sekcja Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 
(opiekun - mgr Maciej Kluz), Sekcja Chemii Żywności 
(opiekun - dr Anna Pasternakiewicz), Sekcja Toksykologii 
Żywności (opiekun - dr inż. Małgorzata Dżugan), Sekcja 
Przetwórstwa Produktów Pochodzenia Roślinnego (opie-
kunowie: dr Ireneusz Kapusta, dr inż. Anna Sobczyk i dr 
inż. Tomasz Cebulak). SKN TŻ „FERMENT” było organi-
zatorem 19 konferencji naukowych o zasięgu uczelnianym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym oraz licznych między-
narodowych obozów naukowych. Aktywnie współpracuje-

w których mogliśmy wziąć udział dzięki naszym koleżankom 
z Dream-Teamu, z Rzeszowa. W Niebieszczanach spędziliśmy 
cały dzień, bacznie obserwując strażaków ochotników wyko-
nujących powierzone im zadania, słuchając fachowych wska-
zówek dotyczących pierwszej pomocy oraz pozorując różnego 
rodzaju obrażenia odniesione podczas katastrofy masowej. 
Była to dobra okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem 
systemu ratownictwa w straży pożarnej. 

Ratownictwo to nie zawód, to pasja wymagająca poświę-
cenia, zaangażowania, a przede wszystkim stałego dążenia do 
efektywnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak również 
ciągłego usprawniania swojego organizmu, bo jak głoszono już 
w starożytności: „w zdrowym ciele zdrowy duch!” W myśl tych 
słów zarówno my, przyszli ratownicy, jak i nasi instruktorzy  
dokładaliśmy wszelkich starań, aby nasz 10-dniowy wyjazd 
przyniósł jak najwięcej korzyści  zarówno dla naszej spraw-
ności fizycznej, jak też wzbogacił nas o nową wiedzę, umie-
jętności i doświadczenia  przydatne zarówno w dalszej nauce 
zawodu, jak również w przyszłej praktyce zawodowej.

P.S. Organizator obozów dr Iwona Tabaczek-Bejster chce ser-
decznie podziękować kierownikowi Zakładu Sportów Wodnych 
i Zimowych  Wydziału Wychowania Fizycznego  dr. hab. prof. 
UR Sławomirowi Drozdowi  za pomoc i współpracę  podczas 
organizacji tegorocznych obozów dla studentów ratownictwa 
medycznego.

Foto: organizator obozów

Sukcesy  
studentów   
z koła naukowego 
„Ferment”

Maciej Kluz, Przemysław Rożek
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my ze studentami i opiekunami z innych kół: SKN Rolników 
„Włościanin” i  SKN „Podróżników” oraz ze studentami  
z kilku uczelni zagranicznych: Słowacki Uniwersytet Rolni-
czy w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet I. Franki we Lwowie 
(Ukraina), Uniwersytet im. I. Ogienki w Kamieńcu Podol-
skim (Ukraina), Uniwersytet w Oradei (Rumunia).  Ponadto 
studenci z Koła prowadzą systematyczną współpracę z Cen-
trum Sportu i Rekreacji UR, łącząc upowszechniane zasady 
zdrowego żywienia z aktywnością fizyczną.

 Studenci dość systematycznie uczestniczą w wymianach 
międzynarodowych oraz prezentują wyniki prowadzonych 
badań na ogólnopolskich i międzynarodowych konferen-
cjach. W tym roku członkowie  naszego Koła uczestniczyli 
w X konferencji naukowej w Słowackim Rolniczym Uni-
wersytecie w Nitrze (na Wydziale Biotechnologii i Nauk  

o Żywności). Podczas sesji 
referatowej studenci zapre-
zentowali wyniki ostatnich  
badań, jakie przeprowadzi-
li w ramach Studenckiego  
Koła Naukowego  Technolo-
gów Żywności „FERMENT” 
. Rezultatem wystąpień było 
zajęcie I  miejsca (w sekcji 
kontrola i bezpieczeństwo 
żywności)  przez trzyosobo-
wy studencki zespół badaw-
czy: Paulina Cieśla, Monika 
Wesołowska i Rafał Kor-
diaka oraz II miejsca przez 
Aleksandra Szydło, Katarzy-
nę Dutkiewicz oraz Andże-
likę Szałaj. 

W dniach 15-16 maja  
w Olsztynie (na Uniwersyte-
cie Warmińsko-Mazurskim) 
odbyło się XLI Międzynaro-
dowe Seminarium Kół Na-
ukowych „Koła Naukowe 

szkołą twórczego działania”, 
gdzie w sekcji nauk o żywności nasi  studenci, Joanna Ko-
sturek, Przemysław Rożek i Maciej Kurcz zajęli II miejsce  
w sesji referatowej.

Te sukcesy naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie wy-
jątkowa życzliwość współdziałających z Kołem nauczycieli 
akademickich. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili 
powstanie Koła i cały czas wspierają jego działania: panu 
rektorowi prof. dr. hab. Aleksandrowi Bobko, panu prorek-
torowi dr. hab. prof. UR, Czesławowi Puchalskiemu, panu 
dziekanowi dr. hab. prof. UR Zbigniewowi Czerniakowskie-
mu, pani prof. dr hab. Marii Drobie, pani kierownik Działu 
Nauki mgr Grażynie Pawłowicz i jej współpracowniczkom 
oraz wszystkim życzliwym nam osobom. 
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Beskid Niski, Jasiel, Żródliska Jasiołki – te magiczne miej-
sca coraz mocniej odczuwają naszą obecność. Akademicy  
z przyjaciółmi ponownie zawitali na Szlak Kurierów Beskidz-
kich. W tej wyprawie uczestniczyło już ponad sto osób. Były 
konie dzięki Kołu Naukowemu Podróżników i opiekunowi 
mgr Jarkowi Herbertowi; były rowery, przy aktywnym prowa-
dzeniu przez trudne czasem odcinki przez naszego kanclerza 
UR mgra inż. Jarosława Szlęzaka (kolejny raz z nami) pod 
czujnym okiem „Skansena” (ps. Marka Rejmana), który za-
prosił do pomocy wyczynowca Grzegorza Sowę. Nie zabrakło 
również piechurów, prowadzonych przez mgr Miłosza Szczu-
dło. Była również II ekipa w siodle, sprowadzona dzięki mgr 
Adeli Jabłeckiej opiekunce sekcji jeździeckiej AZS. Wśród 
pojazdów znalazł się również wóz przeprawowy z rozśpiewa-
nym towarzystwem. Ważnym aspektem, który pojawił się po 
raz pierwszy na naszym rajdzie była jazda konna. Turystyka 
konna, tak jak służba w dawnej kawalerii należała do naj-
cięższych z racji wielu aspektów organizacyjnych związanych  
z koniem. Jest również uważana za jedną z trudniejszych form 
turystyki, poprzez ścisłe powiązanie z przyrodą, tradycją, pro-
blemami logistycznymi, transportem, sprzętem, obsługą, za-
opatrzeniem w paszę i inne środki do realizacji. Wziąć pod 

uwagę trzeba fakt, iż ta forma turystyki stanowi istotną szansę 
na ożywienie gospodarcze polskich regionów peryferyjnych. 
Szczególnie atrakcyjnymi do konnej jazdy są regiony Beskidu 
Niskiego – doskonałe pod względem przyrodniczym i krajo-
brazowym – wielkie, niezalesione, niezabudowane przestrze-
nie. Zachęcają  ciekawe obiekty sakralne w  Komańczy, Wisło-
ku Wlk., Jaśliskch i Dukli.

Zarówno w Bieszczadach, jak i w Beskidzie Niskim,  
w rankingu popularności  zdecydowanie zwycięża koń hucul-
ski. Jest to rasa wyhodowana w Karpatach Wschodnich i na 
Bukowinie. Koń huculski swoją nazwę zawdzięcza grupie et-
nicznej ruskich górali zamieszkujących te tereny – Hucułom. 
Obecnie jest kilka wyznaczonych tras rajdów konnych, zloka-
lizowanych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.  

My korzystaliśmy z usług stadniny koni huculskich Chu-
tor, u Romana Tarczałowicza, który posiada około 50 koni 
rasy huculskiej w Czystogarbie koło Komańczy. Jest to hodow-
la tabunowa, prowadzona w systemie bezstajennym.

Na Wasielu, przed pomnikiem Kurierów Beskidzkich  
w sobotę (19.05.2012) czekali jak zwykle podczas naszych 
dotychczasowych wypraw nasi przyjaciele na dobre i na złe 
leśnicy rymanowscy – Maciej Szpiech, Andrzej Kulak i Paweł 

Grodziński.
Było nam niezmier-

nie miło, że po raz 
pierwszy dołączyła do 
nas spora grupa stu-
dentów z Biura Osób 
Niepełnosprawnych 
UR, ale to niewątpliwa 
zasługa dr Iwony Taba-
czek-Bejster, która pro-
muje wśród studentów 
aktywny styl spędzania 
wolnego czasu. Bardzo 
ucieszyło nas uczest-
nictwo w rajdzie chłop-
ców z Domu Dziecka 
w Strzyżowie wraz  
z dyrektorem Markiem 
Stodolakiem.

Akademicy na 
kurierskim szlaku

Bogusław Berdel,
Jarosław Herbert
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Uczestnicy obozu rowerowego na szczycie Jaworzyny Krynickiej, zdj. Karol Skro-
bacz

Zajęcia na  koniach, Wierzwice, zdj. M. Budzyń

W czasie tegorocznych studenckich wakacji zorganizowa-
no trzy obozy dla studentów niepełnosprawnych i towarzy-
szących im wolontariuszy. Odbyły się one w terminach: 20-
27.07.2012r. (obóz w Hoczwi – Polańczyku), 9-16.08.2012 r. 
(obóz konny w Wierzawicach) oraz 16-23.09.2012r. (obóz ro-
werowy w Wierchomli). Tak więc w każdym miesiącu niepeł-
nosprawny student mógł aktywnie spędzać swój wolny czas, o 
czym szerzej informujemy w przygotowanej publikacji. 

Pierwszy z letnich obozów tradycyjnie odbył się w Biesz-
czadach. W tym roku baza noclegowa była zlokalizowana 
w Hoczwi, a w związku z kapryśną pogodą duża część zajęć 
odbywała się właśnie tam. Już od pierwszego dnia studenci 
mogli uczestniczyć w zajęciach ruchowych, które były tym 
razem  prowadzone m.in. w postaci warsztatów tanecznych. 
Nowo nabyte umiejętności można było testować w czasie wie-
czornych dyskotek.  Wyjazd ten to jednak przede wszystkim 
możliwość korzystania z kajaków, łódek, rowerków i żagli. Tak 
więc od drugiego dnia wyjazdu odbywały się zajęcia nad Za-
lewem Solińskim, które wypełniały  przedpołudnia. Wieczo-
rami studenci uczestniczyli w zabawach integracyjnych oraz 
uczyli się kroków tanecznych.  W czasie tygodnia spędzonego 
w Bieszczadach nie mogło zabraknąć wycieczki na Połoninę 
Wetlińską. Jednak główną atrakcją tegorocznego obozu okazał 
się spływ pontonowy. Odbył się on piątego dnia wyjazdu. Po-
południowy spływ rzeką San dostarczył wielu wrażeń uczest-
nikom,  którzy po raz pierwszy w życiu próbowali raftingu.  
Tak więc  studenci, którzy spędzili ostatni lipcowy tydzień na 
obozie zorganizowanym przez BON nie mogli narzekać na 
nudę w czasie wakacji.

Kolejny letni miesiąc, jakim był sierpień przyniósł studen-
tom kolejny wyjazd. Tym razem osoby, które lubią konie mo-
gły oddawać się swojej pasji w Wierzawicach koło Leżajska. 
Konie, jak powszechnie wiadomo, mają dobry wpływ na pro-
ces rehabilitacji. Przez tydzień kilkunastu uczestników obozu 
uczyło się jazdy konnej, uczestniczyło w zajęciach integracyj-
nych oraz pieszo i na rowerach zwiedzało pobliskie okolice.

Ostatni wakacyjny wyjazd zaplanowano  do Wierchomli, 
koło Krynicy Górskiej. Był to letni obóz rowerowy, w którym 
wzięli udział studenci niepełnosprawni oraz wolontariusze z 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. W czasie wyjazdu uczestnicy 
mieli okazję poznać malownicze tereny gór, zwiedzać okolicz-
ne miasteczka uzdrowiskowe, a przede wszystkim oddać się 
sportowym pasjom. W czasie obozu odbyła się wycieczka do 
Krynicy, którą następnie podziwialiśmy ze szczytu Jaworzy-
ny Krynickiej. W czasie pieszego powrotu do hotelu, w oko-
licach Bacówki nad Wierchomlą mieliśmy okazję zachwycać 
się piękną panoramą Tatr. Najwięcej emocji jednak, również w 
czasie tego obozu, wzbudził rafting. Tym razem  był to spływ 
pontonami Dunajcem, wśród krajobrazu malowniczych Pie-
nin i pozostawił w nas niezapomniane wspomnienia. 

   ***
Pełnomocnik Rektora  do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

dr Iwona Tabaczek-Bejster serdecznie dziękuje  kadrze instruk-
torskiej,  która podczas obozów opiekowała się studentami  (mgr 
Annie Kołodziej, mgr. Arturowi Szymańskiemu, mgr. Krzysz-
tofowi Aftarukowi, mgr. Pawłowi Skowrońskiemu, mgr. Danie-
lowi Szymczykowi, dr. Julianowi Skrzypcowi, dr. Marianowi 
Rzepko, mgr Adeli Jabłeckiej,  mgr Magdalenie Gruszce  oraz  
mgr Reginie Marszałek i  mgr. Krystianowi Herbie) oraz  wolon-
tariuszom: dr Małgorzacie Zaborniak, dr Ewie Bonusiak,  mgr 
Marii Pliś.  

OBOZY LETNIE ORGANIZOWANE  
PRZEZ BIURO DO SPRAW  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Beata Rybka, Eryka Klimsza
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Tegoroczne  programowe obozy letnie,  jak i w poprzed-
nich latach  odbywały się w  Wojskowym Ośrodku Wypoczyn-
kowym Solina –Jawor. Uczestniczyli w nich studenci dwóch 
kierunków: wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. 
Pierwsi przyjechali  18 czerwca, ostatni wyjechali  26 lipca.  
W obowiązkowych zajęciach uczestniczyło 398 studentów 
(238 z turystki i rekreacji i 160  z wychowania fizycznego).  

Studenci kierunku turystyka i rekreacja realizowali zajęcia 
programowe w wymiarze 42  godzin, przez 7  dni – zdoby-
wali  umiejętności i wiadomości z zakresu letnich aktywno-
ści fizycznych,  w których skład wchodziły  zajęcia na wodach 
otwartych z elementami ratownictwa, żeglarstwo, kajakarstwo, 

canoe, turystyka rowerowa i piesza (połączona z terenoznaw-
stwem), gry terenowe oraz doskonalenie techniki pływania 
(na krytej pływalni). 

Studenci wychowania fizycznego realizowali dwukrot-
nie bogatszy program – obóz letni był rozszerzony o zajęcia  
z  windsurfingu oraz o dwudniowy rejs żeglarski z biwakiem 
na wyspie Polańczyk, w Bazie Akademickiego Związku Spor-
towego Uniwersytetu Rzeszowskiego, wycieczki wysokogór-
skiej oraz   praktycznego  stosowania technik linowych. 

Każdy turnus kończył się sprawdzianem umiejętności, w 
którego skład wchodziły: bieg na orientację, maraton pływac-
ki oraz zajęcia na torze kajakowym, sprawdzające umiejętno-

SOLINA ZALICZONA
Sławomir Drozd
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ści techniczne manewrowania kajakiem. 
Bardzo serdecznie chciałbym po-

dziękować kierownikom poszczególnych 
turnusów za sprawne i profesjonalne 
przeprowadzenie obozów. Studenckim 
zgrupowaniem kierowali: dr Rafał Kapica, 
dr Marian Rzepko, dr Bartłomiej Czar-
nota, dr Paweł Ostrowski. Wzorowo swe 
obowiązki wypełniała także 21-osobowa  
kadra obozu. Dziękuję serdecznie  pani 
pełnomocnik Rektora do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, dr Iwonie Tabaczek 
oraz zarządowi Akademickiego Związ-
ku Sportowego UR za wsparcie i owocną  
współpracę.

Foto: Sławomir Drozd
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W dniach 25-27 maja br. w Przesiece koło Jeleniej Góry 
odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 
Górskim. Udział w nich wzięło 167 zawodników  i 72 zawod-
niczek reprezentujących polskie uczelnie wyższe.  Uniwersytet 
Rzeszowski reprezentowało 9 studentów: Ewelina Szybiak 
(kapitan reprezentacji), Joanna Błażowska, Alicja Gierat, 
Joanna Kłosowicz, Damian Wojtowicz,  Kamil Paluch, Da-
mian Wajda, Mateusz Bieleń i Sławomir Dziwisz. 

Nasza drużyna kobiet wywalczyła srebrny medal w kla-
syfikacji uniwersytetów, natomiast drużyna mężczyzn stanę-
ła na najwyższym podium i do Rzeszowa wróciła ze złotymi 
medalami. Niekwestionowaną gwiazdą Mistrzostw okazała 
się Ewelina Szybiak, która w jeździe indywidualnej na czas 
zdobyła wicemistrzostwo Polski oraz złoty medal w kategorii 
uniwersytetów. Na drugi dzień powtórzyła osiągnięcia z sobo-
ty i ze startu wspólnego, w wyścigu głównym również zdobyła 
srebrny medal AMP oraz złoto w klasyfikacji uniwersytetów, 
a dokładając srebro w drużynie powróciła do Rzeszowa z 5 

medalami.  Zawody odbywały się na bardzo trudnej i wyma-
gającej trasie, przy pięknej pogodzie.

Opiekunem sekcji kolarskiej jest pracownik Centrum 
Sportu i Rekreacji  mgr Filip Peliszko. 

Foto: Filip Peliszko

Kolarze wśród najlepszych w Polsce 
Filip Peliszko

Członkowie Koła Naukowego „Azalia”  postanowili rozpocząć 
sezon wypraw w góry od zdobycia Trzech Korom w Pieninach. 
Prężna grupa turystów zaplanowała zdobyć Trzy Korony, zejść do 
Sromowiec i przejść przez most nad Dunajcem oraz  odwiedzić 
Czerwony Klasztor. Następnie traktem rowerowym, który łączy 
Polskę i Słowację, dotrzeć do Szczawnicy, gdzie zarezerwowany 
był nocleg. Drugiego dnia z Jaworek, przez Wąwóz Homole, za-
planowane było zdobycie Wysokiej i zejście do Szczawnicy. 

Licząca kilkanaście osób grupa, na czele z dr Marią Ziają, 
mgr.  Romanem Pieńkowskim i dr. Piotrem Łopatkiewiczem, 
wyruszyła wczesnym rankiem 12 maja w stronę Pienin. Zespół 
okazał się na tyle zdyscyplinowany, że w trasę wyruszono przed 
ustaloną wcześniej porą,  dzięki czemu mogliśmy dłużej  oglądać 
piękne widoki. Zapowiadana pogoda nie nastrajała optymistycz-
nie, ponieważ wszystkie prognozy przepowiadały deszcz na cały 
weekend, jednak poranne słońce i pogodne niebo wskazywało, że 
niekoniecznie musi być aż tak źle. Prawie przez cały czas naszej 
wyprawy dopisywała  nam idealna na takie wędrówki  pogoda. 

W Krościenku  przywitało nas piękne słońce i w dobrych 
nastrojach wyruszyliśmy w góry. Już pierwsze podejścia ukazały 
nam piękne widoki, jakich nie można zobaczyć nigdzie indziej. 
Niezbyt wymagającym szlakiem, w cieniu drzew, dotarliśmy do 
pani Józefy Surowiak, która od 57 lat sprzedaje kompot i oscypki 
na Bajkowym Groniu. Nas także zachęcała do posilenia się przed 
dalszą trasą. Gawędząc, dotarliśmy do pierwszego przystanku, 

gdzie każdy mógł spróbować naturalnej górskiej wody z potoku. 
Taka czysta, naturalna woda, prosto ze źródła nie może równać 
się z żadną dostępną na sklepowych półkach. Następnie, na Gó-
rze Zamkowej widzieliśmy ruiny zamku i usłyszeliśmy historię o 
św. Kindze, która schroniła się tam wraz z siostrami klaryskami 
ze Starego Sącza, podczas najazdu Mongołów. 

Z  zamku ruszyliśmy na podbój Trzech Koron. Po drodze  był 
jeszcze postój na Okrąglicy, gdzie zakupiliśmy bilety i stanęliśmy 
w kolejce do wejścia na główny szczyt Pienin – „Trzy Korony”. 
Posuwając się w górę,  widzieliśmy płynący w dole Dunajec,  a na 
jednym z jego brzegów Czerwony Klasztor. Dr Ziaja zobaczyła 

To była udana wyprawa w  Pieniny
Jadwiga Żuczek 



GAZETA UNIWERSYTECKA

59WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2012

Spis treści
12. rok akademicki uroczyście rozpoczęty.....................................1
Kronika rektorska.........................................................................1
Z obrad Senatu............................................................................3
Laur dla absolwentki biotechnologii............................................3
Z obrad Senatu............................................................................4
W kręgu polskości.......................................................................4
Uroczyste przekazanie Insygniów władzy rektorskiej...................5
Podziekowania od Pani Minister..................................................5
O pożytkach płynących z migracji akademickich, i nie tylko.........6
Letni sezon artystyczny ZPiT „Resovia Saltans”...........................8
Międzynarodowy sukces Joanny Janowskiej-Augustyn...........11 
Intensywność Ciszy....................................................................12
Profesura na Wydziale Sztuki.....................................................14
Rzeszowski interaktywny piknik wiedzy....................................14
Habilitacja w Instytucie Muzyki.................................................15
Doktoraty: Więziennictwo tematem pracy doktorskiej..............16
O prywatnych księgozbiorach  mieszkańców Galicji...................17
Międzynarodowa Konferencja Naukowa....................................19 
XXIV Kongres Katedr Marketingu...............................................20
V Kongres Polonistyki Zagranicznej............................................23
Seminarium  Mechanika w Medycynie.......................................24
Graduacja na Wydziale Ekonomii...............................................26
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej............27
IX konferencja EASS w Bernie.....................................................29
Staż dydaktyczny  w Uniwersytecie Lwowskim..........................30
I Konferencja IMACSSS w Genui..................................................32
Dzienniki hłudnowskie..............................................................33
Studenci na Międzynarodowej Olimpiadzie Techniki.................36
Święto twórców techniki  Uniwersytetu Rzeszowskiego............37
Czerpać wiedzę od innych..........................................................39
Z Erasmusem na Cypr ................................................................41
Brazylijski serial z nauczycielami WF..........................................43
Eichstätt –  barokowe miasto uniwersyteckie............................44
Byliśmy w bibliotece  uniwersyteckiej w Miszkolcu....................46
Z Erasmusem do serca  Umbrii - Perugii.....................................47
Światowe wydarzenie w dziedzinie sztuk walki.........................50
Obozy letnie studentów ratownictwa medycznego...................51
Sukcesy  studentów   z koła naukowego „Ferment”....................52
Akademicy na Kurierskim Szlaku...............................................54
Obozy letnie dla  osób niepełnosprawnych................................55
Solina zaliczona.........................................................................56
Kolarze wśród najlepszych  w Polsce..........................................58
To była udana wyprawa w Pieniny.............................................58
Informacja o realizacji planu wydawniczego..............................60

nawet pazia królowej, pięknego, ale rzadkiego motyla, który po-
kazał się na chwilkę i nawet szybka migawka lustrzanki nie zdoła-
ła uchwycić na zdjęciu jego kolorowych skrzydeł. Po około 20 mi-
nutach, w pięknym południowym słońcu stanęliśmy na szczycie, 
skąd  rozciągnął się przed nami piękny widok na Tatry. W części 
ośnieżone, pięknie prezentowały się wśród słonecznej pogody. 
A ich szczyty niemal dotykały kłębiastych chmur. Na zachodzie 
mogliśmy zobaczyć Nową Górę, a na wschodzie Małe Pieniny, 
które zaplanowaliśmy zdobyć następnego dnia. 

Po kilku chwilach podziwiania i pamiątkowych zdjęciach 
musieliśmy ustąpić miejsca następnym grupom turystów. Na-
stępnie  przez Wąwóz Sobczyński (nazywany też Rabczański), 
jeden z piękniejszych wąwozów w Pieninach, znajdujący się po-
między zachodnimi zboczami Trzech Koron a wschodnimi zbo-
czami Podskalnej Góry zeszliśmy do Sromowiec Niżnych. Duże 
wrażenie zrobiło na nas symetryczne ułożenie tu skał i zieleń, 
która rośnie na ich wapiennych zboczach. Idąc wzdłuż Dunajca, 
widzieliśmy jak grupa śmiałków w kajakach, mimo silnego wia-
tru przymierzała się do przepłynięcia wyznaczonej trasy. Prze-
chodząc przez most nad Dunajcem również odczuliśmy silne 
podmuchy, które zapowiadały, że pagoda nie będzie nam sprzyjać 
przez cały czas. Po drugiej stronie Dunajca widzieliśmy przygo-
towane do spływu tratwy, w których flisacy przewożą turystów. 
Szybkim krokiem doszliśmy do Czerwonego Klasztoru, gdzie 
dr Łopatkiewicz przedstawił jego historię, sięgającą XIV w. Do-
wiedzieliśmy się też, dlaczego klasztor ma taką nazwę. Pochodzi 
ona od dachówki w czerwonym kolorze, która zawsze była na da-
chach zabudowań klasztornych. Po kilku chwilach odpoczynku i 
przygotowaniu ubrań na deszcz, ruszyliśmy rowerowym duktem, 
liczącym 9 kilometrów do Szczawnicy i schroniska Orlica, gdzie 
mieliśmy zarezerwowany nocleg. Tu, po zakwaterowaniu i roz-
grzaniu się  „ciepłą herbatą” każdy odpoczywał i przygotowywał 
się do następnego dnia. 

Drugiego dnia, rankiem, przywitało nas pochmurne niebo, 
ale to nie odstraszyło nas od dalszej wędrówki. Zwartą grupą wy-
ruszyliśmy z Jaworków Wąwozem Homole. Ciekawie uformowa-
ne skały i spływająca po nich woda idealnie nadawała się na tło 
urokliwych zdjęć. Po przejściu przez wąwóz pięliśmy się dalej w 
górę, na początku przez słabo zalesione zbocze, z którego widzie-
liśmy stado owiec prowadzone przez bacę. Następnie weszliśmy 
w las, gdzie czekało nas ostre podejście na Wysoką. Ulokowane w 
niedużych odstępach tarasy widokowe odsłaniały piękny krajo-
braz pobliskich wzniesień. Po wyjściu na sam szczyt okazało się, 
że łatwiej było się na niego wdrapać niż z niego zejść. Następnie 
wyszliśmy na otwartą przestrzeń i szliśmy spokojnym krokiem, 
pięknym szlakiem granicznym, mijając kolejne wzniesienia, do-
tarliśmy do wyciągu krzesełkowego z Szafranówki, a potem do By-
strzyka, z którego zejście również nie należało do najłatwiejszych. 
Humory się poprawiły, gdy zobaczyliśmy dach naszego schroni-
ska Orlica i ruszyliśmy znaną trasą na parking, gdzie czekał  nasz 
bus. Zadowoleni i szczęśliwi ruszyliśmy w drogę powrotną, ale 
na tym atrakcje  się nie skończyły. Wracając wstąpiliśmy do Cież-
kowic, aby zobaczyć sławne „Skamieniałe Miasto”. Widzieliśmy 
„Orła” i inne skały, które swym kształtem przypominają „Grun-
wald”, „Czarownicę”, „Ratusz”, „Piramidy” i stąd ich nazwy. Wiążą 
się z nimi liczne legendy, ale tak naprawdę skały te narodziły się 
z osadów prehistorycznego dna morskiego. Po obejrzeniu kilku z 
nich ruszyliśmy w  drogę powrotną do Rzeszowa. 

Wydaje Uniwersytet Rzeszowski za zgodą Rektora. Autorzy tekstów   
i współpracownicy nie otrzymują honorariów za publikacje. Zastrze-
gamy sobie prawo skracania, adiustacji tekstów i zmiany tytułów. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
ISSN 1642–6797
Druk: GRAFMAR, tel. 017 22 71 826
Uniwersytet Rzeszowski:
35–959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 8, tel. 17 872 14 14, 
gazetaur@univ.rzeszow.pl
Redakcja: inż. Ludwik Borowiec
foto: Elżbieta Wójcikiewicz, autorzy tekstów i archiwum.
korekta: mgr Anna Szydło
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Udany bilans
Ilość i jakość wydawanych książek uznawana jest zwykle za 

obiektywizację aktywności naukowej środowisk uniwersyteckich. 
Rok 2012, otwierający drugą dekadę owocnej działalności Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, jest również kolejnym udanym rokiem dla 
jego oficyny wydawniczej. Choć za nami dopiero trzy kwartały, na-
wet niepełny bilans wypada imponująco. Od 1 stycznia do 30 paź-
dziernika 2012 r. wydaliśmy 110 tytułów, w tym 15 podręczników  
i skryptów, 77 publikacji naukowych zwartych i zbiorowych oraz  
18 periodyków: 3 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”,  
2 tomy „Przeglądu Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Na-
czelnej Izby Lekarskiej”, pismo politologów „Polityka i Społeczeństwo” 
(nr 9), „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (5 tomów), 
„Przedsiębiorstwo i Region” (2 tomy), siódmy tom „Dydaktyki In-
formatyki”, jedenasty numer Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich 
„ΣOΦIA”, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki 
sakralnej” (nr 4), prezentujący dorobek archeologów kolejny tom 
„Anabasis. Studia Classica et Orientalia” (nr 2/2011) oraz trzynasty 
wolumin studiów „Musica Galiciana”. Łączna objętość tegorocznych 
publikacji osiągnęła 1350 ark. wyd., a łączny nakład 22 tys. egz. Na 
podkreślenie zasługuje wydanie 12 habilitacji, 8 tytułów w oprawie 
twardej oraz 4 publikacji na papierze kredowym w czterech kolo-
rach: Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjolo-
giczno-pastoralne ks. Witolda Jedynaka, Fenomen Krystyn autorstwa 
Krystyny Leśniak-Moczuk, Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 
1919–1939, t. IV: Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920–1939 
Stanisława Zaborniaka oraz czwarty tom studiów „Sacrum et Deco-
rum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”. Wydrukowaliśmy 
ponadto wiele publikacji informacyjnych w oprawie broszurowej, ta-
kich jak informatory, abstrakty, biuletyny, regulaminy, foldery, oraz 
bardzo dużo akcydensów (zaproszenia, programy, plakaty, wizytów-
ki, ankiety, bloczki, teczki).

Nasze priorytety
Bycie oficyną uniwersytecką zobowiązuje, dlatego staramy się 

zawsze, by nasze książki wyróżniały się wzorowym opracowaniem 
językowo-stylistycznym, elegancką redakcją techniczną, by były 
wzbogacone kolorowymi ilustracjami, indeksami i streszczeniami 
obcojęzycznymi oraz przyciągały czytelników pięknymi, artystyczny-
mi oprawami. Jednym z najważniejszych naszych celów jest również 
to, by satysfakcjonowały autorów, stanowiąc zwieńczenie kolejnych 
etapów ich rozwoju naukowego. Założenia te udaje nam się wypeł-
niać dzięki doświadczonym pracownikom Redakcji i Drukarni UR 
oraz uzdolnionym artystom plastykom, z którymi Wydawnictwo sta-
le współpracuje.

Pożytki z cyfrodruku
Drukarnia UR coraz więcej tytułów drukuje techniką cyfrodru-

kową (w omawianym okresie wydrukowano w ten sposób 61 tytułów, 
co stanowi 55% publikacji czarno-białych). W przypadku oficyny 
uniwersyteckiej, wydającej w większości książki specjalistyczne, skie-
rowane do wąskiego kręgu odbiorców, technika cyfrodrukowa, stwa-
rzając możliwość elastycznego dostosowywania nakładu do popytu, 

daje znaczące oszczędności i usprawnia działalność edytorską. Dru-
karnia UR ma na razie możliwość drukowania tą technikę jedynie 
publikacji czarno-białych. Dla sprostania wymogom rynku wydaw-
niczego konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie jej wyposażenia  
o sprzęt do druku kolorowego.

Współpraca promocyjna
Pracownicy Redakcji są w stałym kontakcie z Muzeum UR. 

Pomagają w przygotowaniu materiałów wystawowych, dokonując 
opracowania językowego i korekty tekstów. Współpracujemy także 
z Działem Informacji i Promocji UR, m.in. w przygotowywaniu ma-
teriałów z okazji imprez okolicznościowych, np. nadawania tytułów 
honoris causa, w wydawaniu „Gazety Uniwersyteckiej” oraz różno-
rodnych materiałów promocyjnych UR.

W kraju i za granicą
W ramach działalności marketingowej i promującej rzeszowskie 

środowisko naukowe uczestniczyliśmy w III Warszawskich Targach 
Książki (10–13.05.2012). Zaprezentowaliśmy też wybrane publikacje 
na XVIII Targach Wydawców Katolickich (20–22.04.2012). Aktyw-
ność Wydawnictwa UR nie ogranicza się do kontaktów krajowych. 
Na początku roku nawiązaliśmy współpracę z Narodową Biblioteką 
Niemiecką w Lipsku, dzięki czemu książki pracowników naukowych 
filologii germańskiej zostały przekazane tamtejszemu ośrodkowi  
i ujęte w Niemieckiej Bibliografii Narodowej.

Przed nami pracowita jesień, planujemy bowiem udział w kilku 
kolejnych imprezach branżowych: 16. Targach Książki w Krakowie 
(25–28.10.2012), 6. Targach Książki Akademickiej i Naukowej Aca-
demia, odbywających się na Politechnice Warszawskiej (7–9.11.2012) 
oraz XVI Poznańskich Dniach Książki Naukowej, gdzie jak co roku 
będziemy uczestniczyć w prezentacji dorobku edytorskiego Stowarzy-
szenia Wydawców Szkół Wyższych (10–12.10.2012). W grudniu na-
tomiast wyruszamy za granicę, by zaprezentować wybrane publikacje 
na dorocznej Wystawie Polskiej Książki Naukowej, która odbędzie 
się w Bawarskiej Bibliotece Państwowej w Monachium. Po zakończe-
niu wystawy nasze książki wzbogacą zbiory Działu Wschodniego tej 
biblioteki.

Nowe wyzwania
W obiegu naukowym papierowa forma prezentacji dorobku uzu-

pełniana jest coraz powszechniej publikacjami aplikowanymi w sieci 
internetowej. Nasze Wydawnictwo również zamierza udostępniać 
wybrane książki na platformach cyfrowych. Ożywioną dyskusję na 
ten temat prowadzono podczas wrześniowej XVIII Konferencji Sto-
warzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, która w tym roku odbyła 
się w Koninie. Wydawnictwa mogą wybierać oferty digitalizacji ksią-
żek składane przez istniejące platformy cyfrowe (np. azymut.pl, ibuk.
pl), ale przygotowywany jest też projekt utworzenia autonomicznej 
platformy prezentacji e-booków przez SWSW, co mogłoby się okazać 
bardziej korzystne zarówno ze względów finansowych (honorarium 
dla wydawców uzależnione jest od liczby korzystających z publika-
cji), jak i promocyjnych.

Stanisław Dudziński
dyrektor Wydawnictwa UR

Wśród naszych książek
Informacja o realizacji planu wydawniczego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego za trzy kwartały 2012 r.
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